
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายตฤณ  พริง้ประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปการศึกษา 2553 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายตฤณ  พริง้ประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปการศึกษา 2553 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



FACTORS AFFECTING TOURIST SATISFACTION TOWARDS THE SERVICES OF 
GUESTHOUSES LOCATED WITHIN THE AREA OF KHAO SAN ROAD 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

By 
Trin Pringprasert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

Program of Entrepreneurship 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง   “การศึกษาปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร”    เสนอโดย นายตฤณ 
พร้ิงประเสริฐ  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการ 
 
 

……........................................................... 
                                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ) 
                                                                                             คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

วันที่..........เดอืน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทกัษ ศิริวงศ  
 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณ ีนิลกรณ)  
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทกัษ ศิริวงศ) 
............/......................../.............. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52602710 :  สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคัญ :   นักทองเที่ยวชาวตางชาติ/ความพึงพอใจ/เกสตเอาส 
 ตฤณ พริ้งประเสริฐ : การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการท่ีพักแบบเกสต
เฮาสบริเวณถนนขาวสาร. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 191 หนา. 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีใชบริการ
ท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร และ 2) เพื่อศึกษาความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบไปดวยคําถาม 4 สวนคือ 1) 
ขอมูลสวนบุคคล 2) ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 3) พฤติกรรมการทองเที่ยว และ 4) ความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใชบริการท่ีพักแบบเกสตเฮาส โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศดวยวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวกจํานวน 400 คน โดยกระจายระยะเวลาในการเก็บหาง
กันทุก 7 วันระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2553 และใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบ t สถิติทดสอบ F และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) นักทองเที่ยวสวนใหญมีภูมิลําเนามาจากประเทศยุโรป สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ โสด อาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีรายได 
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วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวและพักผอน โดยไดรับขอมูลขาวสารจากทางอินเตอรเน็ต 3) ขาวสารที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว พบวา ดานการเมือง ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจตามลําดับ 4) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสาร เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ คือ ปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
5) ความพึงพอใจในการเลือกใชท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารโดยภาพรวมพบวา มีความพอใจ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดจํานวน 2 ปจจัยและมาก
จํานวน 4 ปจจัย และ 6) เมื่อวิเคราะหความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ในภาพรวมพบวา 
  = 1.067+0.282X∧
Y 1 + 0.153X3 + 0.202X6 + 0.119X7    เมื่อ 

∧
Y

 คือ คาพยากรณความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน

ขาวสาร 
X1   คือ    ปจจัยดานผลิตภัณฑ          X3   คือ    ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
X6   คือ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน          X7   คือ    ปจจัยดานบุคลากร 
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52602710 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
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 TRIN PRINGPRASERT : FACTORS AFFECTING TOURIST SATISFACTION 
TOWARDS THE SERVICES OF GUESTHOUSES LOCATED WITHIN THE AREA OF KHAO 
SAN ROAD. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF. PITAK SIRIWONG, Ph.D. 191 pp. 
 
 The objectives of this research were 1) to study the tourist satisfaction with the 
services of the guesthouses located within the area of Khao San Road and 2) to investigate 
the service marketing mix factors that significantly affected the tourist satisfaction with the 
services of the guesthouses located within the area of Khao San Road. The research 
instrument was questionnaire comprising 4 parts, i.e. 1) demographic information 2) service 
marketing mix factors (8Ps) 3) tourist behavior and 4) tourist satisfaction with the services of 
guesthouses. The data were collected from 400 foreign tourists approximately every week 
from June until September 2010 using convenience sampling and then statistically analyzed 
using mean, standard deviation, t-test, F-test, and the Backward Multiple Regression. 
 The findings of the research were as follows: 1) Most tourists were from Europe, 

female, aged 21-30, educated with a vocational certificate, single, pursuing a further degree, 
with the income ranges of EUR 301-600 and EUR201-410. 2) Most tourists traveled to 

Bangkok on their own. The major purpose of their travel was tourism and recreation. Most of 
them received tourist information via the Internet. 3) Political information had the most 

significant effect on tourist decision making process, followed by social information and 
economic information respectively. 4) Service marketing mix factors, which affected the tourist 
satisfaction can be arranged in order of importance as follows: Process, Productivity and 
Quality, People, Promotion, Price, Product, Place and Physical Environment. 5) Overall tourist 

satisfaction with the services of guesthouses on Khao San Road was found to be at the high 
level. Of all, two factors were at the highest level of satisfaction and six factors at the high 
level of satisfaction. and 6) The relationship between service marketing mix factors (8Ps) and 

tourist satisfaction with the services of guesthouses on Khao San Road can be described by 
the following:  

 
∧
Y

 = 1.067+0.282X1 + 0.153X3 + 0.202X6 + 0.119X7 when 

 

∧
Y

 = The forecast tourist satisfaction with the services of guesthouses in the area of Khao 

San Road 
 
X1 = Product     X3 = Place     X6  = Productivity and Quality     X7  = People 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสามารถ
ทํารายไดใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมากและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นโดยตลอด การลงทุนใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนการสรางงานสรางอาชีพอีกหลายแขนง กอใหเกิดการกระจายงาน
และรายไดสูทองถ่ิน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2548) นับเปนการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเปน
รากฐานสําคัญของการพัฒนา 
 การทองเที่ยวเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการแขงขันกันสูงมาก และถือเปนธุรกิจที่สรางเม็ด
เงินเขาสูประเทศเปนอันดับตน ๆ จากขอมูลสถิตินักทองเที่ยว (กรมการทองเที่ยว สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว 2553) พบวา ตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีชาวตางชาติ
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งสิ้นจํานวน 14,149,841 คน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน
ของป พ.ศ. 2551 รอยละ 2.98 ในขณะที่ป พ.ศ. 2551 มีจํานวนนักทองเที่ยวมากถึง 14,584,220 คน 
อุตสาหกรรมรมการทองเที่ยวปจจุบันไดรับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สงผลใหธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม รวมไปถึง
ธุรกิจที่พักอาศัยราคาประหยัดดวยเชนกัน 
 ถนนขาวสาร ถือไดวาเปนศูนยกลางของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และ
เปนจุดนัดพบของนักเดินทางทั่วโลกที่มาเที่ยวกรุงเทพมหานคร และตองแวะเวียนมาใหได เพราะ
ตลอดระยะทางประมาณ 350-400 เมตร บนถนนขาวสารที่เรียงรายไปดวยเกสตเฮาส รานอาหาร 
รานขายของที่ระลึก รานเสื้อผา และบริการการทองเที่ยวตาง ๆ มากมาย และชื่อเสียงเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติในดานที่พักแบบราคาประหยัด มีการใหบริการแกนักทองเที่ยวอยางครบ
ครัน ทั้งดานสถานบันเทิง รานอาหาร รานขายของที่ระลึก บริษัททัวร การเดินทางสะดวกสบาย 
สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาขอมูลทางการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเลือกใชบริการที่พักในจังหวัดเชียงราย (วชิราภรณ โลหะชาละ 
2545) ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอบริการที่พักในระดับสูง สวน
ใหญมีความเห็นวา ราคาและขนาดของหองพักอยูในเกณฑที่เหมาะสม ควรมีการตกแตงหองพักให
สวยงามดูใหมอยูเสมอ และจากการศึกษาขอมูลทางการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจเลือก
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สถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  : กรณีศึกษาสถานที่พักแรมถนนขาวสาร
กรุงเทพมหานคร (กนกพร ศิริโรจน 2545) พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะพิจารณาจากราคาทีใ่ห
เชาเมื่อเทียบกับคุณภาพ ที่ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยว ความสะอาดของสถานที่พักแรม และการ
ตอนรับของผูประกอบการ ตามลําดับ และการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจที่พักแรมเกสตเฮาสในอําเภอ
แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน (จุฑามาศ ถนอมถิ่น 2552) พบวา สวนใหญนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
จะเดินทางมาพักแรมเพียงคืนเดียว ที่พักสวนใหญตั้งอยูในสภาพแวดลอมและมีศักยภาพอยูใน
ระดับดี  หองพักมี ส่ิงอํานวยความสะดวกแตยังขาดการบริการที่หลากหลายและขาดการ
ประชาสัมพันธที่ดี ทําใหไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก 
 ที่พักแบบเกสตเฮาสไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเหตุผล
ทางดานราคา สภาพแวดลอม ความสะดวกสบายในการพักอาศัย และการเดินทางไปยังแหลง
ทองเที่ยว รวมท้ังรูปแบบของเกสตเฮาส ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น เกสต
เฮาสจึงเปนธุรกิจที่นาสนใจอีกประเภทหนึ่งสําหรับผูที่มีทุนทางดานที่ดิน ที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี ผูวิจัย
จึงมีความสนใจและเห็นควรที่จะทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พัก
แบบเกสตเฮาส ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อเปนการหาสาเหตุและทําใหทราบวา มีปจจัยสวน
ประสมทางดานการตลาด (8P’s) ที่ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา 
(Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ปจจัย
ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ (Process) ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใน
การทํางาน (Productivity and Quality) ปจจัยดานบุคลากร (People) และปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) วาปจจัยดานใดบางมีความสําคัญและมีอิทธิพลที่เปนตัวกระตุนและ
เปนตัวชวยสนับสนุนในการตัดสินใจใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติเกิดความพึงพอใจในการ
เลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยนําไปใชเปน
แนวทางในการวางแผนการตลาด ตลอดจนการกําหนดและพัฒนากลยุทธในการดึงดูดใจของ
นักทองเที่ยวที่เปนชาวตางชาติใหเขามาทองเที่ยวและเลือกที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร
ตอไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร 
 2. เพื่อศึกษาความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ผูวิจัยมีขอบเขตในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยกําหนดให 1) การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวได
สะดวกและงาย 2) การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย 3) ความประทับใจแรก
เมื่อมาถึงเกสตเฮาส 4) ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 5) ความโดยเดนของเกสตเฮาส และ 6) 
การออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง เปนตัวแทนในการอธิบายความหมายของ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร และอาศัยขอมูลดานสวน
ประสมทางการตลาด (8P’s) ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ดานกระบวนการและการ
สรางสรรคผลิตภัณฑ (Process) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (Productivity and 
Quality) ดานบุคลากร (People) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนปจจัยที่บอก
ถึงความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พัก
แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 2. ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยว
และใชบริการที่พักอาศัยแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 3. ขอบเขตดานพื้นที่ 
  ผูวิจัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่ถนนขาวสาร โดยเริ่มตั้งแต
ถนนจักรพงษหนาวัดชนะสงครามตลอดแนวถนนขาวสารไปบรรจบกับถนนตะนาวใกลกับสี่แยก
คอกวัว แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนที่ถนนขาวสาร 
 
 4. ขอบเขตดานระยะเวลาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเร่ิมศึกษาขอมูลเบื้องตนตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 จากนั้นจึงนํามา
ออกแบบการวิจัยโดยสรางเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จากนั้นจึงนําไปทดสอบความ
นาเชื่อถือรวมทั้งการสื่อความหมายของเครื่องมือ จากนั้นนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนด
ขนาดตัวอยางตามแนวทางของ Taro Yamane 1973 (ประสพชัย พสุนนท 2553 : 41) โดยกําหนด
ความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% และความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 และเลือกจากประชากรไมทราบ
จํานวนเพราะประชากรมีขนาดใหญ ( ∞→N ) จึงกําหนดขนาดตัวอยางไดเทากับ 400 โดยกระจาย
ระยะเวลาในการเก็บหางกันทุก 7 วัน โดยสัปดาหที่ หนึ่ง เร่ิมเก็บขอมูลวันศุกร สัปดาหที่ สอง เร่ิม
เก็บขอมูลวันเสาร สัปดาหที่ สาม เริ่มเก็บขอมูลวันอาทิตย สัปดาหที่ ส่ี เริ่มเก็บขอมูลวันจันทร 
สัปดาหที่ หา เร่ิมเก็บขอมูลวันอังคาร สัปดาหที่ หก เร่ิมเก็บขอมูลวัน พุธ และสัปดาหที่ เจ็ด เร่ิมเก็บ
ขอมูลวันพฤหัสบดี สลับกันไปจนกวาจะไดขอมูลตามจํานวนที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลที่เก็บได
สามารถนํามาเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางไดอยางเหมาะสม ระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2553 โดยการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เปนกลุม
ตัวอยาง โดยแบงออกเปน 4 กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวชาวเอเชีย ชาวออสเตรเลีย ชาวยุโรป 
และชาวอเมริกัน ที่เดินทางมาทองเที่ยวและเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
เมื่อรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นแลวแบบสอบถามที่สามารถนํามาวิเคราะหไดทั้งส้ินจํานวน 400 ชุด 
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4. กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่เดินทางมาทองเที่ยวและพักอาศัย
บริเวณถนนขาวสาร มีกรอบแนวคิดมุงเนนที่จะทําการศึกษาถึงความสําคัญของปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาด รวมถึงการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของเพื่อนําผลการศึกษามาสรุปเปน
ขอมูลในการนําไปวางแผนเพื่อการพัฒนาธุรกิจการบริการที่พัก แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
ซ่ึงจะแสดงใหเห็นเปนแผนภูมิของกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 2 
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ปจจัยสวนบุคคล 

1. ถิ่นพํานักอาศัย 
2. สัญชาติ 
3. เพศ 
4. อายุ 
5. การศึกษา 
6. อาชีพ 
7. รายได 
8. สถานภาพสมรส 
9. วัตถุประสงคการเดินทาง 
10. วิธีการเดินทาง 
11. การรับรูขอมูลขาวสาร 
12. ขาวสารทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสต

เฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

1. การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและ
แหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย 

2. การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริการไดงาย 

3. ความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสต
เฮาส 

4. ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 
5. ความโดดเดนของเกสตเฮาส 
6. การออกแบบและการตกแตงมี

เอกลักษณเปนของตนเอง 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการขาย 
5. ดานกระบวนการและการ

สรางสรรคผลิตภัณฑ 
6. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

ในการทํางาน 
7. ดานบุคคลากร 
8. ดานลักษณะทางกายภาพ 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานและความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจสถานที่พักแรม ทั้งรายใหมและรายเกา เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนากิจการใหมีประสิทธิภาพ และยังเปนประโยชนตอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      7 

 

 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร เพื่อให
ความสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ถนนขาวสารและแหลง
ทองเที่ยวที่อยูบริเวณใกลเคียง และรวมถึงยกระดับการใหบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 2. ทําใหทราบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยว และ
เลือกใชบริการที่พักอาศัยแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงความพึง
พอใจในดานตาง ๆ ของนักทองเที่ยว ใหมีระดับความพึงพอใจที่ดียิ่งขึ้น และทําใหนักทองเที่ยว
เหลานั้นกลับมาทองเที่ยวที่ถนนขาวสาร 
 3. ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจที่พักแรมประเภท
เกสตเฮาส และผูที่สนใจ ไดทราบถึงศักยภาพของธุรกิจการบริหารจัดการ ในดานการบริการ ดาน
ราคา ดานการตลาด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมแบบเกสตเฮาส ใหไดมาตรฐาน
และมีคุณภาพสามารถแขงขันสูระดับสากลไดในอนาคต 
 
6.  นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 
 เกสตเฮาส (Guest House) หมายถึง ที่พักแรมที่ดัดแปลงขึ้น และแบงหองเปนที่พักแรม 
ใหบริการที่พักคางคืนชั่วคราวอยางนอง 1 คืน แกผูเดินทาง 
 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ หมายถึง นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยว และ
พักคางคืนบริเวณถนนขาวสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 
 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร หมายถึง ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของการบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาส ที่เปนมูลเหตุจูงใจและกอใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสาร 
 ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว หมายถึง ลักษณะสวนบุคคล หรือขอมูลสวนตัวของ
นักทองเที่ยว ไดแก เพศ เช้ือชาติ ถ่ินที่อยูอาศัย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ
ระยะเวลาที่พํานัก 
 การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือ กระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น เพื่อให
ไดตรงกับสิ่งที่ลูกคาตองการ 
 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หมายถึง ปฏิกิริยาดานความรูสึกเชิง
ตอบสนองตอส่ิงเราหรือส่ิงที่มากระตุน หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในทางที่ดี ความรูสึกชอบ ความ
ประทับใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ในที่นี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      8 

 

 

ไดแก 1) การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย 2) การเขาถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกและการบริการไดงาย 3) ความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส 4) ความสะอาด
โดยรวมของเกสตเฮาส 5) ความโดดเดนของเกสตเฮาส และ 6) การออกแบบและการตกแตงมี
เอกลักษณเปนของตนเอง 
 ปจจัยทางดานการตลาด หมายถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 8 ดาน ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการ
ขาย ปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใน
การทํางาน ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ หมายถึง ที่พักแบบเกสตเฮาส รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสวน
หนึ่งของกิจการ 
 ปจจัยดานราคา หมายถึง คาใชจายที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติจายไปเกี่ยวกับการเลือกที่
พักแบบเกสตเฮาส 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง การเสนอการบริการ และกิจกรรมรวมทั้ง
เวลาในการใหการบริการที่เปนที่ตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ รวมทั้งสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณเกสตเฮาส 
 ปจจัยดานการสงเสริมการขาย หมายถึง การประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเที่ยวรูจักที่
พัก และสิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ 
 ปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ หมายถึง กระบวนการในการ
ใหบริการ วิธีการตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลใหธุรกิจที่
พักแบบเกสตเฮาสใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน หมายถึง คุณภาพในการใหบริการ
ที่ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
 ปจจัยดานบุคคลากร หมายถึง พนักงานผูที่ทําหนาที่ ใหการตอนรับ ใหการบริการ คอย
ดูแลความเรียบรอย และคอยอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขามาใชบริการ 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง รูปแบบอาคาร หองน้ํา สถานที่พักผอนรอบ ๆ 
บริเวณที่พัก 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยว
และพักอาศัยที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร โดยไดทําการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ความเปนมาของถนนขาวสาร 
 2. ความเปนมาของการสงเสริมการทองเที่ยว 
 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
 5. การบริการทองเที่ยว 
 6. ธุรกิจที่พักแรม 
 7. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
 8. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 8P’s 
 9. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 10. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 11. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ความเปนมาของถนนขาวสาร 
 ถนนขาวสาร สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในปพ.ศ. 
2435 ซ่ึงเปนชวงเวลาแหงการสรางทางคมนาคมเพื่อขยายการเติบโตของประเทศในยุคลาอาณา
นิคมตั้งแตปากถนนจะเห็นแผงและรถเข็นอาหาร มีขายตั้งแตอาหารฝรั่งเศส อาหารอินเดีย และ
อาหารหลากหลาย หากลองมองสูงขึ้นไปจะเต็มไปดวยปายโรงแรมและเกสตเฮาส ที่ตั้งเรียงรายอยู
ทั่วถนนราคาก็มีหลายระดับตามสภาพและประเภทของหอง 
 ถนนขาวสาร เปนถนนในทองที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เชื่อม
ระหวางถนนตะนาวและถนนจักรพงษ ซ่ึงเปนถนนในยานบางลําพูและแหลงคาขายที่สําคัญในเกาะ
รัตนโกสินทร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF.net/attractions.html
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 สมัยกอน ถนนขาวสาร เปนเพียงแคถนนเล็ก ๆ ที่คนไมพลุกพลาน มีเกสตเฮาสจํานวน
ไมมาก และสินคาราคาถูกเทานั้น 
 ปจจุบันถนนขาวสาร ไดกลายเปนยานชุมชน เปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีนักทองเที่ยวอยู
เปนจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซ่ึงมาจากหลายประเทศทั่วโลก แบบสะพายกระเปา
เที่ยว เนื่องจากถนนขาวสารเปนแหลงของหองพักราคาประหยัด อีกทั้งมีอาหารนานาชาติราคาถูก 
จําหนายใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ตองการเที่ยวอยางประหยัด นอกจากนี้บริเวณ
ถนนขาวสารทั้งสองฝงถนนยังเต็มไปดวยสินคาตาง ๆ มากมายที่ขายในราคาถูก ไมวาจะเปน 
กระเปา รองเทา เส้ือผา กางเกง แผนเพลง แผนหนัง นาฬิกา รวมไปถึงรานอาหาร และบริการตาง ๆ 
ครบวงจร ทั้งบริการทําผม ทําเล็บ โทรศัพททางไกล โทรศัพททางไกลระหวางประเทศ และราน
อินเตอรเน็ต 
 ถนนขาวสารมีโรงแรมที่พักใหเลือกมากมายรวมถึงเกสตเฮาส ซ่ึงมีราคาหลายระดับ ทั้ง
ราคาถูกและแพง ตามแตสภาพและประเภทของหองพัก 
 นักทองเที่ยวบางคนยังสามารถแวะหารานกาแฟ หรือรานเบียร เพื่อนั่งจิบเบียรคุยกัน 
และมองบรรยากาศรอบขางไดอยางมีความสุข ถนนขาวสารยังขึ้นชื่อวา เปนแหลงที่พบปะของผูคน 
เพื่อทําความรูจักกันไดอีกดวย ส่ิงที่ทําใหถนนขาวสารมีช่ือเสียง และเปนที่นิยมก็คือ กิจกรรมในวัน
สงกรานต จะพบชาวตางชาติมาเที่ยวสาดน้ําเลนกันมากมาย สามารถเดินทางไปถนนขาวสารไดทั้ง
รถยนต รถแท็กซี่ และรถโดยสารประจําทางของขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (แหลงทองเที่ยว 2553) 
 
2.  ความเปนมาของการสงเสริมการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ออนไลน) ไดกลาวไววา การสงเสริมการทองเที่ยว
เกิดขึ้นโดยพระดําริของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน คร้ังทรงดํารงตําแหนงผู
บัญชาการรถไฟ ไดมีการสงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพรในสหรัฐอเมริกา ในปพ.ศ. 2467 
ไดมีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทําหนาที่รับรอง และใหความสะดวกแกนักทองเที่ยว
ที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพรประเทศไทยใหเปนที่รูจักของชาวตาง 
ประเทศ มีสํานักงานตั้งอยูที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ ตอมาไดยายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัว
ลําโพง เมื่อพระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินทรงยายไปดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม งานดานสงเสริมการทองเที่ยวไดยายไปอยูที่กระทรวงพาณิชย และ
คมนาคมดวย แตยังคงทํางานรวมกับกรมรถไฟ มีสํานักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หนาไปรษณียกลาง 
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 การสงเสริมการทองเที่ยวไดเร่ิมขึ้นอยางชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อกระทรวงเศรษฐการ
เสนอโครงการบํารุงอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศสยามตอคณะรัฐมนตรีโดยเสนอแผนและ
วัตถุประสงคของการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 ประการ คือ 
 1. งานโฆษณาชักชวนนักทองเที่ยว 
 2. งานรับรองนักทองเที่ยว 
 3. งานบํารุงสถานที่ทองเที่ยวและที่พัก 
 ในการเสนอโครงการนี้ กระทรวงเศรษฐการไดเสนอใหจัดเปนรูปของสมาคมการ
ทองเที่ยว คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 มีมติรับหลักการของการ
บํารุงอุตสาหกรรมทองเที่ยวแตไมรับหลักการในการจัดตั้งใหเปนรูปสมาคม ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ดําเนินงานโดยใหกระทรวงเศรษฐการเปนเจาของเรื่อง กระทรวง 
เศรษฐการ ไดมอบงานนี้ใหกรมพาณิชย เปนผูจัดทําเพราะกรมพาณิชยมีแผนกสงเสริมพาณิชยและ
ทองเที่ยวอยู กระทรวงเศรษฐการไดดําเนินการเรื่องนี้ตอมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และ
สํานักงานถูกระเบิดจึงเลิกกิจการไปชั่วคราว 
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นควรปรับปรุงหนวยงาน
ทองเที่ยวข้ึนใหมจึงไดมีมติใหกรมโฆษณาการยกรางโครงการปรับปรุงหนวยงานสงเสริมการ
ทองเที่ยวเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2492 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกรมโฆษณาการพิจารณาสงเสริมการทองเที่ยว กรมโฆษณาการไดทําความ
ตกลงกับกระทรวง เศรษฐการซึ่งในสมัยนั้นมีช่ือวา กระทรวงพาณิชยและคมนาคม ขอโอนกิจการ
สงเสริมการทองเที่ยวจากกระทรวงพาณิชยและคมนาคมมาอยูกับกรมโฆษณาการ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี และใหเรียกสวนงานนี้วา “สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว” ใชงบประมาณของกรม
โฆษณาการเปนงบประมาณคาใชจายของสํานักงานนี้ ตอมากรมโฆษณาการไดพิจารณาเห็นวา
กิจการสงเสริมการทองเที่ยวกําลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก จึงไดจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหมีฐานะเทียบเทากอง เรียกวา “สํานักงานทองเที่ยว” โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวาง
ระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 
 ในปพ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไปพักรักษาตัวอยู ณ โรงพยาบาลวอลเตอร
รีด สหรัฐอเมริกา ไดศึกษากิจการทองเที่ยวดวยความสนใจและไดดําริที่จะสงเสริมอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในประเทศอยางจริงจัง ในปตอมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดมี
ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบงสวนราชการ กรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2502 โดยตัด “สํานักงาน
ทองเที่ยว” ออก แลวจัดตั้งขึ้นเปนองคการอิสระ เรียกวา "องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหง
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ประเทศไทย" มีช่ือยอวา “อ.ส.ท.” โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 
2502 
 ในระยะแรก สถานที่ทําการขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ได
อาศัย อาคารของกรมประชาสัมพันธเปนสํานักงาน ตอมาไดยายมาเปดดําเนินงาน ณ สํานักงาน
ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2503 ไดประกอบพิธีเปด “องคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 
 องคการสงเสริมการทองเที่ยว ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริม
การทองเที่ยว พ.ศ. 2502 นั้น มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวเปนสวนใหญ ตอมาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวไดขยายตัวอยางกวางขวางรวดเร็ว จําเปนตองปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ อ.ส.ท. ใหมี
ขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งในดานการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยว
และ การสงเสริมเผยแพร จึงไดมีการนําเสนอรางพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
และรางพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อใหหนวยงานการ
ทองเที่ยวของรัฐมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบในการพัฒนาสงเสริมเผยแพรและดําเนินกิจการเพื่อ
เปนการริเร่ิมใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลอดจนคุมครองใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวดวย 
สภานิติบัญญัติแหงชาติซ่ึงทําหนาที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกรที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แลวปรากฏวา รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมผานการพิจารณา สวนพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยไดผานการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2522 จัดตั้ง "การทองเที่ยวแหงประเทศไทย" ขึ้น มีช่ือยอวา “ททท.” 
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูในกลุมของประเทศที่กําลังพัฒนา ที่ใหความสําคัญ
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในการทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวชาวตางชาติไดนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาเพื่อจับจายใชสอยเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวตองการซึ่ง
ผลประโยชนตาง ๆ เหลานั้นยอมตกอยูกับประเทศไทยเอง รายไดจากการเดินของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นับวาเปนสิ่งสําคัญในอันดับตน ๆ ของ
ประเทศที่กําลังพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง ซ่ึง
ประกอบไปดวย ธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ธุรกิจดานการขนสง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจนําเที่ยว 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจําหนายสินคาและของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนสง และธุรกิจ
นันทนาการ ซ่ึงผลผลิตหลักที่นักทองเที่ยวไดรับ คือ การบริการตาง ๆ รวมทั้งความสะดวกสบาย
ตลอดการเดินทางทองเที่ยว การบริการที่นักทองเที่ยวไดรับในรูปแบบตาง ๆ ที่กอใหเกิดความพึง
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พอใจนั้น ส่ิงสําคัญก็เพื่อมุงเนนใหนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยว และพักอาศัยในประเทศมี
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นสงผลใหมีการใชจายในประเทศที่สูงขึ้นดวย 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยว ถือไดวาเปนระบบยอยระบบหนึ่งในสังคม ซ่ึงมีความสัมพันธและ
เช่ือมโยงกับระบบอื่น ๆ ของสังคมอยางตอเนื่อง ในขณะที่การทองเที่ยวไดรับอิทธิพลและปญหา
ตาง ๆ จากระบบการเมือง เศรษฐกิจ หรือระบบอื่น ๆ ของประเทศ ในขณะเดียวกัน ระบบการ
ทองเที่ยวก็มีอิทธิพลและสงผลตอระบบตาง ๆ เหลานั้นดวยเชนกัน 
 3.1 ความหมายของการทองเที่ยว 
  การทองเที่ยวเปนเรื่องของการเดินทาง ถาไมมีการเดินทางก็ไมมีการทองเที่ยว ดังจะ
เห็นไดจากนิยามของการทองเที่ยวที่นักวิชาการบางทานไดใหความหมายไว เชน ลอวสัน (Lawson 
1991: 80) ไดใหความหมายของการทองเที่ยววา “การทองเที่ยวเปนนันทนาการ (Recreation) 
รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาวางที่มีการเดินทางเขามาเกี่ยวของ โดยเปนการเดินทางจากที่หนึ่งที่มัก
หมายถึงที่อยูอาศัยไปยังอีกที่หนึ่งที่ถือเปนแหลงทองเที่ยว” สวน แม็ค อินทอช และโกลดเนอร 
(McIntosh & Goeldner 1995 : 25) กลาววา “การทองเที่ยวเปนการเดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอมโดยมีแรงกระตุนจากความตองการในดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม ดานปฏิสัมพันธ 
และดานสถานะ 
  World Tourism Organization (WTO) นําเสนอในการประชุมขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations) วาดวยการเดินทางและทองเที่ยวระหวางประเทศ ที่กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี เมื่อ พ.ศ. 2506 ซ่ึงกําหนดวาการเดินทางที่เปนการทองเที่ยวจะตองมีคุณลักษณะ  
(ชิดจันทร หังสสูต 2532 : 1-2) ดังตอไปนี้ 
  1. เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว 
  2. เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 
  3. เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือ
หารายได 
  “การทองเที่ยว” ความหมายที่ครอบคลุมที่สุด จักตองพิจารณา 4 ประเด็นหลัก
ตอไปนี้ (วินิจ วีรยางกูร 2533: 6-7) 
  1. นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนคือ ผูที่เดินทางทองเที่ยวเพื่อหาประสบการณ ทั้ง
ประสบการณที่สามารถรับไดดวยทางกายสัมผัสและทางจิตใจ ซ่ึงจุดประสงคในการเดินทางของ
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นักทองเที่ยวดังกลาวจะเปนตัวกําหนดกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวจะเลือกเดินทาง
ไป 
  2. ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว คือ ธุรกิจที่ผลิตสินคาและการบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการหรือวัตถุประสงคในการเดินทางของนักทองเที่ยว ซ่ึงจะไดผลกําไรจาก
การขายสินคาและบริการใหแกนักทองเที่ยว 
  3. ภาครัฐบาลที่ดูแลการทองเที่ยว คือ องคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการ
ทองเที่ยวใหเปนไปตามแนวนโยบายที่รัฐวางไว รัฐบาลในหลายประเทศสวนใหญมักจะใหความ 
สําคัญกับการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวเปนแหลงสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 
อันเกิดจากรายไดที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดรับ ซ่ึงเปนผลมาจากการใชจายของ
นักทองเที่ยว 
  4. ชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยว คือ ประชาชนซึ่งอาศัยอยูในทองถ่ินที่เปนพื้นที่สําหรับ
การทองเที่ยว โดยนอกจากจะมีสวนรวมในการเปนเจาบานที่ดีเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวแลว ในบาง
โอกาสยังเปนหนวยที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวโดยตรง 
 
 จากรายละเอียดขางตนสรุปไดวา การทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่
ไมใชเพื่อการหารายได ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว กอใหเกิดปรากฏการณและความสัมพันธที่เกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เดินทาง (นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือน) กับองคกร หนวยงาน หรือธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
โดยภาครัฐเขาควบคุมดูแลการทองเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยว ใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐได
วางไว 
 
 3.2 องคประกอบของการทองเที่ยว 
  องคประกอบหลักของการทองเที่ยว  แบงออกเปน  3 สวน  คือ นักทองเที่ยว 
ทรัพยากรการทองเที่ยว  และธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ 2544 : 6-7) 
  1. นักทองเที่ยว จัดไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยว การศึกษา
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยว ทัศนคติ และลักษณะพื้นฐาน
ของนักทองเที่ยว จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนทาง
การตลาดปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวที่ควรจะนํามาศึกษา ไดแก ลักษณะพื้นฐานหรือ
ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว  ซ่ึงจําแนกออกตามลักษณะของเพศ  อายุ 
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อาชีพ ระดับการศึกษาระดับรายได สถานภาพสมรส และถ่ินพํานัก ซ่ึงแตละปจจัยจะสงผลถึง
พฤติกรรมการเดินทาง การเลือกแหลงทองเที่ยว และแหลงที่พักอาศัยที่แตกตางกัน 
   1.1 เพศ โดยทั่วไป นักทองเที่ยวชายเปนกลุมที่มีการเดินทางมากกวานักทองเที่ยว
หญิง โดยสามารถเดินทางไดทั้งตามลําพังหรือเดินทางเปนกลุม  มักกระจายตัวไปไดแทบทุกแหลง
ทองเที่ยวและสามารถทํากิจกรรมทองเที่ยวที่หลากหลายไดมากกวา  ในขณะที่นักทองเที่ยวหญิงซึ่ง
มีความคลองตัวนอยกวา  มักเดินทางมากับเพื่อนหรือบริษัทนําเที่ยวโดยจะพิถีพิถันและรอบคอบใน
การเลือกแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ  มักเลือกแหลงทองเที่ยวที่มีความปลอดภัยและสามารถเดินทาง
ไดสะดวก  ดังนั้นแหลงทองเที่ยวใดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวหญิงมากหรือมีอัตราการเติบโตที่สูง  ก็
ยอมไดรับภาพลักษณในทางออมวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ปลอดภัย 
   1.2 อายุ บุคคลที่มีชวงอายุแตกตางกันก็จะมีความสามารถในการเดินทางที่
แตกตางกัน ดังตอไปนี้ คือ 1) กลุมวัยเด็ก ชวงอายุต่ํากวา 15 ป เปนกลุมที่ไมสามารถเดินทางไดตาม
ลําพังหากเดินทางทองเที่ยวมักจะมากับพอแม หรือโรงเรียน หรือสถาบันที่จัดอบรมตาง ๆ 2) กลุม
วัยรุน ชวงอายุ 15–24 ป เปนวัยที่กําลังศึกษาอยู หรือเพิ่งจบการศึกษา จึงยังไมมีทุนทรัพยในการ
เดินทางดวยตนเอง สวนใหญมักเดินทางมากับพอแม หรือโรงเรียน หรือสถาบันที่จัดอบรมตาง ๆ
หรือเดินทางมาพักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภ ตามโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาตาง ๆ ใน 
ทางการตลาด ทั้งกลุมวัยเด็กและกลุมวัยรุนเปนกลุมตลาดที่ตองมีการสนับสนุนเนื่องจากเปนกลุมที่
มีศักยภาพในการที่จะสงเสริม แมวาจะยังเปนกลุมที่คาดหวังรายไดทางการทองเที่ยวไดนอยก็
ตาม  แตหากวานักทองเที่ยวกลุมนี้เกิดความประทับใจในแหลงทองเที่ยวเมื่อวัยเด็กแลวพวกเขาก็
อาจกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวอีกครั้ง และจะกลายเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพใน
อนาคต  ซ่ึงจะสรางรายไดทางการทองเที่ยวไดมากกวาเดิม 3) กลุมวัยทํางานตอนตน ชวงอายุ 25–
34 ป เปนกลุมที่มีศักยภาพในการใชจายเงินไดสูง เพราะมีรายไดเปนของตนเองแลว ลักษณะ
กิจกรรมที่เลือกก็ยังสามารถทําไดหลากหลาย  เพราะสุขภาพเอื้ออํานวยโดยสวนใหญพบวากลุมวัย
นี้จะมีการเดินทางทองเที่ยวมากกวากลุมวัยอ่ืน ๆ 4) กลุมวัยทํางานตอนกลางและตอนปลาย ชวง
อายุ 35–44 ป และ 45–54 ป เปนกลุมที่มีการเดินทางคอนขางสูง ตามภาระหนาที่การงานที่ได
รับผิดชอบมากขึ้น  ประกอบกับมีฐานะทางการเงินที่คอนขางมั่นคงแลว 5) กลุมวัยเกษียณ ชวงอายุ 
55 ปขึ้นไป เปนกลุมที่มีความถี่ในการเดินทางลดลง เนื่องจากสุขภาพไมเอ้ืออํานวย แตจะมีวัน
พักผอนนานวันกวากลุมวัย อ่ืน ๆ  เพราะไมมีภาระการงานที่จะตองรับผิดชอบแลว 
   1.3 อาชีพ กลุมที่มีภารกิจหนาที่การงานที่แตกตางกัน มีโอกาสในการเดินทาง
แตกตางกันโดยกลุมคนที่ทํางานในอาชีพระดับสูงจะมีโอกาสเดินทางไดมากกวากลุมอ่ืน ๆ เพราะมี
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ทุนทรัพยมากกวา นอกจากนี้ ภาระหนาที่การงานก็มีสวนที่กําหนดใหตองเดินทางไปติดตองาน
บอยครั้งเชนกันโดยเฉพาะผูที่อยูในกลุมระดับผูบริหาร กลุมนักวิชาชีพเฉพาะ เชน ตัวแทนขาย 
   1.4 ระดับการศึกษา เปนตัวแปรที่สอดคลองกับอาชีพและรายได โดยสวนใหญ
บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงก็มักจะมีอาชีพและรายไดที่ดี สงผลใหเดินทางไดบอยกวากลุมที่มี
การศึกษาต่ํากวา นอกจากนี้ระดับการศึกษายังเปนตัวช้ีใหเห็นถึงคุณภาพของนักทองเที่ยวดวย
สมมติฐานที่วาผูที่มีการศึกษาสูงก็มักจะเปนผูที่มีความคิดและวิถีชีวิตที่ดีซ่ึงจะแสดงออกถึงทัศนคติ
และพฤติกรรมทองเที่ยวที่ดี เชน มีแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษรักษาสิ่งแวดลอม มีความเขาใจใน
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตาง เปนตน 
   1.5 ระดับรายได เปนตัวบงชี้สําคัญถึงความสามารถในการเดินทางของบุคคล 
กลาวคือ บุคคลที่มีรายไดสูง ยอมมีโอกาสในการเดินทางทองเที่ยวไดไกลและบอยครั้งกวาบุคคลที่
มีรายไดต่ํากวา โดยทั่วไปในทางการตลาด แบงกลุมรายไดออกเปน 3 กลุม คือ กลุมรายไดสูงหรือ
กลุมระดับบน กลุมรายไดปานกลางหรือกลุมระดับกลาง และกลุมรายไดต่ําหรือระดับลาง ซ่ึงชวง
รายไดที่จะกําหนดระดับฐานนั้น ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจและระดับคาครองชีพของแตละประเทศ 
   1.6 สถานภาพสมรส กลุมคนโสดมีโอกาสในการเดินทางไดบอยครั้งและพักได
ยาวนานกวากลุมที่แตงงานแลว เนื่องจากสามารถตัดสินใจไดโดยลําพังและไมมีภาระทาง
ครอบครัวที่จะตองดูแลมาก ในขณะที่กลุมที่แตงงานแลวก็อาจจะเดินทางนอยลง แตเมื่อมีการ
เดินทางก็มักจะไปเปนครอบครัว (กรณีที่มีบุตร) หรือไปเปนคู (กรณียังไมมีบุตร) ซ่ึงทําใหเกิดกลุม
ตลาดครอบครัว และกลุมคูฮันนีมูนขึ้น 
   1.7 ถ่ินพํานัก บุคคลที่อยูในสถานที่ที่มีสภาวะแวดลอมและภูมิอากาศที่แตกตาง
กัน ก็ยอมมีความตองการและเลือกแหลงทองเที่ยวแตกตางกัน เชน กลุมที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มี
อากาศเย็นจัด ก็ยอมนิยมเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีอากาศอบอุนกวา ในขณะที่กลุมที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ที่มีอากาศรอน มักจะแสวงหาแหลงทองเที่ยวที่มีส่ิงที่แตกตางไปจากที่ตนประสบอยู เชน 
ชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาดินแดนตะวันออก เพื่อมาดูวัฒนธรรมที่แตกตาง เปนตน 
  2. ทรัพยากรการทองเที่ยว หมายถึง สถานที่ทองเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรม
ประเพณี ที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถ่ินที่มีลักษณะเดน และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวได ซ่ึงไดมีการแบงเอาไว คือ ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น  และทรัพยากรการทองเที่ยวดานประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมของคนในทองถ่ิน 
  3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว คือ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาและ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวโดยตรงเทานั้น ในระบบเศรษฐกิจคําวา “การ
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ทองเที่ยว” หมายถึง ภาคเศรษฐกิจที่รวมธุรกิจทุกอยางที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งทางตรงและ
ทางออม 
  ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในหลายสาขา ทั้ง
การผลิตในสายการผลิตเดียวกัน และการผลิตในตางสายการผลิต นอกจากนั้นสินคาและบริการที่
นักทองเที่ยวบริโภคอาจเปนทั้งสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการทั้งของนักทองเที่ยว
และคนในทองถ่ิน  หรืออาจเปนสินคาหรือบริการเฉพาะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเปน
หลักก็ได ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวประกอบไปดวย 6 ธุรกิจหลัก คือ 
  1. ธุรกิจที่พักแรม 
  2. ธุรกิจนําเที่ยว 
  3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
  4. ธุรกิจจําหนายสินคาและของที่ระลึก 
  5. ธุรกิจคมนาคมขนสง 
  6. ธุรกิจนันทนาการ 
  ในจํานวน 6 ธุรกิจหลักดังกลาว มีเพียง 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจที่พักแรม และธุรกิจนํา
เที่ยวเทานั้น ที่มีลักษณะการบริการที่มุงเนนการรองรับนักทองเที่ยวเปนหลัก ในขณะที่ธุรกิจ
อ่ืนๆ เนนลูกคาเปาหมายทั้งที่เปนคนในทองถ่ินและนักทองเที่ยว 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
 4.1 ความหมายของการบริการ 
  การบริการ (Service) คือ กระบวนการในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยัง
ผูรับบริการ ดังนั้น การบริการจึงเปนสิ่งสําคัญในการประกอบธุรกิจบริการ โดยเขาถึงในสิ่งที่ลูกคา
คาดหวัง และตอบสนองลูกคาดวยบริการที่เปนเลิศ ซ่ึงมีผูใหความหมายของการบริการไว ดังนี้ 
  สุมนา อยูโพธิ์ (2532 : 48) ไดกลาวไววา การบริการ หมายถึง เปนกิจกรรม
ผลประโยชนที่เสนอเพื่อขายและสนองความพอใจแกลูกคา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขาย
สินคา 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 35) ไดกลาวไววา คุณภาพการใหบริการเปนสิ่งสําคัญส่ิง
หนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจ การที่จะดําเนินธุรกิจทางดานบริการใหชนะคูแขงขันได
นั้นจะตองมีการสงมอบบริการที่มีคุณภาพสูงอยางตอเนื่องมากกวาคูแขงและเกินกวาที่ลูกคา
คาดหวังไวโดยส่ิงที่ลูกคาคาดหวังนั้นจะไดจากประสบการณตาง ๆ ของลูกคาในอดีตการบอกตอ
ปากตอปาก และการโฆษณาของธุรกิจใหบริการภายหลังจากที่ลูกคาไดรับบริการลูกคาจะ
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เปรียบเทียบการบริการที่ลูกคาไดรับกับการบริการที่ลูกคาคาดหวังถาการบริการลูกคาไดรับต่ํากวา
การบริการที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาจะขาดความสนใจในตัวผูใหบริการแตถาการบริการที่ลูกคาไดรับ
เทากับหรือเกินกวาที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาก็มักจะใชบริการจากผูใหบริการอีกครั้ง 
 
