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ป�จจัยส�วนประสมการตลาดท่ีมีผลต�อนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใช�บริการสวนสนุก 
ในประเทศไทย 
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บทคัดย�อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปKจจัยสLวนประสมการตลาดที่มีผลตLอ
นักทLองเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกในประเทศไทยโดยใชSทฤษฎีสLวนประสม
การตลาดบริการ 2) เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับการตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกจําแนกตามปKจจัย
สLวนบุคคลโดยกําหนดกลุLมตัวอยLางเปYนนักทLองเที่ยวของสวนสนุกทั้ง 3 แหLง (สวนสนุกซานโตรินี่
พารDค ชะอํา สวนสนุกดรีมเวิลดD และสวนสยาม) รวมทั้งสิ้น 400 คนเครื่องมือที่ใชSในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงมีคLาความเช่ือม่ันเทLากับ .84 วิเคราะหDขSอมูลโดยใชSสถิติ
พื้นฐาน ไดSแกL การแจกแจงความถี่ คLารSอยละคLาเฉลี่ยสLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมตฐิานโดยใชSวิธีการทดสอบคLาที่ (t-test) และคLาเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบวLา 1) ในการใชSทฤษฎีสLวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตLอนักทLองเที่ยว
ชาวไทยที่ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกในประเทศไทย นักทLองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูLในระดับมาก ในเรื่องปKจจัยดSานลักษณะทางกายภาพปKจจัยดSานผลิตภัณฑD และปKจจัย
ดSานกระบวนการ ตามลําดับ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกจําแนกตามปKจจัย
สLวนบุคคลโดยใชSแบบสอบถามเปYนเครื่องมือในการวิจัยตรวจสอบความเที่ยง และวิเคราะหDขSอมูล
โดยใชSสถิติพื้นฐาน มีประสิทธิผลในภาพรวมเบื้องตSนพบวLาเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายไดSเฉลี่ยแตกตLางกันมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเดินทางมาใชSบริการสวนสนุกแตกตLางกัน
อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ : ปKจจัยสLวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจใชSบริการสวนสนุก  นักทLองเท่ียวชาวไทย 
 

 

 
                                                           
1มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เอกการจัดการโรงแรมและการทLองเที่ยว มหาวิทยาลัยนานาชาตแิสตมฟอรDด 
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Abstract 

The research aims to: 1) study marketing mix factors affecting Thai tourists on 
decision to visit amusement park in Thailand with the theory of service marketing mix 2) 
compare regarding the decision to visit amusement park classified by personal factors. This 
study collected data from 400 representative samples who were tourists of 3 amusement 
parks (Santorini Park Cha-am, Dream World and Siam Park). Questionnaire used as the tool 
to investigate accuracy had reliability of .84. The basic statistics used in the analysis were 
frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. T-test and F-test were 
used to test hypothesis. 

This research revealed that 1) the theory of service marketing mix used, affecting 
Thai tourists on decision to visit amusement park in Thailand. Thai tourists had overall image 
at high level regarding physical characteristic factor, product factor and process factor, 
respectively. 2) comparing the decision to visit amusement park classified by personal 
factors. Questionnaire was used as the tool to investigate accuracy and analyze data with 
basis statistics. The result found that different gender, age, occupation, educational level and 
average income affected decision to visit amusement park at statistical significance level .05. 

Keywords : Factors marketing mix, Decision to visit amusement park, Thai tourists

บทนํา 

ในปKจจุบันการทLองเท่ียวชะลอตัวลดลง
องคDการการทLองเท่ียวโลก (WTO) คาดการณDวLา
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักทLองเท่ียวท่ัวโลกในป� 
2552 จะอยูLท่ีระดับรSอยละ 5.5 (ซึ่งเปYนอัตราการ
เติบโตท่ีตํ่ากวLาป� 2551 ซึ่งเปYนป�ท่ีการทLองเท่ียว
โลกเติบโตเพ่ิมอยLางมากถึงรSอยละ 10)ท้ังน้ีการ
เติบโตของอุตสาหกรรมทLองเท่ียวมีการชะลอตัวลง
ตามภาวะการณDชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกปลายป�
ชLวงเดือนพฤศจิกายนในป� 2547 ผูSประกอบการ
สวนสนุกระดับโลก UK Fun Fair และ Amazing 
Fun Park ไดSรับการวLาจSางจากคนไทยใหSมาเปyด
บริการในเมืองกรุง สLงผลใหSกรุงเทพฯ ในเดือน
ธันวาคม ป� 2547 ถึงมกราคม ป� 2548 กลายเปYน
เมืองแหLงสวนสนุกของโลก Amazing Fun Park 

