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         บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 400 
ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย และใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ 
(F-test) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในกรณีท่ีการวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) มีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยวิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

ผลการศึกษา พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี  มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีรายได้
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีถ่ินท่ีอยูภ่าคกลาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวมากกวา่ 
3 คร้ัง โดยจะท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดติดต่อกันหลายวนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเข้าพัก 1 คืน โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ส าหรับบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พักมากท่ีสุดคือ เพื่อน/ญาติพี่น้อง นอกจากน้ียงัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จองแพท่ีพักทาง
โทรศพัท์ ส าหรับเหตุผลในการเลือกแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรีเน่ืองจากชอบ
สถานท่ี และนกัท่องเท่ียวใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท มากท่ีสุด 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขาย ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ย ในแต่ละดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ล าดบัแรก ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือ
ชูชีพ ด้านราคา ได้แก่ มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างถูกต้อง ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หนงัสือน า
เท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรไดแ้ก่ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ได้แก่ มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั และด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ
ไดแ้ก่ ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั และใชบ้ริการแพท่ี
พกัในราคาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกแพท่ีพกั
โดยภาพรวมแตกต่างกนั แต่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัโดยภาพรวมแตกต่างกนัในทุกดา้นยกเวน้ปัจจยั
ดา้นบุคลากร 
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to explore service marketing mix affecting Thai travelers towards 
choosing floating house renters in Kanchanaburi province. Samples of the study were identified to 
400 Thai travelers who stayed at floating houses in Srisawas district, Kanchanaburi province. 
Questionnaires were used as the tool to collect data. Data acquired were, then, analyzed by the 
descriptive statistics: frequency, percentage and mean and the inference statistics: T-Test and F-
Test. In case that the significant differences had been shown, the multiple comparisons analysis via 
LSD method shall be applied at the statistical significance at 0.05.  
 The results presented that most respondents were male in the age of 20-30 years old, 
single, and graduated with Bachelor’s degree. They worked as government officer/state enterprise 
officer, earned monthly income at the amount of 10,001-20,000 Baht and resided in the central part 
of Thailand. The majority had made their trips for more than 3 times, mostly during long weekend. 
Most of them stayed one night at the floating house with the leisure purpose. People influencing 
them to choose the floating house renters the most were friends/relatives. Furthermore, it was 
observed that most travelers made their reservations for the floating houses by phone. Reason of 
renting the floating houses in Srisawas district, Kanchanaburi province was given to their preference 
for the certain venue. They mostly spent 1,001-2,000 Baht for renting the floating house.  
 The results of the study on opinions of the respondents on service marketing mix 
affecting Thai travelers towards choosing floating house renters in Kanchanaburi province indicated 
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that the following factors were ranked at high level of concern: service process, people, place, 
product, price, physical presentation, and promotion, respectively. 

Hereafter were shown the top sub-factors that the respondents ranked their concern at 
the highest level. In product factor, the highest level of concern was the apparent safety system such 
as lifejackets. In price factor, the highest level of concern was the accurate calculation for room 
rental cost and extra charges for additional facilities. In place factor, the highest level of concern 
was the multi-channels for reservation such as reservation by phone and Internet booking. In 
promotion factor, the highest level of concern was the advertisement on printed media such as 
newspaper, travel guide books, and tourism magazines. In people factor, the highest level of 
concern was the kind attention of staffs to customers. In service process factor, the highest level of 
concern was the good preparation of the floating house prior to the check-in of new comers. In 
physical presentation, the highest level of concern was the serenity and the natural atmosphere.  

In addition, the findings showed that the respondents who had different ranges of 
monthly income and took services from different rates of floating house had different opinions on 
all service marketing mix factors that affected their selection of floating house renters. However, 
male and female respondents had different opinions on every factor, except people factor.  