 กลาวโดยสรุป การบริการ คือ กิจกรรม หรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ของบุคคลหรือองคการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและกอใหเกิดความพึงพอใจจากผล
ของการกระทํานั้น การบริการที่ดีจะเปนการกระทําที่สามารถตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของลูกคาได เพื่อใหไดตรงกับส่ิงที่ลูกคานั้น ๆ คาดหวังไว พรอมทั้งทําใหบุคคลดังกลาวเกิด
ความรูสึกที่ดี และประทับใจในสิ่งที่ไดรับในเวลาเดียวกัน 
 
 4.2 ความสําคญัของการบรกิาร 
 ทรายทอง วรรณพิศิษฐ และปภาดา กันทะอินทร (2546 : 5-7) ไดกลาวไววา 
ความสําคัญของการบริการสามารถแบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ความสําคัญตอผูรับบริการ ผูบริโภคสมัยใหมมีความตองการใชบริการตาง ๆ 
หลากหลายมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตองรีบเรงและแขงขันตลอดเวลา 
ทั้งในดานการดํารงชีวิตและอาชีพการงาน ทําใหจําเปนตองพึ่งพาผูอ่ืนชวยเหลือจัดการเรื่องตาง ๆ 
ใหสําเร็จลุลวงไป เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางผาสุก กลาวคือ 
 1.1 ชวยตอบสนองความตองการสวนบุคคล การบริการที่พบเห็นขณะนี้มีอยู
มากมายในรูปแบบของการจัดการการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา การบริการใน
ปจจุบันจึงมีหลากหลายประเภท ซ่ึงสามารถใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
หรือผูบริโภคทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ ผูบริโภคจึงจําเปนตองศึกษา
มาตรฐานของบริการแตละประเภท และเปรียบเทียบดูคุณภาพการบริการที่ตรงกับความตองการให
มากที่สุด เพื่อใหไดรับบริการที่ตนเองพอใจตามอัตภาพของแตละบุคคล 
 1.2 ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต เมื่อผูรับบริการไดรับบริการที่ตรงกับความ
คาดหวังก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอการบริการนั้น ซ่ึงประสิทธิภาพของการบริการที่มีคุณภาพ ยอมทํา
ใหผูรับบริการเกิดความประทับใจและมีความสุข ทั้งการใหบริการที่เปนที่ตองการของผูใชบริการ
จะตองไมยุงยาก อํานวยความสะดวกสบาย และสนองตอบสิ่งที่ผูใชบริการตองการไดอยางแทจริง 
 2. ความสําคัญตอผูใหบริการ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 ความสําคัญตอผูประกอบการหรือผูบริหารการบริการ ผูประกอบการจําเปน
ที่จะตองปรับกลยุทธทางการตลาดที่มุงเนนการขายสินคาแตเพียงอยางเดียว หันมาใหความสนใจ
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เปนพิเศษกับการบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวสินคาหรือการขายบริการโดยตรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให
การดําเนินกิจการบริการประสบความสําเร็จเหนือคูแขงอื่น ๆ ได โดยเฉพาะผลกําไรและภาพพจน
ของการบริการ กลาวคือ 
   2.1.1 ชวยเพิ่มกําไรระยะยาวใหกับธุรกิจ การบริการที่ดีจะเปนตัวสรางผล
กําไรระยะยาวไดเปนอยางดี เนื่องจากผูบริโภคสมัยใหมใหความสําคัญกับการบริการมาก ขึ้นใน
การตัดสินใจซื้อสินคา คุณภาพของการบริการจึงบอกถึงความแตกตางของสินคาจากคูแขงไดทําให
ธุรกิจสามารถสรางโอกาสในการขายเพื่อใหเกิดการตัดสินใจซื้อซํ้าของผูบริโภค ซ่ึงก็คือผลกําไรที่
ตามมานั่นเอง 
   2.1.2 ชวยสรางภาพพจนที่ดีของธุรกิจ การดําเนินธุรกิจแทบทุกประเภท การ
บริการจะเขามาเกี่ยวของทุกขั้นตอนของการติดตอระหวางผูซ้ือกับผูขาย ไมวาบริการนั้นจะ
เกี่ยวของกับตัวสินคาหรือไมก็ตาม เร่ิมตั้งแตการใหขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําตาง ๆ แกผูซ้ือ
ประกอบการตัดสินใจซื้อ การแสดงออกถึงความเอาใจใส และเห็นความสําคัญของผูซ้ือตลอด
ระยะเวลาการใหบริการและการเสนอบริการที่ตรงกับความตองการและความคาดหวังของผูซ้ือ 
หรือลูกคา ส่ิงเหลานี้ยอมสรางความพึงพอใจและความประทับใจแกลูกคา ซึ่งจะมีสวนทําใหลูกคา
ตัดสินใจและเกิดการพูดกันตอ ๆ ไปในกลุมลูกคา (Words of Mouth) เปนการประชาสัมพันธ 
ภาพพจนของธุรกิจดังกลาวใหเกิดความนาเชื่อถือมากขึ้น 
   2.1.3 ชวยลดการเปลี่ยนใจของลูกคาไปจากธุรกิจ ธุรกิจใดที่คํานึงถึงความ 
สําคัญของการบริการและสงเสริมการบริการที่ดีมีคุณภาพยอมสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเมื่อ
ลูกคาแนใจวาสินคาหรือบริการที่เขาจะตัดสินใจซื้อมีการบริการที่ดีกวาสินคาหรือบริการอื่น ๆ การ
ตกลงใจซื้อขายจะกระทําไดงายขึ้น โดยเฉพาะลูกคาเกาจะมีการซื้อซํ้าหรือซ้ือเพิ่มขึ้นโดยไมลังเล 
รวมทั้งแนะนําลูกคารายใหมใหอีกดวย 
   2.1.4 ชวยรักษาพนักงานใหปฏิบัติงานกับธุรกิจการหมุนเวียนเขาออกของ
พนักงานพบวามีความสัมพันธกับคุณภาพของการบริการเปนอยางมาก กลาวคือ การใหบริการที่ดี
ยอมสรางความพึงพอใจแกลูกคาและรักษาลูกคาใหผูกพันกับธุรกิจนั้นนาน ซ่ึงสงผลใหธุรกิจมี
กําไรสูงและสามารถจายคาตอบแทนแกพนักงานในอัตราสูงได พนักงานก็จะเกิดความพึงพอใจไม
คิดที่จะเปลี่ยนใจไปทํางานที่อ่ืน แตในทางกลับกันหากธุรกิจเสนอบริการที่ไมดีทําใหลูกคาไม
พอใจและเปลี่ยนไปใชบริการอื่นที่ดีกวา ธุรกิจยอมประสบความลมเหลวและสงผลใหพนักงานไม
พอใจจนกระทั่งลาออกได จะเห็นไดวา การบริการมีสวนสําคัญตอการรักษาพนักงานใหทํางานกับ
กิจการนั้นนาน ๆ หรือในทํานองเดียวกัน พนักงานก็มีบทบาทสําคัญในการเสนอบริการที่มีคุณภาพ 
การประกอบธุรกิจบริการดังกลาวจึงประสบผลสําเร็จ 
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  2.2 ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานบริการ การขยายตัวทางอุตสาหกรรมการบริการ
ในชวงที่ผานมา ไดกอใหเกิดงานบริการเพิ่มขึ้นในหลายสาขาอาชีพจนเติบโตขึ้นเปนธุรกิจบริการ 
ตาง ๆ มากมาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการการบริการของผูบริโภค ซ่ึงมี
แนวโนมหลากหลายมากขึ้น การประกอบอาชีพบริการจึงเปนอาชีพสําคัญในตลาดแรงงานและทํา
รายไดดี กลาวคือ 
   2.2.1 ชวยใหมีอาชีพและรายได ธุรกิจบริการตระหนักถึงความสําคัญของ
พนักงานบริการในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ทําใหมีการฝกอบรมพนักงานแตละ
คนใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการที่มีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจมีผลกําไรและสามารถจาย
คาตอบแทนที่เหมาะสมแกพนักงานได งานบริการเปนอาชีพที่สุจริตที่ทําใหมีรายไดที่ดีพอสมควร 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของงานการบริการและความสามารถของแตละบุคคลที่จะฝกฝนและพัฒนา
ตนเอง 
   2.2.2 ชวยสรางโอกาสในการเสนอขายโดยทั่วไปลูกคามักมีความรูเกี่ยวกับ
ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑคอนขางจํากัดในแงของเทคโนโลยีการผลิตหรือประสิทธิภาพการใชงาน
ของสินคาตาง ๆ แตลูกคาจะทราบเงื่อนไขการบริการตาง ๆ ที่ผูขายเสนอใหและสามารถนํามา
เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการที่ตรงกับความตองการไดทันที โอกาสที่ผูขาย
หรือพนักงานบริการจะขายสินคาหรือบริการทําไดงายและสะดวกขึ้น โดยไมตองเสียเวลาในการ
โนมนาวจิตใจลูกคา 
  การบริการนับวาเปนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนตอสังคมปจจุบันเปนอยางมาก ทั้งใน
ดานการดําเนินชีวิตของผูบริโภค และการประกอบธุรกิจของผูประกอบการทั้งหลาย ผูบริโภคทุก
วันนี้จําเปนตองพึ่งพาสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตาง ๆ มากมายในการจัดการวิถี
ชีวิตประจําวันใหเปนไปอยางปกติสุข การแขงขันทางเศรษฐกิจใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลก ในตลาดการคาเสรี ทําใหผูประกอบการตองหันมาใหความสําคัญกับการบริการอยาง
จริงจัง จึงจะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในที่สุด 
 
 4.3 การบริการ และคุณภาพของการบริการ 
  พิมพชนก ศันสนีย (2540 : 31) ไดกลาวไววา การใหบริการลูกคา (Customer 
Service) หมายถึง การสรางความสัมพันธกับลูกคาและตลาด เพื่อใหแนใจวาจะเกิดความสัมพันธ
ระยะยาวที่ทุกฝายตางก็ไดรับประโยชนรวมกัน และเพื่อเปนการชวยเสริมการทํางานของสวน
ประสมทางการตลาดอื่น ๆ ของกิจการดวย ในปจจุบันธุรกิจตาง ๆ กําลังหันมาใหความสําคัญกับ
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การใหบริการลูกคามากยิ่งขึ้น เนื่องจากปจจัยที่สําคัญหลายประการ เชน ความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาและสถานการณในการแขงขัน 
  คุณภาพการบริการ “คุณภาพ” (Quality) แบงออกไดเปนหลายประเภทตามความ
ยากงายในการประเมินผลิตภัณฑและบริการของลูกคาและการพิจารณาจากผลลัพธที่เกิดขึ้นหรือ
กระบวนในการใหบริการเปนหลัก แตไมวาเราจะแบงประเภทของคุณภาพดวยหลักการอยางไรก็
ตามคุณภาพจะตองถูกกําหนดขึ้นจากความคิดเห็นของลูกคา จากการศึกษาวิจัยพบวา “คุณภาพที่
ลูกคารับรู” (Perceived Service Quality = PSQ) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
ของกิจการ 
  พิมพชนก ศันสนีย (2540 : 14) ไดกลาวไววา การรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการบริการและความพึงพอใจนั้น เปนผลลัพธของการประเมินของผูบริโภคที่มีตอการบริการ
โดยข้ึนอยูกับความแตกตางของการบริการที่คาดหวังและการบริการที่ไดรับ หากการบริการที่ไดรับ
เปนไปตามหรือสูงกวาความคาดหวัง ผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและประเมินวาการบริการนั้น
มีคุณภาพสูง ดังนั้นความแตกตางของการบริการที่คาดหวังและการบริการที่ไดรับจึงแบงออกเปน 5 
ประการ ที่เปนสาเหตุของการใหบริการที่ลมเหลวไดแก 
  1. ความแตกตางระหวางความคาดหวังของผูบริโภคกับการรับรูของฝายบริหารใน
บางครั้งผูบริหารไมอาจทราบวา ผูบริโภคมีความคาดหวังตอการบริการขององคกรอยางไรและอาจ
ไมทราบวาการใหบริการหนึ่ง ๆ ควรมีลักษณะอยางไรจึงจะสอดคลองกับความคาดหวังของ
ผูบริโภค 
  2. ความแตกตางระหวางการรับรูของฝายบริหารกับการกําหนดมาตรฐานของการ
ใหบริการ ผูบริหารอาจจะมีการรับรูถึงความคาดหวังของผูบริโภค รูวาอะไรคือส่ิงที่จะทําใหการ
บริการมีคุณภาพแตอาจมีปญหาเกิดขึ้นจากขอจํากัดหลาย ๆ ดาน เชน ขอจํากัดในดานทรัพยากร
บุคลากร สภาพการตลาดและความบกพรองของฝายบริหารเอง 
  3. ความแตกตางระหวางมาตรฐานของการใหบริการกับการใหบริการจริง ถึงแมวา
จะมีการกําหนดมาตรฐานตลอดจนแนวทางตาง ๆ ในการใหบริการแตการบริการอาจจะไมมี
คุณภาพเพียงพอปญหานั้นอาจเกิดมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีหนาที่ในการใหบริการ
ปฏิบัติงานไมไดตามมาตรฐานหรือขาดความสม่ําเสมอ 
  4. ความแตกตางระหวางการใหบริการจริงกับการโฆษณาประชาสัมพันธ การ
โฆษณาประชาสัมพันธตลอดจนการสื่อสารตาง ๆ ตอผูบริโภคในลักษณะที่เกินจริงโดยไมสามารถ
ใหการบริการหรือปฏิบัติตามคําโฆษณาที่ไดส่ือสารออกไปไดและอาจเกิดจากการประชาสัมพันธ
ไมพอเพียงจึงไมเขาถึงผูบริโภคเกี่ยวกับการบริการที่ดีขององคกร 
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  5. ความแตกตางระหวางการบริการที่คาดหวัง กับการบริการตามการรับรูของ
ผูบริโภค จากการสัมภาษณแบบจํากัดประเด็น (Focus Group Interview) ในกลุมผูใชบริการพบวา 
คุณภาพของการบริการที่ผูบริโภคตองการ คือ การที่องคกรสามารถแกปญหาใหกับผูบริโภคได 
และยังใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริโภคในการแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตหาก
องคกรไมสามารถใหการบริการอยางสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภค จะสงผลใหเกิด
ชองวางระหวางความคาดหวังในการบริการและรับรูของผูบริโภค 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 35) ไดกลาววา การสรางบริการใหเกิดคุณภาพ
เพื่อใหลูกคาพึงพอใจมีลักษณะดังนี้ 
  1. การเขาถึงลูกคา (Access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดาน
เวลา และสถานที่ที่ใหแกลูกคา ดานเวลา คือ ไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสมเพื่อแสดง
ถึงความสามารถการเขาถึงลูกคา 
  2. การติดตอส่ือสาร (Communication) มีการอธิบายอยางถูกตองโดยใชภาษาที่
ลูกคาเขาใจงาย 
  3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญและมี
ความรูความสามารถในงาน 
  4. ความมีน้ําใจ (Courtesy) บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธ ความเปนกันเองและ
วิจารณญาณ 
  5. ความนาเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อม่ัน
และความไววางใจในการบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา 
  6. ความไววางใจ (Reliability) บริการที่ใหกับลูกคาตองมีความสม่ําเสมอและ
ถูกตอง 
  7. การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) พนักงานตองใหบริการ และแกปญหาแก
ลูกคาอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ 
  8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและ
ปญหาตาง ๆ 
  9. การสรางบริการใหเปนรูปธรรม (Tangible) บริการที่ลูกคาจะไดรับจะทําใหเขา
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกลาวได 
  10. การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/Knowing Customer) พนักงานตอง
พยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว 
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 4.4 การปฏิบัติงานที่ดีของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
  จุฬาลักษณ ชางคํา และคณะ (2547 : 26) ไดกลาววา หนาที่ของผูใหบริการที่ดี มี
ดังนี้ 
  1. ความสะอาด สถานที่ทํางาน พื้นอาคาร โตะ หองน้ํา เครื่องมือ เครื่องใช ซ่ึงเปน
สวนประกอบที่ทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยตองหมั่นทําความสะอาดเพื่อสรางความนา
เล่ือมใส ศรัทธา และดึงดูดความสนใจ 
  2. การตรงตอเวลา ในการปฏิบัติหนาที่ผูปฏิบัติงานควรมาถึงกอนเวลาเริ่มงานเพื่อ
เตรียมการปฏิบัติงานใหทันเวลา เวลาเลิกงานก็ตองรักษาใหตรงเวลาไมควรใหผูมาติดตอ เสียเวลา
รอคอย และถามีเหตุขัดของก็ตองแจงใหผูใชบริการทราบ 
  3. การแตงกาย ผูใหบริการตองแตงกายสุภาพหรือแตงกายตามระเบียบของ
หนวยงานที่วางไวตองสุภาพและสะอาดเปนที่นาชื่นชมแกผูมาติดตอ 
  4. กริยามารยาทและการตอนรับ ควรตอนรับผูใชบริการดวยกริยามารยาทที่ดีซ่ึงจะ
กอให เกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงานไดทางหนึ่ง เจาหนาที่ฝายติดตอกับผูใชบริการจํานวนมากตอง
ระวังในเรื่องนี้อยางดี 
  5. น้ําเสียง เจาหนาที่พนักงานบางคนที่มีเสียงหวนหาวตองรูจักใชคําลงทายที่สุภาพ 
เชน ครับ หรือ คะ ลงทายจะกอใหเกิดไมตรีแกผูมาติดตอ 
 
5.  การบริการทองเที่ยว 
 5.1 ความหมายของการบริการทองเที่ยว 
  วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543 : 6) ไดอธิบายการบริการทองเที่ยวไววา บริการ
ทองเที่ยว คือพฤติกรรม กิจกรรม และการกระทําที่บุคคลหนึ่งทําใหหรือสงมอบตออีกบุคคลหนึ่ง
โดยมีเปาหมายและมีความตั้งใจในการสงมอบบริการอันนั้น การบริการทองเที่ยว คือ กระบวนการ 
หรือกระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการทองเที่ยวจากผูใหบริการทองเที่ยว (บริกร) ไปยัง
ผูรับบริการทองเที่ยวหรือผูใชบริการทองเที่ยวนั้น 
  ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2544 : 34) ไดอธิบายการบริการทองเที่ยวไววา เปนงานที่ไม
สามารถจับตองได การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีรูปแบบที่หลากหลายแปรผัน
ไปตามคุณลักษณะของผูใหบริการทองเที่ยวในชวงเวลานั้น การตัดสินหรือวัดคุณภาพการบริการ
ทองเที่ยวขึ้นอยูกับความพอใจของผูรับบริการและเปนงานที่ไมมีผลงานไมสามารถเก็บสะสม
ผลงานไวได นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหและจําแนกลักษณะเฉพาะของการบริการทองเที่ยวไดวา มี
ลักษณะ 4 ประการดังนี้ 
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  1. เปนการใหบริการแบบใกลชิดตัวตอตัว สามารถทําใหผูไดรับบริการไดรับความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจทันทีเมื่อไดรับบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอารมณและทัศนคติของผูให
และผูไดรับบริการ 
  2. การบริการการทองเที่ยวจําเปนตองเตรียมไวลวงหนาเปนเวลานานและมีความ
พรอมเสมอเมื่อนักทองเที่ยวมาถึง เชน ความพรอมของหองพัก รานอาหาร 
  3. การพัฒนางานบริการ จําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เร่ืองรูปแบบ ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของการใหบริการ ตลอดจนบุคลากรผูใหบริการ
เนื่องจากนักทองเที่ยวจะใชเวลาในการใหบริการสั้นมาก เชน การพักแรมเพียง 1 คืน ดังนั้น ผู
ใหบริการจึงมีเวลาสั้นมากในการใหบริการอยางเสมอภาค ถูกตอง และเปนที่ประทับใจ 
  4. ใชแรงคนในการใหบริการ ไมเปนที่นิยมที่จะมีการทดแทนดวยเครื่องจักร งาน
ดานนี้จึงมีปญหาดานแรงงานอยูเสมอ เชน คุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรูความสามารถและคาตอบแทน 
  ปรีชา แดงโรจน (2544 : 35) ใหความเห็นวาการบริการตรงกับภาษาอังกฤษวา 
“Service” ในความหมายที่วา เปนการกระทําที่เปยมไปดวยความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ 
การดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน ศัพทภาษาอังกฤษอีกคําที่นิยมใชในความหมายใกลเคียงกัน
คือคําวา “Hospitality” ซ่ึงพบใชบอยในธุรกิจโรงแรมและมีความหมายที่ลึกซึ้งในทางปฏิบัติ โดย
เปนการกระทําใหผูอ่ืนในลักษณะของการปฏิบัติดวยความเอาใจใสอยางใกลชิด อบอุน และมีไมตรี
จิต 
 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา การบริการทองเที่ยว คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ผลิตผลออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และส่ิงประเทืองหรือเอ้ืออํานวย บริการทองเที่ยว 
คือส่ิงที่จับสัมผัสแตะตองไดยาก และเปนสิ่งที่เส่ือมสูญสลายไดงาย บริการทองเที่ยวจะไดรับการ
ทําขึ้น และจะสงมอบสูผูรับบริการเพื่อใชบริการทองเที่ยวนั้น ๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะ
ทันทีทันใดที่มีการใหบริการทองเที่ยวนั้น 
 
 5.2 องคประกอบของการบริการทองเที่ยว 
  การบริการทองเที่ยว คือ ส่ิงที่ถูกสงผานจากผูเสนอบริการไปยังนักทองเที่ยวเพื่อให
เกิดการบริโภค ประกอบดวย 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนที่เปนองคประกอบพื้นฐานและกิจกรรม
ประกอบ มนัสวี ธาดาสีห (2545 : 6) มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. องคประกอบพื้นฐาน ไดแก บุคคล สถานที่ และเหตุการณ อยางใดอยางหนึ่งหรือ
เปนสวนผสมขององคประกอบหลาย ๆ อยาง 
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  2. กิจกรรมประกอบ เปนสวนที่ผูเสนอบริการคิดคนวิธีในการบริโภคองคประกอบ
พื้นฐานในรูปแบบตาง ๆ เชน การเที่ยวชม การทํากิจกรรมที่แปลกใหม การพักผอน การศึกษาหา
ความรูหรืออีกนัยหนึ่งคือผูเสนอบริการ ไดนําองคประกอบพื้นฐานไปผานกระบวนการผลิตเพื่อ
ออกมาเปนผลิตภัณฑ  

 

 
 
ภาพที่  3 องคประกอบของการบริการทองเที่ยว 
ที่มา : สุดาพร ชุตินธรานนท, การทองเที่ยวกับธุรกิจบริการ. (จุลสารการทองเที่ยว: ฉบับปที่ 18 
เลมที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, 2542) 
 
  การบริการทองเที่ยวเหลานี้  เปนเครื่องมือที่ ผู เสนอบริการจะปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง ทั้งดานการเพิ่มทางเลือกเกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานและกิจกรรมประกอบผูเสนอ
บริการทองเที่ยวคือ ผูจัดหาองคประกอบพื้นฐานและจัดกิจกรรมประกอบใหกับองคประกอบ
พื้นฐานนั้น ๆ  ธีรารัตน สังขวาสี (2545 : 75) ไดกลาวไววา 
  1. ผูเสนอบริการการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียว
ในครั้งหนึ่ง ๆ เชน ผูจัดนําเที่ยว ซ่ึงจัดกิจกรรมตาง ๆ ในแตละวันใหกับนักทองเที่ยว 
  2. ผูเสนอบริการทองเที่ยวรูปแบบเดียวใหกับหลายบุคคล หรือกลุมบุคคล เชน ผู
บริการเรือเดินสมุทร เพื่อบริการการพักผอนดวยการทองทะเล ผูบริการรถมา จัดหากิจกรรมการนั่ง
รถมาชมสถานที่ใหกับนักทองเที่ยวหลาย ๆ กลุม ผูเสนอบริการการทองเที่ยวในที่นี้จะไมไดกลาว
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รวมถึงผูผลิตองคประกอบพื้นบาน เชน ตัวบุคคลสําคัญ ประชาชนที่ดํารงชีวิตในวัฒนธรรมของตน
เจาของสวนผลไมซ่ึงปลูกผลไมไวขาย 
  สําหรับคําวา “ระบบบริการ” (Service System) สมชาติ กิจยรรยง (2544 : 92) ไดให
ความหมายไววา หมายถึง แบบแผนการดําเนินการตาง ๆ ในอันที่จะใหบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของบุคคลที่มารับบริการ โดยมีองคประกอบสําคัญของระบบบริการ 5 สวน ไดแก 1) ลูกคา
หรือผูรับบริการ 2) ผูปฏิบัติงานบริการหรือผูใหบริการ 3) องคการบริการ 4) บริการ และ 5) สภาวะ
แวดลอมของการบริการ ซ่ึงแตละสวนมีความสําคัญเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการดําเนินงานบริการไม
วาจะเปนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการประเภทใด ดังนี้ 
  1. ลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจ เลือกซื้อหรือใชบริการตาง ๆ ตามความตองการ 
  2. ผูปฏิบัติงานบริการหรือผูใหบริการ (Service Provider) หมายถึง บุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ทําหนาที่ตามตําแหนงงานและขอบขายความรับผิดชอบในการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาหรือผูรับบริการ 
  3. องคการบริการ (Service Organization) หมายถึง กิจการที่ดําเนินธุรกิจอยางใด
อยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกลูกคาเพื่อหวังผลกําไรโดยมีผูประกอบการหรือผูบริหาร
การบริการ เปนผู รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบการบริการใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  4. บริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําที่มีจุดมุงหมายอยางใดอยาง
หนึ่งในทางธุรกิจ ซ่ึงเปนสิ่งที่จับตองไมไดและเกี่ยวของกับการชวยเหลืออํานวยความสะดวกสบาย
ใหลูกคาไดรับในสิ่งที่ตองการ 
  5. สภาวะแวดลอมของการบริการ (Service Environment) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏใหเห็นรอบตัวผูรับบริการ อันไดแก อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ 
รวมทั้งปจจัยที่มีผลกระทบตอรางกาย เชน แสง สี เสียง อุณหภูมิ เปนตน และสภาพความเปนไป
ของบรรยากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการ ไดแก ความสวยงามของการจัดตกแตงสถานที่ 
ความเอาใจใสดวยอัธยาศัยไมตรีของพนักงานบริการ เปนตน 
  เมื่อนําองคประกอบเหลานี้จัดเขาเปนระบบบริการที่ประกอบดวยปจจัยนําเขาใน
การบริการกระบวนการบริการและปจจัยนําออกจากการบริการจะเห็นไดวา องคประกอบทุกสวน
ลวนเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องเปนระบบเริ่มตั้งแตผูรับบริการมีความตองการใชบริการและ
ตัดสินใจซื้อบริการขององคการบริการหนึ่งทําใหเขาสูกระบวนการบริการที่มีการดําเนินงานบริการ
ไวนําเสนอแกผูรับบริการและมีการปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการในอันที่จะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      27 

 

นําเสนอบริการที่ผูรับบริการตองการโดยองคประกอบสําคัญในกระบวนการบริการไดแก ผู
ใหบริการและสภาวะแวดลอมของการบริการ อันนําไปสูปจจัยนําออกของบริการที่สงมอบให
ผูรับบริการ ขณะที่ผูรับบริการไดรับบริการตามที่ไดแสดงความตองการไว ก็จะมีการประเมินส่ิงที่
ไดรับอยางทันทีทันใดวาตรงกับความตองการหรือไมเพียงใด 
 
 5.3 หลักการพื้นฐานของการบริการทองเที่ยว 
  องคประกอบของความสําเร็จในการบริการขึ้นอยูกับคุณภาพของบริการที่ลูกคา
ตองการไดรับจากการใหบริการในแตละครั้งซึ่งผูบริหารกิจการธุรกิจและผูใหบริการจําเปนตอง
คํานึงถึงหลักการสําคัญ 7 ประการ โดยนําเอาคําวา “บริการ” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา “SERVICE” 
มาแยกตัวอักษรแตละตัวเปนคําขึ้นตนขององคประกอบเหลานี้ 
 

 
 
ภาพที่  4 องคประกอบของความสําเร็จในการบริการ 
ทีม่า : วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, คุณภาพในงานบริการ. (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2543) 
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 จากภาพประกอบ แสดงถึงองคประกอบของความสําเร็จในการบริการ ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) การใหบริการที่ดีตองมีเปาหมายอยู
ที่ผูรับบริการหรือลูกคาเปนหลักสําคัญโดยผูใหบริการจะตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่จะพยายาม
กระทําอยางใดอยางหนึ่งใหผู รับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพราะ
ผูใชบริการจะตองมีจุดมุงหมายของการมารับบริการและคาดหวังใหมีการตอบสนองความตองการ
นั้น 
 2. ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation) เมื่อผูรับบริการมาติดตอกับองคการ 
หรือธุรกิจบริการใด ๆ ก็มักจะไดรับการบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งผูใหบริการจําเปนที่จะตองรับรู
และเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐานและรูจักสํารวจความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการเพื่อ
เสนอบริการที่ตรงกับความคาดหวังซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรืออาจเกิดความ
ประทับ ใจขึ้นไดหากการบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู เปนที่ยอมรับวาผูรับบริการมักจะ
คาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจมีประสิทธิภาพและแสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามทั้งนี้ส่ิงที่
บริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจมีประสิทธิภาพและแสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
งามทั้งนี้ส่ิงที่ลูกคาคาดหวังไวนั้นจะแตกตางผันแปรไปตามลักษณะของงานบริการ 
 3. ความพรอมในการบริการ (Readiness) คุณภาพของการบริการยอมขึ้นอยูกับ
ความพรอมที่จะใหบริการในสิ่งที่ผูรับบริการตองการภายใตขอบเขตของเวลาหรือทรัพยากรอื่น ๆ 
และดวยรูปแบบที่เปนที่ตองการอยางทันทีทันใด ความตองการของบุคคลเปนเรื่องที่ซับซอนและ
ไมอาจกําหนดตายตัวไดเพราะความตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามธรรมชาติ ทั้งยัง
แปร เปล่ียนไปไดทุกขณะตามสถานการณที่เกิดขึ้น หนวยบริการหรือธุรกิจบริการจําเปนตอง
ตรวจสอบดูแลใหบุคลากรรวมทั้งอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา ในอันที่จะ
สนองบริการไดอยางฉับพลันและทันใจก็จะทําใหผูรับบริการชอบใจและรูสึกประทับใจ 
 4. ความมีคุณคาของการบริการ (Values) การใหบริการที่คํานึงถึงความตองการของ
ผูรับบริการและความพยายามที่จะนําเสนอบริการในแตละจุดสัมผัสของบริการใหถูกใจผูรับ 
บริการยอมแสดงถึงคุณคาของการบริการที่คุมคาสําหรับผูรับบริการ คุณคาของการบริการขึ้นอยูกับ
ส่ิงที่ผูรับบริการไดรับและเกิดความรูสึกประทับใจ 
 5. ความสนใจเอาใจใสตอการบริการ (Interest) การใหความสนใจเอาใจใสอยาง
จริงใจตอลูกคาทุกระดับและทุกคนอยางยุติธรรมหรือการใหบริการเทาเทียมกันนับเปนหลักการ
ของการให บริการที่สําคัญที่สุดไมวาลูกคาจะเปนใครก็ตามเขาก็ตองการไดรับบริการที่ดีดวยกัน
ทั้งสิ้นผูใหบริการจําเปนตองใหความสนใจดูแลเอาใจใสผูรับบริการที่เขามาติดตอโดยทั่วถึง ไมให
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เกิดความ รูสึกวาไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน การปฏิบัติตอผูรับบริการจะตองเปนไปดวยความ
สุภาพออนโยนและใหเกียรติลูกคาตลอดเวลา 
 6. ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) การตอนรับลูกคาดวยใบหนาที่ยิ้มแยม
แจมใสและทาทีที่สุภาพออนโยนมีมารยาทของผูใหบริการแสดงถึงอัธยาศัยของความเปนมิตร และ
บรรยากาศของการบริการที่อบอุนและเปนกันเองจะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดีและ
ประทับใจตอการบริการที่ไดรับคุณสมบัติของผูใหบริการและพฤติกรรมการบริการที่ดีจึงเปนปจจัย
สําคัญในการใหบริการดวยไมตรีจิตแกลูกคาทั้งนี้ผูใหบริการจะตองมีบุคลิกสงางาม มีชีวิต ชีวายิ้ม
แยมแจมใสพูดจาสุภาพออนโยน 
 7. ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ (Efficiency) ความสําเร็จของการ
บริการขึ้นอยูกับการบริการอยางเปนระบบที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เนื่องจากการบริการเปนงานที่
เกี่ยวของระหวางคนกับคน การกําหนด “ปรัชญาการบริการ” (Service Theme) หรือแผนในการ
ใหบริการ และการพัฒนากลยุทธการบริการเพื่อใหการบริการที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ ยอมแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการ ซ่ึงเริ่มตนจากการวิเคราะหวิจัยความตองการปฏิกิริยา
ตอบสนองและความประทับใจของผูรับบริการนํามากําหนดเปาหมายของการบริการรวมทั้ง
รูปแบบและปจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ โดยให
ความสําคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานการตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานบริการอยาง
สม่ําเสมอใหเปนไปตามเกณฑและความคาดหวังของผูรับบริการตลอดจนการฝกอบรมบุคลากร
ผูปฏิบัติงานบริการอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามเกณฑและความคาดหวังของผูรับบริการ 

 
 5.4 การเสริมสรางคุณภาพของการบริการทองเที่ยว 
  การเสริมสรางคุณภาพของการบริการทองเที่ยวซ่ึงมีสวนสัมพันธกับองคประกอบ 3 
สวน 
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ภาพที ่5 การเสริมสรางคุณภาพของการบริการ 
ที่มา : มนัสว ีธาดาสีห, บริการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ. (กรุงเทพฯ : แมกซิมัม โปรดักติวิตี ้
คอนซัลแตนท, 2545) 
 
  จากภาพประกอบ การเสริมสรางคุณภาพของการบริการทองเที่ยวตองประกอบดวย 
  1. การกําหนดมาตรฐานงานบริการ การดําเนินการเริ่มตน โดยการวิเคราะหความ
ตองการและคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับคุณภาพของงานบริการคาดหวังรวมทั้งการวิเคราะหการรับรู
คุณลักษณะและการแสดงออกในการใหบริการเพื่อนํามากําหนดเปนเกณฑหรือมาตรฐานงาน
บริการที่มีคุณภาพ เชนนักทองเที่ยวที่เดินทางเพื่อพักผอนมักตองการความสะดวกสบายและ
บรรยากาศที่รูสึกผอนคลายสนุกสนานองคการบริการนําเที่ยวจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลเพื่อท่ีจะไดจัดโปรแกรมการนําเที่ยวไดตรงกับ
ความสนใจของนักทองเที่ยวและมีการติดตอประสานงานอํานวยความสะดวกตาง ๆ ลวงหนา 
  2. การปฏิบัติงานบริการที่มีคุณภาพของผูใหบริการ การแสดงพฤติกรรม การ
ใหบริการที่มีคุณภาพและการนําเสนอบริการที่ไดมาตรฐานของผูใหบริการขึ้นอยูกับความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณภาพของบริการความเต็มใจใหบริการและความสามารถในการใหบริการที่ตรงกับ
คุณลักษณะของบริการแตละประเภทที่กําหนด ทั้งนี้ผูใหบริการจําเปนตองรูจักสังเกตและวิเคราะห
ความตองการ รวมทั้งความคาดหวังของลูกคาไปพรอม ๆ กับการนําเสนอบริการ ผูใหบริการจึงตอง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะงานและมีจิตสํานึกของการใหบริการที่แทจริง กลาวคือ เปนผูที่มี
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ใจรักในงานบริการและพรอมที่จะใหบริการผูอ่ืนดวยความจริงใจและเต็มใจตลอดจนมีการพัฒนา
ทักษะการใหบริการและความสามารถอื่นที่เกี่ยวของกับงานที่ทําอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
  3. การรับรูคุณภาพของบริการในสายตาของผูรับบริการ ผูรับบริการจะเปนผูที่
กําหนดความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ ฉะนั้น คุณภาพของบริการที่ดี หมายถึง การไดรับ
บริการที่ตรงกับความตองการหรือเกินความคาดหวังของลูกคา ผูบริหารการบริการในธุรกิจ
ทองเที่ยวจําเปนตองเขาใจความคาดหวังของลูกคาและคํานึงถึงการรักษาคุณคาของการบริการที่มี
คุณภาพ โดยการสรางภาพลักษณขององคการ ที่เนนคุณภาพของการบริการที่ประทับใจลูกคาเปน
หลัก 
 
 จากรายละเอียดขางตนสรุปไดวา บริการมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงาน
บริการทุกสวนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
องคการบริการผูใหบริการ และผูรับบริการในการเพิ่มคุณคาของการบริหารงานบริการ การ
ปฏิบัติงานบริการ และการรับรูคุณภาพของบริการซึ่งสงผลตอระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 
 
