
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   424

 

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทาํงาน 

ต่อการเลือกทีพ่ักในอําเภอเมืองเชียงใหม ่

Behavior Regarding the Concept of Sustainable Consumption of Thai Working-aged 

Tourists Towards Selecting Accommodations in Mueang Chiang Mai District 

พุฒิพงษ์ พรหมนชุานนท์* และวรัท  วินิจ** 

บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัย

ทํางานต่อการเลือกที่พัก ในอําเภอเมืองเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อ มูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี่   ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  และสถิติ เชิงอนุมาน   ได้แก่  ไคสแควร์  

และ t-test โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 23-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท   

จากการวเิคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างขอ้มูลทั่วไปกับกลุ่มคนวัยทํางานที่เคยเลือกที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหมโ่ดย

พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภค 2  กลุ่มได้แก่ ผู้บริโภควัยทํางานที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน และกลุ่ม

ผู้บริโภคทั่วไป พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ   อาชีพ  รายได้  ที่แตกต่างกัน นั้นมีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านสถานภาพและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

และเมื่อจําแนกพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนต่อการเลือกที่พัก ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในเร่ืองประเภทที่พักที่เลือกใช้บริการ ราคาห้องพักที่เลือก  รูปแบบการชําระเงิน  ช่องทาง

ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักผ่านเว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยว  มีผลต่อผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ เม่ือทดสอบความ

แตกต่างโดยค่าสถิติ พบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญแตกต่างกันคือ ที่พักมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน มีกิจกรรมที่ไมก่ระทบวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ที่พักมีการจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนั้นๆ และการ

ตกแต่งสถานที่พักไม่ขัดกับวัฒนธรรม  

ABSTRACT 

Research aims to study the behavior regarding the behavioral concept of sustainable consumption of 

working-aged Thai tourists towards the selection of accommodation in Mueang Chiang Mai District by using 

questionnaires as the tool to collect data and then analyzed data by applying descriptive statistics consisting of 

frequency, percentage and mean, as well as inferential statistics including chi-square and t-test.  The findings 
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demonstrated that most respondents were single male, aged 23-30 years old, with bachelor’s degree. The majority 

was the employee of private company, earning monthly income of more than 30,000 baht. 

According to the correlation analysis between general information and those working-aged consumers 

who had chosen accommodations in Mueang Chiang Mai District, by consideration in comparison between consumers 

of the two groups, which are working-aged people who were aware of the concept of sustainable consumption and 

normal group of people, it was found that the difference of personal factors in regard of age, occupation, and income 

had affected on correlation of both two groups of consumers. On the other hand, the difference of personal factors 

on marital status and educational level had no effects on correlation between the two consumer groups.  Upon 

classification of behavior based on sustainable consumption concepts towards selection of accommodation in Mueang 

Chiang Mai District of the two consumer groups, it was found that the consumer behavior on services, room rates 

options, payment methods, sources of receiving information on accommodation via tourist information websites, had 

effects on both consumer groups. When testing the difference with statistical values, the results presented that both 

consumer groups gave importance on different factors, which were safety in life and property of such 

accommodation selected, available activities that did not affect local culture; that accommodation had been managed 

to become part of the local environment, and that accommodation decoration did not clash with the culture. 

บทนาํ  

ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ หลังผลกระทบของ

มหาอุทกภัยเม่ือปลายปี 2554 และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป การค้าการลงทุน 

การท่องเที่ยว เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เม่ือผนวกกับการที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกกําหนดให้เป็นศูนย์กลางความเจริญ

เพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจและสังคม รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม่, 2554: ออนไลน์)  

การขยายตัวดังกล่าวทําให้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขึ้น โดย ไม่ได้มุง่หวังเพียงการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสูชุ่มชนเทา่นั้น 

แต่ยังคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืน แม้จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนก็ตาม  

จึงได้ส่ งเส ริมให้ชุมชนตระหนักถึ งการพัฒนาและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น  รวมถึงการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล 3 มิต ิทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การที่แนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีจํานวนเพิ่มสูงข้ึน  ส่งผลทําให้มิติเศรษฐกิจเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2560) และผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ จํานวนขยะที่เพิ่มมากขึ้นจาก

นักท่องเที่ยว การใช้น้ํา ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และที่สําคัญคืออาจถึงกับสูญเสีย

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น หากมีการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป (มัทนชัย สุทธิพันธ,2556)   
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แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี้ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถานประกอบการด้านสุขภาพต่าง ๆ 

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ดังนั้น การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางาน ต่อการเลือกที่พัก ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จึงมีความสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ผู้ประกอบการที่มี ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและที่ พัก สําหรับการวางกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับผู้บริโภค

กลุม่เปา้หมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันยุคปัจจุบันได ้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานต่อ