เปyดใหSบริการในประเทศไทยรLวม 10 ป�มาแลSว แตL
กระแสท่ีลามไปถึงผูSบริหารสวนสนุกเจSาของพื้นท่ี
อยLางสวนสนุกดรีมเวิลดD หรือสวนสยาม กลับตSอง
เครียดกันพักใหญL กLอนท่ีคลื่นยักษDสึนามิ นําพา
ความสูญเสียไปท่ัวประเทศไทย สLงผลกระทบตLอ
ถึงผูSใหSบริการสวนสนุกทุกราย เมื่อบรรดาผูSบริหาร
สวนสนุกพบวLาผลประกอบการของสวนสนุก
ขาดทุน จึงทําใหSผูSประกอบการสวนสนุกไมLกลSาท่ี
จะเสี่ยงขาดทุนอีกคร้ัง ดังน้ันจึงประกาศยกเลิก
การเปyดใหSบริการสวนสนุก โดยใหSเหตุผลวLา
ผูSบริโภคไมLมีความม่ันใจกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปKจจุบัน (ผูSจัดการ 360o วันท่ี19 ธันวาคม 2548) 
ในป�  2556 ผูS บ ริหารสวน นํ้าและสวนสนุก       
สวนสยาม บริษัท ซิต้ีวอลDค เปyดเผยวLา ภาพรวม
ธุรกิจ 8 เดือน ยอดผูSใชSบริการคนไทยลดลง ผล
จากเศรษฐกิจชะลอตัว จึงปรับเป{าหมายรายไดS
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จากเดิม 600 ลSานบาท เหลือ 550 ลSานบาท ไดSลด
เป{าหมายผูSใชSบริการคนไทยลงจาก 1.5 ลSานคน 
เปY น  1 . 4-1 .3  ลS า นคน ตลาดคนไทยลดลง 
โดยเฉพาะกลุLมครอบครัว สLวนตลาดตLางชาติโต
ตLอเนื่อง ตลาดท่ีมาใชSบริการ 3 อันดับ คือ รัสเซีย 
ฮLองกง และตะวันออกกลาง (มติชน ออนไลนD วันท่ี 
26 กันยายน 2556) 

จากความเกี่ยวขSองของประเด็นปKญหา
ขSางตSนจึงเปYนท่ีมาของงานวิจัยเพื่อคSนควSา และ
วิเคราะหDถึงการทLองเท่ียวของนักทLองเท่ียวชาวไทย 
โดยเฉพาะหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ดSานการเดินทางทLองเท่ียวกับพัฒนาการของสังคม
ในดSานตLางๆไปพรSอมกัน มีแนวโนSมท่ีเช่ือไดSวLาการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมกับทัศนคติ และพฤติกรรม
ดSานการทLองเท่ียวมีความสอดคลSองเกี่ยวเนื่องกัน 
ซึ่งไมLวLาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม
ดSานการทLองเท่ียวจะเปYนองคDประกอบเร่ิมตSนท่ี
สLงผลใหSเกิดการเรียนรูS และพัฒนาการของสังคม
ตามมา หรือจะเปYนนัยยะในทิศทางกลับกันก็ไมLนLา
เปYนประเด็นสําคัญ สิ่งท่ีสําคัญมากกวLาควรเปYน
แ น ว โ นS ม ห รื อ ทิ ศ ท า ง ข อ ง พั ฒ น า ก า ร น้ั น          
(การทLองเท่ียวแหLงประเทศไทย, 2555) 

วัตถุประสงค=ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปKจจัยสLวนประสมการตลาด
ท่ีมีผลตLอนักทLองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใชSบริการ
สวนสนุกในประเทศไทย ตามทฤษฎีสLวนประสม
การตลาดบริการ (Services Marketing Mix) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตLาง ในการ
ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกในประเทศไทย จําแนก
ตามปKจจัยสLวนบุคคลท่ีสLงผลใหSนักทLองเท่ียวชาว
ไทยท่ีตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกในประเทศไทย  
  

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
1. ประชากรจํานวนสวนสนุกช้ันนําใน

ประเทศไทย คือ สวนสนุกซานโตริน่ี พารDค ชะอํา, 

สวนสนุกดรีมเวิลดD, สวนสยาม, สวนสนุกสกิ๊ปป�� 
วันเดอรDแลนดD THE MALL, สมอลDเวิลDดBIG C, 
พัทยาปารDค และสวนนํ้าลโีอแลนดDกลุLมตัวอยLางทํา
การสุLมจับฉลากสวนสนุก จํานวน 3 แหLง ไดSแกL 
สวนสนุกซานโตริน่ี พารDค ชะอํา,สวนสนุกดรีม
เวิลดD และสวนสยาม 

2.  กลุLมตัวอยLางนักทLองเท่ียวสวนสนุกท้ัง 
3 แหLง คือ สวนสนุกซานโตริน่ี พารDค ชะอํา, สวน
สนุกดรีมเวิลดD และสวนสยาม ท่ีมาใชSบริการ
ทLองเท่ียวสวนสนุกในประเทศไทย โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญท่ี .05 การวิจัยน้ีกําหนดขนาดกลุLม
ตัวอยLางจํานวน 400 ตัวอยLาง และการคํานวณ
ขSางตSนท่ีระดับความเช่ือม่ัน รSอยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อน รSอยละ 5 โดยการคัดเลือก
กลุLมตัวอยLางจากนักทLองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใชS
บริการสวนสนุกในประเทศไทยใชSวิ ธีการเลือก
ตัวอยLางแบบโควตา (Quota sampling)โดยแยกเปYน
สวนสนุกซานโตริน่ี  พารDคชะอํา จํานวน 133 
ตัวอยLาง สวนสนุกดรีมเวิลดD จํานวน 134 ตัวอยLาง 
และสวนสยาม จํานวน 133 ตัวอยLาง แตLละโควตา
เลือกตัวอยLางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ปKจจัยสLวนบุคคล คือ 
เพศอายุระดับการศึกษาสูงสุดอาชีพหลักรายไดS
เฉลี่ยตLอเดือน 
 2. ตัวแปรตาม คือ สLวนประสมการตลาด
บริการ (Services Marketing Mix หรือ 7Ps) ไดSแกL 
ผลิตภัณฑD(Product) ราคา(Price) ชLองทางการ    
จัดจําหนLาย (Place) การสLงเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 1. ปKจจัยสLวนบุคคลท่ีแตกตLางกันมีผลตLอ
ตLอปKจจัยสLวนผสมทางการตลาดท่ีแตกตLางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 