 5.5 รูปแบบพฤติกรรมทองเที่ยว 
  5.5.1 รูปแบบพฤติกรรมของผูรับบริการ 
   แนวคิดรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ กอนที่มนุษยจะแสดง
พฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมามักจะมีมูลเหตุที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมเสียกอน ซ่ึงมูลเหตุ
ดังกลาว อาจจะเรียกวา “กระบวนการของพฤติกรรม” ของมนุษยหรือลักษณะของพฤติกรรมของ
มนุษย ที่มีลักษณะ (มนัสวี ธาดาสีห 2545 : 9) ดังนี้ 
   1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด และสิ่งซึ่งเปนสาเหตุ ก็คือ 
ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง 
   2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดตองมีส่ิงจูงใจ นั่นคือ เมื่อคนเรามีความตองการ
เกิดขึ้นแลว คนเราก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความตองการนั้นจนกลายเปนแรงกระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้นนั้น 
   3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงไปสูเปาหมาย ซ่ึงหมายความวา การที่คนเรา
แสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือผลสําเร็จแหงความตองการของตน 
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  5.5.2 รูปแบบพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
    พฤติกรรมของผูรับบริการทองเที่ยวมีความแตกตางกันตามประเภทของการ
รับบริการทองเที่ยวซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
    1. นักทองเที่ยวประเภทเนนตัวเองเปนศูนยกลาง (Psychocentrics) หมายถึง 
นักทองเที่ยวที่คิดหรือสนใจตัวเองชอบสถานที่ทองเที่ยวอันเปนที่รูจักกันดีไมตองการทดลองสิ่ง
แปลกใหมทั้งที่พัก อาหาร และสิ่งบันเทิง และบุคคลใหม ๆ ไมตองการพบสิ่งที่ยุงยากและ
เหตุการณที่ผิดปกติ 
    2. นักทองเที่ยวประเภทเนนตัวเองปานกลาง (Near-psychocentrics) หมายถึง 
นักทองเที่ยวประเภทที่อยูกึ่งกลางระหวางการเนนตัวเองและการเดินทางสายกลางสามารถทดลอง
ส่ิงใหมไดถาไมมีส่ิงที่คุนเคย 
    3. นักทองเที่ยวประเภทเดินทางสายกลาง (Midcentrics) หมายถึง นักทองเที่ยว
ประเภทที่ไมชอบผจญภัยแตก็ไมรังเกียจการทดลองสิ่งใหม ๆ ตราบเทาที่ไมไดเส่ียงอันตรายเกินไป
หรือไมผิดปกติเกินไป 
    4. นักทองเที่ยวประเภทชอบความหลากหลายพอสมควร (Near-allocentrics) 
หมายถึง นักทองเที่ยวประเภทที่เปนกลุมอยูระหวางกลุมเดินสายกลางและกลุมที่มีความสนใจ
หลากหลาย เปนนักทองเที่ยวที่ไมถึงกับชอบการผจญภัยแตสามารถทองเที่ยวแบบผจญภัยได 
    5. นักทองเที่ยวประเภทมีความสนใจหลากหลาย (Allocentrics) หมายถึง 
นักทองเที่ยวประเภทที่สนใจในกิจกรรมหลากหลาย เปนพวกที่เปดเผยและมีความมั่นใจในตัวเอง
ชอบผจญภัยอยางมาก 
 
 5.6 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการทองเที่ยว 
  ความพึงพอใจของผูรับบริการที่แสดงออกในสถานการณตาง ๆ มีสาเหตุมาจาก
ปจจัย ตาง ๆ (นิรันดร ทัพไทย 2545 : 69-70) ไดแก 
  1. ปจจัยเฉพาะบุคคล การตัดสินใจของผูรับบริการไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน
บุคคลของตนทางดานตาง ๆ ไดแก 
   1.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการตางกัน 
   1.2 ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการ
ดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว เชน เปนโสด คูสมรสใหม ครอบครัวที่มีบุตร 
   1.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลนําไปสูความตองการที่ตางกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      33 

 

 

   1.4 รายได (Income) อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงินขึ้นกับรายได
สวนบุคคล 
   1.5 การศึกษา (Education) ผูที่การศึกษาสูงมีแนวโนมจะมีความตองการสินคา
หรือบริการที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่การศึกษานอย 
   1.6 รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) การเลือกสินคาหรือบริการจะขึ้นอยูกับ
รูปแบบการดํารงชีวิตที่ประกอบดวย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เปนตน 
  2. ปจจัยภายในตัวบุคคล 
   2.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังส่ิงกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคลซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ นั่นคือ ความตองการที่ไดรับ
การกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย 
   2.2 การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับเลือกสรร
จัดระเบียบและตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือ หมายถึง กระบวนการ
ของแตละบุคคลที่ขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชน ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ และขึ้นกับ
ปจจัยภายนอก เชน ส่ิงกระตุน ซ่ึงการรับรูจะเปนกระบวนการการพิจารณากลั่นกรอง 
   2.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความโนม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับส่ิงกระตุนและเกิด
การตอบสนอง 
   2.4 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง คุณลักษณะและอุปนิสัยเฉพาะตัวของ
บุคคลที่ไดรับการปลูกฝงตั้งแตวัยเยาวและเปนตัวกําหนดลักษณะทาทางการแสดงออกของบุคคล 
   2.5 แนวคิดของตนเอง (Self-Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ
ตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอื่นมีความคิดเห็นอยางไร 
  3. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
   3.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนสัญลักษณและส่ิงที่มนุษยสราง
ขึ้นโดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งจนถึงอีกรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคม 
   3.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริการ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว ภูมิลําเนาที่อยูอาศัยของ
นักทองเที่ยว ตลอดจดจุดประสงคการมาของนักทองเที่ยว 
  4. ปจจัยดานสภาวะแวดลอม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดการบริการที่มี
คุณภาพโดยเฉพาะสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน ไดแก สภาวะแวดลอมทางสังคม
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และวัฒนธรรมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีซ่ึงมีผลกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจการบริการ เพราะ
ผูรับบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความตองการ ทัศนคติและพฤติกรรมตอการใชบริการทําให
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการตองศึกษาและทําความเขาใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เพื่อนําไปใชในการปรับกลยุทธใหมีความสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการ 
  5. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสินคาและบริการ เนื่องจาก
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได ดังนั้น ผูประกอบการหรือนักการตลาดไมอาจละเลยการศึกษาและการ
ติดตามภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหเกิดการ
ขยายตัวทางดานการลงทุนระหวางประเทศที่มีผลใหเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ตองเกี่ยวโยงพึ่งพา
และแขงขันซึ่งกันและกัน 
  6. ปจจัยทางเทคโนโลยี อิทธิพลทางเทคโนโลยี ไดทําใหสังคมโลกกาวเขาสูยุค
ขาวสารขอมูลซ่ึงมีผลใหการผลิตการบริการตางนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใชกับการทํางานมากขึ้น
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอรูปแบบการใชชีวิตของคนมากขึ้นทําใหพฤติกรรมของ
ลูกคาหรือผูรับบริการเปลี่ยนแปลงไปภายใตกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  7. องคประกอบที่สนับสนุนการทองเที่ยว ไดแก ขอมูลขาวสารทางการทองเที่ยว
ความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยว (รัญจวน ทองรุต 2544 : 240) 
  8. ขอมูลขาวสารทางการทองเที่ยว เปนขอความที่มีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวใหแกผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งคนในทองถ่ินซึ่งเปนผูใหบริการ
ทางการทองเที่ยว และตัวนักทองเที่ยวซ่ึงเปนผูใชบริการทางการทองเที่ยว 
  9. โครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยว เปนองคประกอบที่สนับสนุนใหแกการ
ทองเที่ยวสามารถดําเนินไปไดดวยดีและทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานหลัก ๆ สําหรับรองรับการทองเที่ยว (เสรี เวชชบุษกร 2546 : 290) 
ไดแก 
   1. ระบบไฟฟา จะตองเพียงพอและใชการไดดีไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือ
อันตรายตอผูใชบริการหรือในกรณีที่เกิดความตองการที่จะตองใชปริมาณไฟฟามากในชวงฤดู
ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากก็จะตองมีการเตรียมการรองรับที่ดี เชน ในบางพื้นที่ที่เปน
เกาะไมมีระบบไฟฟาสวนกลางแตจะตองอาศัยการปนไฟใชก็จะตองมีการเตรียมแบตเตอรี่สําหรับ
ปนไฟไวใหพอเพียงและกําหนดเวลาปด-เปดไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงานและวางแผนการใชไฟฟา
ใหพอเพียง 
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   2. ระบบประปา ที่สะอาด ถูกหลักอนามัยและมีปริมาณเพียงพอตอการบริการ
นักทองเที่ยว ความตองการการใชน้ําจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และจุดประสงคในการใช 
   3. ระบบสื่อสาร ที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีปริมาณหนวยบริการที่เพียงพอ 
ทั้งนี้แมวานักทองเที่ยวบางกลุมอาจจะตองการหลีกหนีจากการสื่อสารกับผูอ่ืนในขณะที่ทองเที่ยว
แตระบบการสื่อสารก็ยังคงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน 
   4. ระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโดยควรมีจํานวน
สถานพยาบาลและโรงพยาบาลในทองถ่ินที่ใกลแหลงทองเที่ยวและคารักษาพยาบาลที่ยุติธรรม 
นอกจากนี้ในสวนของสถานที่ทองเที่ยวเอง ก็ควรมีหนวยรักษาพยาบาลเบื้องตนไวรองรับโดยควร
จัดเตรียมยารักษาโรคใหสอดคลองกับกิจกรรมและลักษณะของนักทองเที่ยว เชน แหลงทองเที่ยวที่
มีกิจกรรมการผจญภัยก็ควรมีการเตรียมยาหรือการรักษาอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ 
ไวรองรับ 
   5. ระบบขนสงสาธารณะเปนส่ิงจําเปนในการเดินทางของนักทองเที่ยวในพื้นที่
ทองเที่ยวที่สมบูรณแบบ จึงควรมีสถานีการขนสงตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกันเพื่ออํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว นอกจากนี้ ควรมีปายเสนทางเชื่อมโยงที่ชัดเจนและงายตอความเขาใจ 
   6. บริการที่พักแรม ที่พักแรมควรมีหลายขนาดเพื่อตอบสนองความตองการ
นักทองเที่ยวหลายกลุมหลายประเภทที่ตองการประเภทและระดับการบริการที่แตกตางกัน 
   7. บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ควรมีมาตรฐานการบริการนําเที่ยวที่มีการจัด
กิจกรรมนําเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เชน นํา
เที่ยวแหลงธรรมชาติหรือแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
   8. บริการอาหารและเครื่องดื่ม รานอาหารหรือภัตตาคารควรมีหลายประเภทและ
หลายระดับเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวแตละระดับ 
 
6. ธุรกิจที่พักแรม 
 6.1 ประเภทของท่ีพักแรม 
  การจําแนกประเภทของโรงแรมอาจจะพิจารณาจากเกณฑที่แตกตางกัน เชน การ
จําแนกตามระดับหรือเกรด แมวาธุรกิจโรงแรมจะแพรหลายทั่วโลกแตอาจกลาวไดวายังไมมีการจัด
ระดับโรงแรมที่เปนมาตรฐานสากลทั่วโลกแตละประเทศมีขอกําหนดของตนเองโดยหลักการ
พิจารณาจากรูปแบบของโรงแรมความครบครันของสิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพของการ
บริการ 
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  1. โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่ที่สําหรับนักเดินทางหรือนักทองเที่ยวที่มาพัก
อาศัยและมีบริการหลายรูปแบบแกผูมาพักขึ้นอยูกับระดับของการใหบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเชน อาหารและเครื่องดื่ม จัดประชุม จัดเล้ียง สระวายน้ํา ออกกําลังกาย เลนกีฬา นําเที่ยว 
และจําหนายของที่ระลึก เปนตน โรงแรมที่เปนระดับมาตรฐานมักจะแสดงระดับดวยจํานวนดาว 
ซ่ึงประกอบดวย 5 ระดับ ดังนี้ 
   1.1 โรงแรม 5 ดาว หรือ เดอลุกซ (five-star/ deluxe hotel) เปนลักษณะโรงแรมที่
ใหบริการสมบูรณแบบและมีราคาสูง โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน เชน หองพักมีอาง
อาบน้ําสวนตัวมีภัตตาคารระดับสูง สระวายน้ํา สถานที่ออกกําลังกาย และบริการที่ยอดเยี่ยม 
   1.2 โรงแรม 4 ดาว หรือระดับหนึ่ง (four-star/ first class hotel) เปนโรงแรมที่
ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสูงกวามาตรฐาน เชน หองพักสวนใหญมีอางอาบน้ํา มี
ภัตตาคาร และคอกเทลเลาจไวบริการ 
   1.3 โรงแรม 3 ดาว (three-star hotel) เปนโรงแรมในระดับมาตรฐานเนนความ
สะดวกสบายโดยปกติมบีริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 
   1.4 โรงแรม 2 ดาว (two-star hotel) เปนโรงแรมเพื่อการพาณิชยหรือนักทองเที่ยว
แบบประหยัดมีลิฟตอํานวยความสะดวกในการขึ้นลงระหวางชั้นหองพักบางหองมีหองอาบน้ําแบบ
ฝกบัวและอาจมีบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมแตผูพักตองเสียคาบริการเพิ่ม 
   1.5 โรงแรม 1 ดาว เปนโรงแรมใหบริการหองพักแบบประหยัดไมมีลิฟตบริการ
ระหวางชั้นไมมีหองน้ําหรือหองอาบน้ําในหองพักและไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มภายใน
โรงแรม อยางไรก็ตามการจัดระดับดวยระบบดาวมีขอจํากัดอยูที่การไมสามารถวัดคุณภาพที่แทจริง
ของการใหบริการไดในหลายประเทศ เชน อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด จึงมีการนําระบบ
ประกันคุณภาพมาใชประกอบกับการจัดระดับระบบดาว 
  2. โมเต็ล (Motel) เปนที่พักแรมขนาดเล็กประมาณ 50 หองมีทําเลที่ตั้งอยูใกลถนน
หลวงสายหลักระหวางเมืองและมีบริการที่จอดรถฟรีแกแขกผูมาพักแตมักไมมีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มเปนบริการที่พักแบบประหยัดสําหรับนักเดินทางหรือนักทองเที่ยวที่นิยมมากใน
สหรัฐอเมริกา 
  3. เกสตเฮาส (Guest House) เปนที่พักที่เจาของบานแบงใหหองใหนักทองเที่ยวเชา
พัก จัดเปนที่พักขนาดเล็กราคาถูก ในประเทศไทยเกสตเฮาส หรือท่ีบางคนเรียกวา เรือนแรม ตั้งอยู
ในยานชุมชนหรือเมืองทองเที่ยว เชน บริเวณถนนขาวสารในกรุงเทพมหานคร บริการจะมีเพียง
หองเล็ก ๆ และหองน้ํารวม เหมาะกับนักทองเที่ยวที่ออกทองเที่ยวในเวลากลางวันและเพียงตองการ
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ที่พักหลับนอนในเวลากลางคืนเทานั้น ปจจุบันเกสตเฮาสไดรับการพัฒนามากขึ้นโดยมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกในหองพักเพิ่มขึ้น เชน โทรทัศนรวมทั้งมีบริการอาหารเครื่องดื่ม 
  Nerilee Hing, Vivienne McCabe, Peter Lewis และ Neil Leiper (1998 : 268) ไดให
ความหมายของเกสตเฮาสไววา เกสตเฮาส เปนบานพักที่มีรูปแบบ แบบดั้งเดิม มีขึ้นเพื่อสําหรับการ
พักผอนในวันหยุดสุดสัปดาหสําหรับนักทองเที่ยวและนักเดินทางซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ตามชายฝงทะเลและแถบชานเมืองชนบทในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงในชวง
กลาง คริตศักราช 1990 มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วซ่ึงตรงกันขามเมื่อเทียบกับที่พักแบบเกสต
เฮาสแบบดั้งเดิมของชาวอังกฤษ ซ่ึงจะไมเนนในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกและความบันเทิง 
แตจะใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมของสถานที่ตั้งและคุณภาพของหองพักซ่ึงเนนในเรื่องของ
การพักผอนอยางแทจริง 
 6.2 ลักษณะของที่พักแรม 
  ที่พักแรมจะมีลักษณะเฉพาะและแตกตางจากสินคาประเภทอื่น ๆ ดังนี้คือ 
  1. สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดจํานวนจํากัด (Fixed Capacity) ไมวาจะมี
นักทองเที่ยวตองการหองพักมากหรือนอยที่พักแรมประเภทตาง ๆ ก็สามารถรองรับนักทองเที่ยวได
เทากับจํานวนหองพักที่มีอยูเทานั้น 
  2. สูญเสียผลประโยชนไดโดยงาย (Perish ability) เนื่องจากที่พักแรมสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดไมเกินจํานวนหองพักที่มีอยู ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่หองพักวางไมมีคนพักจะ
ทําใหที่พักแรมนั้นสูญเสียรายไดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low Season) 
ซ่ึงตางกับสินคาทั่วไปถาเหลือขายไมหมดก็เก็บไวขายในโอกาสตอไป 
  3. เปนสินคาที่จับตองไมได (Intangible Nature of Service) เนื่องจากโรงแรมเปน
งานบริการจึงไมสามารถจะจับตองสินคาได เชน จับตองไมไดวาการบริการดีแคไหน หองสะอาด
แคไหน ฯลฯ 
  4. กระบวนการผลิต (Production Method) วิธีการผลิตของสินคาบริการจะไม
ซับซอนเหมือนการผลิตสินคาทั่ว ๆ ไป ผูบริโภคสามารถบริโภคที่จุดผลิตไดเลยและไมสามารถ
ควบคุมมาตรฐานไดแนนอนเพราะขึ้นอยูกับผูใหบริการและรับบริการวามีความตองการสอดคลอง
กันหรือไม ผลสําเร็จจากกการขายคือ ความพอใจ ซ่ึงแตละคนจะมีไมเหมือนกัน 
  5. ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel) สําหรับสินคาทั่วไปชองทางการ
จัดจําหนายจะมีขั้นตอนดังนี้คือ จากผูผลิต (Producer) ไปสูผูคาสง (Wholesaler) ตอไปถึงผูคายอย 
(Retailer) แลวจึงผานไปถึงผูบริโภค (Consumer) แตสินคาบริการหรือลักษณะของโรงแรมถึงแมจะ
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มีการผานมือนายหนาซ่ึงไดแก ตัวแทนจําหนาย (Travel Agent) หรือหนวยงานอื่น ๆ แตสินคา
ลักษณะนี้ก็ไมสามารถจับตองหรือมองเห็นสินคาไดจนกวาผูบริโภคจะเขาไปใชบริการเอง 
  6. ตนทุนคาใชจายไมคงที่แนนอน (Cost Determinant) บริการของโรงแรมสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความตองการของลูกคาและประเภทของลูกคาไดซ่ึงลูกคาจะเปนผูเส่ียงในการ
เลือกซื้อบริการ ดังนั้นจึงไมสามารถคํานวณตนทุนของสินคาไดแนนอน 
  7. เปนสินคาที่ตองใชแรงงานมนุษย (Labor) โรงแรมจะผลิตสินคาบริการขึ้นมาตอง
อาศัยพนักงานในการผลิต ดังนั้นที่จะผลิตใหไดมาตรฐานเหมือนกันหมดจึงคอนขางยากเพราะ
ความสามารถของมนุษยไมเทากันแมโรงแรมแตละโรงแรมจะตั้งมาตรฐานในการใหบริการของ
พนักงานไว ซ่ึงตางกับการผลิตสินคา สวนใหญจะผลิตจากเครื่องจักรจึงทําใหสินคาออกมามี
คุณภาพเหมือนกันหรือใกลเคียงกันที่สุด 
 
7. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
 7.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
  โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความ
พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และความพึงพอใจในการรับบริการ (Service 
satisfaction) และความหมายของความพึ่งพอใจไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายทั้งที่
แตกตางและคลายคลึงกัน ดังตอไปนี้ 
  สมิทธ (Smith 1955 อางถึงใน ชมานันท เพ็ชรโปรี 2541) ใหความหมายวา ความพึง
พอใจ หมายถึง ในการทํางานของมนุษยนั้นหากไดรับการตอบสนองเกี่ยวกับความตองการก็จะทํา
ใหมนุษยรูสึกพอใจในงานที่ทําอยู ความตองการนั้นไดแก 
  1. ความตองการดานรางกาย 
  2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 
  3. ความตองการความเปนตัวของตัวเอง 
  4. ความตองการทางดานสังคม 
  แอพเพิลไวท (Applewhite 1965 : 541) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความสุขสบายที่ไดรับจากสภาพที่ทํางานความสุขจากการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานและทัศนคติ
ที่ดีตองานและความพอใจเกี่ยวกับรายได 
  กิลเมอร (Gilmer 1971 : 252 – 253) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความ
พึงพอใจมีสวนเกี่ยวของกับองคประกอบภายในตาง ๆ เชน การจูงใจและองคประกอบภายนอก เชน 
รางวัล ทั้งสององคประกอบจะเปนปจจัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจในงานของแตละบุคคล 
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  กูด (Good 1973 : 13) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดับ
ความพึงพอใจ ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจ และทัศนคติของบุคคลที่มีตอคุณภาพของสิ่งนั้น 
  ทิฟฟน (Tiffin 1973 : 384) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก 
(Feeling) มีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Wants) หรือ 
แรงจูงใจ (Motivation) 
  วอลแมน (Wolman 1973 : 384) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึก (Feeling) มีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goals) ความตองการ 
(Wants) 
  เชลลีย (Shelly 1975 : 252-268) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง เปน
ความรูสึก 2 ดาน คือ ความรูสึกทางบวก ซ่ึงจะทําใหบุคคลมีความสุขและความรูสึกทางลบซึ่งจะทํา
ใหบุคคลมีความทุกข 
  เชลลีย (1975, อางถึงใน วีระชัย ภูตระกูล 2546) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ 
หมายถึง เปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ 
ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้สามารถทําใหเกิด
ความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก แตความรูสึกทางลบจะใหผลตรงขามจากแนวคิด
ดังกลาวขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ตอส่ิงหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นจากประสบการณที่ผูรับการ
บริการเขาไปใชบริการในสถานที่ใหบริการนั้น และประสบการณนั้นเปนไปตามความคาดหวัง
เพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่แตกตางกัน 
  Oskamps (1984, อางถึงใน นันทชัย ปญญาสุรฤทธิ์ 2541) ใหความหมายวา ความ
พึงพอใจ มีความหมาย 3 นัย คือ 
  1. สภาพการณที่ผลการปฏิบัติจริงเปนไปตามที่บุคคลไดคาดหวังไว 
  2. ระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ 
  3. การที่ไดงานเปนไปตามหรือตอบสนองตอคุณคาของบุคคล 
  มิลลินส (Millins 1985 : 280) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติที่
เกิดขึ้นภายในมีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ 
  สเชอรเมอรเฮอรน (Schermerhorn 1985 : 223) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจเปนระดับหรือช้ันของความรูสึกในดานบวกหรือลบของคนที่มีตอลักษณะ
ตาง ๆ ของงานรวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมายการจัดระบบงานและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
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  มอทแทซ ( Mottaz  1987 : 541 ) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง เปน
ความโนมเอียงในทางที่เกิดจากการประเมินสถานการณทั้งหมดของงาน 
  ลูดอน และบิททา (Loudon & Bitta 1993 : 579) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ 
หมายถึงความรูสึกเพียงพอจากสิ่งที่ไดรับและความรูสึกเพียงพอนี้เปนผลมาจากการเปรียบเทียบ
ประสบการณในอดีตกับสิ่งที่ไดรับ 
  หลุย จําปาเทศ (2533 : 6) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ 
(Need) ไดบรรลุเปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีความสุขซ่ึงสังเกตไดจากสายตา คําพูด และ
การแสดงออก 
  มณีวรรณ ตั๋นไทย (2533 : 66 – 69) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความ
พึงพอใจหลังการไดรับบริการวาเปนระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการใน
ดานตาง ๆ คือ ดานความสะดวกที่ไดรับดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการดานคุณภาพของการบริการที่
ไดรับ ดานระยะเวลา และดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
  เนาวรัตน พลายนอย (2538 : 20) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ
ความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความอิ่มเอมใจ เมื่อความตองการหรือแรงจูงใจไดรับการ
ตอบสนอง 
  ชริณี เดชจินดา (2538 : 24) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ความตองการของบุคคลไดรับการสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะ
ลดลง หรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 
  ไพบูลย เจริญพานิช (2539 : 6) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของ
ผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอกทิศทางของการประเมินวาเปนไปในลักษณะ
ทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุนนั้นได 
  กฤษณี โพธ์ิชนะพันธ (2542 : 12) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึกทางบวกตอส่ิงที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการของมนุษย 
  จันทรเพ็ญ ดูเทศานันท (2542 : 47) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง เปน
ความรูสึกในขั้นแรกเมื่อบรรลุวัตถุประสงค และความรูสึกขั้นสุดทาย เมื่อบรรลุถึงจุดหมายโดยมี
แรงกระตุน 
  วัฒนา เพชรวงศ (2542 : 18) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง เปน
ความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถ
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ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความ
แตกตางกันขึ้นกับคานิยมและประสบการณที่ไดรับ 
  อมร รักษาสัตย (2542 : 25) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจหรือความไมพึงพอใจนี้ ในทางพุทธศาสนารวมเรียกวา “เวทนา” คือ ความรูสึกหรือทัศนคติ
ภายหลังการรับรูวา ชอบหรือไมชอบ สุขหรือทุกข ดีหรือเลว อรอยหรือไมอรอย พอใจหรือไม
พอใจ ซ่ึงเวทนาสามารถแยกออกไดเปน สุขเวทนาและทุกขเวทนา 
 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ ก็คือ ความคาดหวังในสิ่งที่มนุษย
ทั้งหลายตองการอยากไดอยากมีหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ความรูสึกพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นไดหรือสัมฤทธิ์ผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้น ๆ ไดรับในสิ่งที่ตองการหรือบรรลุเปาหมายในระดับ
หนึ่ง และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือจะไมเกิดขึ้นเลยหากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมได
รับการตอบสนองหรือเปนไปตามที่ตองการ 
 
 7.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการสรุปไดดังนี้ 
  จิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 19) ไดใหความหมาย “ความพึงพอใจของผูรับบริการ” 
ตามแนวคิดของนักการตลาดที่นิยามแบงเปน 2 นัย คือ 
  1. ความหมายที่ยึดสถานการณการซื้อเปนหลัก ใหความหมายวา ความพึงพอใจเปน
ผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหนึ่ง 
  2. ความหมายที่ยึดประสบการณเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาเปนหลัก ใหความหมาย
วา ความพอใจเปนผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลาย ๆ 
อยางที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรือ กลาวอีกนัยวา ความพึงพอใจ 
หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ หรือบริการที่ตรงกับความตองการ
ของลูกคาอยางตอเนื่อง 
  โอลิเวอร (1980, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2543) ไดใหความหมายวา ความพึง
พอใจของผูบริโภค หมายถึง ภาวะการแสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณ การซื้อและ
การใชสินคาและบริการซึ่งอาจขยายความใหชัดเจนไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการ
แสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ การไดรับ
บริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังหรือดีเกินกวาที่ความคาดหวังของลูกคา ในทางตรงกันขาม 
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ความไมพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบที่เกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณการไดรับการบริการที่ต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา 
 
 

ความพึงพอใจ 
บริการรับจริง > 
บริการคาดหวัง 

 
 

ความคาดหวัง 
ของผูรับบริการ 

 

ลักษณะบริการที่
ผูรับบริการไดรับ 

 

การประเมิน 
เปรียบเทียบ 

 
 
 

ความไมพึงพอใจ 
บริการรับจริง < 
บริการคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
ที่มา: จิตตินันท เดชะคุปต, จิตวิทยาการบริการ. (นนทบรีุ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543) 
 
  จากภาพประกอบ  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการบริการเปนระดับ
ความรูสึกที่มีตอส่ิงตาง ๆ ของบุคคลตามความรูความเขาใจที่ตองการใหเปนไปตามเปาหมายที่
คาดหวังไว โดยเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับจริงมากกวาหรือเทากับที่คาดหวังไวบุคคลนั้นจะรูสึกเกิด
ความพึงพอใจใน ทางตรงกันขามถาส่ิงที่ไดรับนอยกวาที่คาดหวังไวบุคคลนั้นจะรูสึกไมพึงพอใจ
ซ่ึงความรูสึกนี้สามารถแปรเปลี่ยนไดหลายระดับตามปจจัยแวดลอมและเงื่อนไขของการบริการใน
แตละครั้งได 
  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ (จิตตินันท 
เดชะคุปต 2543 : 20) คือ 
  1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกยินดีมีความสุข
ของผูรับบริการเมื่อไดรับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู 
  2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกปลาบปลื้มหรือ
ประทับใจของผูรับบริการเมื่อไดรับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู เชน ลูกคาเติมน้ํามันรถที่
สถานีบริการน้ํามันพรอมกับไดรับการบริการตรวจเครื่องยนตและเติมลมฟรีสําหรับความไมพึง
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พอใจเปนการแสดงความรูสึกขุนของใจอารมณไมดี เนื่องจากไมไดรับการบริการที่ตรงกับความ
คาดหวัง 
  วรูม (Vroom 1970 : 99) ไดอธิบายถึงหลักการวัดความพึงพอใจตองคํานึงถึงเนื้อหา 
(Content) ทิศทาง (Direction) โดยทั่วไปกําหนดใหความพึงพอใจมีทิศทางเปนเสนตรงและตอเนื่อง
ในลักษณะเปนซาย-ขวา หรือบวกกับลบ กลาวคือ เร่ิมจากเห็นดวยอยางยิ่งและลดความเห็นดวยลง
เรื่อย ๆ จนถึงมีความรูสึกเฉย ๆ และไมเห็นดวยอยางยิ่งในที่สุดและยังตองคํานึงถึงความเขม 
(Intensity) กิริยาทาทางหรือความรูสึกที่แสดงออกตอส่ิงเรานั้นมีปริมาณมากนอยแตกตางกัน เชน 
มาก ปานกลาง นอย 
  เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2522 : 94-95) มาตรวัดที่นิยมใชกันอยางแพรหลายไดแก มาตร
วัดของเธอรสโตน (Thurstone Scale) มาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) มาตรวัดของกัตตแมน 
(Guttman Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) แตความพึงพอใจเปนสภาพความรูสึกที่
เกิดจากจิตใจสะทอนออกมาทางดานพฤติกรรม ฉะนั้นมาตรวัดที่มีความเหมาะสมและนิยม
โดยทั่วไปจะใชการประยุกตมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Type Scale) 
  ความพึงพอใจยอมเปนผลมาจากหลายปจจัยที่ยังชี้ขาดชัดเจนไมไดวาปจจัยใด
สําคัญกวากัน เรื่องการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจนั้นเปนการยากที่จะทําใหไดขอเท็จจริง 
เพราะไมมีเครื่องมือใดวัดจิตใจของคนไดอยางเพียงพอพรอมทั้งไดเสนอแนวทางการวัดความพึง
พอใจไว สรุปไดดังนี้ 
  1. การสังเกตการณ คือ การเฝาติดตามเอาใจใสดูแลความเปนไปและการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งที่ตองการรูอยางใกลชิดในระยะเวลาที่กําหนดใหโดยการสังเกตสิ่งที่มีอยูซ่ึง
อาจเปนวัตถุส่ิงของที่ไมมีชีวิต การเคลื่อนไหวหรือส่ิงมีชีวิตในลักษณะโครงสรางทั่วไปโดยไม
คํานึงถึงการกระทําการวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่
แนนอนจึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง 
  2. การสัมภาษณ เปนการวิจัยที่มีแบบแผนเพื่อใชตรวจหาขอเท็จจริงจากภาษาความ
เปนอยูของสังคมเปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณการวัดความ
พึงพอใจโดยวิธีนี้เปนวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
  3. การใชแบบสอบถาม เปนการขอความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัดแสดง
ความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกหรือเปนคําตอบอิสระโดยคําถามจะถาม
ถึงความพึงพอใจในดานตาง ๆ เปนลักษณะการใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความสะดวกที่จะ
ใหบริการตาง ๆ 
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8. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
 ฟลิปส คอทเลอร (Kotler 2003 : 16) สวนประสมการตลาด เปนตัวแปรที่สามารถ
ควบคุมไดทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนอง
ความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 29) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด หมายถึง 
องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจ
จะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด 
 กุลวดี คูหะโรจนานนท (2545 :16) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่
สามารถควบคุมได และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเพื่อ
ทําใหกิจการอยูรอดหรืออาจเรียกไดวาสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช
เพื่อสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูกคากลุมเปาหมายพอใจและมีความสุขได 
 เมื่อจะกลาวถึงกลยุทธของการผลิตสินคาแลวนั้นนักการตลาดสวนใหญมักจะใชสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซ่ึงจะประกอบดวย ดานสินคาและบริการดาน
ราคาและดานการสงเสริมการตลาดแตตามหลักความจริงของการบริการจะเกี่ยวกับปจจัยความ
ตองการของลูกคาและมีเวลาเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นเราจึงตองนําหลักการของ “8P’s” ของการ
บริหารสําหรับธุรกิจการบริการแบบบูรณาการซึ่งองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ จะมีสวนเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูจัดการดานการบริการก็เปนได ซ่ึงทั้งนี้สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
การบริการมีดังนี้ คือ (Lovelock & Wright 2002 : 13-15) 
 1. ดานผลิตภัณฑ (Products Element) เราตองเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑหลักรวมถึง
การบริการที่สามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคาและสามารถแขงกับคูแขงขันได 
 2. ดานราคา (Price and Other User Outlays) ราคาเปนสิ่งที่ทั้งองคกรและลูกคาตางให
ความสําคัญ ซ่ึงทางองคกรเองก็ตองทําใหตนทุนในการผลิตต่ําที่สุดเทาที่จะทําไดและทางดานลูกคา
เองนั้นก็ตองการที่จะซื้อในราคาที่ถูกเชนเดียวกันบางครั้งทางองคกรอาจจะตองเพิ่มรายไดโดย
อาจจะมีการสรางลูกคาที่เปนการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อหรือไมวาจะเปนการใหสวนลดราคา 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ตามหลักการของการจัดสงสินคาถึงลูกคานั้น 
สวนใหญมักจะเกี่ยวของกับเรื่องของสถานที่และเวลาเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงการที่จะสามารถกระจาย
สินคาใหไปถึงลูกคาไดนั้นเราจําเปนตองทําการวางหลักการของการบริการกอน การบริการดาน
ขอมูล และการใหขอมูลผานอินเตอรเน็ตจะทําใหเกิดการลดชองวางการติดตอจากลูกคาได การ
ยืนยันการจัดสงสินคาใหลูกคานั้นจะสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได ซ่ึงทั้งนี้จะเปนผลดี
แกองคกร เนื่องจากลูกคาคาดหวังวาจะไดรับสินคาตามกําหนดและตรงเวลา 
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 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion and Education) ไมมีนักการตลาดคนไหนที่จะ
ละเลยการสงเสริมการตลาด เนื่องจากการสงเสริมการตลาดสามารถที่จะสรางแรงจูงใจใหลูกคาทํา
การซื้อสินคาได ซ่ึงนับวาเปนขอดีที่องคกรตาง ๆ นั้นมักจะทําการสงเสริมการตลาดสื่อสารไปยัง
ลูกคา ไมวาจะผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา แผนพับ และอินเตอรเน็ต 
 5. ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ (Process) การสรางสรรคผลิตภัณฑ
รวมท้ังกระบวนการจัดการสงสินคาถึงลูกคาเปนกระบวนการที่ตองทําใหเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด 
กระบวนการนั้นจะหมายถึง ตั้งแตลําดับการคิดการบริการในระบบงานตาง ๆ ซ่ึงถาหาก
กระบวนการใดกระบวนหนึ่งของขั้นตอนเกิดความลาชาจะสงผลทําใหงานเกิดผิดพลาดและอาจจะ
สรางความไมพอใจแกลูกคาได 
 6. ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (Productivity and Quality) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหไดผลดีนั้นจะทําใหองคกรสามารถลดตนทุนการผลิตได อยางไรก็ตาม
การที่จะลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพนั้นหากปราศจากความเขาใจในเรื่องคุณภาพการบริการ
นั้นจะสามารถสรางความแตกตางกับคูแขงขันและสรางความภักดีตอสินคาได เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนของการเพิ่มขึ้นของรายไดแลวจะทําใหเกิดผลทางดานความเสี่ยงขึ้นมา 
 7. ดานบุคลากร (People) การบริการขึ้นอยูกับบุคคล ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ลูกคาและ
พนักงานซึ่งจะมีอิทธิพลตอลูกคาในดานการบริการ ลูกคามักจะตัดสินคุณภาพของการบริการจาก
ส่ิงที่ลูกคาไดรับการบริการที่ประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับการคัดสรร การฝกฝน การสราง
แรงจูงใจแกพนักงานเปนสําคัญ 
 8. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะของอาคาร ทําเลที่ตั้ง พาหนะ 
การตกแตงภายใน อุปกรณ สมาชิก สัญลักษณ วัสดุทางการพิมพ และบริการอื่น ๆ ขององคกรที่
สามารถจับตองไดและปรากฏในสายตาของลูกคา ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะมีผลกระทบตอความ
ประทับใจของลูกคาและในดานการบริการที่มีองคประกอบที่จับตองไดนอยนั้น เชน การประกันภัย 
การโฆษณา มักจะมีการสรางสัญลักษณที่มีความหมายเพื่อแทนบริการนั้น ๆ 
 
 สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาด
สําหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวของทางดานการใหบริการซึ่งประกอบดวยปจจัยสําคัญ 8 ประการไดแก 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ
ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงปจจัย
ทั้ง 8 ประการตางก็มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดจะเปน
ตัวกระตุนทางการตลาดในการสรางความตองการซื้อในตัวผลิตภัณฑทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
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ตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด ซ่ึงหมายถึงการตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคนั่นเอง 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทางดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) สําหรับ
ธุรกิจการบริการ ที่ใชหลักการ 8P’s เขามาใชเพื่อศึกษาดูวาปจจัยใดบางมีความสําคัญและสงผลตอ
ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารและปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดดานใดบางที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดกลยุทธสวนผสมการตลาดดังกลาวมาใชในการกําหนด
กรอบแนวความคิดและออกแบบสอบถาม เนื่องจากผูวิจัยเช่ือวาความสําคัญของปจจัยดานสวนผสม
ทางการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ 
 
9. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Schiffman and Kanuk 1994 : 659) หมายถึง
ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่
เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจทั้งดานจิตใจ (ความรูสกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การ
ซ้ือเปนกิจกรรมดานจิตใจและกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการ
ซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น 
 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เปนลําดับขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรูถึงความตองการ 
การคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวากระบวนการซื้อเร่ิมตนกอนการซื้อจริง ๆ และมีผลกระทบหลังการซื้อ 
 1. การรับรูถึงความตองการ (need recognition) หรือการรับรูปญหา (problem 
recognition)หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจาก
ส่ิงกระตุน เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความ
ตองการของรางกาย (physiological needs) และความตองการที่เปนความปรารถนาอันเปนความ
ตองการดานจิตวิทยา (psychological needs) ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเปนส่ิง
กระตุน บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุน จากประสบการณในอดีตทําใหเขารูวาจะ
ตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร 
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ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผูบริโภค. (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2539), 48-49. 
 
