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Objectives of this research are to study effects of services marketing mix and
tourists’ demographic characteristics on behaviors in using hostel services in Chiang Mai
Province. This mixed-method research used both quantitative and qualitative methods
to study. Quantitative data were derived from survey with questionnaires and qualitative
data were from interviews. 400 tourists experienced hostel stay in Chiang Mai were
selected with simple random sampling for research sample. The researcher employed
descriptive statistics to analyze demographic characteristics of the subjects. T-Test and
F-Test were applied for hypothesis tests.
Most of the subjects were undergraduate, single, European female in 25 – 30 years
of age and earning over 46,500 THB (1,500 USD) a month. The results revealed that price
was the most important criterion for service purchase decision of hostel visitors. They
regularly stayed in the hostels for 1 – 3 nights a trip and once or twice a year, mainly for
traveling purpose. Satisfaction on overall service was rated at “high”. Demographic
characteristics including age, educational level, and income were found related to
different hostel service use behaviors. Services marketing mix of product (or service),

ง
pricing, distribution channel, and promotional strategies indicated their relationships to
hostel service use behaviors. Multiple regression model to predict the effects of the
marketing mix on hostel service use behaviors is HOSTEL SERVICE USE BEHAVIORS = 0.682
+ 0.301 (PRODUCT OR SERVICE) + 0.254 (PRICE) + 0.113 (DISTRIBUTION CHANNELS) + 0.121
(PROMOTION)
Because price plays a major role in driving hostel visit, it is strongly recommended
that hostel entrepreneurs in Chiang Mai should emphasize pricing strategy to motivate
tourists to make purchase decision. However, the hostel providers at present have not
yet put much effort on pricing strategy. Other important service mix strategies are product
(or services), service personnel (people), and hostel reservation access (distribution
channels).
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ความสาคัญของการท่องเที่ยวส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศ จานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี พ.ศ. 2561 มีมากถึง 1,326 ล้านคนและมีแนวโน้มที่
จะเติบ โตร้ อยละ 3.8 ต่อปี สร้ างมูล ค่าทางเศรษฐกิจถึง 1,340 พันล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ (World
Tourism Organization, 2018, p. 5) นับเป็นร้อยละ 10.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งโลก และร้อย
ละ 21.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศไทย ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2561 เติบโตถึงร้อยละ 6 สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 3,538.7 พันล้านบาท เกิดการจ้างงานจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยคิดเป็นร้อยละ
15.9 (The World Travel & Tourism Council, 2019) โดยมีผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยถึง 76 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)
ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศและ
เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนโดยส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยว
รัฐบาลจึงวางนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ให้ความสาคัญกับธุรกิจ
โรงแรมและยกระดับมาตรฐานของการบริการ นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคผลิตและให้บริการต้องการยกระดับมาตรฐานของการ
บริการทั้งในอุตสาหกรรมการบริการเดิมที่มีอยู่แล้วและฐานบริการใหม่ เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศ
ขับเคลื่อนและเติบโตอย่างเข้มแข็ง ด้านความสะดวกในการเดินทางไปยั งแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
ของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้ทันกับยุคสมัยใหม่ โดยการสร้างโรงแรมที่ มีขนาดเหมาะสมและราคาประหยัดไว้เป็น
ทางเลือกของนักท่องเที่ยว โดยใช้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบองค์รวม
บุคคลผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่สามารถค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการประกอบการได้
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ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่ศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของการใช้บ ริ ก าร
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบธุรกิจการบริการด้านที่
พักในการ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด
ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม่

1.3 คาถามวิจัย
1.3.1 พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่เป็น
อย่างไร
1.3.2 ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารโรงแรมราคา
ประหยัดของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไร
1.3.3 มี ปั จ จั ย ด้ า นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดใดบ้ า งที่ ส่ ง ผลการใช้ บ ริ ก ารโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ตั ว แปรด้ า นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยปั จ จั ย ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ราคา ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด กระบวนการ
ให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคศึกษา
ความถี่ในการใช้บริการของผู้บริโภค ระยะเวลาในการเข้าพักของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจ
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อบริการ
1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
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1) ตัวแปรอิสระได้แก่
ปั จ จั ย ทางด้านประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้ว ยเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ ภูมิลาเนา และสถานภาพการสมรส
ปั จ จั ย ด้านกลยุ ทธ์ ทางการตลาดซึ่ง ประกอบไปด้ว ยปัจ จัย ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด กระบวนการ
ให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
2) ตัวแปรตามคือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดของ
ผู้บริโภคได้แก่ซึ่งประกอบไปด้วย ความถี่ในการใช้บริการของผู้บริโภค ระยะเวลาในการเข้า
พักของผู้ บ ริ โ ภค กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกที่พักราคาประหยัด ความพึงพอใจ การให้
ข้อเสนอแนะในการบริการ และการแสดงความคิดเห็นการใช้บริการในสื่อออนไลน์ ในการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการวิจัยจากประชากรที่เป็นผู้ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม่
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา
ดาเนินการศึกษานักท่องเที่ยวที่ใช้บริการห้ องพักราคาประหยัด ตั้งแต่เดือนตุล าคม พ.ศ.
2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 1 เดือน

1.5 สมมติฐานการวิจัย
1.5.1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ภูมิลาเนา และ
สถานภาพการสมรสต่างกันมีพฤติกรรมต่อการใช้โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน
1.5.2 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่

4

1.6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้
ภูมิลาเนา
สถานภาพการสมรส
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

- การตัดสินใจ
- ความพึงพอใจ
- การให้ข้อเสนอแนะ
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ทาให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้บริการห้องพักราคาประหยัด
1.7.2 ทาให้ทราบปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดที่มีผลการใช้บริการห้องพักราคาประหยัด
1.7.3 ทาให้ ทราบถึงปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้ องพักราคาประหยัดของ
นักท่องเที่ยวและสามารถนาข้อมูล ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจห้องพักราคาประหยัด

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.8.1 นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ แต่เดินทางเข้ามาเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว
1.8.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง องค์ประกอบของปัจจัยทางการตลาด
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านทาเลที่ตั้งและช่องทางจัดจาหน่าย
(Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านพนักงาน (People) ด้านการบริการ (Process)
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ที่มีผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกพักห้องพักราคาประหยัด
1.8.3 โรงแรมราคาประหยัด (Hostel) หมายถึง อาคารบ้านพักที่ดัดแปลงหรือสร้างขึ้นและมี
การแบ่งห้องพักเป็นที่พักแรม มีลักษณะเป็นทั้งห้องพักรวมและห้องพักเดี่ยว มีห้องน้ารวมหรือห้องน้า
ในตัว การเก็บอัตราเข้าพักมีราคาถูกกว่าโรงแรม เก็บค่าเช่าได้ทั้ง เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือราย
เดือน
1.8.4 พฤติกรรมการใช้ที่พักราคาประหยัด หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักราคา
ประหยัด ความพึงพอใจ การให้ข้อเสนอแนะในการบริการ และการแสดงความคิดเห็นการใช้บริการ
ในสื่อออนไลน์
1.8.5 ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมการกลับมาใช้บริการที่พักราคาประหยัดซ้า และ
การแนะนาผู้อื่นให้มาใช้บริการห้องพักราคาประหยัด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย เรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการของ
โรงแรมราคาประหยั ด ” ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการวิจัย โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
2.4 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The services marketing mix)
การตลาด คือ กระบวนการการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
โ ด ย ท า ใ ห้ ไ ด้ รั บ ผ ล ก า ไ ร “Marketing is engaging customers and managing profitable
customer relationships” โดยมีเป้าหมายของการตลาด 2 อย่าง คือ
1. การดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่และมีความสามารถเหนือคู่แข่ง “to attract new customers
by promising superior value”
2. รักษาลูกค้าเดิมไว้ โดยมอบคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้า “to keep and grow
current customers by delivering satisfaction” (Kotler & Armstrong, 2016, p. 29)
นอกจากนั้นการตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคมและการจัดการ ซึ่งตอบสนองความ
จาเป็นและความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณค่าในสินค้าและบริการ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจลูกค้า โดยจัดสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นสินค้าและบริการจึง
ต้ อ งมี พ ร้ อ มตลอดเวลาให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ ยน (Kotler and Armstrong,
2003: 11) ในขณะที่นักวิขาการอื่นกล่าวว่า การตลาดเป็นกระบวนการของการวางแผน การกาหนด
ราคา การกาหนดการส่งเสริมการตลาด และการกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายของสินค้า เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ ย น ที่ ส ามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ได้ (W.O. Bearden, Ingram, &
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LaForge, 2004) ในทานองเดียวกับ พิบูล ทีปะปาล (2545) มีทรรศนะว่าการตลาดเป็นกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า สร้างความพึงพอใจและสร้างสรรค์คุณค่าให้กับลูกค้า และ การตลาดเป็น
การดาเนินธุรกิจ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโ ภค เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว ของ
องค์กร (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2555)
การตลาดบริการ (Service Marketing)
มีผู้ให้ความหมายของ “บริการ” ไว้แตกต่างกัน ดังนี้
ชั ย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2553) ให้ ค วามหมายของการบริ ก าร ว่ า เป็ น กิ จ กรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กับผู้บริการ โดยสินค้าที่ไม่มี
ตัวตนนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนาไปสู่ความพึงพอใจได้
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) หมายถึง สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ แต่สามารถนามาซื้อขายได้
ดังนั้น ธุรกิจบริการ จึงหมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้หรือขายบริการ โดยจุดมุ่งหวัง
ทั่วไปแล้วเพื่อเสวงหากาไร สามารถใช้วิธีการขายโดยตรงสู่ลูกค้าหรือโดยทางอ้อม หรือโดยต่อเนื่องก็
ได้ ในอีกมิติหนึ่งบริการเป็นกิจกรรมที่ผ่ายหนึ่งเสนอต่อฝ่ายหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวไม่มีตัวตนและไม่มี
ใครเป็นเจ้าของ ซึ่งในการผลิตบริการอาจมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ (Armstrong, Adam,
Denize, & Kotler, 2014) ในขณะที่ ศิริว รรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2546) กล่ าวว่า บริการเป็ น
กิจกรรม ความพึงพอใจ ผลประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้
โดยสรุป ผู้วิจัยเห็นว่าการบริการเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือกิจกรรมส่งมอบ (Delivery
activity) สินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) ความต้องการของผู้ให้บริการ (Customer need
and want) คือสิ่ งที่ลู กค้าคาดหวังจากบริการ และความพึงพอใจ (Customer satisfaction) (ชัย
สมพล ชาวประเสริฐ, 2553)
2.1.1 ส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ดาเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าหรือบริก ารที่ส ร้ างขึ้น และต้อ งการน าเสนอต่ อตลาด โดย
กาหนดแนวทางของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความจาเป็น อย่างไรก็
ตาม ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
ระดับผลิตภัณฑ์ (Product levels) เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริโภคคานึงถึง นอกเหนือจากตัว
สินค้า ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและการตัดสินใจใน
ซือ้ สินค้าหรือบริการซ้า สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น แบ่งได้เป็น 5 ระดับดังนี้
1. ประโยชน์หลัก (Core benefit) เป็นประโยชน์พื้นฐานที่ลูกค้าต้องการได้รับจาก
สินค้าและบริการ
2. ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Basic product) การเปลี่ยนประโยชน์ที่ต้องการส่งมอบให้กับ
ลูกค้าไปสู่ ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ดังนั้นโรงแรมจึงมีห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง สระว่ายน้า สปา ฟิต
เนต เป็นต้น
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าดหวั ง (Expect product) คุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่ อ นไขของสิ น ค้ า และ
บริการที่ลูกค้าคาดหวัง เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือได้รับจากการใช้บริการ ดังนั้นลูกค้าที่ใช้บริการของ
โรงแรมคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน ห้องพักที่สะอาด อาหารที่มีคุณภาพ
4. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ (Augmented product) สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ อ ยู่ เ หนื อ ความ
คาดหวังของลูกค้า และมีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือคุณภาพ
ของการให้บริการ เช่น บริการรถรับส่งลูกค้าคนสาคัญ- VIP จากโรงแรมและสนามบินฟรี เป็นต้น
5. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ไปได้ (Potential product) การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า และ
บริการ โดยค้นหารูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังและเหนือคู่แข่ง ให้
มากกว่าความรู้สึกที่ดีกับลูกค้าแต่ให้ลูกค้ารู้สึกถึงการเป็นคนสาคัญ (Kotler, 2003)
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การออกแบบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อ
ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจ โดยมีการบริการเสริมที่หลากหลาย ทั้งการ
ให้ข้อมูล การให้การต้อนรับด้วยความยินดี และการจัดการความคาดหวังของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ า
รับรู้ถึงคุณค่าของการบริการมากขึ้น (C. H. Lovelock, Wirtz, & Chew, 2012)
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2. ราคา (Price)
ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือราคาที่ลู ก ค้าต้ อ งจ่ายเป็น การแลกเปลี่ ยนให้ ม าได้ ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกกับคุณค่าหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยราคาในการรับรู้ของผู้บริโภคอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม (Kotler, 2003)
ราคาเป็นการจัดการต้นทุนที่เกิดขึ้น ทั้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการบริการ ควรคานึงถึง
ต้นทุนของลูกค้าอื่นๆด้วย เนื่องจากเป็นภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่การซื้อสินค้าและบริการ
ต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนในการค้นหา ต้นทุนด้านจิตใจที่ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ทั้งทาง
รูปธรรมและนามธรรม เช่น ต้นทุนตราสินค้าที่ลูกค้าจ่ายเพื่อให้ได้รับการยอมรับ สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กร เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจและสร้างผลกาไรจากลูกค้า (C. Lovelock, Wirtz, Keh, &
Lu, 2005)
องค์ประกอบการพิจารณาการกาหนดราคา (Kotler, 2003, p. 23)
1. การกาหนดราคาโดยพิจารณาจากคุณค่าในสายตาผู้ซื้อ (Value-based pricing)
2. การกาหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขัน (Going rate pricing)
3. การให้ส่วนลดและเงื่อนไขในการขายที่เป็นอยู่ (Discount and terms of sale)
4. การกาหนดราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด (Promotion pricing)
3. ทาเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
กิจกรรมที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่ มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งองค์ประกอบของการส่ งมอบ
สินค้าและบริการให้กับลูกค้าเกี่ยวข้องกับช่องทางและเวลา โดยคั ดเลือกใช้ช่องทางทางกายภาพหรือ
การกระจายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการและความต้องการของลูกค้า
องค์การอาจส่งมอบบริการโดยตรงหรือผ่านคนกลาง เช่น ร้านค้าปลีก สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง
ผ่ านการขายและการบริ การ ซึ่งจะได้รับเปอร์เซ็นต์จากการขาย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการจั ด
จาหน่าย (C. Lovelock et al., 2005, p. 25)
หน้าที่ของช่องทางการจัดจาหน่าย (Kotler, 2003, p. 201)
1) ให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) ทาการรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยทางการ
ตลาด และข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่จาเป็นต่อการวางแผนและแลกเปลี่ยน
ความช่วยเหลือซึ่งและกัน
2) ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พัฒ นาและเผยแพร่การสื่ อสารเพื่ อดึง ดู ด ใจ
ลูกค้าเป้าหมาย
3) ติดต่อ (Contact) ค้นหาและติดต่อกับลูกค้า
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4) จับคู่ (Matching) คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมและส่งมอบไปให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
5) เจรจาต่อรอง (Negotiation) ทาข้อตกลงในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
ผู้ผลิตสามารถทาได้ เพื่อให้เกิดการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของ
6) การกระจายสินค้า (Physical distribution) การขนส่งและจัดเก็บสินค้า
7) การเงิน (Financial) จัดหาและจัดสรรเงินทุนเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนของช่อง
ทางการทางาน
8) การรับความเสี่ยง (Risk taking) ถือครองความเสี่ยงจากการทางานในช่องทาง
วิ เ คราะห์ ร ะดั บ บริ ก ารที่ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการ (Analyze customers’ desired service
output levels) (Kotler, 2003, p. 661)
ช่องทางการตลาดการบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
1. ปริมาณการซื้อ (Lot size) คือ จานวนของสินค้าที่ลูกค้าซื้อในแต่ละครั้ง
2. ระยะเวลารอคอย (Waiting time) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า ซึ่ง
ลูกค้าต้องการช่องทางการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการทางานของพนักงานให้มาก
ที่สุด
3. ความสะดวก (Spatial convenience) เป็นระดับของความสะดวกสบายที่ลูกค้า
ได้รับจากช่องทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
4. ความหลากหลายของสินค้า (Product variety) คือ ความกว้างของสินค้าที่เกิด
จากความต้องการเข้าถึงลูกค้าทุกระดับ สินค้าต้องมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน
5. การสนับสนุนด้านบริการ (Service backup) บริการเสริมต่างๆที่ มีในช่องทาง
การตลาด เช่น บริการซ่อมแซม บริการติดตั้ง บริการสินเชื่อ บริการหลังการขาย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่ ง เสริ ม การตลาด คื อ เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารไปสู่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลของสินค้า สามารถซื้ อเพื่อตอบสนองความต้องการได้ อีกทั้งยัง
ใช้โฆษณาส่งเสริมการขาย การออกข่าวเผยแพร่ชี้แจงให้ลูกค้ารู้จักสินค้า กระตุ้นลูกค้า ชักจูงให้ลูกค้า
ซื้อและเตือนให้จดจา และการขายโดยบุคคล (พิบูล ทีปะปาล, 2545 น.259-261)
การส่งเสริมการตลาดเป็นเทคนิคจูงใจของนักการตลาด การพยายามสร้างผลกระทบ
ทางด้านทัศนคติของลูกค้าและความสามารถในการเข้าถึงในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยอาศัยเครื่องมือ
ในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้า โดยพิจารณาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารให้เ หมาะสมกับความ
ต้องการใช้งาน ซึ่งการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจูงใจ กระตุ้นชัก
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จูงให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยเลือกใช้วิธีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้บุคคลากรในการขาย
การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลื อกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (William O. Bearden, Ingram, & LaForge, 1997, pp. 263-269)
1). การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบสื่อสาร
มวลชน เพื่อใช้ส่งเสริมการขายสินค้า รวมไปถึงการบริการ ใช้สื่อกลางที่ไม่ใช่ตัวบุคคล เช่น การเช่า
พื้นที่ลงในหน้านิตยสาร ซึ่งการใช้สื่อกลางเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายต่างๆในการโฆษณา
2). การประชาสัมพันธ์ (Public relations) กิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ เพื่อ
สร้ างภาพลั กษณ์ของบริ ษัทในแง่ดี ตลอดจนป้องกันข่าวลือที่ไม่ดีขององค์กร และเป็นการค้นหา
ความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า
3). การใช้บุคคลากรในการขาย (Personal selling) การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมาย ระหว่างผู้ ซื้อกับผู้ ขาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูก ค้า โดยผู้ ขายสามารถ
ตอบสนองความต้องการจากลูกค้าได้ทันที ซึ่งช่วยให้การสื่อสารยืดหยุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า
4). การสื่ อ สารทางตรง (Direct marketing) กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กลุ่ ม
ลูกค้าเป้าหมาย ช่วยสร้างการตอบสนองที่ดีมากขึ้น มีหลายวิธีผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์
การส่งบุคคลากรไปเยี่ยมตามสถานที่พักอาศัย รวมไปถึงการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านโฆษณากลางแจ้ง
5). การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เครื่องมือหรือสิ่งจูงใจในระยะสั้น เพื่อ
กระตุ้นให้สินค้าและบริการเกิดความน่าสนใจ ช่วยให้การซื้อของลูกค้า การขายสินค้าและบริการให้ได้
มากขึ้น เป็นกิจกรรมติดต่อสื่อสารนาเสนอคุณค่าพิเศษ สามารถสร้างยอดขายได้ทันที
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ นอกเหนือจากด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านทาเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ซึ่ ง ธุ ร กิ จ บริ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ปั จ จั ย อี ก 3 ด้ า น คื อ ด้ า นพนั ก งาน (People) ด้ า นกระบวนการ
ให้ บ ริ ก าร (Process) และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical Evidence) (Kasper, van
Helsdingen, Gabbott, & Fuxiang, 2008, p. 465)
5. พนักงาน (People)
พนักงานถือเป็นบุคคลสาคัญในการให้บริการและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า สามารถ
สร้างความพึงพอใจหรือความไม่พอใจได้ จากการสร้างความสัมพันธ์เพียงครั้งเดียว ซึ่งความประทับใจ
แรก (First impression) ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพนักงาน เครื่องแบบพนักงานที่สวม
ใส่เข้ากับรูปแบบ พนักงานต้องมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ในการบริการ การติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งการให้ข้อมูล การให้คาปรึกษา การแนะนาขั้นตอน พนักงานต้องความเป็นมือ
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อาชีพในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างการให้บริการ เช่น การให้บริการทางโทรศัพท์ การ
ขนย้ายกระเป๋าของโรงแรม (Valarie A Zeithaml, Bitner, Gremler, & Pandit, 2006, p. 26)
องค์ประกอบของบุคคลที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจบริการ แบ่งเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การจัดการทรัพยากรบุคคล Human Resources Management (HRM) เข้ามา
เกี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง แต่ ก ารวางแผนก าลั ง คน วิ เ คราะห์ ง าน (Job Analysis) อธิ บ ายหน้ า ที่ ง าน (Job
Description) คุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) การจัดหาบุคลากร
2. การพั ฒ นาบุ ค คล Human Resource Development (HRD) & Training ซึ่ ง
HRD ได้รับการเพิ่มเข้ามาเพื่อพัฒ นาองค์กร Training มุ่งพัฒนาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและฝึ ก อบรม
ทักษะของพนักงานให้บริการ
3. การกระตุ้ น พนั ก งาน (Motivation) เพื่ อ รั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารและเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งานให้ บ ริ ก าร ทั้ ง ปั จ จั ย อนามั ย (เงิ น , สวั ส ดิ ก าร) และปั จ จั ย จู ง ใจ
(ความก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
4. การรักษาพนักงาน (Maintenance) เพื่อดูแลพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะ
ยาวและลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turn over) ของพนักงานในองค์กร เช่น การประเมินความยุติธรรม
ในการทางาน
6. ด้านการกระบวนการ (Process)
กระบวนการให้ บ ริ ก ารของพนั ก งาน องค์ ก ารควรก าหนดรู ป แบบหรื อ ขั้ น ตอนการ
ให้บริการของพนักงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างมาตรฐานของการให้บริการและสามารถดึงดูดกลุ่มลู กค้า
เป้าหมายได้ อีกทั้งยังต้องพัฒนากระบวนการส่งมอบการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน่า
ประทับ ใจ ดังนั้ น กระบวนการให้ บริการต้องมีความแตกต่าง มีความรวดเร็ว และมีประสิ ทธิภ าพ
สามารถส่งมอบได้ง่ายต่อการทางาน เพื่อลดความสับ สนของพนักงานให้บริการ บริการเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร (Kasper et al., 2008, p. 467)
7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ภูมิทัศน์บริการ (Servicescape) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ทั้งหมดในการให้บริการลูกค้า เป็นองค์ประกอบของธุรกิจบริการ เป็นการสร้างสิ่งดึงดูดทาง
กายภาพ โดยทารูปแบบให้เหมาะกับการบริการ ให้ลูกค้ารับรู้ถึงประสบการณ์และความพึงพอใจ
พิจารณาตัดสินใจซื้อบริการได้ เช่น ดิสนีย์แลนด์ออกแบบที่พักในสวนสนุกสาหรับลูกค้าที่ต้องการ
อาศัยอยู่ในเทพนิย าย ทั้งนี้เป็นสิ่งต่างๆที่มองเห็ นได้ ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้า เครื่องแบบพนัก งาน
รู ป แบบอาคาร สามารถประชาสั มพันธ์และสะท้อนรูปแบบและการบริการขององค์ กรได้ ดังนั้น
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สิ่งแวดล้อมทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยหนึ่งให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ (C. H. Lovelock et
al., 2012, p. 298)