1.  ผูSวิจัย เปYนผูSต้ังประเด็นคําถาม บันทึก 
เก็บรวบรวมขSอมูล และวิเคราะหDขSอมูล 

2. แบบสอบถาม ทําการเก็บขSอมูลเชิง
ปริมาณในกลุLมนักทLองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใชS
บริการสวนสนุกในประเทศไทยแยกดังน้ี สวนสนุก
ซานโตริน่ี พารDค ชะอําสวนสนุกดรีมเวิลดD และ
สวนสยามพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวขSองแบLงเปYน 3 สLวนดังน้ี 
 สLวนท่ี 1 ปKจจัยสLวนบุคคลไดSแกL เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุดอาชีพหลัก และรายไดSเฉลี่ย
ตLอเดือน ตามทฤษฎีการดํารงชีวิตของมาสโลวDกับ
ทัศนคติ และแรงจูงใจพื้นฐานในการเดินทาง
ทLองเท่ียวรLวมกับผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวขSอง 

สLวนท่ี 2 ปKจจัยสLวนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลตLอนักทLองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใชSบริการ
สวนสนุกในประเทศไทย(สวนสนุกซานโตริน่ีพารDค 
ชะอําสวนสนุกดรีมเวิลดD และสวนสยาม)ใชSทฤษฏี
สLวนประสมการตลาดบริการ(ServicesMarketing 
Mix หรือ 7Ps)  
 สLวนท่ี 3 ขSอมูลเกี่ยวกับปKญหา และ
ขSอเสนอแนะในการตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกใน
ประเทศไทย (สวนสนุกซานโตริน่ี พารDค ชะอํา  
สวนสนุกดรีมเวิลดD และสวนสยาม) 
 สLวนท่ี 4 การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (ContentValidity)โดยใหSอาจารยDท่ีปรึกษา  
3 ทLาน เปYนผูSตรวจสอบเนื้อหา คLาความเท่ียงของ
แบบสอบถามเทLากับ .84 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพื่อขอ
อนุญาตตLอผูSบริหารสวนสนุกท้ัง 3 แหLง เพื่อสLง
แบบสอบถามใหSแกLนักทLองเท่ียวท่ีเขSามาใชSบริการ 
 2. ดํา เนินการแจกแบบสอบถามแกL
นักทLองเท่ียวท่ีเขSามาใชSบริการสวนสนุกท้ัง 3 แหLง 

โดยอธิบายใหSทราบถึงวัตถุประสงคDและประโยชนDท่ี
จะไดSรับจากการวิจัย รวมท้ังช้ีแจงอยLางละเอียดใหS
ทราบถึงวิธีตอบแบบสอบถาม  
 3. เมื่อแจกแบบสอบถามเสร็จเรียบรSอย
ผูSวิจัยรอรับคืนแบบสอบถามจากนักทLองเท่ียว
ปรากฏวLาไดSรับแบบสอบถามกลับคืนและนํามา
วิเคราะหDจํานวน 400 ชุด รSอยละ 100 ของ
แบบสอบถามท้ังหมด 
 4. เมื่อผูSวิจัยไดSรับคืนแบบสอบถามแลSว 
ทําการตรวจสอบความสมบูรณD ความถูกตSองของ
แบบสอบถาม ความสมบูรณDถูกตSองหรือไมL และ
นําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหD ประมวลผล 

 สถิติที่ใช�วิเคราะห=ข�อมูล 
 1 .  ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า ( Description 
method) อธิบายถึงขSอมูลทางดSานประชากรของ
ผูSตอบแบบสอบถามโดยการใชSสถิติพื้นฐาน ไดSแกL
การแจกแจงความถี่คํานวณเปYนคLารSอยละและสถติิ
ท่ีใชSในการวิเคราะหDระดับการตัดสินใจใชSบริการ
สวนสนุกในประเทศไทยท้ังภาพรวม และรายขSอใชS
คLาเฉลี่ยและสLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. การทดสอบสมมติฐาน ใชSสถิ ติ
อนุมาน (Inferential statistics) โดยสถิติท่ีใชS คือ       
t-test ทดสอบความแตกตLางของคLาเฉลี่ยจากกลุLม
ตัวอยLาง 2 กลุLม และใชSคLาสถิติ One-Way ANOVA 
ในการทดสอบความแตกตLางของคLาเฉลี่ยจากกลุLม
ตัวอยLางมากกวLา  2 กลุLมยLอยขึ้นไป อยLางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 

 ป�จจัยส�วนประสมการตลาดที่มีผลต�อ
นักท�องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช�บริการสวน
สนุกซานโตรินี่ พาร=ค ชะอํา 