 2. การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่งที่
สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจทันที
ตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถสนองความตองการไดทันที ความตองการจะถูกจดจําไวเพื่อหาทาง
สนองความตองการในภายหลังเมื่อความตองการถูกกระตุนไดสะสมไวมากจะทําใหการปฏิบัติใน
ภาวะอยางหนึ่ง คือ ความตั้งใจใหไดรับการสนองความตองการโดยพยายามคนหาขอมูลเพื่อหาทาง
สนองความตองการที่ถูกกระตุน ดังนั้น นักการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่
ผูบริโภคจะเขาไปแสวงหา ซ่ึงประกอบดวย 5 แหลงหลักคือ 
  2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก ฯ 
  2.2 แหลงการคา (Commercial Sources) ไดแก ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การคา การบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา 
  2.3 แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแก ส่ือมวลชนองคการคุมครองผูบริโภค 
  2.4 แหลงประสบการณ (Experiential Sources) 
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  2.5 แหลงทดลอง (Experimental Sources) ไดแก หนวยงานที่สํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใช
ผลิตภัณฑ ฯลฯ อิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางตามชนิดของผลิตภัณฑและลักษณะสวนบุคคล
ของผูบริโภค โดยทั่วไป ผูบริโภคจะรับขอมูลตาง ๆ จากแหลงการคาซ่ึงนักการตลาดควบคุมการให
ขอมูลไดแตละแบบจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแตกตางกัน การพิจารณา
ความสําคัญของแหลงขอมูลโดยสัมภาษณผูบริโภควาผูบริโภครูจักผลิตภัณฑไดอยางไรและ
แหลงขอมูลอะไรที่มีอิทธิพลมากตอผูบริโภค 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลว
จากขั้นที่สอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจําเปนตองรู
ถึงวิธีการตาง ๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไมใชส่ิงที่งาย
และไมใชกระบวนการเดียวที่ใชกับผูบริโภคทุกคนและไมใชเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุก
สถานการณการซื้อ  
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะชวย
ใหบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึ้นหลังจากประเมินทางเลือก 
(Evaluation of Alternative) แลวเกิดความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) และเกิดการตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) ในที่สุด แตกอนตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะคํานึงถึงปจจัย 3 ประการคือ 
  4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวของจะมีผล
ทั้งดานบวกและดานลบตอการตัดสินใจซื้อ 
  4.2 ปจจัยสถานการณที่คาดคะเนไว (Anticipated Situational Factors) ผูบริโภคจะ
คาดคะเนปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายไดที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทุนของ
ผลิตภัณฑและการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 
  4.3 ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated Situational Factors) ขณะที่
ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซื้อนั้น ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบ
ตอความตั้งใจซื้อ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขายหรือผูบริโภคเกิดอารมณเสียหรือ
วิตกกังวลจากรายไดนักการตลาดเชื่อวาปจจัยที่ไมคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจ
ซ้ือการตัดสินใจของแตละบุคคลจะตองมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงไดนักการตลาดตองใช
ความพยายามเพื่อทําความเขาใจตอพฤติกรรมการซื้อเพื่อลดภาวะความเสี่ยง 
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) หลังจากซื้อและทดลองใช
ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพึงพอใจผลิตภัณฑ การ
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คาดคะเนของผูบริโภคเกิดจากแหลงขาวสาร พนักงานขายและแหลงติดตอส่ือสารอื่น ๆ ถาบริษัท
โฆษณาสินคาเกินความจําเปนผูบริโภคจะตั้งความหวังไวสูงและเมื่อไมเปนความจริงจะเกิดความ
ไมพอใจ จํานวนความไมพอใจจะขึ้นกับขนาดของความแตกตางระหวางการคาดหวังและการ
ปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ 
 
10. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 1. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
  เสรี วงษมณฑา (2542 : 31) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึงลักษณะการซื้อของผูบริโภค เชน ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเมื่อใด ซ้ือมากนอยเพียงใด ใครเปนผูซ้ือ 
และใชมาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการใช (Using Behavior) หมายถึง ลักษณะ
การบริโภคสินคาของผูบริโภค เชน บริโภคที่ไหน บริโภคกับใคร บริโภคมากนอยเพียงไร เปนตน 
  ค็อตเลอร (Kotler 1997 : 48) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษยในสวนที่เกี่ยวกับการบริโภคสินคา การยอมรับและการใชสินคาและบริการนั้น 
  แลมบ แอร และแม็คคาเนียล  (Lamb, Hair and Mc.Daniel 2000 : 142) กลาววา
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคไดมีการตัดสินใจซื้อและมีการใชสินคาหรือ
บริการที่ไดจายเงินซื้อมาแลว ดังนั้นกระบวนการนี้จึงรวมไปถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อและการ
ใชสินคาดวย 
 2. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546 : 196) โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ
ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําให
เกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึง
เปรียบเทียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะ
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือแลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) 
หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) 
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ภาพที่ 8 แบบจําลองพฤติกรรมการซื้อ 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน, กลยุทธการตลาดและการบริหารการตลาด. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวง
กมลสมัยจํากัด, 2541) 
 
 จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีส่ิงกระตุน (Stimuli) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําให
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนี้ 
 1. สิ่งกระตุน (Stimulus) 
  ส่ิงกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุนจาก
ภายนอกรางกาย (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอกเพื่อให
ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying 
Motive) ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สวน คือ 
  1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนส่ิงกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบดวย 
   1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพื่อกระตุนความตองการซื้อ 
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   1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
   1.3 ส่ิงกระตุนทางดานชองทางจัดจําหนาย (Distribution or Place) เชน การจัด
จําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 
   1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ 
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป 
เหลานี้ถือเปนสงกระตุนความตองการซื้อ 
  2. ส่ิงกระตุนดานอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
นอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก 
   2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะของเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
   2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีดานการฝากถอนเงิน
อัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น 
   2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมายเพิ่ม
หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซ้ือ 
   2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
 2. กลองดํา 
  กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจึงตองพยายามคนหาความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
  1. ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ดานสังคม สวนบุคคล และดานจิตวิทยา 
  2. กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอน 
คือ 1) การรับรูความตองการ 2) การคนหาขอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 3. การตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s Response) 
  การตอบสนองของบริโภค หรือการตัดสินใจของผูบริโภค หรือผูซ้ือผูบริโภคจะมี
การตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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  1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา ผูบริโภค
มีทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน 
  2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เชน ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือก
ยี่หอใด 
  3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice) เชน ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาใด หรือ
รานคาใกลบานรานใด 
  4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา กลางวัน
เย็น ในการเลือกซื้อนมสดกลอง 
  5. การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) เชน ผูบริโภคเลือกวาจะซื้อหนึ่ง
กลองครึ่งโหลหรือหนึ่งโหล 
 
 จากการศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค สรุปไดวา เหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจใชสินคาและบริการมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนดานตาง ๆ ซ่ึงจากงานวิจัยนี้ คือ ส่ิง
กระตุนทางดานสมประสมทางการตลาด และสิ่งกระตุนทางดานเทคโนโลยี ซ่ึงอาจสงผลตอแนว
โนนพฤติกรรมการจองหองพักแบบเกสตเฮาสของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่มาทองเที่ยวและพัก
อาศัยบริเวณถนนขาวสาร 
 
11. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สิทธิรัตน ปาจีนบูรวรรณ (2531) จากการศึกษา ขีดความสามารถทางสังคมสําหรับการ
ทองเที่ยวชายหาดชะอํา  พบวา  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสภาพแวดลอมทั้ง
สภาพแวดลอมธรรมชาติ และสภาพแวดลอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีบริการอยูบนชายหาด
โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางจนถึงคอนขางดี  
  
 Tat Y. Chot และ Raymond Chu (2000) ระดับความพึงพอใจระหวางนักทองเที่ยวชาว
เอเชียและชาวตะวันตก เกี่ยวกับการใหบริการของโรงแรม 7 แหงบนเกาะฮองกง ผลจากการศึกษา
พบวา นักทองเที่ยวชาวเอเชียจะใหความสําคัญตอความคุมคาของการใชบริการอันดับแรก สวน
นักทองเที่ยวชาวตะวันตกจะใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของการใหบริการของพนักงานเปน
อันดับแรก สวนคุณภาพของหองพักสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ความปลอดภัยในขณะที่พัก
อาศัยรวมทั้งการใหบริการดานอื่น ๆ นักทองเที่ยวชาวเอเชียและชาวตะวันตกใหความสําคัญที่
เทากัน 
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 Wai-Ching Poon และ Kevin Lock-Teng Low (2005) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่
มีตอ การใหบริการที่พักในประเทศมาเลยเชีย ผลจากการศึกษาพบวา ในมุมมองภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวเอเชียและชาวตะวันตก สวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
ของสถานบริการที่พัก 
 นักทองเที่ยวชาวเอเชียจะพิจารณาจากราคาของที่พักเปนอันดับแรกในการตัดสินใจ
เลือกที่พักแรม สวนปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการเลือกสถานที่พักแรกเรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้ 
1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) การตอนรับ 3) การใหบริการดานสถานบันเทิง 4) การใหบริการดานอื่น 
ๆ 5) หองพัก 6) สถานที่ตั้งของที่พัก 7) ความสะดวกในการเดินทาง 8) ความปลอดภัย 9) ขั้นตอน
และวิธีการชําระเงิน 10) ความมีช่ือเสียง 
 นักทองเที่ยวชาวตะวันตกจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเปนอันดับ
แรกในการตัดสินใจเลือกที่พักแรม สวนปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการเลือกสถานที่พักแรมเรียงลําดับตาม
ความสําคัญดังนี้ 1) การตอนรับ 2) อาหารและเครื่องดื่ม 3) หองพัก 4) การใหบริการดานสถาน
บันเทิง 5) การใหบริการดานอื่น ๆ 6) ความมีช่ือเสียง 7) สถานที่ตั้งของที่พัก 8) ความสะดวกในการ
เดินทาง 9) ราคา 10) ขั้นตอนและวิธีการชําระเงิน 
 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวเอเชียและนักทองเที่ยว
ชาวตะวันตก ในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่พักแรมนักทองเที่ยวชาวเอเชียและนักทองเที่ยว
ชาวตะวันตกใหความสําคัญในเรื่องของราคาที่พักแรมเปนอันดับแรกควบคูไปกับความมีช่ือเสียง
ของสถานที่พักแรมและขั้นตอนและความรวดเร็วในการชําระเงินตามลําดับ สวนในดานของการให
การบริการไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวเอเชียและนักทองเที่ยว
ชาวตะวันตก 
 
 กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (2541) ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผลจากการศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการโรงแรมที่เปนชาวไทยใหความสําคัญตอปจจัย
ดานอัตราราคาหองพัก เปนประการสําคัญในการที่จะเลือกใชบริการ ในขณะที่กลุมผูใชบริการ
โรงแรมที่เปนชาวตางชาติใหความสําคัญเกี่ยวกับสภาพหองพักมากกวาปจจัยอ่ืน และผลจาก
การศึกษาในกลุมผูบริหารกิจการโรงแรมพบวา ผูบริหารกิจการโรงแรมคิดวาปจจัยดานความ
สะดวกสบายที่ทางโรงแรมไดจัดเตรียมไวให ทําเลที่ตั้งของโรงแรมที่กอใหเกิดความสะดวกในการ
ติดตอหรือการเดินทางนั้น เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ผูบริโภคใชตัดสินใจเลือกโรงแรม ปจจัยที่มี
ความสําคัญรองลงมาคือ ปจจัยดานการตอนรับของพนักงานหรือการบริการ ปจจัยดานอัตราราคา
หองพัก ปจจัยดานสภาพหองพักและปจจัยดานระบบความปลอดภัย ตามลําดับ และในกลุม
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ผูบริหารกิจการโรงแรมพบวา ผูบริหารกิจการโรงแรมคิดวา ปจจัยดานความสะดวกสบาย เปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่ผูบริโภคใชตัดสินใจเลือกใชโรงแรม ปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมาคือ ปจจัย
ดานการตอนรับ 
 
 พิษณุ วัยวุฒิ (2542) ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของนักทองเที่ยวในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบวา สวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ (บริการ) 
นักทองเที่ยวเห็นดวยอยางยิ่งกับการมีการกําหนดเสนทางการเดินทางที่เหมาะสม การจัดใหพักในที่
พักที่พอใจ ในดานราคากับการกําหนดคาบริการไดเหมาะสมกับบริการที่ไดรับในดานชองทางการ
จัดจําหนาย นักทองเที่ยวเห็นดวยอยางยิ่ง ในเรื่องการใหขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว สําหรับในดาน
การสงเสริมการตลาด นักทองเที่ยวเห็นดวยอยางยิ่งกับสื่อโฆษณา จากแผนพับและคูมือการ
ทองเที่ยวและรูปเลม การขายบริการนําเที่ยวโดยมีพนักงานขาย การสงเสริมการขาย นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศเห็นวา ควรมีการลดราคาในระดับปานกลางถึงมาก ในดานการประชาสัมพันธ 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเห็นดวยกับการที่บริษัทมีการประชาสัมพันธที่สามารถสราง
ภาพลักษณที่ดีในสายตาของลูกคาได  
 
 กนกพร ศิริโรจน (2545) กระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ: กรณีศึกษา สถานที่พักแรมถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา 
กระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่พักแรมที่ถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมี 2 
รูปแบบ คือ แบบที่ 1 นักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกสถานที่พักแรมที่ถนนขาวสารกอนที่จะเดินทาง
มาถึงกรุงเทพมหานคร จากการที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานที่พักแรมที่ถนนขาวสารจากเพื่อน
หรือคนใกลชิด แบบที่ 2 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศตัดสินใจเลือกสถานที่พักแรมที่ถนนขาวสาร 
หลังจากที่เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแลว แลวทําการสํารวจสถานที่พักแรมกอนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานที่พักแรมที่ถนนขาวสาร 
 สําหรับสิ่งกระตุนที่เปนแรงจูงใจและมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่
พักแรมของนักทองเที่ยวมากที่สุดคือ ราคาของสถานที่พักแรม โดยนักทองเที่ยวจะพิจารณาจาก
ราคาใหเชาเมื่อเทียบกับคุณภาพ ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยว สถานที่พักแรมสะอาดและการให
การตอนรับของผูประกอบการ 
 
 ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการในการ
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พิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเปนอันดับแรก ไดแก ปจจัยดาน
สถานที่ รองลงมาคือ ปจจัยดานบริการหรือบุคคล ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปจจัยดานวัสดุส่ือสาร และปจจัยดานสัญลักษณ ตามลําดับ และปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ผูใชบริการในการพิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเปนอันดับหนึ่งคือ 
ปจจัยดานบุคลากรที่มีอิทธิพล คือ การมีพนักงานบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ความสามารถใหบริการที่
รวดเร็วทันใจ มีความเขาใจและใหบริการที่ถูกตอง 
 
 พละวัต ตันศิริ (2547) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุตอ
สวนผสมการตลาดดานผลิตภัณฑโดยเมื่อพิจารณาแยกตามแตละองคประกอบ ดานโรงแรมที่พัก
พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติให คะแนนความสําคัญเฉลี่ยสูงสุดตอสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ คือ องคประกอบดานพนักงานของโรงแรม ดานภัตตาคารรานอาหาร และแหลงบันเทิง
ยามราตรีพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหคะแนนความสําคัญเฉลี่ยสูงสุดตอสวนผสมทาง
การตลาดทางดานผลิตภัณฑเชนกัน กลาวคือ องคประกอบดานคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
ดานรานจําหนายสินคาที่ระลึกพบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติใหคะแนนความสําคัญเฉลี่ยสูงสุดตอ
สวนผสมการตลาด ทางดานผลิตภัณฑ คือ ดานคุณภาพของสินคา ดานบริษัทนําเที่ยวพบวา 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหคะแนนความสําคัญเฉลี่ยสูงสุดตอสวนผสมการตลาดทางดาน
ผลิตภัณฑ คือ องคประกอบดานมัคคุเทศกและพนักงาน 
 
 นุชศินี  ยศปกรณ  (2547) การบริหารจัดการของบริษัททองเที่ยวท่ีมีผลตอความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว  พบวา  บริษัทองเที่ยวสวนใหญมีการนําการบริหารจัดการดานกลยุทธทาง
การตลาดจึงทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
 
 ณญาณี สุขเขียว (2548) ความพึงพอใจของผูใชบริการเรือนแรมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ผลจากการศึกษาพบวา กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 20-29 ป 
สถานภาพโสด ถือสัญชาติอเมริกัน จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท มีรายไดเฉลี่ย 2,301-2,900 ดอลลารสหรัฐตอเดือน ใชเวลาพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหมนอย
วา 1 สัปดาห และเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนครั้งแรก โดยกลุมตัวอยางดังกลาว
เดินทางมาโดยเครื่องบินพรอมกับเพื่อนซึ่งกลุมตัวอยางไมรูจักและยังไมเคยพักเรือนแรมที่ตนเอง
เลือกพักในนี้มากอน สําหรับสาเหตุที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกพักเรือนแรมเมื่อมาเยือนจังหวัด
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เชียงใหม อันเนื่องมา จากเรือนแรมมีการนําเสนอสิ่งที่คุมคาเงิน ตองการประหยัดเงิน ไดรับการ
แนะนําจากหนังสือนําเที่ยว และชื่นชอบบรรยากาศของเรือนแรม สําหรับการที่กลุมประชากรเลือก
พักเรือนแรมนั้น ๆ เนื่องมาจากชอบสถานที่ตั้ง รองลงมาคือ ความสะอาดของเรือนแรมความเปน
มิตรและความสุภาพนอบนอมของพนักงาน อีกทั้งกอนการตัดสินใจเลือกพักที่เรือนแรมนั้น ๆ กลุม
ประชากรเคยรูจักหรือเคยไดยินเกี่ยวกับเรือนแรมที่ตนเองเลือกพักนั้นจากหนังสือนําเที่ยวรองลงมา
คือ การบอกเลาแบบปากตอปากและจากการที่ตนเองเคยมาเยือนประเทศไทยในครั้งกอน 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในดานตาง ๆ นั้น พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ใน
ดานทําเลที่ตั้งอยูในระดับมาก โดยกลุมประชากรมีความพึงพอใจมากที่สุดที่เรือนแรมนั้นตั้งอยูใกล
แหลงชุมชน ในดานอัตราคาหองพัก กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในเรื่องของอัตราคาหองพักมีความชัดเจนและแนนอนในดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกของเรือนแรม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด ในเรื่องของหองพักมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทํานํ้าอุนและมีรานอาหาร
เปดใหบริการภายในเรือนแรม ในดานสภาพและลักษณะของเรือนแรมกลุมตัวอยางมีความพงึพอใจ
อยูในระดับมาก ซ่ึงกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยและ
ความสะอาดของเรือนแรมในดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ไมวาจะเปนการที่หองพักรวมอาหารเชาแบบอเมริกัน มีรายการสงเสริมการตลาดพิเศษ
และไมคิดคาบริการเพิ่มในกรณีคืนหองพักชา 
 สําหรับดานคุณภาพการใหบริการของเจาของและพนักงานของเรือนแรมนั้นกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะความเปนมิตรและความสุภาพนอบนอม
ของเจาของและหรือพนักงาน ความประทับใจแรกเมื่อมาลงทะเบียนเขาพักและลักษณะที่ดีของสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางกายภาพ  
 
 ปรเมศวร จรัสเมธากุล (2549) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจ
เขาใชบริการสถานที่พักในบริเวณอุทยานแหงชาติจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนผูชายอายุเฉลี่ย 31 ป รายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท การศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา สถานภาพโสด มีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่ชอบความสนุกสนานและชอบความเงียบสงบมีทัศนคติที่ดีตออุทยานแหงชาติจังหวัดชัยภูมิ
ในระดับมาก มีความตองการในปจจัยตาง ๆ ของสถานที่พักในดานที่พักและบริการ ราคา การจัด
จําหนายและการสงเสริมการตลาดในระดับดีมาก  มีพฤติกรรมในการเขาพักในระยะเวลา 1 ปรอย
ละ 33.6 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดซึ่งมีพฤติกรรมในการเขาพัก คือ จํานวนผูที่เขาพักเฉลี่ย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      57 

 

 

7.33 คน จํานวนคืนในการเขาพักเฉลี่ย 1.83 คืน และคาใชจายในการเขาพักเฉลี่ย 2,322.42 บาท
ภายในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา 
 
 ธนวันต รัตนชัย (2550) ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนเพศหญิงและอายุอยูในชวง 20-30 ป สถานภาพโสดและประกอบอาชีพ นักธุรกิจ เจาของ
กิจการ รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาทและระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 พฤติกรรมการทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญไดรับแหลงขอมูลในการทองเที่ยว
มาจาก เพื่อน ญาติ และจากบุคคลอื่น จุดประสงคหลักในการทองเที่ยวคือ พักผอน สถานที่พักแรม
ที่นักทองเที่ยวใชบริการ คือ เกสตเฮาส บังกะโล และรูปแบบการเดินทางของนักทองเที่ยวสวนมาก
คือ เดินทางดวยตนเอง 
 จากการทดสอบความสัมพันธของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง กับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยว พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับการเลือกสถานที่พักแรม และจุดประสงคหลักในการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับรูปแบบในการเดินทาง 
 
 ธาวินี โชติวรรณกุล (2550) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกเขา
พักในโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด 
คือ ปจจัยดานผลผลิตและคุณภาพ รองลงมาไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
กระบวนการ ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานกายภาพ และปจจัยดานราคา โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการใชแบบสอบถามนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่ใชโรงแรมเปนที่พักตั้งแต1 
คืนขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 400 รายโดยทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS) ใชสถิติ
พรรณนาในการอธิบายขอมูล ไดแกการแจกแจงความถี่และการกระจายรอยละ 
  
 ฐติวัฑฒ ปญญากรณ (2550) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยตอการเลือกที่พักประเภทโรงแรมและเกสตเฮาส ในจังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษาพบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการเลือกที่พักประเภทเกสตเฮาสคือ ปจจัย
ทางดานรายไดและปจจัยทางดานสื่อที่ไดรับขอมูลของที่พักโดยที่นักทองเที่ยวที่มีรายไดสูงขึ้นจะ
ไมนิยมเลือกที่พักประเภทเกสตเฮาสเมื่อเทียบกับโรงแรมและรีสอรทและนักทองเที่ยวท่ีไดรับ
ขอมูลของที่พักจากทางอินเตอรเน็ทจะไมนิยมเลือกที่พักประเภทเกสตเฮาสเมื่อเทียบกับโรงแรม 
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สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจตอการเลือกประเภทที่พักตรงกัน คือ ปจจัยทางดานสถานภาพ
การศึกษา คาใชจายสําหรับที่พัก และปจจัยดานรายได โดยที่ปจจัยเหลานี้สงผลใหนักทองเที่ยวมี
แนวโนมที่จะเลือกพักในประเภทรีสอรทมากกวาโรงแรม 
 
 อณุภา สายบัวทอง (2550) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรม  
ฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จากการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพในการเลือกใชบริการโรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีระดับอิทธิพลอยูในระดับมากที่สุด คือ การสรางบรรยากาศ
การตอนรับที่อบอุนและเปนกันเอง รองลงมาคือ และความสะอาดของหองน้ํา หองพัก และบริเวณ
โดยรอบโรงแรมฯ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีระดับอิทธิพลอยูในระดับมาก คือ ความเพียงพอ
ของระบบความปลอดภัย เชน จํานวนเวรยาม อุปกรณดับเพลิง ความปลอดภัยดานทรัพยสิน(ตูเซฟ) 
รองลงมาคือ ความชัดเจนของปาย และจุดใหบริการตางๆภายในโรงแรม อาทิ ปายหองฟตเนส ปาย
ตามทางเดิน ความสะอาดของหองน้ํา หองพัก และบริเวณโดยรอบโรงแรมฯ ความสวางของแสงไฟ 
ภายในหองพัก การสรางบรรยากาศในโรงแรมดวยเสียงเพลง ความสวยงามของแสงไฟ และสี 
ภายในหองพัก ความรูสึกผอนคลายของกลิ่นไอสปาภายในหองพัก และความสวยงามของการ
ตกแตงโถงลอบบี้ 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด 
สปา  ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในระดับมาก  คือความเหมาะสมของราคาหองพักเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคาหองพัก เมื่อเปรียบเทียบกับส่ิง
อํานวยความสะดวกที่ไดรับ ความเหมาะสมของราคาหองพัก เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมในระดับ
และประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของราคาหองพัก เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดหองพัก 
 
 อานุภาพ จิรัฐติกาล (2550) สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจทองเที่ยวที่มีผลตอ
ความพึงพอใจ ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการทองเที่ยวในเกาะชางจังหวัดตราด จากการศึกษา
พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ 
ซ่ึงไดแก มีบริการขนสงมวลชนอยางเพียงพอ ปายประชาสัมพันธ บอกเสนทาง สถานที่ ระยะทาง
ชัดเจนละเอียดและเพียงพอ เสนทางการคมนาคมเขาถึงแหลงทองเที่ยวสะดวก มีมาตรการระบบ
รักษาความปลอดภัยอยางดีและมีมักคุเทศนทองถ่ินอยางพอเพียงเมื่อพิจารณาถึงแนวคิด ดาน
องคประกอบของสวนประสมทางการตลาดและจากผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติได
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ใหความสําคัญตอองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดตางกันองคประกอบที่สําคัญที่สุดของ
การทองเที่ยวในเกาะชางจังหวัดตราด ตอความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ 
องคประกอบดานกระบวนการ จากการวิจัย ยังพบอีกวาองคประกอบดานกระบวนการเกี่ยวกับการ
มีบริการขนสงมวลชนอยางเพียงพอมีความสําคัญ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานกระบวนการ 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาด ทุก ๆ องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยในระดับสําคัญมาก ซ่ึงไดแก สามารถ จอง
หองพักผานทางตัวแทนทองเที่ยว สามารถจองหองพักโดยตรง สามารถจองหองพักผาน ทาง
ตัวแทนขายและสามารถจองหองพักผานทางอินเตอรเนท โดยพบวา นักทองเที่ยวมีความ พึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจ ตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัด จําหนายของ
ทุกๆ องคประ กอบขางตนนั้น โดยองคประกอบเหลานั้นเปนสิ่งกระตุนให นักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยวในเกาะชาง จังหวัดตราด ซ่ึงตรงกับแนวคิดดานพฤติกรรม ของผูบริโภคดานสิ่งกระตุน
ทางการตลาดเกี่ยวกับดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ซ่ึงไดแก สถานที่พักมีเพียงพอ สถานที่พักมีใหเลือกหลากหลาย เชน 
โรงแรม รีสอรท สถานที่พักสวยงามและบรรยากาศดี สถานที่พักมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ ดี 
มีการบริการทัวรในทองถ่ินเพียงพอ มีการบริการรถเชาเพียงพอ มีการบริการรักษาความ ปลอดภัย
เพียงพอ ประชาชนในทองถ่ินมีอัธยาศัยดี ประชาชนในทองถ่ินมีน้ําใจดีและสถานที่พัก มีการ
ใหบริการอาหารอยางเพียงพอโดยพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ ที่มีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับความ
พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานความพรอมทางกายภาพของทุกๆ องคประกอบขางตน
นั้น โดยองคประกอบเหลานั้น เปนสิ่งกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางมา ทองเที่ยวในเกาะชาง 
จังหวัดตราด ซ่ึงตรงกับแนวคิดดานพฤติกรรมของผูบริโภคในดานสิ่งกระตุนทางการตลาด เกี่ยวกับ
ดานผลิตภัณฑ 
  
 จริยา เรือนแกว (2550) ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการจากธนาคารพาณิชย ของ
นักศึกษาสายสังคมศาสตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการศึกษาพบวา นักศึกษา
สวนใหญมีความเห็นวา ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสําคัญเปน
อันดับหนึ่ง ในสวนของปจจัยดานสถานที่และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางไดให
ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ในดานของธนาคารนั้นๆ มีสาขามาก สามารถรองรับ
ความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ เปนอันดับแรก ความสําคัญของปจจัยดานสถานที่-ชอง
ทางการจัดจําหนาย อันดับตอมาคือ การที่ธนาคารมีทําเลที่ตั้งเหมาะสม ทําใหลูกคาสามารถเดินทาง
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ไปใชบริการไดอยางสะดวกสบาย ปจจัยดานสถานที่-ชองทางการจัดจําหนายที่มีความสําคัญเปน
อันดับที่สามคือ ทางธนาคารมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการจากธนาคารพาณิชยของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีความสําคัญเปนอันดับที่สองคือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑและบริการ โดยนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยในดานนี้ ในเรื่องของ ช่ือเสียงและความ
มั่นคงของธนาคาร ถือเปนการสรางความเชื่อมั่นในดานของความปลอดภัยที่ลูกคามีกับทางธนาคาร 
 
 ดวงพร ชิตมณี (2551) การพัฒนาการบริการของทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ
จังหวัดสงขลา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในดานการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพในการทํางานในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.50 โดยมีความคาดหวังตอปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ การไดรับบริการดานตาง ๆ อยางถูกตองและรวดเร็วและคุณภาพในการใหบริการของ
บุคลากรในสนามบิน ตามลําดับและพบวามีความพึงพอใจที่ไดรับโดยรวมในดานนี้ในระดับปาน
กลางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.83 โดยที่ความพึงพอใจที่ไดรับตอปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คุณภาพใน
การใหบริการของบุคลากรในสนามบินและไดรับการบริการตาง ๆ อยางถูกตองและรวดเร็ว
ตามลําดับ 
 ปจจัยดานผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) เปนสิ่งสําคัญในการรับ
บริการ คือ การไดรับบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว รวมไปถึงความมีคุณภาพของบุคลกรที่คอย
ใหบริการและการไดรับบริการจากอุปกรณอํานวยความสะดวกที่มีความทันสมัยผูบริหารควรมีการ
สํารวจจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแตละตําแหนงวามีอุปกรณหรือเครื่องมือใดบางที่จะชวยใหการ
ทํางานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผูบริหารควรจะสนับสนุนอยางเต็มที่เมื่อ
มีการรองขอจากผูปฏิบัติงาน 
 
 ธีรวัฒน บุตตะโยธี (2551) ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
ตอเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาด ของนักทองเที่ยวชาว ไทยที่มีตอเมืองโบราณ เมื่อพิจารณาในดานคุณภาพ ไดแก ดานการ
ใหบริการดานขอมูลตางๆกับนักทองเที่ยว ดานการ ติดตอเมื่อมาถึงเมืองโบราณ และดานความ
สมบูรณของการจําลองโบราณสถาน พบวานักทองเที่ยว ชาวไทยมีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดดานคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.64  
 
 พรปวีณ ศิริรักษ (2551)  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของรานฉัตรฐยา
คลินิกแพทยแผนไทย และสปา อําเภอหัวหิน พบวา ดานการใหขอมูลขาวสาร ลูกคาที่มาใชบริการ
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ของรานฉัตรฐยาคลินิก แพทยแผนไทย และสปา อําเภอหัวหิน มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
ดานความพึงพอใจตอการใหขอมูลขาวสาร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ
ที่ลูกคามีความพึงพอใจมากที่สุด 1 ขอ คือ พนักงานมีการตอบขอซักถามเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดได
อยางชัดเจนและเขาใจงาย สวนขออ่ืน ๆ ที่เหลือลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
 ชูลีรัตน คงเรือง และ โสภณ แกวนิลประเสริฐ (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความ 
สัมพันธกับการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาที่พักในจังหวัดสตูล ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว มีภูมิลําเนาอยูในภาคใตและมีระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท 
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว และปจจัยอ่ืน ๆ 
ไดแก แหลงขอมูลที่พัก จํานวนผูมาทองเที่ยวดวยกัน ระยะเวลาในการเขาพัก วัตถุประสงคของการ
ทองเที่ยวและวิธีการจองที่พัก 
  
 จันจิรา สุวรรณไตร (2551) การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กรณีศึกษา หอพักกรีนเพลส 
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดานคุณภาพการใหบริการ โดยรวมมี
ระดับคอนขางสําคัญ เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน 
ดานคุณภาพการใหบริการมีความคิดเห็นสําคัญมากอันดับสูงสุด ไดแก การบริการตามสัญญา สวน 
สวนอันดับสุดทาย คือ การบริการและการแกไขปญหา 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดานผลิตภัณฑและการบริการ 
โดยรวมมีระดับคอนขางมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชหอพักเอกชน ดานผลิตภัณฑและการบริการ มีความคิดเห็นสําคัญมากอันดับสูงสุด ไดแก 
การรักษาความปลอดภัยและความสะอาด และอันดับสุดทายคือ ระบบบริการอื่น ๆ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กรณีศึกษา หอพักกรีนเพลส พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดานบรรยากาศ โดยรวมมีระดับ มาก เมื่อจําแนก เปนรายขอ 
พบวา ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดานบรรยากาศ มีความคิดเห็นสําคัญมาก
อันดับสูงสุด ไดแก 3 ตัวแปร สภาพแวดลอมที่เงียบสงบ การจัดตกแตงบริเวณอยางเปนสัดสวน 
และ ความโอโถงและความกวางของหอพัก สวนความคิดเห็นระดับคอนขางสําคัญ คือ ความ
สะอาดและความรมร่ืน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      62 

 

 

 พชร ภูเจริญ พัทธมน บุญมั่น พิชญานันท สายทอง และ วงศลัดดา วีระไพบูลย (2551) 
การศึกษาระดับปจจัยในการเลือกที่พักประเภทเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ของนักทองเที่ยวชาว
อเมริกัน ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวชาวอเมริกันตัดสินใจเลือกพักที่ถนน
ขาวสารมากที่สุด คือ ความมีช่ือเสียงของถนนขาวสาร เพราะถนนขาวสารเปน สถานที่ที่มีช่ือใน
ดานที่พักแบบราคาถูก มีความปลอดภัย อีกทั้งยังเห็นวาสถานที่แหงนี้มีสินคาหลากหลายใหเลือก
ซ้ือเปนของที่ระลึก บริเวณถนนขาวสารมีรานคาเหลานี้มาก ไมจํากัดเพียงในบริเวณถนนขาวสาร
เทานั้นแตรวมไปถึงบริเวณใกลเคียง เชน บางลําพูที่เปนแหลงซ้ือสินคาที่มีช่ือเสียงอยูคูกับกรุงเทพฯ
มานานนับหลายสิบป นอกจากนี้ ถนนขาวสารยังเต็มไปดวย ผับ บาร รานอาหาร รานอินเตอรเน็ต 
ซ่ึงเปนแหลงกิจกรรมบันเทิงยามค่ําคืน ที่รวบรวมบรรดานักทองเที่ยวทั้งหลายเขาไวดวยกันหลาก
ชาติ หลายภาษา เปนโอกาสอันดีที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดเก็บเกี่ยวประสบการณชีวิต ดวยเหตุนี้
นักทองเที่ยวชาวอเมริกัน จึงตัดสินใจเลือกพักในบริเวณนี้ ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช
บริการสถานที่พักแรมในถนนขาวสารในภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวชาวอเมริกันมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากตอการใหบริการสถานที่พักแรมประเภทเกสตเฮาสที่ถนนขาวสาร จากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา นักทองเที่ยวชาวอเมริกันมีความพึงพอใจในระดับที่ไมแตกตางกันตอการบริการ
สถานที่พักแรมที่ถนนขาวสาร 
 
 ไพศาล ทองคํา (2551) พฤติกรรมและความตองการเลือกใชบริการที่พักแรมของ
นักทองเที่ยว กรณีศึกษาบริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่ ผลจากการศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม และความตองการเลือกใชบริการที่พักแรม ของนักทองเที่ยว 
กรณีศึกษาบริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่ พบวาดานสินคาและบริการ คือความสะอาดและเปน
ระเบียบของหองพัก ดานราคา คือ การชําระเงินผานบัตรเครดิต ดานสถานที่/ชองทางการจัด
จําหนาย คือการสามารถจองผานทางอินเตอรเน็ต ดานการสงเสริมการตลาด คือการมีบริการ
หองพักพรอมอาหารเชาฟรี ดานบุคลากร/พนักงาน คือการมีมนุษยสัมพันธ อัธยาศัยที่ดีในการ
ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ คือความสะอาดโดยรอบโรงแรม ดานกระบวนการ คือการ
บริการมีคุณภาพ  
 
 ญาณิศา ทองนาค (2551) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยว ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในจังหวัดภูเก็ต ผลจาก
การศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการตัวแทน
จําหนายการทองเที่ยว ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในจังหวัดภูเก็ต ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอ
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การเลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต อยูใน
ระดับมาก ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ ความนาสนใจของกิจกรรม ดานราคา มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต อยูใน
ระดับมาก ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับการบริการ รองลงมาคือ ดาน
ชองทางจัดจําหนาย ชองทางจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับมาก ปจจัยที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดคือ ทําเลที่ตั้งสะดวกและหางาย ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
ตัวแทนจําหนายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับมาก ปจจัยที่
มีความสําคัญมากที่สุดคือ การใหสวนลด ดานพนักงาน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตัวแทน
จําหนายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับมาก ปจจัยที่มี
ความสําคัญมากที่สุดคือ มีความรูและทักษะในการบริการดี ดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต อยูใน
ระดับมาก ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ ระบบการจองหรือซ้ือการบริการที่ไมซับซอน ยุงยาก 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับมาก ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ มี
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต  
 
 ปานจิต มีเพียร (2551) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผลการศึกษาดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ใน
เกาะเตา โดยรวม พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญจะใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรและการ
บริการโดยรวมผลการหารประเมินใหความสําคัญตอปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนปจจัย
ยอย พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอความเปนมิตร ของพนักงานมากที่สุด โดยผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก รองลงมา ความประทับใจครั้งแรก ที่ไดรับเมื่อเช็คอิน บุคลิกภาพการแตง
กายดี ทักษะดานภาษาของพนักงาน ผลการประเมินอยูในระดับมากเชนเดียวกัน และสามารถ
ใหบริการที่รวดเร็วทันใจ บริการรถรับสง บริการ 24 ช่ัวโมง ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
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 พัชรีพร ยศบุญเรือง (2551) แนวคิดเรื่องธุรกิจบูติคโฮเต็ลทางเลือกใหมสําหรับ
นักทองเที่ยว พบวา เนื่องจากบูติคโฮเต็ลจะมีแนวคิดที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จอยู 3 ประการ คือ 
1) การออกแบบและสถาปตยกรรม โดยเนนความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชน บางแหงเนนความ
เรียบงาย หรูหรา บางแหงเนนความฉูดฉาด สนุกเราใจ บางแหงเนนธรรมชาติ การอนุรักษ เปนตน
2) การบริการแบบเฉพาะตัวจะเปนการบริการที่เนนลูกคาเปนหลัก ใหความสําคัญกับลูกคาเปน
รายบุคคล เอาใจใสดูแลลูกคาเปนอยางดี หรือจัดกิจกรรมเพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ เปนตน 
3) กลุมเปาหมาย เปนการกําหนดกลุมเปาหมายตามรูปแบบที่คิดขึ้น(Concept) ซ่ึงในธุรกิจบูติค
โฮเต็ล กลุมเปาหมายจะไมใชเร่ืองเพศ หรือวัย แตเกี่ยวกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของลูกคา 
 
 หทัยรัตน ทองเรือง (2551) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พัก
ของนักทองเที่ยว ชาวตางประเทศ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา จากผลการ
ประเมินนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของที่พัก นักทองเที่ยวใหความสําคัญระดับมาก คือ สถาน
ที่ตั้งของที่พักคนหางาย การคมนาคมสะดวก ใกลสถานที่ทองเที่ยวและใกลแหลงชุมชน นอกจากนี้
ยังพบวาปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรค
ผลิตภัณฑ เปนกระบวนการในการใหบริการ รวมถึงวิธีการตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลใหธุรกิจที่พักแบบเกสตเฮาสใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญเพื่อมุงหวังใหลูกคาไดรับการตอบสนองความตองการอยางสมบูรณแบบ
ครบถวนและสามารถสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพได 
 
 ไพรินทร แสงแกว (2551) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภคในการซื้อรถยนตจากบริษัทตัวแทนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา 
ปจจัยดานชองทางในการจัดจําหนาย ทุกรายการมีอิทธิพลอยูในระดับมาก เชน ช่ือเสียงของบริษัท
ตัวแทนจําหนาย ทะเลที่ตั้งติดตอไดสะดวก สงมอบรถเร็ว จองไมนานใหการตอนรับที่ดี ใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ศูนยตรวจซอมมีหลายแหงไปมาสะดวกและบริการที่ดีและรวดเร็ว 
 
 กอพงษ บญุยการ (2552) ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยใจในการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
ในการเลือกใชบริการที่พักในอําเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลจากการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนมากมีอายุอยูในชวง 31-40 ป มี
สัญชาติไทย และพักอาศัยอยูในประเทศไทย โดยที่สวนใหญแตงงานแลว สวนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดอยูในชวง 10,000 - 30,000 บาท 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวที่ปราณบุรีเปนครั้งแรก โดยส่ือที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการเลือกเดินทางมาทองเที่ยวที่ปราณบุรี คือ มีเพื่อนแนะนําใหมาเที่ยว ซ่ึง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้นจะอยูในวัยทํางาน จุดประสงคหลักในการเดินทางมาทองเที่ยวจึง
เปนการพักผอน มีรูปแบบการเดินทางแบบไมใชกรุปทัวร เพราะสวนใหญบุคคลที่เดินทางมาดวย
คือ เพื่อน เนื่องดวยวันทํางานมีวันหยุดเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย จึงมีการพักคางแรม 1 คืน เปน
สวนมาก พาหนะที่ใชในการเดินทางสวนใหญเปนรถยนตสวนตัว ในสวนของคาใชจาย มีการใช
จายสําหรับการทองเที่ยวอยูในชวง 1,000-3,000 บาท คิดเปน10% ของรายไดของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ อีกทั้งการตัดสินใจพักคางคืนที่ปราณบุรี เพราะเพื่อนแนะนํา และประเภท
ของสถานที่พักที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญช่ืนชอบ คือ รีสอรท  
 ปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในอําเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ แบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้  
 1. ปจจัยมีสวนในการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด คือ การบริการ 
 2. ปจจัยมีสวนในการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ ราคา ความสะอาด ความปลอดภัย
สถานที่ และที่จอดรถ 
 3. ปจจัยมีสวนในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง คือ หองอาหาร กิจกรรมสันทนา-
การ การตกแตง การสงเสริมการขาย และความมีช่ือเสียง 
 