การเลือกที่พัก ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ภายใต้กรอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) ทั้งนี้ยังศึกษาถึงปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดการตลาดบริการที่มีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการที่พัก ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการศกึษา

ครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory 6Ws1H) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ 

คณะ, 2552 ได้กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้

บริการของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาด

กําหนดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคําถามใช้ในการวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ 6Ws1H เพื่อให้ได้คําตอบ 7Os  

2. แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552)  

กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย  

ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยทุกปัจจัย

จะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินการของธุรกิจดา้นบริการ 

  3. แนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable Consumption Concept) (Friedman 1970) แนวคิดการ

บริโภคที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่ถูกนํามาตีความและให้ความหมายไวใ้นหลากหลายมิติโดยนักวิจัย สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ 

ในระดับสากล โดยลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น “ได้รับการคาดหมายให้นําไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวล 

ด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม 

กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จําเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” 

4. การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable tourism) (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2552) จะต้องมีการอนุรักษ์และ

การใช้ทรัพยากรอยา่งพอดี เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่

คนส่วนใหญ ่รวมทั้งมกีารร่วมมือกันอยา่งใกล้ชิดระหว่างผูท้ี่เกี่ยวข้องหรือมสี่วนได้ส่วนเสยี” 
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่ว 

กรรณเกษม  วสันตวิษุวัต (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

การเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่มีการจองห้องพักล่วงหน้า สาเหตุที่ เลือกพัก เพราะชื่นชอบลักษณะการตกแต่งสถานที่  

และแหล่งข้อมูลจากเพื่อนแนะนํา และรับข้อมูลจากส่ือโฆษณาแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์  ตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ มากที่สุด ใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อปี เข้าพักคร้ังละ 2 คน ราคาห้องพัก 1,501-3,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจ เรียงลําดับจากมากที่สุด ประกอบด้วย ด้านบุคคลากร ได้แก่ พนักงานมนุษย์สัมพันธ์ดีและสุภาพ ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ได้แก่ การตกแต่งพื้นที่หน้าโรงแรมสวยงาม เป็นธรรมชาติ ด้านราคา ได้แก่ ระดับห้องพักให้เลือก

หลากหลาย ด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจองห้องพัก การเช็คอิน และเช็คเอาท์  มีความรวดเร็วถูกต้อง  

ดา้นผลติภัณฑ์ ได้แก ่ความสะอาดบริเวณทุกส่วนของโรงแรม ด้านการจัดจําหน่าย ได้แก ่ทําเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง

เข้าถึง ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ระดับปานกลาง ได้แก ่การปรับลดราคาช่วงนอกฤดูกาลทอ่งเที่ยว  

ปาริฉัตร อิ้งจะนิล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ

ตลาดเก่ า  กรณี ศึ กษา  ตลาดคลองสวน  100 ปี  จั งหวัดส มุทรปราการ  จากกลุ่ ม ตัวอย่ างจํ านวน  400 คน  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 35-44 ป ี

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 10,001- 15,000 บาท วัตถุประสงค์เดินทางเพื่อพักผ่อน/เที่ยว

ชมตลาด เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ มาคร้ังแรก และจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งและจะแนะนําผู้อื่นใหเ้ดนิทาง

มาท่องเที่ยว  

ธัญวรรณ ใจวัง (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้

ศึกษา จํานวน 330 ราย ด้วยแบบสอบถาม พบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และเป็นผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดลําพูน และผลการศึกษา

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทาง

เพื่อมาทําบุญ  และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อ เยี่ยมญาติ  โดยบุคคลที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเดินทาง ได้แก ่ 

ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง 

วริศรา วาริชวัฒนะ(2556)ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมใน

อําเภอหัวหนิจังหวัดประจวบคีรีขันธข์องนักทอ่งเที่ยวที่อาศัยอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ศึกษา จํานวน 300 ราย 

ด้วยแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกที่พักแรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสะอาด

ของห้องพัก ขณะที่ปัจจัยด้านราคา ได้แก่  มีการแสดงราคาห้องพักชัดเจน ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก ่

ที่พักอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเช่น ทะเล และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การลดราคาที่พักในช่วงนอกฤดู
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ท่องเที่ยว ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกที่พักแรม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงความชอบ

ส่วนตัวในการเลือกประเภทที่พักแรมมากที่สุด รองลงมาคือการเปรียบเทียบที่พักแรมแต่ละแห่งก่อนทําการเลือกทุกครัง้ 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา 

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัย

ทํางานต่อการเลือกที่พัก ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ตามแนวคิดและทฤษฏี การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหม่และศึกษาว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้อง

กับแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนหรือไม่ 

2.ข้ันตอนการศึกษา 

ข้ันตอนการศึกษาเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการสํารวจตลาดที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

และทบทวนแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม ทําการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 10 ชุด เพื่อทดสอบ