 1. ปK จ จั ย สL ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผูS ต อ บ
แบบสอบถามพบวLาสLวนมากเปYนเพศหญิงมากกวLา
เพศชายรSอยละ 54.07 โดยสLวนมากอายุระหวLาง 
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15-24 ป� รSอยละ 40.74 รองลงมาอายุระหวLาง 
25–34 ป� รSอยละ 29.63 สถานภาพโสดรSอยละ
77.78 และสถานภาพสมรส รSอยละ 22.22 โดย
สLวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรSอยละ 
42.96 รองลงมาคือ ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตSนหรือตํ่ากวLารSอยละ 33.33 และศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทLา รSอยละ 
22.96 เปYนนักเ รียน/ นักศึกษา รSอยละ 55.56 
รองลงมาเปYนลูกจSาง /พนักงานบริษัทเอกชน     
รS อ ย ล ะ  25.93 แ ล ะ รั บ ร า ช ก า ร / พ นั ก ง า น
รัฐวิสาหกิจรSอยละ 8.88 และผูSตอบแบบสอบถาม
สLวนมากมีรายไดS ตํ่ากวLา 10,000 บาท รSอยละ 
54.07 ร อ ง ล ง ม า  คื อ มี ร า ย ไ ดS ร ะ ห วL า ง         
20,001 – 30,000 บาท และมีรายไดS 30,001 บาท
ขึ้นไปรSอยละ 19.26 เทLากัน 
 2. ปK จจั ย ท่ีมี ผลตL อ นักทL อง เ ท่ียว ท่ี
ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกในประเทศไทยพบวLา 
การทLองเท่ียวในรอบ 1 ป� ผูSตอบแบบสอบถาม
สLวนมากทLองเท่ียว จํานวน 3-4 คร้ังรSอยละ 35.56 
รองลงมาทLองเท่ียวใน 1 ป� จํานวน 1–2 คร้ังรSอยละ 
22.96 และทLองเท่ียวใน 1 ป� จํานวน 5–6 คร้ัง และ
ทLองเท่ียวมากกวLา 6 คร้ัง ขึ้นไปรSอยละ 20.74 
เทLากันตามลําดับ 
 เวลาเฉลี่ยในการเดินทางทLองเท่ียวใน
แตLละคร้ัง ผูSตอบแบบสอบถามสLวนมากใชSเวลา
เดินทางมาทLองเท่ียว 2–3 วันมากท่ีสุดรSอยละ 
57.04 รองลงมาใชSเวลาทLองเท่ียวใน 1 วัน รSอยละ 
33.33 และใชSเวลาเดินทางมาทLองเท่ียว 4–5 วัน 
รSอยละ 8.15 
 ชLวงเวลาท่ีนิยมไปทLองเท่ียวของผูSตอบ
แบบสอบถามสLวนมากนิยมมาทLองเท่ียวในวันหยุด
เสารD–อาทิตยDมากท่ีสุด รSอยละ 65.19 รองลงมา
นิยมมาในวันหยุดราชการ รSอยละ 22.96 และนิยม
มาในวันธรรมดารSอยละ 11.58 การเดินทางมา
ทLองเท่ียว ผูSตอบแบบสอบถามสLวนมากเดินทางมา

ทLองเท่ียวโดยรถยนตDสLวนบุคคล รSอยละ 81.48 
รองลงมา คือ เดินทางมาโดยรถโดยสารประจํา
ทาง/รถรับจSาง รSอยละ 15.56 และเดินทางมากับ
กรุ�ปทัวรD/บริษัททัวรD รSอยละ 2.96 
 3. การวิ เคราะหDเกี่ยวกับปKจจัยสLวน
ประสมทางการตลาดพิจารณารายประเด็นพบวLา 
ผูSตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากท่ีสุดใน
เร่ืองปKจจัยดSานผลิตภัณฑD รองลงมา คือ ปKจจัย
ดS าน ลักษณะทางกายภาพ  และปK จจั ยดS า น
กระบวนการเมื่อพิจารณาปKจจัยสLวนประสมทาง
การตลาดเปYนรายประเด็นพบวLา 
 ดSานผลิตภัณฑDพิจารณารายประเด็น
พบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานผลิตภัณฑD
มากท่ีสุดเร่ืองการออกแบบตกแตLง ความสวยงาม
ภายใน รองลงมา คือ ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี 
ความหลากหลายและปลอดภัยของเคร่ืองเลLน  
 ดSานราคาพิจารณารายประเด็นพบวLา    
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานราคามากท่ีสุด
เร่ืองสLวนลดโอกาสพิเศษตLาง ๆ รองลงมา คือ  
การใหSสLวนลดเมื่อซื้อบัตรรวมเคร่ืองเลLน และราคา
ความคุSมคLาเมื่อเทียบกับบริการท่ีไดSรับ  
 ดSานชLองทางการจัดจําหนLาย พิจารณา
รายประเด็นพบวLามีความคิดเห็นปKจจัยดSานชLอง
ทางการจัดจําหนLายมากท่ีสุดเร่ืองสถานท่ีต้ังของท่ี
จําหนLายต๋ัว รองลงมา คือ ชLองทางการผLานประตู 
การย่ืนต๋ัวมีชLองขายต๋ัวหนSาทางเขSา  
 ดSานการสLงเสริมการตลาด พิจารณาราย
ประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นปKจจัยดSานการ
สLงเสริมการตลาดมากท่ีสุด เร่ืองการโฆษณาลง
ป{ายคัทเอาทD รองลงมา คือ การใหSขSอมูลเกี่ยวกับ
สวนสนุก และการโฆษณาผLานทางอินเทอรDเน็ต 
 ดSานบุคคลพิจารณารายประเด็นพบวLา   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานบุคคลมากท่ีสุด 
เ ร่ืองการมีมนุษยD สัมพันธDและบุคลิกภาพของ
พนักงาน รองลงมา คือ การใหSมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย และความรวดเร็วในการบริการ 
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 ลักษณะทางกายภาพพิจารณาราย
ประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSาน
ลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด ในเร่ืองการจัดวาง
ภูมิทัศนDสถานท่ี รองลงมา คือ ความโดดเดLนของ
ป{ายช่ือสถานท่ี และการมีระบบการถLายเทอากาศ  
 ดSานกระบวนการพิจารณารายประเด็น
พ บ วL า มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ปK จ จั ย ดS า น
กระบวนการมากท่ีสุด เ ร่ืองความพอใจและ
ประทับใจในบริการ รองลงมา คือ ความถูกตSอง
ของการจําหนLายต๋ัว และการบริการ  
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชSคLาสถิติ 
One-way ANOVA พ บ วL า ใ นภา พ รว ม ก ลุL ม
นักทLองเ ท่ียวมีความคิดเ ห็นต Lอการตัดสินใจ
เดินทางมาใชSบริการสวนสนุกไมLแตกตLางกันโดยมี
คLา P เทLากับ .080, .234, .148, .212 และ.362  
อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามลําดับ 

  
 

 ป�จจัยส�วนประสมการตลาดทีมี่ผลต�อ
นักท�องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช�บริการสวน
สนุกดรีมเวลิด= 

1. ปK จ จั ย สL ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผูS ต อ บ
แบบสอบถามพบวLา สLวนมากเปYนเพศชาย 80 คน 
รSอยละ 59.26 และเพศหญิง 55 คน รSอยละ 
40.74 ผูSตอบแบบสอบถามสLวนมากอายุระหวLาง 
15-24 ป� รSอยละ 34.07 รองลงมาอายุระหวLาง 
25–34 ป�  รSอยละ 31.11 ผูS ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพโสด รSอยละ 82.96 สถานภาพสมรส 
รSอยละ 17.04 การศึกษาระดับปริญญาตรี รSอยละ 
41.84 รองลงมา คือการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตSนหรือตํ่ากวLารSอยละ 40.74 และมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทLารSอยละ 
17.78เปY น นัก เ รียน / นัก ศึกษา  รS อยละ  59.26 
รองลงมาเปYนลูกจSาง /พนักงานบริษัทเอกชน     
รSอยละ 25.19 และประกอบธุรกิจสLวนตัว รSอยละ 
6.67 และสLวนมากมีรายไดSตํ่ากวLา 10,000 บาท
รSอยละ 57.78 รองลงมา คือ มีรายไดS 30,001 บาท
ขึ้น ไป  รS อยละ  20.74 และมี ร าย ไดS ร ะหวL า ง 
20,001–30,000 บาท รSอยละ 17.04 เทLากัน  
 2. ปKจจัยท่ีมีผลตLอนักทLองเท่ียวชาวไทย  
ท่ีตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกในประเทศไทยพบวLา 
การทLองเท่ียวในรอบ 1 ป� ผูSตอบแบบสอบถาม
สLวนมากเดินทางมาทLองเท่ียวภายใน 1 ป� จํานวน 
3-4 คร้ัง รSอยละ 29.64 รองลงมา คือ จํานวน   
5–6 คร้ัง รSอยละ 23.70 และจํานวน 1–2 คร้ัง  
รSอยละ 24.44 เวลาเฉลี่ยในการเดินทางทLองเท่ียว
แตLละคร้ัง สLวนมากใชSเวลามาทLองเท่ียว 2–3 วัน
มากท่ีสุด รSอยละ 58.52 รองลงมาใชSเวลา1 วัน 
รSอยละ 29.63 และใชSเวลาเดินทางในแตLละคร้ัง    
4 – 5 วัน รSอยละ 8.89 ตามลําดับ 
 ชLวงเวลาท่ีผูSตอบแบบสอบถามนิยมมา
ทLองเท่ียววันหยุดเสารD–อาทิตยDมากท่ีสุดรSอยละ
65.93 รองลงมาวันหยุดราชการ รSอยละ 25.18 

ตารางที่  1  ปKจ จัยสL วนประสมการตลาดที่ มี ผลตL อ
 นั ก ทL อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย ที่ ตั ด สิ น ใ จ ใ ชS
 บริการสวนสนุกซานโตรินี่  พารDค ชะอํา 
 จําแนกตามปKจจัยสLวนบุคคล  

ป�จจัยลักษณะส�วนบุคคล 
วิธี
ทาง
สถิติ 

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 

1. เพศมีผลตLอการตัดสินใจใชS
บริการสวนสนุกตLางกัน 

t-test 
 

ปฏิเสธ 
.080 

2. อายุมีผลตLอการตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.234 

3. อาชีพมีผลตLอการตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.148 

4 .  ก า รศึ ก ษ า ผล ตL อก า ร
ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุก
ตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.212 

5. รายไดSมีผลตLอการตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.362 
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และวันธรรมดา รSอยละ 8.89 การเดินทางมา
ทLองเท่ียว สLวนมากเดินทางมาโดยรถยนตDสLวน
บุคคล รSอยละ 82.23 รองลงมา คือ เดินทางโดย
รถโดยสารประจําทาง/รถรับจSาง รSอยละ 14.07 
และมากับกรุ�ปทัวรD/บริษัททัวรD รSอยละ 3.70 
 3.  การวิเคราะหDปKจจัยสLวนประสมทาง
การตลาดพบวLา ผูSตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยสLวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตLอการตัดสินใจใชSบริการสวนสนุก พิจารณา
รายประเด็นพบวLา ผูSตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุดเ ร่ืองปKจจัยดSานลักษณะทาง
กายภาพ รองลงมา คือ ปKจจัยดSานผลิตภัณฑD และ
ปKจจัยดSานกระบวนการ เมื่อพิจารณาปKจจัยสLวน
ประสมทางการตลาดเปYนรายประเด็นพบวLา 
 ดSานผลิตภัณฑDพิจารณารายประเด็น
พบวLา คิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานผลิตภัณฑDมาก
ท่ีสุดความมีช่ือเสียงของสถานท่ี รองลงมา คือ 
การออกแบบตกแตLง ความสวยงามภายใน ความ
หลากหลายและความปลอดภัยของเคร่ืองเลLน  
 ดSานราคาพิจารณาเปYนรายประเด็นพบวLา 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานราคามากท่ีสุด 
ในความคุS มคL า เมื่ อ เ ทียบกับบ ริการ ท่ี ไดS รั บ 
รองลงมา คือสLวนลดในโอกาสพิเศษตLางๆ และ 
การใหSสLวนลดเมื่อซื้อบัตรรวมเคร่ืองเลLน 
 ดSานชLองทางการจัดจําหนLาย พิจารณา
รายประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัย
ดSานชLองทางการจัดจําหนLายมากท่ีสุดเร่ืองความ
รวดเร็วในการจําหนLายต๋ัวแตLละประเภท รองลงมา 
คือ สถานท่ีต้ังของท่ีจําหนLายต๋ัว และความสะดวก
ในการใหSบริการ  
 ดSานการสLงเสริมการตลาด พิจารณา
รายประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัย
ดSานการสLงเสริมการตลาดมากท่ีสุดเร่ืองการไดS
สLวนลดบัตรผLานประตูในเทศกาลตLางๆรองลงมา

คือ การใหSขSอมูลเกี่ยวกับสวนสนุกและการโฆษณา
ผLานทางอินเทอรDเน็ต  
 ดSานบุคคลพิจารณารายประเด็นพบวLา   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานบุคคลมากท่ีสุด
เร่ืองการจัดใหSมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
รองลงมา คือ การมีมนุษยDสัมพันธDบุคลิกภาพและ
การแตLงกายของพนักงาน  
 ดSานลักษณะทางกายภาพ พิจารณาราย
ประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSาน
ลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุดเร่ืองบรรยากาศ
โดยรวมของสถานท่ี รองลงมา คือ ความโดดเดLน
ของป{ายช่ือสถานท่ี และเร่ืองการจัดวางภูมิทัศนD
สถานท่ี  
 ดSานกระบวนการ พิจารณารายประเด็น
พบวLาความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานกระบวนการ
มากท่ีสุด ในภาพรวมของการใหSบริการ รองลงมา 
คือ ความพอใจประทับใจในบริการ และความ 
ถูกตSองของการจําหนLายต๋ัว  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชSคLาสถิติ 
One-way ANOVA พบวL าภาพรวมของก ลุL ม
นักทLองเ ท่ียวมีความคิดเ ห็นต Lอการตัดสินใจ
เดินทางมาใชSบริการสวนสนุกไมLแตกตLางกันโดย 
คLา P เทLากับ .117, .444, .437, .496 และ .300 
อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามลําดับ    

ตารางที่ 2 ปKจจัยสLวนประสมการตลาดที่มีผลตLอนักทLองเที่ยว  
               ชาวไทยที่ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกดรีมเวิลดD   
               จําแนกตามปKจจัยสLวนบุคคล 

ป�จจัยลักษณะส�วนบุคคล 
วิธีทาง
สถิติ 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1. เพศมีผลตLอการตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกตLางกัน 

t-test 
ปฏิเสธ 
.117 

2. อายุมีผลตLอการตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.444 

3 .  อ า ชี พ มี ผ ล ตL อ ก า ร
ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุก
ตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.437 

4 .การศึกษามีผลตLอการ
ตัดสินใจใชSบริการสวนสนุก
ตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.496 

5.รายไดSมีผลตLอการตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.300 
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ป�จจัยส�วนประสมการตลาดที่มีผลต�อ
นักท�องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช�บริการสวน
สนุกสวนสยาม 

 1. ขSอมูลปKจจัยสLวนบุคคลของผูSตอบ
แบบสอบถามสLวนมากเปYนเพศชายจํานวน 88 คน 
รSอยละ65.19 และเปYนเพศหญิง จํานวน 47 คน 
รSอยละ 34.81 โดยสLวนมาอายุ 15-24 ป�รSอยละ 
42.22 รองลงมา คืออายุนSอยกวLา 15 ป� รSอยละ 
37.78 และอายุระหวLาง 25–34 ป� รSอยละ 15.56 
สLวนมากสถานภาพโสด รSอยละ 94.81 และ
สถานภาพสมรสรSอยละ 5.19สLวนมากศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตSนหรือตํ่ากวLารSอยละ 44.44 
รองลงมา คือศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทLา รSอยละ 30.37 และศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รSอยละ 25.19 เปYนนักเรียน/นักศึกษา 
รSอยละ 77.04 รองลงมาเปYนลูกจSาง/พนักงาน
บริษัทเอกชน รSอยละ 12.59 และประกอบธุรกิจ
สLวนตัว รSอยละ 5.93 สLวนมากมีรายไดSตํ่ากวLา 
10,000 บาท รSอยละ 74.07 รองลงมา คือมีรายไดS 
30,001 บาทขึ้นไป รSอยละ 14.81 และรายไดS
ระหวL า ง  20,001–30,000 บาท รS อยละ  5.93 
ตามลําดับ 
 2. ปKจจัยสLวนประสมการตลาดท่ีมีผลตLอ
นักทLองเ ท่ียวท่ีตัดสินใจใชSบริการสวนสนุกใน
ประเทศไทยพบวLา การทLองเท่ียวในรอบ 1 ป� 
สLวนมากทLองเท่ียวภายใน 1 ป� จํานวน 1-2 คร้ัง 
รSอยละ 33.33 รองลงมา คือ จํานวน 3-4 คร้ัง 
รSอยละ 28.89 และทLองเท่ียวภายใน 1 ป� มากกวLา 
6 คร้ังขึ้นไป รSอยละ 25.93 ตามลําดับ 

เวลาเฉลี่ยในการเดินทางทLองเท่ียวแตLละ
คร้ังใชSระยะเวลาเดินทางมาทLองเท่ียวแตLละคร้ัง
ร ะ ห วL า ง  2-3 วั น ม า ก ท่ี สุ ด  รS อ ย ล ะ  42.22 
รองลงมาใชSเวลาทLองเท่ียว 1 วัน รSอยละ 40.00 
และใชSเวลาเฉลี่ยเดินทางมาทLองเท่ียวในแตLละคร้ัง
4-5 วัน รSอยละ 12.59 
 

 ชLวงเวลาท่ีนิยมไปทLองเท่ียว สLวนมาก
นิยมมาวันหยุดเสารD–อาทิตยDมากท่ีสุด รSอยละ
72.59 รองลงมานิยมมาวันหยุดราชการ รSอยละ 
20.00 และมาทLองเท่ียวในวันธรรมดารSอยละ 7.41
การเดินทางมาทLองเท่ียว สLวนมากเดินทางมา
ทLองเท่ียวโดยรถยนตDสLวนบุคคล รSอยละ 82.96
รองลงมา คือ เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง/
รถรับจSาง รSอยละ 14.08 และเดินทางมาทLองเท่ียว
กับกรุ�ปทัวรD/บริษัททัวรDรSอยละ 2.96 ตามลําดับ 
 3. การวิเคราะหDปKจจัยสLวนประสมทาง
การตลาดภาพรวมอยูLในระดับมากท่ีสุด พิจารณา
รายประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นมากท่ีสุดเร่ือง
ปKจจัยดSานกระบวนการ รองลงมา คือ ปKจจัยดSาน
ลักษณะทางกายภาพ และปKจจัยดSานผลิตภัณฑD 
ตามลํา ดับ พิจารณาปKจจัยสL วนประสมทาง
การตลาดเปYนรายประเด็นพบวLา 
 ดSานผลิตภัณฑDพิจารณารายประเด็น
พบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานผลิตภัณฑD
มากท่ีสุดเร่ืองความหลากหลายและปลอดภัยของ
เคร่ืองเลLน รองลงมาการออกแบบตกแตLง ความ
สวยงามภายใน และอุปกรณDอํานวยความสะดวก  
 ดSานราคา พิจารณารายประเด็นพบวLา   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานราคามากท่ีสุด 
เร่ืองราคาความคุSมคLาเมื่อเทียบกับบริการท่ีไดSรับ 
รองลงมา คือ สLวนลดโอกาสพิเศษตLางๆ และใหS
สLวนลดเมื่อซื้อบัตรรวมเคร่ืองเลLน  
 ดSานชLองทางการจัดจําหนLาย พิจารณา
รายประเด็นพบวLา คิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานชLอง
ทางการจัดจําหนLายมากท่ีสุด เร่ืองความสะดวกใน
การใหSบริการ รองลงมาความรวดเร็วในการ
จําหนLายต๋ัว และมีชLองทางการขายต๋ัวหนSาทางเขSา  
 ดSานการสLงเสริมการตลาดพิจารณาราย
ประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSาน
การสLงเสริมการตลาดมากท่ีสุด เ ร่ืองการไดS
สLวนลดบัตรผLานประตูในเทศกาลตLางๆ รองลงมา  
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คือ การใหSขSอมูลเกี่ยวกับสวนสนุก และการ
ประชาสัมพันธDขSอมูลอยLางตLอเนื่อง  
 ดSานบุคคลพิจารณารายประเด็นพบวLา   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSานบุคคลมากท่ีสุด 
เ ร่ืองการมีมนุษยD สัมพันธDและบุคลิกภาพของ
พนักงาน รองลงมา คือมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย และพนักงานเพียงพอตLอการใหSบริการ  
 ดSานลักษณะทางกายภาพ พิจารณาราย
ประเด็นพบวLา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยดSาน
ลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด เร่ืองการมีระบบ
การถLายเทอากาศ รองลงมา คือ บรรยากาศของ
สถานท่ี เร่ืองทําเลท่ีตั้ง และสถานท่ีจอดรถ  
 ดSานกระบวนการพิจารณารายประเด็น
พบวL า  มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บปK จ จั ย ดS า น
กระบวนการมากท่ีสุดเร่ืองความพอใจ และความ
ประทับใจในบริการ รองลงมา คือ ความถูกตSอง
ของการจําหนLายต๋ัว และการบริการ  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชSคLาสถิติ 
t-test และสถิติ One-way ANOVA พบวLากลุLม
นักทLองเ ท่ียวมีความคิดเ ห็นต Lอการตัดสินใจ
เดินทางมาใชSบริการสวนสนุกไมLแตกตLางกันโดย   
มีคLา P เทLากับ .089, .253, .126 และ .062 
ยกเวSนปKจจัยดSานรายไดS เฉลี่ ยตLอเดือน กลุLม
นักทLองเ ท่ียวมีความคิดเ ห็นต Lอการตัดสินใจ
เดินทางมาใชSบริการสวนสนุกแตกตLางกันโดยมีคLา 
P เทLากับ.044* อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ตามลําดับ  

สรุปคLาความสัมพันธDระหวLางตัวแปรโดย
คLาสถิติ Pearson Correlation ท้ัง 3 แหLง (สวนสนุก
ซานโตริน่ี พารDคชะอําสวนสนุกดรีมเวิลดD และสวน
สยาม) พบวLาคLาท่ีไดSเปYนคLาบวกมีคLาเขSาใกลS 1 ท้ัง 
3 แหLง  แปรผลไดSวLาปKจจัยสLวนประสมทาง
การตลาดกับระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจมา
ใชSบริการสวนสนุกมีความสัมพันธDกันในเชิงบวก  

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเ ร่ืองปKจจัยสL วนประสม
การตลาดท่ีมีผลตLอนักทLองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกในประเทศไทย (สวนสนุกซานโต
ริน่ี พารDค ชะอําสวนสนุกดรีมเวิลดD และสวนสยาม) 
ศึกษาเกี่ยวกับปKจจัยสLวนประสมทางการตลาด
พบวLา กลุLมนักทLองเท่ียวท่ีเขSามาใชSบริการในสวน
สนุก สLวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปKจจัยสLวน
ประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูLในระดับมาก 
ซึ่งผลการศึกษาดังกลLาวไดSขSอคSนพบท่ีสอดคลSอง
กับผลการศึกษาของ ประกาศิต ทองเจอเพชร 
(2544) ศึกษาเร่ืองปKจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตLอการตัดสินใจทLองเท่ียวในประเทศไทยของ
นักทLอง เ ท่ียวชาวอ เม ริกาพบวL า  ปK จจั ยทาง
การตลาด ท่ีมีผลตLอการ ตัดสิน ใจทLอง เ ท่ียว       
โดยดSานราคาเปYนปKจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด นอกจากน้ี
ผลการศึกษาคร้ังน้ียังไดSขSอคSนพบท่ีสอดคลSองกับ

ตารางที่  3  ปKจ จัยสL วนประสมการตลาดที่มี ผลตLอ  
                  นักทLองเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใชSบริการ  
                  สวนสนุกสวนสยาม จําแนกตามปKจจัย  
                  สLวนบุคคล 

ป�จจัยลักษณะส�วนบุคคล 
วิธี
ทาง
สถิติ 

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 

   
1. เพศมีผลตLอการตัดสินใจใชS
บริการสวนสนุกตLางกัน 

t-test 
ปฏิเสธ 
.089 

2. อายุมีผลตLอการตัดสินใจใชS
บริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.253 

3. อาชีพมีผลตLอการตัดสินใจใชS
บริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.126 

4.การศึกษามีผลตLอการตัดสินใจ
ใชSบริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.062 

5.รายไดSมีผลตLอการตัดสินใจใชS
บริการสวนสนุกตLางกัน 

F-test 
ปฏิเสธ 
.044* 
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ผลการศึกษาของ ณฤทัย กุลฑา (2547) ไดSศึกษา
เร่ืองปKจจัยท่ีมีผลตLอการทLองเท่ียวภายในประเทศ
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวLาปKจจัยสLวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตLอการทLองเท่ียวของ
ประชากร ไดSแกL ดSานภาพลักษณDของสถานท่ี
ทLองเท่ียว เปYนปKจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด รองลองมา
ดSานกระบวนการใหSบริการ ชLองทางการจัดจําหนLาย 
ดSานผลิตภัณฑD  ดSานราคา และการสLง เส ริม
การตลาด ตามลําดับ 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 

 ข�อเสนอแนะสําหรับปฏิบัติการ 
 1. ควรประชาสัมพันธDใหSนักทLองเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวตLางประเทศไดSรูSจักสวนสนุกมาก
ขึ้น ท้ังการโฆษณาทางโทรทัศนD วิทยุ สื่อสิ่งพิมพD
ตLางๆ รวมถึงชLองทางอินเทอรDเน็ตมากขึ้น 

2. ผูSบริหารหรือผูSประกอบการสวนสนุก
ท้ัง 3 แหLง ควรอบรมและปลุกฝKงใหSพนักงาน       
ผูSใหSบริการมีคLานิยมท่ีดีในการใหSบริการ โดยเนSน
การใหSบริการอยLางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
และมีความโปรLงใส 

3. ควรดูแลและ รักษาความสะอาด
สถานท่ีท้ังภายในและภายนอกของสวนสนุก 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ค ว ร วิ จั ย ถึ ง ปK จ จั ย ท่ี มี ผ ล ตL อ

นักทLองเท่ียวชาวตLางชาติท่ีตัดสินใจใชSบริการสวน
สนุกในประเทศไทย 

2. ควรวิจัยถึงความปลอดภัยและความ
พึงพอใจของนักทLองเท่ียวท่ีเขSามาใชSบริการสวน
สนุกเพื่อท่ีจะไดSเปYนแนวทางในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินการของสวนสนุกตLอไป 
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