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บทคัดยอ 
 
  การคนควาแบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาว
ไทยในการเลือกใชบริการรีสอรตในจังหวดักาญจนบุรี โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขาพกัในรีสอรตตางๆในจังหวัดกาญจนบุรี โดยกระจายการเก็บขอมูลให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวดัจํานวน 400 ตัวอยาง และทําการประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) ซ่ึง
สรุปผลการศึกษาได ดังนี้  
  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  
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดตอการเขาพักรีสอรตท่ีมีบรรยากาศ
เงียบสงบเหมาะแกการพักผอน   เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรต คือ บรรยากาศความ
สวยงามของรีสอรต    ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรตคือ ตัวเอง โดยหาขอมูลของ
รีสอรตจากอินเตอรเน็ต เดินทางมาเขาพักรีสอรตโดยรถสวนตัว ใชบริการรีสอรตในชวง 3 ปท่ีผาน
มานอยกวา 3 คร้ัง เขาพักรีสอรตชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน เลือกชวงเวลาทองเท่ียวตามสะดวก 
และสํารองท่ีพักผานตัวแทนหรือเว็บไซดของตัวแทนมากท่ีสุด   
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  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการ
เลือกใชบริการรีสอรตในจังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก  เรียงลําดับความสําคัญของ
ปจจัยดังนี้ ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัย
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ปจจัยดานกระบวนการ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
  โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 3 ลําดับแรก
คือ ความสวยงามของรีสอรต/หองพัก  อยูใกลสถานท่ีทองเท่ียว  ความสะดวกสบาย  ปจจัยยอยดาน
ราคา 3 ลําดับแรก คือ ราคาเหมาะสม  ราคาท่ีหลากหลาย  และการใหชําระคาท่ีพักผานบัตรเครดิต 
ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก คือ การใหบริการจองหองพักหลากหลาย
ชองทาง    ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 3 ลําดับแรก คือ โปรโมช่ันลดราคาหองพัก  
โปรโมชั่นแถมวันเขาพัก และโปรโมช่ันแถมบริการอ่ืนๆ   ปจจัยดานบุคลากร 3 ลําดับแรก คือ  
ความสุภาพของพนักงาน  ความเอาใจใสของพนักงาน  ความมีมนุษยสัมพันธของพนักงาน ปจจัย
ดานกระบวนการ 3 ลําดับแรก คือ  คุณภาพโดยรวมในการใหบริการ การใหบริการเช็คอินถูกตอง
รวดเร็ว และการใหบริการภายในหองพักสะอาดเรียบรอย   ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ความปลอดภัยของรีสอรต   
และใหความสําคัญระดับมาก คือ  ความสะอาดของรีสอรต  การออกแบบตกแตงท่ีพัก  ความเงียบ
สงบไมมีเสียงรบกวน  
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ABSTRACT 
  

 The objective of this independent study was to study Thai tourists behaviors in 
selecting resort in Kanchanaburi Province.  The data was collected via a questionnaire distributed 
to 400 tourists covering all areas in Kanchanaburi.  The data was analyzed using descriptive 
statistics, namely frequency, percentage, and mean. 
 The results of the study showed that 51.25% of the questionnaire respondents 
were female, 62.75% held Bachelor’s degree, 34.50% were 31-40 years old, 46.75% were single, 
34.25% were government officials/state enterprise employees, and 25.50% had a monthly income 
of 10,001-15,000 baht. 
 The most important factor for resort selection was the resort’s atmosphere which 
should be peaceful and suitable for relaxing.  The most important reason to choose a resort was 
the resort’s beautiful grounds and facilities.  The most influential person for the selecting decision 
was the respondents themselves.  They found information from the Internet and traveled to the 
resort by personal car.  In the past 3 years, they had stayed in a resort during April-June.  They 
chose travel time according to convenience.  They made reservation through resort representative 
or representative’s web site the most. 
 The respondents ranked overall service marketing mix factors at the high level, in 
the following order from the most important to the least important: personnel, physical 
presentation, place, process, product, price, and marketing promotion.   
 The first 3 ranked sub-factors for product were resort/rooms were beautiful, resort 
situated near tourist attractions, and convenience. The first 3 ranked sub-factors for price were 
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reasonable price, variety of prices, and credit payment. The sub-factor for place which was ranked 
at the high level was many channels for making reservation. The first 3 ranked sub-factors for 
marketing promotion were discount promotion for rooms, promotion for extra free day, and other 
promotions. The first 3 ranked sub-factors for personnel were staff’s politeness, staff’s 
attentiveness, and staff’s friendliness. The first 3 ranked sub-factors for process were the overall 
quality of service, quick and accurate check-in, and cleanliness and orderliness of rooms.  For 
physical presentation, the sub-factor which the respondents ranked at the highest level was 
resort’s safety, and the sub-factors which were ranked at the high level were resort’s cleanliness, 
room decoration, and quietness without disturbing noises.  
 


