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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ลูกคา้ในการเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา ผูท่ี้สนใจจะเลือกใชบ้ริการดา้นการบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต 
จ านวน 200 ราย ท าการส ารวจขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์โดยตรง โดยใชแ้บบสอบถามแบบภาษาไทย 
กรณีผูต้อบแบบสอบถามเป็นชาวต่างชาติ ผูส้ัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์โดยการแปลแบบสอบถาม
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ท าการประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เพศชาย มีอายุระหวา่ง 
41-50 ปี ส่วนใหญ่อยูอ่าศยัในประเทศไทย มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั จบการศึกษาระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 100,000 
บาท ลกัษณะท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียว ขนาด 3 หอ้งนอน มีสวนและสระวา่ยน ้ า ท าเลท่ีตั้ง
อยูท่ี่บางเทา สุรินทร์ ลายนั เป็นส่วนใหญ่  

ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกในแต่
ละปัจจยัมีดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการ 
ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ราคาท่ีปรับไดต้ามลกัษณะของบริการ ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ ไดแ้ก่ 
ความสะดวกในการติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต 
หรือบริษทัตวัแทน ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การแสดงผลงานรายการท่ีผา่นมา ปัจจยั 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบต่องาน ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ 
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การบริการตรงตามสัญญาวา่จา้ง ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการปฏิบติังาน 
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Abstract 
 

The objective of this independent study was to study the Service Marketing Mix Factors 
Affecting Customers Towards Choosing Vacation Home Management Providers in Phuket 
Province. The sample were 200 people who interesting to use property management service. The 
tool used to collect data was Thai questionnaire. In case the questionnaire respondents were 
foreigner, interviewer translates from Thai questionnaire to English. The data was analyzed by 
using frequency, percentage and mean.    
  The result of this study shows that the most questionnaire respondents were male 
foreigner, age between 41-50 years old. They were married or living together and mostly stays in 
Thailand. They had bachelor’s degree, working as office workers and earned more than 100,000 
baht per month. Houses were mostly single house which located in Bangtao, Surin and Layan. 
Houses were three bedrooms with yard and swimming pool.  

The first priority of service marketing sub factor which questionnaire respondents ranked 
for product factor was trustfulness of service provider, price factor was price which quote as per 
service required, place factor was the several ways to access by phone, fax, internet, email or 
agency, promotion factor was customer lists, people factor was honesty and responsibility, 
process factor was service provide following the contract and physical factor was material and 
equipment used. 

 


