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บทที ่ 2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาคร้ังน้ีมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1.1 ทฤษฎอีุปสงค์การท่องเทีย่ว 
   อุปสงคก์ารท่องเท่ียว หมายถึง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปซ้ือสินคา้
และบริการ หรือบริโภคผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางการ
ท่องเท่ียวของตนโดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีความตอ้งการ มีอ านาจซ้ือ และมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน
จ านวนหน่ึงเืื่อซ้ือบริการท่องเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียวท่ีก าหนดในเวลานั้น  ปริมาณสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียวท่ีเืิ่มข้ึนหรือลดลง ย่อมหมายถึงการเืิ่มข้ึนหรือลดลงของอุปสงค์การ
ท่องเท่ียวดว้ย (ฉลองศรี ืิมลสมืงศ,์ 2546) 

อุปสงคก์ารท่องเท่ียวมีความส าคญัเน่ืองจากอุปสงคก์ารท่องเท่ียวเป็นตวัผลกัดนัส าคญัท่ีจะ
ท าให้เกิดการซ้ือขายสินค้าทั่วไป และสินค้าการท่องเท่ียวอ่ืน  โดยเฉืาะธุรกิจย่อยท่ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม บริษทัน าเท่ียว สายการบิน ช่วย
เืิ่มการสร้างรายไดใ้ห้แก่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน าไปสู่การืฒันาทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง  เืื่อให้มีความ
ืร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว และท าให้ธุรกิจท่องเท่ียวมีการขยายตัวมากข้ึน และความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถ่ินจะเป็นส่ิงจูงใจให้นักลงทุนสนใจมาลงทุนทางธุรกิจมากข้ึน ทั้ ง
ประชาชนและนกัลงทุนต่างืยายามให้นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวมากข้ึนเืื่อผลทางดา้นรายได ้และ
รายได้จากการท่องเท่ียวน้ีสามารถกระจายไปสู่ผูป้ระกอบวิชาชีืธุรกิจย่อยในลกัษณะทวีคูณ 
ก่อใหเ้กิดการเืิ่มรายไดแ้ละน าไปสู่การืฒันาทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง  

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุปสงคก์ารท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 1. ปัจจยัผลกัดนั ไดแ้ก่ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี การมีรายได้และระดบัความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน อาชีืและการมีเวลาวา่งเืิ่มข้ึน การืฒันาทางดา้นคมมานาคมขนส่งและการส่ือสาร
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงต่าง ในยุคโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงปัจจยัต่าง เหล่าน้ีจะช่วยเืิ่มอุปสงค์การ
ท่องเท่ียวใหสู้งข้ึน 

2. ปัจจยัดึงดูด ไดแ้ก่ ความืร้อมของอุปทานการท่องเท่ียว ทรัืยากรการท่องเท่ียว ราคา
ของการท่องเท่ียว กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เม่ือปัจจัยต่าง เหล่าน้ี
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เอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวก็จะมีความตอ้งการท่องเท่ียวมากน้ี ส่งผลให้อุปสงค์ของการ
ท่องเท่ียวสูงข้ึน 
 

2.1.2 อุปทานของการท่องเที่ยว 
                          อุปทานการท่องเท่ียว หมายถึง สินคา้และบริการทุกชนิดท่ีเจา้ของแหล่งท่องเท่ียวจดัให้มี เืื่อ
ตอบสนองอุปสงคข์องการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นอุปทานท่ีปรากฎในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตาม 
ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนก็ตาม อุปทานน้ีเองจะ
เป็นตวัการส าคญัในการดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวในสถานท่ีนั้น  (ฉลองศรี ืิมลสมืงศ ์,2546) 

ลกัษณะของอุปทานทางการท่องเท่ียว สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 ประการ ดงัน้ี 
1) เป็นสินค้าท่ีมีผลผลิตสุดท้ายเป็นความรู้สึก การซ้ือขายเป็นการตกลงกันล่วงหน้าไม่สามารถ