2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้คานิยามไว้ โดย
(Solomon, 1996, p. 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษากระบวนการ
ต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทาการเลือกสรรการซื้อ การใช้ หรือการบริโภค อัน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการ และความปรารถนา
ต่างๆ ให้ ได้รั บ ความพอใจ ในขณะที่ Schifman and Leslie (2004, pp. 8-9) เห็ นว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งต้องตัดสินใจทั้งก่อน
และหลัง โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน หรืออาจหมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกถึ งการ
ค้นหาในการซื้อ การใช้ และการประเมิน ซึ่งสินค้าและบริการที่ได้รับมีความคาดหวังที่จะสนองความ
ต้องการจนเป็นที่พึงพอใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการส่วนบุคคลหรือกลุ่ม ในการเลือก การซื้อ การใช้ หรือการ
จั ด การกั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสบการณ์ แ ละความพึ ง พอใจตามที่ ต้ อ งการ โดยต้ อ ง
ออกแบบสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สินค้าสาหรับเด็กทารกควรมีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานสาหรับเด็ก อีกทั้งยังออกแบบให้ถูกใจคุณแม่ เพื่อให้สอดคล้องทั้ง
ผู้ตัดสินใจซื้อและผู้บริโภค (Solomon, 2009, p. 33)
Hoyer and MacInnis (1997, p. 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมการบริโภค เป็นผล
สะท้อนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการได้รับมา (Acquisition)
การบริ โ ภค (Consumption) และการกาจัด (Disposition) อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริการ เวลา และ
ความคิด โดยหน่วยตัดสินใจซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
Mowen and Minor (1998, p. 5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง
การศึกษาถึงหน่วยการซื้อ (Buying Units)และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมา
การบริโภค การกาจัด อันเกี่ยวกับสินค้า บริการ ประสบการณ์ ความคิด
ดารา ทีปะปาล (2546 น.4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทา
ใดๆของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การเลื อ กสรร การซื้ อ การใช้ สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมทั้ ง
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวนาหรือตัวกาหนดการกระทาดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจ
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สุภาภรณ์ พลนิกร (2548 น.9) ให้คาจากัดความพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
คือ การศึกษาเกี่ยวกับแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ และกระบวนการที่กลุ่มดังกล่าวใช้ในการเลือก
การได้มา การใช้ และการกาจัด ผลิตภัณฑ์บริการประสบการณ์ (Experience) หรือแนวคิดรวบยอด
(Concepts) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความจาเป็น (Needs) และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดังกล่าว
ที่มีต่อผู้บริโภคและสังคม
ปริญ ลักษิตานนท์ (2554 น.54) ให้คาจากัดความพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่าการกระทาของ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การจั ด หาและการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง
กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทา
จากคานิยามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทา
ใดๆ ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลื อกสรรการซื้อสินค้าและบริการในผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ
ของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจสูงสุด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler, 2003, pp. 250-251)
1. ปัจจัยภายนอก
1.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) เป็นรูปแบบหรือวิถีการดาเนินชีวิตที่
คนส่ ว นใหญ่ในสั งคมยอมรั บ ถูกหล่ อหลอมเป็น พฤติ กรรมในการเลื อ กซื้ อสิ น ค้า และบริ การของ
ผู้บริโภค ประกอบด้วยค่านิยม การแสดงออก
1.1.1 วัฒ นธรรมย่อย เป็นตัว กาหนดการแยกลั กษณะกระบวนการทาง
สังคมเฉพาะผู้ที่อยู่ในสังคมนั้น เช่น ชนชาติ ศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มภูมิภาค นักการตลาดต้อง
ออกแบบสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดดัง กล่าว เช่น การตลาดสินค้ามุ่ง
กลุ่มเป้าหมายลาติโน (แอฟริกัน ผสม อเมริกัน)
1.1.2 ชนชั้นทางสังคม บุคคลที่อยู่ในชนชั้นทางสังคมเดียวกันมีแนวโน้ม
พฤติ ก รรมที่ ค ล้ า ยกั น ซึ่ ง ชนชั้ น ทางสั ง คมสามารถบ่ ง ชี้ ไ ด้ จ ากหลายตั ว แปร เช่ น อาชี พ รายได้
การศึกษา โดยแต่ละบุคคลสามารถย้ายชนชั้นทางสังคมได้
1.2 ปัจจัยทางสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวัน
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
1.2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) ตัวแทนที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อทัศนคติหรือพฤติกรรมทางสังคม เรียกว่า กลุ่มสมาชิกภาพ (Membership groups) โดย
กลุ่มสมาชิกภาพแบ่งเป็นกลุ่มปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน กลุ่มทุติยภูมิ
เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ
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1.2.2 ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมาก
ที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคทุกคนเติบโตมาจากครอบครัว จึงมีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริโภคบ่อยครั้ง
(Family of orientation)
1.2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and statuses) บุคคลในกลุ่มต่างๆ
สามารถกาหนดบทบาทและสถานภาพของตัวเอง ซึ่งบทบาทประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่บุคคลได้ถูก
คาดหวังให้กระทา
1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู้บริโภคยังได้รับอิทธิพล
จากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลของตัวเองด้วย
1.3.1 อายุและลาดับขั้นในวงจรชีวิต (Age and stage in the life cycle)
โดยผู้ที่มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกันมักมีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการคล้ายกัน ซึ่ง
การกาหนดลาดับขั้นวงจรชีวิตเชิงจิตวิทยาจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่จะมีการกว้าผ่านหรื อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตของคน
1.3.2 อาชี พ และสถานะทางเศรษฐกิ จ (Occupation and economic
circumstances) ลักษณะของอาชีพมีผลต่อรูปแบบของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริ ก ารที่
แตกต่างกัน
1.3.3 รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นสิ่งที่แสดงออกมาในรูปของ
กิจกรรม ความชอบ ความคิดเห็น แสดงออกถึงตัวบุคคลและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
เช่น การท่องเที่ยว ชอบเข้าสังคม ต้องการความสาเร็จในชีวิต มีความทะเยอทะยาน
1.3.4 บุ ค ลิ ก ภาพและความเป็ น ปั จ เจกชน (Personality and selfconcept) ความเฉพาะตัวของพฤติกรรมแต่ละบุคคล แม้ว่าจะได้รับสิ่งกระตุ้นเดียวกันแต่บุคลิกที่
แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา
2.1 การจูงใจ (Motivation) การกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันเพื่อชี้นาพฤติกรรมจาก
ภายในของผู้บริโภค เพื่อสนองความต้องการของตนเอง เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
2.2 การรับรู้ (Cognitive Theory) กระบวนการของแต่ละบุคคลในการตีความหมาย
ของข้อมูลที่ได้รับมาจากการมองเห็น รสชาติ กลิ่น ได้ยิน และสัมผัส ซึ่งการรับรู้ของแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้น ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ อารมณ์ ความต้องการ โดยแต่ละ
คนมีการรับรู้ที่ไม่เท่ากัน
2.3 การเรี ย นรู้ (Learning) ประสบการณ์ ใ นอดี ต ของผู้ บ ริ โ ภคมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม หากมีความพึงพอใจสินค้าและบริการที่ใช้เป็นประจาเพราะสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ถ้ายังไม่ได้รับความพึงพอใจตามที่คาดหวังไว้ ผู้บริโภคจะมี
ความต้องการใหม่ การเรียนรู้มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ ซึ่ง
ผู้บริโภคแต่ละคนอาจใช้ประโยชน์คนละด้าน
2.4 บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะภายในของผู้บริโภคสามารถสะท้อนถึงการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม แบ่งกลุ่มเป้าหมาย และสื่อสารสินค้าและบริการไป
ยังผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการ (Schifman & Leslie, 2004, pp. 126-127)
2.5 ทัศนคติ (Attitudes) ความเชื่อที่มีการโน้มเอียงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจน
เกิดเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความชอบหรือไม่ชอบ การตลาดพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อของ
ผู้บริโภคจากเดิมเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค
2.2.2 บทบาทของบุคคลที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
Kotler and Armstrong (2016, p. 190)ได้แบ่งความแตกต่างของบทบาทของบุคคลที่อาจ
เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในบทบาทต่างๆ โดยมี 5 บทบาทดังนี้ คือ
1) ผู้ริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลผู้เสนอแนะความคิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นคนแรก
2) ผู้มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผู้ซึ่งความคิดเห็นหรือคาแนะนาของเขา มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ
3) ผู้ตัดสินใจ (Decider) คือ บุคคลผู้ตัดสินใจอันเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อว่า จะ
ซื้อหรือไม่ จะซื้ออะไร จะซื้ออย่างไร หรือจะซื้อที่ไหน
4) ผู้ซื้อ (Buyer) คือ บุคคลผู้ซึ่งทาการซื้อสินค้าเองอย่างแท้จริง
5) ผู้ใช้ (User) คือบุคคลผู้บริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้ บริโ ภคในเรื่องของบทบาทของบุคคลที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจซื้ อสินค้านั้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่จาหน่ายสินค้าตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผ้า
ไหม สามารถที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคได้ และสามารถหาคาตอบที่จะ
ช่วยให้นักการตลาดของธุรกิจสามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภค และสามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้มากที่สุด
2.2.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
การที่ผู้บริโภคจะทาการซื้อสินค้านั้น ผู้บริโภคจะมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยมี 5
ขั้นตอนดังภาพที่ 2.2
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1. การรับรู้ ถึงความจาเป็ น

2. การแสวงหาข้ อมูล

3. การประเมินทางเลือก

4. การตัดสิ นใจซื้อ

5. ผลลัพธ์

ภาพที่ 2.1 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
(ดารา ทีปะปาล, 2546)
1)
การรับรู้ถึงความจาเป็น (Need Recognition)
โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้ถึงความจาเป็นเมื่อพบว่า ความแตกต่างของความ
ต้องการระหว่าง สภาวะในปั จ จุ บั น (Current State) ที่เป็นอยู่กับ สภาวะปลายทางที่ปรารถนา
(Desire End State) ที่เขาใฝ่ฝันอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นมีมากพอ ความจาเป็นหรือความต้องการ
ก็จะเกิดขึ้น และจะกลายเป็นแรงจูงใจผลักดันให้แสดงพฤติกรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น (Assael,
1998, p. 79) และปัจจัยที่มีอิทธิพลทาให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจาเป็นมาจาก 3 ทาง คือ จากข้อมูลที่
ได้สั่งสมไว้ในความทรงจา ความรู้ ประสบการณ์ จากอิทธิพลของสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
โฆษณา ดารา ภาพยนต์ และเกิดจากบุคลิกและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) เช่น มอง
ตนเองเป็นคนทันสมัย รสนิยมสูง เป็นต้น
2)
การแสวงหาข้อมูล (Search for Information)
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หลังจากที่ผู้บริโภคได้รับแรงกระตุ้นในขั้นที่ 1 แล้ว ในขั้นนี้ผู้บริโภคก็จะแสวงหาข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจ ในตอนแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน (Internal Search) จากหน่วยความทรงจา
(Memory) ที่ได้สั่ งสมในสมอง เพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลื อก หากพบว่าความรู้ที่มีอยู่ไ ม่
เพียงพอ ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก (External Search)
3) การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation)
ในขั้น นี้ ผู้ บ ริ โ ภคจะน าข้อ มูล ความรู้ต่ างๆ ที่ได้ผ่ านกระบวนการข้ อมูล แล้ ว มาใช้ในการ
ประเมินทางเลือก โดยปกติแล้วมักจะนาไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อ (Beliefs) ที่มีต่อตราสินค้าต่างๆ
และจะมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) และนาไปสู่ความมุ่งหวัง (Intention) ที่จะ
ซื้อต่อไป
4) การตัดสินใจซื้อ (Perchase)
ในขั้นนี้จะเป็นการซื้อสินค้าที่ได้ประเมินแล้วว่าดีที่สุด หากไม่มีสถานการณ์บางอย่างเข้ามา
แทรกแซง เช่น มีเงินไม่เพียงพอ หรือเกิดความไม่มั่นใจในรายได้ของตนในอนาคต ที่จะทาให้ต้องเลื่อน
การซื้อออกไป หรือเลิกซื้อ ความมุ่งหวังตั้งใจที่จะซื้อและนาไปสู่การซื้อจริงอย่างแน่นอน
5) ผลลัพธ์ (Outcomes)
ในขั้ น สุ ด ท้ า ยภายหลั ง จากการซื้ อ ผู้ บ ริ โ ภคก็ จ ะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ซื้ อ นั้ น มาใช้ และใน
ขณะเดียวกันก็จะทาการประเมินผลผลิตภัณฑ์นั้นออกไปด้วย โดยการเปรียบเทียบการใช้งานหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง กับความคาดหวังที่คาดคิดเอาไว้ หากผลที่ได้เป็นไปตาม
ความคาดหวัง ก็จะทาให้เกิด ความพอใจ (Satisfaction) แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ก็
จะทาให้เกิด ความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ซึ่งผลลัพธ์ทั้งสองทางนี้ อาจนาไปสู่การแสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตรานั้นและอาจเปลี่ยนความเชื่อ จะเห็นได้ว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ได้หยุดตรงที่การซื้อ
จากกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หาก
ผู้ ป ระกอบการมีความเข้าใจในเรื่ องพฤติ กรรมผู้ บริโภคเป็นอย่างดีแล้ว จะช่ว ยให้ ประผู้ กอบการ
สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการจะสามารถออกแบบส่วนประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยผู้ประกอบการสามารถทาการส่งเสริมการตลาดเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรก นั่นคือ การรับรู้ถึงความจาเป็น (Need
Recognition) โดยสร้างให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามีความจาเป็นและต้องการในสินค้า และผู้ประกอบการ
สามารถทาการส่งเสริมการตลาดแทรกแซงเข้าไปได้ในทุกกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
เพื่อให้ผู้บริโภคตั ดสินใจซื้อสินค้าและเกิดความพึงพอใจจนซื้อสินค้าซ้าๆ และนามาซึ่งการมีความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งมีความสาคัญมากสาหรับ ธุรกิจ เพราะหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจเมื่อ
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ซื้อสินค้าหรือใช้บริการแล้ว ผู้บริโภคจะมีความเชื่อใจในตราสินค้าและเกิดความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า
มีเหตุผลมากมายอธิบายว่า เหตุใดลูกค้าผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามายาวนาน มัก
กลับมาซื้อสินค้าอีกในสัดส่วนที่สูงขึ้น จึงสร้างกาไรให้ผู้ประกอบการสูงกว่าลูกค้าในกลุ่มอื่น เนื่องด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี้
1)
ต้นทุนต่ากว่าในการให้บริการ
ลูกค้าผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีนั้นบริการได้ง่ายกว่าและต้นทุนต่ากว่า เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับสินค้า
และบริการอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีคาถามมากมาย ธุรกิจก็ย่อมมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง และพวกเขายัง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้ากันได้กับผู้ขาย
2)
ยอดซื้อเพิ่มขึ้น
ลูกค้าผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีมีแนวโน้มที่จะซื้อมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป อาจเป็นเพราะได้เรียนรู้
มากขึ้นเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆในสายผลิตภัณฑ์ หรือไม่ก็แบ่งงบประมาณมาซื้อมากขึ้น
3)
ความสนใจในเรื่องราคาลดลง
ลูกค้าผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีมีแนวโน้มที่จะลดความสนใจในเรื่องราคาลงไป อาจเป็นเพราะยินดีจ่าย
แพงกว่า หากสัมพันธภาพแข็งแกร่งขึ้นตามวันเวลา พวกเขาย่อมไม่ค่อยหวั่นไหวไปกับการจูงใจจาก
คู่แข่ง และเนื่องจากว่าพวกเขารู้ซึ้งถึงคุณค่าที่ได้รับ จึงยอมจ่ายแพงกว่า
4)
ยกย่องกันปากต่อปาก
ลูกค้าผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีมีแนวโน้มที่จะบอกต่อไปยังคนอื่นๆ ที่อาจกลายเป็นลูกค้าที่ดีมากต่อไปใน
อนาคตอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าได้เป็นอย่างดี
(Day, 1999, p. 193) ข้อได้เปรียบเหล่านี้ จะนามาซึ่งความได้เปรียบที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจตามที่ Day
(1999, p. 195) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ความสนใจในสั ม พั น ธภาพกั บ ตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ยั ง มี เ หตุ ผ ลอื่ น ๆอี ก
กล่าวคือ สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นเป็นความได้เปรียบที่ยั่งยืนที่สุด เพราะมันยากที่คู่แข่งจะทาความ
เข้าใจ ลอกเลียนแบบ หรือเข้ามาแทนที่ เหล่านี้คือเหตุผลที่มีน้าหนักน้อยมากทีเดียว โดยเฉพาะในยุค
ที่ความได้เปรียบจากสินค้านั้นมีอายุสั้นลงทุกทีและคู่แข่งใหม่ๆก็เข้ามาท้าทายจากทุกด้าน ยิ่งไปกว่า
นั้นด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายในปัจจุบันที่สามารถเชื่อมโยงได้ในทุกสถานที่ สามารถโต้ตอบและเชื่อม
ประสานทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปสงค์ บริษัททั้งหลายจึงมีทั้งสิ่งที่สูงใจและวิธีการที่จะเข้าใกล้ลูกค้า
ของตนมากขึ้น
จากการทบทวนกระบวนการตัดสินใจในการซื้อดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะนาขั้นตอนสาคัญ
ของการตั ด สิ น ใจมาใช้ใ นงานวิจั ย นี้ เ พี ยง 3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ (1) การแสวงหาข้ อ มู ล (Search for
Information) (2) การประเมิน ทางเลื อ ก (Alternative Evaluation) ตามแนวคิดของ ดารา ที
ปะปาล (2546 น.35-38) และ (3) ยกย่องกันปากต่อปาก ตามแนวคิดของ Day (1999, p. 193)
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ผลประโยชน์ร่วมกัน
พันธกิจร่วมกัน
ผู้ขาย/ผู้ผลิต

ผู้ใช้คนสุดท้าย/ผู้ซื้อ
ความไว้วางใจ
การเชื่อมโยงสัมพันธภาพ
 ทางข้อมูลข่าวสาร
 ทางสังคม
 ทางกระบวนการ

2.3.4 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
ภาพที่ 2.2 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
แหล่งที่มา: (Day, 1999, p. 207)
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดีและแน่นแฟ้นนั้น ทั้งผู้ขาย/ผู้ ผลิตและ
ผู้ใช้คนสุดท้าย/ผู้ซื้อจะต้องรู้สึกถึงพันธะร่วมกัน แต่มิได้หมายถึงการผูกมัดกันตลอดไป แม้ว่าการ
คานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนอาจเป็นบ่อเกิดแห่งการเพาะสร้างสัมพันธภาพ แต่การต่างตอบแทน
ผลประโยชน์แก่กันและกัน กลับเป็นกลไกที่ทาให้สัมพันธภาพโปร่งใสและยั่งยืน ดั งนั้นผู้ซื้อจะภักดี
มากขึ้นเนื่องจากได้รับมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ธุรกรรมครั้งแรก ประสบการเชิงบวกที่ประสบผลสาเร็จในแต่ละ
ครั้ง ย่อมเพิ่มพูนพันธะผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เราสามารถแยกแยะสัมพันธภาพที่แท้จริงและเปี่ยมด้วยความหมายที่สร้างขึ้นจากการต่างตอบแทน
ผลประโยชน์ ออกจากชุดของธุรกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันได้อย่างไร ตัวกาหนดคือ ผลประโยชน์ร่วมกัน
พัน ธกิจ ร่ ว มกัน ความไว้ว างใจ และการเชื่อมโยงสัมพันธภาพ ดั งแสดงในภาพที่ 2.3 ปัจจัยทั้ง 4
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ประการของสัมพันธภาพทางานร่วมกัน เพื่อสร้างเค้าโครงความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเปราะบางและถูก
ทาลายได้ง่ายหรืออาจแข็งแกร่งทนทานมากขึ้นก็ได้ (Day, 1999, p. 207)
ขั้นตอนของกลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
ทำควำมเข้ำใจแหล่งกำเนิดและผลลัพธ์ของกำรดำรงรักษำลูกค้ำ
"ควำมภักดีคืออะไร"
ค้นหำเหตุผลในกำรสู ญเสี ยลูกค้ำเก่ำ
"เหตุใดลูกค้ำจึงเปลี่ยนใจ"
คัดเลือกลูกค้ำที่จะดำรงรักษำเอำไว้
"ลูกค้ำกลุ่มใดที่ทรงคุณค่ำ"
ออกแบบโปรแกรมเพิ่มข้อเสนอคุณค่ำและสร้ำงขวำกหนำมป้ องกัน
กำรเลียนแบบ "เรำสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรี ยบได้อย่ำงไร"

จัดให้กำรดำรงรักษำลูกค้ำเป็ นงำนสำคัญอันดับแรกขององค์กร
"เรำจะดำเนินกลยุทธ์อย่ำงไร"
ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนและรวบรวมควำมเห็นจำกโปรแกรม
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง "เรำทำสิ่ งต่ำงๆได้อย่ำงไร"