 โพธิยา จงกิตติพงศ (2553) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบตอความพึง
พอใจของผูใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงามในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผลการวิเคราะห
ความถดถอยอยางงาย (Simple regressions) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
ผลกระทบตอความพึงพอใจในของผูใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงาม และผลการวิเคราะห
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regressions) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
ผลกระทบตอความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดการบริการศัลยกรรมตกแตงความงามดานลักษณะทางกายภาพ มีผลกระทบเชิงบวกตอ
ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมภายนอกที่สังเกตไดของผูใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงาม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
 
 อัญชรา ศรีพงษ (2553) พฤติกรรมการเลือกและความพึงพอใจของผูมาพักแรมที่มีตอ
การบริหารจัดการเกสตเฮาสในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับความพึงพอใจผูมาพักแรมใน
ดานการบริการของเจาหนาที่  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  เมือวิเคราะหเปน
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รายดานพบวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน  คือ  ดานองคประกอบของสถานที่พัก 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกดาน  ราคาดานการสงเสริมการตลาด  ยกเวน  ดานทําเลที่ตั้งและ
สภาพแวดลอมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
 ศุภชัย วิรานุวัตร (2553) สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษา
ในเรียงเรียนสอบภาษาตางประเทศ ในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศ ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาโรงเรียนสอนภาษา
ที่ศึกษาอยูมีระดับลักษณะดานลักษณะทางกายภาพที่ตรงกับแบบสอบถามในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนที่มีความสะอาดเรียบรอย มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 รองลงมาคือ โรงเรียนมีการออกแบบตกแตงที่
สวยงมและโรงเรียนมีความทันสมัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และ 3.24 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยว
และใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย
เชิงปริมาณเปนหลัก โดยเนนการรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร เพื่อหาความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และ
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะหและการแสดงผลการวิจัยเปนจํานวนรอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการวิจัยแยกตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย
ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยดังนี้คือ 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 2) การเก็บ
รวบรวมขอมูล 3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 4) การทดสอบเครื่องมือวิจัย 5) การวิเคราะหขอมูล 6) 
สถิติที่ใชในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่ เดินทางมา
ทองเที่ยวและเลือกใชบริการที่พักอาศัยที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยางไรก็ตามไมมี
หนวยงานใดที่เก็บรวบรวมขอมูลชาวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวและพักอาศัยบริเวณถนนขาวสาร 
ผูวิจัยจึงใชขอมูลจากสถิตินักทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2553) ในการกําหนดขนาดประชากร คือ 14,149,841 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักทองเที่ยวที่เปนชาวเอเชีย ชาวออสเตรเลีย 
ชาวอเมริกัน และชาวยุโรปที่เดินทางมาทองเที่ยวและใชบริการที่พักอาศัยที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร โดยกําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ Taro Yamane 1973 (ประสพชัย 
พสุนนท 2553 : 41) โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 หรือระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 ขนาดตัวอยางที่ใช และเลือกจากประชากรไมทราบจํานวนเพราะประชากรมีขนาดใหญ 
( ) จึงสามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดเทากับ 400 ดังนี้ ∞→N

67 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      68 

 

≥n             N        
                       (1 + Ne2) 

 

 
   เมื่อ n  คือ จํานวนของกลุมตัวอยาง 
    N คือ ขนาดของประชากร 
    e คือ คาความคลาดเคลื่อน กําหนดใหมีคาเทากับ 0.05 
  

แทนคาได      ≥n  14,149,841

                     ( )205.0 14,149,8411+  
    

≥n    399.999 
 

ดังนั้นจํานวนของกลุมตัวอยางตองไมนอยกวา  400 คน 
 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ขอมูลปฐมภูมิ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ราย ให
นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูลลงในแบบสอบถามเองและนํากลับ 
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนกอนนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล 
 2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  ขอมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา การรวบรวมงานวิจัย บทความ
ทางวิชาการ ขอมูลสถิติ รายงาน วารสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อเปนสวนประกอบใน
เนื้อหา และนําไปใชวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวและใชบริการ
ที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ 
 สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน
แบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวใหเปนตัวเลือก (force choice) 
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 สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  (Marketing 
Mixed 8P’s) ผูวิจัยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตาม
แนวความคิดของ ลิเคิรท (Likert Five Rating Scale) (Linkert, อางถึงใน วัน เดชพิชัย 2532) โดยให
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร โดยผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามของระดับความสําคัญของปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ คาคะแนน 

               ระดบัความสําคัญมากที่สุด 5 
               ระดบัความสําคัญมาก 4 
               ระดบัความสําคัญปานกลาง 3 
               ระดบัความสําคัญนอย 2 
               ระดบัความสําคัญนอยที่สุด 1 

 
 ทําการวิเคราะหคะแนนรวมแตละขอของความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
โดยการจัดเรียงระดับความสําคัญจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก 
จํานวน, คารอยละ  (Percentage; %), คาเฉลี่ย (Mean;Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation; S.D.) โดยมีเกณฑคะแนนตามวิธีการคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ
อันตรภาคชั้นมีดังนี้ 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =        5 – 1 = 0.80 
                จํานวนชั้น               5 

 ดังนั้น การจัดคะแนนระดับความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารโดยกําหนด
เกณฑในการแจกแจงคะแนน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  การจัดคะแนนระดับความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การตัดสินใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
คะแนน ความหมาย 

1.00 - 1.79        ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดนอยที่สุด 
1.80 – 2.59        ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดนอย 
2.60 – 3.39        ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดปานกลาง 
3.40 – 4.19        ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดมาก 
4.20 – 5.00        ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดมากที่สุด 

 
 สวนที่ 3 สอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม
ที่เปนกลุมตัวอยาง เปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวใหเปนตัวเลือก (force choice) 
 สวนที่ 4 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการ
เลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวความคิดของ ลิเคิรท 
(Likert Five Rating Scale) (Linkert, อางถึงใน วัน เดชพิชัย 2532) โดยใหผูตอบแบบสอบถามที่เปน
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามตามระดับความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาสบบริเวณถนนขาวสาร โดยการจัดเรียงตามระดับความสําคัญจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 
โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก จํานวน, คารอยละ  (Percentage; %), คาเฉลี่ย (Mean; Y ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; S.D.) 
 ดังนั้น การจัดคะแนนระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการที่พัก
แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารโดยกําหนดเกณฑในการแจกแจงคะแนน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การจัดคะแนนตามระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการใชบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
คะแนน ความหมาย 

1.00 - 1.79                ระดบัความพึงพอใจของนักทองเที่ยวนอยที่สุด 
1.80 – 2.59                ระดบัความพึงพอใจของนักทองเที่ยวนอย 
2.60 – 3.39                ระดบัความพึงพอใจของนักทองเที่ยวปานกลาง 
3.40 – 4.19                ระดบัความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมาก 
4.20 – 5.00                ระดบัความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมากที่สุด 

 
4. การทดสอบเครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้เปนการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ไดมีการสราง
และตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. การทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎี ขอความทางวิชาการ 
วารสารสื่อส่ิงพิมพ แนวคิดที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed 8P’s) 
 2. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยนําเครื่องมือท่ีรวบรวมพัฒนา
และปรับปรุงไมไดสรางเอง โดยรวบรวมจากผูวิจัยอ่ืน เสนอตอผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพ
ทางดานเนื้อหาดานภาษาอังกฤษ และดานการวัดและการประเมินผลของแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับนักทองเที่ยวที่อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน จํานวน 40 คน นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 
(reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) โดย
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่
พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางที่ศึกษา
เทากับ .9653 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือกใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษา เทากับ .8516 
 4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบความเชื่อมั่นแลว นําไป
เก็บตัวอยางจากนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร จํานวน 400 ราย 
เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 
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5.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยาง 400 ราย 
นํามาวิเคราะหประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social 
Science) สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้กําหนดไวที่ระดับ 1.00
เมื่อวิเคราะหแลวผูวิจัยนํามาเสนอผลการศึกษาโดยเสนอขอมูลเชิงพรรณนาประกอบตารางอธิบาย
ขอมูล แสดงคาของขอมูลดังนี้ 
 5.1 ลักษณะประชากร 
  ลักษณะของประชากรไดแก ภูมิลําเนา สัญชาติ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได สถานภาพการสมรส  ระยะเวลาในการพํานัก  วิธีการเดินทาง  บุคคลที่รวมเดินทาง 
วัตถุประสงคในการเดินทาง และขอมูลขาวสารที่มีอิทธิพลตอการเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยการคํานวณหาคาสถิติ  ไดแก  จํานวน  และคารอยละ 
 5.2  ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
  ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เปนกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานราคา ปจจัยทางดานชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย ปจจัยทางดานกระบวนการและการสรางสรรค
ผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน ปจจัยทางดานบุคลากร และ
ปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ โดยผูตอบแบบสอบถามพิจารณาความสําคัญกับรายละเอยีดของ
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดในแตละดาน ผูวิจัยวิเคราะหโดยการคํานวณหาคาความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.3 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางที่
เดินทางมาทองเที่ยวและใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร โดยการคํานวณหา
คาสถิติ ไดแก จํานวน และคารอยละ 
 5.4 ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
  ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เปนกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ความพึงพอใจในการเขาถึงสานที่
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย ความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริการไดงาย ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส ความพึงพอใจใน
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ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส ความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส และความพึง
พอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง ผูวิจัยวิเคราะหโดยการคํานวณหา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 5.5   การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
  เปนการวิเคราะหความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ดวยการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณและคัดเลือกตัวแปรเพื่อการพยากรณแบบยอนกลับ (Backward Multiple Regression 
Analysis)
 
6. สถิติท่ีใชในงานวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสต
เฮาสบริเวณถนนขาวสาร เมื่อไดรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยไดนํามาตรวจความเรียบรอยจากนั้น
บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป แลวจึงนํามาประมวลผล และแสดงเปนคาสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใชประกอบดวย 
  1.1 คาความถี่ 
  1.2 คารอยละ 
  1.3 คาเฉลี่ย 
  1.4 คาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
  1.5 คาอันดับ 
 2. สถิติอางอิงเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  2.1 การทดสอบสถิติ t 
  2.2 การทดสอบสถิติ F 
  2.3 สรางสมการพยากรณโดยวิธีวิเคราะหถดถอยพหุคูณ และคัดเลือกตัวแปรเพื่อการ
พยากรณแบบยอยกลับ (Backward Multiple Regression Analysis)  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสาร ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวและใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร จํานวน 400 คน จากนั้นนําแบบสอบถามไปวิเคราะหประมวลผลขอมูลโดยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ผลที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัย
นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสาร โดยนําขอมูลมาคํานวณหาคาสถิติ ไดแก จํานวนและคารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (8P’s) ที่
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยการนําขอมูลมาคํานวณหาคาสถิติ ไดแก จํานวน คา
รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เปน
กลุมตัวอยางที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร โดยนําขอมูลมาคํานวณหาคาสถิติ 
ไดแก จํานวนและคารอยละ 
 สวนที่ 4 ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยการนําขอมูลมาคํานวณหาคาสถิติ 
ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย (Y ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สวนที่ 5 การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร โดยใชคาสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพหุคูณและการคัดเลือกตัวแปรเพื่อการพยากรณแบบยอนกลับ (Backward Multiple 
Regression Analysis) 
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ เปนกลุมตัวอยาง มีทั้งหมด 400 คน พบ
รายละเอียด ดังตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของการแบงขอมูลทั่วไปตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน (n = 400) รอยละ 

เอเชีย 29.30 
ญี่ปุน    52 13.00 
สิงคโปร 20 5.00 
เกาหล ี        19 4.70 
มาเลเซีย 14 3.50 
อิรัก 5 1.30 
ฟลิปปนส 3 0.70 
จีน 2 0.50 
เนปาล 1 0.30 
เวียดนาม 1 0.30 

ออสเตรเลีย 16.00 
ออสเตรเลีย 61 15.20 
นิวซีแลนด 3 0.80 

ยุโรป  32.00 
อังกฤษ 28 7.00 
อิตาลี 24 6.00 
ฝร่ังเศส 21 5.20 
สเปน 17 4.20 
เยอรมน ี 16 4.00 
ฟนแลนด 6 1.40 
เดนมารค 5 1.30 
สวิสเซอรแลนด 5 1.30 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

ภูมิลําเนา จํานวน (n = 400) รอยละ 

ยุโรป 29.30 
สวีเดน 3 0.70 
ไอรแลนด 1 0.30 
รัสเซีย 1 0.30 
เนเธอรแลนด 1 0.30 

อเมริกา  22.70 
อเมริกา 64 16.00 
แคนาดา 23 5.70 
อาเจนตินา 2 0.40 
ชิลี 1 0.30 
ฟจ ิ 1 0.30 

 
 จากตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทยสวนมากมีภูมิลําเนาในทวีปยุโรป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมาไดแกทวีป
เอเชีย จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.30 ทวีปอเมริกา จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.70 และ
ทวีปออสเตรเลีย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00  
 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของการแบงขอมูลตามสัญชาติ 
 

สัญชาต ิ จํานวน (n = 400) รอยละ 
อเมริกา 62 15.50 
ออสเตรเลีย 61 15.30 
ญี่ปุน 53 13.30 
อังกฤษ 30 7.50 
ฝร่ังเศส 24 6.00 
แคนาดา 22 5.50 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

สัญชาต ิ จํานวน (n = 400) รอยละ 
เกาหล ี 20 5.00 
สิงคโปร 20 5.00 
เยอรมน ี 18 4.50 
อิตาลี 16 4.00 
สเปน 16 4.00 
มาเลเซีย 14 3.50 
ฟนแลนด 6 1.50 
สวิสเซอรแลนด 5 1.30 
อิรัก 5 1.30 
สวีเดน 4 1.00 
เดนมารก 4 1.00 
เนเธอรแลนด 3 0.70 
ฟลิปปนส 3 0.70 
นิวซีแลนด 3 0.70 
ไอรแลนด 2 0.40 
จีน 2 0.40 
อาเจนตินา 2 0.40 
รัสเซีย 1 0.30 
เนปาล 1 0.30 
ชิลี 1 0.30 
ฟจ ิ 1 0.30 
เวียดนาม 1 0.30 

 
 จากตารางที่ 5 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทยสวนมากเปนชาวอเมริกัน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 15.50 รองลงมาเปนชาวออสเตรเลีย 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.30 ชาวญี่ปุน จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.30 ชาวอังกฤษ 
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ชาวฝรั่งเศส จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6 ชาวแคนาดา 
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จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ชาวเกาหลี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และชาวสิงคโปร  
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 
 
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของการแบงขอมูลตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (n = 400) รอยละ 
ชาย 171 42.80 
หญิง 229 57.20 

 
 จากตารางที่ 6 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย เปนเพศชาย จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 เพศหญิง จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 
57.20 

 

ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของการแบงขอมูลตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (n = 400) รอยละ 
20 ป ลงมา 138 34.50 
21 – 30 ป 210 52.50 
31 – 40 ป 39 9.70 
41 – 50 ป 8 2.00 
51 – 60 ป 5 1.30 

 
 จากตารางที่ 7 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย มีอายุระหวาง 21–30 ป จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมามีอายุ 20 ปลงมา 
จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 อายุ 31–40 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.70 อายุ 41–50 
ป จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 2 และ 51–60 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 
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ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของการแบงขอมูลตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (n = 400) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 152 38.00 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 168 42.00 
ปริญญาตรี 32 8.00 
สูงกวาปริญญาตรี 48 12.00 

 
 จากตารางที่ 8 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย มากที่สุดมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 
รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 
38.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 
 
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (n = 400) รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 181 45.30 
ลูกจาง/ผูใชแรงงาน 117 29.20 
อาชีพอิสระหรือชางเทคนิค 41 10.20 
เจาของกิจการ 19 4.80 
นักบริหาร 17 4.30 
ขาราชการ 12 3.00 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 7 1.80 
เกษตรกร 5 1.20 
อ่ืน ๆ 1 0.20 
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 จากตารางที่ 9 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย มากที่สุดประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามากที่สุดจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.30 
รองลงมาประกอบอาชีพเปนลูกจางและผูใชแรงงานจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.20 ประกอบ
อาชีพอิสระหรือชางเทคนิคจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.20 ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.80 ประกอบอาชีพเปนนักบริหารจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 4.30 
ประกอบอาชีพเปนขาราชการจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ประกอบอาชีพเปนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.80 ประกอบอาชีพเปนเกษตรกรจํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 1.20 และนอยที่สุดประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.20 
 
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของรายได 
 

รายได จํานวน (n = 400) รอยละ 
300 USD/ 200 EUR หรือต่ํากวา 60 15.00 
301-600 USD/ 201-410 EUR 95 23.80 
601-900 USD/ 411-620 EUR 92 23.00 
901-1,000 USD/ 621-820 EUR 84 21.00 
1,001-1,500 USD/820-1040 EUR 36 9.00 
มากกวา 1,501 USD/ 1,041 EUR 33 8.20 

 
 จากตารางที่ 10 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย มากที่สุดมีรายไดเฉลี่ย 301-600 USD/ 201-410 EUR จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.80 
รองลงมามีรายไดเฉลี่ย 601-900 USD/ 411-620 EUR จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 มีราได
เฉล่ีย 901-1,000 USD/ 621-820 EUR จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 300 
USD/ 200 EUR จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 มีรายไดเฉลี่ย 1,001-1,500 USD/ 820-1040 
EUR จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 และนอยที่สุดมีรายไดเฉลี่ย มากกวา 1,501 USD/ 1,041 
EUR จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.20 
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ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน (n = 400) รอยละ 
โสด 257 64.20 
สมรส 131 32.80 
หมาย/หยาราง 12 3.00 

 
 จากตารางที่ 11 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย สวนมากมีสถานภาพโสดจํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.20 รองลงมามีสถานภาพสมรส
จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.80 และมีสถานภาพหมายหรือหยาราง นอยที่สุดจํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 3.00 
 
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของการมาเยือนประเทศไทย 
 

การมาเยือนประเทศไทย จํานวน (n = 400) รอยละ 
ไมเคยมา/คร้ังแรก 115 28.70 
เคยมา 285 71.30 

 
 จากตารางที่ 12 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย สวนมากเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยจํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.30 รองลงมาไมเคย
เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากอน การเดินทางครั้งนี้เปนครั้งแรกจํานวน 115 คนคิดเปนรอยละ 
28.70 
 
ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของระยะเวลาที่พํานักอาศัยอยูในประเทศไทย 
 

ระยะเวลาที่พํานึกอยูในประเทศไทย จํานวน (n = 400) รอยละ 
จํานวน 3 วัน 14 3.50 
จํานวน 4 วัน 18 4.50 
จํานวน 5 วัน 28 7.00 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 
 

ระยะเวลาที่พํานึกอยูในประเทศไทย จํานวน (n = 400) รอยละ 
จํานวน 6 วัน 25 6.20 
จํานวน 7 วัน 19 4.80 
จํานวน 8 วัน 25 6.20 
จํานวน 9 วัน 8 2.00 
จํานวน 10 วัน 61 15.30 
มากกวา 10 วนั 202 50.50 

 
 จากตารางที่ 13 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศ
ไทย มีระยะเวลาพํานักในประเทศไทยมากกวา 10 วันจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.50 
รองลงมามีระยะเวลาพํานักในประเทศไทย 10 วันมีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.30 ระยะเวลา
พํานักในประเทศไทย 5 วันจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย 6 
วันและ 8 วันมีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.20 ระยะเวลาพํานักในประเทศไทย 7 วันจํานวน 19 
คน คิดเปนรอยละ 4.80 ระยะเวลาพํานักในประเทศไทย 4 วันจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 
ระยะเวลาพํานักในประเทศไทย 3 วันจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 และระยะเวลาพํานักใน
ประเทศไทยนอยที่สุด 9 วันจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 

 
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของการไปเยือนจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
 

การไปเยือนจงัหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร จํานวน (n = 400) รอยละ 
ไมเคย 331 82.80 
เคยไปจังหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 69 17.20 

  
 จากตารางที่ 14 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาผูที่เคยมาทองเที่ยวที่
กรุงเทพมหานครอยางเดียวโดยที่ไมไดไปทองเที่ยวที่จังหวัดอื่นมีมากที่สุดจํานวน 331 คน คิดเปน
รอยละ 82.80 และผูตอบแบบสอบถามที่เคยไปทองเที่ยวที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก
กรงุเทพมหานครมีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.20 
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ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของวิธีการเดินทาง 
 

วิธีการเดินทาง จํานวน (n = 400) รอยละ 
ผานการจัดการของบริษัททัวร 155 38.80 
ดวยตัวเอง 245 61.20 

 
 จากตารางที่ 15 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาผูที่เดินทางมาทองเที่ยว
ดวยตัวเองโดยไมผานบริษัททัวรมีมากที่สุดจํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.20 และผูที่เดินทางมา
ทองเที่ยวโดยผานการจัดการของบริษัททัวรมีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 
 
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของบุคคลที่รวมเดินทาง 
 

บุคคลท่ีรวมเดินทาง จํานวน (n = 400) รอยละ 
ทองเที่ยวคนเดียว 207 51.80 
เพื่อนรวมเดินทาง 40 10.00 
ครอบครัว/ญาติ 34 8.40 
เพื่อน 111 27.80 
เพื่อนรวมงาน 3 0.80 
หุนสวนทางธรุกิจ 5 1.20 

 
 จากตารางที่ 16 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาสวนมากเดินทางมาคน
เดียวจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.80 รองลงมาเดินทางมากับเพื่อนจํานวน 111 คน คิดเปนรอย
ละ 27.80 เดินทางมากับเพื่อนรวมเดินทางจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 เดินทางมากับครอบ
ครับหรือญาติจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.40 เดินทางมากับหุนสวนทางธุรกิจจํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 1.20และนอยที่สุดเดินทางมากับเพื่อนรวมงานจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 
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ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการเดินทาง 
 

วัตถุประสงคในการเดินทาง จํานวน (n = 400) รอยละ 
ทองเที่ยว/พักผอน 302 75.50 
เยี่ยมญาตแิละเพื่อน 22 5.50 
ทางดานธุรกิจ 43 10.80 
ดานการศึกษา 12 3.00 
ประชุม/สัมมนา 7 1.70 
อบรม/วิจัย 3 0.80 
จับจายซ้ือของ 6 1.50 
ดานกฬีา 2 0.50 
ดานสุขภาพ 3 0.70 

 
 จากตารางที่ 17 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวามีวัตถุประสงคในการทาง
มาเยือนเพื่อการทองเที่ยวและพักผอนมากที่สุดจํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 75.50 รองลงมามี
วัตถุประสงคทางดานธุรกิจจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.80 เยี่ยมญาติและเพื่อนจํานวน 22 คน 
คดิเปนรอยละ 5.50 และนอยที่สุดมีวัตถุประสงคทางดานการกีฬาจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
 
ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของสื่อที่มีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลขาวสาร 
 

สื่อท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย จํานวน (n = 400) รอยละ 
บริษัททัวร 76 19.00 
อินเตอรเน็ต 183 45.80 
สํานักงาน/ศูนยขอมูลเกี่ยวกบัการทองเที่ยว 44 11.00 
หนังสือทองเที่ยว 37 9.20 
ส่ือโฆษณา (โทรทัศน, วิทยุ, แผนพับ) 13 3.20 
เพื่อน/ญาติพี่นอง 27 6.80 
ประสบการณที่ผานมา 5 1.20 
ปากตอปาก 15 3.80 
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 จากตารางที่ 18 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทยโดยผานทางอินเตอรเน็ตเปนจํานวน 183 คน คิด
เปนรอยละ 45.8 รองลงมาไดรับขอมูลขาวสารผานทางบริษัททัวรเปนจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
19.00 จากสํานักงานหรือศูนยขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 จาก
หนังสือทองเที่ยวจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.20 จากเพื่อนและญาติพี่นองจํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 6.80 จากปากตอปาก จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.80 จากสื่อโฆษณา เชน โทรทศัน 
วิทยุ และแผนพับเปนจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 และนอยที่สุดคือจากประสบการณที่ผาน
มาจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.20 
 
ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละของขอมูลขาวสารทางดานเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เดินทางมาทองเที่ยว 
 

ขาวสารทางดานเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ จํานวน (n = 400) รอยละ 
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 217 54.20 
ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 183 45.80 

 
 จากตารางที่ 19 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาขอมูลขาวสารทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 217 คน 
คิดเปนรอยละ 54.20 และที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 183 
คน คิดเปนรอยละ 45.80 
 
ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละของขอมูลขาวสารทางดานสังคมที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยว 
 

ขาวสารทางดานสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ จํานวน (n = 400) รอยละ 
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 232 58.00 
ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 168 42.00 

 
 จากตารางที่ 20 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาขอมูลขาวสารทางดาน
สังคมของประเทศไทยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 232 คน คิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      86 

 

 

เปนรอยละ 58.00 และที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 168 คน 
คิดเปนรอยละ 42.00 
 
ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของขอมูลขาวสารทางดานการเมืองที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเดินทาง

มาทองเที่ยว 
 

ขาวสารทางดานการเมืองทีมี่อิทธิพลตอการตัดสินใจ จํานวน (n = 400) รอยละ 
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 234 58.50 
ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 166 41.50 

 
 จากตารางที่ 21 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาขอมูลขาวสารทางดาน
การเมืองของประเทศไทยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 234 คน 
คิดเปนรอยละ 58.500 และที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 166 
คน คิดเปนรอยละ 41.50 
 
สวนที่ 2 ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  
 

ตารางที่ 22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ของการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                      นอย    
มากที่สุด                 ปานกลาง                       ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 

S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานผลิตภัณฑ  4.02 0.56 มาก 
 

1. ความสะอาดของหองพัก 
159 

(39.80) 
175 

(43.80) 
61 

(15.20) 
4 

(1.00) 
1 

(0.20) 

 

4.22 
 

0.75 
 

มาก 

2. สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในหองพัก 

167 
(41.80) 

158 
(39.50) 

62 
(15.50) 

11 
(2.80) 

2 
(0.40) 

 

4.19 
 

0.83 
 

มาก 

 

3. แสงสวางภายในหอง 
155 

(38.70) 
147 

(36.70) 
83 

(20.80) 
12 

(3.00) 
3 

(0.80) 

 

4.10 
 

0.88 
 

มาก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      87 

 

 

ตารางที่ 22 (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                      นอย    
มากที่สุด                 ปานกลาง                       ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 

S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

 

4. ความเงียบสงบ 
116 

(29.00) 
174 

(43.50) 
92 

(23.00) 
16 

(4.00) 
2 

(0.50) 

 

3.96 
 

0.85 
 

มาก 

 

5. ความสะอาดของหองน้ํา 
115 

(28.70) 
183 

(45.70) 
58 

(21.30) 
12 

(3.00) 
5 

(1.30) 

 

3.98 
 

0.86 
 

มาก 

6. มีหองพักใหเลือก
หลากหลาย 

95 
(23.70) 

172 
(43.00) 

104 
(26.00) 

21 
(5.30) 

8 
(2.00) 

 

3.81 
 

0.92 
 

มาก 

 

7. ความทันสมัยของหองพัก 
115 

(28.80) 
171 

(42.80) 
76 

(19.00) 
26 

(6.40) 
12 

(3.00) 

 

3.88 
 

1.00 
 

มาก 

8. สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในหองน้ํา 

130 
(32.50) 

179 
(44.70) 

66 
(16.50) 

17 
(4.30) 

8 
(2.00) 

 

4.02 
 

0.92 
 

มาก 

 

9. มีโทรศัพทภายในหองพัก 
113 

(28.40) 
162 

(40.50) 
84 

(21.00) 
16 

(4.00) 
25 

(6.30) 

 

3.81 
 

1.09 
 

มาก 

10. มีช่ือเสียงและเปนที่
ยอมรับ 

115 
(28.80) 

181 
(45.20) 

77 
(19.20) 

20 
(5.00) 

7 
(1.80) 

 

3.94 
 

0.91 
 

มาก 

11. ความสะอาดเรียบรอยของ
เตียง 

127 
(31.70) 

186 
(46.50) 

72 
(18.00) 

14 
(3.50) 

1 
(0.30) 

 

4.06 

 

0.81 

 

มาก 

12. มีอุปกรณปองกันการ
ขโมยภายในหองพัก 

130 
(32.40) 

192 
(48.00) 

69 
(17.30) 

8 
(2.00) 

1 
(0.30) 

 

4.11 

 

0.77 

 

มาก 

 

13. มีการควบคุมการเขาออก 
154 

(38.40) 
168 

(42.00) 
69 

(17.30) 
8 

(2.00) 
1 

(0.30) 

 

4.17 

 

0.80 

 

มาก 

14. มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยอํานวยความสะดวก 

141 
(35.30) 

152 
(38.00) 

86 
(21.40) 

16 
(4.00) 

5 
(1.30) 

 

4.02 

 

0.92 

 

มาก 

15. บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 

144 
(36.00) 

 

177 
(44.20) 

 

65 
(16.20) 

 

11 
(2.80) 

 

3 
(0.80) 

 
4.12 

 
0.83 

 
มาก 
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 จากตารางที่ 22 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X  = 4.02 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 
0.56 และเมื่อแยกรายละเอียดตามราย มีดังนี้ 
 ความสะอาดของหองพัก มีคา X  = 4.22 และมีคา S.D. = 0.75 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสะอาดของหองพัก มีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 
39.80 ในระดับมากที่สุด จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.80 ในระดับมาก จํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 15.20 ในระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คดิเปนรอยละ 1.00 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.20 ในระดับนอยที่สุด 
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก มีคา X  = 4.19 และมีคา S.D. = 0.83 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวาส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก มี
จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 ในระดับมากที่สุด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 ใน
ระดับมาก จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
2.80 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.40 ในระดับนอยที่สุด 
 แสงสวางภายในหอง มีคา X  = 4.10 และมีคา S.D. = 0.88 ผูตอบแบบสอบถามที่เปน
กลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา แสงสวางภายในหอง มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.70 ใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.70 ในระดับมาก จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 
20.80 ในระดับปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
 ความเงียบสงบ มีคา X  = 3.96 และมีคา S.D. = 0.85 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุม
ตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความเงียบสงบ มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 ในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 ในระดับมาก จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ใน
ระดับปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
0.50 ในระดับนอยที่สุด 
 ความสะอาดของหองน้ํา มีคา X  = 3.98 และมีคา S.D. = 0.86 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสะอาดของหองน้ํา มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 
28.70 ในระดับมากที่สุด จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.70 ในระดับมาก จํานวน 58 คน คิดเปน
รอยละ 21.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ในระดับนอย และจํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 1.30 ในระดับนอยที่สุด   
 มีหองพักใหเลือกหลากหลาย มีคา X  = 3.81 และมีคา S.D. = 0.92 ผูตอบแบบสอบถาม
ที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีหองพักใหเลือกหลากหลาย มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอย
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ละ 23.70 ในระดับมากที่สุด จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.00 ในระดับมาก จํานวน 104 คน คิด
เปนรอยละ 26.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.30 ในระดับนอย และจํานวน 
8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ในระดับนอยที่สุด   
 ความทันสมัยของหองพัก มีคา X  = 3.88 และมีคา S.D. = 1.00 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความทันสมัยของหองพัก มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 
28.80 ในระดับมากที่สุด จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 ใหในระดับมาก จํานวน 76 คน คิด
เปนรอยละ 19.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.40 ในระดับนอย และจํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ในระดับนอยที่สุด 
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองน้ํา มีคา X  = 4.02 และมีคา S.D. = 0.92 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองน้ํา มี
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.70 ใน
ระดับมาก จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 ในระดับปานกลาง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
4.30 ในระดับนอย และจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ในระดับนอยที่สุด 
 มีโทรศัพทภายในหอง มีคา X  = 3.81 และมีคา S.D. = 1.09 ผูตอบแบบสอบถามที่เปน
กลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีโทรศัพทภายในหองพัก มีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 
28.40 ในระดับมากที่สุด  จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 ในระดับมาก จํานวน 84 คน คิดเปน
รอยละ 21.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ในระดับนอย และจํานวน 25 
คน คดิเปนรอยละ 6.30 ในระดับนอยที่สุด  
 มีชื่อเสียและเปนท่ียอมรับ มีคา X  = 3.94 และมีคา S.D. = 0.91 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 
28.80 ในระดับมากที่สุด จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.20 ในระดับมาก จํานวน 77 คน คิดเปน
รอยละ 19.20 ในระดับปานกลาง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ในระดับนอย และจํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 1.80 ในระดับนอยที่สุด 
 ความสะอาดเรียบรอยของเตียง มีคา X = 4.06 และมีคา S.D. = 0.81 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสะอาดเรียบรอยของเตียง มีจํานวน 
127 คน คิดเปนรอยละ 31.70 ในระดับมากที่สุด จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.50 ในระดับมาก 
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ในระดบั
นอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 มีอุปกรณปองกันการขโมยภายในหองพัก มีคา X  = 4.11 และมีคา S.D. = 0.77 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีอุปกรณปองกันการขโมยภายในหองพัก มี
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จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.40 ในระดับมากที่สุด จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 ใน
ระดับมาก คือ มีความสําคัญ จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 8 คน 
คิดเปนรอยละ 2.00 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 มีการควบคุมการเขาออก มีคา X  = 4.17 และมีคา S.D. = 0.80 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีการควบคุมการเขาออก มีจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 
38.40 ในระดับมากที่สุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 ในระดับมาก จํานวน 69 คน คิดเปน
รอยละ 17.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวก มีคา X  = 4.02 และมีคา S.D. = 
0.92 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
อํานวยความสะดวก มีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.30 ในระดับมากที่สุด จํานวน 152 คน คิด
เปนรอยละ 38.00 ในระดับมาก จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.40 ในระดับปานกลาง จํานวน 16 
คน คิดเปนรอยละ 4.00 ในระดับนอย และจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ในระดับนอยที่สุด  
 บริการเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ มีคา X  = 
4.12 และมีคา S.D. = 0.83 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีการ
บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ มีจํานวน 144 คน คิด
เปนรอยละ 36.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.20 ในระดับมาก จํานวน 65 
คน คิดเปนรอยละ 16.20 ในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.80 ในระดับนอย และ
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด   
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ตารางที่ 23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานราคา ของการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                      นอย    
มากที่สุด                 ปานกลาง                       ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 
S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานราคา  4.04 0.55 มาก 
 

1. หองพักมีราคาเหมาะสม 
158 

(39.50) 
162 

(40.50) 
76 

(19.00) 
4 

(1.00) 
0.00 

(0.00) 

 

4.18 
 

0.77 
 

มาก 

2. หองพักมีราคาถูกเมื่อเทียบกับ
ที่อื่น 

147 
(36.70) 

175 
(43.70) 

65 
(16.30) 

11 
(2.80) 

2 
(0.50) 

 

4.13 
 

0.82 
 

มาก 

3. ขนาดของหองพักเหมาะสม
และคุมคากับราคา 

129 
(32.20) 

169 
(42.20) 

90 
(22.50) 

11 
(2.80) 

1 
(0.30) 

 

4.03 
 

0.83 
 

มาก 

4. คุณภาพของหองพักเหมาะสม
และคุมคากับราคา 

112 
(28.00) 

182 
(45.40) 

83 
(20.80) 

20 
(5.00) 

3 
(0.80) 

 

3.95 
 

0.87 
 

มาก 

5. การใหบริการมีควาเหมาะสม
และคุมคากับราคา 

106 
(26.40) 

184 
(46.00) 

89 
(22.30) 

16 
(4.00) 

5 
(1.30) 

 

3.93 
 

0.87 
 

มาก 

6. ราคาหองพักแตกตางกันไป
ตามฤดูกาลทองเที่ยว 

128 
(32.00) 

173 
(43.20) 

79 
(19.70) 

13 
(3.30) 

7 
(1.80) 

 

4.00 
 

0.90 
 

มาก 

7. ราคาหองพักแตกตางกันไป
ตามภาวะเศรษฐกิจ 

125 
(31.20) 

177 
(44.20) 

82 
(20.50) 

13 
(3.30) 

3 
(0.80) 

 

4.02 
 

0.85 
 

มาก 

 
 จากตารางที่ 23 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด ดานราคา มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X  = 4.04 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.55 
และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 หองพักมีราคาเหมาะสม  มีคา X  = 4.18 และมีคา S.D. = 0.77 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา หองพักมีราคาเหมาะสม มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 
39.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 ในระดับมาก จํานวน 76 คน คิดเปน
รอยละ 19.00 ในระดับปานกลาง และจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ในระดับนอย 
 หองพักมีราคาถูกเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน มีคา X  = 4.13 และมีคา S.D. = 0.82 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวาหองพักมีราคาถูกเมื่อเทียบกับที่อ่ืน มีจํานวน 
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147 คน คิดเปนรอยละ 36.70 ในระดับมากที่สุด  จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.70 ในระดับมาก  
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.80 ในระดบั
นอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด 
 ขนาดของหองพักเหมาะสมและคุมคากับราคา มีคา X  = 4.03 และมีคา S.D. = 0.83 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวาขนาดของหองพักเหมาะสมและคุมคา
กับราคา มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.20 ในระดับมากที่สุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 
42.20 ในระดับมาก จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 ในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 2.80 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 คุณภาพของหองพักเหมาะสมและคุมคากับราคา มีคา X  = 3.95 และมีคา S.D. = 0.87 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา คุณภาพของหองพักเหมาะสมและ
คุมคากับราคา มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 182 คน คิดเปน
รอยละ 45.40 ในระดับมาก จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.80 ในระดับปานกลาง จํานวน 20 คน 
คดิเปนรอยละ 5.00 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
 การใหบริการมีความเหมาะสมและคุมคากับราคา มีคา X  = 3.93 และมีคา S.D. = 0.87 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา การใหบริการมีความเหมาะสมและ
คุมคากับราคา มีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.40 ในระดับมากที่สุด จํานวน 184 คน คิดเปน
รอยละ 46.00 ในระดับมาก จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 4.00 ในระดับนอย และจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ในระดับนอยที่สุด 
 ราคาหองพักแตกตางกันไปตามฤดูกาลทองเที่ยว มีคา X  = 4.00 ผูตอและมีคา S.D. = 
0.90 ผูแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ราคาหองพักแตกตางกันไปตาม
ฤดูกาลทองเที่ยว มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 173 คน คิดเปน
รอยละ 43.20 ในระดับมาก จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 13 คน 
คดิเปนรอยละ 3.30 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
 ราคาหองพักแตกตางกันไปตามภาวะเศรษฐกิจ มีคา X  = 4.02 และมีคา S.D. = 0.85 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ราคาหองพักแตกตางกันไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 30.20 ในระดับมากที่สุด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 
44.20 ในระดับมาก จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ในระดบัปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 3.30 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 24 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานสถานที่ ของการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                 นอย        
มากที่สุด               ปานกลาง                    ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 

S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.99 0.51 มาก 
 1.  การเดินทางสามารถเขาถึง
ไดงาย 

132 
(33.00) 

170 
(42.50) 

83 
(20.70) 

14 
(3.50) 

1 
(0.30) 

 

4.04 
 

0.84 
 

มาก 

2. เกสตเฮาสสามารถมองเห็น
เดนชัดและหางาย 

134 
(33.40) 

180 
(45.00) 

73 
(18.30) 

12 
(3.00) 

1 
(0.30) 

 

4.09 
 

0.81 
 

มาก 

3. เกสตเฮาสต้ังอยูในยานใจ
กลางเมือง 

104 
(26.00) 

194 
(48.50) 

87 
(21.70) 

14 
(3.50) 

1 
(0.30) 

 

3.96 
 

0.80 
 

มาก 

4. เกสตเฮาสต้ังอยูใกลบริเวณ
แหลงทอง เที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

 

94 
(23.50) 