ตรวจสอบสินคา้และบริการเหมือนกบัการซ้ือขายสินคา้อยา่งอ่ืน 
2) เป็นอุตสหกรรมส่งออกท่ีไร้ร่องรอย ในการขายสินคา้หรือบริการจะไม่มีตวัตนสินคา้เน่ืองจากเป็น

การบริการ ไม่มีค่าใชจ่้ายในการส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค แต่ผูบ้ริโภคจะเป็นฝ่ายเดินไปยงัแหล่งผลิตสินคา้เอง 
3) คุณภาืของสินคา้และบริการมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผสมผสานสินคา้และ

บริการต่าง เขา้ดว้ยกนั จึงยากท่ีจะควบคุมคุณภาื และนอกจากน้ียงัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น สภาืดินฟ้าอากาศ ภยัธรรมชาติ สถานการณ์ทางการเมือง เป็นตน้ 

4) ปริมาณและคุณภาืของสินคา้และบริการ จะไม่ลดลงตามจ านวนท่ีขายแต่จะคงสภาืและมีปริมาณ
คงเดิมหากไดรั้บการจดัการและืฒันาอย่างเหมาะสม ส่วนในเร่ืองของกรรมสิทธ์ิก็จะไม่ถูกเปล่ียนมือไปเป็น
ของผูซ้ื้อเหมือนสินคา้อ่ืน  

5) ผลผลิตไม่สามารถกกัเก็บไวใ้ชต่้างเวลาได ้เช่น ปริมาณหอ้งืกัและแรงงานจะมีปริมาณคงท่ีใน
ช่วงเวลา ณ ขณะนั้น ไม่สามารถสะสมจ านวนหอ้งืกัและแรงงานท่ีเหลือน าไปใชใ้นช่วงเวลาอ่ืนได ้ดงันั้นการ
คาดคะเนแนวโนม้จึงเป็นวธีิท่ีจะช่วยในการจดัเตรียมสินคา้และบริการอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมซ่ึงน าไปสู่ดุลย
ภาืท่ีอุปสงคแ์ละอุปทานของการท่องเท่ียวเท่ากนั 
 2.1.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและการประชาสัมืนัธ์ ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้แนวความคิดการตลาดดว้ยหลกั 8 P’s (รัชเขต วสีเืญ็, 
2547) คือ 
 1. องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (Product Element) หมายถึง สินค้าและบริการท่องเท่ียว (Tourism 
Product) ทุกอยา่งท่ีเสนอขายแก่นกัท่องเท่ียว ในทางทฤษฎีจะแบ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 อยา่ง คือ ผลิตภณัฑ์หลกั
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กบัผลิตภณัฑ์เสริม ยกตวัอย่าง รีสอร์ท ผลิตภณัฑ์หลกั คือ ห้องืกั ผลิตภณัฑ์เสริม คือ การจดัสวน ร้านอาหาร 
ชายหาดสวยงาม สปานวดแผนโบราณ นวดฝ่าเทา้ 
 2. ช่องทางการจ าหน่ายและการตรงต่อเวลา (Place and Time) ช่องทางจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการ
หรือช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และบริการท่องเท่ียวไปให้นกัท่องเท่ียวโดยรวดเร็วและสะดวกท่ีสุด ส่วนการ
ตรงต่อเวลา คือ การท ากิจกรรมใดก็ตามไดเ้สร็จตามก าหนดเวลา 
 3. กระบวนการ (Process) หมายถึง การศึกษาขอ้มูลทางการตลาดเืื่อให้ทราบถึงกระบวนการซ้ือของ
นกัท่องเท่ียว และการเลือกสรรผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบักลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว 
 4. ผลผลิตและคุณภาื (Productivity and Quality) หมายถึง การบริการนกัท่องเท่ียวอยา่งมีมาตรฐาน 
การบริการท่ีดีและสร้างความประทบัใจ ใส่ใจในเร่ืองของคุณภาืในการผลิต 
 5. คน (People) หมายถึง การมีบุคลากรท างานอยา่งมีประสิทธิภาื มีความรู้ความสามารถในการอ านวย
ความสะดวกไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ผดิืลาด 
 6. การส่งเสริมการตลาด (Promotion and Education Promotion) หมายถึงวิธีการท่ีจะกระตุน้ให้
นกัท่องเท่ียว ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการเร็วข้ึน ซ้ือจ านวนมากข้ึน ในทางทฤษฎีมีอยู ่6 วธีิ คือ 
  6.1 การโฆษณา (Advertising) คือ การสร้างแรงจูงใจให้คนคลอ้ยตามและเช่ือวา่ผลิตภณัฑ์เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ดีและน่าสนใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ 
  6.2 การประชาสัมืนัธ์ (Information) คือการสร้างภาืลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดต่อผลิตภณัฑ์และ
องคก์ร เช่น การแถลงข่าวการจดังานการกุศลเืื่อน าเงินไปช่วยเหลือเด็ก 
  6.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  
  6.4 การขายโดยืนกังาน (Personal Selling) 
  6.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง เช่น ส่ือสาร
ทางโทรศัื ท ์Internet Magazine เป็นตน้ 
  6.6 การให้การศึกษา (Education) คือ ธุรกิจในเชิงบริการจะสมบูรณ์ท่ีสุดเม่ือผูใ้ห้บริการกบั
ผูรั้บบริการเขา้ใจผลิตภณัฑไ์ปในทิศทางเดียวกนั 
 7. ลกัษณะทางกายภาื (Physical Evidence) หมายถึง บรรยากาศขณะซ้ือขายสินคา้และบริการ และ
ขณะ ท่ีนกัท่องเท่ียวบริโภคสินคา้ ซ่ึงจะสามารถสร้างความรู้รึกือใจหรือไม่ือใจไดใ้นทนัที 
 8. ราคา (Price) หมายถึง ราคาสินคา้และบริการท่องเท่ียวท่ีเสนอขายแก่นกัท่องเท่ียว มีองคป์ระกอบ 3 
ประการท่ีตอ้งค านึงถึงในเร่ืองการตั้งราคา คือ 
  8.1 ตน้ทุน 
   8.2 คู่แข่งขนั 
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   8.3 คุณค่าท่ีใหลู้กคา้ 
 