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนของกลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
แหล่งที่มา: (Day, 1999, p. 223)
จากภาพที่ 2.4 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของกลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคโดยจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับผู้บริโภคเป็นอันดับแรก และควรทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า โดยมีการตั้งคาถามว่า ความภักดีคืออะไรเหตุใดลูกค้าจึงเปลี่ยนใจลูกค้ากลุ่มใดที่ทรงคุณค่าเรา
สามารถสร้ า งความได้ เ ปรี ย บได้ อ ย่ า งไรเราจะด าเนิ น กลยุ ท ธ์ อ ย่ า งไรเราท าสิ่ ง ต่ า งๆได้ อ ย่ า งไร
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องตอบคาถามเหล่านี้ให้ได้ ธุรกิจร้านค้าที่ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จ าก
ผ้าไหมไทย จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะจะนามาซึ่งความได้เปรียบที่ยั่งยืน
ที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดียิ่งขึ้น
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2.3.5 การนาหลักการของพฤติกรรมผู้บริโภคไปประยุกต์ใช้ในทางการตลาด
ดารา ทีปะปาล (2546 น.9) ได้กล่าวไว้ว่า นักธุรกิจที่ประสบผลสาเร็จย่อมตระหนักเป็นอย่าง
ดีว่า ความส าเร็ จ ของธุร กิจ อยู่ ที่ การตลาดเป็นสิ่ งส าคัญ หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่งก็ คือว่ า ผู้ จัดการที่
สามารถบริหารการตลาดประสบความสาเร็จ ก็จะทาให้ธุรกิจนั้นประสบความสาเร็จด้วย และในการ
บริหารเพื่อให้เกิดผลดีดังกล่าวผู้บริหารจะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างดี นักการตลาด
จาเป็นจะต้องมีความเข้าใจปั จจัยที่มีอิทธิพลที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความจาเป็นและความต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดังนั้นความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะทาให้การ
บริหารการตลาดประสบผลสาเร็จ ด้วยเหตุที่พฤติกรรมผู้บริโภค มีความสาคัญต่อการบริหารการตลาด
กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงานการตลาดจึงยึดถือผู้บริโภคเป็นหลักพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการพิจารณากาหนดส่วนประสมการตลาด เป็นต้น
2.3.5.1 การวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางการตลาด (Market Opportunity Analysis)
Loudon and Della Bitta (1984, pp. 11-14) กิจกรรมนี้จะเกี่ยวกับการตรวจสอบแนวโน้ม
และสภาพต่างๆในท้องตลาดเพื่อค้นดูว่า มีสิ่งที่ผู้บริโภคจาเป็นและต้องการอะไรบ้างที่ผู้บริโภคยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ การวิเคราะห์จะเริ่มจากการศึกษาแนวโน้มของตลาดทั่วๆไป เช่น
รูปแบบการดารงชีวิตของผู้บริโภคและระดับรายได้ เป็นต้น ซึ่งอาจจะทาให้ทราบว่าสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้ อ งการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองให้ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจคื อ อะไร และในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ ง
ตรวจสอบ ประเมินความสามารถของบริษัทด้วยว่า บริษัทมีความสามารถพอหรือไม่ที่จะทาการผลิต
สินค้าเพื่อสนองความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจตามที่เขาปรารถนานั้นด้วย
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2.3.5.2 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection)
กระบวนการตรวจสอบเพื่ อหาโอกาสทางการตลาด โดยทั่ว ไปจะใช้วิธี จัด กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยถือความต้องการและความจาเป็นของผู้บริโภคที่มีลักษณะเหมือนๆกันไว้เป็น
กลุ่มเดียวกัน การจัดแบ่งผู้บริโภคตามลักษณะความต้องการออกเป็นกลุ่มๆ แตกต่างกันดังกล่าวนี้ก็
เพื่อผู้บริหารการตลาดจะได้จัดโปรแกรมการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคแต่
ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม หรือเพื่อให้นักการตลาดตัดสินใจเลือกเป็นตลาดเป้าหมายเพื่อเสนอสินค้า
และบริการให้เพียงบางกลุ่มที่เห็นว่าดีที่สุด และตัดกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่เหมาะสมออกไป เป็นต้น
2.3.5.3 การพิจารณากาหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Determination)
ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการ ซึ่งจะทาให้ได้รับความพอใจ ด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุด ผู้บริหารการตลาดจะต้อง
ตัดสินใจส่วนผสมสาคัญ 4 อย่าง อันเป็นปัจจัยตัวแปรของส่วนประสมการตลาด (Marketing-mix
Variables) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) โดยออกแบบโปรแกรมทางการตลาดให้ตอบสนองตามความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การมีความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างดี
นั้น สามารถที่จะช่วยให้นั กการตลาดและผู้ประกอบการที่ สร้างตราผลิ ตภัณฑ์ สามารถที่จะสร้าง
อิทธิพลที่จะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความจาเป็นและความต้องการในสินค้าได้ และจะนามาซึ่งการ
ประสบผลสาเร็จในธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในส่วน
ของกิจกรรมทางการตลาดในการดาเนินงานด้านการตลาดในการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การ
เลือกตลาดเป้าหมายและการพิจารณากาหนดส่วนประสมการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
สร้างโปรแกรมทางการตลาดที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
การบริการเป็นกิจกรรมที่แฝงอยู่ในรูปของสินค้าที่ถูกเสนอขาย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน
รู ป ของผลประโยชน์ และความพึง พอใจ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความสามารถของบุ คคล โดย
กระบวนการต้องสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557 น.11-12) และนักวิชาการ
ยังได้ให้ความหมายของการบริการไว้มากมาย เช่น การบริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ที่
นาเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อสร้างผลกาไร ซึ่งลูกค้า
คาดหวั ง คุ ณ ค่ า จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ทั้ ง ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร ระบบการให้ บ ริ ก าร (C. H.
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Lovelock et al., 2012, pp. 13-24) หรือการบริการ คือ การกระทา กระบวนการ การปฏิบั ติงาน
ซึ่งจับต้องไม่ได้ โดยธุรกิจให้บริการควรมีการตรวจสอบสุขอนามัยและคุณภาพมาตรฐานการบริการ
ของพนักงาน มีกระบวนการฝึกอบรมและการประเมินผลการบริการของพนักงานให้บริการ (Valarie
A. Zeithaml, Bitner, & Gremler, 1985, p. 35)
องค์ ป ระกอบของพิ ม พ์ เ ขี ย วการบริ ก าร (Typical service blueprints) (Valarie A
Zeithaml et al., 2006)
1. บริการต้อนรับส่วนหน้า (Front-stage activities) การออกแบบและส่งมอบการบริการ
ให้ กับ ลู กค้า เพื่อให้ ได้รั บ ประสบการณ์และความพึงพอใจ มาตรฐานการบริการ ขั้นตอนการรับ
โทรศัพท์ เป็นกิจกรรมของพนักงานที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้
2. องค์ป ระกอบทางกายภาพ (Physical evidence of front-stage activities) เช่น การ
ตกแต่งสถานที่ หรื อการออกแบบสิ่ งอานวยความสะดวกภายในโรงแรม โทรเสี ยงการให้ บริการ
เครื่องแบบพนักงาน โลโก้
3. กิจกรรมของลูกค้า (Customer actions) ขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างที่ลูกค้าใช้บริการ โดย
มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานและลูกค้า เช่น ลูกค้า Walk-in
4. การบริการส่วนหลัง (Backstage activities) เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการส่วน
หน้า
5. กระบวนการสนับสนุน (Support process and supplies) กระบวนการหรือขั้นตอนการ
บริหารภายใน การทางานร่วมกันของพนักงานเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ลูกค้า เช่น การค้นคว้าวิจัย
ทางด้านการตลาดบริการ การซ่อมบารุงสิ่งอานวยความสะดวก
6. เส้นการติดต่อ (Line of interaction) เส้นที่แสดงถึงการติดต่อ มีความสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างพนักงานและลูกค้า
7. เส้นสายตา (Line of visibility) กิจกรรมในการให้บริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ เช่น
การติดต่อกับลุกค้า การรับจองห้องพัก การทักทายลูกค้า โดยแบ่งกิจกรรมที่ลูกค้ามองไม่เห็นถึงการ
บริการได้
8. เส้ น การติ ด ต่ อ ภายในทางกายภาพ (Line of internal physical interaction) เส้ น
กิจกรรมภายในโรงแรมที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ เช่น การซ่อมบารุงสถานที่
9. เส้นการติดต่อภายในระบบคอมพิวเตอร์ (Line of internal IT interaction) เส้นกิจกรรม
การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในโรงแรม ทั้งพนักงานในการรับจองห้องพัก Opera และลูกค้าใน
การใช้บริการ Wi-Fi (C. H. Lovelock et al., 2012, pp. 228-237)
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องค์ ป ระกอบ ทั้ ง 9 ประการข้ า งต้ น เป็ น รู ป แบบที่ โ รงแรมหรื อ สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารน ามา
ประยุกต์ใช้ โดยจัดการให้เป็นแผนกต่าง ๆ เช่นแผนก บริการส่วนหน้า (Front office) แผนกบริการ
ส่วนหลัง (Housekeeping) แผนกสนับสนุนต่าง ๆ เป็นต้น
ดอกไม้การบริการมี 2 องค์ประกอบ (The flower of service) ได้แก่
1. การบริการอานวยความสะดวก
การให้ข้อมูล (Information) เช่น ราคา ช่วงเวลาเปิดให้บริการ ข้อควรระวังในการ
รับประทานยา การยืนยันการจองห้องพัก เงื่อนไขการขายหรือการให้บริการ
การให้ บ ริ ก ารด้า นการช าระเงิ น (Payment) เช่ น การช าระเงิ นด้ ว ยตนเองผ่ าน
เครดิตสินค้าออนไลน์ การชาระเงินผ่านพนักงาน และการชาระเงินอัตโนมัติ
การช าระเงิน (Billing) เช่น การผ่ อนช าระเงิน การช าระเงินด้ว ยใบแจ้งหนี้ การ
ตรวจสอบความถูกต้องในการชาระเงิน การชาระเงินผ่านการโอน
การรั บ บริ ก าร (Order taking) เช่ น Application mail โทรศั พ ท์ เรื่ อ งการจอง
ห้องพัก จองที่นั่งในร้านอาหาร เน้นความถูกต้องในการให้บริการ
2. การบริการเสริม
การให้ ป รึ กษาเกี่ยวกับสิ นค้าและบริการ (Consultation) เช่น การให้ คาแนะนา
ทั่วไป การให้คาแนะนาส่วนตัว การสอนวิธีการใช้สินค้าทั่วไปหรือสินค้าเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
การให้บริการ (Hospitality) เช่น การทักทาย การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
การทาความสะอาดห้องน้าหรือที่สาธารณะภายในโรงแรม สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การขนส่ง
ลูกค้าจากสนามบินมายังโรงแรม
การดู แ ลความปลอดภั ย (Safekeeping) เช่ น การดู แ ลเด็ ก และสั ต ว์ เ ลี้ ยง ความ
ปลอดภัยของลูกค้า ความปลอดภัยในการพักอาศัยในโรงแรมและลาดจอดรถ
ข้อยกเว้น (Exceptions) เช่น การตอบสนองต่อคาร้องขอที่พิเศษ คาตาหนิติชม
การรับประกันคุณภาพ รวมถึงการคืนเงิน (C. H. Lovelock et al., 2012, pp. 13-24)

2.4

แนวคิดเกี่ยวกับโรงแรมและที่พักราคาประหยัด (Hostel)

โรงแรม หมายถึง สถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่พักชั่ว คราวแก่นักเดินทาง ซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึงสถานที่พักที่ให้บริการเกินกว่าหนึ่งเดือน (สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์, 2553 น.33)
ประเภทของห้องพัก (Rooms and Beds)
Adjoining or Adjacent rooms (ห้องติดกัน) ห้องสองห้องหรือมากกว่า อยู่ติดกัน
Connecting rooms (ห้องเชื่อมกัน) ห้องสองห้องหรือมากกว่า มีประตูภายในสามารถ
เปิดทะลุถึงกัน โดยไม่ต้องใช้ประตูด้านหน้าห้อง
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Single room (ห้องเดี่ยว) ห้องที่มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
Twin room (ห้องคู่แฝด) ห้องที่มีเตียงเดียว 2 เตียงวางแยกกัน
Hollywood Twin room (ห้องคู่แฝด “ฮอลลีวู้ด”) ห้องที่มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง วางชิดกัน
Double room (ห้องคู่) ห้องที่มีเตียงคู่ 1 เตียง
Triple room (ห้องสาม) ห้องที่มี 1 เตียงคู่ และ 1 เตียงเดี่ยว
Suite (ห้องสวีท) ห้องชุดที่มีห้องนอนและห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น
Two Bedrooms suite (สวีทสองห้องนอน) ห้องชุด 2 ห้องนอน และมีห้องรับแขกหรือ
ห้องนั่งเล่น
Duplex (Suite) ห้องชุด 2 ชั้น มีบันไดเชื่อมภายใน ประกอบด้วย ห้องนอน 1 หรือ 2
ห้อง และห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขก
Penthouse (เพนท์ เ ฮาส์ ) ห้ อ งชุ ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น บนดาดฟ้ า ของตั ว ตึ ก (ปรี ช า แดงโรจน์ ,
2549: 223-225)
โรงแรมและที่พักราคาประหยัด (Hostel)
โรงแรมและที่พักราคาประหยัด (Hostel) หมายถึงโรงแรม หรือโฮมเสตย์ แต่มีขนาด
เล็กและรองรับนักเดินทางเฉพาะกลุ่มที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น แบคแพคเกอร์ โฮสเทล มี
ลักษณะคล้ายหอพักรวม มีล้อบบี้ (Lobby) เป็นพื้นที่ส่วนกลางสาหรับนักเล่น นั่งคุย นั่งพัก ห้องพัก
จะเป็นลักษณะห้องรวม คือมีหลายเตียง หรือเป็นเตียงสองชั้น ห้องน้าจัดแยกต่างหากชาย หญิง เป็น
ห้องน้ารวม มีส่วนอาบน้า การบริการหารและเครื่องดื่ม มักอยู่ในรูปของอาหารง่ายๆไว้บริการแบบ
อาหารจานด่วนหรืออาหารกล่องแบบอุ่นร้อนให้ บางแห่งมีอาหารเช้า บางแห่งมีบริการเครื่องดื่มฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมงโดยให้นักเดินทางจัดการชงดื่มเอง หรือหยิบทานเองได้
จุดเด่นของโฮสเทล คือเรื่องของราคาที่ประหยัด และการสร้างสภาพแวดล้ อ มที่
สวยงาม และมีบรรยากาศที่แตกต่างจากโรงแรมทั่วไป ส่วนใหญ่โฮสเทลจะสร้างจุดเด่นในเรื่องของ
ความโดดเด่น ความแปลก เรียบง่าย มีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้โฮสเทลจะเน้นเรื่องความ
สะอาด รวมทั้งเรื่องของพักผ่อน ของความปลอดภัยที่โฮสเทลให้ความสาคัญมาก สิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ มีการจัดเตรียมให้ เช่น การบริการอินเตอร์เน็ต การติดต่อรถโดยสาร การสนับสนุน
สถานแหล่งท่องเที่ยว แนะนาเส้นทางเดินทาง เป็นต้น สิ่งเหล่ านี้เอง ทาให้โฮสเทลได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว
การลงทุนในธุรกิจโฮสเทล สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องคานึงถึง ได้แก่ (1) แนวคิดและการเปิด
ใจหว้างกับนักเดินทางที่มีงบประมาณจากัด (2) มีใจรักการบริการแบบจริงใจ รักการทาธุรกิจนี้และ
อยากให้ลูกค้าได้สิ่งดี ๆ เช่น ที่พั กที่สะดวกบบาย อาหารที่หลากหลายและราคาพอสมควร ทาให้
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ลู ก ค้ า อยากกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารซ้ า และลู ก ค้ า ปรารนาที่ จ ะบอกต่ อ หรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น ใน
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อสังคม มีลักษณะไวรัลมาเก็ตติ้จากคนที่มาพัก

2.5 ข้อมูลพื้นที่วิจัย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้ วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
ล าปาง และพะเยา เน้ น การพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาเชิ ง
สร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนผู้เข้าเยี่ยมเยือน (Visitor) ในภาคเหนือ
ถึ ง 29,798,775 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ11.96 รายได้ ที่ เ กิ ด จากการท่ อ งเที่ ย วในปี ที่ ผ่ า นมามี มู ล ค่ า
147,845.90 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.93 จากปี พ.ศ. 2557 มีสถานประกอบการธุรกิจ
โรงแรมและที่พักจานวน 3,174 ราย มีจานวนห้องพัก 95,910 ห้อง ซึ่งมีผู้เข้าพักในปี 2557 จานวน
20,053,258 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20 ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวใช้ต่อวันโดยประมาณ 2,334 บาทต่อ
คน (กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬา, 2561) นับว่าในเขตพัฒ นาการท่องเที่ยวนี้เพิ่มรายได้ให้ กับ
ประเทศที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงให้ความสาคัญกับการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว โดยเลือกศึกษา
เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมที่สาคัญมายาวนาน รวมทั้งมี
จานวนนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีจานวนมากพอต่อการเลือกลุ่มตัวอย่างที่จะได้กลุ่มตัวอย่างซึง
เป็นตัวแทนที่ดี นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

2.6

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีรายละเอียดตามหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษบกิจและสั งคมแห่งชาติ สานักงานนายกรัฐมนตรี , 2559 น.82)ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงวาง
แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ โดยการเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
ข้อมูลระหว่างภาวะเกษตรอุตสาหกรรมบริการและการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้ง
เศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนาภาค
บริการและการท่องเที่ยวโดย
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1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐาน
บริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
2. พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การเติบ โตที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม แนวทางการพัฒ นาที่มีความส าคัญสู ง และ
สามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ โดยส่งเสริมการผลิตและการบริ โภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติของไทยสู่สากล โดยควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงมีเป้าหมาให้ภาคเหนือ พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
คาแถลงนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน
2557 (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล, 2562) ได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่าเพื่อ ชักจูงให้
นักท่องเที่ย วต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา มาตราการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรก ที่จะทาได้ และสร้างสิ่งจูงใจ
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาส ตร์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสุ ข ภาพ เช่ น น้ าพุ ร้ อ น ธรรมชาติ ทั้ ง จะให้ เ ชื่ อ มโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
นอกเหนือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ที่กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว
แล้ว ยังมี ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย
กาหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
1. ในปี 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท และเป็นแหล่ ง
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2. สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกในการพัฒนาโดยคานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
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มียุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้าน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558 น.20-29) คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อวางรากฐานการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทย
มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานระดั บ สากล เพื่ อ รองรั บ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ โ ดยไม่ ท า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่เกษตรกร
และท้องถิ่น และยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน
ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 การบริ ห ารจัดการการท่องเที่ยว น เพื่อให้ การกาหนดนโยบายและการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาสินค้าและบริ การ
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.7 วิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปวีณวัช สุภานุสร (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ ได้ศึกษาปัจจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภค (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจ (Kotler and Armstrong 2001)
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในระดับสูง ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านส่งเสริมการขาย, ด้านพนักงาน, ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับกลาง ได้แก่
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี พ ฤติ ก รรมการเข้ า พั ก เป็ น ระยะยาว 8 - 14 วั น โดยมี
วัตถุประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงวันหยุดเทศกาล และเดินทางมากับครอบครัว ค่าที่
พักเฉลี่ยต่อคืน 50 - 100 ดอลล่าร์ รู้จักโรงแรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต และวางแผนที่จะกลับมาพักอีก
นอกจากนี้มีงานวิจัยของการะเกด แก้วมรกต (2554) ได้ทาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ ได้ศึกษาปัจจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยู่ รายได้เฉลี่ย ปัจจัย
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมระยะเวลา ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ วิธีในการจองห้องพัก ประเภท
ห้องพัก อัตราค่าห้องพัก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประสิทธิภาพและคุณภาพ ผลการวิจัย
พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในระดับสู ง ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านราคา ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้าน
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การส่งเสริมการขาย ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดกระบี่ ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจ ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตั ด สิ น ใจ ระยะเวลาในการเข้ า พั ก วิ ธี ใ นการจองห้ อ งพั ก ประเภทของห้ อ งพั ก อั ต ราห้ อ งพั ก มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ Ayed and Al Qurneh (2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความสั ม พั นธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ย ว
เชิ ง สุ ข ภาพในประเทศจอร์ แ ดน (Assessing the Relationship between Marketing Mix and
Royalty through Tourists Jordan Curative Tourism) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7Ps ปัจจัยความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่มีความสัมพันธ์ต่อการจงรักภักดี ส่วนด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้าน
ราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดี ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ด้าน
สถานที่ ด้านราคา ด้านพนักงาน และด้านกระบวนการ และมีความสอดคล้ องกับ Berc Radišić,
Branka ; Perišić, Marina ; Berečić, Jelena. (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Marketing in selling the
hotel product (Milenij hotel, Croatia) ได้ศึกษาปัจจัย Marketing mix Service-profit chain in
hotel enterprises Three types of marketing in providing hotel services ผลการวิจัยพบว่ า
การออกแบบส่วนประสมทางการตลาดจะช่วยพัฒนาสินค้าและบริการของโรงแรม โดยมีผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว เกินกว่าที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง โรงแรมต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วน
ประสมทางการตลาดเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ทางโรงแรมต้ อ งมุ่ ง เน้ น ที่ พ ฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยว เติมเต็มและสนองความต้องการและความจาเป็น โดยประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาด
ใหม่ๆ โดยพื้นฐานต้องดูแลพนักงานให้บริการมีความพึงพอใจในการทางาน มีผลให้โรงแรมประสบ
ความสาเร็จ ด้านพนักงาน การจ้างงานถือเป็นกุญแจสาคัญของโรงแรม มีความสัมพันธ์กับลู ก ค้า
โดยตรง เป็นการตลาดในการดึงดูดลูกค้าจากภายใน พนักงานจะเป็นตัวนาเสนอภาพลั กษณ์ข อง
โรงแรม จึงต้องมีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีแรงจูงใจ สร้างพลังในการให้บริการจนเป็นวัฒนธรรม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ” เป็นวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) โดยใช้เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นทางการ
ตลาดของผู้มาใช้บริการห้องพักราคาประหยัด และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการห้องพักราคาประหยัดต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและทาการศึกษา
โดยมีการกาหนดแนวทางและขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1) รูปแบบการวิจัย
3.2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
3.3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5) การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่องเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยใช้ทั้งวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา จังหวัดเชียงใหม่
จากรายงานผลสารวจจานวนสถิตินักท่องเที่ยวต่อปีโดยเฉลี่ยจากข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -2558
(ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ , 2558) โดยเฉลี่ ยอัต ราการเปลี่ ย นแปลงตั้ง แต่ ปี 2554 เพื่อคาดการณ์
นักท่องเที่ยวปี 2560 โดยประมาณเท่ากับ 2,465,144 คน ส่วนประชากรวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ศึกษา
คือผู้ประกอบธุร กิจ ห้ องพักราคาประหยัด หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดในจั งหวัด
เชียงใหม่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 3 คน
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามจากขนาดของประชากร
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา มีนักท่องเที่ยวปี 2560
โดยประมาณเท่ากับ 2,465,144 คน โดยมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กาหนดขนาดของตัวอย่างประชากรโดยใช้ตารางของ (Yamane, 1973) ที่ระดับความมี
นัยสาคัญ 0.05 และขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 5% และสัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ 0.05 โดย
กาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 5% มีสูตรในการคานวณ ดังนี้
สูตร
เมื่อ

n

=

N

n
N
e

1+N(e)2
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ขนาดของประชากร
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่

ระดับ 0.05
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริง (จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในจังหวัด
เชียงใหม่ ในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2560) แต่สามารถประมาณได้จากสถิตินักท่องเที่ยว มีจานวนผู้เข้า
พัก 2,465,144 คน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน
5% เท่ากับ 400 คน (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2555 น.65-73)
3.2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple sampling) ขั้นที่ 1 จับสลาก
เลือกโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงให่ม จานวน 20 โรงแรม และกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวโรงแรมละ 20 คน รวม เป็น 400 คน
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ตารางที่ 3.1 จานวนนาท่องเที่ยวที่เข้าพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 – 2558
รายการ

2549 2550 2551 2552 2553

2554

2006 2007 2008 (2009) (2010) (2011)
จ า น วน ผู้ เ ข้ าพั ก 942,84 984,49 962,72 682,90 816,15 1,018,79
แรม
8
1
3
5
1
8
ชาวไทย
351,900 520,453 455,497 411,212 366,393 529,941
ชาวต่างประเทศ
590,948 464,038 507,226 271,693 449,758 488,857

2555
(2012)
1,334,40
6
785,035
549,371

2556

2557

2558p

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(2013) (2014) (2015) 2011-2015
1,484,65 1,926,88 2,059,04
19.72
5
7
8
870,222 1,232,800 1,313,935
614,433 694,087 745,113

ประมาณ
2560
2016
2,465,14
4
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ตารางที่ 3.2 รายชื่อโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
2. แอท ลานนา เฮ้าส์ (At Lanna House)
1. เดอะ โคซี่ เฮ้ า ส์ โ ฮสเทล (The Kozy
House Hostel)
4. โ ค ซี่ ลิ ต า เ ก ส ต์ เ ฮ้ า ส์ ( Cozy Lita
3. เ ชี ย ง ใ ห ม่ เ ก ต แ ค บ ซู ล โ ฮ ส เ ท ล
Guesthouse)
(Chiangmai Gate Capsule Hostel)
5. โ ร ส เ ก ส ต์ เ ฮ้ า ส์ พ ลั ส ( Rose
Guesthouse Plus)

6. จู ลี่ เ ก ส ต์ เ ฮ้ า ส์ พ า ร์ ท ส อ ง ( Julie
Guesthouse Part 2)

7. ทีเคเกสต์เฮ้าส์ (TK Guest house)

8. พอใจโฮสเทล (Porjai Hostel)

9. แกงสเตอร์โฮสเทล (Gongster Hostel)

