
 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้น

การบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศ ในภูเก็ต มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นการบริหารจดัการบา้นพกัตาก

อากาศ ในจงัหวดัภูเก็ต โดยใชแ้บบสอบถามจากผูท่ี้สนใจจะเลือกใชบ้ริการดา้นการบริหารจดัการ

บา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต จ  านวน 200 ราย โดยแบ่งการวเิคราะห์ไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วน

ท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม

ตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดั

ภูเก็ต ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อการใชบ้ริการดา้นการบริหารจดัการ

บา้นพกัตากอากาศในภูเก็ต  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ

ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยในบทน้ีจะกล่าวถึงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 

ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 ราย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 78.50 มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปีร้อยละ 33.00 เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 
77.50 อาศยัอยูต่่างประเทศร้อยละ 51.00 ส่วนใหญ่สมรส หรืออยูด่ว้ยกนัร้อยละ 71.50 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 56.00 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 38.00  มีรายไดต่้อ
เดือนมากกวา่ 100,000 บาทร้อยละ 53.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะของท่ีพกัอาศยั
เป็นบา้นเด่ียวร้อยละ 69.50 บา้นพกัมีสถานท่ีตั้งอยูท่ี่บางเทา สุรินทร์ ลายนั ร้อยละ 25.00 บา้นพกั
จ านวนมากท่ีสุดมีจ านวนห้องนอน 3 หอ้งร้อยละ 35.00 และส่วนใหญ่มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ประเภทสวนร้อยละ 88.50  
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ส่วนที ่2-1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ

ด้านการบริหารจัดการบ้านพักตากอากาศ ในภูเกต็ 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการตลาดบริการท่ีมี
ค่าเฉล่ียในระดบัความส าคญัมากเรียงตามล าดบัไดแ้ก่อนัดบัแรก ปัจจยัดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาคือปัจจยัดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
รายละเอียดในแต่ละปัจจยัเรียงล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัส าคญัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ
ไดข้องผูใ้หบ้ริการ การใหบ้ริการดูแลบา้นพกัแบบครบวงจร และความมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัของ
ผูใ้หบ้ริการตามล าดบั 
 
 ดา้นราคา ในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบั
ส าคญัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคาท่ีปรับไดต้ามลกัษณะของ
บริการ ระดบัราคาท่ีเท่ากบัราคาตลาด และความยดืหยุน่ในการเลือกช าระเงินไดเ้ป็นรายคร้ัง ราย
เดือน รายไตรมาส หรือรายปีตามล าดบั  
 
 ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียในระดบัส าคญัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวก
ในการติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต หรือบริษทั
ตวัแทน มีวธีิช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น การช าระเงินออนไลน์ เคาทเ์ตอร์เซอร์วสิ หรือโอนผา่น
ธนาคารต่างๆ และการมีบริการนดัพบนอกสถานท่ี เช่นท่ีบา้นพกั หรือโครงการตามล าดบั 
 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียในระดบัส าคญัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การโฆษณา
ร้านและบริการผา่นเวบ็ไซต ์อีเมล์ การแสดงรายการผลงานท่ีผา่นมา (Project Reference) และการ
โฆษณาร้านและบริการโดยการแจกโบรชวัร์ ใบปลิว หรือการส่งเอกสารถึงบา้นตามล าดบั 
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 ดา้นบุคลากร ในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบั
ส าคญัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์และความรับผดิชอบต่อ
งาน การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่า
เทียมตามล าดบั 
 
 ดา้นกระบวนการ ในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัส าคญัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การบริการตรงตามสัญญา
วา่จา้ง การประเมินราคาก่อนใหบ้ริการ และการตรงต่อเวลาตามล าดบั 
 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียในระดบัส าคญัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ส านกังาน หรือหนา้ร้าน และความสะดวกของพื้นท่ีส่วนรับรอง
ลูกคา้ตามล าดบั 
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ตารางที ่39 แสดงสรุปปัจจยัการตลาดบริการ ค่าเฉล่ียและปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั 3 อนัดบัแรก 

 

ปัจจัยการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ ปัจจัยย่อยทีใ่ห้ความส าคัญ 3 ล าดับแรก 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.90 ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการ 

การใหบ้ริการดูแลบา้นพกัแบบครบวงจร 
ความมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัของผูใ้หบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นราคา 3.72 ราคาท่ีปรับไดต้ามลกัษณะของบริการ 
ระดบัราคาท่ีเท่ากบัราคาตลาดความยดืหยุน่ใน
การเลือกช าระเงินไดเ้ป็นรายคร้ัง รายเดือน ราย
ไตรมาส หรือรายปี 

ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 3.55 ความสะดวกในการติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลาย
ช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต 
หรือบริษทัตวัแทนมีวธีิช าระเงินไดห้ลายช่องทาง 
เช่น การช าระเงินออนไลน์ เคาทเ์ตอร์เซอร์วสิ 
หรือโอนผา่นธนาคารต่างๆ การมีบริการนดัพบ
นอกสถานท่ี เช่นท่ีบา้นพกั หรือโครงการ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.79 การโฆษณาร้านและบริการผา่นเวบ็ไซต ์อีเมล์ 
การแสดงรายการผลงานท่ีผา่นมา (Project 
Reference) การโฆษณาร้านและบริการโดยการ
แจกโบรชวัร์ ใบปลิว หรือการส่งเอกสารถึงบา้น 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.37 ความซ่ือสัตย ์และความรับผิดชอบต่องาน 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และใหค้วามเป็นกนัเอง
กบัลูกคา้การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียม 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 4.44 การบริการตรงตามสัญญาวา่จา้ง การประเมิน
ราคาก่อนใหบ้ริการ การตรงต่อเวลา 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.06 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
ส านกังาน หรือหนา้ร้าน 
ความสะดวกของพื้นท่ีส่วนรับรองลูกคา้ 
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ส่วนที ่2-2 ปัจจัยการตลาดบริการ จ าแนกตามระดับรายได้ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายได ้ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นการบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 
ปัจจัยการตลาดบริการจ าแนกตามระดับรายได้ต ่ากว่า 50,000 บาท  

ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในดา้นความ
น่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด  

ดา้นราคาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นระดบัราคาท่ีเท่ากบั
ราคาตลาด มากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการใหบ้ริการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
ความสะดวกในการติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต 
หรือบริษทัตวัแทนมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการ
โฆษณาร้านและบริการผา่นเวบ็ไซต ์อีเมลม์ากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นบุคลากรพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี และใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้มากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการ
รับประกนังาน และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

 
ปัจจัยการตลาดบริการจ าแนกตามระดับรายได้ 50,000 – 100,000 บาท  

ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในดา้นความ
น่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นราคาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีปรับไดต้าม
ลกัษณะของบริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการใหบ้ริการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
ความสะดวกในการติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต 
หรือบริษทัตวัแทนมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการ
โฆษณาร้านและบริการผา่นเวบ็ไซต ์อีเมลม์ากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัปานกลาง 

ดา้นบุคลากรพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความซ่ือสัตย ์และ
ความรับผดิชอบต่องานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการบริการ
ตรงตามสัญญาวา่จา้งมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
 
ปัจจัยการตลาดบริการจ าแนกตามระดับรายได้มากกว่า 100,000 บาท พบว่า 

ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในดา้นความ
น่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นราคาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีปรับไดต้าม
ลกัษณะของบริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการใหบ้ริการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการ
ช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น การช าระเงินออนไลน์ เคาทเ์ตอร์เซอร์วสิ หรือโอนผา่นธนาคาร
ต่างๆมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการ
แสดงรายการผลงานท่ีผา่นมา (Project Reference) มากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นบุคลากรพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความซ่ือสัตย ์และ
ความรับผดิชอบต่องานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการบริการ
ตรงตามสัญญาวา่จา้งมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
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ตารางที ่40 แสดงสรุปปัจจยัการตลาดบริการ และปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
เป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามระดบัรายได ้
 

ปัจจัยการตลาดบริการ 
ปัจจัยย่อยทีใ่ห้ความส าคัญเป็นอนัดับแรก 

รายได้ต ่ากว่า 50,000 
บาท 

รายได้ 50,000 – 
100,000 บาท 

รายได้มากกว่า 
100,000 บาท 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือ ความ
ไวว้างใจไดข้องผู ้
ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือ ความ
ไวว้างใจไดข้องผู ้
ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือ ความ
ไวว้างใจไดข้องผู ้
ใหบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นราคา -ระดบัราคาท่ีเท่ากบั
ราคาตลาด 

ราคาท่ีปรับไดต้าม
ลกัษณะของบริการ 

ราคาท่ีปรับไดต้าม
ลกัษณะของบริการ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ 

