
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บริการ 
เอเชียทีค เดอะ ริเวอรฟ์ร้อนท ์

MARKETING MIX’S SATISFACTION RELATING TO CONSUMER’ BEHAVIOR  
OF ASIATIQUE THE RIVERFRONT 

 
 

กฤตตกิา ค าสยีา1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิาร เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ โดย
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รวมทัง้
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการเอเชียทีค                
เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์ 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูใ้ชบ้รกิารหรอืเคยใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์ จ านวน 
400 คน ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด มี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท ความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โดยรวมและรายดา้น 
ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ การตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บรกิารอยู่ในระดบัมากทุกดา้น
ตามล าดบั 
 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร พบว่า สว่นใหญ่รูจ้กัเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์จาก Internet / Social Media มี
ความถี่ในการใช้บรกิารเฉลี่ย 2 ครัง้ และเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวัในช่วงวนัเสาร์– อาทติย์ ซึ่งแฟนหรอืคนรกัจะมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการมาใชบ้รกิารมากที่สุดและชื่นชอบย่านรมิน ้ามากที่สุด  ส่วนการรบัรูจ้รงิ พบว่า สงูกว่า
ความคาดหวงัและจะกลบัมาใชบ้รกิารซ ้ารวมทัง้จะแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใหม้าใชบ้รกิารอย่างแน่นอน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีระดบัการศกึษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาเปิดโครงการทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร
และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่น
การใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ พฤตกิรรม การใชบ้รกิาร 
 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
 The This research aims to study behavior on using services at Asiatique the Riverfront classified 
by demographic factor such as gender, age, marital status, education level, career, and average monthly 
income including to study the relationship between satisfaction toward marketing mix and behavior on using 
services at Asiatique the Riverfront. 
  Sample size of this research is 400 customers using sevices at Asiatique the Riverfront. Research 
results are as follows:  most respondents are female, aged between 31 and 40 years old, being single, 
holding the Bachelor’s Degree, working as private company employees, and earning average monthly income 
between Baht 10,001 and 20,000. Customers’ satisfaction toward marketing mix of Asiatique the Riverfront in 
overall and individual category consisted of product and service, price, distribution channel, marketing 
promotion, personnel, physical evidence presentation, and servicing process are at the high levels. 
 Customers’ behaviors on using services are as follows: most customers know Asiatique the 
Riverfront from internet searching/social media; average visiting frequency is two times; they travel by their 
own vehicles on Saturday and Sunday; the influential persons for deciding to visit mostly are their lovers; the 
most favorite point is at the riverside; their perceptions are higher than their expectations; and they will 
definitely revisit and recommend aquaintances or friends to visit as well. 
 Customers with different education level and average monthly income influence behavior on using 
services at Asiatique the Riverfront in category of visiting frequency during project period differently with 
statistical significance of 0.01 levels. 
 Customers’ satisfaction toward marketing mix in category of product and service, marketing 
promotion, personnel, and servicing process are very low positively related to their behaviors on using 
services at Asiatique the Riverfront in category of visiting frequency during project period with statistical 
significance of 0.01 levels. 
 
Keywords: Satisfaction, Behavior, The service 

 
บทน า 
  กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางทางด้านการเมอืง การปกครอง การศกึษา ธุรกจิการค้าและการพาณิชย ์
รวมทัง้อุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของการขนถ่ายสนิค้าและการคมนาคมที่เชื่อมโยงไปทัว่
ประเทศ นอกจากนัน้ยงัเป็นเมอืงหลวงทีค่บัคัง่ไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วและศนูยร์วมของหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ มากมาย 
ปจัจุบนัธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธุรกิจการพฒันาและบริหาร
ศนูยก์ารคา้มแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัไปในทศิทางเดยีวกนั แนวโน้มของธุรกจิในอนาคตจะมกีารกระจายของศูนยก์ารค้า
แบบเปิดออกไปทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ  นอกจากนี้จะมีศูนย์การค้าแบบเปิดหลากหลายประเภท            
มากขึน้ เช่น ศูนยก์ารคา้ชุมชนขนาดใหญ่ (Community Center) ศูนยร์วมสนิคา้เฉพาะอย่าง (Power Center) ศูนย์
การคา้ไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Center) ศูนยก์ารคา้ของผูผ้ลติ (Factory Outlet Center) ตามความต้องการทีห่ลากหลาย
ของผูบ้รโิภค(ทีม่า: http://theretail.wordpress.com) หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ไดพ้ฒันาและปรบัเปลีย่นรูปแบบจากเดมิที่
เป็นเพยีงแหล่งช้อปป้ิงอย่างเดยีวดว้ยการเพิม่สสีนัต่างๆ เพื่อสนองตอบอารมณ์และความต้องการทีห่ลากหลายของ
รปูแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา  งานวจิยัของ Cheil พบว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทัง้ในและ
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ต่างประเทศเริ่มใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในเมือง จะเริ่มใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น  โดยเฉพาะ
หา้งสรรพสนิคา้(ทีม่า: บทสมัภาษณ์นายวนั ยอง แบ กรรมการผูจ้ดัการ Cheil Thailand.: www.brandage.com. 2555) 
 เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ภายใต้การด าเนินงานของกลุ่มไทยเจรญิคอรป์อเรชัน่ หรอื TCC Group จงึ
ถอืก าเนิดขึน้มาภายใต้แนวคดิ “เฟสตวิลัมารเ์กต็แอนด์ลฟิวิ่ง มวิเซยีม (Festival Market and Living Museum)” 
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและไลฟสไตลช์อ้ปป้ิงรมิแม่น ้าเจา้พระยาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทีม่อีงคป์ระกอบทีห่ลากหลาย
ส าหรบัรองรบัและเติมเต็มความต้องการของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มอย่างครบถ้วน โดยสอดแทรกเรื่องรา วที่
เกดิขึน้ในอดตี เพื่อเป็นการให้ความรู้ในลกัษณะหอจดหมายเหตุเกี่ยวกบัความส าคญัด้านต่างๆ ทัง้วถิีชวีติรมิแม่น ้า
เจา้พระยา การคา้ขายกบัต่างประเทศในยุคล่าอาณานิคม พรอ้มบอกเล่าถงึความเจรญิของสถาปตัยกรรมในยุคสมยันัน้ 
ดว้ยการปรบัปรุงอาคารเก่าและรกัษาโครงสรา้งทางสถาปตัยกรรมในสภาพเดมิเอาไว ้แบ่งออกเป็น 4 ย่าน ไดแ้ก่ ย่าน
เจรญิกรุง ย่านกลางเมอืง ย่านโรงงาน และย่านรมิน ้า ปจัจุบนัมนีกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิขา้มา
ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้กลุ่มลูกคา้ทวัรจ์ากต่างชาตซิึง่กลุ่มลูกค้าต่างชาตทิีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมากทีสุ่ดจะ
เป็น ฮ่องกง ไต้หวนั ญี่ปุ่นและเกาหลใีต้ ท าใหบ้รษิัท ทซีซี ีแลนด ์จ ากดั ต้องปรบัแผนในการรองรบันักท่องเทีย่วที่มี
จ านวนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนของสถานที่จอดรถ การปรบัปรุงภูมิทศัน์และระบบบริการต่างๆ เพื่อให้ได้
มาตรฐาน World Class Travel Destination นอกจากนัน้ยงัจะขยายและพฒันาธุรกจิในรปูแบบเดยีวกนันี้ในทีด่นิรมิน ้า
อกี 7 แปลงทัง้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งที่ดินที่จะพฒันาต่อจาก เอเชยีทีคฯ คือ 
อาคารอสีต์เอเชยีติ๊ก ทีอ่ยู่ติดกบัโรงแรมโอเรยีนเต็ล อายุยาวนานกว่า 100 ปี โดยอาจจะปรบัปรุงเป็นภตัตาคารหรู
ส าหรบัรองรบันักท่องเที่ยว นักธุรกจิ โดยมเีรอืเชื่อมโยงไปยงัเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ นอกจากนัน้ โครงการ
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ยงัไดร้บัการตดิต่อจากกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศจนีและฮ่องกงใหเ้ข้าไปสรา้ง 
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ในต่างประเทศเพราะสนใจรูปแบบการก่อสรา้ง สนิคา้ภายในโครงการและรา้นคา้ต่างๆ           
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัผสมผสานระหว่างไทยและต่างชาตไิดอ้ย่างกลมกลนื ซึง่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา 
 นอกจากการตัง้เป้าผลกัดนัใหเ้อเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญัระดบัโลกแลว้ การ
ทราบถงึความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคนัน้มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
การพฒันาระบบการใหบ้รกิารของทุกองคก์ร นอกจากจะเป็นสว่นหน่ึงทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาและขอ้บกพร่องในการ
ใหบ้รกิารไดอ้ย่างชดัเจนแลว้ ยงัเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของการใหบ้รกิารไดอ้ย่างดแีละมี
คุณภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา “ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท”์ เพื่อใหผู้บ้รหิารของ ทซีซี ีน าขอ้มูลจากงานวจิยัไปใชใ้นการ
บรหิารธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นทีพ่งึพอใจ รวมทัง้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรร์อ้นท ์โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้บริการ  
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ(Independent Variable)  ได้แก่  
  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ

http://www.brandage.com/
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   1.1.3 สถานภาพ 
   1.1.4 ระดบัการศกึษา 
   1.1.5 อาชพี 
   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.2 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร      