 

189 
(47.20) 

 

97 
(24.20) 

 

17 
(4.30) 

 

3 
(0.80) 

 
 

3.89 

 
 

0.84 

 

 

มาก 

5. เกสตเฮาสต้ังอยูในแหลง
ชุมชน 

95 
(23.70) 

192 
(48.00) 

87 
(21.70) 

21 
(5.30) 

5 
(1.30 

 

3.88 
 

0.87 
 

มาก 

6. เกสตเฮาสสามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวไดสะดวกและ
งาย 

 

128 
(32.00) 

 

175 
(43.80) 

 

75 
(18.80) 

 

22 
(5.40) 

 

0.00 
(0.00) 

 
 

4.02 

 
 

0.85 

 
 

มาก 

7. มีชองทางในการจองหองพัก
ที่หลากหลาย 

109 
(27.30) 

176 
(44.00) 

99 
(24.70) 

15 
(3.70) 

1 
(0.30) 

 

3.94 
 

0.83 
 

มาก 

 

8. เกสตเฮาสต้ังอยูใกลรานคา 
110 

(27.50) 
190 

(47.50) 
79 

(19.70) 
17 

(4.30) 
4 

(1.00) 

 

3.96 
 

0.86 
 

มาก 

9. บริเวณเกสตเฮาสสามารถ
เขาถึงการบริการของธนาคาร ตู 
ATM ไดงาย 

 

115 
(28.80) 

 

203 
(50.70) 

 

76 
(19.00) 

 

4 
(1.00) 

 

2 
(0.50) 

 
 

4.06 

 
 

0.75 

 
 

มาก 

10. บริเวณเกสตเฮาสสามารถ
เขาถึง การบริการทางการแพทย 
โรงพยาบาล คลินิก ไดงาย 

 

119 
(29.80) 

 

190 
(47.50) 

 

72 
(18.00) 

 

15 
(3.70) 

 

4 
(1.00) 

 

4.01 
 

0.85 
 

มาก 
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 จากตารางที่ 24 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด ดานสถานที่ มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X  = 3.99 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.51 
และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 การเดินทางสามารถเขาถึงไดงาย มีคา X  = 4.04 และมีคา S.D. = 0.84 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา การเดินทางสามารถเขาถึงไดงาย มีจํานวน 
132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.50 ในระดับมาก 
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 3.50 ในระดบั
นอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด  
 เกสตเฮาสสามารถมองเห็นเดนชัดและหางาย มีคา X  = 4.09 และมีคา S.D. = 0.81 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา เกสตเฮาสสามารถมองเห็นเดนชัด
และหางาย มีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.40 ในระดับมากที่สุด จํานวน 180 คน คิดเปนรอย
ละ 45.00 ในระดับมาก จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 3.00 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด  
 เกสตเฮาสตั้งอยูยานใจกลางเมือง มีคา X  = 3.96 และมีคา S.D. = 0.80 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา เกสตเฮาสตั้งอยูในยานใจกลางเมือง มี
จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 ใน
ระดับมาก จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
3.50 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด  
 เกสตเฮาสตั้งอยูใกลบริเวณแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีคา X  = 
3.89 และมีคา S.D. = 0.84 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา เกสตเอาส
ตั้งอยูใกลบริเวณแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 
23.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.20 ในระดับมาก จํานวน 97 คน คิดเปน
รอยละ 24.20 ในระดับปานกลาง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.30 ในระดับนอย และจํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด  
 เกสตเฮาสตั้งอยูในแหลงชุมชน มีคา X  = 3.88 และมีคา S.D. = 0.87 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา เกสตเฮาสตั้งอยูในแหลงชุมชน มีจํานวน 95 
คน คิดเปนรอยละ 23.70 ในระดับมากที่สุด จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 ในระดับมาก 
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.30 ในระดบั
นอย และจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ในระดับนอยที่สุด  
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 เกสตเฮาสสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย มีคา X  = 4.02 และมีคา 
S.D. = 0.85 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา เกสตเฮาสสามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ในระดับมากที่สุด จาํนวน 
175 คน คิดเปนรอยละ 43.80 ในระดับมาก จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.80 ในระดับปานกลาง 
และจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.40 ในระดับนอย 
 มีชองทางในการจองหองพักท่ีหลากหลาย มีคา X  = 3.94 และมีคา S.D. = 0.83 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีชองทางในการจองหองพักที่หลากหลาย มี
จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 27.30 ในระดับมากที่สุด จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 ใน
ระดับมาก จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
3.70 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด  
 เกสตเฮาสตั้งอยูใกลรานคา มีคา X  = 3.96 และมีคา S.D. = 0.86 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา เกสตเฮาสตั้งอยูใกลรานคา มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 
27.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 ในระดับมาก จํานวน 79 คน คิดเปน
รอยละ 19.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.30 ในระดับนอย และจํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 1.00 ในระดับนอยที่สุด  
 บริเวณเกสตเฮาสสามารถเขาถึงการบริการของธนาคาร ตู ATM ไดงาย มีคา X  = 4.06 
และมีคา S.D. = 0.75 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา บริเวณเกสต
เฮาสสามารถเขาถึงการบริการของธนาคาร ตู ATM ไดงาย มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.80 
ในระดับมากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.70 ในระดับมาก จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
19.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด  
 บริเวณเกสตเฮาสสามารถเขาถึงการบริการทางการแพทย โรงพยาบาล คลินิก ไดงาย มี
คา X  = 4.01 และมีคา S.D. = 0.85 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา 
บริเวณเกสตเฮาสสามารถเขาถึงการบริการทางการแพทย โรงพยาบาล คลินิก ไดงาย มีจํานวน 119 
คน คิดเปนรอยละ 29.80 ในระดับมากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 ในระดับมาก 
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.70 ในระดบั
นอย และจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ในระดับนอยที่สุด  
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ตารางที่ 25 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการขาย ของการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                      นอย    
มากที่สุด                 ปานกลาง                       ท่ีสุด 

 

 
สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 

S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานการสงเสริมการขาย  4.04 0.59 มาก 
1. มีสวนลดพิเศษของราคา
หองพัก หากมีการจองลวงหนา 

142 
(35.50) 

166 
(41.50) 

79 
(19.80) 

10 
(2.50) 

3 
(0.80) 

 

4.08 
 

0.85 
 

มาก 

2. มีสวนลดพิเศษของราคา
หองพักใน กรณีเขาพัก 

144 
(36.00) 

172 
(43.00) 

73 
(18.20) 

8 
(2.00) 

3 
(0.80) 

 

4.11 
 

0.82 
 

มาก 

3. มีสวนลดพิเศษ หากเขาพัก
หลายคืน 

130 
(32.50) 

174 
(43.50) 

76 
(19.00) 

18 
(4.50) 

2 
(0.50) 

 

4.03 
 

0.86 
 

มาก 

4. มีสวนลดพิเศษสําหรับการ
เขาพักครั้งตอไป 

99 
(24.20) 

214 
(53.50) 

64 
(16.00) 

18 
(4.50) 

5 
(1.30) 

 

3.96 
 

0.84 
 

มาก 

5. มีการใหขอมูลขาวสารที่
เพียงพอ   สําหรับเกสตเฮาส 

105 
(26.30) 

203 
(50.70) 

76 
(19.00) 

15 
(3.70) 

1 
(0.30) 

 

3.99 
 

0.79 
 

มาก 

 
 จากตารางที่ 25 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก X  = 4.04 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. = 0.59 และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 มีสวนลดพิเศษของราคาหองพัก หากมีการจองลวงหนา มีคา X  = 4.08 และมีคา S.D. 
= 0.85 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีสวนลดพิเศษของราคา
หองพัก หากมีการจองลวงหนา มีจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 
166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 ในระดับมาก จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.80 ในระดับปานกลาง 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับ
นอยที่สุด 
 มีสวนลดพิเศษของราคาหองพักในกรณีเขาพัก มีคา X  = 4.11 และมีคา S.D. = 0.82 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีสวนลดพิเศษของราคาหองพักใน
กรณีเขาพัก มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 172 คน คิดเปนรอย
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ละ 43.00 ในระดับมาก จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.20 ในระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 2.00 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด  
 มีสวนลดพิเศษ หากเขาพักหลายคืน มีคา X  = 4.03 และมีคา S.D. = 0.86 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีสวนลดพิเศษ หากเขาพักหลายคืน มี
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 ใน
ระดับมาก จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.50 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด  
 มีสวนลดพิเศษ สําหรับการเขาพักคร้ังตอไป มีคา X  = 3.96 และมีคา S.D. = 0.84 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีสวนลดพิเศษ สําหรับการเขาพักครั้ง
ตอไป มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.20 ในระดับมากที่สุด จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 
53.50 ในระดับมาก จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 4.50 ในระดับนอย และจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ในระดับนอยที่สุด  
 มีการใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอสําหรับเกสตเฮาส มีคา X  = 3.99 และมีคา S.D. = 
0.79 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีการใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอ
สําหรับเกสตเฮาส มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.30 ในระดับมากที่สุด จํานวน 203 คน คิด
เปนรอยละ 50.70 ในระดับมาก จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 15 
คน คดิเปนรอยละ 3.70 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด  
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ตารางที่ 26 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑของการใชบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                     นอย     
มากที่สุด                 ปานกลาง                      ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 
S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ  4.10 0.67 มาก 
1. ความรวดเร็วและความ
สะดวกในการจองหองพัก 

122 
(35.50) 

194 
(48.50) 

73 
(18.20) 

11 
(2.80) 

0.00 
(0.00) 

 

4.07 
 

0.77 
 

มาก 

2. ความรวดเร็วและความ
สะดวกของการ check-in และ 
check-out 

 

146 
(36.50) 

 

182 
(45.40) 

 

60 
(15.00) 

 

11 
(2.80) 

 

1 
(0.30) 

 
4.15 

 
0.79 

 
มาก 

3. ความรวดเร็วและความ
สะดวกในการใหบริการ 

134 
(33.50) 

186 
(46.50) 

65 
(16.20) 

11 
(2.80) 

4 
(1.00) 

 

4.09 
 

0.83 
 

มาก 

 
 จากตารางที่ 26ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X = 4.10 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.67 และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 ความรวดเร็วและความสะดวกในการจองหองพัก มีคา X  = 4.07 และมีคา S.D. = 0.77 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความรวดเร็วและความสะดวกในการ
จองหองพัก มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 35.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเปนรอย
ละ 48.50 ในระดับมาก จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.20 ในระดับปานกลาง และจํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 2.80 ในระดับนอย 
 ความรวดเร็วและความสะดวกของการเช็คอินและเช็คเอาท มีคา X  = 4.15 และมีคา 
S.D. = 0.79 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความรวดเร็วและความ
สะดวกของการเช็คอินและเช็คเอาท มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 ในระดับมากที่สุด 
จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.40 ในระดับมาก จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.80 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 
ในระดับนอยที่สุด  
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 ความรวดเร็วและความสะดวกในการใหบริการ มีคา X  = 4.09 และมีคา S.D. = 0.83 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความรวดเร็วและความสะดวกในการ
ใหบริการ มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 33.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
46.50 ในระดับมาก จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.20 ในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 2.80 ในระดับนอย และจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ในระดับนอยที่สุด  
 
ตารางที่ 27 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางานของการใชบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                   นอย       
มากที่สุด                 ปานกลาง                    ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 
S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน  4.08 0.58 มาก 
1. คุณภาพของหองพักเปนไป
ตามที่คาดหวังไว/เปนไปตาม
เงื่อนไขการจอง 

 

136 
(34.00) 

 

185 
(46.20) 

 

69 
(17.30) 

 

10 
(2.50) 

 

0.00 
(0.00) 

 
 

4.12 

 
 

0.76 

 
 

มาก 

 

2. คุณภาพหองพักไดมาตรฐาน 
140 

(35.00) 
176 

(44.00) 
72 

(18.00) 
12 

(3.00) 
0.00 

(0.00) 

 

4.11 
 

0.80 
 

มาก 

3. การบริการโดยรวมเปนไป
ตามที่ไดอางหรือโฆษณาไว 

122 
(30.50) 

184 
(46.00) 

82 
(20.50) 

12 
(3.00) 

0.00 
(0.00) 

 

4.04 
 

0.79 
 

มาก 

4. การบริการโดยรวมตอบ 
สนองความตองการของทาน 

108 
(27.00) 

189 
(47.20) 

88 
(22.00) 

13 
(3.30) 

2 
(0.50) 

 

3.97 
 

0.82 
 

มาก 

5. ไดรับการรับรองจากองคกร
หรือหนวยงานดานกาทองเที่ยว
ที่นาเชื่อถือ 

 

96 
(24.00) 

 

199 
(49.70) 

 

85 
(21.30) 

 

18 
(4.50) 

 

2 
(0.50) 

 
 

3.92 

 

 

0.82 

 
 

มาก 

6. มีการรับประกันความพึง
พอใจดวยวิธีจายเงินคืน 

97 
(24.30) 

211 
(52.70) 

75 
(18.70) 

14 
(3.50) 

3 
(0.80) 

 

3.96 
 

0.78 
 

มาก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      100 

 

 

 จากตารางที่ 27 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X  = 4.08 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.58 และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 คุณภาพของหองพักเปนไปตามความคาดหวังไว/เปนไปตามเงื่อนไขของการจอง มีคา 
X  = 4.12 และมีคา S.D. = 0.76 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา 
คุณภาพของหองพักเปนไปตามความคาดหวังไว/เปนไปตามเงื่อนไขของการจอง มีจํานวน 136 คน 
คิดเปนรอยละ 34.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.20 ในระดับมาก จํานวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 17.ในระดับปานกลาง และจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ในระดับนอย 
 คุณภาพของหองพักไดมาตรฐาน มีคา X  = 4.11 และมีคา S.D. = 0.80 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา คุณภาพาของหองพักไดมาตรฐาน มีจํานวน 
140 คน คิดเปนรอยละ 35.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 ในระดับมาก 
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ในระดับปานกลาง และจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ใน
ระดับนอย 
 การบริการโดยรวมเปนไปตามที่ไดอางหรือโฆษณาไว มีคา X  = 4.04 และมีคา S.D. = 
0.79 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา การบริการโดยรวมเปนไปตามที่
ไดอางหรือโฆษณาไว มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 184 คน 
คิดเปนรอยละ 46.00 ในระดับมาก จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ในระดับปานกลาง และ
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ในระดับนอย 
 การบริการโดยรวมตอบสนองความตองการของทาน มีคา X  = 3.97 และมีคา S.D. = 
0.82 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา การบริการโดยรวมตอบสนอง
ความตองการของทาน มีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 189 คน 
คิดเปนรอยละ 47.20 ในระดับมาก จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด  
 ไดรับการรับรองจากองคกรหรือหนวยงานดานการทองเที่ยวท่ีนาเชื่อถือ มีคา X  = 
3.92 และมีคา S.D. = 0.82 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ไดรับการ
รับรองจากองคกรหรือหนวยงานดานการทองเที่ยวที่นาเชื่อถือได มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 
24.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.70 ในระดบัมาก จํานวน 85 คน คิดเปน
รอยละ 21.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 ในระดับนอย และจํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด 
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 มีการรับประกันความพึงพอใจดวยวิธีจายเงินคืน มีคา X  = 3.96 และมีคา S.D. = 0.78 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีการรับประกันความพึงพอใจดวย
วิธีการจายเงินคืน มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.30 ในระดับมากที่สุด จํานวน 211 คน คิดเปน
รอยละ 52.70 ในระดับมาก จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 14 คน 
คดิเปนรอยละ 3.50 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด  
 
ตารางที่ 28 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ดานบุคลากร ของการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                    นอย      
มากที่สุด                 ปานกลาง                     ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 

S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานบุคลากร 4.08 0.58 มาก 
1. พนักงานที่ใหบริการอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

150 
(37.40) 

165 
(41.30) 

75 
(18.70) 

9 
(2.30) 

1 
(0.30) 

 

4.13 
 

0.81 
 

มาก 

2. พนักงานเขาใจในคําขอของ
คุณ 

151 
(37.70) 

169 
(42.20) 

74 
(18.50) 

5 
(1.30) 

1 
(0.30) 

 

4.16 
 

0.78 
 

มาก 

3. พนักงานคอยใหความ
ชวยเหลืออยางเต็มที่ 

122 
(30.50) 

196 
(49.00) 

69 
(17.20) 

11 
(2.80) 

2 
(0.50) 

 

4.06 
 

0.79 
 

มาก 

4. พนักงานมีความสุภาพและ
เปนมิตร 

121 
(30.20) 

196 
(49.00) 

68 
(17.00) 

13 
(3.30) 

2 
(0.50) 

 

4.05 
 

0.80 
 

มาก 

5. พนักงานมีทักษะสามารถ
พูดไดหลากหลายภาษา 

111 
(27.70) 

185 
(46.30) 

87 
(21.70) 

15 
(3.80) 

2 
(0.50) 

 

3.97 
 

0.83 
 

มาก 

 
 จากตารางที่ 28 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด ดานบุคคลากร มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X  = 4.08 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 
0.58 และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 พนักงานที่ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ มีคา X  = 4.13 และมีคา S.D. = 0.81 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา พนักงานที่ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ มี
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.40 ในระดับมากที่สุด จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.30 ใน
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ระดับมาก คือ มีความสําคัญ จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 2.30 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 พนักงานเขาใจในคําขอของคุณ มีคา X  = 4.16 และมีคา S.D. = 0.78 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา พนักงานเขาใจในคําขอของคุณ มีจํานวน 
151 คน คิดเปนรอยละ 37.70 ในระดับมากที่สุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.20 ในระดับมาก 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 ในระดับปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ในระดับ
นอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 พนักงานคอยใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี มีคา X  = 4.06 และมีคา S.D. = 0.79 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา พนักงานคอยใหความชวยเหลืออยางเต็มที่  
มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.00 ใน
ระดับมาก จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.20 ในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
2.80 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด 
 พนักงานมีความสุภาพและเปนมิตร มีคา X  = 4.05 และมีคา S.D. = 0.80 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา พนักงานมีความสุภาพและเปนมิตร มี
จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.20 ในระดับมากที่สุด จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.00 ใน
ระดับมาก จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
3.30 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด 
 พนักงานมีทักษะสามารถพูดไดหลากหลายภาษา มีคา X  = 3.97 และมีคา S.D. = 0.83 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา พนักงานมีทักษะสามารถพูดได
หลากหลายภาษา มีจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.70 ในระดับมากที่สุด จํานวน 185 คน คิดเปน
รอยละ 46.30 ในระดับมาก จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.70 ใในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 3.80 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 29 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ของการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร 

 
ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                     นอย     
มากที่สุด                 ปานกลาง                     ท่ีสุด 

 
 

สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 

 
 

X  

 
 

S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ดานลักษณะทางกายภาพ  3.95 0.59 มาก 
1. ความสวยงามของการ
ตกแตงภายใน 

149 
(37.20) 

164 
(41.00) 

65 
(16.30) 

18 
(4.50) 

4 
(1.00) 

 

4.09 
 

0.89 
 

มาก 

2. ความสวยงามของการ
ตกแตงภายนอก 

117 
(29.30) 

185 
(46.20) 

76 
(19.00) 

16 
(4.00) 

6 
(1.50) 

 

3.98 
 

0.88 
 

มาก 

3. สภาพแวดลอมโดยรวมของ
เกสตเฮาส 

112 
(28.00) 

184 
(46.00) 

90 
(22.50) 

14 
(3.50) 

0.00 
(0.00) 

 

3.99 
 

0.80 
 

มาก 

4. สามารถเขาถึงการบริการ
ขนสงสาธารณะไดงาย 

98 
(24.50) 

191 
(47.70) 

92 
(23.00) 

18 
(4.50) 

1 
(0.30) 

 

3.92 
 

0.82 
 

มาก 

5. ความสะอาดของพื้นที่
บริเวณโดย รอบที่พัก 

82 
(20.40) 

201 
(50.30) 

96 
(24.00) 

16 
(4.00) 

5 
(1.30) 

 

3.85 
 

0.83 
 

มาก 

6. มีปายบงบอก สามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

89 
(22.30) 

194 
(48.50) 

98 
(24.50) 

15 
(4.00) 

3 
(0.80) 

 

3.88 
 

0.83 
 

มาก 

 

7. ความสุภาพของพนักงาน 
94 

(23.50) 
213 

(53.20) 
76 

(19.00) 
14 

(3.50) 
3 

(0.80) 

 

3.95 
 

0.80 
 

มาก 

 

8. สัญลักษณสื่อไดอยางชัดเจน 
103 

(25.80) 
210 

(52.40) 
72 

(18.00) 
12 

(3.00) 
3 

(0.80) 

 

4.00 
 

0.79 
 

มาก 

 
 จากตารางที่ 29 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด  ดานลักษณะทางกายภาพ  มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก X  = 3.95 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. = 0.59 และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 ความสวยงามของการตกแตงภายใน มีคา X  = 4.09 และมีคา S.D. = 0.89 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสวยงามของการตกแตงภายใน มี
จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.20 ในระดับมากที่สุด จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.00 ใน
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ระดับมาก จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.30 ในระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.50 ในระดับนอย และจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ในระดับนอยที่สุด 
 ความสวยงามของการตกแตงภายนอก มีคา X  = 3.98 และมีคา S.D. = 0.88 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสวยงามของการตกแตงภายนอก มี
จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.30 ในระดับมากที่สุด จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.20 ใน
ระดับมาก จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
4.00 ในระดับนอย และจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ในระดับนอยที่สุด 
 สภาพแวดลอมโดยรวมของเกสตเฮาส มีคา X  = 3.99 และมีคา S.D. = 0.80 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมโดยรวมของเกสตเฮาส มี
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.00 ใน
ระดับมาก จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 ในระดับปานกลาง และจํานวน 14 คน คิดเปนรอย
ละ 3.50 ในระดับนอย 
 สามารถเขาถึงการบริการขนสงสาธารณะไดงาย มีคา X  = 3.92 และมีคา S.D. = 0.82 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา สามารถเขาถึงการบริการขนสง
สาธารณะไดงาย มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 191 คน คิดเปน
รอยละ 47.70 ในระดับมาก จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 4.50 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 ความสะอาดของพื้นท่ีบริเวณโดยรอบที่พัก มีคา X  = 3.85 และมีคา S.D. = 0.83 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสะอาดของพื้นที่บริเวณโดยรอบที่พัก 
มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.40 ในระดับมากที่สุด จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.30 ใน
ระดับมาก จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
4.00 ในระดับนอย และจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ในระดับนอยที่สุด 
 มีปายบงบอก สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน มีคา X  = 3.88 และมีคา S.D. = 0.83 
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา มีปายบงบอก สามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน มีจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 ในระดับมากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเปนรอย
ละ 48.50 ในระดับมาก จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 ในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 4.00 ในระดับนอย และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
 ความสุภาพของพนักงาน มีคา X  = 3.95 และมีคา S.D. = 0.80 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสุภาพของพนักงาน มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 
23.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.20 ในระดับมาก จํานวน 76 คน คิดเปน
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รอยละ 19.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ในระดับนอย และจํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
 สัญลักษณสื่อไดอยางชัดเจน มีคา X  = 4.00 และมีคา S.D. = 0.79 ผูตอบแบบสอบถาม
ที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา สัญลักษณส่ือไดอยางชัดเจน มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอย
ละ 25.80 ในระดับมากที่สุด จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.40 ในระดับมาก จํานวน 72 คน คิด
เปนรอยละ 18.00 ในระดับปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ในระดับนอย และจํานวน 
3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
 
สวนที่ 3 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 
 
ตารางที่ 30 จํานวนและรอยละของขอมูลการเดินทางมาทองเที่ยวถนนขาวสาร 5 ปที่ผานมา 
 
ขอมูลการเดินทางมาทองเทีย่วถนนขาวสารระยะเวลา 5 ป 
ท่ีผานมา 

จํานวน (n = 400) รอยละ 

คร้ังนี้เปนครั้งแรก 119 29.70 
จํานวน 2 คร้ัง 72 18.00 
จํานวน 3 คร้ัง 65 16.30 
จํานวน 4 คร้ัง 28 7.00 
จํานวน 5 คร้ัง 46 11.50 
จํานวน 6 คร้ัง 9 2.30 
จํานวน 7 คร้ัง 22 5.50 
จํานวน 8 คร้ัง 15 3.70 
จํานวน 9 คร้ัง 2 0.50 
จํานวน 10 คร้ัง 16 4.00 
มากกวา 10 คร้ัง 6 1.50 

 
 จากตารางที่ 30 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา การ
เดินทางทองเที่ยวมายังถนนขาวสาร พบวา การเดินทางมาทองเที่ยวที่ถนนขาวสารเปนครั้งแรกมี
จํานวนมากที่สุด จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.70 รองลงมา เคยมาแลว 2 คร้ัง จํานวน 72 คน 
คิดเปนรอยละ 18.00 เคยมาแลว 3 คร้ัง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.30 เคยมาแลว 4 คร้ัง 
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จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 เคยมาแลว 5 คร้ัง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 เคยมาแลว 
6 คร้ัง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.30 เคยมาแลว 7 คร้ัง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 เคย
มาแลว 8 ครั้ง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.70 เคยมาแลว 9 ครั้ง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
0.50 เคยมาแลว 10 ครั้ง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และผูที่เคยมาแลวมากกวา 10 คร้ัง มี
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 
 
ตารางที่ 31  จํานวนและรอยละของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับถนนขาวสาร 
 

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับถนนขาวสาร จํานวน (n = 400) รอยละ 
บริษัททัวร 82 20.50 
อินเตอรเน็ต 166 41.50 
สํานักงาน/ศูนยขอมูลเกี่ยวกบัการทองเที่ยว 38 9.50 
หนังสือทองเที่ยว 40 10.00 
ส่ือโฆษณา (โทรทัศน, วิทยุ, แผนพับ) 18 4.50 
เพื่อน/ญาติพี่นอง 34 8.50 
ประสบการณที่ผานมา 8 2.00 
ปากตอปาก 14 3.50 

 
 จากตารางที่ 31 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับถนนขาวสารของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง สวนมากไดรับขอมูลขาวสารจาก
ทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 รองลงมาไดรับขอมลูขาวสารจาก
บริษัททัวร จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 จากหนังสือทองเที่ยว จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 
10.00 จากสํานักงานและศูนยขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 จาก
เพื่อนและญาติพี่นอง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 จากส่ือโฆษณา เชน โทรทัศน วิทยุ และ
แผนพับ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 จากการบอกเลาปากตอปาก จํานวน 14 คน คิดเปนรอย
ละ 3.5 และนอยที่สุด จากประสบการณที่ผานมา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 
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ตารางที่ 32 จํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสาร 

 

เหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนขาวสาร 

จํานวน (n = 400) รอยละ 

ราคาเหมาะสม 144 36.00 
ประสบการณจากที่ผานมา 39 9.80 
เปนสวนหนึ่งของแพ็กเกจทวัร 90 22.40 
จากคําแนะนํา 23 5.80 
สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย  68 17.00 
เหตุผลทางดานธุรกิจ 23 5.80 
ใกลแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 13 3.20 

 
 จากตารางที่ 32 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา เหตุผลสําคัญในการ
เลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร มากที่สุดคือ ราคามีความเหมาะสม จํานวน 
144 คนคิดเปนรอยละ 36.00 รองลงมาคือเปนสวนหนึ่งของแพ็กเกจทัวร จํานวน 90 คน คิดเปนรอย
ละ 22.40  สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 จาก
ประสบการณที่ผานมาจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.80 ซ่ึงเทากับเหตุผลทางดานธุรกิจ จํานวน 23 
คนเทากัน คิดเปนรอยละ 5.80 และนอยที่สุด คือ ใกลแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จํานวน 13 คน 
คิดเปนรอยละ 3.20 
 
ตารางที่ 33 จํานวนและรอยละของวิธีการเดินทางจากสนามบินมาถนนขาวสาร 
 

วิธีการเดินทางจากสนามบนิมาถนนขาวสาร จํานวน (n = 400) รอยละ 
รถโดยสารไปกลับสนามบิน 91 22.80 
รถรับจางสวนบุคคล 178 44.40 
รถตูสําหรับทองเที่ยว / รถตูบริการ 88 22.00 
ระบบขนสงสาธารณะ 43 10.80 
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 จากตารางที่ 33 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาวิธีการเดินทางจาก
สนามบินมาถนนขาวสารสวนมากใชบริการรถรับจางสวนบุคคล จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 
44.40 รองลงมาคือใชบริการรถโดยสารไปกลับสนามบิน จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.80 ใช
บริการรถตูสําหรับทองเท่ียวและรถตูบริการ จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 นอยที่สุดคือใช
บริการระบบขนสงสาธารณะ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.80 
 
ตารางที่ 34 จํานวนและรอยละของจํานวนคืนที่พํานักอาศัยบริเวณถนนขาวสาร 
 

จํานวนคืนท่ีพาํนักอาศัยบริเวณถนนขาวสาร จํานวน (n = 400) รอยละ 
จํานวน 1 คืน 32 8.00 
จํานวน 2 คืน 112 28.00 
จํานวน 3 คืน 131 32.70 
จํานวน 4 คืน 36 9.00 
จํานวน 5 คืน 41 10.30 
จํานวน 6 คืน 12 3.00 
จํานวน 7 คืน 18 4.40 
จํานวน 8 คืน 5 1.30 
จํานวน 9 คืน 5 1.30 
จํานวน 10 คืน 6 1.50 
มากกวา 10 คืน 2 0.50 

 
 จากตารางที่ 34 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา จํานวนคืนที่พํานักอาศัย
บริเวณถนนขาวสาร 1 คืน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 พักอาศัย 2 คืน จํานวน 112 คน คิด
เปนรอยละ 28.00 พักอาศัย 3 คืน จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.70 พักอาศัย 4 คืน จํานวน 36 
คน คิดเปนรอยละ 9.00 พักอาศัย 5 คืน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.30 พักอาศัย 6 คืน จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 พักอาศัย 7 คืน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.40 พักอาศัย 8 คืน 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 พักอาศัย 9 คืน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 พักอาศัย 10 คืน 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 และพักอาศัยมากกวา 10 คืน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
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ตารางที่ 35 จํานวนและรอยละของเจตจํานงในการใชบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่ตั้งอยูบริเวณถนนขาวสาร 

 

เจตจํานงในการใชบริการเก่ียวกับการทองเที่ยวเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่ตัง้อยูบริเวณถนนขาวสาร 

จํานวน (n = 400) รอยละ 

ไม ฉันตองการที่จะเดนิทางดวยตัวเอง 209 52.20 
ใช ตองการบริการรูแบบแพคเกจทัวรพรอมกับ
เจาหนาทีแ่นะนําการทองเทีย่ว 

 

143 
 

35.80 

ใช ตองการบริการรูปแบบแพคเกจทวัร แตตองการ
ทองเที่ยวดวยตนเอง 

 

48 
 

12.00 

 
 จากตารางที่ 35 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ที่แสดงเจตจํานงในการใช
บริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพิ่มเติมจากหนวยงานที่ตั้งอยูบริเวณถนนขาวสาร พบวา ผูที่ตองการ
ทองเที่ยวดวยตนเองโดยที่ไมตองการใชบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพิ่มเติมจากหนวยงานที่ตั้งอยู
บริเวณถนนขาวสาร มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.20 รองลงมา คือมีความ
ตองการใชบริการในรูปแบบของแพคเกจทัวรพรอมกับเจาหนาที่แนะนําการทองเที่ยว จํานวน 143 
คน คิดเปนรอยละ 35.80 และนอยที่สุดคือตองการใชบริการรูปแบบของแพคเกจทัวรแตมีความ
ตองการที่จะทองเที่ยวดวยตนเอง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

 
ตารางที่ 36 จํานวนและรอยละของกิจกรรมที่ชื่นชอบระหวางพํานักอยูที่ถนนขาวสาร 
 

กิจกรรมท่ีชื่นชอบระหวางพํานักอยูท่ีถนนขาวสาร จํานวน (n = 400) รอยละ 
ทองเที่ยว 142 35.50 
จับจายซ้ือของ 107 26.70 
ทานอาหาร 30 7.50 
ทองเที่ยวยามค่ําคืน 121 30.30 

 
 จากตารางที่ 36 กิจกรรมที่ชื่นชอบระหวางพํานักอยูที่ถนนขาวสารของผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวากิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ การทองเที่ยวชมสถานที่
ตางๆ จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.50 รองลงมา คือ การทองเที่ยวแบบบรรยากาศยามค่ําคืน 
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จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.30 การทองเที่ยวแบบจับจายซื้อของ จํานวน 107 คน คิดเปนรอย
ละ 26.70 นอยที่สุดคือ การทองเที่ยวแบบการทานอาหาร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 
 
ตารางที่ 37 จํานวนและรอยละของแหลงทองเที่ยวที่เลือกทองเที่ยว 
 

แหลงทองเที่ยวท่ีเลือกทองเท่ียว จํานวน (n = 400) รอยละ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม/พระบรมมหาราชวัง 216 54.00 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ 91 22.70 
พระที่นั่งวิมานเมฆ  64 16.00 
หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ฯ 29 7.30 

 
 จากตารางที่ 37 แหลงทองเที่ยว ที่เลือกทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุม
ตัวอยาง พบวา แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเขาเยี่ยมชมมากที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
และพระบรมมหาราชวัง จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54.0 แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเขา
ไปเยี่ยมชมรองลงมา คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.70 พระที่นั่ง
วิมานเมฆ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเขาไปเยี่ยมชม
นอยที่สุดคือ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.30 
 
ตารางที่ 38 จํานวนและรอยละของคาใชจายสําหรับการเดินทางทองเที่ยว 
 (ไมรวมคาโดยสารเครื่องบิน) 
 
คาใชจายสําหรับการเดินทาง (ไมรวมคาโดยสารเครื่องบิน) จํานวน (n = 400) รอยละ 

1,450 USD/ 1,100 EUR หรือต่ํากวา 134 33.50 
1,451- 2,050 USD/ 1,101-1,550 EUR 171 42.70 
2,051- 2,650 USD/ 1,551- 2,000 EUR 56 14.00 
2,651- 3,250 USD/ 2,001- 2,500 EUR 33 8.30 
มากกวา 3,251 USD/ 2,501 EUR 6 1.50 

 
 จากตารางที่ 38 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา คาใชจายสําหรับการ
เดินทางทองเที่ยว (ไมรวมคาโดยสารเครื่องบิน) มีคาใชจายมากที่สุดเฉลี่ยอยูที่ 1,451- 2,050 USD/ 
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1,101-1,550 EUR จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.70 รองลงมามีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ต่ํากวา 1,450 
USD/ 1,100 EUR จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.5 มีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ 2,051- 2,650 USD/ 
1,551- 2,000 EUR จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 มีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ 2,651- 3,250 USD/ 
2,001- 2,500 EUR จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.320 นอยที่สุดมีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่มากกวา 
3,251 USD/ 2,501 EUR จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 
 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 
ตารางที่ 39 ระดับความสําคัญของความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน

ขาวสาร 
 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

                                                                     นอย     
มากที่สุด                ปานกลาง                       ท่ีสุด 

 
 

ดานความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 
 

Y  

 
 
S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สํา
คัญ

 

ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 4.04 0.59 มาก 
1. การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและ
แหลงทองเที่ยว ไดสะดวกและงาย 

156 
(39.00) 

194 
(48.50) 

48 
(12.00) 

2 
(0.50) 

0.00 
(0.00) 

 

4.26 
 

0.68 
มาก
ท่ีสุด 

2. การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก  
และการบริการไดงาย 

171 
(42.80) 

168 
(42.00) 

53 
(13.20) 

8 
(2.00) 

0.00 
(0.00) 

 

4.26 
 

0.76 
มาก
ท่ีสุด 

3. ความประทับใจแรกเมื่อมาถึง
เกสตเฮาส 

118 
(29.50) 

187 
(46.70) 

82 
(20.50) 

12 
(3.00) 

1 
(0.30) 

 

4.02 
 

0.80 
 

มาก 

4. ความสะอาดโดยรวมของเกสต
เฮาส 

145 
(36.30) 

164 
(41.00) 

71 
(17.70) 

18 
(4.50) 

2 
(0.50) 

 

4.08 
 

0.87 
 

มาก 

 

5. ความโดดเดนของเกสตเฮาส 
148 

(37.00) 
153 

(38.20) 
83 

(20.70) 
13 

(3.30) 
3 

0.80 

 

4.07 
 

0.87 
 

มาก 

6. การออกแบบและการตกแตงมี 
เอกลักษณเปนของตนเอง 

161 
(40.20) 

170 
(42.50) 

54 
(13.50) 

14 
(3.50) 

1 
(0.30) 

 

4.19 
 

0.82 
 

มาก 
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 จากตารางที่ 39 ผูตอบแบบถอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวา ระดับความพึงพอใจใน
การใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก Y  = 4.04 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.59 และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ 
ดังนี้ 
 การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย มีคา Y  = 4.26 และมี
คา S.D. = 0.68 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสามารถเขาถึง
สถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 ใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 ในระดับมาก จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 
12.00 ในระดับปานกลาง และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอย 
 การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย มีคา Y  = 4.26 และมีคา S.D. = 
0.76 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสามารถเขาถึงส่ิงอํานวย
ความสะดวกและการบริการไดงาย มีจํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 ใหในระดับมากที่สุด 
จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 ในระดับมาก จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.20 ในระดับ
ปานกลาง และจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ในระดับนอย 
 ความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส มีคา Y  = 4.02 และมีคา S.D. = 0.80 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส มี
จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 ในระดับมากที่สุด จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.70 ใน
ระดับมาก จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ในระดับปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
3.00 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับนอยที่สุด 
 ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส มีคา Y  = 4.08 และมีคา S.D. = 0.87 ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส มี
จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.30 ในระดับมากที่สุด จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.00 ใน
ระดับมาก จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.50 ในระดับนอย และจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในระดับนอยที่สุด 
 ความโดดเดนของเกสตเฮาส มีคา Y  = 4.07 และมีคา S.D. = 0.87 ผูตอบแบบสอบถามที่
เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา ความโดดเดนของเกสตเฮาส มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอย
ละ 37.00 ในระดับมากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.20 ในระดับมาก จํานวน 83 คน คิด
เปนรอยละ 20.70 ในระดับปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ในระดับนอย และจํานวน 
3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ในระดับนอยที่สุด 
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 การออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง มีคา Y  = 4.19 และมีคา S.D. = 
0.82 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงความคิดเห็นวา การออกแบบและการตกแตงมี
เอกลักษณเปนของตนเอง มีจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.20 ในระดับมากที่สุด จํานวน 170 
คน คิดเปนรอยละ 42.50 ในระดับมาก จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ในระดับปานกลาง 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ในระดับนอย และจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ในระดับ
นอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      114 

 

 

สวนท่ี 5  การวิเคราะหความสําคัญดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร  

 
 เพื่อใหสะดวกตอการกําหนดสมการ ผูวิจัยขอกําหนด Code ใหกับตัวแปรอิสระ (X) 
และตัวแปรตาม (Y) ที่เปนปจจัยและมีอิทธิพลตอการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร ดังนี้ 
 
ตัวแปรอิสระ (X)  คือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด                            Code 
 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ        X1 
ปจจัยดานราคา         X2 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย       X3 
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย       X4 
ปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ    X5 
ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน    X6 
ปจจัยดานบุคลากร        X7 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ       X8 

   
 
ตัวแปรตาม (Y) คือ ตัวแทนของความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พัก              Code 
  
การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย   Y1 
การเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย    Y 2 
ความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส      Y 3 
ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส      Y 4 
ความโดดเดนของเกสตเฮาส       Y 5 
การออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง    Y 6 
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 หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร พบวา ตัวแปรอิสระไดแก 
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานสถานที่ 4) ดาน
การสงเสริมการขาย 5) ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพในการทํางาน 7) ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณและการคัดเลือกตัวแปรเพื่อการพยากรณแบบยอนกลับ (Backward Multiple Regression 
Analysis) กับตัวแปรตาม ไดแก 1) ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว 
ไดสะดวกและงาย 2) ความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย 3) 
ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส 4) ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวม
ของเกสตเฮาส 5) ความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส และ 6) ความพึงพอใจในการ
ออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง เพื่อหาวาระดับความสําคัญของปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดตัวใดบางที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
 
1. สมการถดถอยของปจจัยท่ีสงผลตอภาพรวมของความพึงพอใจในการใชบริการท่ีพักแบบเกสต
เฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร แลวพบวา ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 8 ดาน 
คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการขาย 5) 
ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลติและคุณภาพในการทํางาน 7) 
ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี backward 
กับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส ภาพรวมของตัวแปร
ตาม (Y) ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 40 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของภาพรวมของความพึงพอใจในการ
ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
        Regression 
        Residual 
        Total 

51.656 
61.203 

112.859 

4 
395 
399 

12.914 
0.155 

83.346 a000.
 

     a. Predictors: (Constant), ดานบุคลากร, ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน, ดานชองทางการจัด
จําหนาย, ดานผลิตภัณฑ 
     b. Dependent Variable: ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 

 จากตารางที่ 40 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคาเทากับ 83.346 คา Sig. มีคา
เทากับ 0.000 ร แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปร
ตามที่ระดับนัยสําคัญ 0.1 

 
ตารางที่ 41 คาสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยของภาพรวมของความพึงพอใจในการใชบริการ

ที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Model 

B Std. Error 

 
t 

 
Sig. 