10. ฉาฉาโฮสเทล Cham Cha Hostel

11. คิกคีเฮ้าส์ (Kikies House)

12. โมจิโตการ์เด้น (Mojito Garden)

13. อ้อยโฮสเทล (Aoi Hostel)

14. เ ด อ ะ โ ม ส ต์ วิ ว เ ก ส ต์ เ ฮ้ า ส์ ( The
Mostview Guesthouse)
16. โซ่โฮสเทล (Zoe Hostel)

15. มิ ส เตอร์ แ จ็ ค เกสต์ เ ฮ้ า ส์ (Mr.Jack
Guesthouse)
17. บันชัน (Bunchun)

18. แม็ปปิ้งโฮสเทล (Mapping Hostel)

19. ซันแดนซ์โฮสเทล (Sundance Hostel)

20. ดี ใ จ แ บ๊ ค แ พ๊ ค เ ก อ ร์ ( Deejai
Backpacker)
22. ลูน่าเกสต์เฮ้าส์ (Luna Guesthouse)

21. ทวิ น เฮาส์ แ อทท่ า แพ บิ้ ก แอนด์ โ อ
( Twin House at Tapae (big&o
house)
23. ซิ ตี้ แ คปซู ล โฮสเทล (City Capsule
Hostel)

24. ไทยแลนด์ว้าว (Thailandwow)

25. เดอะลิฟวิ่งเพลส (The Living Place)

26. อะกู๊ ด เพลสโฮสเทล (A Good Place
Hostel)
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28. ซีเอ็มซิตีโฮสเทล (CM City Hostel)
27. แอทบ้านคุณโฮสเทล (At Baan Khun
Hostel)
29. อะลิตเติ้ลเบริ้ดเกสต์เฮ้า (A Little Bird
Guest House)

30. ดีมารซ (Dee Marc)

31. ร้ อ ค เ พ ร ส โ ส เ ฮ้ า ส์ (Rock Presso
House)

32. บ้านปุ้ยลี่ (Puily's Guesthouse)

33. ท่าแพแบ๊คแพ๊คเกอร์โฮสเทล (Thapae
Backpackers Hostel)

34. ไนน์ โ ฮสเทลเชี ย งใหม่ ( 9 Hostel
Chiang Mai)

35. เกลอเชีย งใหม่โ ฮสเทล (Glur Chiang
Mai Hostel)

36. ทีทูบีโฮม (T2B Home)

37. ดั ท ช์ เ ก ส ต์ เ ฮ้ า ส์ ( Dutch Guest
House)

38. สไปซี่ไทย แบ๊คแพ๊คเกอร์ (Spicythai
Backpackers)

39. โปเต้เฮ้าส์ (Potae's House)

40. บ้ า นอาหลานโฮสเทล (Baan Arlhan
Hostel)
42. วนิดาโฮสเทล (Wanida Hostel)

41. มั ง กี้ โ ต เ ก ส ต์ เ ฮ้ า ส์ ( Monkey Toe
Guesthouse)
43. เดอะพาร์ คแบ็ คแพ็คเฮ้าส์ (The Park
Backpack House)

44. ซันนี่โฮสเทลเชียงใหม่ (Sunny Hostel
Chiang Mai)

45. เอ็ น พี เ ชี ย งใหม่ โ ฮสเทล (NP Chiang
Mai Hostel)

46. ฮัคโฮสเทล (Hug Hostel)

47. ไซออนโฮสเทล (Zion Hostel)
49. รดาอารักษ์ 79/4 โฮสเทล (Rada Arak
79/4 Hostel)

48. เซนทรั ล แบ๊ ค แพ๊ ค เฮ้ า ส์ ( Central
Backpackers House)
50. เ ด อ ะ บ ลู 14 เ ฮ้ า ส์ ( The Blue1 4
House)

51. ยั ว ร์ เ ฮ้ า เ ก ส ต์ เ ฮ้ า ส์ ( Yourhouse
Guesthouse)

52. ลอนดอนแบ๊ ค แพ๊ ค เกอร์ เ ชี ย งใหม่
(London Backpacker Chiang Mai)
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54. ฝั น ดี โ ฮ ส เ ท ล ( Fundee Hostel at
53. ฮักเกลอเฮ้าส์แอนด์โฮสเทล (Hug Glur
Chiang Mai)
House and Hostel)
55. อั้บโสลูทเฮ้าส์ (Absolute House)

56. ใจดีเกสต์เฮ้าส์Jaidii Guesthouse

57. สบายโฮเทลแอนด์ โ ฮสเทล (Sabai
Hotel and Hostel)

58. ข้ า สารอิ น เชี ย งใหม่ ( Khaosan in
Chiang Mai)

59. โ ซ โ ฮ ส เ ท ล เ ชี ย ง ใ ห ม่ ( So Hostel
Chiangmai)

60. ซิลล์เบ้ดโฮสเทล (Chill Bed Hostel)

61. ซีโฮสเทล (See Hostel)

62. เ ก ร ท เ ชี ย ง ใ ห ม่ โ ฮ ส เ ท ล ( Great
Chiangmai Hostel)
64. เ ด อ ะ ค า บิ น โ ฮ ส เ ท ล ( The Cabin
Hostel)

63. กรองแกร้วเชียงใหม่โฮม (Gongkaew
Chiangmai Home)

65. ส แ ต ม ส์ แ บ๊ ค แ พ๊ ค เ ก อ ร์ ( Stamps
Backpackers)
การสุ่มโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ออกมา 20 แห่ง โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายโดย
ใช้คาสั่งสุ่มในโปรแกรมสาเร็จรูป ได้รายชื่อมาดังนี้
1. เดอะ โคซี่ เฮ้าส์โฮสเทล (The Kozy House Hostel)
3. เชียงใหม่ เกต แคบซูลโฮสเทล (Chiangmai Gate Capsule Hostel)
6. จูลี่เกสต์เฮ้าส์พาร์ทสอง (Julie Guesthouse Part 2)
7. ทีเคเกสต์เฮ้าส์ (TK Guest house)
8. พอใจโฮสเทล (Porjai Hostel)
16. โซ่โฮสเทล (Zoe Hostel)
19. ซันแดนซ์โฮสเทล (Sundance Hostel)
22. ลูน่าเกสต์เฮ้าส์ (Luna Guesthouse)
24. ไทยแลนด์ว้าว (Thailandwow)
25. เดอะลิฟวิ่งเพลส (The Living Place)
26. อะกู๊ดเพลสโฮสเทล (A Good Place Hostel)
29. อะลิตเติ้ลเบริ้ดเกสต์เฮ้า (A Little Bird Guest House)
37. ดัทช์เกสต์เฮ้าส์ (Dutch Guest House)
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41. มังกี้โตเกสต์เฮ้าส์ (Monkey Toe Guesthouse)
46. ฮัคโฮสเทล (Hug Hostel)
54. ฝันดีโฮสเทล (Fundee Hostel at Chiang Mai)
55. อั้บโสลูทเฮ้าส์ (Absolute House)
57. สบายโฮเทลแอนด์โฮสเทล (Sabai Hotel and Hostel)
59. โซโฮสเทลเชียงใหม่ (So Hostel Chiangmai)
64. เดอะคาบินโฮสเทล (The Cabin Hostel)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
3.3.1 เชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง การหาคุณภาพ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด จากนั้น นาข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบใน
การสร้างแบบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยจาแนกเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ รายได้ และ
สถานภาพทางสังคม วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก
ส่วนที่ 2 การใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการ
เข้าพักและความพึงพอใจ และขั้นตอนการตัดสินใจ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดมีลักษณะเป็น
ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ (Rating scale) ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค คล ด้ า น
กระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคาถามปลายเปิด (Opened-end question)
เกี่ยวกับปัจจัยข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดรายด้าน
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โดยแบบสอบถามความคิดเห็น ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการกาหนดน้าหนักคะแนนแบบมาตรประมาณค่า ระดับ
ความคิดเห็นมากน้อย 5 ระดับ (Rating scale) โดยกาหนดค่าคะแนนดังต่อไปนี้ (ฉลาด จัทรสมบัติ,
2555: 192)
คะแนน
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยปานกลาง
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด

จากการแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ สามารถนามาวิเคราะห์เกณฑ์เทียบระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.49

ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยปานกลาง
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย
ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
การดาเนินการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้มาตรวัด 2 ประเภทดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ดังนี้
ก. รองศาสตราจารย์ สมนึก แตงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
ข. รองศาสตรจารย์ นงลักษณ์ วัฒนสิงหะ อาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห าร
ศาสตร์
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ค. อาจารย์ ดร. สุ ปั ญ ญดา สุ น ทรนนท์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ท ยาการจั ด กา ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ง. อาจารย์ น วลรั ตน์ วัฒ นา อาจารย์ประจาสาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
โดยพิจารณาวัตถุประสงค์และโครงสร้างของคาถาม ภาษาที่ใช้ความครอบคลุมและถูกต้อง
ของคาถามที่ต้องการศึกษาตรงตามกรอบแนวคิด รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence:
IOC) พบว่าข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
2. การทดสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ผ่ า นการทดสอบ
คุณภาพแล้ว 40 ชุด ไปทดลองใช้กับ นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัว อย่าง แล้วนา
แบบสอบถามมาคานวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ แอลฟ่า (C- Coefficient)
ของครอนบาช (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .856

3.3.2 เชิงคุณภาพ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการถึงความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดใดบ้างที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ และมีแนวทางกลยุทธ์ด้านส่วนประสม
ทางการตลาดแต่ล่ะด้านอย่างไร

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ แบบสอบถามนาไปสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาพักอาศัยในโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่เลือกไว้ 20 โรงแรม โรงแรมละ 20 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมา ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของคาตอบ และใช้สถิติ
ที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ดังนี้
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1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ภูมิลาเนา
สถานภาพสมรส และข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่
ในการใช้บริการของผู้บริโภค ระยะเวลาในการใช้บริการของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้สาหรับอธิบาย ตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง (Nominal และ
Ordinal)
2) ข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและความคิ ดเห็ นต่อการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัด ประกอบด้วยด้านความพึงพอใจและด้านการตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้สาหรับการ
เปรียบเทียบตัวแปรทีต่ ่อเนื่อง (Interval และ Ratio)
3) ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 2 กลุ่ ม ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์
t-Test (Independent sample t-Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1
4) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) จะทาการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ One-way ANOVA F-Test และเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดย วิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference: LSD) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1
5) ทดสอบตั ว แปรปั จ จั ย กลยุท ธNทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารโรงแรมราคา
ประหยั ด ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) โดยวิ ธี เ พิ่ ม ตั ว แปรอิ ส ระแบบทั้ งหมด (Enter) หลั ง จากนั้ น จึง สร้า งสมการถดถอยเพื่อ
ทดสอบตามสมมติฐานวิจัยที่ 2

41

ตารางที่ 3.1 สรุปการใช้สถิติทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย

ชนิดของตัวแปร

สถิติที่ใช้ทดสอบ

ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพระดั บ นาม
มาตรา (Nominal scale) กั บ
ข้ อ มู ล มาตราอั น ดั บ (Ordial
scale)

1. t- Test ส า ห รั บ ข้ อ มู ล ตั ว
แปรต้นที่มี 2 รายการ เช่น เพศ

สมมติฐานที่ 1
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา ช่ ว งระดั บ
รายได้ ภู มิ ล าเนา สถานภาพ
ก า ร ส ม ร ส ต่ า ง กั น มี ค ว า ม
คิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้
โ รงแรมราค าป ร ะห ยั ด ใ น
จังหวัดเชียงใหม่ที่แตกต่างกัน

2 . One- way Analysis of
Variance ( F- Test) ส า ห รั บ
ข้อมูลตัวแปรต้นที่มีมากกว่า 2
รายการ

สมมติฐานที่ 2
ปั จ จั ย กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะ
ท า ง ก า ย ภ า พ ส่ ง ผ ล ต่ อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร
โ รงแรมราค าป ร ะห ยั ด ใ น
จังหวัดเชียงใหม่

ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณระดั บ ช่ ว ง 1. Multiple Regression
มาตรา (Interval scale) กั บ
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณระดั บ ช่ ว ง
มาตรา (Interval scale)

บทที่ 4
ผลของการวิจัย
การวิเคราะห์และการนาเสนอผลของการวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อ
ใช้ บ ริ ก ารโรงแรมราคาประหยั ด ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 คน และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นที่มีต่อการการตลาดของโรงแรมราคาประหยัดจาก
ผู้ประกอบการ 3 ท่าน ดังนั้น ผู้วิจัยจะนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย โดยได้แบ่งการ
นาเสนอเป็น 6 ส่วน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ด้ า นกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.6 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
หญิง
205
51.3
ชาย
195
48.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามเพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ที่เหลือเป็นเพศชายจานวน
195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 20 ปี
23
5.8
21-25 ปี
116
29.0
26-30 ปี
104
26.0
31-35 ปี
61
15.2
36-40 ปี
25
6.3
41-45 ปี
18
4.5
46-50 ปี
11
2.8
51 ปีขึ้นไป
42
10.4
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุ 25-30 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาได้แก่ อายุ 26-30 ปี จานวน
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อายุ 31-35 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 อายุ 51 ปีขึ้นไป
จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 อายุ 36-40 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 อายุต่ากว่า 20
ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 อายุ 41-45 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และน้อยที่สุด
ได้แก่ อายุ 46-50 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
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ตารางที่ 4.3 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามระดับการศึกษา
การศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
64
16.0
ปริญญาตรี
221
55.3
สูงกว่าปริญญาตรี
115
28.7
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ มตัว อย่างแบ่งตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาได้แก่
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และน้อยที่สุดคือ ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
ตารางที่ 4.4 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส
จานวน
ร้อยละ
โสด
286
71.5
สมรส
92
23.0
หย่าร้าง
22
5.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสถานภาพการสมรส พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาได้แก่ สถานภาพ
สมรส จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และน้อยที่สุดคือ อย่าร้าง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
5.5
ตารางที่ 4.5 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับเงินเดือน
เงินเดือน
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 16,000 บาท
59
14.8
16,001-32,000 บาท
76
19.0
32,001 – 48,000 บาท
96
24.0
มากกว่า 48,001 บาท
169
42.2
รวม
400
100.0
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จากตารางที่ 4.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับเงินเดือนพบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ เงิ น เดิ น มากกว่ า 48,001 บาท จ านวน 169 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.2
รองลงมาได้แก่ ระดับเงินเดือน 32,001 – 48,000 บาท จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ระดับ
เงินเดือน 16,001-32,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และน้อยที่สุดคือระดับเงินเดือน
น้อยกว่า 16,000 บาท จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8
ตารางที่ 4.6 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจาแนกทวีป
ทวีป
จานวน
ร้อยละ
ยุโรป
202
50.4
เอเชีย
87
21.8
อเมริกาเหนือ
86
21.5
ออสเตเรีย
15
3.8
อเมริกาใต้
10
2.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามทวีป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มาจากทวีปยุโรปจานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาได้แก่ ทวีปเอเชียจานวน 87 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.8 ทวีปอเมริกาเหนือจานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ทวีปออสเตเรียจานวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และน้อยที่สุดคือ ทวีปอเมริกาใต้จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ของปั จจัยด้ านกลยุทธ์ ท าง
การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
(X)
มาตรฐาน
กลยุทธ์ทางการตลาด
(SD)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
ชื่อเสียงของโรงแรม
สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ครบครัน
พื้นที่ขนาดของห้องมีความเหมาะสม
ความสะอาด
ระบบรักษาความปลอดภัย
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย
บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว
รวม
ปัจจัยด้านราคา
ระดับราคาหลากหลาย
ราคาเหมาะสม
ราคาถูกกว่าที่อื่น
ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม
รวม
ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
เสียงรบกวนไม่ดัง
เข้ามาติดต่อได้สะดวก
มีระบบสารองห้องพักออนไลน์
จองผ่านบริษัทนาเที่ยว

3.19
3.89
4.06
4.20
3.88
4.21
4.03
3.92

1.082
.988
.862
.866
.931
.879
.978
.607

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.66
4.15
3.74
3.72
3.83

.963
.781
.926
.984
.655

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.13
3.81
4.18
4.37
3.93

.884
1.061
.861
.869
1.116

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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กลยุทธ์ทางการตลาด
รวม
ปัจจัยทางด้นการส่งเสริมการตลาด
มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
การส่งเสริมการตลาดตามฤดูกาล
มีการลดราคาในช่ว งนอกฤดูกาลท่องเที่ ยว
หลัก (low season)
สิ ท ธิ พิ เ ศษผ่ า นบั ต รเคดิ ต หรื อ ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้อง
รวม
ปัจจัยด้านบุคลากร
ความเพียงพอของพนักงานให้บริการ
บริการด้วยกิริยาสุภาพและเป็นมิตร
มีทักษะและความสามารถในงานบริการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ
บริการอย่างเต็มใจอย่างเท่าเทียม
จัดการปัญหารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
รวม
ปัจจัยด้านกระบวนการ
ขั้นตอนเข้าพักและคืนห้องมีความรวดเร็ว
ขั้นตอนการทางานสอดคล้อง มีมาตรฐาน
การต้อนรับด้วยน้าดื่มหรือผ้าเย็น
รวม
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ห้องพักตกแต่งสวยงาม
ที่จอดรถมีเพียงพอ

ค่าเฉลี่ย
(X)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

แปลผล

4.08

.609

มาก

3.55
3.42
3.37

1.037
1.028
1.010

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.46

.998

ปานกลาง

3.42

1.094

ปานกลาง

3.44

.834

ปานกลาง

4.13
4.36
4.20
4.23
4.27
4.04
4.20

.882
.785
.819
.828
.799
.868
.640

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23
3.87
3.07
3.88

.912
.876
1.304
.639

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.74
3.30

1.000
1.088

มาก
ปานกลาง
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กลยุทธ์ทางการตลาด

ค่าเฉลี่ย
(X)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

แปลผล

สัญลักษณ์โรงแรมชัดเจน
3.78
.952
มาก
มีพื้นที่ส่วนกลาง
3.99
.996
มาก
ความสวยงามของตัวอาคาร
3.84
.985
มาก
รวม
3.73
.682
มาก
รวมทั้งหมด
3.87
.506
มาก
จากตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นของปัจจัยด้าน
กลยุทธทางการตลาดโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางตลาดด้านพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
และและความเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง

4.3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 4.8 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความถี่ใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมราคา
จานวน
ร้อยละ
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
1-2 ครั้ง
318
79.5
3-5 ครั้ง
35
8.7
มากกว่า 5 ครั้ง
47
11.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.8 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความถี่ใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดส่วนใหญ่ เข้าใช้บริการจานวน 1-2 ครั้ง จานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5
รองลงมาได้แก่ เข้าใช้บริการมากกว่า 5 ครั้ง จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และน้อยที่สุด คือ
เข้าใช้บริการ 3-5 ครั้งจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7
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ตารางที่ 4.9 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามบริเวรที่
ต้องการเข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
บริเวรที่ต้องการเข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด
จานวน ร้อยละ
ในเวียง/ในคูเมือง (old city)
179
44.7
ถนนช้างคลาน และถนนลอยเคราะห์ (ChangKlan & Loy Koh Rd.)
58
14.5
ถนนนิมมานเหมินต์ (Nimmanhemin)
53
13.2
ไม่ระบุที่ต้องการเข้าใช้บริการ
44
11.0
ประตูท่าแพ (Tha Pae Gate)
35
8.8
ถนนสันติธรรม (Santitham)
17
4.3
สวนดอก
6
1.5
ถนนศิริมังคลาจารย์และเซนทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
4
1.0
ถนนวัวลาย
4
1.0
รวม
400 100.0
จากตารางที่ 4.9 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามบริเวรที่ต้องการเข้า
ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดส่วนใหญ่ต้องการเข้าใช้บริการบริเวรในเวียง/ในคูเมือง (old city)
จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาได้แก่ บริเวรถนนช้างคลาน และถนนลอยเคราะห์
(ChangKlan & Loy Koh Rd.) จ านวน 58 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.5 บริ เ วรถนนนิ ม มานเหมินต์
(Nimmanhemin) จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ไม่ระบุที่ต้องการเข้าใช้บริการจานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.0 ประตูท่าแพ (Tha Pae Gate) จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 บริเวรถนน
สันติธรรม (Santitham) จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 บริเวรสวนดอกจานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.5 และน้อยที่สุดบริเวรถนนศิริมังคลาจารย์และเซนทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต และถนนวัวลาย
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1
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ตารางที่ 4.10 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกระยะเวลา
(จานวนคืน) ที่เข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด
ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด จานวน ร้อยละ
(จานวนคืน)
1–3 คืน
278
69.5
4-6 คืน
91
22.7
7-9 คืน
15
3.8
10-12 คืน
10
2.5
มากกว่า 13 คืน
6
1.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.10 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจาแนกระยะเวลา
(จานวนคืน) ที่เข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดส่วนใหญ่ พัก 1-3 คืน จานวน 278 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.5 รองลงมาได้แก่ เข้าพัก 4-6 คืน จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 เข้าพัก 7-9 คืน จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 เข้าพัก 10-12 คืน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และน้อยที่สุด คือ
เข้าพักมากกว่า 13 คืน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 4.11 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงเวลา
เข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลาการเข้าใช้บริการ
จานวน
ร้อยละ
วัน หยุ ดและหยุ ดนั กขัตฤกษ์ (Vacation and public
331
82.7
holiday)
วันสุดสัปดาห์ (Weekend)
30
7.5
วันระหว่างสัปดาห์ (Weekday)
22
5.5
อื่นๆ
17
4.3
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.11 ข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงเวลาเข้า ใช้
บริ ก ารโรงแรมราคาประหยั ด ในจั ง หวัด เชีย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ เ ข้ าใช้ใ นวันหยุด และหยุด นั ก ขัตฤกษ์
(Vacation and public holiday) จ านวน 331 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.8 รองลงมาได้ แ ก่ วั น สุ ด
สัปดาห์ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 วันระหว่างสัปดาห์ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5
และน้อยที่สุด คือ อื่นๆ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 โดยให้เหตุผลประกอบ
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ตารางที่ 4.12 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม
วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการ
จานวน
ร้อยละ
ท่องเที่ยว
365
91.2
เยี่ยมญาติหรือเพื่อน
20
5
ธุรกิจ
6
1.5
ประชุมสัมนา
5
1.3
อื่นๆ
4
1
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.12 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวัตถุประสงค์การเข้า
ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ท่องเที่ยว จานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ
91.2 รองลงมาได้แก่ เยี่ยมญาติหรือเพื่อน จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ธุรกิจ จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 ประชุมสัมนาจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และน้อยที่สุด อื่นๆ จานวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1 โดยให้เหตุผลประกอบ เพื่อพักฟื้นรักษาตัว
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ตารางที่ 4.13 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามผู้ร่วมเข้า
พักในโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ร่วมเข้าพัก
จานวน
ร้อยละ
สามี-ภรรยา
125
31.2
คนเดียว
105
26.2
เพื่อน
99
24.8
ครอบครัว
71
17.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.13 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามผู้ร่วมเข้าพักโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ คือ สามีหรือภรรยา จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2
รองลงมา ได้แก่ ใช้บริการคนเดียว จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 พักกับเพื่อน จานวน 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.8 และน้อยที่สุดพักกับครอบครัว จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8
ตารางที่ 4.14 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนคนเข้าพัก
จานวนคนเข้าพักห้องเดียวกัน
จานวน
ร้อยละ
คนเดียว
114
28.5
2 คน
200
50.0
3 คน
41
10.2
4 คน
23
5.8
5 คนขึ้นไป
22
5.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.14 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนคนเข้าพักห้อง
เดียวกัน ผู้ร่วมเข้าพักโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ คือ พัก 2 คน จานวน 200
คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ เข้าพักคนเดียว จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ข้าพัก 3
คน จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 เข้าพักจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และน้อยที่สุด พัก
คนขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5
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ตารางที่ 4.15 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามผู้มีส่วนใน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือใช้
จานวน
ร้อยละ
บริการ
ตนเอง
200
50.0
คู่สมรส หรือครอบครัว
72
18.0
เพื่อน
72
18.0
เพื่อนร่วมงาน
41
10.2
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
12
3.0
พนักงานขาย
3
0.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.15 ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภคของกลุ่ ม ตั ว อย่า งจาแนกตามผู้ มีส่ ว นในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ คือ ตนเองจานวน 200 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาได้แก่ คู่สมรสหรือครอบครัว และเพื่อน จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
18.0 เท่ากัน เพื่อนร่วมงานจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3 และน้อยที่สุด คือ พนักงานขายจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8
ตารางที่ 4.16 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามราคา
ห้องพักที่ประสงค์จ่ายต่อคืนในการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ราคาห้องพักที่ประสงค์จ่ายต่อ
จานวน
ร้อยละ
คืน
ต่ากว่า 1,000 บาท
278
69.5
1,001-2,000 บาท
91
22.8
2,001-3,000 บาท
15
3.7
3,001-4,000 บาท
10
2.5
4,001 บาทขึ้นไป
6
1.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.16 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามราคาห้องพักที่เต็มใจ
จ่ายต่อคืนในการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ คือ ราคาต่อคืนต่ากว่า
1,000 บาทจานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาได้แก่ ราคาต่อคืน 1,001-2,000 บาท
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จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ราคาต่อคืน 2,001-3,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
3.7 ราคาต่อคืน 3,001-4,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และน้อยที่สุด ราคาต่อคืน
4,001 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 4.17 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางที่
ผู้บริโภครู้จักโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ช่องทางที่ผู้บริโภครู้จักโรงแรม
จานวน
ร้อยละ
ราคาประหยัดที่ใช้บริการ
(คาตอบ)
ตัวแทนจองห้องพักออนไลน์
142
32.0
สื่อสังคมออนไลน์
125
28.1
บทความในอินเตอร์เน็ต
62
14.0
เพื่อน
42
9.5
หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว
33
7.4
บริษัทนาเที่ยว
33
7.4
โทรทัศน์
4
0.9
นิตยสาร
3
0.7
รวม
444
100.0
จากตารางที่ 4.17 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางที่ผู้บริโภค
รู้จักโรงแรมราคาประหยัดที่ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ คือ ตัวแทน
จองห้องพักออนไลน์ จานวน 142 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาตามลาดับ ได้แก่ สื่อสังคม
ออนไลน์ จานวน 125 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 28.1 บทความในอินเตอร์เน็ต จานวน 62 คาตอบ คิด
เป็นร้อยละ 14.0 เพื่อน จานวน 42 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.5 หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว และ
บริษัทนาเที่ยว จานวน 33 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.4 โทรทัศน์ จานวน 4 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ
0.9 และน้อยที่สุด นิตยสาร จานวน 3 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.7
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ตารางที่ 4.18 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทาง
การจองห้องพักของโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ช่องทางการจองห้องพัก
จานวน
ร้อยละ
ตัวแทนจองห้องพักออนไลน์
255
63.7
เว็ปไซต์ของที่พัก
90
22.5
จอง ณ ที่พัก
25
6.2
บริษัทนาเที่ยว
16
4.0
โทรศัพท์
13
3.3
ฝ่ายขาย
1
0.3
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.18 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางการจอง
ห้ องพักของโรงแรมราคาประหยั ดในจังหวัดเชียงใหม่ ส่ว นใหญ่ คือ ตัว แทนจองห้ องพักออนไลน์
จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมาได้แก่ เว็ปไซต์ของที่พัก จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ
22.5 จอง ณ ที่พัก จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 บริษัทนาเที่ยว จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
4.0 โทรศัพท์ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และน้อยที่สุด คือ ฝ่ายขายจานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.3
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ตารางที่ 4.19 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการจอง
ผ่านตัวแทนจองที่พักออนไลน์ที่เข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
การจองผ่านตัวแทนจองที่พัก
จานวน
ร้อยละ
ออนไลน์
Booking.com
184
46.0
Agoda
55
13.7
Hostelworld
38
9.5
Expedia
28
7.0
Hotel.com
25
6.2
Tripadvisor
21
5.3
AirBnB
14
3.5
Traveloka
10
2.5
Trivago
5
1.2
Hostelbookers
1
0.2
Tripsavvy
1
0.2
อื่นๆ
18
4.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.19 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการจองผ่านตัวแทน
จองที่ พั ก ออนไลน์ ที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารโรงแรมราคาประหยั ด ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ คื อ
Booking.com จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาได้แก่ Agoda จานวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.7 Hostelworld จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 Expedia จานวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.0 Hotel.com จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 Tripadvisor จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
5.3 อื่นๆ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 AirBnB จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 Traveloka
จ านวน 10 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 2.5 Tricago จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และน้อยที่สุ ด คือ
Hostelbookers และ Trisavvy จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2
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ตารางที่ 4.20 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเหตุผล
สาคัญอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
เหตุผลสาคัญอันดับแรกในการตัดสินใจ
จานวน
ร้อยละ
เลือกเข้าใช้บริการ
ด้านราคา
158
39.5
ด้านตาแหน่งที่ตั้ง
125
31.3
ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
40
10.0
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
33
8.3
ด้านบรรยากาศ
27
6.8
ด้านการส่งเสริมการตลาด
9
2.3
อื่นๆ
8
2.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.20 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเหตุผลสาคัญอันดับ
แรกในการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ คือ ด้าน
ราคา จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่งที่ตั้ง จานวน 125 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.3 ด้านวัตถุประสงค์การเดินทาง จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ด้านบรรยายกาศ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
ด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และน้อยที่สุด คือ อื่นๆ จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.0
ตารางที่ 4.21 จานวนและค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภท
ห้องพักที่เข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ประเภทห้องพัก
จานวน
ร้อยละ
แบบคู่ (1-2 ท่าน/ห้อง)
311
77.8
แบบกลุ่ม (3-4 ท่าน/ห้อง)
34
8.5
แบบรวม (5-10 ท่าน/ห้อง)
55
13.7
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.21 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทห้องพักที่ ใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ คือ ห้องพักแบบคู่ จานวน 311 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.8 รองลงมาได้แก่ ห้องพักแบบรวม จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 และน้อยที่สุด คือ
แบบกลุ่มจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภคของการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
(X)
มาตรฐาน(SD)
ด้านความพึงพอใจ
พึงพอใจบริการ
4.03
.82
มาก
กลับมาใช้ซ้า
3.88
1.02
มาก
แนะนาต่อ
3.94
1.05
มาก
รวม
3.95
.83
มาก
ด้านการตัดสินใจ
สืบค้นข้อมูลหลายแหล่ง
3.98
.85
มาก
เปรียบเทียบข้อมูลหลาย
4.06
.94
มาก
แหล่งก่อนตัดสินใจ
อิทธิพลความคิดเห็น
4.34
.86
มาก
ออนไลน์ต่อการตัดสินใจ
รวม
4.13
.69
มาก
จากตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นของ
ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคของการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ด้านความพึง
พอใจ มีความเห็นด้านความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยลาดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ความพึงพอใจในการบริการ กลับมาใช้ซ้า และแนะนาต่อ
ระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู้บริโภคของการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้านการตัดสินใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นราย
ด้านโดยลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ อิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตัดสินใจ เปรียบเทียบข้อมูล
หลายแหล่งก่อนตัดสินใจ และน้อยที่สุด สืบค้นข้อมูลหลายแหล่ง
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.4.1 ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นประทับใจหรือพึงพอใจด้านการบริการและการดูแลลูกค้า
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พึงพอใจกับการบริการ

2 คาตอบ

ดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการดี

2 คาตอบ
รวม

4 คาตอบ

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงด้านการบริการและการดูแลลูกค้า โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ควรมีผ้าเช็ดตัว

4 คาตอบ

ควรมีแผนที่ของเมืองเชียงใหม่

4 คาตอบ

ควรมีบริการน้าดื่ม ชา กาแฟ

3 คาตอบ

ควรเพิ่มเรื่องความปลอดภัย

2 คาตอบ

ควรปรับปรุงการบริการ

1 คาตอบ

ควรเพิ่มความสะอาดห้องน้า

1 คาตอบ
รวม

15 คาตอบ

4.4.2 ด้านราคา
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พึงพอใจกับราคา

1 คาตอบ

ควรตั้งราคาถูกกว่าโรงแรม

1 คาตอบ

ควรมีช่วงราคาประมาณ 500-1,000 บาท

2 คาตอบ
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รวม

4 คาตอบ

4.4.3 ด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่าย
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่าย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พึงพอใจกับที่ตั้งของที่พัก

5 คาตอบ

ต้องการพักในบริเวรในเมือง

2 คาตอบ
รวม

7 คาตอบ

4.4.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ควรเพิ่มการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดบนสื่อ

3 คาตอบ

ควรลดราคาช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

2 คาตอบ

พึงพอใจ

1 คาตอบ
รวม

6 คาตอบ
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4.4.5 ด้านพนักงาน
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ควรปรับปรุงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

1 คาตอบ

พนักงานควรจะข้อมูลแนะนาเบื้องต้นกับผู้ใช้บริการ

1 คาตอบ

รวม

2 คาตอบ

4.4.6 ด้านกระบวนการ
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนง่ายและซับซ้อน

2 คาตอบ

การดาเนินการรวดเร็ว

1 คาตอบ

พึงพอใจ

1 คาตอบ
รวม

6 คาตอบ
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4.4.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ควรปรับปรุงเรื่องการตกแต่ง

2 คาตอบ

ควรติดป้ายสัญลักษณ์โรงแรมให้ชัดเจน

1 คาตอบ

พึงพอใจ

1 คาตอบ
รวม

4 คาตอบ
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.5.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้
ภูมิลาเนาและสถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้โรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน
สาหรับการทดสอบสมมติฐ านที่ 1 ผู้วิจัยทาการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบความ
แตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง เพื่ อ ตรวจสอบสมมติ ฐ านที่ 1 ที่ ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ภูมิลาเนาและสถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้โ รงแรมราคาประหยั ด ในจั ง หวั ดเชีย งใหม่ แ ตกต่ างกั น ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
สมมติฐ านที่ 1.1 ผู้ บ ริโ ภคที่มีเพศต่า งกัน มี ความคิ ดเห็ นต่ อ พฤติ กรรมการใช้บ ริ ก าร
แตกต่างกัน
จากตารางที่ 4.23 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้โรงแรมราคา
ประหยัดโดยรวม จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample t-Test ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ในการทดสอบพบว่าผู้บริโภคที่มเี พศต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด จาแนกตามเพศ
เพศ
t
p
ชาย (195)
หญิง (205)
x̅
x̅
S.D.
S.D.
พฤติกรรมการใช้
บริการ
4.05
.65
4.02
.59
2.496 .115
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สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
น้อยกว่า 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
20 ปี
S.D
x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D x̅
พฤติกรรมการใช้
3.89 .68 3.98 .56 4.02 .54 4.09 .65 4.27 .62 4.33 .49 4.27 .52 3.89 .62
บริการ

F

Sig.

2.155* .037

หมายเหตุ: * p ≤ .05
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis Variance) ด้วยค่าสถิติ F-Test ตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุ กับ
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การทดสอบด้วยค่าสถิติคานวณหาค่า F - Test ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มี อายุต่างกัน มีความเห็นพฤติกรรม
การใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ พฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทาการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference:
LSD) รายละเอียดในตารางที่ 4.25
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ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวั ด
เชียงใหม่โดยภาพรวมจาแนกตามอายุ
น้อยกว่า 20 21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
ระดับอายุ
ปี
3.88
3.89
3.98
4.03
4.10
4.27
4.27
4.33
(x̅)
น้อยกว่า 20 ปี
3.88
21-25 ปี
3.89
26-30 ปี
3.98
31-35 ปี
4.03
36-40 ปี
4.10
41-45 ปี
4.27
46-50 ปี
4.27
51 ปีขึ้นไป
4.33
หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-.093
-

-.145
-.052
-

-.209
-.116
-.064
-

-.389*
-.296*
-.224
-.180
-

-.449*
-.356*
-.304
-.240
-.060
-

-.389
-.296
-.244
-.180
.000
.060
-

-.005
.088
.140
.204
.384*
.444*
.834
-
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จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่พบว่า ประชากรที่มีช่วงอายุน้อยว่า 20 ปี และ อายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรม
ของการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดโดยรวมที่แตกต่างจากประชากรที่มีอายุ 36-40 ปี และ อายุ
41-45 ปี เช่นเดียวกับ อายุ 36-40 ปี และ 41-45 ปี มีความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรมของการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดโดยรวมที่แตกต่างจากประชากรที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีช่วงระดับการศึกษาต่ างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.26 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับด้าน
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี
F
Sig.
ปริญญาตรี
ขึ้นไป
x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D
พฤติกรรมการใช้บริการ
3.73 .70 3.89 .65 4.01 .60 6.922** .001
หมายเหตุ: ** p ≤ .01
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis Variance) ด้วยค่าสถิติ FTest ตารางที่ 4.26 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.01) เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชากรที่มีระดับ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นด้าน
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดโดยรวมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทาการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference:
LSD) รายละเอียดในตารางที่ 4.27
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ตารางที่ 4.27 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความคิดเห็นด้านพฤติกรรมของการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดโดยรวมกับระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
3.79
4.04
4.11
(x̅)
ต่ากว่าปริญญาตรี 3.79
ปริญญาตรี
4.04
สูงกว่าปริญญาตรี 4.11

-

-.322**
-

-.250**
0.072
-

หมายเหตุ: ** p ≤ .01
จากตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่พบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรมของการ
ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดโดยรวมที่แตกต่างจากประชากรที่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐ านที่ 1.4 ผู้ บ ริ โ ภคที่มีช่วงระดับรายได้ต่ างกันมี ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้
บริการโดยรวมแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามระดับรายได้
ระดับรายได้
น้อยกว่า 16,001- 32,001- มากกว่า
16,000
32,000
48,000
48,001
F
Sig.
บาท
บาท
บาท
บาท
x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D
พฤติกรรมการใช้
3.88 .60 4.18 .65 4.13 .67 3.97 .56 4.052** .007
บริการ
หมายเหตุ: ** p ≤ .01
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis Variance) ด้วยค่าสถิติ FTest ตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.01) เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชากรที่มีระดับ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นด้าน
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดโดยรวมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทาการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference:
LSD) รายละเอียดในตารางที่ 4.29
ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวมจาแนกตามรายได้
น้อยกว่า
16,00132,001มากกว่า
ระดับรายได้
16,000 บาท 32,000 บาท 48,000 บาท 48,001 บาท
3.88
3.97
4.13
4.16
(x̅)
น้อยกว่า 16,000
3.88
-.300**
-.258**
-.0.99
บาท
16,001-32,000
3.97
.042
.201**
บาท
32,001-48,000
4.13
.160*
บาท
มากกว่า 48,001
4.16
บาท
หมายเหตุ: * p ≤ .05, ** p ≤ .01
จากตารางที่ 4.29 ทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD
พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ น้อยกว่า 16,000 บาท มีความความเห็นของพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกับผู้บริโภคระดับรายได้ 16,001-32,000 บาท และ
32,001-48,000 บาท ระดั บ รายได้ ม ากกว่ า 48,001 บาทแตกต่ า ง 16,001-32,000 บาท อย่ า งมี
นัยสาคัญ (p ≤ .01) และระดับรายได้ 32,001-48,000 บาทมีความความเห็นของพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกับผู้บริโภคระดับรายได้ มากกว่า 48,001
บาท อย่างมีนัยสาคัญ (p ≤ .05) สาหรับคู่อื่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีภูมิลาเนา (ทวีป) ต่ างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้
บริการแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามภูมิลาเนา
ความเห็นด้านพฤติกรรม
ภูมิลาเนา
ทวีปเอเชีย

x̅
3.88

S.D
.65

ทวีปอเมริกาเหนือ

4.06

.55

ทวีปเมริกาใต้

4.27

.65

ทวีปออสเตเรีย

4.22

.73

ทวีปยุโรป

4.06

.62

F

Sig.

1.748

.139

หมายเหตุ: ** p ≤ .01
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis Variance) ด้วยค่าสถิติ Ftest ตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
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สมมติฐ านที่ 1.6 ผู้ บ ริ โ ภคที่มีส ถานภาพสมรสต่ างกันมี ความคิดเห็ นต่อพฤติกรรมการใช้
บริการแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามสถานภาพการสมสรส
ความเห็นด้านพฤติกรรม
สถานภาพสมรส

S.D
.60

F

Sig.

โสด

x̅
4.01

สมรส

4.13

.68

1.502

.224

อย่าร้าง

3.99

.57

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis Variance) ด้วยค่าสถิติ F-Test
ตารางที่ 4.31 พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
4.5.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างน้อย 1 ด้านส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ระหว่างปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Coefficient) แบบ Enter ซึ่ ง ได้
กาหนดปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดโดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
Regression
72.847
7
10.407 38.214*
.000
Residual
106.751
392
.272
Total
179.598
399
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4.32 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถ
สร้างสมการทานายเชิงเส้นตรงได้
ตารางที่ 4.33 แสดงปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัด
ตัวแปร
B
Std.
Beta
t
Sig.
Error
(Constant)
.682
.214
3.192
.000
ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ .332
.071
.301
4.646*
.000
ด้านราคา
.260
.051
.254
5.102*
.000
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย .125
.058
.113
2.157*
.032
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด .097
.040
.121
2.446*
.015
ด้านพนักงาน
-.051
.058
-.049
-.879
.380
ด้านกระบวนการ
.081
.055
.077
1.462
.145
ด้านลักษณะทางกายภาพ
-.031
.057
-.031
-.531
.596
R = .637, R2 = .406, Adjusted R2= .395, SE = .522
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4.33 พบว่า ตัว แปรที่ส ามารถทานายพฤติก รรมการใช้บริ การโรงแรมราคา
ประหยัดด้านการตัดสินใจโดยรวม เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
(Beta = .301) ด้านราคา (Beta = .254) ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด (Beta = .121) และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Beta = .113) ตามลาดับ โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการตัดสินใจโดยรวม ดังนั้น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการ ด้านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด สามารถ
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ทานายความแปรปรวนของปั จ จั ย ด้า นพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารโรงแรมราคาประหยั ดในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ได้ร้อยละ 39.5 (Adjusted R2 = .395) ยอมรับสมมติฐาน
ผู้ วิจั ย จึ งได้น าค่าสั มประสิ ทธิ์ของตัว ทานายมาเขียนเป็นสมการทานายพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัด ดังนี้
พฤติกรรมผู้การใช้บริการโรงแรม = .682 + .301 (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ) +
.254 (กลยุทธ์ด้านราคา) + .113 (กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย) + .121 (กลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด)
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดจาแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการให้คาแนะนา
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดด้านการตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
Regression
42.102
7
6.015
15.897*
.000
Residual
148.315
392
.378
Total
190.417
399
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4.34 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดด้าน
การตัดสินใจมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และสามารถสร้างสมการทานายเชิงเส้นตรงได้
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ตารางที่ 4.35 แสดงปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดด้านการตัดสินใจ

ตัวแปร

B

Std.
Beta
t
Sig.
Error
(Constant)
1.614
.252
6.408*
.000
ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ .141
.084
.124
1.671
.096
ด้านราคา
.227
.060
.216
3.785*
.000
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย .137
.068
.120
2.004*
.046
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด .047
.047
.057
.999
.319
ด้านพนักงาน
.088
.069
.082
1.292
.198
ด้านกระบวนการ
.082
.065
.076
1.252
.212
ด้านลักษณะทางกายภาพ
-.085
.068
-.084
-1.253
.211
R = .470, R2 = .221, Adjusted R2= .207, SE = .615
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4.35 พบว่า ตัว แปรที่ส ามารถทานายพฤติก รรมการใช้บริ การโรงแรมราคา
ประหยัดด้านการตัดสินใจ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านราคา (Beta = .216) และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Beta = .120) ตามลาดับ โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการตัดสินใจโดยรวม ดังนั้น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายสามารถทานายความแปรปรวนของปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม
ราคาประหยัดด้านการตัดสินใจที่เข้าใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร้อยละ
20.7 (Adjusted R2 = .207)
ผู้ วิจั ย จึ งได้น าค่าสั มประสิ ทธิ์ของตัว ทานายมาเขียนเป็นสมการทานายพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดด้านการตัดสินใจโดยรวม ดังนี้
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม (ด้านการตัดสินใจ) = 1.614 + .216 (กลยุทธ์ด้านราคา) +
.120 (กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย)
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ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดด้านความพึงพอใจโดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
Regression
110.313
7
15.759 38.126*
.000
Residual
162.028
392
.413
Total
272.342
399
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4.36 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดด้าน
การตัดสินใจโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการทานายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
ตารางที่ 4.37 แสดงปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดด้านความพึงพอใจ
ตัวแปร
B
Std.
Beta
t
Sig.
Error
(Constant)
.136
.263
.515
.607
ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ .546
.088
.401
.6195*
.000
ด้านราคา
.285
.063
.226
.4540*
.000
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย .108
.071
.079
1.511
.132
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด -.040
.049
-.041
-.825
.410
ด้านพนักงาน
.181
.072
.140
2.529*
.012
ด้านกระบวนการ
-.164
.068
-.127
-2.398* .017
ด้านลักษณะทางกายภาพ
.042
.071
.035
.597
.551
R = .636, R2 = .405, Adjusted R2= .394, SE = .643
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4.37 พบว่า ตัว แปรที่ส ามารถทานายพฤติก รรมการใช้บริ การโรงแรมราคา
ประหยัดด้านความพึงพอใจเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Beta
= .401) ด้านราคา (Beta = .226) ด้านพนักงาน (Beta = .140) และด้านกระบวนการ (Beta = .127) ตามลาดับ โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดด้านการตัดสินใจโดยรวม ดังนั้น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
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ด้านราคา ด้านพนั กงาน และด้านกระบวนการ สามารถทานายความแปรปรวนของปัจ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดด้านความพึงพอใจในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 39.4
(Adjusted R2 = .394)
ผู้ วิจั ย จึ งได้น าค่าสั มประสิ ทธิ์ของตัว ทานายมาเขียนเป็นสมการทานายพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดด้านความพึงพอใจ ดังนี้
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม(ด้านความพึงพอใจ) = 136 + .401 (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
หรือการบริการ) + .226 (กลยุทธ์ด้านราคา) + .140 (กลยุทธ์ด้านพนักงาน) - .127 (กลยุทธ์ด้าน
กระบวนการ)
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดด้านการให้ข้อเสนอแนะโดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
Regression
112.559
7
16.080 16.961*
.000
Residual
371.638
392
.948
Total
484.197
399
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4.38 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดด้าน
การให้ข้อเสนอแนะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการทานายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
ตารางที่ 4.39 แสดงปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดด้านการให้ข้อเสนอแนะ
ตัวแปร
B
Std.
Beta
t
Sig.
Error
(Constant)
.296
.399
.741
.459
ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ .310
.133
.171
2.324*
.021
ด้านราคา
.267
.095
.159
2.813*
.005
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย .130
.108
.072
1.205
.229
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด .286
.074
.217
3.847*
.000
ด้านพนักงาน
-.423
.109
-.246
-3.897* .000
ด้านกระบวนการ
.325
.103
.189
3.145*
.002
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ตัวแปร

B

Std.
Error
ด้านลักษณะทางกายภาพ
-.049
.107
R = .482, R2 = .232, Adjusted R2= .219 SE = .974
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Beta

t

Sig.