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคีเดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการเอเชียทีค             
เดอะรเิวอรฟ์รอ้นทท์ีแ่ตกต่างกนั 
 2. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเอเชียทีค            
เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) [2] กล่าวว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี ระดบัรายได ้เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัทางสถิติทีว่ดัได้ของประชากรที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น  
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  คอตเลอร ์(Kotler. 1997) [3] กล่าวคอืความพงึพอใจคอืระดบั
ความรูส้กึของบุคคลทีเ่ป็นผลจากการเปรยีบเทยีบการท างานของผลติภณัฑต์ามทีเ่หน็หรอืเขา้ใจกบัความคาดหวงัของ
บุคคลดงันัน้ระดบัความพงึพอใจจงึเป็นฟงักช์ัน่ของความแตกต่างระหว่างการท างานทีม่องเหน็หรอืเขา้ใจ (Perceived 
Performance) ความคาดหวงั (Expectations) ความพงึพอใจสามารถแบ่งอย่างกวา้งๆเป็น 3 ระดบัดว้ยกนัและลูกคา้
รายหนึ่งอาจมปีระสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ระดบันี้กล่าวคอืหากการท างานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ์)             
ไม่ตรงกบัความคาดหวงัลูกค้าย่อมเกดิความไม่พอใจหากการท างานของขอ้เสนอ  (หรอืผลติภณัฑ์) ตรงกบัความ
คาดหวงัลูกคา้ย่อมพอใจแต่ถ้าเกนิกว่าความคาดหวงัลูกคา้กย็ิง่พอใจมากขึน้ไปอกีคุณค่ารวมส าหรบัผูบ้รโิภค  (Total 
customer value) เป็นผลรวมของผลประโยชน์ (Utility) จากผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดบรกิารหนึ่งคุณค่าของผลติภณัฑ์
พจิารณาจากความแตกต่างทางการแข่งขนัซึง่ประกอบดว้ยความแตกต่างดา้นผลติภณัฑค์วามแตกต่างทัง้ 4 ดา้นนี้
ก่อให้เกดิคุณค่าผลติภณัฑ์ 4 ด้านเช่นกนั คอืคุณค่าผลติภณัฑ์ คุณค่าดา้นบรกิาร คุณค่าด้านบุคลากรและคุณค่า
ภาพลกัษณ์คุณค่า 4 ประการ เรยีกว่าคุณค่าผลติภณัฑร์วมในสายตาผูบ้รโิภคบรษิทัหลายแห่งมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้ง
ความพงึพอใจในระดบัสงูเพราะความพอใจอย่างเดยีวไม่สามารถดงึดูดลูกคา้ไหอ้ยู่กบัตนตลอดไปพวกเขาอาจเปลีย่น
ใจไปหาบรษิทัอื่นหากไดร้บัขอ้เสนอทีด่กีว่า ดงันัน้ลกูคา้ทีไ่ดร้บัความพอใจอย่างสงูจะไม่ใช่กลุ่มทีเ่ปลีย่นใจง่ายๆ ความ
พอใจหรือความยินดีในระดับสูงของพวกเขาสร้างความรู้สึกใกล้ชิดทางด้านอารมณ์ต่อตราสินค้านัน้ๆ ซึ่งไม่ใช่
ความชอบแบบธรรมดาทัว่ไปผลทีต่ามมาคอืความภกัดขีองลกูคา้ในระดบัสงูนัน่เอง 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ  โบวี ่และทรลี (Bovee; et al. 1992: 692) [4] ไดใ้หค้วามหมาย
ของการบริการว่าเป็นรูปแบบของการจดัส่งโดยผนวกผลประโยชน์ไปสู่ผู้ซื้อการบริการสามารถแบ่งเป็นเครื่องมือ 
(Machine) บุคคล (Person) หรอืรวมทัง้สองอย่างเขา้ดว้ยกนัสนิคา้ส่วนใหญ่เป็นการรวมกนัของสนิคา้ทีจ่บัต้องไดแ้ละ
การบรกิารทีจ่บัตอ้งไม่ไดผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นสนิคา้ท าหน้าทีใ่นการแลกเปลีย่นทางกายภาพทีล่กูคา้ตอ้งการอกีดา้นหนึ่งคอื
สนิคา้ทีเ่ป็นการบรกิารลกัษณะส าคญัคอืการแลกเปลีย่นดว้ยการบรกิารแมว้่าเราจะมกีารพูดเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร
โดยแยกกนัแต่เราสามารถเหน็สนิคา้มากมายทีค่วบคู่กนัไปทัง้สองลกัษณะ 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม อุทยั หริญัโต (2526: 14) [5] ใหค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรม 
หมายถึง กริยิาอาการหรอืปฏกิริยิาทีเ่มื่อเผชญิกบัสิง่เรา้ ซึง่จะมาจากภายในร่างกายหรอืภายนอกร่างกายกไ็ด้ และ
ปฏกิริยิาทีแ่สดงออกนี้มไิดเ้ป็นพฤตกิรรมทางกายเทานัน้ แต่รวมถงึพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัจติใจดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารหรอืเคยใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์อย่างน้อย 1 
ครัง้ ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์  เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ผู้ใช้บรกิารที่แน่นอนผู้วิจยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่า
ประชากร โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5 % (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 14) [1] 
ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณ 384 คน ผู้วจิยัจงึเพิม่จ านวนตวัอย่าง จ านวน 16 ตวัอย่าง รวมเป็นขนาด
ตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 400 ตวัอย่าง  วธิกีารสุ่มตวัอย่างขัน้แรกใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) และใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 

ผลการวิจยั  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 272 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.00 อายุ 31-40 ปี จ านวน 
127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.75 สถานภาพโสด จ านวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.25 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
จ านวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.75 พนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.25  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการเอเชีย
ทีค เดอะ ริเวอรฟ์รอ้นท ์
