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บทคดัย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 390 ตวัอยา่ง และ
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย    

ผลการศึกษาพบว่า ทุกปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ปัจจยัดา้น
บุคลากรปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกในแต่ละปัจจยัหลกั ปรากฏผลดงัน้ี ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ คือ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั
บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ  ปัจจยัดา้นราคา คือ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง ปัจจยัดา้นสถานท่ี  คือ  มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ  ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ มีเอกสารแผน่พบั แนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคาห้องพกั รูปแบบห้องพกั 
แผนท่ี เป็นตน้  ปัจจยัดา้นบุคลากร คือ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ คือ สามารถยืดหยุ่นในการคืนห้องพกั สายๆหรือบ่ายๆได ้ ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ คือ การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย  
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ABSTRACT 
The purpose of this independent study was to study services marketing mix factors 

affecting sale representatives towards selecting hotels in Mueang Lampang District 
In this study, questionnaires were used as a tool to collect data from customers who 

stayed at hotels in Mueang Lampang District. There were 390 samples. All obtained data were 
analyzed by descriptive statistics which were frequency, percentage and mean. 

The results showed that services marketing mix factors affected consumers at high 
level. The highest average ranking of those factors were place and promotion at the equal average 
The second were price and process at the equal average. People, physical evidence and product 
were tanked respectively. 

The top highest average ranking of subfactors in each service marketing mix factors 
was the followings. For product factor, the top subfactor was 24-hour securities system, for 
examples the system along the walk way, in the building and at the parking lots. For price factor, 
the most important subfactor was calculating price and other service charge correctly. For place 
factor, the top subfactor was plenty parking lots. For promotion factor, the highest subfactor was 
having brochure to introduce the hotel about price, room picture, map. For people factor, the 
highest subfactor was good caring. For process factor, the highest subfactor was can cancel room 
booking in late morning or afternoon. For physical evidence factor, the highest subfactor was 
well-organized parking lots. 
 