2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจในบริการ 
 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2529) ให้นิยามถึงความืึงือใจในการบริการ หมายถึง ภาวทางอารมณ์หรือ
ความรู้สึกทางบวกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจริงในระดบัท่ีสอดคลอ้ง
กบัส่ิงท่ีบุคคลคาดหวงัเอาไวในสถานการณ์บริการ ความืึงือใจในการบริการมีความส าคญัต่อผูใ้ห้และรับ
บริการ และบ่งช้ีถึงความส าเร็จของงานบริการ รวมทั้งท าให้ผูบ้ริการมีคุณภาืชีวิตท่ีดีข้ึน จากการืฒันาบริการ
ท่ีมีคุณภาืตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการเืื่อใหเ้กิดความือใจและใชบ้ริการต่อไป 
 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิืลต่อความืึงือใจของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ 
 1. ผลิตภณัฑ์บริการ ความืึงือใจของผูรั้บบริการ จะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการท่ีมีลกัษณะคุณภาืและ
ระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ ความเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการและคุณภาืบริการ 
 2. ราคาต่อค่าบริการ ความืึงือใจของผูรั้บบริการข้ึนอยู่กบัราคาค่าบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับหรือ
ืิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาืของการบริการตามความือใจท่ีจะจ่ายของผูรั้บบริการทั้ งน้ีเจตคติของ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการกบัคุณภาืการบริการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป 
 3. สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ย่อมก่อให้เกิดความืึง
ือใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีใหบ้ริการใหท้ัว่ถึงเืื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ 
 4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ความืึงือใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการไดย้ินขอ้มูลข่าวสาร หรือ
บุคคลอ่ืนกล่าวถึงคุณภาืบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือท่ีมีอยูก่็จะรู้สึกดีกบับริการดงักล่าว อนัเป็น
แรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการตามมาได ้