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.80) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก 
ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ( X = 3.86) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X = 3.85) ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
( X = 3.84) ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ( X = 3.84) ด้านราคา ( X = 3.81) ด้านบุคลากร 
( X = 3.70) และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ( X = 3.69) ตามล าดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.86) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ชื่อเสยีง
ของโครงการ ( X = 4.03) ภาพลกัษณ์โดยรวมของโครงการ ( X = 3.88) ความหลากหลายของสนิค้าและบรกิารใน
โครงการ ( X = 3.87) การจดัใหม้สีนิค้าหรอืบรกิารแบบครบวงจรส าหรบัทุกคนในครอบครวั ( X = 3.80) และความ
โดดเด่นและทนัสมยัของสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายในโครงการ ( X = 3.75) ตามล าดบั 
 ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.81) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ความคุ้มค่าในการใชบ้รกิาร ( X = 
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3.89) ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัการใหบ้รกิาร ( X = 3.80) มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด ( X = 3.79) 
และการก าหนดราคาของสนิคา้และบรกิาร ( X = 3.77) ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ได้แก่ 
บรรยากาศ / ท าเลที่ตัง้ของโครงการ ( X = 4.02) มีบริการขนส่งสาธารณะให้เลือกมากมาย ( X = 4.00) ความ
สะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้และใชบ้รกิาร ( X = 3.88) การจดัแผนผงัของรา้นคา้เป็นหมวดหมู่ สามารถหาไดง้่าย
มป้ีายบอกชดัเจน ( X = 3.86) และต าแหน่งทีต่ัง้มคีวามสะดวกสบายต่อการเดนิทาง ( X = 3.51) ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.84) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ มกีาร
จดักจิกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ อาท ิปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง ( X = 4.11) มกีารดงึดูดใจในการเข้ามาใช้
บรกิาร ( X = 3.88) การโฆษณาและประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ( X = 3.83) ความน่าสนใจของสนิค้า
หรอืบรกิารทีน่ ามาลดราคา ( X = 3.78) การจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายต่างๆ ไดแ้ก่ การจบัคูปอง ชงิโชค การแลกซือ้ 
( X = 3.72) และมกีารใหส้ว่นลดราคาหรอืใหข้องแถม/ของทีร่ะลกึในช่วงเทศกาลต่างๆ ( X = 3.70) ตามล าดบั 
 ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.70) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ได้แก่ พนักงานแต่งกายสะอาดและ
สุภาพเรียบร้อย ( X = 3.79) พนักงานให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน ( X = 3.78) กริยามารยาทในการ
ใหบ้รกิาร ( X = 3.78) พนกังานมคีวามเอาใจใสต่่อลูกคา้ ( X = 3.64) และพนักงานสามารถใหข้อ้มูลและแกไ้ขปญัหา
ใหล้กูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี( X = 3.52) ตามล าดบั 
 ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อด้านการ

สรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.84) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ บรรยากาศภายในโครงการ ( X = 4.25) ความสวยงามและทนัสมยั
ของการตกแต่งโครงการ ( X = 4.21) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสว่างของพืน้ทีภ่ายใน
โครงการ ( X = 3.98) ความสะอาดและรสชาติของอาหาร-เครื่องดื่ม ( X = 3.88) ความสะอาดของโครงการ ( X = 
3.83) ระบบรกัษาความปลอดภยั เช่น อุปกรณ์ดบัเพลงิ กลอ้งวงจรปิด ( X = 3.61) ความเพยีงพอของสิง่อ านวยความ
สะดวก อาท ิหอ้งสขุา ทีจ่อดรถ ตูเ้อทเีอม็ ( X = 3.48) และความสะอาดของหอ้งสขุา ( X = 3.45) ตามล าดบั 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.69) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมากที่สุด ได้แก่ 
เวลาเปิด – ปิดการใหบ้รกิารโครงการ ( X = 4.21) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณภาพการ
ใหบ้รกิารโดยรวม ( X = 3.82) การดูแลเอาใจใส่และอ านวยความสะดวก ( X = 3.56) การใหบ้รกิารอย่างถูกต้องและ
รวดเรว็ ( X = 3.48) ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง ได้แก่ ความเพยีงพอของเจา้หน้าที่รกัษา 
ความปลอดภยัและเจา้หน้าทีจ่ราจร ( X = 3.37) ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 3 การ วิ เคราะห์ข้ อมูล เ ก่ียวกับพฤติกรรมการใ ช้บ ริการเอเ ชียทีค  เดอะ  ริ เวอร ์
ฟรอ้นท ์
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์จาก Internet/Social Media จ านวน 146 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 มคีวามถีใ่นการมาใชบ้รกิารเฉลีย่ 2 ครัง้ต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ (8 เดอืน) โดยมคีวามถี่
ในการใช้บรกิารต ่าสุดคอื 1 ครัง้ต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการ และสูงสุด 7 ครัง้ต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมาใช้บริการในวนัเสาร์ – อาทิตย์ จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 เดินทางมาโดยรถส่วนตัว 
จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.75 บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารคอื แฟน / คนรกั จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 มาใช้บริการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ประเภทท่องเที่ยว จ านวน 246 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 61.50 ชื่นชอบย่านรมิน ้า จ านวน 244 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.00  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารรบัรู้จรงิต่อเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ ระดบัมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัความ
คาดหวงั ( X = 3.84) ผูต้อบแบบสอบถามจะกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าแน่นอนมาก ( X = 3.66) และผูต้อบแบบสอบถามจะ
แนะน าใหค้นทีรู่จ้กัหรอืเพื่อนมาใชบ้รกิารแน่นอนมาก ( X = 3.96) 
 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี 
เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทท์ีแ่ตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชียทคี เดอะรเิวอร์ฟร้อนท์ที่
แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชยีทคี เดอะ ริ
เวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บริการเอเชียทคี เดอะ รเิวอรฟ์ร้อนท์ที่
แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชยีทคี เดอะ ริ
เวอร ์ฟรอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคีเดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์
ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการเอเชียทีค 
เดอะ รเิวอร ์ฟรอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์
รอ้นทท์ีแ่ตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชยี
ทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยแตกต่างกนั 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีี
ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
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 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ   รเิวอรฟ์รอ้นทท์ี่
แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ ริ
เวอร ์ฟรอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ ริ
เวอรฟ์รอ้นทท์ีแ่ตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการ
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยแตกต่างกนั 3 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลา
ทีเ่ปิดโครงการน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาที่เปิด
โครงการน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาที่เปิด
โครงการน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แยกพจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 
 ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์และบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารเอเชยีทคี เดอะ  รเิวอร์ฟรอ้นท ์ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.130 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพิม่ขึน้ จะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 ด้านราคา  
 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี 
เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึ
ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารเอเชยีทคี เดอะ  รเิวอร์ฟรอ้นท ์ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.107 แสดงว่ามี
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ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดเพิม่ขึน้ จะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 ด้านบุคลากร  
 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี 
เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึ
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.135 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า
มากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรเพิม่ขึน้ จะมี
ความถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 ด้านการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิด
โครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านกระบวนการให้บริการ  
 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.112 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ จะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 

สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์สามารถน าผลการทดสอบสมมตฐิานมาอภปิรายไดด้งัต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชยีทคี 
เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทท์ีแ่ตกต่างกนั 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถี่ในการ
ใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิสามารถมาใชบ้รกิารทีเ่อเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ได ้
เช่น การรบัประทานอาหาร การซือ้สนิคา้ การมาท่องเที่ยวพกัผ่อน จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ไม่แตกต่างกนั  
 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร ์ฟรอ้นท ์ดา้นความถี่ในการ
ใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์มกีารจดักจิกรรมพเิศษ การใหบ้รกิาร และมกีารจดัตกแต่ง