(Constant) 1.067 0.173 6.164 0.000 
ดานผลิตภัณฑ 0.282 0.059 4.762 0.000 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.153 0.060 2.559 0.011 
ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 0.202 0.055 3.654 0.000 
ดานบุคลากร 0.119 0.044 2.726 0.007 

     Dependent Variable: ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
     R = 0.677, R Square = 0.458, Adjusted R Square = 0.452, Std. Error of the Estimate = 0.394 
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 จากตารางที่ 41 พบวาตัวแปรอิสระท้ัง 8 ปจจัยมีผลตอตัวแปรตาม คือภาพรวมของ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร เพียง 4 ปจจัย ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว สามารถพยากรณการตัดสินใจตอภาพรวมของความพึงพอใจใน
การใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติได 4 ตัว 
สามารถพยากรณไดวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) มีคา 0.677 และกําลังสองของคา
สหสัมพันธพหุคูณ (R2) มีคา 0.458 คาสหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแก (R2

adj) มีคา 0.452 
 จากการศึกษาพบวากลุมของตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญตอตัวแปรตาม คือปจจัยที่สงผล
ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร (Y) ที่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ (X1) ปจจัยทางดานชองทางการจัด
จําหนาย (X3) ปจจัยทางดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (X6) และปจจัยทางดาน
บุคลากร (X7) ซ่ึงตัวแปรพยากรณทั้ง 4 ตัว รวมกันพยากรณภาพรวมของตัวแปรตาม (Y) คือปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารไดรอยละ 
45.8 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (SE) มีคา 0.394 
 จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณ 
ภาพรวมของปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร (Y) ไดดังนี้ 
 
 ∧

Y
 =     1.067+0.282X1+ 0.153X3+ 0.202X6+0.119X7 

 
และเมื่อแยกรายละเอียดตามรายขอ มีดังนี้ 
 
2. สมการการถดถอยของความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวได
สะดวกและงาย 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร พบวา ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 8 ดาน คือ 1) 
ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการขาย 5) ดาน
กระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 7) 
ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี backward 
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กับตัวแปรตามตัวที่ 1 คือ ความพึงพอใจในการการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวได
สะดวกและงาย (Y1) 
 
ตารางที่ 42 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่

ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย (Y1) 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
        Regression 
        Residual 
        Total 

40.022 
144.967 
184.960 

4 
395 
399 

10.005 
0.367 

27.268 a000.
 

     a. Predictors: (Constant), ดานลักษณะทางกายภาพ, ดานบุคลากร, ดานกระบวนการและการสรางสรรค 
ผลิตภัณฑ, ดานผลิตภัณฑ 

     b. Dependent Variable: ความพึงพอใจในการการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย 
 

 จากตารางที่  42 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคาเทากับ 27.268 คา Sig. มีคา
เทากับ 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตามที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1 
 
ตารางที่ 43 คาสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยของความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยว ไดสะดวกและงาย (Y1) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Model 

B Std. Error 

 
t 

 
Sig. 

 (Constant) 1.786 0.252 7.083 0.000 
 ดานผลิตภัณฑ 0.269 0.088 3.069 0.002 
ดานกระบวนกาและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 0.236 0.061 3.875 0.000 
 ดานบุคลากร 0.246 0.067 3.685 0.000 
 ดานลักษณะทางกายภาพ -0.146 0.081 -1.799 0.073 

     Dependent Variable: ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว ไดสะดวกและงาย 
     R = 0.465, R Square = 0.216, Adjusted R Square = 0.208, Std. Error of the Estimate = 0.606 
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 จากตารางที่ 43 พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการเขาถึง
สถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว ไดสะดวกและงาย เพียง 4 ปจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาตัว
แปรอิสระทั้ง 8 ตัว สามารถพยากรณการตัดสินใจตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสต
เฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติได 4 ตัว สามารถพยากรณไดวา คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) มีคา 0.465 และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) มีคา 
0.216 คาสหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแก (R2

adj) มีคา 0.208 
 จากการศึกษาพบวา กลุมของตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญตอความพึงพอใจในการเขาถึง
สถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย (Y1) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ (X1) ปจจัยทางดานกระบวนการและการสรางสรรค
ผลิตภัณฑ (X5) ปจจัยทางดานบุคลากร (X7) และปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ (X8) ซ่ึงตัวแปร
พยากรณทั้ง 4 ตัว รวมกันพยากรณความพึงพอใจในการการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยว ไดสะดวกและงาย ไดรอยละ 21.6 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (SE) 
มีคา 0.606 
 จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณ 
ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว ไดสะดวกและงาย (Y1) ไดดังนี้ 
 
 ∧

Y 1

 =     1.786+0.269X1 + 0.236X5 + 0.246X7 + (-0.146)X8 

 
3. สมการการถดถอยของความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสต
เฮาสบริเวณถนนขาวสาร แลวพบวา ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 8 
ดาน คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการขาย 
5) ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 
7) ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี 
backward กับตัวแปรตามตัวที่ 2 คือ การถดถอยของความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการบริการไดงาย (Y2) 
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ตารางที่ 44 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย (Y2) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
        Regression 
        Residual 
        Total 

51.178 
178.812 
299.990 

3 
396 
399 

17.059 
0.452 

37.780 a000.
 

     a. Predictors: (Constant), ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน, ดานชองทางการจัดจําหนาย, 
ดานผลิตภัณฑ 
     b. Dependent Variable: ความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย 

 
 จากตารางที่ 44 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคาเทากับ 37.780 คา Sig. มีคา
เทากับ 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตวัแปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตามที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1 
 
ตารางที่ 45 คาสัมประสิทธ์ิของสมการการถดถอยของความพึงพอใจในการการเขาถึงส่ิงอํานวย

ความสะดวกและการบริการไดงาย (Y2) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Model 

B Std. Error 

 
t 

 
Sig. 

 (Constant) 1.322 0.283 4.676 0.000 
ดานผลิตภัณฑ 0.304 0.099 3.071 0.002 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.203 0.101 2.012 0.045 
ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 0.223 0.092 2.420 0.016 
     Dependent Variable: ความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย 
     R = 0.472, R Square = 0.223, Adjusted R Square = 0.217, Std. Error of the Estimate = 0.672 
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 จากตารางที่ 45 พบวาตัวแปรอิสระท้ัง 8 ปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการเขาถึงส่ิง
อํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย เพียง 3 ปจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 
ตัว สามารถพยากรณการตัดสินใจตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติได 3 ตัว สามารถพยากรณไดวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (R) มีคา 0.472 และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) มีคา 0.223 คา
สหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแก (R2

adj) มีคา 0.217 
 จากการศึกษาพบวากลุมของตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญตอความพึงพอใจในการเขาถึง
ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย (Y2) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึง
พอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ 
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ (X1) ปจจัยทางชองทางการจัดจําหนาย (X3) และปจจัยทางดานการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (X6) ซ่ึงตัวแปรพยากรณทั้ง 3 ตัว รวมกันพยากรณการเขาถึงส่ิง
อํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย ไดรอยละ 22.3 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ (SE) มีคา 0.672 
 จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณ
ความพึงพอใจในการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย (Y2) ไดดังนี้ 
 
 ∧

Y 2

 =     1.322+ 0.304X1 + 0.203X3 + 0.223X6 

 
4. สมการการถดถอยของความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร แลวพบวา ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 8 ดาน 
คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการขาย 5) 
ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 7) 
ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี backward 
กับตัวแปรตามตัวที่ 3 คือ ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส (Y3) 
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ตารางที่ 46 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของความพึงพอใจในความประทับใจ
แรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส (Y3) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
        Regression 
        Residual 
        Total 

40.471 
216.326 
256.797 

3 
396 
399 

13.490 
0.546 

24.695 a000.
 

     a. Predictors: (Constant), ดานการสงเสริมการขาย, ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน, 
ดานผลิตภัณฑ 
     b. Dependent Variable: ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส 
 
 จากตารางที่ 46 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคาเทากับ 24.695 คา Sig. มีคา
เทากับ 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตามที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1 
 
ตารางที่ 47 คาสัมประสิทธ์ิของสมการการถดถอยของความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อ

มาถึงเกสตเฮาส (Y3) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Model 

B Std. Error 

 
t 

 
Sig. 

 (Constant) 1.464 0.300 4.886 0.000 
ดานผลิตภัณฑ 0.221 0.105 2.101 0.036 
ดานการสงเสรมิการขาย 0.160 0.088 1.816 0.070 
ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 0.254 0.100 2.529 0.012 

     Dependent Variable: ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส 
     R = 0.397, R Square = 0.158, Adjusted R Square = 0.151, Std. Error of the Estimate = 0.739 
 
 จากตารางที่ 47 พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการมีระบบการ
คมนาคมขนสงใหเลือกหลากหลาย เพียง 3 ปจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว 
สามารถพยากรณการตัดสินใจตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
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ขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติได 3 ตัว สามารถพยากรณไดวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (R) มีคา 0.397 และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) มีคา 0.158 คาสหสัมพันธ
พหุคูณที่ปรับแก (R2

adj) มีคา 0.151 
 จากการศึกษาพบวา กลุมของตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญตอความพึงพอใจในความ
ประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส (Y3) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการ
ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ ปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑ (X1) ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย (X4) และปจจัยทางดานการเพิ่มผลผลติและ
คุณภาพในการทํางาน (X6) ซ่ึงตัวแปรพยากรณทั้ง 3 ตัว รวมกันพยากรณ ความประทับใจแรกเมื่อ
มาถึงเกสตเฮาส ไดรอยละ 15.8 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (SE) มีคา 0.739 
 จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณ
ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส (Y3) ไดดังนี้ 
 
 ∧

Y 3

 =     1.464+ 0.221 X1+ 0.160 X4 + 0.254 X6 

 
5. สมการการถดถอยของความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร แลวพบวา ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 8 ดาน 
คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการขาย 5) 
ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 7) 
ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี backward 
กับตัวแปรตามตัวที่ 4 คือ ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส (Y4) 
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ตารางที่ 48 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 
(Y4) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
        Regression 
        Residual 
        Total 

84.224 
219.216 
303.440 

3 
396 
399 

28.075 
0.554 

50.715 a000.
 

     a. Predictors: (Constant), ดานลักษณะทางกายภาพ, ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน, 
ดานผลิตภัณฑ 
     b. Dependent Variable: ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 
 
 จากตารางที่  48 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคาเทากับ 50.715 คา Sig. มีคา
เทากับ 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตวัแปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตามที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1 
 
ตารางที่ 49 คาสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยของความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของ

เกสตเฮาส (Y4) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Model 

B Std. Error 

 
t 

 
Sig. 

   (Constant) 0.457 0.297 1.538 0.125 
   ดานผลิตภัณฑ 0.352 0.109 3.234 0.001 
   ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 0.295 0.103 2.867 0.004 
   ดานลักษณะทางกายภาพ 0.258 0.098 2.635 0.009 

     Dependent Variable: ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 
     R = 0.527, R Square = 0.278, Adjusted R Square = 0.272, Std. Error of the Estimate = 0.744 
 
 จากตารางที่ 49 พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการมีระบบการ
คมนาคมขนสงใหเลือกหลากหลาย เพียง 3 ปจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว 
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สามารถพยากรณการตัดสินใจตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติได 3 ตัว สามารถพยากรณไดวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (R) มีคา 0.527 และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) มีคา 0.278 คาสหสัมพันธ
พหุคูณที่ปรับแก (R2

adj) มีคา 272 
 จากการศึกษาพบวากลุมของตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญตอความพึงพอใจในความ
สะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส (Y4) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ ปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑ (X1) ปจจัยทางดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (X6) และทางดานลักษณะ
ทากายภาพ (X8) ซ่ึงตัวแปรพยากรณทั้ง 3 ตัว รวมกันพยากรณ ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 
ไดรอยละ 27.8 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (SE) มีคา 0.744 
 จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณ
ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส (Y6) ไดดังนี้ 
 
 ∧

Y 4

 =     0.457+ 0.352 X1 + 0.295 X6 + 0.258 X8 

 
6. สมการการถดถอยของความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร แลวพบวา ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 8 ดาน 
คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการขาย 5) 
ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 7) 
ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี backward 
กับตัวแปรตามตัวที่ 5 คือ ความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส (Y5) 
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ตารางที่ 50 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของความพึงพอใจในความโดดเดนของ
เกสตเฮาส (Y5) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
        Regression 
        Residual 
        Total 

85.633 
222.117 
307.750 

4 
395 
399 

21.408 
0.562 

38.071 a000.
 

     a. Predictors: (Constant), ดานลักษณะทางกายภาพ, ดานบุคลากร, ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานผลิตภัณฑ 
     b. Dependent Variable: ความพึงพอใจในความโดเดนของเกสตเฮาส 
 
 จากตารางที่ 50 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคาเทากับ 38.071 คา Sig. มีคา
เทากับ 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตวัแปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตามที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1 
 
ตารางที่ 51 คาสัมประสิทธ์ิของสมการการถดถอยของความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสต

เฮาส (Y5) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Model 

B Std. Error 

 
t 

 
Sig. 

   (Constant) 0.187 0.325 0.576 0.565 
   ดานผลิตภัณฑ 0.325 0.111 2.917 0.004 
   ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.241 0.117 2.062 0.040 
   ดานบุคลากร 0.216 0.083 2.593 0.010 
   ดานลักษณะทางกายภาพ 0.187 0.103 1.807 0.072 

     Dependent Variable: ความพึงพอใจในความโดเดนของเกสตเฮาส 
     R = 0.527, R Square = 0.278, Adjusted R Square = 0.271, Std. Error of the Estimate = 0.750 
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 จากตารางที่ 51 พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในความโดดเดน
ของเกสตเฮาส เพียง 4 ปจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว สามารถพยากรณการ
ตัดสินใจตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติได 4 ตัว สามารถพยากรณไดวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) มี
คา 0.527 และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) มีคา 0.278 คาสหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแก 
(R2

adj) มีคา 271 
 จากการศึกษาพบวา กลุมของตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญตอความพึงพอใจในความโดด
เดนของเกสตเฮาส (Y5) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใชบริการที่พัก
แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ (X1) 
ปจจัยทางดานสถานที่ (X3) ปจจัยทางดานบุคลากร (X7) และทางดานลักษณะทากายภาพ (X8) ซ่ึงตัว
แปรพยากรณทั้ง 4 ตัว รวมกันพยากรณ ความโดดเดนของเกสตเฮาส ไดรอยละ 27.8 คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (SE) มีคา 0.750 
 จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณ
ความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส (Y5) ไดดังนี้ 
 
 ∧

Y 5

 =     0.187+ 0.325X1 + 0.241 X3+ 0.216 X7 + 0.187 X8 
 

7. สมการการถดถอยของความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร แลวพบวา ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 8 ดาน 
คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการขาย 5) 
ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 6) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 7) 
ดานบุคลากร และ 8) ดานลักษณะทางกายภาพ นํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี backward 
กับตัวแปรตามตัวที่ 6 คือ ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง 
(Y6) 
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ตารางที่ 52 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของความพึงพอใจในการออกแบบและ
การตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง (Y6) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
      Regression 
      Residual 
      Total 

74.239 
191.321 
265.560 

3 
396 
399 

24.746 
0.483 

51.220 a000.
 

     a. Predictors: (Constant), ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน, ดานชองทางการจัดจําหนาย, 
ดานผลิตภัณฑ 
     b. Dependent Variable: ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง 
 
 จากตารางที่ 52 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคาเทากับ 51.220 คา Sig. มีคา
เทากับ 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตวัแปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตามที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1 
 
ตารางที่ 53 คาสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยของความพึงพอใจในการออกแบบและการ

ตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง (Y6 ) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Model 

B Std. Error 

 
t 

 
Sig. 

   (Constant) 0.717 0.293 2.453 0.015 
   ดานผลิตภัณฑ 0.471 0.102 4.600 0.000 
   ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.214 0.104 2.046 0.041 
   ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 0.180 0.095 1.883 0.060 

     Dependent Variable: ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง 
     R = 0.529, R Square = 0.280, Adjusted R Square = 0.274, Std. Error of the Estimate = 0.695 
 

 จากตารางที่ 53 พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการออกแบบ
และการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง เพียง 3 ปจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 
ตัว สามารถพยากรณการตัดสินใจตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
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ถนนขาวสารของนักทองเที่ยวชาวตางชาติได 3 ตัว สามารถพยากรณไดวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (R) มีคา 0.529 และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) มีคา 0.280 คา
สหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแก (R2

adj) มีคา 274 
 จากการศึกษาพบวากลุมของตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญตอความพึงพอใจในการ
ออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง (Y6) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ (X1) ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย (X3) และ
ปจจัยทางดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (X6) ซ่ึงตัวแปรพยากรณทั้ง 3 ตัว รวมกัน
พยากรณ ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง ไดรอยละ 28.0 
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (SE) มีคา 0.695 
 จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณ
ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง (Y6) ไดดังนี้ 
 
 ∧

Y 6

 =     0.717+ 0.471X1+ 0.214X3+ 0.180X6 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร และ 2) เพื่อศึกษา
ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พัก
แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารโดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่
ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เปนผูให
ขอมูล โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน 
ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาด 3) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว และ 4) ความพึงพอใจในการใชบริการที่
พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ ใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สถิติ t การทดสอบสถิติ F และการสรางสมการพยากรณโดยวิธีวิเคราะหถดถอยพหุคูณ และ
คัดเลือกตัวแปรเพื่อการพยากรณแบบยอยกลับ (Backward Multiple Regression Analysis) สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
1.  สรุปผลการศึกษา 
 1.  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
  ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่เดินทางมาทองเที่ยวและใชบริการที่พัก
แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากยุโรป (รอยละ 
32.00) สวนใหญถือสัญชาติอเมริกัน (รอยละ 15.50) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 57.2) มีอายุ 
21-30 ป (รอยละ 52.5) มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รอยละ 42.00) สวนใหญเปน
นักเรียนและนักศึกษา (รอยละ 45.30) มีรายไดเฉลี่ย 301-600 USD/201-410 EUR (รอยละ 23.80) มี
สถานภาพโสด (รอยละ 64.20) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมาเมืองไทยแลว (รอยละ 71.30) มี
ความตั้งใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวที่กรุงเทพมหานครโดยที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดอ่ืนมา
กอน (รอยละ 82.80) วิธีการเดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญจะจัดการเกี่ยวกับการเดินทางดวยตัวเอง 
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(รอยละ 61.20) และจะเดินทางมาทองเที่ยวคนเดียว (รอยละ 51.80) วัตถุประสงคหลักในการ
เดินทาง เพื่อการทองเที่ยวและพักผอน (รอยละ 75.50) ส่ือที่มีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับประเทศไทยของผูตอบแบบสอบถามสวนมากจากทางอินเตอรเน็ต (รอยละ 45.80) และ
ขอมูลขาวสารทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย (รอยละ 54.20, 58.00 และ 58.50 ตามลําดับ) 
 2. ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
  ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรค
ผลิตภัณฑในเกณฑระดับความสําคัญมาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.67) รองลงคือ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58) และปจจัยดานบุคลากร (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.58) ปจจัยดานราคา (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55) 
ปจจัยดานการสงเสริมการขายเทากับ (มีคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59) ปจจัย
ทางดานผลิตภัณฑ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56) ปจจัยทางดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) และนอยที่สุด
คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59) 
ตามลําดับ 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีระดับความสําคัญ
ในการตัดสินใจใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร เรียงลําดําตามความสําคัญ พบวา 
  1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ มี
ระดับความสําคัญในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 โดยปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ความรวดเร็วและความสะดวกของ
การ Check-in และ Check-out มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมาคือ ความรวดเร็วและความสะดวกใน
การใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และความรวดเร็วและความสะดวกในการจองหองพัก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
  2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางานมี
ระดับความสําคัญในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โดยปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ คุณภาพของหองพักเปนไปตามที่
คาดหวังไวและเปนไปตามเงื่อนไขของการจอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมาคือ คุณภาพของ
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หองพักไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และการบริการโดยรวมเปนไปตามที่ไดอางหรือโฆษณา
ไว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
  3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร มีระดับความสําคัญในการเลือกใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โดยปจจยัทีม่ี
ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ พนักงานมีความเขาใจในคําขอของคุณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 
รองลงมาคือ พนักงานใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และพนักงานคอยให
ความชวยเหลืออยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
  4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการขาย มีระดับความสําคัญใน
การเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
โดยปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ มีสวนลดพิเศษของราคาหองพักในกรณีเขาพัก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ มีสวนลดพิเศษของราคาหองพักหากมีการจองลวงหนา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.08 และมีสวนลดพิเศษหากมีการเขาพักหลายคืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
  5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีระดับความสําคัญในการเลือกใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยปจจยัทีม่ี
ความระดับสําคัญมากที่สุดคือ หองพักมีราคาเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 รองลงมาคือ หองพัก
มีราคาถูกเมื่อเทียบกับที่อ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และขนาดของหองพักเหมาะสมและคุมคากับ
ราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
  6. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีระดับความสําคัญในการเลือกใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 โดยปจจยัทีม่ี
ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ความสะอาดของหองพัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมาคือ ส่ิง
อํานวยความสะดวกภายในหองพัก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 และมีการควบคุมการเขาออก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 
  7. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีระดับความสําคัญ
ในการเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.99 โดยปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ เกสตเฮาสสามารถมองเห็นเดนชัดและหางาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 รองลงมาคือ บริเวณเกสตเฮาสสามารถเขาถึงการบริการของธนาคาร ตู ATM 
ไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และการเดินทางสามารถเขาถึงไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
  8. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสําคัญใน
การเลือกใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
โดยปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ความสวยงามของการตกแตงภายใน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
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4.09 รองลงมาคือ สัญลักษณส่ือไดอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสภาพแวดลอมโดยรวม
ของเกสตเฮาส มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 
 
 3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 
  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาขอมูล
การเดินทางมาทองเที่ยวถนนขาวสารระยะเวลา 5 ปที่ผานมาสวนใหญคร้ังนี้เปนการเดินทางครั้ง
แรก (รอยละ 29.70) การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับถนนขาวสารสวนใหญจากทางอินเตอรเน็ต 
(รอยละ 41.50) เหตุผลสําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสารเนื่องจากที่พักมีราคาเหมาะสม (รอยละ 36.00) และนิยมใชรถรับจางสวนบุคคล
เดินทางจากสนามบินมายังถนนขาวสาร (รอยละ 44.40) จํานวนคืนที่พักเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสารสวนมากจะพักอยู 3 คืน (รอยละ 32.70) และมีความประสงคที่จะทองเที่ยวดวยตนเองมาก
ที่สุดโดยไมพึ่งพาบริษัททัวร (รอยละ 52.20) สวนใหญแลวกิจกรรมที่นิยมทํามากที่สุดขณะพักอยูที่
ถนนขาวสาร คือ การทองเที่ยว (รอยละ 35.50) แหลงทองเที่ยวที่กลุมตัวอยางนิยมและเลือกที่จะไป
ทองเที่ยวมากที่สุดคือ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง (รอยละ 54.00) และ
คาใชจายที่ใชในการทองเที่ยวโดยที่ไมนับรวมคาโดยสารเครื่องบินมีคาใชจายประมาณ 1,451-
2,050 USD หรือ 1,101-1,550 EUR (รอยละ 42.70) 
 4. ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
  ผลการวิเคราะหภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอความพึงพอใจในการใชบริการที่
พักแบบเกสตเฮาสภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปไดดังนี้ 
  ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68) 
  ความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76) 
  ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80) 
  ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส (คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87) 
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  ความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.87) 
  ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82) 
  ผลการวิเคราะห ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร อยูในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว
ไดสะดวกและงายคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และความพึงพอใจใน
การเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.76 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปน
ของตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 และความพึงพอใจในความ
สะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87 
 5. สรุปการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ดวยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณและคัดเลือกตัวแปรเพื่อการพยากรณแบบยอนกลับ (Backward 
Multiple Regression Analysis) ดังตารางที่ 54 
 
ตารางที่ 54 สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยของปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร 

(n = 400)
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
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ความพึงพอใจ 

 

     

   

 
 

 การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวไดสะดวกและงาย 
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ตารางที่ 54 (ตอ) 
(n = 400)

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
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ความพึงพอใจ 

 

   

    

   การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การบริการไดงาย 

        ความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส 
        ความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 
        ความโดดเดนของเกสตเฮาส 

 

   

    

   การออกแบบและการตกแตงมี 
เอกลักษณเปนของตนเอง 

 
 

  
 

   
 

 
 

 ภาพรวมของความพึงพอใจในการใช 
บริการที่พกัแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน 
ขาวสาร 

 
 จากตารางที่ 54 พบวา ผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 6 ดาน ไดแก ความพึง
พอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย ความพึงพอใจในการ
เขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึง
เกสตเฮาส ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส ความพึงพอใจในความโดดเดน
ของเกสตเฮาส ความพึงพอใจในการออกแบบและการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง และ
ภาพรวมของความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ดวยคาสถิติ  
คา t  และคา  Sig  พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร อยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน และอยูในระดับมาก 4 
ดานที่ระดับนัยสําคัญ 0.1 ดังตอไปนี้ 
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 1. ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย 
ปจจัยที่สงผลมีทั้งหมด 4 ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (t = 3.069) ดานกระบวนการและการ
สรางสรรคผลิตภัณฑ (t = 3.875) ดานบุคลากร (t = 3.685) และดานลักษณะทางกายภาพ (t =-1.799) 
  สามารถอธิบายในรูปของสมการคะแนนดิน ไดดงนี้ 
ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่
ท อ ง เที่ ย วและแหล งท อง เที่ ย วได
สะดวกและงาย 

 
= 

1.786+0.269(ผลิตภัณฑ) + 0.236(กระบวนการ
และการสรางสรรคผลิตภัณฑ) + 0.246(บุคลากร) 
+ (-0.146)(ลักษณะทางกายภาพ) 

 
 2. ความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย ปจจัยที่
สงผลมีทั้งหมด 3 ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (t = 3.071) ดานชองทางการจัดจําหนาย (t = 2.012) 
และดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (t = 2.420) 
  สามารถอธิบายในรูปของสมการคะแนนดิน ไดดงนี้ 
 
 

ความพึงพอใจในการเขาถึงส่ิงอํานวย
ความสะดวกและการบริการไดงาย 

 
= 

1.322+ 0.304(ผลิตภัณฑ) + 0.203(ชองทางการจัด
จําหนาย) + 0.223(การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใน
การทํางาน) 

 
 3. ความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส ปจจัยที่สงผลมีทั้งหมด 3 
ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (t = 2.101) ดานการสงเสริมการขาย (t = 1.816) และดานการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (t = 2.529) 
  สามารถอธิบายในรูปของสมการคะแนนดิน ไดดงนี้ 
 
 

ความพึงพอใจในความประทับใจแรก
เมื่อมาถึงเกสตเฮาส 

 
= 

1.464+ 0.221(ผลิตภัณฑ)+ 0.160(ชองทางการจัด
จําหนาย)+ 0.254(การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใน
การทํางาน) 

 
 4. ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส ปจจัยที่สงผลมีทั้งหมด 3 ปจจัย 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ (t = 3.234) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (t = 2.867) และ
ดานลักษณะทางกายภาพ (t = 2.635) 
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  สามารถอธิบายในรูปของสมการคะแนนดิน ไดดงนี้ 
 
 

ความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวม
ของเกสตเฮาส 

 
= 

0.457+ 0.352(ผลิตภัณฑ) + 0.295(การเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพในการทํางาน) + 0.258(ลักษณะทาง
กายภาพ) 

 5. ความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส ปจจัยที่สงผลมีทั้งหมด 4 ปจจัย ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ (t = 2.917) ดานชองทางการจัดจําหนาย (t = 2.062) ดานบุคลากร (t = 2.593) และ
ดานลักษณะทางกายภาพ (t = 1.807)  
  สามารถอธิบายในรูปของสมการคะแนนดิน ไดดงนี้ 
 
 

ความพึงพอใจในความโดดเดนของ
เกสตเฮาส 

 
= 

0.187+ 0.325(ผลิตภัณฑ) + 0.24(ชองทางการจัด
จําหนาย)+ 0.216(บุคลากร)+ 0.187(ลักษณะทาง
กายภาพ) 

 
 6. ความพึงพอใจในการออกแบบการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง ปจจัยที่สงผลมี
ทั้งหมด 3 ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (t = 4.600) ดานชองทางการจัดจําหนาย (t = 2.046) และดาน
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (t = 1.883) 
  สามารถอธิบายในรูปของสมการคะแนนดิน ไดดงนี้ 
 
 

ความพึงพอใจในการออกแบบการ
ตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง 

 
= 

0.717+ 0.471(ผลิตภัณฑ)+ 0.214(ชองทางการจัด
จําหนาย)+ 0.180(การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใน
การทํางาน) 

 
 7. ภาพรวมของความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
ปจจัยที่สงผลมีทั้งหมด 4 ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (t = 4.762) ดานชองทางการจัดจําหนาย (t = 
2.559) ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน (t = 3.654) และดานบุคลากร (t = 2.726) 
  สามารถอธิบายในรูปของสมการคะแนนดิน ไดดงนี้ 
 
ภาพรวมของความพึงพอใจในการใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนน
ขาวสาร 