ความสะดวกในการ
ติดต่อผูใ้หบ้ริการได้
ในหลายช่องทาง เช่น
ทางโทรศพัท ์โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต หรือ
บริษทัตวัแทน 

ความสะดวกในการ
ติดต่อผูใ้หบ้ริการได้
ในหลายช่องทาง เช่น
ทางโทรศพัท ์โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต หรือ
บริษทัตวัแทน 

การช าระเงินไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น การช าระ
เงินออนไลน์ เคาท์
เตอร์เซอร์วสิ หรือ
โอนผา่นธนาคารต่างๆ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การโฆษณาร้านและ
บริการผา่นเวบ็ไซต ์
อีเมล์ 

การโฆษณาร้านและ
บริการผา่นเวบ็ไซต ์
อีเมล์ 

การแสดงรายการ
ผลงานท่ีผา่นมา 
(Project Reference) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี
ดี และใหค้วามเป็น
กนัเองกบัลูกคา้ 

ความซ่ือสัตย ์และ
ความรับผดิชอบต่อ
งาน 

ความซ่ือสัตย ์และ
ความรับผดิชอบต่อ
งาน 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ 

การรับประกนังาน 
และความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึน 

การบริการตรงตาม
สัญญาวา่จา้ง 

การบริการตรงตาม
สัญญาวา่จา้ง 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
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ส่วนที ่2-3 ปัจจัยการตลาดบริการ จ าแนกตามทีอ่ยู่อาศัย 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นการบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 
ปัจจัยการตลาดบริการจ าแนกตามผู้ทีอ่ยู่อาศัยในประเทศไทย  

ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในดา้นความ
น่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นราคาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีปรับไดต้าม
ลกัษณะของบริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการใหบ้ริการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
ความสะดวกในการติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต 
หรือบริษทัตวัแทนมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการ
แสดงผลงานท่ีผา่นมามากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัปานกลาง 

ดา้นบุคลากรพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความซ่ือสัตย ์และ
ความรับผดิชอบต่องานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการบริการ
ตรงตามสัญญาวา่จา้งมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

 
ปัจจัยการตลาดบริการจ าแนกตามผู้ทีอ่ยู่อาศัยในต่างประเทศ  

ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในดา้นความ
น่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นราคาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีปรับไดต้าม
ลกัษณะของบริการมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการใหบ้ริการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
ความสะดวกในการติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต 
หรือบริษทัตวัแทนมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการ
โฆษณาร้านและบริการผา่นเวบ็ไซต ์อีเมลม์ากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

ดา้นบุคลากรพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความซ่ือสัตย ์และ
ความรับผดิชอบต่องานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการบริการ
ตรงตามสัญญาวา่จา้งมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
 
ตารางที ่41 แสดงสรุปปัจจยัการตลาดบริการ และปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
เป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั 
 

ปัจจัยการตลาดบริการ 
ปัจจัยย่อยทีใ่ห้ความส าคัญเป็นอนัดับแรก 

ผู้ทีอ่ยู่อาศัยในประเทศไทย ผู้ทีอ่ยู่อาศัยในต่างประเทศ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจได้

ของผูใ้หบ้ริการ 
ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ
ไดข้องผูใ้หบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นราคา ราคาท่ีปรับไดต้ามลกัษณะของ
บริการ 

ราคาท่ีปรับไดต้ามลกัษณะของ
บริการ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อผูใ้ห้
บริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่น
ทางโทรศพัท ์โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต หรือบริษทัตวัแทน 

ความสะดวกในการติดต่อผูใ้ห้
บริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่น
ทางโทรศพัท ์โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต หรือบริษทัตวัแทน 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การแสดงผลงานท่ีผา่นมา (Project 
Reference) 

การโฆษณาร้านและบริการผา่น
เวบ็ไซต ์อีเมล ์

ปัจจยัดา้นบุคลากร ความซ่ือสัตย ์และความรับผิดชอบ
ต่องาน 

ความซ่ือสัตย ์และความ
รับผดิชอบต่องาน 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ การบริการตรงตามสัญญาวา่จา้ง การบริการตรงตามสัญญาวา่จา้ง 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังาน 
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ส่วนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อ
ลูกค้าในการเลอืกผู้ให้บริการด้านการจัดการบ้านพกัตากอากาศในจังหวดัภูเกต็ 
 
ด้านผลติภัณฑ์  

1. การวา่จา้งบุคคลทัว่ไปราคาค่าบริการจะถูกกวา่การวา่จา้งจากบริษทั 
2. การจา้งบุคคลทัว่ไปไม่มีความน่าเช่ือถือ และขาดความรับผดิชอบ โดยจะขาดงานโดยไม่

แจง้ และมีการขอเบิกเงินล่วงหนา้บ่อยๆ 
3. การจา้งในนามบริษทัมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ ถึงแมค้่าบริการจะสูงกวา่ เน่ืองจากลูกคา้

สามารถควบคุมไดง่้ายกวา่โดยผา่นทางบริษทั 
4. ตอ้งการบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ และมีการใหบ้ริการท่ีดี 

 
ด้านราคา  

1. ราคาควรมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของงาน 
 
ด้านกระบวนการ  

1. การใหบ้ริการควรมีความรวดเร็ว 
2. ผูใ้หบ้ริการควรมีหลกัประกนั และการรับรองผลงาน 
3. ผูใ้หบ้ริการควรใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้อยา่งครบถว้น 
4. ผูใ้หบ้ริการควรใหบ้ริการอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
5. ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ในเร่ืองของความปลอดภยัในดา้นต่างๆ 
6. ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
7. ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามส าคญัในการตรวจเช็คคุณภาพงานในทุกๆวนั มีการใหบ้ริการท่ี

รวดเร็วเม่ือมีการแจง้เหตุ การส่งใบแจง้หน้ี และรายงานต่างๆ ท่ีตรงเวลา  
 
ด้านบุคลากร 

1. บริษทัท่ีใหบ้ริการจดัการท่ีพกัอาศยัควรใหค้วามส าคญักบัการจดัหาพนกังานท่ีมีคุณภาพ มี
ความรับผดิชอบ และมีความซ่ือสัตย ์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และไวว้างใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

2. พนกังานควรมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
3. พนกังานควรแต่งกายใหเ้รียบร้อย  
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ด้านอืน่ๆ 
1. การแนะน าจากเพื่อนบา้น หรือผูท่ี้เคยใชบ้ริการท่ีใดท่ีหน่ึงมาก่อน จะท าใหม้ัน่ใจวา่จะได้

การบริการท่ีน่าเช่ือถือ และมีคุณภาพมากกวา่การเลือกใชบ้ริการเองโดยไม่มีคนแนะน า 
2. การวา่จา้งบุคคลทัว่ไปท่ีมีคุณภาพ และค่าบริการถูก ตอ้งใชค้วามพยายามและเวลามาก ใน

การทดลองใชบ้ริการไปเร่ือยๆจนกวา่จะเจอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 
 
ปัญหาทีเ่คยพบ 

1. การลกัขโมย 
2. การขาดงานโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ และไม่มีคนท าแทน กรณีการวา่จา้งบุคคลทัว่ไป 
3. ระบบธนาคารออนไลน์ของธนาคารในประเทศไทย ตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัผูท่ี้ใชง้านใน

ต่างประเทศ เพราะยงัมีความยุง่ยากและขอ้จ ากดัเยอะ ท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินจาก
ต่างประเทศได ้เพื่อช าระค่าบริการ หรือสินคา้ได ้

 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการ

บา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต โดยใชแ้นวความคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 

ประการ (The Service Marketing   Mix) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยั

การตลาดบริการ 3 อนัดบัแรก คือปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สายใจ สงเอียด (2550) ในการศึกษาเร่ืองความตอ้งการใช้

บริการธุรกิจรับเหมาท าความสะอาดของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต 

ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นบริการหรือผลิตภณัฑ ์

และปัจจยัดา้นกระบวนการ ตามล าดบั ในขณะเดียวกนัผลการศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของวทิยา สิงห์ฆาฬะ (2551) ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการรถจกัรยานยนตเ์ช่าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีพบวา่

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อ 2 ปัจจยัแรกคือ ปัจจยัดา้นพนกังาน และปัจจยัดา้น

กระบวนการ เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัส่วนประสมการตลาด 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 ดา้นกระบวนการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการใหบ้ริการ

ตรงตามสัญญาวา่จา้งมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสายใจ สงเอียด (2550) ใน

การศึกษาเร่ืองความตอ้งการใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาท าความสะอาดของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น

แบบฟอร์มการปฏิบติังาน และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วทิยา สิงห์ฆาฬะ (2551) ในการศึกษา

เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการรถจกัรยานยนตเ์ช่าของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยั

ยอ่ยดา้นใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว มากท่ีสุด และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐัทิตา สาและ (2553) 

ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจจดัการท่ีพกั อาศยัในต าบลราไวย ์

จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการประเมินงานก่อนการเสนอ

ราคา 

ดา้นบุคลากรพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความซ่ือสัตย ์และ

ความรับผดิชอบมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐัทิตา สาและ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจจดัการท่ีพกั อาศยัในต าบลราไวย ์จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึง

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นประสบการณ์ และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ วทิยา สิงห์ฆาฬะ (2551) ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการรถจกัรยานยนตเ์ช่าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึง

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ของพนกังาน และไม่

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสายใจ สงเอียด (2550) ในการศึกษาเร่ืองความตอ้งการใชบ้ริการธุรกิจ

รับเหมาท าความสะอาดของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความน่าเช่ือถือ 

ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐัทิตา สาและ 

(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจจดัการท่ีพกั อาศยัในต าบลรา

ไวย ์จงัหวดัภูเก็ตซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการใหบ้ริการดา้นการ

รักษาความปลอดภยั ความสะอาด งานบริการดูแลสวน และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วทิยา 



 
79 

 

 
 

สิงห์ฆาฬะ (2551) ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการรถจกัรยานยนตเ์ช่าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความสะอาดของรถ และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของสายใจ สงเอียด (2550) ในการศึกษาเร่ืองความตอ้งการใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาท าความสะอาด

ของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพครบถว้นตรงตามสัญญา 

จากการท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้น

บุคลากร เน่ืองจากลกัษณะของงานการบริการนั้น ผูใ้ชบ้ริการสามารถสัมผสัและรับรู้ไดโ้ดยตรง

จากขั้นตอนกระบวนการท างาน และการบริการของบุคคลในองคก์รท่ีคอยผสานงานและบริการ

ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นปัจจยัทั้งสองน้ีจึงเป็นตวัส าคญัท่ีผูใ้ชบ้ริการจะใชใ้นการพิจารณาเลือกผู ้

ใหบ้ริการดา้นการจดัการบา้นพกัตากอากาศ โดยกระบวนการท างานตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีตรงตาม

สัญญาวา่จา้ง และมีการประเมินราคาก่อนใหบ้ริการ บุคลากรท่ีใหบ้ริการควรมีความซ่ือสัตย ์และ

ความรับผดิชอบต่องาน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และการดูแลเอาใจใส่

ลูกคา้อยา่งเท่าเทียม นอกจากน้ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์็มีความส าคญัมากเช่นกนั โดยเนน้ในเร่ือง

ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการ ในขณะเดียวกนัผูต้อบแบบสอบถามยงัให้

ความส าคญัมากกบัปัจจยัดา้นราคา เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัดา้นหน่ึงท่ีบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรั้บ 

โดยผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชบ้ริการจะมีการเปรียบเทียบราคาระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ ์เห็นไดจ้ากการ

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอนัดบัแรกกบัราคาท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามลกัษณะของ

บริการ  

 

5.3 ข้อค้นพบ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการ

บา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  
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ตารางที่ 42 แสดงสรุปปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเรียงล าดบั 10 ล าดบัแรก 

 

ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

ความซ่ือสัตย ์และความรับผิดชอบต่องาน 
4.95 
(มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และใหค้วามเป็นกนัเองกบั
ลูกคา้ 

4.86 
(มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

การบริการตรงตามสัญญาวา่จา้ง 
4.84 
(มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการ 
4.75 
(มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียม 
4.58 
(มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

การประเมินราคาก่อนใหบ้ริการ 
4.52 
(มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

การตรงต่อเวลา 
4.51 
(มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ราคาท่ีปรับไดต้ามลกัษณะของบริการ 
4.45 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา 

ความปลอดภยัในกระบวนการช าระเงิน 
4.41 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

การตรวจสอบคุณภาพงานขณะใหบ้ริการ 
4.39 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
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จากตารางท่ี 42 แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากร และกระบวนการใหบ้ริการมีความส าคญักบั

ผูรั้บบริการในการเลือกใชบ้ริการเป็นส่วนใหญ่ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็น 10 

ล าดบัแรก โดยเฉพาะปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดถึง  5 

ปัจจยั ไดแ้ก่การบริการตรงตามสัญญาวา่จา้ง การประเมินราคาก่อนใหบ้ริการ และการตรงต่อเวลา 