สถานทีภ่ายในโครงการทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กวยัทัง้เดก็และผูใ้หญ่ จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่ี
อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ไม่แตกต่างกนั 
 3.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร ์ฟรอ้นท ์ดา้นความถี่
ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการใหบ้รกิารของเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์สาม า รถตอบสนองคว าม
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กสถานภาพ เช่น คนโสดสามารถมาใชบ้รกิารพรอ้มกบัเพื่อนๆ หรอืคนทีส่มรสแลว้สามารถ
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มาใช้บรกิารพร้อมกบัครอบครวัได้ ดงันัน้ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั จงึมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชยีทคี 
เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ไม่แตกต่างกนั 
 4.  ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะรเิวอร ์ฟร้อนท์ ด้าน
ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ
น้อยกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั 0.01 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูง ย่อมมกีารแสวงหาสิง่ที่ดสี าหรบัตนเอง มีการรบัสื่อมาก จงึต้องการมาใช้บรกิารใน
สถานทีท่ีม่คีวามแตกต่างและทนัสมยัอย่างเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์ 
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร ์ฟรอ้นท ์ดา้นความถี่ใน
การใช้บริการต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์มกีารใหบ้รกิาร มกีารจดักจิกรรมภายในโครงการ 
และจดัตกแต่งสถานทีท่ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กอาชพี ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั 
จงึมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ไม่แตกต่างกนั 
 6.  ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท ์
ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลา
ทีเ่ปิดโครงการสงูว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า ทัง้นี้อาจเนื่องมากจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูมกี าลงัซือ้การบริการทีด่กีว่า
หรอืมรีาคาสงูกว่า จงึมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทไ์ดบ้่อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อปัษรศรี ม่วงคง (2552) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารภตัตาคารลอยน ้าเรอืรเิวอรไ์ซดแ์ตกต่างกนั   
 สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริกา ร
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
 ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารเอเชยีทคี เดอะ  รเิวอร์ฟรอ้นท ์ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเอเชยีทคี เดอะ  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลาย มรีา้นคา้และรา้นอาหาร
ให้เลอืกมากมาย มบีรรยากาศและทวิทศัน์ที่สวยงาม รองรบัและเติมเต็มความต้องการของนักท่องเที่ยวหลากหลาย
กลุ่มอย่างครบถว้น โดยการจดัตกแต่งสถานทีภ่ายในโครงการทีส่อดแทรกเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในอดตี จงึท าใหผู้บ้รโิภคมี
ความพงึพอใจดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมากกว่าสว่นประสมการตลาดดา้นอื่นๆ ซึง่หากมกีารพฒันาดา้นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ ผูบ้รโิภคจะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้  
 ด้านราคา  
 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี 
เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึ
ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในความคุม้ค่าของราคาสนิคา้และบรกิาร
ว่ามคีวามเหมาะสม ดงันัน้สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา  จงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยี
ทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ 
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 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากท าเลที่ตัง้ของโครงการเอเชยีทคี เดอะ ริ
เวอร์ฟร้อนท์ สามารถเดินทางมาได้หลากหลายทัง้รถยนต์ส่วนตัวและบริการขนส่งสาธารณะเป็นที่พึงพอใจของ
ผูบ้รโิภค ดงันัน้สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดเพิม่ขึ้น จะมคีวามถี่ในการใช้
บรกิารเพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก ทัง้นี้จากการศกึษายงัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการตลาดในการ
จดักจิกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ลอยกระทง อย่างมาก แสดงให้เหน็ว่าถ้าเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟ
รอ้นท ์มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาดเพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ ผูบ้รโิภคจะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้  
 ด้านบุคลากร  
 คว ามพึงพอ ใ จ ต่ อส่ ว นป ระสมทา งก ารตลาด ด้ า นบุ คล าก รมีค ว ามสัมพัน ธ์กับ พฤติก ร รม 
การใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรเพิม่ขึน้ จะมคีวามถี่ในการใช้บรกิาร
เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรทีใ่ห้บรกิารในโครงการมหีลายส่วน ทัง้บุคลากรส่วนกลางของ
โครงการทีค่อยอ านวยความสะดวก บุคลากรของรา้นคา้และรา้นอาหารภายในโครงการ ซึง่ยากในการควบคุมดูแล ท า