-.030

-.457

.648

จากตาราง 4.39 พบว่า ตัว แปรที่ส ามารถทานายพฤติก รรมการใช้บริ การโรงแรมราคา
ประหยัดการให้ข้อเสนอแนะ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
(Beta = .171) ด้านราคา (Beta = .159) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Beta = .217) และด้าน
พนักงาน (Beta = -.246) ตามลาดับ โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดด้านการให้ข้อเสนอแนะ ดังนั้น สามารถทานายความแปรปรวนของ
ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารโรงแรมราคาประหยั ด ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ร้ อ ยละ 21.9
(Adjusted R2 = .219) ยอมรับสมมติฐาน
ผู้ วิจั ย จึ งได้น าค่าสั มประสิ ทธิ์ของตัว ทานายมาเขียนเป็นสมการทานายพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดด้านการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
พฤติกรรมการใช้บ ริ การโรงแรม (ด้านการให้ ข้อเสนอแนะ) = 296 + .171 (กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ) + .159 (กลยุทธ์ด้านราคา) + .217 (กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด)
- .246 (กลยุทธ์ด้านพนักงาน)
ตารางที่ 4.40 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้โรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม่ที่แตกต่างกัน
1.1 เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐาน
1.2 อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
ยอมรับสมมติฐาน
1.3 ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน
1.4 ช่ ว งระดั บ รายได้ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บริการ ยอมรับสมมติฐาน
โดยรวมแตกต่างกัน
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สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
1.5 ภูมิล าเนา (ทวีป ) ต่ างกัน มีความคิดเห็ นต่อพฤติกรรมการใช้ บริการ ปฏิเสธสมมติฐาน
ไม่แตกต่างกัน
1.6 สถานภาพสมรสต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บริการ ปฏิเสธสมมติฐาน
ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดด้านตัวใดตัวหนึ่งส่งผลต่อ
2.1 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้านราคา ยอมรับสมมติฐาน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
2.2 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ยอมรับสมมติฐาน
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารโรงแรมราคาประหยั ด ด้ า นการ
ตัดสินใจ
2.3 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้านราคา ยอมรับสมมติฐาน
ด้านพนักงาน และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดด้านความพึงพอใจ
2.4 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้านราคา ยอมรับสมมติฐาน
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด และด้ า นพนั ก งาน ส่ง ผลต่ อ ต่ อ
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดด้านการให้ข้อเสนอแนะ

4.6 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
4.6.1 บทสัมภาษณ์
1) บทสัมภาษณ์ คุณนางธีรมล เดอการิช ผู้ประกอบกิจการโรงแรมราคาประหยัด วันที่ทา
การสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กลยุทธ์ทางตลาดที่ให้ความสาคัญมากที่สุดในการประกอบธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ คือ คุณภาพการบริการ ความสะอาด โดยเน้นด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้าง
มิตรภาพ มอบประสบการณ์และมอบความประทับใจผ่านการดูแลลูกค้า สร้างบรรยากาศให้เหมือน
การอยู่บ้าน การดูแลเอาใจใส่ การช่วยเหลือกับลูกค้าเวลาเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด การพัฒ นา
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คุณภาพการบริการและการดาเนินงานโดยพิจารณาจากคาติชมด้านลบที่ผู้เข้าใช้บริการให้ ไว้ทาง
ช่องทางออนไลน์ ดังนั้น การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ในกรณีเป็นวันหยุดยาวระยะเวลาเข้าพักประมาณ 7 วัน
เข้าพัก 2-3 วัน ผู้ใช้บริการที่ผ่านมาบางคนตัดสินใจเข้าใช้โรงแรมราคาประหยัดไม่ใช่เพราะเหตุผล
ทางด้านราคาที่ถูก แต่ต้องการหาประสบการณ์กับการพักที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมที่เคยเข้าใช้เป็นประจา
สาเหตุที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะสารวจข้อมูลก่อนตัดสินจากการอ่านข้อคิ ดเห็นหลัง
ใช้บ ริ การของลู กค้าที่ผ่ านมาทางแอปพลิ เคชั่นเกี่ยวกับที่พัก และร้อยละ 80 ของผู้ ใช้บริการจอง
ห้องพักผ่านทางออนไลน์ แตกต่างจากในอดีตที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาติดต่อโดยตรงทั้ง walk-in หรือ
ทางอิเมลล์
กลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคาไม่เป็นที่นิยมใช้บ่อยนัก ยกเว้นในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
หรือไม่มีลูกค้าเข้าพักเลย ผู้ในทางตรงข้ามประกอบการมองว่าราคาเป็นเครื่องมือการกรองคุณภาพ
ของลูกค้า โดยกลยุทธที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว คือการพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริการ
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจโรงแรม ที่พักในชียงใหม่มีการแข่งขันสูงมากและอุปทาน
ส่วนเกิน อุปสรรคในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับที่ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินกิจการ จึงเสนอให้เพิ่มการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการออกกฎหมายข้อบังคับในธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดีนการดาเนินธุรกิจ
โรงแรมราคาประหยัดในเชียงใหม่ถูกพิจารณาว่า “เป็นโอกาส”
2) บทสั มภาษณ์ นายณกฤช ศรีสุ ขคา ผู้ ประกอบกิจการโรงแรมราคาประหยัด papick
lodge The hip Poshtel วันที่ทาการสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ณกฤช ศรีสุขคา,
2561)
การวางตาแหน่งทางการตลาดของที่พักที่นี้ ต้องการให้เป็นบ้านพักตากอากาศ ผู้ใช้บริการ
ได้รับการดูแลทั้งความสะดวกสบาย และมีความสุขเหมือนได้อยู่บ้านที่อบอุ่น เจ้าของกิจการควรเน้น
การดูแลเอาใจใส่ด้านการบริการและความสะอาด ปฏิบัติกับผู้ใช้บริการด้วยประโยคที่ว่า “มาคนเดียว
เที่ยวไม่เหงา” ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิดความอุ่นใจ มั่นใจว่าได้พักอาศัยเหมือนบ้านเกิดส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจ ส่งผลต่อการแนะนาบอกต่อ การกลับมาใช้ซ้า นาสู่ความจงรักภักดี
ความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจประเภทโรงแรมราคาประหยัดกับโรงแรมขนาดใหญ่ คือ
ความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจและการปรับตัว การเข้าถึงลูกค้าได้ใกล้ชิดกว่า ช่องว่างระหว่าง
ลูกค้ามีน้อยเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ กลยุทธการแข่งขัน ไม่เน้นด้านราคา แต่เข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน ต้องการสายสัมพันธ์กับคนท้องที่
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การดาเนินธุรกิจยังคงเป็นโอกาส ถึงแม้ว่ามีอุปสรรคจากด้านการเมือง การท่องเที่ยวที่ซบเซา
ลง ดังนั้น ต้องการให้ภารรัฐสนับสนุน กฎระเบียบทีส่งเสริมการท่องเทียว เพิ่มการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์วัฒนธรรม งานศิลปะ ไทยประยุกต์ ทั้ง งานด้านภาพ เสียง เป็นประเด็น
หลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ยังเสนอแนะให้สนับสนุน เพื่อสร้างความ
สนใจของนักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาพักเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวควรมีการสื่อสาร
ระหว่ า งหน่ ว ยงานในการท างานและออกกฎระเบี ย บที่ ส อดคล้ อ งกั น ควรประสานงานกั บ
ผู้ประกอบการมากขึ้น
3) บทสัมภาษณ์ นายรุจิพัฑน์ สุวรรณชัย ผู้ประกอบกิจการโรงแรมราคาประหยัด Arte
House วันที่ทาการสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รุจิพัฑน์ สุวรรณชัย, 2561)
ไม่เน้นเรื่องราคา ไม่ได้กลยุทธ์ทางด้านราคามาดึงดูดลูกค้า แต่ใช้กลยุทธ์คุณภาพเน้นเรื่อง
ความปลอดภัย คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ผ้าฝ้าย ไม่ ใช้โพลีเอกสเตอร์ ความสะดวกการเดินทาง
ให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงาน ให้ลูกค้าอบอุ่น เหมือนกับพักที่บ้านเพื่อนหรือญาติ ส่งผลลูกค้า
กลับมาใช้ซ้า และเกิดการบอกต่อแนะนา ได้รับผลจากคุณภาพของการให้บริการ ดาเนินธุรกิจมาได้
ห้าปี ลูกค้ารู้จักที่นี้ ปากต่อปาก
สรุปได้ว่า การดาเนินธุรกิจเน้นเรื่องคุณภาพการบริการ ความสะอาด สะดวก ปลอดภัย
ความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
สาคัญอย่างมากต่อการสร้างคุณภาพในงานบริการ
ข้อเสนอแนะ อุปสรรคการดาเนินธุรกิจ คือ ด้านกฎหมายเรื่องที่พักและการท่องเที่ยวให้
ปรับปรุงกฎระเบียบสอดคล้องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปกับความหลากหลายของประเภท
ห้องพักที่ไม่ได้จากัดห้องพักแบบโรงแรม
4.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลบทสัมภาษณ์
1) กลุยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการใช้ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการเป็นหลัก
“...กลยุทธที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว คือการพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริการ คุณภาพการบริการ ความสะอาดเป็นสิ่งที่เราให้ความสาคัญ...”
สัมภาษณ์ นางธีรมล เดอการิช, ผู้ประกอบการสลีป เกสต์เฮ้าส์, 1 ธันวาคม 2561
“...เจ้าของกิจการควรเน้นการดูแลเอาใจใส่ด้านการบริการและความสะอาด...”
สัมภาษณ์ นายณกฤช ศรีสุขคา, ผู้ประกอบการปาปิล๊อค เดอะฮิปโพสต์เทล, 1 ธันวาคม 2561
“...ไม่ได้กลยุทธ์ทางด้านราคามาดึงดูดลูกค้า แต่ใช้กลยุทธ์คุณภาพเน้นเรื่องความปลอดภัย
คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้...”

81
สัมภาษณ์ นายรุจิพัฑน์ สุวรรณชัย, ผู้ประกอบการอาร์เต้เฮ้าส์, 1 ธันวาคม 25612)
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการดูแลเอาใจใส่
“...สร้างบรรยากาศให้เหมือนการอยู่บ้าน การดูแลเอาใจใส่ การช่วยเหลือกับลูกค้าเวลาเกิด
สถานการณ์ไม่คาดคิด...”
สัมภาษณ์ นางธีรมล เดอการิช, ผู้ประกอบการสลีป เกสต์เฮ้าส์, 1 ธันวาคม 2561
“...ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลทั้งความสะดวกสบาย และมีความสุขเหมือนได้อยู่บ้านที่อบอุ่น
...”
สัมภาษณ์ นายณกฤช ศรีสุขคา, ผู้ประกอบการปาปิล๊อค เดอะฮิปโพสต์เทล, 1 ธันวาคม 2561
“...ให้ลูกค้าอบอุ่น เหมือนกับพักที่บ้านเพื่อนหรือญาติ...”
สัมภาษณ์, นายรุจิพัฑน์ สุวรรณชัย, วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3) กฎหมาย ข้อบังคับเป็นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
“...ข้อบังคับที่ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินกิจการ...”
สัมภาษณ์ นางธีรมล เดอการิช, ผู้ประกอบการสลีป เกสต์เฮ้าส์, 1 ธันวาคม 2561
“...ควรมีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในการทางานและออกกฎระเบียบที่สอดคล้องกัน
ควรประสานงานกับผู้ประกอบการมากขึ้น...”
สัมภาษณ์ นายณกฤช ศรีสุขคา, ผู้ประกอบการปาปิล๊อค เดอะฮิปโพสต์เทล, 1 ธันวาคม 2561
“...อุปสรรคการดาเนินธุรกิจ คือ ด้านกฎหมายเรื่องที่พักและการท่องเที่ยวให้ปรับปรุง
กฎระเบียบสอดคล้องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป...”
สัมภาษณ์ นายรุจิพัฑน์ สุวรรณชัย, ผู้ประกอบการอาร์เต้เฮ้าส์, 1 ธันวาคม 25612)

4.7 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง
7 ด้านมีความส าคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ ใช้บริการให้
ความส าคัญในระดับ มากกับ ด้านคุณภาพการบริการ ราคา สถานที่ห รือช่องทางการจัดจาหน่าย
พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านพนักงาน และ
ด้านด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่งส่งผลต่อการใช้โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่เ พิ่มขึ้น
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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ภาพที่ 4.1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม่ ” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เมื่อแจกแจกความถี่ โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ อ
บรรยายคุณลั กษณะทางประชากรของกลุ่ มตัวอย่างใช้ค่า เฉลี่ ย (X) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) โดยใช้ t-Test, F-Test, Correlation และ Multiple Regression โดยในบทนี้ ไ ด้ ก ล่ า ว
รายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
5.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
5.3 สรุปตามวัตถุประสงค์
5.4 อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
5.5 ข้อเสนอแนะ
5.6 การวิจัยในอนาคต

5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง มี ช่ว งอายุ 25-30 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี สถานภาพโสด ระดับรายได้มากกว่า 48,001 บาท ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป
2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน คือ ปัจจัยกลยุทธ์ทางตลาดด้าน
พนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้านกระบวนการ ด้านราคา
และด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดอยู่ในระดับ “มาก” และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็น ด้านพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
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ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลาดับ
3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ 1-2 ครั้ง ต้องการพักในบริเวรคูเมือง เวลาในการเข้าใช้บริการ 1-3 คืน เข้าใช้
บริการในช่วงวันลาพักร้อนและหยุดนักขัตฤกษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว พักร่วมกับคู่พักเป็น
สามี-ภรรยา เข้าพัก 2 คนต่อห้อง ประเภทห้องพักแบบคู่ การตัดสินใช้บริ การด้วยตัวเอง เต็มใจจ่าย
ค่าบริ การห้ องพัก ต่ากว่า 1,000 บาทต่อคืน โดยจองผ่ านตัว แทนจองห้องพักออนไลน์ จองผ่ าน
Booking.com เหตุผลสาคัญอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการ คือ ด้านราคา ความคิดเห็น
ต่อการตัดสินใจด้านอิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตัดสินใจในระดับมาก ระดับความเห็นต่อ
ความพึงพอใจในระดับมาก
4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
1) ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส และภูมิลาเนาที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภค
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน ดังนี้
1.1) ผู้ใช้บริโภคอายุ 36-40 ปี และ 41-45 ปี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า ผู้ใช้บริการช่วงอายุ น้อยกว่า 20 ปี และอายุ 21-25
ปี และผู้ใช้บริการอายุ 51 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า ผู้ใช้บริการช่วงอายุ 36-40 ปี และอายุ 41-45 ปีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.05
1.2) ผู้ ใช้บ ริ โ ภคมีระดับ การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มี ความคิดเห็ นต่อ พฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่น้อยกว่า ระดับปริญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
1.3) ผู้บริโภคที่มีช่วงระดับรายได้ น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐฯ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การใช้บริการโดยรวมน้อยกว่าระดับรายได้ 501-1,000 เหรียญสหรัฐฯและ 1,001-1,500 เหรียญ
สหรัฐฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ระดับรายได้มากกว่า 1,501 เหรียญสหรัฐฯมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการโดยรวมมากกว่าระดับรายได้ 501-1,000 เหรียญสหรัฐฯ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .01 และมากกว่าระดับรายได้1,001-1,500 เหรียญสหรัฐฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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2) ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ วิจั ย จึ งได้น าค่าสั มประสิ ทธิ์ของตัว ทานายมาเขียนเป็นสมการทานายพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมราคาประหยัด ดังนี้
พฤติกรรมผู้การใช้บริการโรงแรม = .682 + .301 (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ) +
.254 (กลยุทธ์ด้านราคา) + .113 (กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย) + .121 (กลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด)

5.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลยุทธ์ที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจที่พักหรือโรงแรมราคาประหยัด คือ ผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการ โดยเน้นที่การบริการอย่างมีคุณภาพ ที่จะสร้างความพึงพอใจ ก่อให้เกิดการแนะนาต่อผ่าน
การแสดงความคิดเห็นเป็นออนไลน์โดยส่วนใหญ่ ผู้บริโภคกลับมาใช้ซ้าเนื่องจากประทับใจต่อการ
บริการและการดูแลเอาใจใส่ นั้นคือ เรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสื่อสารในยุคปัจจุบัน
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย และการให้ความเห็นย้อนกลับต่อการบริการในโลกออนไลน์ ผ่านตัวกลาง
แอพลิเคชั่นเกี่ยวกับการจองที่พักหรือการท่องเที่ยว

5.3 สรุปตามวัตถุประสงค์
1) วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคลส่งผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 25-30 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี สถานภาพโสด ระดับรายได้ มากกว่า 48,001 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป
โดยมีระดับอายุ การศึกษาและรายได้ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการที่ “แตกต่าง
กัน” ในทางตรงกันข้าม เพศ ภูมิลาเนา สถานภาพการสมรส มีความเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
“ไม่แตกต่างกัน”
2) วัตถุป ระสงค์ที่ 2 ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโ ภคของการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค อันประกอบด้วย ความถี่ในการใช้
บริการของผู้บริโภค ระยะเวลาในการใช้บริการของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ความพึง
พอใจและการตัดสิน ซึ่งในด้านความถี่ในการใช้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการโรงแรม
ราคาประหยัด 1-2 ครั้ง ระยะเวลาเข้าพัก 1-3 คืน วัตถุประสงค์ในการเข้ามาพักเพื่ อการท่องเที่ยว มี
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริการรวมและความคิดเห็นต่อการตัดสินใจรวมอยู่ในระดับ
“มาก”
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3) วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
ราคา ด้านพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลต่อความคิดเห็นการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
5.4 อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
5.4.1 อภิปรายผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลส่วนบุคลของผู้ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคลส่งผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 25-30 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพ
โสด ระดับรายได้มากกว่า 48,001 บาท ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป
ระดับอายุ การศึกษาและรายได้มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการที่ “แตกต่างกัน”
ในทางตรงกันข้าม เพศ ภูมิลาเนา สถานภาพการสมรส มีความเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “ไม่
แตกต่างกัน” สอดคล้องกับ คุณการะเกด แก้วมรกต ได้ทาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ ผลวิจัยสอดคล้อง ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน
5.4.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค อันประกอบด้วย ความถี่ในการใช้บริการของผู้บริโภค
ระยะเวลาในการใช้บริการของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ความพึงพอใจและการตัดสิน
ซึ่งในด้านความถี่ในการใช้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด 1-2
ครั้ง ระยะเวลาเข้าพัก 1-3 คืน วัตถุประสงค์ในการเข้ามาพักเพื่อการท่องเที่ยว มีคิดเห็ นต่อความพึง
พอใจในการบริการอยู่ในระดับ “มาก” และความคิดเห็นต่อการตัดสินใจด้านอิทธิพลความคิดเห็น
ออนไลน์ต่อการตัดสินใจในระดับ “มาก” สอดคล้องกับ คุณปวีณวัช สุภานุสร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กโรงแรมประเภทบู ติ ค ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ข อง
นักท่องเที่ยวนานาชาติ ผลการวิจัยพบว่าที่ว่า โดยมีวัตถุประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วง
วันหยุดเทศกาล และเดินทางมากับครอบครัว ค่าที่พักเฉลี่ยต่อคืน 50 - 100 ดอลล่าร์ รู้จักโรงแรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และวางแผนที่จะกลับมาพักอีก และผลการวิจัยเชิงปริมาณด้านระยะเวลาการ
เข้าพัก ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเข้าพักเป็นระยะยาว 8 - 14 วัน
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5.4.3 อภิปรายผลการวิเคราะห์ ด้านกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
พนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลต่อความคิดเห็นการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องคุณปวีณวัช สุภานุสร ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลในการตั ดสิ นใจของนัก ท่อ งเที่ยวในทุกส่ ว นประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงาน ช่องทางจัดจาหน่าย แต่ผลวิจัยของคุณปวีณ
วัช สุภานุสร ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยในด้านการส่งเสริมการตลาด กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ
ที่ไม่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพสอดกับ ราดิชและบรันกา เบริซ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดในการ
ขายผลิตภัณฑ์บริการในโรงแรมไมเลนนิจ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบส่วนประสมทางการตลาด
จะช่วยพัฒนาสินค้าและบริการของโรงแรม โดยมีผลต่ อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เกินกว่าที่
นักท่องเที่ยวคาดหวัง โรงแรมต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรียบใน
การแข่งขัน ทางโรงแรมต้องมุ่งเน้นที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เติมเต็มและสนองความต้องการและ
ความจาเป็น โดยประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาดใหม่ๆ โดยพื้นฐานต้องดูแลพนักงานให้บริการมี
ความพึงพอใจในการทางาน มีผลให้โรงแรมประสบความสาเร็จ ด้านพนักงาน การจ้างงานถือเป็น
กุญแจสาคัญของโรงแรม มีความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เป็นการตลาดในการดึงดูดลูกค้าจากภายใน
พนักงานจะเป็นตัวนาเสนอภาพลักษณ์ของโรงแรม จึ งต้องมีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีแรงจูงใจ
สร้างพลังในการให้บริการจนเป็นวัฒนธรรม

5.5 ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัย ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
ราคา ด้านพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ถึงแม้ว่าในมุมมองของผู้ประกอบการไม่ได้เน้นกล
ยุทธ์ด้านราคาแต่ผู้บริโภคก็ให้ความสาคัญที่อยู่ในระดับมาก และราคาเป็นปัจจัยอันดับแรกในการ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น กลยุทธ์ด้านราคาอาจจะเป็นเครื่องมือช่วยดึงดูดความสนใจ
และเป็นเหตุผลในอันดับต้นของการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้ราคาเป็นตัวกาหนดลักษณะ คุณภาพของลูกค้าที่เข้าพัก
ได้ในระดับหนึ่ง การวางตาแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน ควรสอดคล้องกับระดับราคา ให้การบริการที่
เหมาะสมกับระดับราคา ในระยะยาวต้องการลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้า ควรเน้นที่ การพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการ และช่องทางทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงลูกค้า
5.6 การวิจัยในอนาคต
จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถ
นาผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยั ดในจั งหวัด เชีย งใหม่ วิเคราะห์ พฤติ ก รรมกลุ่ มผู้ ใช้ บริ ก ารที่เ ป็นนั ก ท่ อ งเที่ยวเน้ น การมา
ท่องเที่ยว วิเคราะห์หาลักษณะหารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ เพื่อออกแบบการบริการ
สอดคล้ องกับ พฤติ ก รรม นอกจากนี้ วิเคราะห์ ห าพฤติ กรรมนั ก ท่ องเที่ยวที่ เป็ นมาจากเอเซี ย ที่ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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คาชี้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ข้อคาถาม มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยได้
กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรงดังนี้
+1 =
แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสม
0
=
ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสมหรือไม่
-1
=
แน่ใจว่าคาถามไม่มีความเหมาะสม
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในซ่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้อง หรือ
ถูกต้องเพียงใด
Questionnaire
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม่
A Study of Service Marketing Strategy Affect to Consuming Hostel in Chiang Mai
Province
Part 1: General Information: please Check √ in the appropriate box.
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริงมากที่สุด
1. Gender (เพศ)
 Male (ชาย)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ / ข้อคาถาม
เนื้อหา
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว น 1.Gender
บุคคล
(เพศ)

 Female (หญิง)
ผลการพิจารณา
+1

2. Age (อายุ)……………years
 Younger than 25 Years old (น้อย
กว่า 25 ปี)

0

 Other……..……
ข้อเสนอแนะ

-1

 25 - 35 years old (25 - 35 ปี)
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 36 - 45 years old (36 - 45 ปี)
 55 years old or over (มากกว่า 55
ปี)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ / ข้อคาถาม
เนื้อหา
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว น 2. Age (อายุ
บุคคล

 46 - 55 years old (46 - 55 ปี)

ผลการ
พิจารณา
+1 0
1

ข้อเสนอแนะ

3. Country of Residence (ภูมิลาเนา)……………………………. (identify)
 Asia (ทวีปเอเชีย)
 America (ทวีปอเมริกา)
 Africa (ทวีปแอฟริกา)
 Europe (ทวีปยุโรป)
 Other (อื่นๆ)…………………………………
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล

3.
country
residence

ผลการ
พิจารณา
of

+1

0

ข้อเสนอแนะ
-1

4. Education (ระดับการศึกษา)
 Lower than Bachelor's Degree (ต่ากว่าปริญญาตรี)
 Bachelor’s Degree (ปริญญาตรี)
 Over Bachelor’s Degree (สูงกว่าปริญญาตรี)
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ผลการ
พิจารณา

ข้อเสนอแนะ
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ปั จ จั ย ด้ า น 4 Education
ประชากรศาสตร์
5. Marital Status (สถานภาพสมรส)
 Single (โสด)
 Divorced (หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่)
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

+1

-1

 Married (สมรส)

ข้อคาถาม

ปั จ จั ย ด้ า น 5 Marital status
ประชากรศาสตร์

0

ผลการ
พิจารณา
+1

0

ข้อเสนอแนะ
-1

6. Salary per month (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน)*
 Under 500 USD (ต่ากว่า 16,000
 501 - 1,000 USD (16,001 – 32,000
บาท)
บาท)
 1,001 - 1,500 USD (32,001 –
 1,501 USD or over (สูงกว่า 48,001
48,000 บาท)
บาท)
*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1us  32 บาท
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา
ข้อคาถาม
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
พิจารณา
ปั จ จั ย ด้ า น 6. salary
+1 0 -1
ประชากรศาสตร์
Part 2: Tourist Behavior Information: please check √ in the appropriate box.
ตอนที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด
7. How many times have you been to hostel? (ท่านเคยพักที่โรงแรมราคาประหยัดมา
ก่อนหรือไม่)
 Never (ไม่เคย)
 1 - 2 times (1 - 2 ครั้ง)
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 3 - 5 times (3 - 5 ครั้ง)
 More than 5 times (มากกว่า 5 ครั้ง)
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ผลการ
พิจารณา

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 7.
How many
ผู้บริโภค
times have you been +1
to hostel?