ความเข้าใจของคําถามและปัจจัยต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 400 ชุด  

กับนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางาน ที่มาเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกนํามา

วิเคราะห์โดยใช้สถติิเชิงพรรณนา ได้แก ่ความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถติิเชิงอนุมานได้แก่ ไคสแควร ์และ t-test 

ผลและอภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 23-30 ปีสถานภาพโสด  การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริฉัตร 

อิ้งจะนิล (2554) และการศึกษาของ ธัญวรรณ ใจวัง (2555) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เชน่กัน  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานต่อการเลือกที่พัก  

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกที่พักเป็นโรงแรม ร้อยละ 76.75 โดยเลือกจากการ

แนะนําของสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 57.25 จากทําเลที่ตั้งที่ใกล้แหล่งชุมชนในตัวเมือง ร้อยละ 26.75  ส่วนใหญ่สํารองที่

พักล่วงหน้า ร้อยละ 83.50  ผ่านระบบออนไลน์ และเว็บไซต์ ร้อยละ 40.00 ราคาห้องพักต่อคืนอยู่ระหว่าง 701-1,000 

บาท ร้อยละ 61.50 ชําระเงินเป็นเงินสด ร้อยละ 51.50  เข้าพัก 3-4 คืน ร้อยละ 72.75 โดยจะเข้าพัก 1-2 คน ร้อยละ 

78.25 รับรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์ แฟนเพจ ของโรงแรมโดยตรง ร้อยละ 71.25  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการที่พักสูงสุดร้อยละ 45.00 และจะเลือกใช้บรกิารที่พักในช่วงเทศกาลทอ่งเที่ยว ร้อยละ 53.50 สอดคล้องกับ
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ผลการศึกษาของกรรณเกษม  วสันตวิษุวัต (2551) ในเร่ืองการสํารองที่พักล่วงหน้า ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พัก 

จํานวนวันที่เข้าพัก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริศรา วาริชวัฒนะ(2556) ในเร่ืองการรับรู้ข้อมูลของข่าวสาร

ของโรงแรมผ่านเว็บไซต ์แฟนเพจ ของโรงแรมโดยตรง และทําการสํารองที่พักล่วงหน้า เชน่กัน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกที่พัก ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหม่ใน

ระดับสูงสุด คือ ที่พักมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.49 ) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริศรา วารชิวัฒนะ(2556) และของ

กรรณเกษม  วสันตวิษุวัต (2551) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญในระดับสูงสุด คือ ความสะอาดของ

ห้องพัก เช่นกัน 

ด้านราคา ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในระดับ

สูงสุด คือ ราคาถูกกว่าที่พักประเภทอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.32) ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริศรา วาริชวัฒนะ(2556)  

ที่พบว่า ปัจจัยยอ่ยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญในระดับสูงสุด คือ มีการแสดงราคาห้องพักที่ชัดเจน 

ด้านการจัดจําหน่าย ปัจจัยยอ่ยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหม่

ในระดับสูงสุด คือ สถานที่พักใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.41) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริศรา   

วาริชวัฒนะ(2556) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญในระดับสูงสุด คือ ที่พักอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 

เช่นกัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ในระดับสูงสุด คือ  มีการโฆษณาตามสื่อออนไลนเ์ป็นที่น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.41) ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ วริศรา  วาริชวัฒนะ(2556) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญในระดับสูงสุด คือ มีการลดราคาที่พัก

ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 

ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ในระดับสูงสุด คือ  การจองห้องพักจากช่องทางการจัดจําหน่ายที่เลือกมีความรวดเร็วและถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 

4.47) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณเกษม วสันตวิษุวัต (2551) ที่พบวา่ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ

ในระดับสูงสุด คือ กระบวนการจองห้องพัก การเช็คอิน และเช็คเอาท์ มีความรวดเร็วถูกต้อง เช่นกัน 

ด้านลักษณะทางกายภาพ  ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ในระดับสูงสุด คือ การตกแต่งพื้นที่หน้าสถานที่พักสวยงาม(ค่าเฉลี่ย 4.48 ) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

กรรณเกษม  วสันตวิษุวัต (2551) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญในระดับสูงสุด คือ การตกแต่งพื้นที่

หน้าโรงแรมสวยงาม เป็นธรรมชาต ิเช่นกัน 

ด้านบุคลากร  ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหม่ใน

ระดับสูงสุด คือ พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 4.54 ) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริศรา  

วาริชวัฒนะ (2556) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญในระดับสูงสุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยดี เต็มใจใน

การให้บริการ เชน่กัน 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น ผู้บริโภคทั่วไป และผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิด

การบริโภคที่ย่ังยืน 

จากการศึกษาทําให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.74 

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าวจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  

2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนน้อยกว่า 3.74) และกลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน (คา่เฉลี่ยความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคทีย่ั่งยืนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.74) 