ความปลอดภยัในกระบวนการช าระเงิน และการตรวจสอบคุณภาพงานขณะใหบ้ริการ นอกจากน้ี

ยงัมีปัจจยัดา้นบุคลากรถึง 3 ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ความ

ซ่ือสัตย ์และความรับผดิชอบต่องาน การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และ

การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียม โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเหล่าน้ี รวมทั้งปัจจยัยอ่ย

ดา้นความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์นั้น

ผูป้ระกอบการดา้นบา้นพกัตากอากาศควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการบริการใหดี้ท่ีสุดเพื่อให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

ผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 50,000 บาทใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างในดา้นราคาท่ีเท่ากบัราคา

ตลาด อาจเน่ืองมาจากเป็นผูท่ี้มีรายไดไ้ม่มากนกั และอาจมีการเปรียบเทียบราคาค่าบริการจากผู ้

ใหบ้ริการหลายราย เพื่อตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปมากท่ีสุด นอกจากน้ีเพื่อ

ความมัน่ใจในการใชบ้ริการ และความปลอดภยัในทรัพยสิ์นผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 50,000 บาท 

ยงัใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างดา้นกระบวนการในการรับประกนังานและความเสียหายดว้ยเช่นกนั  

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดดา้นการแสดงผลงานท่ีผา่นมา อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศส่วนใหญ่
สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดง่้ายกวา่ผูท่ี้อาศยัอยูต่่างประเทศ เพราะมีความคุน้เคยกบัช่ือสถานท่ี หรือ
โครงการต่างๆ หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีใชอ้า้งอิงเพื่อประกอบการพิจารณาวา่มีความน่าเช่ือถือมากนอ้ย
เพียงใดจากจ านวนท่ีอา้งอิง ในขณะท่ีผูท่ี้อาศยัอยูต่่างประเทศใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริม
การตลาดในการโฆษณาร้านและบริการผา่นเวบ็ไซต ์อีเมล ์อาจเน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถาม
ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทย หรือพื้นท่ีตั้งของบา้นพกัตากอากาศของตนเอง ดงันั้นการส่งขอ้มูล
ทางอีเมล ์หรือการตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการผา่นทางเวบ็ไซต ์จึงเป็น
ช่องทางท่ีผูรั้บบริการจะเขา้ถึงการใหบ้ริการไดร้วดเร็วและสะดวกมากท่ีสุด  
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการ

บา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต สามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์และเสนอแนะแนวทางใหก้บัผู ้

ประกอบธุรกิจบริการดา้นการจดัการบา้นพกัตากอากาศ ในการวางแผนการด าเนินงาน และผูท่ี้

สนใจทัว่ไปตามล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

1. ดา้นกระบวนการของการให้บริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็น

อนัดบัแรก โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั คือ การบริการตรงตาม

สัญญาวา่จา้ง เพื่อใหก้ารบริการเป็นไปตามขอ้สัญญาวา่จา้ง ก่อนการตกลงวา่จา้งผูใ้ห้

บริการควรมีการเขา้ตรวจเช็คสถานท่ีเพื่อตรวจสอบสภาพ และประเมินราคาตามลกัษณะ

ของปริมาณงานเพื่อน าเสนอค่าบริการใหแ้ก่ลูกคา้ก่อนให้บริการ ควรมีการควบคุมคุณภาพ

ของงานการใหบ้ริการ ณ สถานท่ีท่ีใหบ้ริการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด และ

ขอ้ก าหนดในสัญญา โดยมีการจดบนัทึกเวลาในการเขา้ใหบ้ริการ รายงานสภาพการ

ปฏิบติังานและผลการปฏิบติังาน หรือขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใหบ้ริการ พร้อมทั้ง

รูปภาพประกอบ เพื่อจดัท ารายงานใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อรับทราบกระบวนการใหบ้ริการในแต่ละ

คร้ัง โดยการส่งรายงานอาจส่งใหลู้กคา้เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือทุกๆไตรมาส 

นอกจากน้ีควรมีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการท่ีจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของบริษทั

ต่อไปซ่ึงเป็นปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด

เช่นกนั 

2. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความ

ซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบต่องาน เน่ืองจากการใหบ้ริการดูแลบา้นพกัเป็นงานบริการท่ี

ไม่ไดใ้หบ้ริการในท่ีเดียว ตอ้งมีการจดัพนกังานเขา้ใหบ้ริการในสถานท่ีต่างๆกนัไป 

บา้นพกัแต่ละหลงัอาจมีเจา้ของบา้นอยูป่ระจ า หรือบางหลงัเจา้ของบา้นอาจจะไม่ไดพ้กั

ประจ า ดงันั้นความรับผดิชอบ และความซ่ือสัตยจึ์งมีความส าคญัต่อลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการควร

มีการตรวจสอบการปฏิบติังาน โดยการใหพ้นกังานท ารายงานการปฏิบติังาน หรืออาจมี

การจดัหวัหนา้งานเพื่อเขา้ตรวจสอบทุกคร้ังท่ีเขา้ใหบ้ริการ นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการควรสร้าง

แรงจูงใจใหพ้นกังานเห็นความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และความซ่ือสัตย ์โดย
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การก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์การท างานท่ีเป็นระบบ มีแนวทางท่ีชดัเจน มีการประเมินผลท่ี

ยติุธรรม เพื่อวดัผลการท างาน และน าไปปรับปรุงการท างาน นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการควรจดั

ใหมี้การอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและ

คุณภาพดา้นจิตใจของบุคลากร 

3. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความน่าเช่ือถือ ความ

ไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และไวว้างใจในผูใ้หบ้ริการ ในส่วนน้ี

ผูใ้หบ้ริการควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกถึงความใกลชิ้ดและ

ผกูพนั เช่นการอวยพร การมอบของขวญัหรือสิทธิพิเศษใหแ้ก่ลูกคา้ในวาระส าคญัต่างๆ 

ตามความเหมาะสม นอกจากน้ีควรใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพของบริการ ทั้งในดา้น

บุคลากรโดยการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร และสร้างความมีวนิยัใหก้บัพนกังาน การ

พฒันาดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง การรับประกนัผลงานและขอ้มูลก็เป็น

อีกปัจจยัท่ีสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความศรัทธา และเช่ือถือในตวัผูใ้หบ้ริการ และยงัเป็น

การท าใหเ้กิดพฤติกรรมการบอกต่อการใชบ้ริการจากประสบการณ์จากผูท่ี้เคยใชบ้ริการอีก

ดว้ย 

4. ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีปรับไดต้ามลกัษณะของบริการ 

อาจเน่ืองมาจาก ตอ้งการควบคุมค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการใหอ้ยูใ่นขอบเขต ผูใ้หบ้ริการ

อาจเพิ่มทางเลือกใหก้บัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการเฉพาะอยา่ง โดยเสนอรายการ

ค่าบริการแยกแต่ละบริการอยา่งชดัเจน หรือการเสนอแพก็เกจการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 

ท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูท่ี้อยูอ่าศยัในต่างประเทศให้ความส าคญักบัการโฆษณาร้าน

และบริการผา่นเวบ็ไซต ์อีเมล ์ดว้ยเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ในโลกอินเตอร์เน็ต ท าใหก้าร

ส่ือสารกวา้งขวางมากข้ึน และมีความรวดเร็วมากกวา่การส่งเอกสาร อีกทั้งยงัช่วยลด

ค่าใชจ่้าย ผูใ้หบ้ริการควรน าระบบออนไลน์ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยการโฆษณาให้

ลูกคา้ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารในการใหบ้ริการ ทางเวบ็ไซต ์มีช่องทางการติดต่อท่ีรวดเร็ว

ผา่นทางระบบออนไลน์ เช่นอีเมล ์หรือโซเชียล เน็ตเวิร์ก เป็นตน้ 
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6. ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการ

ติดต่อผูใ้หบ้ริการไดใ้นหลายช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต หรือบริษทั

ตวัแทน เน่ืองจากแต่ละบุคคลอาจมีพฤติกรรมท่ีต่างกนัไป ผูใ้หบ้ริการควรมีช่องทางการ

ติดต่อท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดม้ากกวา่หน่ึงทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่องทางการใหบ้ริการ

ทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงมีความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีอยูต่่างประเทศเป็นอยา่งมาก  

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการปฏิบติังาน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีลูกคา้เห็น จบัตอ้งได ้และสามารถรับรู้ไดถึ้ง

ประสิทธิภาพ และเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือในคุณภาพการ

ใหบ้ริการใหก้บัองคก์รดว้ย ดงันั้นผูใ้หบ้ริการควรจดัหาอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตาม

ลกัษณะการใชง้าน และประเภทของงาน มีคู่มือการใชง้าน และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพดี พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  
 

 