0

ข้อเสนอแนะ

-1

8. How long have you planned for your stay to hostel? (ระยะเวลาในการเข้าพักต่อ
ครั้ง)
 1 night/ trip (1 คืน)
 3 nights/ trip (3 คืน)
 2 nights/ trip (2 คืน)
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

 4 nights/ trip or over (4 คืนขึ้นไป)

ข้อคาถาม

ผลการ
พิจารณา

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 8.
How
long
ผู้บริโภค
have you planned for +1
your stay to hostel?

0

ข้อเสนอแนะ

-1

9. On which occasion do you visit hostel? (ท่านเข้าพักในช่วงเวลาใด)
 Public holidays (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 Weekend (วันหยุดสุดสัปดาห์ วันศุกร์ – วันอาทิตย์)
 Weekdays (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
 Other please Specify (อื่น ๆ โปรดระบุ) ………………………………………..
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ผลการ
พิจารณา

ข้อเสนอแนะ
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ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 9. On which occasion
+1
ผู้บริโภค
do you visit hostel?

0

-1

10. What is your purpose of hostel staying? (สาเหตุใดที่ท่านเดินทางมาเข้าพักโรงแรม
ราคาประหยัด)
 Tourism (ท่องเที่ยว)
 Business (ธุรกิจ)
 Seminar (ร่วมประชุม)
 Visiting relatives or friends (เยี่ยมญาติ ครอบครัวหรือเพื่อน)
 Other please Specify (อื่น ๆ โปรดระบุ) ………………………………………..
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ผลการ
พิจารณา

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 10. What is your
ผู้บริโภค
purpose of hostel +1
staying

0

ข้อเสนอแนะ

-1

11. Who do you come to stay in hostel with? (ผู้ร่วมเดินทาง)
 Alone (คนเดียว)
 With friend(s) (เพื่อน)……………………...person include yourself
 With family (ครอบครัว) )……...........…..person include yourself
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 11. Who do you come
+1
ผู้บริโภค
to stay in hostel with?

ผลการ
พิจารณา
0

ข้อเสนอแนะ
-1

12. Who is your participatory decision to choose hostel? (ผู้มีส่วนในการตัดสินใจใน
การเลือกที่พัก)
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 Yourself (ตัวท่านเอง)
 Your company (บริษัทของท่าน)
 Travel agency (บริษัทนาเที่ยว)
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

 Couple (ภรรยา/ สามี)
 Friend(s)/ family (เพื่อน/ ญาติพี่
น้อง)
 Salesman (พนักงานขาย)

ข้อคาถาม

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 12. Who is your
ผู้บริโภค
participatory decision +1
to choose hostel?

ผลการ
พิจารณา
0

ข้อเสนอแนะ

-1
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13. Average accommodation cost that you willing to pay. (ราคาที่ท่านสะดวกต่อ
บริการของโรงแรม)
 3.01–5 USD/night (96.32-160
 5.01–7 USD /night (161-224 บาท/
บาท/คืน)
คืน)
 7.01-9 USD/night (224.32-288
 9.01-11 USD/night (288.32-352
บาท/คืน)
บาท/คืน)
 11.01-13 USD/night(352.32-416
 13.01-15 USD/night(416.32-480
บาท/คืน)
บาท/คืน)
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 13.
Average
ผู้บริโภค
accommodation cost
+1
that you willing to
pay

ผลการ
พิจารณา
0

ข้อเสนอแนะ

-1

14. How did you know this hostel? (You can choose more than 1 answer)
(ท่านรู้จักโรงแรมผ่านสื่อใด สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 Blog (บทความในอินเตอร์เน็ต)
 Magazine (นิตยสาร)
 Travel guide book (หนังสือนาเที่ยว)
 Television (โทรทัศน์)
 Friend(s)/ Family (เพื่อน/ ครอบครัว)
 Travel agency (บริษัทนาเที่ยว)
 Others (Please Identify) (อื่น ๆ โปรด
ระบุ) ………………………………………
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา
ข้อคาถาม
ผลการพิจารณา
ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 14 How did you know
+1 0 -1
ผู้บริโภค
this hostel? (

ข้อเสนอแนะ
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15. How did you book a room? (วิธีในการจองห้องพักที่ท่านสะดวก)
 Hostel Website (เว็บไซต์ของ
 Agency booking Website (เว็บไซต์จอง
โรงแรม)
ห้องพัก)
 Walk-in (เดินเข้ามาจองเอง)
 Telephone (โทรศัพท์)
 Travel agent (บริษัทนาเที่ยว)
 Sale and marketing (ตัวแทนของโรงแรม)
 Others (อื่น ๆ)……………….
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา
ข้อคาถาม
ผลการพิจารณา
ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 15 How did you book
+1 0 -1
ผู้บริโภค
a room

ข้อเสนอแนะ

16. Which agency did you book a hostel? If you book room by agency website
ท่านจองห้องพักผ่านตัวแทนใด
 Booking.com
 Hostelworld
 Hostelbookers
 Tripsavvy
 Agoda
 Expedia
 Trivago
 Traveloka
 Other (อื่น ๆ โปรดระบุ)
…………………………..
วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 16 Which agency did
+1
ผู้บริโภค
you book a hostel?

ผลการ
พิจารณา
0

ข้อเสนอแนะ
-1

17. What is your critical reason that you choose a hostel as your
accommodation? (1 Answer)
เหตุผลอันดับแรกที่เลือกใช้บริการห้องพักที่นี้ด้วย
 Price of
 The purpose of
 Location
accommodation
travel
 Promotion
 Facilities
 Atmosphere
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วัตถุประสงค์ที่/เนื้อหา

ข้อคาถาม

ผลการ
พิจารณา

ปั จ จั ย ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 17 What is your
ผู้บริโภค
critical reason that
you choose a hostel +1
as
your
accommodation

0

18. What is your preferring a type room?
 Private room: 1-2
 Group room: 3-4
persons/room
persons/room

วัตถุป ระสงค์ที่/
เนื้อหา
ปั จ จั ย ด้ า น
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผู้บริโภค

ข้อคาถาม

ผลการพิจารณา

18. What is your
preferring a type +1
room

0

-1

ข้อเสนอแนะ

-1

 Share room: 510
persons/room
ข้อเสนอแนะ
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please check the box that reflects your opinion on a scale of 1 - 5
Levels of Factors in Your opinion
Score ระดับคะแนน
Meaning of Scale ความหมาย
5
Strongly agree
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
agree
เห็นด้วย
3
Neutral
เห็นด้วยปานกลาง
2
Disagree
เห็นด้วยน้อย
1
Strongly disagree
เห็นด้วยน้อยที่สุด
19-26 ปัจจัยด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภค
No
Questions
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
(ที่).
(ข้อคาถาม)
พิจารณา
การตัดสินใจ
19.You have discovered information
in various sources ท่ า น ไ ด้ ท า ก า ร
ค้นหาข้อมูลที่พักจากหลายแหล่งข้อมูล
20.You have compared information
for a decision making.
ท่ า นได้ น าข้ อ มู ล มาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
21.Comments and reviews of
previous customer have mostly
influence to your decision.
คาติชมและคาบอกเล่าของผู้ที่เคยมาใช้
บริ ก ารมี ผ ลอย่ า งมากต่ อ การตั ดสิ นใช้
บริการโรงแรม
ความพึงพอใจ
22.you had a satisfaction in a hostel
service.
ท่านพึงพอใจต่อการบริการโรงแรมราคา
ประหยัด

+1 0

1

+1 0

1

+1 0

1

+1 0

1
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No
(ที่).

Questions
(ข้อคาถาม)
23.You will stay at this hostel again
ท่านจะกลับมาใช้บริการที่โรงแรมราคา
ประหยัดอีกครั้ง
24.you will recommend a hostel to
others
ท่ า นจะแนะน าให้ ค นรู้ จั ก เข้ า พั ก ที่
โรงแรมราคาประหยัดนี้
พฤติกรรมการใช้บริการ
25.You will give any feedback of a
service to hostel. e.g. suggestion
box, survey, tell staff directly.
ท่านจะให้ ผ ลตอบกลั บ ของการบริการ
ให้กับทางโรงแรม เช่น กล่องรับข้อเสนอ
แบบส ารวจ หรื อ แจ้ ง แก่ พ นั ก งาน
โดยตรง
26.You will give your opinion in a
hostel service to social media.
(e.g. Twitter, Facebook, IG, Blog)
ท่ า นจะแสดงคิ ด เห็ น ความเห็ น ที่ ไ ด้ ใ ช้
บริการโรงแรมราคาประหยัดนี้ลงในสื่อ
สังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น ทวิตเตอร์
เฟสบุ๊ค ไอจี หรือ เว็บไซต์

ผลการ
พิจารณา

ข้อเสนอแนะ

+1 0

1

+1 0

1

+1 0

1

+1 0

1
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Part 3: Marketing mix factors influencing the choosing of hostel by tourists.
(ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด
ของนักท่องเที่ยว)
please check the box that reflects your opinion on a scale of 1 - 5
Levels of Factors in Your opinion
Score ระดับคะแนน
Meaning of Scale ความหมาย
5
Strongly agree
เห็นด้วยมากที่สุด
4
agree
เห็นด้วยมาก
3
Neutral
เห็นด้วยปานกลาง
2
Disagree
เห็นด้วยน้อย
1
Strongly disagree
เห็นด้วยน้อยที่สุด
No
Questions
(ที่).
(ข้อคาถาม)
Product (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์)
27. The hostel is famous. ( เ ป็ น
โรงแรมที่มีชื่อเสียง)
28. The hostel provides facilities
(equipment) which suitable
and enough. e.g. television,
refrigerator, towel soap etc.
(ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกที่
ครบถ้ ว น เช่ น โทรทั ศ น์ ตู้ เ ย็ น
ผ้าเช็ดตัว สบู่ อื่น ๆ)
29. The room space is
appropriate (ขนาดของห้ อ งพั ก
เหมาะสม)
30. Cleanliness of room (ค ว า ม
สะอาดของในห้องพัก)

ผลการพิจารณา

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

ข้อเสนอแนะ
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31. The security system is
efficient.
+1 0 -1
(มีร ะบบรั กษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ)
Price (ปัจจัยด้านราคา)
32. There room a lot of price
rates of the rooms to choose.
+1 0 -1
(ห้ อ งพั ก มี ร าคาให้ เ ลื อ กหลาย
ระดับ)
33. The room price is reasonable.
(ห้ อ งพั ก มี ค วามเหมาะสมกั บ +1 0 -1
ราคา)
34. Food and beverage prices
and reasonable.
+1 0 -1
(อาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี ค วาม
เหมาะสมกับราคา)
35. Room price is cheaper when
compare to other.
+1 0 -1
(ราคาห้องพักถูกกว่าโรงแรมอื่น)
No
Questions
ผลการพิจารณา
(ที่).
(ข้อคาถาม)
Place (ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและช่องทางจัดจาหน่าย)
36. The location of hostel is near
tourist attractions.
+1 0 -1
(สถานที่ตั้งของโรงแรมใกล้แหล่ ง
ท่องเที่ยว)
37. Sound noise around hostel
not too loud (บริเวณที่พักเสียง +1 0 -1
ไม่ดัง)

ข้อเสนอแนะ
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38. You can walk in to contact
the hostel directly.
+1
(ท่ า น ติ ด ต่ อ ส า ร อ ง ห้ อ ง พั ก ที่
โรงแรมด้วยตนเอง)
39. The hostel offers room
reservation through the
internet or application on
your device.
+1
(โรงแรมมี บ ริ ก ารส ารองห้ อ งพั ก
ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ห รื อ
แอปพลิเคชั่น)
40. . You can reserve a room
through agencies.
+1
( โ ร ง แ ร ม มี บ ริ ก า ร ส า ร อ ง
ห้องพักผ่านบริษัททัวร์)
41. confirmation
of
the
reservation
/
accommodation through the
+1
internet.
(โรงแรมมี บ ริ ก ารยื น ยั น การ
สารองห้องพักผ่านอินเตอร์เน็ต)
Promotion (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด)
42. The hostel’s public relation
campaigns are recognizable.
+1
(โรงแรมมี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
เป็นที่น่าจดจา)
43. The hostel’s advertisements
are interesting.
+1
(โรงแรมมีโฆษณาที่น่าสนใจ)

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1
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44. The hostel offers seasonal
promotion.
(โรงแรมมีรายการส่งเสริมการ
ขายตามฤดูกาล)
45. The hostel offers lower
prices doing the off season
competitors.
(นอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว ปรั บ
ราคาลดลง)
46. The
hostel’s
offers
promotions with other
organizations, such as
airlines,
credit
card
companies, travel agencies.
(โรงแรมมีรายการส่งเสริ มการ
ขายร่ ว มกั บ องค์ ก รอื่ น เช่ น สาย
การบิน เครดิตการ์ด บริษัททัวน์)
People (ปัจจัยด้านพนักงาน)
47. Hostel’ staff are sufficient to
serve the guests.
(โรงแรมมี จ านวนพนั ก งาน
เพียงพอในการให้บริการ)
48. The staff have appropriate
manners, personalities and
human relations.
(พนักงานให้บริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร)
49. The staff have adequate
skills. Ability to perform their
duties well.

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1
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( พ นั ก ง า น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
บริการ)
50. The staff can communicate
in foreign languages.
(พนั ก งานมี ค วามสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ)
51. The staff serves all guests
with equal enthusiasm.
(พนักงานให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว)
52. The staff can solve problems
at hands efficiently and
quickly.
(พนั ก งานมี ค วามสามารถใน
การแก้ปัญหา)
Process (ปัจจัยด้านกระบวนการ)
53. The check-in and check-out
process are fast.
(การให้บริการที่รวดเร็วในการ
สารองห้องพัก)
54. Every department’s working
processes are in the same
line and follow the same
direction.
(โรงแรมมีกระบวนการทางาน
ที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน)
55. The staff uniforms us unique.
( เ ค รื่ อ ง แ บ บ พ นั ก ง า น มี
เอกลักษณ์)

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1

+1

0

-1
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56. There are some welcome
gifts from the hostel when
the guests arrive, e.g.
welcome drinks or cold
+1 0
towels.
(โรงแรมมีของสาหรับ ต้ อนรับ
เมื่ อ ลู ก ค้ า มาถึ ง เช่ น เครื่ อ งดื่ ม
ต้อนรับ ผ้าเย็น)
Physical Evidence (ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)
57. The facilities in the hostel is
beautiful.
+1 0
(สิ่งอานวยความสะดวกภายใน
โรงแรมมีความสวยงาม)
58. The room and other areas
are decorated attractively.
+1 0
(โรงแรมและห้ อ งพั ก มี ก าร
ตกแต่งที่น่าดึงดูด)
59. The parking area is sufficient
for hostel guests.
+1 0
(มีที่จอดรถเพียงพอ)
60. The hostel sign is noticeable.
(ป้ า ย/โลโก้ โ รงแรม สามารถ +1 0
สังเกตเห็นได้ชัดเจน)
61. Readiness of the business
center. (Device; internet; wifi)
( ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง เ ค รื่ อ ง +1 0
คอมพิว เตอร์ และการใช้งานของ
สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
แบบไร้สาย)

-1

-1

-1

-1

-1

-1
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Part 4: Additional comments or suggestions to improve hostel in the future.
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงแรมในอนาคต
1) Product (ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการพิจารณา
+1 0 -1
2) Price (ด้านราคา)
ผลการพิจารณา
+1 0 -1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Place (ด้านที่ตั้งและช่องทางจัดจาหน่าย)
ผลการพิจารณา
+1 0 -1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Promotion (ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผลการพิจารณา
+1 0 -1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) People (ด้านพนักงาน)
ผลการพิจารณา
+1 0 -1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Process (ด้านกระบวนการ)
ผลการพิจารณา
+1 0 -1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7) Physical Evidence (ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)
ผลการพิจารณา
+1 0 -1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thank you for your cooperation in answering the questionnaire.ขอขอบคุ ณ ส าหรั บ การ
ตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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Questionnaire
The Study of Marketing Strategy Affect to consuming hostel/guest house/lowcost hotel
in Chiang Mai, Thailand
This survey is part of master degree dissertation in management technology
program, school of human resources development. National institution of
development and administration (NIDA), Thailand.
A Questionnaire aims to study Marketing Strategy Affect to consuming
hostel/guest house/low-cost hotel in Chiang Mai province.
Survey objective: survey consumer behavior who consume hostel/guest house/lowcost hotel in Chiang Mai and survey opinion affect to hostel marketing strategy
Thank you for participating in this study. Your participation will help us
determine what people think about the marketing. The results will provide insights on
how to better serve the hostel’s customers. Your attitudes and opinions are important
to this study. All of your answers will be kept strictly confidential.
Online survey scan here
English Language
Thai and Chinese Languages
中文语言调查：扫描如下

(For more information please contact)
Tel +(66) 83 038 8981 Email:phanthakit.t@gmail.com
Phanthakit Thaothong, Mr.
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DIRECTIONS: PLEASE READ EACH QUESTION CAREFULLY. ANSWER THE QUESTION BY
FILLING IN THE APPROPRIATE BOX(ES) THAT REPRESENT YOUR RESPONSES.
Part 1: General Information: please tick √ in the appropriate box.
1. Gender
❒ Male
2. Age……………years

❒ Female

❒ Not specific

3. Education
❒ Lower than Bachelor's Degree
❒ Bachelor’s Degree
❒ Over Bachelor’s Degree
4. Marital Status
❒ Single

❒ Married

❒ Divorced
5. Salary per month
❒ Under 500 US Dollars

❒ 501 - 1,000 US Dollars

❒ 1,001 - 1,500 US Dollars

❒ 1,501 US Dollars or over

6. Country of Residence ……………………………………. (specify)
7. Your continent
❒ Africa

❒ Asia

❒ Australia (continent)

❒ Europe

❒ North America

❒ South America
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Part 2: Tourist Behavior Information: please check √ in the appropriate box.
1. How many times have you been to stay in hostel/guest house/low-cost
hotel in Chiang Mai?
❒ Never
❒ 1 - 2 times
❒ 3 - 5 times
❒ More than 5 times
2. Where is the most zone that you would like to stay in Chiang Mai area?
 Night Bazar [Chang Klan&Loy
 Tha Pae Gate
Koh Rd.]
 Wualai
 old city
 Nimmanhaemin
 Siri Mangkalajarn [Central Chiang Mai
Airport]
 Santitham [Chang Pueak Rd.)
 Suan Dok
 Not specific
3. How long have you planned to stay in the hostel/guest house/low-cost
hotel?
(please specify)………………….……………nights/trip
4. Which occasion do you stay in the hostel/guest house/low-cost hotel?
❒ Vacation (your public
holidays)
❒ Weekdays

❒ Weekend

❒ Other please
Specify………...................………
5. What is your purpose of staying the hostel/guest house/low-cost hotel?
❒ Tourism
❒ Business
❒ Seminar
❒ Visiting relatives or friends
 Other (please Specify) ………… ……………………………..
6. Whom do you to stay in the hostel/guest house/low-cost hotel ?
❒ Alone
❒ With friend(s)
❒ With family
❒ With couple
7. How many persons/friends in your trips? [Including you]
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(please specify)…………………person(s)
8. Who is your participatory decision to choose hostel/guest house/low-cost
hotel?
❒ Yourself

❒ Couple/family

❒ Your companion

❒ Friend(s)

❒ Travel agency

❒ Salesman

9. Average accommodation cost which you are willing to pay? (please
specify)…….……………currency rate/nights
10. How did you know this hostel/guest house/low-cost hotel? (You can choose
more than 1 answer.)
❒ Blog
❒ Magazine
❒ Travel guide book
❒ Television
❒ Friend(s)
❒ Travel agency
Others (Please Specify) …………………………
❒ Social media i.e.
Facebook twitter IG
etc.
11. How did you book a room?
❒Hostel/guest house/lowcost hotel Website

❒Telephone

❒Agency booking
Website e.g.
agoda, expedia,
trivago etc.
❒Travel agent

 Others (Please Specify) ……………………………………………..

❒Walk-in

❒Sale and
marketing
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12. Which agency you book a hostel/guest house/low-cost hotel? If you book
room by agency?
❒ Agoda
❒ Hostelbooker
s
❒ Tripadvisor

❒ Booking.co
m
❒ Hostels.co
m
❒ Tripsavvy

❒ Expedia
❒ Hostelworl
d
❒ Trivago

❒ Hotel.co
m
❒ Traveloka

❒ Other
(specify)
……………
13. What is your critical reason that you choose a hostel/guest house/low-cost
hotel as your accommodation? (*chose 1 Answer)
❒ Price of
accommodation

❒ The purpose of
travel

❒ Location

❒ Promotion
❒ Facilities
❒ Atmosphere
 Others (Please Specify) ………………………………………………………..
14. What are you prefer a type room
❒ Private room: 1-2 persons/room
❒ Group room: 3-4 persons/room
❒ Share room/Dorm: 5-10 persons/room
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please check the box that reflects your opinion on a scale of 1 - 5
Levels of Factors in Your opinion
SCORE
5
4
3
2
1

No

Questions

1. You have discovered
information in various sources
2. You have compared source
of information for decision
making.
3. Comments/online review of
previous customers have
mostly influence to your
decision.
4. you have a satisfaction of a
hostel service.
5. You will stay again at this
hostel.
6. you will recommend a hostel
to others
7. You will inform any feedback
of a service to hostel. e.g.