ให้แต่ละส่วนต้องควบคุมดูแลบุคลากรของตนให้ดีเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค หากเจ้าหน้าที่หรอืพนักงาน         
ผูใ้ห้บรกิารกบัลูกค้าสามารถใหบ้รกิารได้ตามความต้องการท าใหผู้้บรโิภคพงึพอใจ ซึง่จะท าให้ผูบ้รโิภคมาใช้บรกิาร          
บ่อยขึน้  
 ด้านการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิด
โครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคบาง
กลุ่มทีต่อ้งการมาเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์เพื่อชมบรรยากาศของโครงการ เมื่อมาแลว้อาจไม่ต้องการมาอกีครัง้ 
ท าใหส้ว่นประสมทางการตลาดดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดงันัน้ผูบ้รหิารโครงการตอ้งมกีารตกแต่งลกัษณะทางกายภาพของโครงการให้
มคีวามทนัสมยัสวยงาม มกีารปรบัเปลีย่นไปตามเทศกาลต่างๆ  
 ด้านกระบวนการให้บริการ  
 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อระยะเวลาที่เปิดโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บรกิารเพิม่ขึน้ จะมคีวามถี่ในการใช้
บรกิารเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจด้านกระบวนการให้บริการเป็นล าดบั
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สุดท้าย แสดงให้เหน็ว่ากระบวนการให้บริการที่ได้รบั เช่น ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยและ
เจา้หน้าทีจ่ราจร การใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ ยงัไม่เป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร ดงันัน้หากผูบ้รหิาร
โครงการปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารใหด้ขีึน้จนผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจกจ็ะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยี
ทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ผูบ้รหิารเอเชยีทคี สามารถวางแผนกลยุทธก์ารตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งตรงตามความต้องการและความ
พงึพอใจของกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย โดยเจาะกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 30,001 บาทขึน้ไป อาท ิการใหส้ทิธพิเิศษต่างๆ เพื่อใหม้าใชบ้รกิารบ่อยขึน้ และเกดิการบอกต่อไปยงัคนใกลช้ดิ
ทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คีวามถีใ่นการใชบ้รกิารสงูกว่ากลุ่มอื่น 
 2.  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาด จากผลการวจิยั เสนอแนะแต่ละดา้น ดงันี้ 
  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
  ผูบ้รหิารโครงการควรมกีารจดัหารา้นคา้ รา้นอาหาร หรอืสนิคา้เขา้มาจ าหน่ายในโครงการทีม่คีวามโดด
เด่น ทนัสมยั มเีอกลกัษณ์เฉพาะ เพื่อสรา้งความแตกต่างจากแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ และมกีารจดักจิกรรมตามเทศกาล
หรอืโอกาสพเิศษทีแ่ตกต่างจากสถานที่จดังานตามเทศกาลอื่นๆ เพื่อดงึดูดให้ผูบ้รโิภคเขา้มาท่องเที่ยวและใชบ้รกิาร
มากขึน้และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ 
  ดา้นราคา 
  ผูป้ระกอบการรา้นคา้และรา้นอาหารภายในโครงการควรก าหนดราคาของสนิคา้และบรกิารใหเ้หมาะสม
กบัคุณภาพการบรกิารทีไ่ดร้บั และตอ้งสอดคลอ้งกบัค่านิยมและรปูแบบการด าเนินชวีติของกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย ซึง่
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของสนิคา้และบรกิาร ถ้าสนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้บัมี
คุณค่าสงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิาร ดงันัน้ผูป้ระกอบการรา้นค้าและรา้นอาหารภายในโครงการ
ควรจดัหาสนิค้าและบรกิารที่ลูกค้ายอมรบัในคุณค่า ทัง้นี้การก าหนดราคาต้องค านึงถึงต้นทุนสนิค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึคู่แข่งขนัดว้ย เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นราคาเกีย่วกบัการก าหนด
ราคาของสนิคา้และบรกิารเป็นล าดบัสดุทา้ย 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  ผูบ้รหิารโครงการควรใหค้วามส าคญักบัการอ านวยความสะดวกในการมาใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคใหม้าก
ขึน้ เช่น การจดัการจราจรบรเิวณหน้าโครงการและทีจ่อดรถเพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาการจราจรติดขดั การจดัหา Shutter 
Boat รบั-ส่งมายงัโครงการอย่างเพยีงพอ เนื่องจากการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ัง้มคีวามสะดวกสบายต่อการเดนิทางเป็นล าดบัสดุทา้ย 
  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
  ผูบ้รหิารโครงการและผู้ประกอบการรา้นค้า ร้านอาหารภายในโครงการควรให้ความส าคัญกบักลยุทธ์
การสง่เสรมิการตลาดเพิม่ขึน้ เช่น การจดักจิกรรมพเิศษช่วงเทศกาล การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การใหส้่วนลดในการ
ซือ้สนิคา้และบรกิาร การจบัคปูองชงิโชค การแลกซือ้ การแจกของทีร่ะลกึในช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องจากผลการศกึษา
พบว่า ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
เอเชยีทคี เดอะรเิวอร ์ฟรอ้นท ์ 
  การจดักจิกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ ผูบ้รหิารโครงการควรสรา้งความแตกต่างในการจดักจิกรรม 
มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ เพื่อตดิต่อสื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่จง้ข่าวสารหรอืชกัจูง