ส่วนที่ 5 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืนต่อการเลือกที่พัก ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม พบว่า  อายุ  อาชีพ  รายได้  ที่แตกต่างกัน นั้นมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม  

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านสถานภาพ  และระดับการศึกษา  ที่แตกต่างกัน นั้นไม่มี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ย่ังยืนต่อการเลือกที่พักในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานทั้งสองกลุ่ม 

จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในเร่ืองประเภทที่พักที่เลือกใช้บริการ (p 0.009) ราคาห้องพักที่เลือก 

(p0.003)  รูปแบบการชําระเงิน (p0.030)  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ในช่องทางของเว็บไซต์ข้อมูลการ

ท่องเที่ยว (p0.017) มีผลต่อผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05  

ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในอําเภอเมืองเชียงใหม่ตามแนวคิดการบริโภคที่ย่ังยืน  

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไปในปัจจัยด้านมีกิจกรรมที่ไม่กระทบวัฒนธรรม

ประเพณีในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.20) ที่พักมีการจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนั้น ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.19) และการตกแต่ง

สถานที่พักไม่ขัดกับวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.25) ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในปัจจัยด้านที่พักมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค่าเฉลี่ย 4.32)   

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานต่อการเลือกที่พัก 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ศึกษามขี้อเสนอแนะตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดังต่อไปนี ้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควร เน้นย้ําให้พนักงานทําความสะอาดใส่ใจรายละเอียดในการทํางานให้

มากที่สุดและมีการสุ่มตรวจในเรื่องความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ ควรมีแผนการทําความสะอาดให้แก่พนักงานทําความ
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สะอาดเพ่ือให้เป็นมาตรฐานการทํางาน  และมีระบบรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าพัก เช่น  มีรปภ.ตลอด 24 ชั่วโมง  

การมีกล้อง CCTV ทุกชั้นและทุกจุดสําคัญของที่พัก การมีคีย์การ์ด ประจําในแต่ละห้อง เป็นต้น 

ปัจจัยด้านราคา ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับการรับรู้ถึงราคาที่พักถูกกว่าที่พักอื่นๆ โดยการนําเสนอ

ถึงความคุ้มค่า ที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจไม่จําเป็นที่จะต้องลดราคาให้ถูกเสมอไป แต่อาจเพิ่มบริการต่างๆ

ให้แก ่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อาทิเช่น บริการ ผลไม ้และเครื่องด่ืม ต้อนรับเมื่อเข้าพักในคืนแรก   

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการที่พักควรพิจารณาในด้านสถานที่ ในการ

เดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ในขณะที่สถานที่พักที่เปิดให้บริการแล้วควรสื่อสารถึงการเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆได้ง่าย แสดงจุดเด่นด้านการเดินทางเข้าถึง ที่สะดวก และมีบริการรับส่งฟรี เป็นต้น  

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรทําการโฆษณาสถานที่พักผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ 

ทั้งด้านรูปแบบส่ือที่มีการออกแบบ ที่สวยงามน่ามอง รวมถึงทําการส่ือสารให้กับผู้อ่านได้เกิดความสนใจมากที่สุด  

และมีกิจกรรมผา่นสื่อออนไลน์เป็นประจําและต่อเนื่อง 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญถึงระบบการจองห้องพักที่มีมาตรฐาน  

มีการทํางานที่รวดเร็ว กิจการอาจนําเอาเทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทํางานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรออกแบบตกแต่ง สถานที่พักให้สวยงาม มีเอกลักษณ์โดด

เด่นโดยอาจว่าจ้างนักออกแบบ มาช่วยในการออกแบบพื้นที่ด้านหน้าสถานที่พัก ตามคอนเซปท ์ต่างๆ เช่น การสร้างพื้นที่

สีเขียว ให้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น เป็นต้น  

ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้ประกอบการควรนําเอาหลักการของการบริการด้วยใจมาเข้าอบรมพนักงานให้เข้าใจถึง

ความสําคัญของการบริการ เข้าใจถึงการแข่งขัน และเข้าใจถงึการใหค้วามสําคัญของลูกค้าน่ันเอง ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจ

มอบรางวัลประจําเดือนให้สําหรับพนักงานที่บริการด้วยใจโดยได้รับการให้คะแนนจากลูกคา้ที่เข้ามาพัก 

ข้อเสนอแนะสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ย่ังยืน 

ผู้ประกอบการรายใหม่ ควรพิจารณาในด้านทําเลที่ตั้งที่ใกล้แหล่งชุมชน ในตัวเมือง โดยทางสถานที่พักควรมี

กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น และ หรือมีการจัดที่พัก สถานที่ให้เข้ากับท้องถิ่น เช่น 

การใช้ ตุง สลุง ดอกไม้ตามทอ้งถิ่นนัน้ ๆ เพื่อตกแตง่สร้างบรรยากาศในการเข้าพัก  ซึ่งทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
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