MEANING OF SCALE
Strongly agree
agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Scale
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree
disagree
5
4
3
2
1
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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No

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Questions
suggestion box, survey,
inform staff directly.
You will give your opinion in
a hostel service to social
media. (e.g. Twitter,
Facebook, IG, Blog )
The hostel is famous.
The hostel provides facilities
(equipment) which suitable
and enough. e.g. television,
refrigerator, towel soap etc.
The room space is
appropriate
Cleanliness of room
The security system is
efficient.
The room are a lot of price
rates of the rooms to choose.
The room price is reasonable.
Food & beverage and service
in the hostel are reasonable
price.
Room price is cheaper when
compared with the others.
The location of hostel is near
the tourist attraction

Scale
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree
disagree

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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No

Questions

19. Noise around the hostel is
not too loud
20. You can walk in to contact
the hostel directly.
21. The hostel offers room
reservation through the
internet or room booking
application (Agoda,
Booking.com, Hotel,
Hostel.com etc.) on your
device.
22. You can reserve a room
through travel agencies.
23. confirmation of the
reservation / accommodation
through the internet.
24. The hostel’s public relation
campaigns are recognizable.
25. The hostel’s advertisements
on social media are
interesting
26. The hostel offers seasonal
promotion.
27. The hostel offers lower prices
doing the off season.
28. The hostel’s offers
promotions with other

Scale
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree
disagree
5
4
3
2
1
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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No

29.
30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.

Questions
organizations, such as airlines,
credit card companies, travel
agencies.
Hostel’ staff are sufficient to
serve the guests.
The staff have appropriate
manners, personalities and
human relations.
The staff have adequate
skills. Ability to perform their
duties.
The staff can communicate in
foreign languages.
The staff serves all guests
with equal enthusiasm.
The staff can solve problems
at hands efficiently and
quickly.
The check-in and check-out
process are fast.
Every department’s working
processes are in the same
line and follow the same
direction.
There are some welcome
gifts from the hostel when
the guests arrive, e.g.

Scale
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree
disagree

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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No

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Questions
welcome drinks or cold
towels.
The room and other areas
are decorated attractively.
The parking area is sufficient
for hostel guests.
The hostel sign is noticeable.
Availabilities relating of
internet network or Wi-Fi.
The hostel has community
space (area for meeting)
The hostel could provide
tourist information as well.
The building of the hostel is
beautiful.

Scale
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree
disagree

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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Additional comments or suggestions to improve hostel/guest house/ low-cost
hotel in the future.
1) Product & Service
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
2) Price
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
3) Place
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4) Promotion
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
5) People
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
6) Process
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
7) Physical Evidence
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
***Thank you for your cooperation in answering the survey.***
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Questionnaire
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
The Study of Marketing Strategy Affect to consuming hostel in Chiang Mai province
คาชี้แจง:
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลใช้บริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุก
ข้อตามความเป็นจริง โดยข้อมูลในการตอบแบบสอบถามนี้จะนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในการสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามนี้
แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่
A Questionnaire aims to study Marketing Strategy Affect to consuming hostel in
Chiang Mai province. It’s part of master degree dissertation, management technology
program, school of human resources development. National institution of
development and administration, Thailand.
Survey objective: survey consumer behavior who consume hostel in Chiang Mai and
survey opinion affect to hostel marketing strategy
Thank you for participating in this study. Your participation will help us
determine what people think about the marketing. The results will provide insights on
how to better serve the hostel’s customers. Your attitudes and opinions are important
to this study. All of your answers will be kept strictly confidential.
หากต้องการติดต่อผู้วิจัยสามารถติดต่อได้ (For more information please contact)
นายพันธกิจ ท้าวทอง โทร +(66) 83 038 8981 Email:phanthakit.t@gmail.com
Phanthakit Thaothong, Mr.
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DIRECTIONS: PLEASE READ EACH QUESTION CAREFULLY. ANSWER THE QUESTION BY
FILLING IN THE APPROPRIATE BOX(ES) THAT REPRESENT YOUR RESPONSES.
方向：请仔细阅读每个问题。 通过填写代表你的答复的适
当方框（ES）来回答问题。
Part 1: General Information: please tick √ in the appropriate box.
第1部分：一般信息：请在相应的框中打勾√。
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริงมากที่สุด
8. Gender (เพศ) 性別
❒ Male (ชาย)男

❒ Female (หญิง)女

❒ Not specific (ไม่
ระบุ)

9. Age (อายุ)……………years 年龄
10. Education (ระดับการศึกษา)
❒ Lower than Bachelor's Degree (ต่ากว่าปริญญาตรี)
❒ Bachelor’s Degree (ปริญญาตรี)
❒ Bachelor’s Degree or over (สูงกว่าปริญญาตรี)
11. Marital Status (สถานภาพสมรส)
❒ Single (โสด)

❒ Married (สมรส)

❒ Divorced (หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่)
12. Salary per month (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
❒ Under 500 US Dollars (ต่ากว่า
17,500 บาท)

❒ 501 - 1,000 US Dollars (17,501 –
35,000 บาท)

❒ 1,001 - 1,500 US Dollars (35,001
– 52,500 บาท)

❒ 1,501 US Dollars or over (สูงกว่า
52,501 บาท)
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13. Country of Residence (ภูมิลาเนา) 来自国家……………………………. (specify)
14. Your continent (ทวีป) 你的大陆
❒ Africa (ทวีปแอฟริกา) 非洲

❒ Asia (ทวีปเอเชีย) 亚洲

❒ Australia (continent) (ทวีป
ออสเตรเลีย)

❒ Europe (ทวีปยุโรป) 欧洲

❒ North America (ทวีปอเมริกาเหนือ)

❒ South America (ทวีปอเมริกาใต้)

北美洲大陆

南美洲大陆

Part 2: Tourist Behavior Information: please check √ in the appropriate box.
ตอนที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด
第2部分：旅游行为信息：请在相应的框中查看√。
15. How many times have you been to stay in hostel? (ท่านเคยพักที่โรงแรมราคา
ประหยัดบ่อยครั้งเพียงใด) 您住过几次招待所（低价旅馆）？
❒ ไม่เคย (Never)
❒ 1 - 2 times (1 - 2 ครั้ง)
❒ 3 - 5 times (3 - 5 ครั้ง)
❒ More than 5 times (มากกว่า 5 ครั้ง)
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16. Where is the most zone that you would like to stay in Chiang Mai area?
(บริเวณ/โซนในเชียงใหม่ที่ท่านอยากเข้าพักมากที่สุด ) 您想在清迈地区停留
的最佳区域在哪里？
 Tha Pae Gate (ประตูท่าแพ)
 Night Bazar [Chang Klan&Loy Koh
Rd.] ไนท์บาซ่า (ช้างคลาน ลอย
เคราะห์)
 Wualai (วัวลาย)

 old city (เมืองเก่า/ใจกลางเมือง)

 Nimmanhaemin (นิมมานเหมินต์)

 Siri Mangkalajarn [Central Chiang
Mai Airport] (ศิริมังคลาจารย์/
เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต)
 Suan Dok (สวนดอก)

 Santitham [Chang Pueak Rd.)(สันติ
ธรรม/ช้างเผือก)
17. How long have you planned to stay in the hostel? (ระยะเวลาในการเข้าพักต่อครั้ง)
每次住旅馆多少天？
❒ 1 night/ trip (1 คืน)
❒ 2 nights/ trip (2 คืน)
❒ 3 nights/ trip (3 คืน)
❒ 4 nights/ trip or over (4 คืนขึ้นไป)
18. Which occasion do you stay in the hostel? (ท่านเข้าพักในช่วงเวลาใด) 您在什
么假日选择住旅馆？
❒ Public holidays (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 公众假期
❒ Weekend (วันหยุดสุดสัปดาห์ วันศุกร์ – วันอาทิตย์) 周末
❒ Weekdays (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)

星期一至星期四

❒ Other please Specify (อื่นๆ โปรดระบุ) 其它………...................………………..
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19. What is your purpose of staying the hostel? (สาเหตุใดที่ท่านเดินทางมาเข้าพัก
โรงแรมราคาประหยัด) 选择入住招待所的原因是什么？
❒ Tourism (ท่องเที่ยว) 旅游
❒ Business (ธุรกิจ) 业务
❒ Seminar (ร่วมประชุม) 研讨会
❒ Visiting relatives or friends (เยี่ยมญาติ ครอบครัวหรือเพื่อน) 探亲
❒ Other please Specify (อื่นๆ โปรดระบุ) …………其它……………………………..
20. Whom do you to stay in the hostel ? (ท่านเข้าพักโรงแรมราคาประหยัดกับใคร) 谁
陪您住招待所？
❒ Alone (คนเดียว) 自己
❒ With friend(s) (เพื่อน)………..person include yourself 朋友
❒ With family (ครอบครัว) )………..person include yourself家人
21. Who is your participatory decision to choose hostel? (ผู้มีส่วนในการตัดสินใจใน
การเลือกที่พัก) 谁和您一起选择住宿？
❒ Yourself (ตัวท่านเอง)自己

❒ Couple (ภรรยา/ สามี) 妻子/丈夫

❒ Your company (บริษัทของท่าน) 公司

❒ Friend(s)/ family (เพื่อน/ ญาติพี่น้อง) 朋
友/亲戚

❒ Travel agency (บริษัทนาเที่ยว) 旅行社

❒ Salesman (พนักงานขาย) 销售
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22. Average accommodation cost which you are willing to pay. (ราคาที่ท่านสะดวกที่
จะจ่ายค่าบริการของโรงแรม) 您觉得招待所的价格适合多少？
 3.01–5 USD/night (96.32-160 บาท/
 5.01–7 USD /night (161-224 บาท/
คืน)
คืน)
 7.01-9 USD/night (224.32-288
 9.01-11 USD/night (288.32-352
บาท/คืน)
บาท/คืน)
 11.01-13 USD/night(352.32-416
 13.01-15 USD/night(416.32-480
บาท/คืน)
บาท/คืน)
 Other [specify]
อื่นๆ……….........................
23. How did you know this hostel? (You can choose more than 1 answer.)
(ท่านรู้จักโรงแรมสื่อใด สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 您怎么认识这家招待所
（现在住的）？ 可选超过一题
❒ Blog (บทความในอินเตอร์เน็ต) 网
❒ Magazine (นิตยสาร)杂志
络博客
❒ Travel guide book (หนังสือนาเที่ยว)

❒ Television (โทรทัศน์)电视节目

旅游介绍书
❒ Friend(s)/ Family (เพื่อน/

❒ Travel agency (บริษัทนาเที่ยว) 旅

ครอบครัว)朋友/家人

行社
❒ Social media i.e. facebook twitter Others (Please Specify) (อื่ น ๆ โปรดระบุ )
IG (สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค
………………………………………其它
ทวิตเตอร์ ไอจี
24. How did you book a room? (ท่านจองโรงแรมราคาประหยัดผ่านช่องทางใด/วิธีใด) 您
如何定旅馆？
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❒ Hostel Website (เว็บไซต์ของ
โรงแรม) 酒店网站

❒ Agency booking Website e.g. agoda,
expedia, trivago etc. (เว็บไซต์จองห้องพัก เช่น
อโกดา เอ๊กพีเดีย ทริวาโก) 网络

❒ Walk-in (เดินเข้ามาจองเอง) 步

❒ Telephone (โทรศัพท์) 通电话

入
❒ Travel agent (บริษัทนาเที่ยว) 旅

❒ Sale and marketing (ตัวแทนของโรงแรม)

行社

旅馆销售

❒ Others (อื่นๆ)………………. 其它
25. Which agency you book a hostel? If you book room by agency website (ท่าน
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นใดในการจองที่พักเป็นอันดับแรก (หากท่านจองโรงแรมผ่าน
แอพพลิเคชั่นจองที่พัก) 您用什么app/网络定旅馆？（如果您用网
络定房)
❒ Agoda
❒ Hotel.com

❒ Booking.com
❒ Hostelbookers

❒ Expedia
❒ Hostels.com

❒ Hostelworld

❒ Traveloka

❒ Tripadvisor

❒ Tripsavvy

❒ Trivago

❒ Other (specify) อื่นๆ 其它
…………………..
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26. What is your critical reason that you choose a hostel as your
accommodation? (1 Answer) (เหตุผลอันดับแรกที่ท่านเลือกใช้บริการห้องพักราคา
ประหยัด)您有什么关键原因选择住宿？（选1题）
❒ Price of
accommodation
(ราคา) 价格
❒ Promotion (การ
ส่งเสริมการตลาด)

❒ The purpose of
travel (วัตถุประสงค์

❒ Location (ที่ตั้ง
โรงแรม) 地点

การเข้าพัก) 旅行
的目的
❒ Facilities (สิ่งอานวย
ความสะดวก) 酒

特殊活动

店设备
 Others (อื่นๆ)………………. 其它

❒ Atmosphere
(บรรยายกาศ) 大
气层

27. What are you prefer a type room ประเภทห้องพักที่ท่านเลือกเข้าพัก 您选择什
么房型？
❒ Private room: 1-2

❒ Group room: 3-4

persons/room 单

persons/room 家

房 1-2人/间

庭房 3-4人/间

❒ Share room: 510
persons/room
拼住房 5-10
人/间
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please check the box that reflects your opinion on a scale of 1 - 5
Levels of Factors in Your opinion
MEANING OF SCALE ความหมาย
SCORE ระดับคะแนน分数
5
Strongly agree
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 非常同意
4
agree
เห็นด้วย 同意
3
Neutral
เฉยๆ ปานกลาง 中立
2
Disagree
ไม่เห็นด้วย 不同意
1
Strongly disagree ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 非常不同
意
Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
1. You have discovered
5
4
3
2
1
information in various
sources ท่ า นได้ ท าการค้ น หา
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ที่ พั ก จากหลาย
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
您有在各种来源中
查住宿资料
2. You have compared source
of information for decision
making.
ท่านได้นาข้อมูลมาเปรียบเทียบ
เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ

5

4

3

2

1
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No
(ที)่ .

Questions
(ข้อคาถาม)

Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง

您有经比较资料才
作选择决定
3. Comments
of previous
customers have mostly
influence to your decision.
คาติชมและคาบอกเล่าของผู้ที่เคย
มาใช้บริการมีผลอย่างมากต่อการ
ตั ด สิ น ใ ช้ บ ริ ก า ร โ ร ง แ ร ม

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

住宿评论对您的选
择决定有影响
4. you have a satisfaction of a
hostel service.
ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร บ ริ ก า ร
โรงแรมราคาประหยัด 您满意
招待所（低价旅馆
）
5. You will stay again at this
hostel.
ท่านจะกลับมาใช้บริการที่โรงแรม
ราคาประหยัดอีกครั้ง 您会在
回来住招待所
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Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
6. you will recommend a hostel
5
4
3
2
1
to others
ท่ า นจะแนะน าให้ ค นรู้ จั ก กั น เข้ า
พักที่โรงแรมราคาประหยัดนี้ 您
会介绍招待所给别
人
7. You will inform any feedback
of a service to hostel. e.g.
suggestion box, survey,
inform staff directly.
ท่านจะแจ้ งผลตอบกลั บ ของการ
บริ ก ารให้ กั บ ทางโรงแรม เช่ น
กล่องรับข้อเสนอ แบบสารวจ หรือ
แจ้ งแก่พนั กงานโดยตรง 您会

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

给住宿反馈 比如 意
见箱 ， 意见单 服务
员等
8. You will give your opinion in
a hostel service to social
media.
(e.g.
Twitter,
Facebook, IG, Blog )
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No
(ที)่ .

Questions
(ข้อคาถาม)

ท่านจะแสดงคิดเห็นความเห็นที่ได้
ใช้บริการโรงแรมนี้ลงในสื่อสังคม
ออนไลน์ของท่าน (เช่น ทวิตเตอร์
เฟสบุ๊ค ไอจี หรือ เว็บไซต์ 您会
发住宿反贵在网上
（比如 微信 微博
Twitter Facebook IG 等）

Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
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Part 3: Marketing mix factors influencing the choosing of hostel by tourists.
(ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การโรงแรมราคา
ประหยัดของนักท่องเที่ยว)
please check the box that reflects your opinion on a scale of 1 - 5
Levels of Factors in Your opinion
SCORE ระดับคะแนน
MEANING OF SCALE ความหมาย
5
Strongly agree
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 非常同意
4
agree
เห็นด้วย 同意
3
Neutral
เฉยๆ ปานกลาง 中立
2
Disagree
ไม่เห็นด้วย 不同意
1
Strongly disagree
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 非常不同
意
Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
45.The hostel is famous. (เ ป็ น 5
4
3
2
1
โรงแรมที่ มี ชื่ อ เสี ย ง) 住宿闻
名
46.The hostel provide facilities
(equipment) which suitable
and enough. e.g. television,
refrigerator, towel soap etc.
(ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกที่
ครบถ้ ว น เช่ น โทรทั ศ น์ ตู้ เ ย็ น

5

4

3

2

1
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No
(ที)่ .

Questions
(ข้อคาถาม)

Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง

ผ้ า เช็ ด ตั ว สบู่ อื่ น ๆ)住宿设
备好
47.The room space is
appropriate (ขนาดของห้ อ งพั ก
เหมาะสม) 房间宽度适合
48.Cleanliness of room (ค ว า ม
สะอาดของในห้องพัก) 干净
49.The security system is
efficient.
(มีร ะบบรั กษาความปลอดภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ) 安全系统
50.The room are a lot of price
rates of the rooms to choose.
(ห้ อ งพั ก มี ร าคาให้ เ ลื อ กหลาย

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ระดับ) 有几级价钱的房
间可选
51.The room price is reasonable.
(ห้องพักมีความเหมาะสมกับราคา)
房间价钱合适
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Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
52.Food & beverage and service
5
4
3
2
1
in the hostel are reasonable.
Price.
(อาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี ค วาม
เหมาะสมกับราคา)食物和饮
料价钱合适
53.Room price is cheaper when
compared with the others.
(ราคาห้ องพักถูกกว่าโรงแรมอื่น )
比较以后房间价钱
比其它酒店便宜
54.The location of hostel is near
the tourist attraction) (ส ถ า น
ที่ ตั้ ง ข อ ง โ ร ง แ ร ม ใ ก ล้ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว)临近度 （住宿
挨着旅游景区）
55.Noise around the hostel is
not too loud (บริเวณที่พักเสียง
ไ ม่ ดั ง ) 住宿附近安静/
不吵
56.You can walk in to contact
the hostel directly.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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No
(ที)่ .

Questions
(ข้อคาถาม)

(ท่ า น ติ ด ต่ อ ส า ร อ ง ห้ อ ง พั ก ที่
โรงแรมด้วยตนเอง) 可步入
57.The hostel offers room
reservation through the
internet or room booking
application
(Agoda,
Booking.com,
Hotel,
Hostel.com etc.) on your
device.
(โรงแรมมี บ ริ ก ารส ารองห้ อ งพั ก
ทางอินเตอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่น
จองที่พัก) 可在网络订房
58.You can reserve a room
through travel agencies.
(โรงแรมมีบริการสารองห้องพัก
ผ่ า นบริ ษั ท ทั ว ร์ ) 可与旅行
社订房
59.confirmation
of
the
reservation / accommodation
through the internet.

Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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No
(ที)่ .

Questions
(ข้อคาถาม)

Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง

(โรงแรมมีบริการยืนยันการสารอง
ห้องพักผ่านอินเตอร์เน็ต ) 可在
网络上确认订房
60.The hostel’s public relation
campaigns are recognizable.
(โรงแรมมีสื่อประชาสั ม พันธ์ที่

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

น่ า จดจ า) 酒店广告很识
别
61.The hostel’s advertisements
on social media are
interesting.
(โรงแรมมีโฆษณาที่น่าสนใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ )酒店广告
有趣
62.The hostel offers seasonal
promotion.
(โรงแรมมีรายการส่งเสริมการ
ขายตามฤดู ก าล) 酒店有很
多特价活动
63.The hostel offers lower prices
doing the off season
competitors.
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No
(ที)่ .

Questions
(ข้อคาถาม)

(นอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว มี ก าร
ปรั บ ราคาลดลง)淡季酒店
房价低
64.The
hostel’s
offers
promotions with other
organizations, such as airlines,
credit card companies, travel
agencies.
(โรงแรมมีรายการส่งเสริมการ
ขายร่ ว มกั บ องค์ ก รอื่ น เช่ น สาย
การบิน เครดิตการ์ด บริษัททัวน์ )

Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

酒店的活动参与其
它组织 比如 航空公
司 行用卡 旅行社
65.Hostel’ staff are sufficient to
serve the guests.
(โรงแรมมี จ านวนพนั ก งาน
เพี ย งพอในการให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยว) 酒店服务员
足够
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Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
66.The staff have appropriate
5
4
3
2
1
manners, personalities and
human relations.
(พนั กงานให้ บ ริ การด้ว ยกิริ ย า
สุ ภ าพและมิ ต ร) 酒店服务
员服务态度好 人格
与人际关系好
67.The staff have adequate
skills. Ability to perform their
duties.
(พ นั ก ง า น มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร)
服务员专业
68.The staff can communicate in
foreign languages.
(พนั ก งานมี ค วามสามารถในการ
สื่ อ สารด้ ว ยภาษาต่ า งประเทศ)
服务员可外语沟通
69.The staff serves all guests
with equal enthusiasm.
(พนั กงานให้ บ ริ การด้ว ยความ
รวดเร็ว) 快熟服务
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Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
70.The staff can solve problems
5
4
3
2
1
at hands efficiently and
quickly.
(พนั ก งานมี ค วามสามารถใน
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ) 快速解决问
题
71.The check-in and check-out
process are fast.
(การให้บริการที่รวดเร็วในการ
ส ารองห้ อ งพั ก ) 快速办入
住-退房
72.Every department’s working
processes are in the same
line and follow the same
direction.
(โรงแรมมีกระบวนการทางาน
ที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกั น )
酒店每个部门的工
作流程都在同一条
线的方向
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Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
73.There are some welcome
5
4
3
2
1
gifts from the hostel when
the guests arrive, e.g.
welcome drinks or cold
towels.
(โรงแรมมี สิ่ ง ของต้ อ นรั บ เมื่ อ
ลูกค้ามาถึง เช่น เครื่องดื่ม และผ้า
เย็ น ต้ อ นรั บ ) 酒店有招待
游客 比如 欢饮饮料
插手手帕
74.The facilities in the hostel is
beautiful.
(สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ
ภายในโรงแรมมี ค วามสวยงาม)
酒店设置漂亮
75.The room and other areas are
decorated attractively.
(โรงแรมและห้ อ งพั ก มี ก าร
ตกแต่งที่น่าดึงดูด) 酒店设计
有吸引力
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Scale
(ระดับคะแนน)
Strongly Agree Neutral Disagree Strongly
No
Questions
agree เห็น เฉยๆ ไม่เห็น disagree
(ที)่ .
(ข้อคาถาม)
เห็นด้วย ด้วย ปาน
ด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
76.The parking area is sufficient
5
4
3
2
1
for hostel guests. 足够停
车位
(มีที่จอดรถเพียงพอ)
77.The hostel sign is noticeable.
(ป้ า ย/โลโก้ โ รงแรม สามารถ
สั ง เกตเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน) 酒
店牌子明显
78.Availabilities relating of
internet network or Wi-Fi.
(ความพร้ อ มในการใช้ ง านของ
สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
ไ ร้ ส า ย ) 酒店网络讯号
好
79.The staff uniforms is unique.
(เ ค รื่ อ ง แ บ บ พ นั ก ง า น มี
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ )服务员服装
独特
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Part 4: Additional comments or suggestions to improve hostel in the future.
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงแรมในอนาคต
1) Product (ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Price (ด้านราคา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Place (ด้านที่ตั้งและช่องทางจัดจาหน่าย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Promotion (ด้านการส่งเสริมการตลาด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) People (ด้านพนักงาน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Process (ด้านกระบวนการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Physical Evidence (ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thank you for your cooperation in answering the questionnaire.ขอขอบคุ ณ ส าหรั บ การ
ตอบแบบสอบถาม

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
นายพันธกิจ ท้าวทอง
ประวัติการศึกษา
รัฐศาสตร์บันฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทางาน -

