
 
บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
  การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี เปนการศึกษาขอมูลจากนัทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน  400 ตัวอยาง ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา  
  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
51.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.75 มีอายุ 31-40 ป จํานวนมากท่ีสุดคิดเปนรอย
ละ 34.50 และมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 46.75 มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เปนรอยละ 34.25 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.50  
 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการรีสอรต
ในจังหวัดกาญจนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศ
เงียบสงบเหมาะแกการพักผอน คิดเปนรอยละ 45.50 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ 
บรรยากาศความสวยงามของรีสอรต คิดเปนรอยละ 39.75 ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเขาพัก
รีสอรตคือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 35.25 หาขอมูลของรีสอรตจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.75 
เดินทางมาเขาพักรีสอรตโดยรถสวนตัว คิดเปนรอยละ 86.75 ใชบริการรีสอรตในชวง 3 ปท่ีผานมา
นอยกวา 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 70.00 เขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเปนรอยละ 
38.00 เลือกชวงเวลาทองเท่ียวตามสะดวก คิดเปนรอยละ 31.50 และสํารองท่ีพักผานตัวแทนหรือ
เว็บไซดของตัวแทน คิดเปนรอยละ 40.50   
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  สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการรีสอรตใน
จังหวัดกาญจนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  เม่ือพิจารณาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน สามารถสรุป
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีไดดังตารางท่ี 76-78 
 
ตารางท่ี  76  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรมการเลือกใช
บริการรีสอรตใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

อายุ 

ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป  41 – 50 ป 51 ปขึ้นไป 

ลักษณะของรีสอรต มีกิจกรรมภายใน
รีสอรต 

มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 

บรรยากาศเงียบ
สงบ 

บรรยากาศเงียบ
สงบ 

บรรยากาศเงียบ
สงบ 

 (72.22) (64.10) (36.96) (92.31) (63.27) 
เหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกเขาพักรีสอรต 

บรรยากาศความ
สวยงาม 

บรรยากาศความ
สวยงาม 

บรรยากาศความ
สวยงาม 

บรรยากาศความ
สวยงาม 

บรรยากาศความ
สวยงาม 

 (38.89) (36.75) (44.93) (33.33) (42.86) 
ผูที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกเขาพัก  
รีสอรต 

บิดา-มารดา ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง 
(55.56) (30.77) (38.41) (39.74) (40.82) 

แหลงขอมูลของรีสอรต อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต สอบถามจาก
เพ่ือน 

สอบถามจาก
เพ่ือน 

 (61.11) (52.99) (40.58) (41.03) (48.98) 
วิธีการเดินทางมาเขา
พักรีสอรต 

รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว 
(55.56) (80.34) (90.58) (93.59) (91.84) 

ความถ่ีในการใชบริการ
รีสอรตในชวง 3 ป 

นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง 
(100.00) (82.05) (67.39) (57.69) (57.14) 

ชวงเดือนที่เขาพัก         
รีสอรต 
 

ม.ค.-มี.ค.และ
เม.ย.-มิ.ย. 

เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

(33.33) (39.32) (37.68) (37.18) (40.82) 
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ตารางท่ี  76 (ตอ) แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรมการเลือกใช
บริการรีสอรตใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

อายุ 

ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป  41 – 50 ป 51 ปขึ้นไป 

ชวงเวลาที่ทองเที่ยว 
 

วันหยุด 
สุดสัปดาห 

วันหยุด 
สุดสัปดาห 

ตามสะดวก ตามสะดวก ตามสะดวก 

 (50.00) (32.48) (28.26) (34.62) (55.10) 
การสํารองที่พัก สํารองโดยตรง

กับรีสอรต 
ผานเว็บไซด
ของรีสอรต 

ผานตัวแทน  
หรือเว็บไซด 
ของตัวแทน 

ผานตัวแทน  
หรือเว็บไซด 
ของตัวแทน 

ผานตัวแทน  
หรือเว็บไซด  
ของตัวแทน 

(77.78) (64.96) (53.62) (44.87) (57.14) 

 
  จากตารางท่ี 76 พบวา  เม่ือจําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมี
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีเหมือนกันคือ ความถ่ีในการใชบริการ  
รีสอรตในชวง 3 ปท่ีผานมานอยกวา 3 คร้ัง เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ 
บรรยากาศความสวยงามของรีสอรต และเดินทางมาเขาพักรีสอรตโดยรถสวนตัว และมีพฤติกรรม
การเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีตางกันดังนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป อายุ 41-50 ป และผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแกการพักผอน ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีกิจกรรมภายในรีสอรต เชน 
กิจกรรมกลางแจง สปา นวดแผนไทย และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป เลือกเขาพักรีสอรต
ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ตกแตงเปนพิเศษ (Boutique resort)  
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป อายุ 31-40 ป อายุ 41-50 ป และอายุตั้งแต 51 
ปข้ึนไป ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ ตัวเอง สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป คือ บิดา-มารดา 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 21-30 ป และอายุ 31-40 ป 
หาขอมูลของรีสอรตจากอินเตอรเน็ต สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป และอายุตั้งแต 51 ป
ข้ึนไป หาขอมูลของรีสอรตจากการสอบถามจากเพ่ือนหรือคนรูจัก 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป อายุ 31-40 ป และอายุ 41-50 ป เขาพักรีสอรต 
ชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป เขาพักรีสอรตชวง
เดือนมกราคม-มีนาคมและเดือนเมษายน-มิถุนายน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตั้งแต 51 ปขึ้น
ไป เขาพักรีสอรตชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป อายุ 41-50 ป และอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป 
ทองเท่ียวตามสะดวก สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และอายุ 21-30 ป
ทองเท่ียววันหยุดสุดสัปดาห 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป อายุ 41-50 ป และอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป
สํารองท่ีพักผานตัวแทนหรือเว็บไซดของตัวแทน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 
ป สํารองท่ีพักโดยตรงกับรีสอรต และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30ป สํารองท่ีพักผานเว็บไซด
ของรีสอรต  
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ตารางท่ี  77  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใชบริการ      

รีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี 

อาชีพ 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
สวนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอกชน

นักเรียน/
นิสิต 

พอบาน/
แมบาน 

อ่ืนๆ 

ลักษณะของรีสอรต มีบรรยากาศ
เงียบสงบ 

มีบรรยากาศ
เงียบสงบ 

มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 

มีกิจกรรม
ภายในรีสอรต 

มีบรรยากาศ
เงียบสงบ 

มีบรรยากาศ
เงียบสงบ 

 (47.45) (51.14) (49.50) (58.06) (60.71) (86.67) 
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกเขา
พักรีสอรต 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

ราคา บรรยากาศ
ความสวยงาม 

(37.23) (43.18) (41.58) (45.16) (28.57) (46.67) 
ผูที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือก
เขาพักรีสอรต 

ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง เพ่ือน สามี-ภรรยา ตัวเอง 
(41.61) (34.09) (39.60) (48.39) (50.00) (33.33) 

แหลงขอมูลของ   
รีสอรต 

สอบถามจาก
เพ่ือน 

อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต สื่อตางๆ สอบถามจาก
เพ่ือน 

(45.26) (38.64) (42.57) (74.19) (42.86) (33.33) 
วิธีการเดินทางมา
เขาพักรีสอรต 

รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว 
(89.78)   (86.36) (92.08) (48.39) (92.86) (93.33) 

ความถ่ีในการใช
บริการรีสอรต
ในชวง 3 ป 

นอยกวา 3 ครั้งนอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง 
(70.07) (57.95) (75.25) (74.19) (75.00) (86.67) 

ชวงเดือนที่เขาพัก   
รีสอรต 

เม.ย.-มิ.ย. ต.ค.-ธ.ค. เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย. ต.ค.-ธ.ค. 
(41.61) (37.50) (37.62) (51.61) (35.71) (53.33) 

ชวงเวลาที่ทองเที่ยว 
 

ตามสะดวก ตามสะดวก วันหยุดสุด
สัปดาห 

วันหยุดสุด
สัปดาห 

ตามสะดวก ตามสะดวก
และวันหยุด
ติดตอกัน 

(27.74) (44.32)   (30.69) (45.16 (53.57) (33.33) 
การสํารองที่พัก ผานตัวแทน

หรือเว็บไซด
ของตัวแทน 

ผานตัวแทน
หรือเว็บไซด
ของตัวแทน 

เว็บไซดของ   
รีสอรต 

สํารองที่พัก
โดยตรงกับ    
รีสอรต 

ผานเว็บไซด
ของรีสอรต 

เว็บไซดของ   
รีสอรต 

(44.53) (51.14) (40.59) (54.84) (46.43) (40.00) 
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  จากตารางท่ี 77 พบวา เม่ือจําแนกตามอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพมี
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีเหมือนกันคือ ความถ่ีในการใชบริการ  
รีสอรตในชวง 3 ปท่ีผานมานอยกวา 3 คร้ัง และเดินทางมาเขาพักรีสอรตโดยรถสวนตัว และมี
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีตางกันดังนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว 
อาชีพพอบาน/แมบาน และอาชีพอ่ืนๆ เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแกการ
พักผอน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ตกแตงเปนพิเศษ (Boutique resort) และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิตสวน
ใหญเลือกเขาพักรีสอรตที่มีกิจกรรมภายในรีสอรต เชน กิจกรรมกลางแจง สปา นวดแผนไทย  
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพนักเรียน/นิสิต และอาชีพอ่ืนๆ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขา
พักรีสอรต คือ บรรยากาศความสวยงามของรีสอรต สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพอบาน/
แมบาน คือ ราคา 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอ่ืนๆ ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ 
ตัวเอง ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต คือ เพื่อน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
พอบาน/แมบาน คือ สามี-ภรรยา 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
อาชีพนักเรียน/นิสิต หาขอมูลของรีสอรตจากอินเตอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืนๆ หาขอมูลของรีสอรตจากการสอบถามจากเพ่ือนหรือคนรูจัก 
และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบานหาขอมูลของรีสอรตจากการไดรับขาวสารจาก
ส่ือตางๆ เชน ดูรายการโทรทัศน ฟงวิทยุ อานหนังสือพิมพ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน อาชีพพอบาน/แมบาน และอาชีพนักเรียน/นิสิต เขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-
มิถุนายน สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและอาชีพอ่ืนๆ เขาพักรีสอรตชวงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว 
และอาชีพพอบาน/แมบาน  ทองเท่ียวตามสะดวก  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และอาชีพนักเรียน/นิสิต ทองเท่ียววันหยุดสุดสัปดาห และผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพอ่ืนๆ ทองเท่ียวตามสะดวกและทองเท่ียววันหยุดติดตอกันหลายวัน 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพพอบาน/แมบาน และ
อาชีพอ่ืนๆ สํารองท่ีพักผานเว็บไซดของรีสอรต ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจสวนตัว สํารองท่ีพักผานตัวแทนหรือเว็บไซดของตัวแทน และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต สํารองท่ีพักโดยตรงกับรีสอรต  
 
ตารางท่ี  78  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใชบริการ      

รีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 10,000 

บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

20,001-25,000 
บาท 

25,001-30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึ้นไป 

ลักษณะของรีสอรต บรรยากาศ
เงียบสงบ 

มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 

มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 

มีบรรยากาศ
เงียบสงบ 

มีบรรยากาศ
เงียบสงบ 

มีบรรยากาศ
เงียบสงบ 

 (43.94) (48.04) (56.00) (57.78) (53.19) (47.69) 
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกเขา
พักรีสอรต 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

ราคา บรรยากาศ
ความสวยงาม 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

บรรยากาศ
ความสวยงาม 

(43.94) (35.29) (44.00) (35.56) (46.81) (43.08) 
ผูที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือก
เขาพักรีสอรต 

ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง 
(39.39) (28.43) (32.00) (40.00) (31.91) (44.62) 

แหลงขอมูลของ   
รีสอรต 

อินเตอรเน็ต สอบถามจาก
เพ่ือน 

อินเตอรเน็ต สอบถามจาก
เพ่ือน 

อินเตอรเน็ต สอบถามจาก
เพ่ือน 

(42.42) (43.14) (45.33) (37.78) (42.55) (40.00) 
วิธีการเดินทางมา
เขาพักรีสอรต 

รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว   รถสวนตัว รถสวนตัว รถสวนตัว 
(75.76) (77.45) (94.67)  (95.56) (93.62) (92.31) 

ความถ่ีในการใช
บริการรีสอรต
ในชวง 3 ป 

นอยกวา 3 ครั้งนอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง นอยกวา 3 ครั้ง 
(89.39) (72.55) (78.67) (75.56) (57.45) (41.54) 

ชวงเดือนที่เขาพัก   
รีสอรต 
 

ต.ค.-ธ.ค. เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย.และ
ต.ค.-ธ.ค. 

ต.ค.-ธ.ค. 

(36.36) (40.20) (44.00) (42.22) (38.30) (40.00) 
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ตารางท่ี  78 (ตอ) แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใชบริการ      

รีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 10,000 

บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

20,001-25,000 
บาท 

25,001-30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึ้นไป 

ชวงเวลาที่ทองเที่ยว 
 

วันหยุด
ติดตอกัน 

วันหยุดสุด
สัปดาห 

ตามสะดวก วันหยุด
เทศกาล/วัน
นักขัตฤกษ 

ตามสะดวก ตามสะดวก 

(30.30) (31.37) (34.67) (35.56) (38.30) (44.62) 
การสํารองที่พัก ผานเว็บไซด

ของรีสอรต 
ผานเว็บไซด
ของรีสอรต 

ผานตัวแทน
หรือเว็บไซด
ของตัวแทน 

ผานตัวแทน
หรือเว็บไซด
ของตัวแทน 

ผานตัวแทน
หรือเว็บไซด
ของตัวแทน 

ผานตัวแทน
หรือเว็บไซด
ของตัวแทน 

(43.94) (57.48) (49.33) (55.56) (63.83) (55.38) 

 
  จากตารางท่ี 78 พบวา เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามทุก
รายไดเฉล่ียตอเดือน มีพฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีเหมือนกันคือ 
ความถี่ในการใชบริการรีสอรตในชวง 3 ปท่ีผานมานอยกวา 3 คร้ัง ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกเขาพักรีสอรต คือ ตัวเอง และเดินทางมาเขาพักรีสอรตโดยรถสวนตัว และมีพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีตางกันดังนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายได
เฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแกการพักผอน 
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
15,001-20,000 บาท เลือกเขาพักรีสอรตที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ตกแตงเปนพิเศษ (Boutique resort)  
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายได
เฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 
25,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป เหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกเขาพักรีสอรต คือ บรรยากาศความสวยงามของรีสอรต สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท คือ ราคา 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายได
เฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท   และรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาท หาขอมูลของ     
รีสอรตจากอินเตอรเน็ต สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทขึ้นไป หา
ขอมูลของรีสอรตจากการสอบถามจากเพ่ือนหรือคนรูจัก 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 15,001-20,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท เขาพักรีสอรตชวงเดือน
เมษายน-มิถุนายน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป เขาพักรีสอรตชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม และ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาทเขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-
มิถุนายนและเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 25,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทขึ้นไป ทองเท่ียวตาม
สะดวก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาททองเท่ียว
วันหยุดติดตอกันหลายวัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท
ทองเท่ียววันหยุดสุดสัปดาห และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท
ทองเท่ียววันหยุดเทศกาล/วันหยุดนักขัตฤกษ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 20,001-25,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน
มากกวา 30,001 บาทข้ึนไป สํารองท่ีพักผานตัวแทนหรือเว็บไซดของตัวแทน สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001-15,000 บาท สํารองท่ีพักผานเว็บไซดของรีสอรต 
 
  สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการเลือกใชบริการ  
รีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรี 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการในการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.09) เรียงลําดับความสําคัญของปจจัยดังนี้ ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบุคลากร (คาเฉล่ีย 4.33) ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(คาเฉลี่ย 4.22) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.10) ปจจัยดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย 
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4.08) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.06) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.97) และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด (คาเฉล่ีย 3.90) ตามลําดับ 
 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี้ 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 
ไดแก ความสวยงามของรีสอรต/หองพัก (คาเฉล่ีย 4.34) อยูใกลสถานท่ีทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 4.28) 
ความสะดวกสบาย (คาเฉลี่ย 4.27) การเดินทางสะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.21) ขนาดหองพัก (คาเฉลี่ย 
3.94) ความหลากหลายของหองพัก (คาเฉล่ีย 3.79) และอยูใกลแหลงชุมชน (คาเฉล่ีย 3.58)  
  ปจจัยดานราคา  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก 
ราคาเหมาะสม (คาเฉล่ีย 4.38) ราคาท่ีหลากหลาย (คาเฉล่ีย 3.99) และการใหชําระคาท่ีพักผานบัตร
เครดิต (คาเฉล่ีย 3.53)  
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก การใหบริการจองหองพักหลากหลายชองทาง (คาเฉล่ีย 4.10)  
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก โปรโมช่ันลดราคาหองพัก (คาเฉล่ีย 4.23) โปรโมช่ันแถมวันเขาพัก (คาเฉล่ีย 3.79) 
และโปรโมช่ันแถมบริการอ่ืนๆ (คาเฉล่ีย 3.68)  
  ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 
ไดแก ความสุภาพของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.41) ความเอาใจใสของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.41) ความมี
มนุษยสัมพันธของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.40) และการแตงกายของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.09)  
  ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 
ไดแก คุณภาพโดยรวมในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.25) การใหบริการเช็คอินถูกตองรวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย 4.00) และการใหบริการภายในหองพักสะอาดเรียบรอย (คาเฉล่ีย 4.00) ตามลําดับ 
  ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ความปลอดภัยของรีสอรต (คาเฉล่ีย 4.51) ปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ความสะอาดของรีสอรต (คาเฉล่ีย 4.41) การ
ออกแบบตกแตงท่ีพัก (คาเฉล่ีย 4.24) ความเงียบสงบไมมีเสียงรบกวน (คาเฉล่ีย 4.12) ความสะดวก
ของสถานท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.04) และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.02)  
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ตารางท่ี 79  แสดงปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเปนลําดับแรก 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
คาเฉล่ีย
รวม 

ปจจัยยอยลําดบัแรก 
คาเฉล่ีย 
ปจจัยยอย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.06 ความสวยงามของรีสอรต/หองพัก  4.34 
ปจจัยดานราคา 3.97 ราคาเหมาะสม  4.38 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 4.10 การใหบริการจองหองพัก

หลากหลายชองทาง  
4.10 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.90 โปรโมช่ันลดราคาหองพัก  4.23 
ปจจัยดานบุคลากร 4.33 ความสุภาพของพนักงาน  

และความเอาใจใสของพนักงาน  
4.41 

ปจจัยดานกระบวนการ 4.08 คุณภาพโดยรวมในการใหบริการ  4.25 
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

4.22 ความปลอดภยัของรีสอรต  4.51 
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ตารางท่ี  80  แสดงสรุประดับความสําคัญของปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการใน
การเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรี 10 ลําดับแรก 
 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับท่ี 

ความปลอดภยัของรีสอรต การนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

4.51 มากท่ีสุด 1 

ความสุภาพของพนักงาน บุคลากร 4.41 มาก 2 
ความเอาใจใสของพนักงาน บุคลากร 4.41 มาก 2 
ความสะอาดของรีสอรต การนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 
4.41 มาก 2 

ความมีมนุษยสัมพันธของ
พนักงาน 

บุคลากร 4.40 มาก 5 

ราคาเหมาะสม ราคา 4.38 มาก 6 
ความสวยงามของรีสอรต/
หองพัก 

ผลิตภัณฑ 4.34 มาก 7 

อยูใกลสถานท่ีทองเท่ียว ผลิตภัณฑ 4.28 
 

มาก 8 

ความสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ 4.27 มาก 9 
คุณภาพโดยรวมในการใหบริการ กระบวนการ 4.25 มาก 10 

 
  จากตารางท่ี 80 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพเร่ืองความปลอดภัยของรีสอรตอยูในระดับมากท่ีสุดเปนลําดับแรก 
ลําดับท่ีสองคือ ปจจัยดานบุคลากรเร่ืองความสุภาพของพนักงาน ความเอาใจใสของพนักงาน และ
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพเร่ืองความสะอาดของรีสอรตอยูในระดับมากเทากัน  
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สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตามอายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน  
 

ตารางท่ี 81 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับ
แรก 
 

ปจจัยสวน
บุคคล 

ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก 

ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
การสงเสริม
การตลาด 

บุคลากร กระบวนการ 
การนาํเสนอ
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
อายุต่ํากวา
หรือเทากับ  
20 ป 

อยูใกล
สถานที่
ทองเที่ยว  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความเอาใจใส  คุณภาพ
โดยรวม  

ความสะอาด  
และความ
ปลอดภัย  

อายุ 21-30 ป อยูใกล
สถานที่
ทองเที่ยว  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความเอาใจใส  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อายุ 31-40 ป ความ
สวยงามของ
รีสอรต/
หองพัก  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความสุภาพ  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อายุ 41-50 ป ความ
สะดวกสบาย  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความสุภาพ  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อายุ 51 ปข้ึน
ไป 

ความ
สะดวกสบาย  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

มนุษยสัมพันธ  
และความเอา
ใจใส  

คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อาชพี
ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ความ
สวยงามของ
รีสอรต/
หองพัก  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความสุภาพ  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อาชพีธุรกิจ
สวนตัว 

ความ
สวยงามของ
รีสอรต/
หองพัก  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความสุภาพ  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  
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ตารางท่ี 81 (ตอ) แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปน
ลําดับแรก 
 

ปจจัยสวน
บุคคล 

ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก 

ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
การสงเสริม
การตลาด 

บุคลากร กระบวนการ 
การนาํเสนอ
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
อาชพี
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ความ
สะดวกสบาย  

ราคา
เหมาะส
ม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความเอาใจใส  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อาชพี
นักเรียน/นิสิต 

ความสวยงาม
ของรีสอรต/
หองพัก  

ราคา
เหมาะส
ม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความสุภาพ  
และมนุษย
สัมพันธ  

คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อาชพี
พอบาน/
แมบาน 

ความสวยงาม
ของรีสอรต/
หองพัก และ
สะดวกสบาย  

ราคา
เหมาะส
ม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความสุภาพ  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

อาชพีอืน่ๆ ความสวยงาม
ของรีสอรต/
หองพัก  

ราคาที่
หลากหล
าย  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

มนุษยสัมพันธ  การใหบริการ
เช็คอินถูกตอง
รวดเร็ว 

ความ
ปลอดภัย  

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนต่ํา
กวาหรือ
เทากับ 
10,000 บาท 

อยูใกล
สถานที่
ทองเที่ยว  

ราคา
เหมาะส
ม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความเอาใจใส  คุณภาพ
โดยรวม  

ความสะอาด  
และความ
ปลอดภัย  

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 
10,001-
15,000 บาท 

ความสวยงาม
ของรีสอรต/
หองพัก  

ราคา
เหมาะส
ม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความเอาใจใส  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 
15,001-
20,000 บาท 

ความสวยงาม
ของรีสอรต/
หองพัก  

ราคา
เหมาะส
ม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความสุภาพ  คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  
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ตารางท่ี 81 (ตอ) แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปน
ลําดับแรก 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก 

ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการ
จัดจําหนาย 

การสงเสริม
การตลาด 

บุคลากร กระบวนการ 
การนาํเสนอ
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001-
25,000 บาท 

อยูใกล
สถานที่
ทองเที่ยว  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความ
สุภาพ  

คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 25,001-
30,000 บาท 

อยูใกล
สถานที่
ทองเที่ยว  

ราคา
เหมาะสม  

บริการจอง
หองพักหลาย
ชองทาง  

โปรโมชั่นลด
ราคาหองพัก  

ความเอา
ใจใส  

คุณภาพ
โดยรวม  

ความ
ปลอดภัย  

หมายเหตุ : อาชีพอื่นๆ ไดแก ขาราชการบํานาญ outsource วิชาชีพ รับจาง ตัวแทนประกัน ลูกจางชั่วคราว 

 
จากตารางท่ี 81 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปน
ลําดับแรก มีดังนี้ 
  5.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และ
อายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑเร่ืองอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวเปนลําดับแรก 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญเร่ืองความสวยงามของรีสอรต/หองพักเปน
ลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป และอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไปใหความสําคัญเร่ือง
ความสะดวกสบายเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว อาชีพนักเรียน/นิสิต และอาชีพอ่ืนๆใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑเร่ืองความสวยงามของรีสอรต/หองพักเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญเร่ืองความสะดวกสบายเปนลําดับแรก  และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบานใหความสําคัญเร่ืองความสวยงามของรีสอรต/หองพักและ
ความสะดวกสบายเปนลําดับแรก 
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  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 25,001-30,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑเร่ืองอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวเปน
ลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 15,001-20,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญเร่ือง
ความสวยงามของรีสอรต/หองพักเปนลําดับแรก 
  5.2 ปจจัยดานราคา 
  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาเร่ืองราคาเหมาะสมเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพนักเรียน/นิสิต และอาชีพ
พอบาน/แมบานใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเร่ืองราคาเหมาะสมเปนลําดับแรก สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆใหความสําคัญเร่ืองราคาท่ีหลากหลายเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเร่ืองราคาเหมาะสมเปนลําดับแรก 
  5.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายเร่ืองการใหบริการจองหองพักหลากหลายชองทาง 
  จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายเร่ืองการใหบริการจองหองพักหลากหลายชองทาง 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเร่ืองการใหบริการจองหองพัก
หลากหลายชองทาง 
  5.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดเร่ืองโปรโมช่ันลดราคาหองพักเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดเร่ืองโปรโมช่ันลดราคาหองพักเปนลําดับแรก 
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  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเร่ืองโปรโมช่ันลดราคาหองพักเปนลําดับ
แรก 
  5.5 ปจจัยดานบุคลากร 
  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และ
อายุ 21-30 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรเรื่องความเอาใจใสของพนักงานเปนลําดับแรก 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป และอายุ 41-50 ปใหความสําคัญเร่ืองความสุภาพของพนักงาน
เปนลําดับแรก และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไปใหความสําคัญเร่ืองความมีมนุษย
สัมพันธของพนักงานและความเอาใจใสของพนักงานเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพพอบาน/แมบานใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร
เร่ืองความสุภาพของพนักงานเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ใหความสําคัญเร่ืองความเอาใจใสของพนักงานเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
นักเรียน/นิสิตใหความสําคัญเร่ืองความสุภาพของพนักงานและความมีมนุษยสัมพันธของพนักงาน
เปนลําดับแรก และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญเร่ืองความมีมนุษยสัมพันธ
ของพนักงานเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 25,001-30,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรเร่ืองความเอาใจใสของพนักงานเปน
ลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 20,001-25,000 บาทใหความสําคัญเร่ืองความสุภาพของพนักงานเปนลําดับแรก และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญเร่ืองความสุภาพ
ของพนักงานและความมีมนุษยสัมพันธของพนักงานเปนลําดับแรก 
  5.6 ปจจัยดานกระบวนการ 
  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการเร่ืองคุณภาพโดยรวมในการใหบริการเปนลําดับแรก  
  จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพนักเรียน/นิสิต และอาชีพ
พอบาน/แมบานใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการเร่ืองคุณภาพโดยรวมในการใหบริการเปน
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ลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญเร่ืองการใหบริการเช็คอินถูกตอง
รวดเร็วเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการเร่ืองคุณภาพโดยรวมในการใหบริการเปนลําดับ
แรก 
  5.7 ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
  จําแนกตามอาย ุพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป อายุ 31-40 ป อายุ 41-
50 ป และอายตุั้งแต 51 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพเร่ือง
ความปลอดภยัของรีสอรตเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
ใหความสําคัญเร่ืองความสะอาดของรีสอรตและความปลอดภัยของรีสอรตเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพเร่ืองความปลอดภัยของรีสอรตเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,001-15,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-
25,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 
บาทข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพเร่ืองความปลอดภัยของ    
รีสอรตเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 
บาทใหความสําคัญเร่ืองความสะอาดของรีสอรตและความปลอดภัยของรีสอรตเปนลําดับแรก 
  
  สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชบริการรีสอรต  
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับการใช
บริการรีสอรต มีขอเสนอแนะดังนี้  
  ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก ควรมีท่ีนั่งเลนริมสระน้ํา อยากใหมี
สัตวเล้ียงนารักๆ เชน นกแกว กระรอก เปนตน สถานท่ีพักควรสะอาด ปลอดภัย มีท่ีจอดรถ และ
ควรคํานึงถึงแสงสวางบริเวณท่ีจอดรถ 
  ดานผลิตภัณฑ ไดแก ควรมีบริการสําหรับผูท่ีตองการมาพักผอนจริงๆโดยไมมี
กิจกรรมอื่น ควรปรับปรุงดานอาหารและหองพักใหดี และควรจัดใหมีหองสําหรับการสัมมนาเปน
หมูคณะและมีอุปกรณครบครัน 
  ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ควรจัดกิจกรรมรวมกับทาง ททท. เพื่อ
ประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบอยางท่ัวถึง อยากใหทางรีสอรตจัดโปรโมช่ันในเทศกาลตางๆ และ
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ควรจัดงานรวมแหลงท่ีพักท้ังโรงแรมและรีสอรตทุกป เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเปรียบเทียบขอมูล
การใหบริการดานตางๆ ราคา โปรโมช่ัน ไดในงานเดียว 
  ดานราคา ไดแก ราคาท่ีพักสูงมากไป 
  ดานกระบวนการบริการ ไดแก ควรมีรถรับเขาทางรีสอรตสําหรับคนท่ีไมมีรถ
สวนตัว 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  จากผลการวิ เคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรี ผูศึกษาไดนําประเด็นสําคัญท่ีพบมา
อภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคไดดังตอไปนี้ 
  1. ใครคือตลาดเปาหมาย (Who?) 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท 
   
  2. ลูกคาเปาหมายซ้ืออะไร (What?) 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบ
สงบเหมาะแกการพักผอน แตหากจําแนกตามอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีกิจกรรมภายในรีสอรต เชน กิจกรรมกลางแจง สปา นวดแผน
ไทย และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ตกแตง
เปนพิเศษ (Boutique resort) จําแนกตามอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนเลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ตกแตงเปนพิเศษ (Boutique resort) และ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิตสวนใหญเลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีกิจกรรมภายในรีสอรต 
เชน กิจกรรมกลางแจง สปา นวดแผนไทย และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 
บาท เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ตกแตงเปนพิเศษ (Boutique resort) ซ่ึงอายุ อาชีพ 
และรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลใหผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใชบริการรีสอรตท่ีมีรูปแบบ
ตางกัน 
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  3. ทําไมลูกคาถึงซ้ือบริการนั้น (Why?) 
  จากการศึกษาพบวา เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ บรรยากาศ
ความสวยงามของรีสอรต สอดคลองกับการศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเร่ืองความสวยงามของรีสอรตและหองพักระดับมากเปนลําดับแรก แตหากจําแนกตาม
อาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบานมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขาพัก      
รีสอรต คือ ราคา และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,001-15,000 บาท มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ ราคา แสดงวาบรรยากาศ
ความสวยงามของรีสอรตและหองพักมีสวนในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรตของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ท้ังนี้ปจจัยดานราคามีสวนสําคัญในการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีรายไดไมสูงนักหรือไมไดประกอบอาชีพ (พอบาน/แมบาน) 
  4. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Whom?) 
  จากการศึกษาพบวา ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรตของผูตอบ
แบบสอบถามคือ ตัวเอง แตหากจําแนกตามอายุพบวา ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป คือ บิดา-มารดา แสดงวาเปนการทองเที่ยวใน
ครอบครัวผูปกครองจึงเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และจําแนกตามอาชีพพบวา ผูท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต คือ เพื่อน ในการทองเท่ียวเปนกลุม 
และผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบาน คือ สามี-ภรรยา 
ซ่ึงเปนผูหารายไดในครอบครัว 
  5. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How?) 
  จากการศึกษาพบวา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีข้ันตอนการตัดสินใจเลือกใช
บริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย 
  5.1 การรับรูปญหาหรือความตองการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
เขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแกการพักผอน แตผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวา
หรือเทากับ 20 ป และอาชีพนักเรียน/นิสิต เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีกิจกรรมภายในรีสอรต และมี
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท รายไดปานกลาง เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ตกแตงเปนพิเศษ (Boutique resort) 
  5.2 การคนหา พบวา ผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลของรีสอรตจากอินเตอรเน็ต แต
หากจําแนกตามอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป และอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป สอบถาม
จากเพื่อนหรือคนรูจัก จําแนกตามอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและอาชีพอ่ืนๆ สอบถามจากเพ่ือนหรือคนรูจัก อาชีพพอบาน/แมบานรับขาวสารจากส่ือ
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ตางๆ เชน ดูรายการโทรทัศน ฟงวิทยุ อานหนังสือพิมพ  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท รายได 20,001-25,000 บาท และ
รายไดมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป สอบถามจากเพ่ือนหรือคนรูจัก  
  ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของรัตนาภรณ ถาวร (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามหา
ขอมูลจากอินเตอรเน็ตเปนลําดับแรก แตไมสอดคลองกับงานศึกษาของนัฐพงศ  คุมา (2549) ท่ี
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามหาขอมูลจากการสอบถามเพ่ือนเปนลําดับแรก 
  5.3 การประเมินผลพฤติกรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกเขาพักรีสอรตใน
จังหวัดกาญจนบุรีเพราะบรรยากาศความสวยงามของรีสอรต และผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรระดับมากเปนลําดับแรก  แตไมสอดคลองกับงานศึกษาของ 
รัตนาภรณ ถาวร (2549) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการที่พักแรมใน
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเปนลําดับแรก ไม
สอดคลองกับงานศึกษาของนัฐพงศ  คุมา (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการ
ทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนลําดับแรก  และไมสอดคลองกับงานศึกษาของยุทธชัย  
คณาสิริวัฒน (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกพักรีสอรต 
ระดับราคาสูงของนักทอเท่ียวบนเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานคุณลักษณะทางกายภาพเปนลําดับแรก 
  5.4 การตัดสินใจใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการรีสอรตในชวง 3 
ปท่ีผานมานอยกวา 3 คร้ังโดย เดินทางมาเขาพักรีสอรตดวยรถสวนตัว 
  5.5 ความรูสึกภายหลังการใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีสวนใหญเปนขอเสนอแนะดานการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพมากท่ีสุด ไดแก ควรมีท่ีนั่งเลนริมสระน้ํา อยากใหมีสัตวเล้ียงนารักๆ เชน นกแกว 
กระรอก เปนตน สถานที่พักควรสะอาด ปลอดภัย มีท่ีจอดรถ และควรคํานึงถึงแสงสวางบริเวณท่ี
จอดรถ  
  6. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When?) 
  จากการศึกษาพบวา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-
มิถุนายน  แตหากจําแนกตามอายุพบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป เขาพัก
รีสอรตชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน และอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไปเขาพักรีสอรตชวงเดือนตุลาคม-
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ธันวาคม จําแนกตามอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและอาชีพอ่ืนๆ เขาพัก
รีสอรตชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท   และรายไดมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป  เขาพัก
รีสอรตชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาท 
เขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-มิถุนายนและเดือนตุลาคม-ธันวาคม ซ่ึงไมสอดคลองกับงานศึกษา
ของนัฐพงศ  คุมา (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวอําเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทองเท่ียวในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธเปน
ลําดับแรก ซ่ึงการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน นักทองเท่ียวสวนใหญมักทองเท่ียวในฤดู
หนาวตางจากการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีท่ีสามารถทองเท่ียวไดหลายฤดูกาล 
  นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกชวงเวลาทองเท่ียวตาม
สะดวก แตหากจําแนกตามอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และอายุ 
21-30 ป ทองเที่ยวชวงวันหยุดสุดสัปดาห จําแนกตามอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพนักเรียน /นิสิต  ทองเท่ียวชวงวันหยุดสุดสัปดาห  ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ทองเท่ียวตามสะดวกและชวงวันหยุดติดตอกันหลายวัน และจําแนก
ตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท ทองเท่ียวชวงวันหยุดติดตอกันหลายวัน รายได 10,001-15,000 บาท ทองเท่ียวชวง
วันหยุดสุดสัปดาห และรายได 20,001-25,000 บาท ทองเท่ียววันหยุดเทศกาล/วันหยุดนักขัตฤกษ 
แสดงวาชวงเวลาการทองเท่ียวของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกันไปตามความสะดวกของแตละ
บุคคล 
  7. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where?) 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสํารองท่ีพักผานตัวแทนหรือเว็บไซดของ
ตัวแทน แตหากจําแนกตามอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป สํารองท่ี
พักโดยตรงกับรีสอรตและผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30ป สํารองท่ีพักผานเว็บไซดของรีสอรต 
จําแนกตามอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพพอบาน/แมบาน 
และอาชีพอ่ืนๆ สํารองท่ีพักผานเว็บไซดของรีสอรต และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/
นิสิต สํารองท่ีพักโดยตรงกับรีสอรต และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 
บาท สํารองท่ีพักผานเว็บไซดของรีสอรต 
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  อภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีปจจัยสวนประสมการตลาดบริการไดดังตอไปนี้ 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก
ลําดับแรกคือ ความสวยงามของรีสอรต/หองพัก สอดคลองกับงานศึกษาของ ยุทธชัย คณาสิริวัฒน 
(2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกพักรีสอรตระดับราคาสูง
ของนักทองเท่ียวบนเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรกคือ การตกแตง
สภาพแวดลอมสวยงาม ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีเสนอขายหรือรีสอรตนั้นตองมีคุณประโยชนหลัก (Core 
Benefit) นั่นคือ ความสวยงามของรีสอรตและบรรยากาศ  ตองเปนไปตามท่ีลูกคาคาดหวัง 
(Expected Product )  หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product)   
  ปจจัยดานราคา  ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากลําดับ
แรกคือ ราคาเหมาะสม สอดคลองกับงานศึกษาของ นัฐพงศ  คุมา (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับ
แรกคือ คาใชจายสมเหตุสมผล สอดคลองกับงานศึกษาของ ยุทธชัย คณาสิริวัฒน (2548) ท่ีศึกษา
เร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกพักรีสอรตระดับราคาสูงของ
นักทองเท่ียวบนเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรกคือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพการใหบริการ แตไมสอดคลองกับงานศึกษาของ รัตนาภรณ ถาวร (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการที่พักแรมในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีให
ความสําคัญลําดับแรกคือ ราคาท่ีพักมีหลายระดับใหเลือก ดังนั้นการต้ังราคาตองไดรับการยอมรับ
จากตลาดเปาหมายและสูกับคูแขงได เม่ือลูกคาเห็นวาคุมคาเหมาะสมกับเงินท่ีตองจายจึงจะ
ตัดสินใจซ้ือ 
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมากลําดับแรกคือ การใหบริการจองหองพักหลากหลายชองทาง  สอดคลองกับงานศึกษาของ 
ยุทธชัย คณาสิริวัฒน (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกพัก
รีสอรตระดับราคาสูงของนักทองเท่ียวบนเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับ
แรกคือ มีบริการขอมูลทางเว็บไซด ซ่ึงเปนชองทางในการจองหองพักวิธีหนึ่ง 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมากลําดับแรกคือ โปรโมช่ันลดราคาหองพัก สอดคลองกับงานศึกษาของ ยุทธชัย คณา
สิริวัฒน (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกพักรีสอรตระดับ
ราคาสูงของนักทองเท่ียวบนเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรกคือ มี
สวนลดสําหรับการเขาพักคร้ังตอไป  ซ่ึงการใชเคร่ืองมือสงเสริมการตลาด เชน การใหสวนลด
สามารถกระตุนใหลูกคาเกิดการตอบสนองอยางรวดเร็ว หรือเกิดการซ้ือสินคาและบริการมากข้ึน 
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  ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก
ลําดับแรกคือ ความสุภาพของพนักงาน และความเอาใจใสของพนักงาน สอดคลองกับงานศึกษา
ของ ยุทธชัย คณาสิริวัฒน (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
เลือกพักรีสอรตระดับราคาสูงของนักทองเท่ียวบนเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา ปจจัยที่ให
ความสําคัญลําดับแรกคือ ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร และสอดคลองกับงานศึกษาของ 
นัฐพงศ  คุมา (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรกคือ ผูประกอบการและพนักงานมีมนุษย
สัมพันธดี การใหบริการของพนักงานมีความสําคัญดจึงจําเปนตองคัดเลือก ใหการฝกอบรม และมี
ส่ิงจูงใจใหแกพนักงาน เพื่อทําใหสามารถสรางความพึงพอใจและเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน 
  ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก
ลําดับแรกคือ คุณภาพโดยรวมในการใหบริการ ซ่ึงหมายถึงการใหบริการท่ีเกี่ยวของกับหองพัก 
อาหาร รวมถึงการใหบริการอ่ืนๆ ภายในรีสอรต ซ่ึงข้ันตอนในการใหบริการจะตองถูกตอง รวดเร็ว 
เปนท่ีพอใจและประทับใจในความรูสึกของลูกคา เพื่อใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน 
  ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ ความปลอดภัยของรีสอรต สอดคลองกับงานศึกษาของ นัฐ
พงศ  คุมา (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรกคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตไม
สอดคลองกับงานศึกษาของ รัตนาภรณ ถาวร (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวใน
การเลือกใชบริการท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรกคือ ท่ีพักมี
ความสะอาด การมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในรีสอรตเปนการสรางคุณภาพของบริการโดย
ผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในการเลือกเขาพักรีสอรต 
 
ขอคนพบ 
  การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัด
กาญจนบุรี มีขอคนพบที่นาสนใจดังนี้ 
  1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก
การพักผอน เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ บรรยากาศความสวยงามของรีสอรต  
  2. ผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลของรีสอรตจากอินเตอรเน็ต เขาพักรีสอรตชวง
เดือนเมษายน-มิถุนายน เลือกชวงเวลาทองเท่ียวตามท่ีตัวเองสะดวก และสํารองท่ีพักผานตัวแทน
หรือเว็บไซดของตัวแทน 
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  3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะ
แกการพักผอน ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อาชีพนักเรียน/นิสิตเลือก
เขาพักรีสอรตท่ีมีกิจกรรมภายในรีสอรต และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
ตกแตงเปนพิเศษ (Boutique resort) 
  4. ผู ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรตคือ ตัวเอง ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป คือ บิดา-มารดา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต คือ เพื่อน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบาน คือ สามี/ภรรยา 
  5. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคนหาขอมูลของรีสอรตจากอินเตอรเน็ต ยกเวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป อายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป อาชีพขาราชการ อาชีพอ่ืนๆ  รายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป หาขอมูลของรีสอรตจากการสอบถามจากเพ่ือนหรือคนรูจัก 
  6. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน ยกเวน
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป อาชีพธุรกิจสวน อาชีพอ่ืนๆ รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่า
กวาหรือเทากับ 10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป เขาพักรีสอรตชวง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป เขาพักรีสอรตชวงเดือน
มกราคม-มีนาคมและเดือนเมษายน-มิถุนายน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
25,001-30,000 บาทเขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-มิถุนายนและเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
  7. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทองเท่ียวตามสะดวก ยกเวนผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 21-30 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพนักเรียน/นิสิต 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท ทองเท่ียววันหยุดสุดสัปดาห ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพอ่ืนๆ ทองเท่ียวตามสะดวกและทองเท่ียววันหยุดติดตอกันหลายวัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ทองเท่ียววันหยุดติดตอกันหลายวัน และผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท ทองเท่ียววันหยุดเทศกาล/วันหยุด  
นักขัตฤกษ 
  8. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการใน
การเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีทุกดานอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญตอปจจัย
ดานบุคลากรเปนลําดับแรก และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปนลําดับสุดทาย 
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  9. เม่ือพิจารณาปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทุกดานพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองความปลอดภัยของรีสอรตอยูในระดับมากท่ีสุดเปนลําดับ
แรก (ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ) 
  10. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ปใหความสําคัญเร่ืองอยูใกลสถานท่ี
ทองเท่ียวเปนลําดับ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตั้งแต 41 ปข้ึนไป ใหความสําคัญเร่ืองความ
สะดวกสบายเปนลําดับแรกแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญเร่ืองความ
สวยงามของรีสอรต/หองพักเปนลําดับแรก 
  11. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไปให
ความสําคัญลําดับแรกเร่ืองความสวยงามของรีสอรต/หองพัก ราคาเหมาะสม ความสุภาพของ
พนักงานและความมีมนุษยสัมพันธของพนักงาน และความปลอดภัยของรีสอรต อยูในระดับมาก
ท่ีสุด 
  12. ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุ ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเร่ืองโปรโมช่ันลดราคาหองพักเปนลําดับแรก 
 
ขอเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการรีสอรตใน
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปขอเสนอแนะตามกลุมเปาหมายไดดังนี้ 

1. การแบงกลุมเปาหมายตามอายุ 
กลุมเปาหมายท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป ซ่ึงเปนกลุมท่ียังไมมีรายไดเปนของ

ตนเองหรือมีรายไดแตไมสูงนัก ผูตัดสินใจเลือกใชบริการรีสอรตจึงเปนบิดา-มารดา ซ่ึงเปนการ
ทองเท่ียวแบบครอบครัว เลือกเขาพักรีสอรตท่ีอยูใกลแหลงทองเท่ียว และตองมีกิจกรรมภายใน      
รีสอรต เชน กิจกรรมกลางแจง สปา นวดแผนไทย ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายในรูปแบบครอบครัว จัดใหมีกิจกรรมรวมกัน ในชวงปดภาคเรียนหรือชวงวันหยุด
สุดสัปดาห มีการโฆษณาประชาสัมพันธรีสอรตผานอินเตอรเน็ตซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีกลุมเปาหมาย
นี้ใชในการคนหาขอมูล 

กลุมเปาหมายที่มีอายุ 21-40 ป เปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการรีสอรต
ใกลเคียงกัน ดังนั้นผูประกอบการควรจัดสถานท่ีสภาพภูมิทัศนภายในรีสอรตและหองพัก ใหมี
ความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจในแตละกลุมเปาหมาย โดยรีสอรตท่ีมีความเปนเอกลักษณและ
อยูใกลแหลงทองเท่ียวเหมาะกับกลุมท่ีมีอายุ 21-30 ป และรีสอรตท่ีเงียบสงบเหมาะกับกลุมอายุ 31-
40 ป มีการโฆษณาในส่ืออินเตอรเน็ตใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของรีสอรตและรายการ
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สงเสริมการขายในชวงฤดูทองเท่ียวชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน หรือชวงวันหยุดสุดสัปดาหสําหรับ
การทองเท่ียวระยะส้ัน และใหมีการสํารองหองพักผานเว็บไซดหรือผานตัวแทนจําหนาย 

กลุมเปาหมายท่ีมีอายุตั้งแต 41 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีหาขอมูลรีสอรตจากการ
สอบถามเพ่ือนหรือคนรูจัก แสดงวากลุมนี้ตองการขอมูลจากผูท่ีเคยไปเที่ยวหรือเขาพักรีสอรตนั้นๆ 
มากอน ดังนั้นผูประกอบการควรใหการบริการที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ท้ังดานบุคลากร
ท่ีใหบริการอยางสุภาพ เอาใจใส บรรยกาศของรีสอรตและหองพักมีบรรยากาศเงียบสงบสวยงาม 
สะดวกสบาย และปลอดภัย เพ่ือใหลูกคาเกิดการบอกตอไปยังเพ่ือนหรือคนรูจัก โดยการทองเท่ียว
ของกลุมนี้จะอยูในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายนและเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผูประกอบการควรมีการ
จัดรายการสงเสริมการขายในชวงเวลาดังกลาว เชน การลดราคาคาหองพัก และมีการสํารองหองพัก
ผานตัวแทนจําหนาย 

2. การแบงกลุมเปาหมายตามอาชีพ 
  กลุมนักเรียน/นิสิต เพื่อนมีอิทธิพลตอการเลือกเขาพักรีสอรต แสดงวามีพฤติกรรม
การทองเท่ียวกับกลุมเพื่อนจึงสนใจเขาพักรีสอรตท่ีมีกิจกรรม เชน กิจกรรมกลางแจง กีฬา ดังนั้น
ผูประกอบการสามารถทําการตลาดกับกลุมนี้โดยจัดหาอุปกรณ เคร่ืองเลน หรือกิจกรรมสําหรับ
กลุมนักเรียน/นิสิตเพื่อทองเท่ียวพักผอนหรือจัดกิจกรรม เชน รับนอง ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
โดยรีสอรตตองมีความสะอาดและปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองเลนหรืออุปกรณในกิจกรรมตางๆ ตอง
มีการตรวจสอบความปลอดภัยอยางเขมงวด 
  กลุมพอบาน/แมบาน ซ่ึงไมมีรายไดเปนของตัวเองหรือมีรายไดไมสูงมากนัก 
เนื่องจากคนกลุมนี้ไมไดทํางานจึงมีการเปดรับส่ือตางๆ เชน ดูรายการโทรทัศน ฟงวิทยุ อาน
หนังสือพิมพ มากกวากลุมอ่ืน ดังนั้นผูประกอบการควรมีการส่ือสารผลิตภัณฑผานส่ือโทรทัศนซ่ึง
เปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงไดทุกครัวเรือน เชน โฆษณาในรายการทองเท่ียว มีการโฆษณารีสอรตใน
ส่ือส่ิงพิมพตางๆ หรือมีการโฆษณาในเว็บไซดของรีสอรต เปนตน ท้ังนี้การกําหนดราคาหองพักที่
เหมาะสมหรือการใหสวนลดราคาหองพักสามารถกระตุนความสนใจกลุมลูกคานี้ไดเนื่องจาก
ตัดสินใจเลือกรีสอรตจากราคาเปนลําดับแรก 
  กลุม ท่ี ทํางานประจํา  ไดแก  ขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน
บริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสวนตัว เลือกเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบ หาขอมูลรีสอรต 
จากอินเตอรเน็ต เลือกทองเท่ียวในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน และเดือนตุลาคม-ธันวาคม แลวแต
ความสะดวกหรือชวงวันหยุดสุดสัปดาห   ดังนั้นผูประกอบการควรออกแบบตกแตงสถานท่ีของ    
รีสอรตใหมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแกการมาพักผอน มีการโฆษณาประชาสัมพันธผาน
อินเตอรเน็ตซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีกลุมเปาหมายนี้ใชในการคนหาขอมูล ควรสรางคุณภาพโดยรวม
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ในการบริการท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดการบอกตอไปยังเพื่อนหรือคน
รูจัก 

3. การแบงกลุมเปาหมายตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  กลุมท่ีมีรายไดนอย คือ กลุมท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ผูประกอบการควรจัดสถานท่ีของรีสอรตเนนความเงียบสงบสบายเพ่ือการพักผอน ตองอยูใหล
แหลงทองเท่ียว มีการส่ือสารขอมูลของรีสอรตผานอินเตอรเน็ตไปยังลูกคา มีการสํารองหองพัก
ผานเว็บไซดของรีสอรต ผูประกอบการควรมีการจัดรายการสงเสริมการขายหรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ที่มีวันหยุดติดตอกันหลายวัน 
  กลุมท่ีมีรายไดปานกลาง คือ กลุมท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท 
ผูประกอบการควรออกแบบรีสอรตใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา โดยรีสอรตท่ีมีความเปนเอกลักษณ
เหมาะกับกลุมท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท และรีสอรตท่ีเงียบสงบเหมาะอยูใกล
แหลงทองเท่ียวกับกลุมท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท ผูประกอบการควรมีการจัด
รายการสงเสริมการขายหรือจัดกิจกรรมตางๆ ในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน ซ่ึงเปนชวงท่ีมีการ
ทองเที่ยวสูงและเปนชวงที่มีวันหยุดเทศกาล มีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและบริการ 
ใหมีการสํารองหองพักผานเว็บไซดหรือผานตัวแทนจําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผาน
อินเตอรเน็ตซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีกลุมเปาหมายน้ีใชในการคนหาขอมูล   ควรสรางคุณภาพโดยรวม
ในการบริการที่ดีสรางความ   พึงพอใจใหแกลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดการบอกตอไปยังเพื่อนหรือคน
รูจัก 
  กลุมท่ีมีรายไดสูง คือ กลุมท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทขึ้นไป 
ผูประกอบการควรจัดสถานท่ีของรีสอรตเนนความเงียบสงบสบายเพื่อการพักผอน มีความสวยงาม
ท้ังบริเวณรีสอรตและภายในหองพัก มีราคาเหมาะสม ปลอดภัย ควรสรางคุณภาพโดยรวมในการ
บริการที่ดีเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เชน พนักงานมีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
เพื่อใหเกิดการบอกตอไปยังเพื่อนหรือคนรูจัก เนื่องจากลูกคากลุมนี้หาขอมูลรีสอรตจากการ
สอบถามเพ่ือนหรือคนรูจักผูประกอบการควรมีการจัดรายการสงเสริมการขายหรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ซ่ึงเปนชวงเดือนท่ีลูกคากลุมนี้ทองเท่ียว และใหมีการสํารองหองพัก
ผานตัวแทนจําหนาย 
 