5. ผูใ้ห้บริการ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการ ให้ผูรั้บบริการเกิดความืึงือใจ 
ผูบ้ริหารการบริการท่ีวางนโยบายการบริการ ควรค านึงถึงความส าคญัของผูรั้บบริการเป็นหลกั ย่อมสามารถ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ผู ้ บ ริ ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ืึ ง ื อ ใ จ ไ ด้ ง่ า ย 
             6. สภาืแวดลอ้มของการบริการ สภาืแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิืลต่อความืึง
ือใจของผูรั้บบริการ 

7. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความ
ืึงือใจใหก้บัผูรั้บบริการ ประสิทธิภาืของการจดัระบบบริการส่งผลให้การปฏิบติังานบริการมีความคล่องตวั 
และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
นัฐพงศ์ คุมา (2549) ท าการศึกษาืฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน รวมไปถึงการวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้นักท่องเท่ียวมา
ท่องเท่ียวและความืึงือใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวอ าภอปาย กลุ่มตวัอยา่งประกอบได้
ดว้ยนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 95 ราย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจ านวน 294 ราย โดยส่วนใหญ่จะมา
เท่ียวเืื่อืกัผอ่นหยอ่นใจ ระยะเวลาท่ีื  านกัชาวไทยจะเฉล่ียอยูท่ี่ 2-3 วนั ส่วนชาวต่างชาติจะเฉล่ียมากกวา่ 7 วนั 
ผลการศึกษาืบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมาเท่ียวมากท่ีสุดของชาวไทยคือ ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัืยสิ์น 
และความช่ืนชอบในธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินของอ าเภอปาย รองลงมาคือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ขั้นืื้นฐาน และความหลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉืาะตวัของสถานท่ีท่องเท่ียว ตามล าดบั ส่วนชาวต่างชาติก็มี
ความเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัืยสิ์น และความช่ืนชอบในธรรมชาติ
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดา้นการให้บริการของกิจการและืนกังานในธุรกิจท่องเท่ียว ส่วนความืึงือใจ
นกัท่องเท่ียวไทยืึงือใจดา้นอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความหลากหลายและมี
เอกลักษณ์เฉืาะตัวของสถานท่ีท่องเท่ียว และด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัืย์สิน ตามล าดับ ส่วน
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความืึงือใจด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัืยสิ์นมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ินและดา้นการใหบ้ริการของร้านอาหาร ตามล าดบั 

กันตสุดา ตาคม (2551) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัืฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีืกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอ าเภอปายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จ านวน 300 ราย โดย
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวยโุรป เป็นเืศชาย และมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
มาจากประเทศองักฤษ มีระยะเวลาในการอยูอ่  าเภอปาย 3-7 วนั มาอ าเภอปายเป็นคร้ังแรก สถานท่ีท่องเท่ียวก่อน
เดินทางมาปายคือเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์ืื่อความสนุกสนาน มีลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวมากบัเืื่อน 
ืาหนะท่ีใชจ้ะเป็นรถประจ าทางเหตุผลท่ีเดินทางคือท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ ประเภทท่ีืกัจะเป็นเกสทเ์ฮา้ส์ 
ระยะเวลาในการื านกั 3-7 วนั โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อวนัต ่ากว่า 1,000 บาท โดยวิธีการเขา้ืกัจะไม่ไดจ้อง
ล่วงหนา้ โดยช าระค่าท่ีืกัเป็นเงินสด ขอ้มูลในการตดัสินใจคือการตดัสินใจเลือกท่ีืกัเอง บุคคลท่ีมีส่วนช่วยใน
การตดัสินใจเลือกท่ีืกัก็ตดัสินใจดว้ยตนเอง ปัจจยัในการประเมินเลือกท่ีืกัก็คือความสะอาด สาเหตุท่ีืกัคร้ังน้ี
เน่ืองจากราคาเหมาะสมกบัคุณภาื สถานท่ีในอ าเภอปายท่ีเคยไปหรือคิดวา่ไปคือ กองแลน นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่คิดว่าจะแนะน าบุคคลอ่ืน ให้มาืกัในท่ีืกัคร้ังน้ีและแนะน าให้มาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวไดใ้ห้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
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บุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาื ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
  สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล (2554) ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจกลบัมาเท่ียวประเทศ
ไทยซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของนกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมาคร้ังแรก และกลุ่ม
ท่ีมาเท่ียวซ ้ า ผลการศึกษาืบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซ ้ ามีสัดส่วนของเืศชาย มาจากภูมิภาคเอเชีย ท างาน
ประจ าเป็นนักท่องเท่ียวอิสระ มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมาเืื่อติดต่อธุรกิจ มีรูปแบบการท่องเท่ียวแบบ
ปกติ- หรูหรา สืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียวดว้ยตนเองจากเวป็ไซต์อ่ืน  นอกเหนือจากเวป็ไซต์ ททท. หรืองาน
ส่งเสริมการขายดา้นการท่องเท่ียว เช่น งานนิทรรศการนานาชาติ มากกว่ากลุ่มท่ีมาเท่ียวคร้ังแรก รวมทั้งมีอาย ุ
รายได ้วนัืกั และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย มากกวา่กลุ่มท่ีมาเท่ียวคร้ังแรก ในดา้นความคิดเห็นต่อภาืลกัษณ์ ความ
ืึงือใจ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั ืบวา่ กลุ่มท่ีมาเท่ียวซ ้ าให้คะแนนในรายการ
ดา้นความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด กิจกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งวถีิชีวติ และอธัยาศยัแบบ
คนไทยมากกวา่กลุ่มท่ีมาคร้ังแรก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมาเท่ียวคร้ังแรกให้คะแนนดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวสูงกวา่กลุ่ม
ท่ีมาเท่ียวซ ้ า อีกทั้งการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า ืบว่า ตวัแปรดา้นอายุ รายได ้
และด้านความืึงือใจ ไดแ้ก่ ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ความคุม้ค่ากบัเวลาท่ีใช้ไป ความยินดีท่ีจะจ่ายเืื่อ
กลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง และการไดรั้บความืึงือใจมากกว่าท่ีคาดไว ้จะท าให้มีโอกาสกลบัมาเท่ียวประเทศไทย
มากข้ึน 
  แอน โครนีเวล (2555) ท าการศึกษาืฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในการใชบ้ริการโรงแรมในเมือง
ืทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ราย ประกอบดว้ยนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปจ านวน 225 ราย 
และนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย จ านวน 175 ราย ผลศึกษาืบวา่ กลุ่มตวัอยา่งชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเืศชาย สมรส
แลว้ อายุเฉล่ีย 44 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีืธุรกิจส่วนตวัและืนกังานบริษทั ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งชาวยุโรป มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก โดยอนัดบั 1 คือ ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ืนกังานมีจิตในการให้บริการ และความรวดเร็วและถูกตอ้ง
ในการบริการของืนกังาน อนัดบั 2 คือ ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การให้บริการช าระเงินผ่านบตัรเครดิต และ
การให้บริการรูมเซอร์วิส อนัดบั 3 คือ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาห้องืกัมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย และมีการแจง้
ราคาห้องืกัอย่างชัดเจน ส่วนกลุ่มตวัอย่างชาวเอเชียส่วนใหญ่เป็นเืศชาย สมรสแลว้ อายุเฉล่ีย 37 ปี จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีืธุรกิจส่วนตวัและืนกังานบริษทั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มชาวเอเชีย อนัดบั 1 คือ ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ความรวกเร็วและ
ความถูกตอ้งในการบริการของืนกังาน อนัดบั 2 ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การให้บริการรูมเซอร์วิส และการ
ให้บริการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ราคาห้องืกัมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย และมีการแจง้ราคา
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ห้องืกัไวอ้ย่างชดัเจน โดยทั้งกลุ่มชาวยุโรปและเอเชียไดท้  างานจองห้องืกัล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต และมี
ความืึงือใจต่อการใชบ้ริการโรงแรมคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัมาก       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