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ให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการเอเชยีทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ บ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ Internet/Social 
Media ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายได้สูงอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาพบว่า 
Internet/Social Media เป็นสือ่ทีผู่บ้รโิภครบัรูข้า่วสารจากเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทม์ากทีส่ดุ 
  ดา้นบุคลากร 
  ผูบ้รหิารโครงการและผูป้ระกอบการรา้นคา้ รา้นอาหารภายในโครงการควรใหค้วามส าคญักบัการสรรหา
คดัเลอืกบุคลากร การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเกีย่วกบัวธิกีารใหบ้รกิาร กริยิามารยาท ทกัษะการบรกิารและการแกไ้ข
ปญัหาในการใหบ้รกิาร สามารถใหข้อ้มูลและแกป้ญัหาต่างๆ ได ้นอกจากน้ีควรมกีารสรา้งจติส านึกในการบรกิารของ
พนกังานทีใ่หบ้รกิารในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ เช่น การเอาใจใส่ในการบรกิาร การใหค้วามช่วยเหลอื เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กบัผู้บริโภคที่มาใช้บริการ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
  ดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
  ผู้บริหารโครงการควรให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดใน
โครงการ จดัหาสิง่อ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ที่จอดรถ ตู้เอทีเอ็ม ให้เพียงพอ มีการจดัระบบรกัษาความ
ปลอดภยัทีด่ ีเช่น มเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร มกีลอ้งวงจรปิดเพยีงพอ มี
อุปกรณ์ดบัเพลงิและแผนอพยพกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นการสรา้ง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพเกี่ยวกบัความสะอาดของห้องสุขา สิง่อ านวยความสะดวก ระบบรกัษาความ
ปลอดภยั เป็นสามล าดบัสดุทา้ย  
  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
  ผูบ้รหิารโครงการและผูป้ระกอบการรา้นคา้ รา้นอาหารภายในโครงการควรใหค้วามส าคญัเรื่องคุณภาพ
การบริการโดยรวมและกระบวนการให้บรกิารอย่างมาก ได้แก่ การจดัหาเจ้าหน้าที่ให้บริการภายในโครงการอย่าง
เพยีงพอ เช่น เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั เจา้หน้าทีจ่ราจร การปรบัปรุงกระบวนการบรกิารใหร้วดเร็วมากขึน้ เพื่อ
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร เนื่องจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจด้านกระบวนการ
ให้บริการน้อยที่สุด และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี 
เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์เพื่อน าผลการศกึษามาใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงแผนการตลาดใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มผูบ้รโิภคและท า
ใหผู้บ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ 
 2. ควรมกีารศกึษาทศันคต ิความพงึพอใจ และแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของกลุ่มลูกคา้ธุรกจิ เช่น 
บรษิทัน าเทีย่วทีน่ านกัท่องเทีย่วต่างชาตมิาใชบ้รกิาร และลกูคา้ชาวต่างชาตเิพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด
ในการรองรบันักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่ ีจ านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อน าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลก 
(World Class Travel Destination) 
 3. ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่าใช้
บรกิารอย่างเจาะลกึ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
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กิตติกรรมประกาศ 
          สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ลงได้ดว้ยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา ซึ่งเป็น
อาจารยท์ี่ปรกึษาที่ไดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษาค าแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ของงานวจิยั นับตัง้แต่
เริม่ตน้ด าเนินการจนสารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย์ ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีไ่ด้
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามและเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนให้ค าแนะน าในงานวิจัยครัง้นี้            
เป็นอย่างด ี  
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกๆ ท่านในภาคบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีซึง่มปีระโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและบุคคลในครอบครวั ที่เป็นก าลงัใจในการท าวจิยัในครัง้นี้ ตลอดจน
เพื่อนๆ X-MBA สาขาการตลาดรุ่น 11 รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลยัทุกๆ ท่าน ที่ให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลอืแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา 
ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตาและสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครบูาอาจารยท์ุก
ท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้อนัเป็นพืน้ฐานตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเองทีส่นับสนุนและให้
ก าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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