 
= 

1.067+0.282(ผลิตภัณฑ) + 0.153(ชองทางการจัด
จําหนาย) + 0.202(การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน)+ .0119X7(บุคลากร) 
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2. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร โดยมีกลุมตัวอยาง คือนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผูวิจัยของอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยาง 
  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับถนนขาวสาร นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางกอนที่จะ
เดินทางมาทองเที่ยวที่บริเวณถนนขาวสาร ไดมีการศึกษาขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลของนักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางทําใหทราบวา ขอมูลขาวสารของประเทศไทยที่
เกี่ยวกับปญหาทางดานการเมือง ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจที่
จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นักทองเที่ยวบางสวนที่เคยมีประสบการณเกี่ยวกับการใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารในอดีต ยอมจะสามารถตัดสินใจเลือกที่จะใชบริการ
ที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวกอนที่จะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร แตนักทองเที่ยวสวน
หนึ่งที่ยังไมเคยมีประสบการณมากอนในอดีต เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแลวแตก็ยังไมสามารถ
ตัดสินใจไดจนกวาจะไดเดินทางมาถึงบริเวณที่พักและไดมีการตรวจสอบสถานที่ที่จะพักดวย
ตนเอง จากนั้นจึงทําการประเมินผลความพึงพอใจกอนการตัดสินใจแลวจึงเลือกใชบริการที่พัก ซ่ึง
สอดคลองกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของจิตตินันท เดชะคุปต (2543) 
 2. ความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
  ผลจากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่ใชบริการที่แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ใหความสําคัญปจจัยทางดานสวน
ประสมทางการตลาด (8P’s) ทั้ง 8 ดานพบวา สวนมากใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
  2.1 ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ (Process) โดยมีองคประกอบยอย
ดังนี้ 1) ความรวดเร็วและความสะดวกของการเช็คอินและเช็คเอาท 2) ความรวดเร็วและความ
สะดวกในการใหบริการ และ 3) ความรวดเร็วและความสะดวกในการจองหองพัก 
   ปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก ความรวดเร็วและความสะดวกในการเช็คอินทและเช็คเอาท รองลงมาคือ ความ
รวดเร็วและความสะดวกในการใหบริการและความรวดเร็วและความสะดวกในการจองหองพัก ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ญาณิศา ทองนาค (2551) จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยว ของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ในจังหวัดภูเก็ต พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญดานกระบวนการมากที่สุดในเรื่อง
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ของระบบการจองและการบริการที่ไมซับซอนยุงยาก และมีความสอดคลองกับหนังสือการตลาดรุง
มุงสัมพันธ เร่ืองสวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคาของ ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุลและคน
อ่ืนๆ (2546 : 141-143) กลาวไววา ธุรกิจจะตองสรางความสะดวกใหแกลูกคา ไมวาจะเปนการ
ติดตอสอบถามขอมูล และการไปใชบริการ หากลูกคาเขาไปติดตอใชบริการไดไมสะดวก ธุรกิจ
จะตองทําหนาที่สรางความสะดวกดวยการใหบริการถึงที่บานหรือที่ทํางานของลูกคา และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อานุภาพ จิรัฐติกาล (2550) ไดทําการศึกษา สวนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจ ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการทองเที่ยวในเกาะ
ชางจังหวัดตราด พบวา นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบสวนประสม
ทางการตลาด (7P’s) คือดานกระบวนการ โดยใหความสําคัญในระดับ สําคัญมาก  
  2.2 ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน โดยมีองคประกอบยอยดังนี้ 1) 
คุณภาพของหองพักเปนไปตามที่คาดหวังไว และเปนไปตามเงื่อนไขการของการจอง 2) คุณภาพ
ของหองพักไดมาตรฐาน และ 3) บริการโดยรวมเปนไปตามที่อางหรือโฆษณาไว 
   ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน พบวานักทองเที่ยวให
ความสําคัญในระดับมากไดแก คุณภาพของหองพักเปนไปตามที่คาดหวังและเปนไปตามเงือนไข
ของการจอง รองลงมาคือ คุณภาพของหองพักไดมาตรฐาน และ การบริการโดยรวมเปนไปตามที่
ไดอางหรือโฆษณาไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาณิศา ทองนาค (2551) จากการศึกษาเรื่อง 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยว 
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในจังหวัดภูเก็ต พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญในเรื่องของ
ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือ และยัง มีความสอดคลองกับหนังสือหลักการตลาด เรื่องการสราง
บริการเกินความคาดหายของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 88-89) กลาวไววา การสรางบริการ
เกินความคาดหมาย ยอมสรางชื่อเสียงใหกิจการเปนที่ยอมรับของลูกคา ในที่สุดก็จะทําใหธุรกิจ
บริการนั้น ๆ สามารถวางตําแหนงการบริการในตลาดไดอยางมั่นคงยากที่คูแขงจะสามารถชวงชิง
ตําแหนงนั้นได เนื่องจากตําแหนงบริการของธุรกิจไดครองใจลูกคาแลว และความสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ดวงพร ชิตมณี (2551) ไดทําการศึกษา การพัฒนาการบริการของทาอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญจังหวัดสงขลา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในดานการ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางานในระดับมาก 
  2.3 ดานบุคลากร (People) โดยมีองคประกอบยอยดังนี้ 1) พนักงานเขาใจในคําขอ
ของคุณ 2) พนักงานที่ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 3) พนักงานคอยใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ 
4) พนักงานมีความสุภาพและเปนมิตร และ 5) พนักงานมีทักษะสามารถพูดไดหลากหลายภาษา 
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   ปจจัยดานบุคลากร พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญในระดับมากไดแก 
พนักงานเขาใจในคําขอ รองลงมาคือ พนักงานใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ และพนักงานคอยให
ความชวยเหลือ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาณิศา ทองนาค (2551) จากการศึกษาเรื่อง ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการตัวแทนจําหนายการทองเที่ยว ของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในจังหวัดภูเก็ต พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญดานพนักงานมากที่สุด
ในเรื่องของการมีความรูและทักษะในการใหบริการที่ดี และมีความสอดคลองกับมีความสอดคลอง
กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ Phillip Kotler (2000 : 378 ) 
กลาวไววา บุคลากร เปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุดในองคกร แมวาจะมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยใน
กระบวนการบริการมากขึ้น พนักงานจึงมีหนาที่ใหบริการลูกคาเทานั้นและตองทําหนาที่ในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคาดวย การสรางความแตกตางดานบุคลากรนั้นสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการวาจางและฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพที่ดีกวาคูแขงขันไดและ
กอใหเกิดลักษณะของบุคลากร 5 แบบ คือ 1) ความสามารถ พนักงานมีทักษะและความรูตาม
กําหนด 2) ความสุภาพ พนักงานมีความเปนมิตร นอบนอม และสนใจในงาน 3) ความนาเชื่อถือ 
พนักงานเปนที่ไววางใจของลูกคา 4) ความรับผิดชอบ พนักงานตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อมีคํา
ขอรองและไดรับปญหาของลูกคา และ 5) การสื่อสาร พนักงานมีความพยายามในการเขาใจใน
ลูกคา และส่ือสารไดอยางชัดเจน และความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปานจิต มีเพียร (2551) ได
ทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศใน
เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผลการศึกษาดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในเกาะเตา โดยรวม พบวา 
นักทองเที่ยวสวนใหญ ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากที่สุด ผลการประเมินความสําคัญ
อยูในระดับมาก 
  2.4 ดานราคา (Price) โดยมีองคประกอบยอยดังนี้ 1) หองพักมีราคาเหมาะสม 2) 
หองพักมีราคาถูกเมื่อเทียบกับที่อ่ืน 3) ขนาดของหองพักเหมาะสมและคุมคากับราคา 4) ราคา
หองพักแตกตางกันไปตามภาวะเศรษฐกิจ 5) ราคาหองพักแตกตางกันไปตามฤดูกาลทองเที่ยว 6) 
คุณภาพของหองพักเหมาะสมและคุมคากับราคา และ 7) การใหบริการมีความเหมาะสมและคุมคา
กับราคา 
   ปจจัยดานราคา พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก หองพักมี
ราคาเหมาะสม รองลงมาคือ หองพักมีราคาถูกเมื่อเทียบกับที่อ่ืน และขนาดของหองพักมีราคา
เหมาะและคุมคากับราคา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พละวัต ตันศิริ (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย พบวา นักทองเที่ยว
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ชาวตางชาติใหระดับสําคัญมากกับปจจัยดานราคาของทุก ๆ องคประกอบ ไดแก ราคาโรงแรมที่พัก 
ราคาบริการนําเที่ยว ราคาอาหาร และราคาสินคาที่ระลึก นอกจากนี้ยังพบวา นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยในระดับพึงพอใจตอปจจัยดานราคาของทุก ๆ องคประกอบดังกลาวขางตน ซ่ึง
องคประกอบเหลานั้นเปนส่ิงกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ตรงกับ
แนวคิดดานพฤติกรรมของผูบริโภคในดานสิ่งกระตุนทางการตลาดดานราคา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อณุภา สายบัวทอง (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในระดับมาก คือ
ความเหมาะสมของราคาหองพักเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับ รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของราคาหองพัก เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดรับ ความเหมาะสมของราคา
หองพัก เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมในระดับและประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของราคา
หองพัก เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดหองพัก 
  2.5 ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) โดยมีองคประกอบยอยดังนี้ 1) มีสวนลด
พิเศษของราคาหองพักในกรณีเขาพัก 2) มีสวนลดพิเศษของราคาหองพัก หากมีการจองลวงหนา 3) 
มีสวนลดพิเศษ หากเขาพักหลายคืน 4) มีการใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอสําหรับเกสตเฮาส และ 5) 
มีสวนลดพิเศษ สําหรับการเขาพักครั้งตอไป 
   ปจจัยดานการสงเสริมการขาย พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก มีสวนลดพิเศษของราคาหองพักในกรณีเขาพัก รองลงมาคือ มีสวนลดพิเศษของราคาหองพัก
หากมีการจองลวงหนา และมีสวนลดพิเศษหากเขาพักหลายคืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิษณุ 
วัยวุฒิ (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของนักทองเที่ยวในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ มีความเห็นวา ควรมีการลดราคาใน
ระดับปานกลางถึงมาก ในดานประชาสัมพันธ นักทองเที่ยวมีความเห็นดวยกับการที่บริษัทมีการ
ประชาสัมพันธที่สามารถสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาของลูกคาได 
  2.6 ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยมีองคประกอบยอยดังนี้ 1) ความสะอาดของ
หองพัก 2) ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 3) มีการควบคุมการเขาออก 4) บริการเพิ่มเติมอ่ืน 
ๆ เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 5) มีอุปกรณปองกันการขโมยภายใน
หองพัก 6) แสงสวางภายในหอง 7) ความสะอาดเรียบรอยของเตียง 8) ส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในหองน้ํา 9) มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวก 10) ความสะอาดของหองน้ํา 
11) ความเงียบสงบ 12) มีช่ือเสียและเปนที่ยอมรับ 13) ความทันสมัยของหองพัก 14) มีหองพักให
เลือกหลากหลาย และ 15) มีโทรศัพทภายในหอง 
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   ความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก ความสะอาดของหองพัก รองลงมาคือส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก และมีการ
ควบคุมการเขาออกบริเวณท่ีพัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (2541) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ผูใชบริการชาวตางประเทศ ใหความสําคัญกับสภาพของหองพักมากที่สุด ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญใน
การเลือกใชบริการของโรงแรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล ทองคํา (2551) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความตองการเลือกใชบริการที่พักแรมของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา
บริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่ พบวา นักทองเที่ยวสวนมากใหความสําคัญในสวนของความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของหองพัก 
  2.7 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) โดยมีองคประกอบยอยดังนี้ 1) เกสตเฮาส
สามารถมองเห็นเดนชัดและหางาย 2) บริเวณเกสตเฮาสสามารถเขาถึงการบริการของธนาคาร ตู 
ATM ไดงาย 3) การเดินทางสามารถเขาถึงไดงาย 4) เกสตเฮาสสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวได
สะดวกและงาย 5) บริเวณเกสตเฮาสสามารถเขาถึงการบริการทางการแพทย โรงพยาบาล คลินิก 6) 
เกสตเฮาสตั้งอยูยานใจกลางเมือง 7) มีชองทางในการจองหองพักที่หลากหลาย 8) เกสตเฮาสตั้งอยู
ใกลรานคา 9) เกสตเฮาสตั้งอยูใกลบริเวณแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และ 10) 
เกสตเฮาสตั้งอยูในแหลงชุมชน 
   ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา นักทองเที่ยวให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก เกสตเฮาสสามารถมองเห็นเดนชัด รองลงมาคือ การเดินทาง
สามารถเขาถึงไดงาย และ บริเวณเกสตเฮาสสามารถเขาถึงการบริการของธนาคาร ตู ATM ไดงาย 
ซ่ึงสอดคลองกับหลักการตลาด เร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 
(2547 : 70-71) กลาวไววา การกําหนดทําเลที่ตั้งเพื่อเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่
ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลที่ตั้งที่เลือกเปน
ตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานที่ใหบริการตองสามารถครอบคลุม
พื้นที่ในการที่ใหบริการกลุมเปาหมายไดมากที่สุด จะตองหาทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทาง อยู
ใกลสถาบันการศึกษา อยูใกลแหลงชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เพียงพอตอ
ความตองการของลูกคา 
  2.8 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยมีองคประกอบยอยดังนี้ 1) 
ความสวยงามของการตกแตงภายใน 2) สัญลักษณส่ือไดอยางชัดเจน3) สภาพแวดลอมโดยรวมของ
เกสตเฮาส 4) ความสวยงามของการตกแตงภายนอก 5) ความสุภาพของพนักงาน 6) สามารถเขาถึง
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การบริการขนสงสาธารณะไดงาย 7) มีปายบงบอก สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และ 8) ความ
สะอาดของพื้นที่บริเวณโดยรอบที่พัก 
   ความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  พบวา  นักทองเที่ยวให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความสวยงามของการตกแตงภายใน รองลงมาคือ สัญลักษณ
ส่ือสารไดอยางชัดเจน และสภาพแวดลอมโดยรวมของเกสตเฮาส ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ไพศาล ทองคํา (2551) จากการศึกษา พฤติกรรมและความตองการเลือกใชบริการที่พักแรมของ
นักทองเที่ยว กรณีศึกษาบริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่ พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญในเรื่อง
ของความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงแรม 
 3. ความพึงพอใจในการใชบริการที่พกัแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
  ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการที่
แบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ใหความสําคัญเกี่ยวกับความพึงใจในการใชบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร พบวา สวนมากใหความสําคัญในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามความ
พึงพอใจ ไดดังนี้ 1) การเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย 2) การเขาถึง
ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย 3) ความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส 4) ความ
สะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส 5) ความโดดเดนของเกสตเฮาส และ 6) การออกแบบและการตกแตง
มีเอกลักษณเปนของตนเอง  
  ผลจากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานทําเล
ที่ตั้งของเกสตเฮาสที่สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยว และการบริการอื่น ๆ ไดสะดวกและงาย ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณญาณี สุขเขียว (2548) จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เรือนแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวานักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางจะมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดเมื่อเรือนแรมตั้งอยูใกลแหลงชุมชน และสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวและ
การบริการอื่น ๆ ไดสะดวกและงาย และจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลของนักทองเที่ยวที่
เปนกลุมตัวอยาง มีความประทับใจในสิ่งแวดลอมบริเวณถนนขาวสาร รวมทั้งเปนแหลงรวมสถาน
บันเทิงหลากหลาย เปนที่นัดพบและพบปะสังสรรคสําหรับนักเดินทาง 
 4. การวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของปจจัยดานสวนประสมทางการที่
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ดวยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณและคัดเลือกตัวแปรเพื่อการพยากรณแบบยอนกลับ ผลจากการศึกษา ปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณ
ถนนขาวสาร ของนักทองเที่ยวชาวตางที่เปนกลุมตัวอยาง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
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  4.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
กับความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย พบวา ส่ิง
กระตุนทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สามารถอธิบายความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและงาย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 จํานวน 4 
ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
บุคลากร และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สามารถสรุปไดวา 
   ความพึงพอใจในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและ
งาย เปนเพราะสถานที่ตั้งของเกสตเฮาสตั้งอยูยานใจกลางเมือง นักทองเที่ยวเมื่อเดินทางมาทองเทีย่ว
แลว มักจะเลือกสถานที่พักแรมที่สามารถเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลง
ทองเที่ยวไดสะดวกและงาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน ทองเรือง (2551) จากการศึกษา 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พักของนักทองเที่ยว ชาวตางประเทศ ใน
อําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา จากผลการประเมินนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
ของที่พัก นักทองเที่ยวใหความสําคัญระดับมาก คือ สถานที่ตั้งของที่พักคนหางาย การคมนาคม
สะดวก ใกลสถานที่ทองเที่ยวและใกลแหลงชุมชน นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยทางดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับปจจัยดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ เปนกระบวนการในการ
ใหบริการ รวมถึงวิธีการตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลให
ธุรกิจที่พักแบบเกสตเฮาสใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญเพื่อมุงหวังให
ลูกคาไดรับการตอบสนองความตองการอยางสมบูรณแบบครบถวนและสามารถสงมอบสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณญาณี สุขเขียว (2548) จากการศึกษา ความพึง
พอใจของผูใชบริการเรือนแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา คุณภาพการใหบริการของ
เจาของและพนักงานของเรือนแรมนั้น กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะ
ความเปนมิตรและความสุภาพนอบนอมของเจาของและหรือพนักงาน ความประทับใจแรกเมื่อมา
ลงทะเบียนเขาพักและลักษณะที่ดีของส่ิงอํานวยความสะดวกดานตาง  ๆ  และยังพบวามี
ความสัมพันธกับปจจัยดานบุคลากร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพและการ
บริการของธุรกิจ ธุรกิจที่พักแบบเกสตเฮาสเปนธุรกิจที่จําเปนตองมีการเตรียมบุคลากรใหมีความ
พรอม รวมทั้งตองมีการฝกอบรมและกระตุนพนักงานใหมีความพรอมที่จะบริการลูกคาได
ตลอดเวลานับวาเปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูที่มาใชบริการโดยตรงและสามารถ
ดึงดูดลูกคาใหกลับมาใชบริการไดอีกในภายหลัง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปานจิต มีเพียร 
(2551) จากการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล ในการตัดสินใจเลือกสถานที่
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พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเกาะเตา ซ่ึงมีการศึกษาใน 5 ดาน ซ่ึงผลการศึกษาโดยรวม 
พบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัย ดานบุคลากรมากที่สุด และยงั
มีความสัมพันธกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงเปนองคประกอบของธุรกิจประเภทที่พักแรม
ที่ลูกคาสามารถสัมผัสและมองเห็นได และใชเปนเกณฑในการพิจารณาตลอดจนตัดสินใจเลือกใช
บริการได ซ่ึงลักษณะทางกายภาพจะชวยสะทอนถึงรูปแบบและคุณภาพของธุรกิจ ซ่ึงสามารถสราง
ความประทับใจใหแกลูกคา ลูกคาจะอาศัยลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ลูกคาใชเปนเครื่องหมายแทนคุณภาพสรางความเชื่อมั่น ดังนั้นลักษณะทาง
กายภาพจําเปนอยางยิ่งตองสอดคลองและเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย ทั้งในดานการให
ความสําคัญ ดานการออกแบบ เปนตน จนนํามาสูการพิจารณาตัดสินใจเลือกใชบริการ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อณุภา สายบัวทอง (2550) จากการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกใชบริการโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีระดับอิทธิพลอยูในระดับมากที่สุด คือ การ
สรางบรรยากาศการตอนรับที่อบอุนและเปนกันเอง รองลงมาคือ และความสะอาดของหองน้ํา 
หองพัก และบริเวณโดยรอบโรงแรมฯ 
  4.2 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
กับความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย พบวา ส่ิงกระตุน
ทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สามารถอธิบายความพึงพอใจในการเขาถึงส่ิงอํานวยความ
สะดวกและการบริการไดงายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 จํานวน 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการ
ทํางาน สามารถสรุปไดวา 
   ความพึงพอใจในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการไดงาย เปน
เพราะปจจัยดานผลิตภัณฑ การประกอบธุรกิจประเภทที่พักอาศัย การเลือกทําเลที่ตั้ง ถือไดวามี
ความสําคัญตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจและมีความสําคัญตอการ ดําเนินงานของธุรกิจ 
เชน การวางแผนบริการ การลงทุน และรายได เปนตน การเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวก็เปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญ เพราะนักทองเที่ยวสวนมากกอนการตัดสินใจเลือกใชบริการที่ใดที่หนึ่งมักจะ
คํานึงถึงความสะดวกในดานตาง ๆ เชน การไดรับการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่อยู
โดยรอบบริเวณที่พัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิรัตน ปาจีนบูรวรรณ (2531) จากการศึกษา 
ขีดความสามารถทางสังคมสําหรับการทองเที่ยวชายหาดชะอํา พบวา ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอสภาพแวดลอมทั้งสภาพแวดลอมธรรมชาติ และสภาพแวดลอมดานสิ่งอํานวย
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ความสะดวกที่มีบริการอยูบนชายหาดโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางจนถึงคอนขางดี และมี
ความสัมพันธกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงชองทางการจัดจําหนายเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคา
ในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ  ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้งและชองทาง
ในการนําเสนอบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา เรือนแกว (2550) จากการศึกษา ปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการจากธนาคารพาณิชย ของนักศึกษาสายสังคมศาสตร ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มี
ความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง ในสวนของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางไดให
ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ในดานของธนาคารนั้นๆ มีสาขามาก สามารถรองรับ
ความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ เปนอันดับแรก และมีความสัมพันธกับปจจัยดานการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในยุคที่มีการแขงขัน
กันสูงทางการคาและธุรกิจการบริการประเภทตาง ๆ ธุรกิจดานที่พักแรมยุทธศาสตรที่สําคัญของ
การประกอบธุรกิจคือสถานที่ตั้งหรือทําเลที่ตั้งผนวกกับการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรูถึง
ความสะดวกสบายและการเขาถึงสิ่งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ บริเวณสถานที่พักแรมไดงาย ซ่ึง
สามารถทําใหดึงดูใจนักทองเที่ยวใหเลือกใชบริการที่พักได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชศินี 
ยศปกรณ  (2547)  จากการศึกษา การบริหารจัดการของบริษัททองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว  พบวา  บริษัทองเที่ยวสวนใหญมีการนําการบริหารจัดการดานกลยุทธทางการตลาด
จึงทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
  4.3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
กับความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาส พบวา ส่ิงกระตุนทางดานสวนประสม
ทางการตลาดที่สามารถอธิบายความพึงพอใจในความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเกสตเฮาสอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 จํานวน 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริม
การขาย และปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน สามารถสรุปไดวา คุณภาพการ
บริการ ที่ผูใหบริการหยิบยื่นและสงมอบความประทับใจของการบริการใหแกลูกคา เพื่อใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจและกอใหเกิดความสัมพันธภาพที่ดีแกลูกคารวมทั้งเปนการกระตุนใหลูกคา
เหลานี้กลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการกันอยางตอเนื่องตลอดจนการสรางฐานใหลูกคามี
ความสัมพันธในระยะยาว และกอใหเกิดความจงรักภักดีกับสินคาหรือบริการของเราและกลับมาใช
บริการอีกในครั้งตอ ๆ ไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน บุตตะโยธี (2551) จากการศึกษา 
ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ของนักทองเที่ยวชาว ไทยที่มี
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ตอเมืองโบราณ เมื่อพิจารณาในดานคุณภาพ ไดแก ดานการใหบริการดานขอมูลตาง ๆ กับ
นักทองเที่ยว ดานการติดตอเมื่อมาถึงเมืองโบราณ และดานความสมบูรณของการจําลอง
โบราณสถาน พบวานักทองเที่ยว ชาวไทยมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานคุณภาพ
โดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.64 และมีความสัมพันธกับปจจัยดานการสงเสริมการ
ขาย การสงเสริมการขาย เปนการใชส่ิงลอ ส่ิงจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการซื้อสินคาหรือบริการ
การสงเสริมการขาย เปนการโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนการสื่อสารระหวางผูประกอบการถึง
ผูบริโภคโดยการผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหขอมูลกับผูบริโภค หรือเพื่อชักจูงใหผูบริโภคคลอยตาม หรือ
เกิดความประทับใจ ส่ือที่นิยมใชกันมี ทีวี หนังสือพิมพ นิตยสาร บิลบอรด โปสเตอร วิทยุ โรง
ภาพยนตร เปนตน หรือการสงเสริมการขายอาจจะเริ่มจากผูประกอบการหรือจากตัวพนักงานเอง
โดยตรงเปนการสื่อสารโดยการพูดคุยกับลูกคาที่มีศักยภาพเพื่อขายสินคาหรือบริการใหกับลูกคา
เกิดความประทับใจหรือเกิดความพึงพอใจจนนํามาซึ่งการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรปวีณ ศิริรักษ (2551) จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
การใหบริการของรานฉัตรฐยาคลินิกแพทยแผนไทยและสปา อําเภอหัวหิน พบวา ดานการใหขอมลู
ขาวสาร ลูกคาที่มาใชบริการของรานฉัตรฐยาคลินิกแพทยแผนไทยและสปา อําเภอหัวหิน มีความ
พึงพอใจที่มีตอการใหบริการดานความพึงพอใจตอการใหขอมูลขาวสาร โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่ลูกคามีความพึงพอใจมากที่สุด 1 ขอ คือ พนักงานมีการตอบขอ
ซักถามเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย สวนขออ่ืน ๆ ที่เหลือลูกคามีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก และมีความสัมพันธกับปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน 
หรือคุณภาพในการบริการ คือการสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการ คุณภาพหมายถึง 
คุณสมบัติและลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑหรือบริการที่แสดงใหเห็นวามีความสามารถที่จะ
กอใหเกิดความพึงพอใจไดตรงตามตองการที่ไดระบุหรือแสดงไว คุณภาพมักจะถูกกําหนดขึ้นจาก
ความตองการของผูผลิต แตปจจุบัน สภาพการแขงขันในตลาด มีมาก หากคุณภาพไมตรงกับความ
ตองการของผูซ้ือหรือผูใชบริการ การผลิตสินคาและบริการก็อาจจะตองลมเลิกกิจการไป ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จันจิรา สุวรรณไตร (2551) จากการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก 
กรณีศึกษา หอพักกรีนเพลส พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดาน
คุณภาพการใหบริการ โดยรวมมีระดับคอนขางสําคัญ เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดานคุณภาพการใหบริการมีความคิดเห็นสําคัญมากอันดับสูงสุด 
ไดแก การบริการตามสัญญา สวน สวนอันดับสุดทาย คือ การบริการและการแกไขปญหา 
  4.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
กับความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาส พบวา ส่ิงกระตุนทางดานสวนประสมทาง
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การตลาดที่สามารถอธิบายความพึงพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสตเฮาสอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 จํานวน 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพในการทํางาน และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ซ่ึงหมายถึง ที่พักแบบเกสตเฮาส และเปนที่พักอาศัยของนักเดินทางไดอยูอาศัยพักผอนนอนหลับ 
ใหความปลอดภัย และความสะดวกสบาย รูปแบบของเกสตเฮาสมีความแตกตางกันจากการ
ออกแบบและการปลูกสราง นอกจากรูปลักษณภายนอกแลวความสะอาดนับวาเปนปจจัยที่ลูกคา
หรือผูใชบริการใหความสําคัญและเปนตัวชวยในการพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกใชบริการ
หรือไม ดังนั้นความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่พักเปนที่สะดุดตาของ
นักทองเที่ยวก็ยอมจะสามารถดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกใชบริการได ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จันจิรา สุวรรณไตร (2551) จากการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก 
กรณีศึกษา หอพักกรีนเพลส พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดาน
ผลิตภัณฑและการบริการ โดยรวมมีระดับคอนขางมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดานผลิตภัณฑและการบริการ มีความคิดเห็นสําคัญ
มากอันดับสูงสุด ไดแก การรักษาความปลอดภัยและความสะอาด และอันดับสุดทายคือ ระบบ
บริการอื่น ๆ และมีความสัมพันธกับปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน คือ ความ
พยายามปรับปรุงสภาพการทํางาน หรือพื้นที่ใชสอยภายในเกสตเฮาส เพื่อเอ้ืออํานวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน  อันเปนพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต
การหรือความพยายามของผูประกอบธุรกิจรวมทั้งพนักงานผูใหบริการเองมีความคิดที่จะพัฒนา
และปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในของเกสตเฮาสใหมีความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอย ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการเกิดความมั่นใจในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จันจิรา สุวรรณไตร (2551) จากการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก 
กรณีศึกษา หอพักกรีนเพลส พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชหอพักเอกชน ดาน
บรรยากาศ โดยรวมมีระดับ มาก เมื่อจําแนก เปนรายขอ พบวา ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
หอพักเอกชน ดานบรรยากาศ มีความคิดเห็นสําคัญมากอันดับสูงสุด ไดแก 3 ตัวแปร 
สภาพแวดลอมที่เงียบสงบ การจัดตกแตงบริเวณอยางเปนสัดสวน และ ความโอโถงและความกวาง
ของหอพัก สวนความคิดเห็นระดับคอนขางสําคัญ คือ ความสะอาดและความรมร่ืน และมี
ความสัมพันธกับ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือ ลักษณะของอาคาร ทําเลที่ตั้ง พาหนะ การ
ตกแตงภายใน อุปกรณ สมาชิก สัญลักษณ วัสดุทางการพิมพ และบริการอื่น ๆ ขององคกรที่
สามารถจับตองไดและปรากฏในสายตาของลูกคา ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะมีผลกระทบตอความ
ประทับใจของลูกคาและในดานการบริการที่มีองคประกอบที่จับตองไดนอยนั้น เชน การประกันภัย 
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การโฆษณา มักจะมีการสรางสัญลักษณที่มีความหมายเพื่อแทนบริการนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ โพธิยา จงกิตติพงศ (2553) จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงามในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผลการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple regressions) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในของผูใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงาม และ
ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple regressions) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดการบริการศัลยกรรมตกแตงความงามดานลักษณะทางกายภาพ มี
ผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมภายนอกที่สังเกตไดของผูใชบริการ
ศัลยกรรมตกแตงความงาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
  4.5 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
กับความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาส พบวา ส่ิงกระตุนทางดานสวนประสมทาง
การตลาดที่สามารถอธิบายความพึงพอใจในความโดดเดนของเกสตเฮาสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.1 จํานวน 4 ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานบุคลากร และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ การ
ออกแบบและการตกแตงที่โดดเดนดวยสไตลที่แตกตางกันของตัวเกสตเฮาสเองหรือแมแตการ
ออกแบบและตกแตงที่แตกตางกันของแตละหองพัก บงบอกถึงความพิถีพิถันจนกอเกิดเปนงาน
ศิลปที่สรางเสนหใหกับเกสเฮาสผนวกกับการความเอาใจใสตอการบริการจนเกิดความประทับใจ
แกผูมาเยือน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชรา ศรีพงษ (2553) จากการศึกษา พฤติกรรมการ
เลือกและความพึงพอใจของผูมาพักแรมที่มีตอการบริหารจัดการเกสต เฮาสในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับความพึงพอใจผูมาพักแรมในดานการบริการของเจาหนาที่ ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมือวิเคราะหเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน คือ ดานองคประกอบของสถานที่พัก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกดาน ราคา
ดานการสงเสริมการตลาด ยกเวน ดานทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และมีความสัมพันธกับ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางในการ
นําเสนอผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูบริโภคซึ่งเกี่ยวของกับขั้นตอนในการทําใหสินคาและการ
บริการของเราสามารถหาซื้อไดงาย และสะดวกที่สุดสําหรับลูกคา การนําเสนอสินคาหรือ
ผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพจะนํามาซึ่งความโดดเดนหรือสรางความประทับใจใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล ทองคํา (2551) จากการศึกษา พฤติกรรมและ
ความตองการเลือกใชบริการที่พักแรมของนักทองเที่ยว กรณีศึกษาบริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่ 
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พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเกี่ยวกับ ปจจัยปจจัยดานสถานที่และดานชองทางการจัด
จําหนาย คือ สามารถจองผานทางอินเตอรเน็ต และสอดคลองกับ ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) จาก
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และปญหา
ที่เกิดขึ้นกับผูมาใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวาปจจัยดานการตลาดที่มี
อิทธิพลตอผูใชบริการในการพิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมี
อิทธิพล คือปจจัยดานวัสดุส่ือสาร และมีความสัมพันธกับปจจัยดานบุคลากร คือ ทรัพยากรที่ซ่ึงมี
ชีวิตจิตใจ พรอมทักษะ ความชํานาญและความสามารถที่จะเขามาปฏิบัติงานตามหนาที่ที่กําหนดไว 
และจะเปนผูขับเคลื่อนระบบหรือคอยใหบริการตามหนาที่เปนตน ผลงานที่ไดออกมาจากที่ได
ดําเนินไป จะดีมากหรือนอยอยางไรนั้น สวนใหญจะขึ้นอยูกับปจจัยดานบุคคลนี้เปนอยางมาก ทั้งนี้
เพราะคน นับเปนปจจัยที่ผันแปร ซ่ึงตางกับปจจัยทรัพยากรอื่น ๆ และการทุมเทกําลังความสามารถ
ใหปรากฏเปนผลงานที่ดี เปนที่พึงพอใจและสรางความประทับใจแกลูกคาที่เขามาใชบริการ 
สามารถสรางความโดดเดนใหแกสถานประกอบการได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปานจิต มี
เพียร (2551) จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยดานบุคลากรและการบริการ นักทองเที่ยว
สวนใหญจะใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรและการบริการโดยรวมผลการหารประเมินให
ความสําคัญตอปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนปจจัยยอย พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญ
ตอความเปนมิตร ของพนักงานมากที่สุด โดยผลการประเมินอยูในระดับมาก รองลงมา ความ
ประทับใจครั้งแรก ที่ไดรับเมื่อเช็คอิน บุคลิกภาพการแตงกายดี ทักษะดานภาษาของพนักงาน ผล
การประเมินอยูในระดับมากเชนเดียวกัน และสามารถใหบริการที่รวดเร็วทันใจ บริการรถรับสง 
บริการ 24 ช่ัวโมง ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ และมีความสัมพันธปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยพยายามสรางคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา เชน ภาพลักษณ
ของเกสตเฮาส การออกแบบและการตกแตงภายในที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณของตนเองและ
มีความแตกตางจากคูแขง รวมไปถึงดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย  การเจรจาตองสุภาพออนโยน  
และการใหบริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศุภชัย วิรานุวัตร (2553) จากการศึกษา สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เขาศึกษาในเรียงเรียนสอบภาษาตางประเทศ ในจังหวัดปราจีนบุรี จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศ ใน
จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา
โรงเรียนสอนภาษาที่ศึกษาอยูมีระดับลักษณะดานลักษณะทางกายภาพที่ตรงกับแบบสอบถามใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      151 

 

 

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนที่มีความสะอาด
เรียบรอย มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 รองลงมาคือ โรงเรียนมี
การออกแบบตกแตงที่สวยงมและโรงเรียนมีความทันสมัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และ 3.24 
ตามลําดับ 
 
  4.6 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
กับความพึงพอใจในการออกแบบการตกแตงมีเอกลักษณเปนของตนเอง พบวา ส่ิงกระตุนทางดาน
สวนประสมทางการตลาดที่สามารถอธิบายความพึงพอใจในการออกแบบการตกแตงมีเอกลักษณ
เปนของตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 จํานวน 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางานสามารถ
สรุปไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ การออกแบบและการตกแตงที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง เปน
การสรางสรรคทางศิลปะอยางหนึ่งที่มีวิวัฒนาการควบคู กันมากับมนุษยโดยตลอด เปนศาสตร
สาขาหนึ่งของศิลปะที่มนุษย ทุกคนจะตองรูจักและสัมผัสกับผลงานการออกแบบอยูตลอดเวลาใน
ชีวิตและประสบการณประจําวันการออกแบบที่เปนเอกลักษณของตนเองนั้นก็คือความเพียร
พยายามของมนุษย ในอันที่จะนําเอาทรัพยากรตาง ๆ ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาดัดแปลงขึ้น
เปนสิ่งที่จะเอื้ออํานวย ความสะดวกสบายและเกิดคุณประโยชนเกิดคุณคาตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยและเปนการสรางความประทับใจของผูพบเห็น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรีพร ยศบุญ
เรือง (2551) จากการศึกษาเรื่อง แนวคิดเรื่องธุรกิจบูติคโฮเต็ลทางเลือกใหมสําหรับนักทองเที่ยว 
พบวา เนื่องจากบูติคโฮเต็ลจะมีแนวคิดที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จอยู 3 ประการ คือ (1) การ
ออกแบบและสถาปตยกรรม โดยเนนความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชน บางแหงเนนความเรียบงาย 
หรูหรา บางแหงเนนความฉูดฉาด สนุกเราใจ บางแหงเนนธรรมชาติ การอนุรักษ เปนตน(2) การ
บริการแบบเฉพาะตัวจะเปนการบริการที่เนนลูกคาเปนหลัก ใหความสําคัญกับลูกคาเปนรายบุคคล 
เอาใจใสดูแลลูกคาเปนอยางดี หรือจัดกิจกรรมเพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ เปนตน (3) 
กลุมเปาหมาย เปนการกําหนดกลุมเปาหมายตามรูปแบบที่คิดขึ้น(Concept) ซ่ึงในธุรกิจบูติคโฮเต็ล 
กลุมเปาหมายจะไมใชเร่ืองเพศ หรือวัย แตเกี่ยวกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของลูกคา มีความสัมพันธกับ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เปนองคประกอบตัวที่สามของสวนประสมการตลาด  บทบาท
สําคัญในสวนประสมการตลาดคือ ชองทางในการเคลื่อนยายสินคาหรือการบริการไปสูผูบริโภค
หรือเปนเสนทางในการเขาถึงผูบริโภคโดยตรง ผลิตภัณฑที่มีความโดดเดนยอมงายตอการเขาถึง
ผูบริโภค ทั้งนี้ตองพิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑประกอบเพื่อความเหมาะสม ประมาณอุปสงค
ของผลิตภัณฑ พิจารณาดานการเงินของธุรกิจ ประมาณตนทุน ปริมาณลูกคาที่เขามาใชบริการและ
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ผลกําไร ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพศาล ทองคํา (2551) จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ความตองการเลือกใชบริการที่พักแรมของนักทองเที่ยว  กรณีศึกษาบริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่ 
พบวา ความสัมพันธระหวางสัญชาติของผูตอบแบบสอบถามกับพฤติกรรม และความตองการ
เลือกใชบริการที่พักแรม ของนักทองเที่ยว กรณีศึกษาบริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่ ดานสถานที่ 
และชองทางจัดจําหนาย สรุปไดวานักทองเที่ยวที่มีสัญชาติแตกตางกัน มีความสัมพันธกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
โดยพบวา สามารถจองหองพักผานทางเว็บไซตของโรงแรมโดยนักทองเที่ยวที่มีสัญชาติไทยมี
ความตองการมากที่สุดในระดับมาก มีการขายหองพักผานเอเยนตหรือตัวแทนจําหนายอื่นๆ โดย
นักทองเที่ยวที่มีสัญชาติไทยมีความตองการมากที่สุดในระดับมาก และโรงแรมมีตัวแทนจําหนาย
ทั้งในและตางประเทศ โดยนักทองเที่ยวที่มีสัญชาติไทยมีความตองการมากที่สุดในระดับมาก
เชนกัน และมีความสัมพันธกับ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน การปรับปรุง
คุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต  เปรียบเสมือนกับการแกปญหาเพื่อใหการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น ในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาจะตองกระทําอยางตอเนื่อง และทุกฝายจะตอง
รวมแรงรวมใจกันพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการจึงจะประสบผลสําเร็จ 
การเพิ่มผลผลิตโดยไมเพิ่มคาใชจาย คือคาใชจายเพิ่มขึ้นแตเพียงพอกับจํานวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
หรือคาใชจายเทาเดิม แตไดผลผลิตมากขึ้นหรือคาใชจายลดลงแตไดผลผลิตเทาเดิม ลวนแลวเปน
เปาหมายของผูประกอบธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการรวมทั้งคุณภาพ
ในการทํางานอยูตลอดเวลาและสม่ําเสมอ ยอมสรางความมั่นใจและเกิดความเชื่อมั่นกับลูกคาที่เขา
มาใชบริการนั่นยอมหมายความวาธุรกิจของเราสามารถอยูเหนือคูแขงได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ดวงพร ชิตมณี (2551) การพัฒนาการบริการของทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญจังหวัด
สงขลา พบวา ปจจัยดานผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) เปนสิ่งสําคัญในการรับ
บริการ คือ การไดรับบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว รวมไปถึงความมีคุณภาพของบุคลกรที่คอย
ใหบริการและการไดรับบริการจากอุปกรณอํานวยความสะดวกที่มีความทันสมัยผูบริหารควรมีการ
สํารวจจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแตละตําแหนงวามีอุปกรณหรือเครื่องมือใดบางที่จะชวยใหการ
ทํางานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผูบริหารควรจะสนับสนุนอยางเต็มที่เมื่อ
มีการรองขอจากผูปฏิบัติงาน 
  4.7 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
กับภาพรวมของความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร พบวา ส่ิง
กระตุนทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สามารถอธิบายภาพรวมของความพึงพอใจในการใช
บริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 จํานวน 4 
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ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพในการทํางานและปจจัยดานบุคลากร สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ นักทองเที่ยว
ที่เปนกลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับตัวของเกสตเฮาสเปนอันดับแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยาง เกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองไดรับรู สัมผัสและไดรับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ตนเองตองการจนเกิดความพึงพอใจและเลือกใชบริการในที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อานุภาพ จิรัฐติกาล (2550) จากการศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการทองเที่ยวในเกาะชาง จังหวัด
ตราด พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ซ่ึงไดแก สถานที่พักมีเพียงพอ สถานที่พักมีใหเลือกหลากหลาย เชน โรงแรม รีสอรท 
สถานที่พักสวยงามและบรรยากาศดี สถานที่พักมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ ดี มีการบริการ
ทัวรในทองถ่ินเพียงพอ มีการบริการรถเชาเพียงพอ มีการบริการรักษาความ ปลอดภัยเพียงพอ 
ประชาชนในทองถ่ินมีอัธยาศัยดี ประชาชนในทองถ่ินมีน้ําใจดีและสถานที่พัก มีการใหบริการ
อาหารอยางเพียงพอโดยพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ ที่มีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับความพึงพอใจ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานความพรอมทางกายภาพของทุกๆ องคประกอบขางตนนั้น โดย
องคประกอบเหลานั้น เปนสิ่งกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางมา ทองเที่ยวในเกาะชาง จังหวัดตราด 
ซ่ึงตรงกับแนวคิดดานพฤติกรรมของผูบริโภคในดานสิ่งกระตุนทางการตลาด เกี่ยวกับดาน
ผลิตภัณฑ ซ่ึงมีความสัมพันธกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย นอกจากตัวของเกสตเฮาสที่
นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางใหความสนใจเปนอันดับแรกแลว ชองทางการจัดจําหนายนับเปน
ตัวแปรสําคัญในการสงเสริมและทําใหเกสตเฮาสเกิดความโดดเดนและเปนที่สนใจ อาจเกิดจาก
ปจจัยหลายประการ ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือแมแตขึ้นตอนของการบริการ
ที่เปนที่ถูกใจของนักทองเที่ยวจนนําไปสูกระบวนการตัดสินใจเลือกที่จะใชบริการ ซ่ึงมีความ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรินทร แสงแกว (2551) จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อรถยนตจากบริษัทตัวแทนในเขตอําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัยดานชองทางในการจัดจําหนาย ทุกรายการมีอิทธิพลอยูใน
ระดับมาก เชน ช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนจําหนาย ทะเลที่ตั้งติดตอไดสะดวก สงมอบรถเร็ว จองไม
นานใหการตอนรับที่ดี ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ศูนยตรวจซอมมีหลายแหงไปมา
สะดวกและบริการที่ดีและรวดเร็ว และสอดคลองกับงานวิจัยของ อานุภาพ จิรัฐติกาล (2550) จาก
การศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการทองเที่ยวในเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดาน ชองทาง การจัดจําหนายในทุกๆ
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องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยในระดับสําคัญมาก ซ่ึงไดแก สามารถ จองหองพักผานทางตัวแทน
ทองเที่ยว สามารถจองหองพักโดยตรง สามารถจองหองพักผาน ทางตัวแทนขายและสามารถจอง
หองพักผานทางอินเตอรเนท โดยพบวา นักทองเที่ยวมีความ พึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยในระดับความพึง
พอใจ ตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัด จําหนายของทุกๆ องคประ กอบขางตนนั้น 
โดยองคประกอบเหลานั้นเปนสิ่งกระตุนให นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในเกาะชาง จังหวัด
ตราด ซ่ึงตรงกับแนวคิดดานพฤติกรรม ของผูบริโภคดานสิ่งกระตุนทางการตลาดเกี่ยวกับดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ซ่ึงมีความสัมพันธกับ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน เสรี 
วงษมณฑา (2542 : 32 – 34) ไดกลาวไววา การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และคุณภาพ (Quality) 
ดังนี้ 
  1. การเพิ่มผลผลิต (Productivity) เปนวิธีการใชปจจัยนําเขา (Inputs) ในการให 
บริการเพื่อแปรสภาพเปนผลผลิต (Outputs) และสรางมูลคาเพิ่มใหกับลูกคา ดังนั้นผลผลิต 
(Outputs) ก็คือประสิทธิผล (Effectiveness) ของผูใหบริการ เปนผลประโยชนที่สงมอบใหกับลูกคา 
สวนปจจัยนําเขา (Inputs) ก็คือปจจัยการผลิตที่ผูใหบริการใช ซ่ึงเปนตนทุนของผูใหบริการ โดยจะ
นํามาเปนแนวทางในการตั้งราคา ซ่ึงถือเปนตนทุนของลูกคา โดยจะตองใหลูกคาเกิดความรูสึกวา
ไดรับความประหยัดหรือประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  2. คุณภาพ (Quality) เปนระดับบริการที่สามารถตอบสนองความจําเปน (Needs) 
ความตองการ (Wants) และความคาดหวังของลูกคา (Expectations) ได ซ่ึงคุณภาพการใหบริการ
จะตองพิจารณาดานตาง ๆ เชน 1) ความเชื่อถือได (Reliability) เปนความสามารถในการใหบริการ
ตามที่สัญญาไวอยางมีคุณภาพและถูกตองแมนยํา 2) การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Responsiveness) 
เปนความเต็มใจที่จะชวยเหลือและใหบริการแกลูกคาอยางกระตือรือรน 3) ความมั่นใจได 
(Assurance) เปนการแสดงถึงความรูและมนุษยสัมพันธของผูใหบริการที่ทําใหผูใชบริการมีความ
เชื่อม่ันในบริการที่ไดรับ 4) ความเห็นใจ (การเขาถึงจิตใจ) (Empathy) เปนการดูแลเอาใจใสและให
ความสนใจที่ผูใหบริการมีตอผูใชบริการ และ 5) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) เปนลักษณะที่
ปรากฏใหเห็นหรือส่ิงที่สามารถจับตองได เชน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ บุคคล เปน
ตน และยังมีความสัมพันธกับปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยที่มีความสําคัญในการประกอบธุรกิจ
การบริการ ซ่ึงจะเปนภาพของบุคคลที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีถือ
วาเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนสําหรับงานบริการ ยอมนํามาซึ่งความนาเชื่อถือไมวาจะในดาน
การแตงกาย การพูด การวางตัว และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ตอลูกคาที่เขามาใชบริการ และการมี
บุคลิกภาพที่ดีและนาเชื่อถือเต็มใจและพรอมที่จะใหบริการยอมกอใหเกิดความประทับใจสําหรับผู
เขามาใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (2541) ปจจัยที่มีผลตอการ
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เลือกใชโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมพบวา ในกลุมผูบริหารกิจการโรงแรมพบวา 
ผูบริหารกิจการโรงแรมคิดวา ปจจัยดานความสะดวกสบาย เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่ผูบริโภคใช
ตัดสินใจเลือกใชโรงแรม ปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมาคือ ปจจัยดานการตอนรับ และสอดคลอง
งานวิจัยของขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และปญหาที่เกิดขึ้นกับผูมาใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบวา ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการในการพิจารณาเลือกใชบริการ
โรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเปนอันดับหนึ่งคือ ปจจัยดานสถานที่ มีอิทธิพล คือ การมี
พนักงานบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ปจจัยดานบริการหรือบุคคล มีอิทธิพลคือ ความสามารถใหบริการ
ที่รวดเร็วทันใจ มีความเขาใจและใหบริการที่ถูกตอง  
 
3. ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 
  จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร สามารถสรุปและเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางเกี่ยวกับความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลและสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาส
บริเวณถนนขาวสาร โดยแบงตามความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดังนี้ 
  1.1 ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยว
ที่เปนกลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนของการบริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นผู
ประกอบธุรกิจหรือเจาของกิจการประเภทที่พักแบบเกสตเฮาสจําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบของ
การใหบริการอยางตอเนื่อง ลดขั้นตอนที่ซํ้าซอนของการปฏิบัติงานใหนอยลงแตยังคงไวซ่ึงคุณภาพ
ของการบริการ รวมถึงการมีพนักงานที่คอยใหบริการที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ 
มีพนักงานคอยใหบริการคําแนะนําตาง ๆ ใหสามารถบริการนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการไดอยาง
ทั่วถึง และรวดเร็ว 
  1.2 ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยว
ที่เปนกลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของหองพักและคุณภาพของการบริการเปนไป
ตามที่นักทองเที่ยวคาดหวังไวกอนที่จะเขามาใชบริการ ผูประกอบการจําเปนอยางยิ่งตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งบุคลากรใหมีความ
พรอมอยูเสมอ ยอมจะสงผลดีในดานการลดตนทุนการผลิต และยังสามารถสรางความแตกตางจาก
คูแขงขันและสรางความภักดีตอสินคาได  
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  1.3 ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
ใหบริการของพนักงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยพนักงานที่คอยใหบริการสามารถสื่อสารกับ
นักทองเที่ยวไดดีและสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวตามที่ขอไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และความใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการอยางเต็มที่ผนวกกับให
พนักงานใหบริการดวยความเปนมิตร มีความเปนกันเอง พูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี ดังนั้น 
ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับพนักงานตอนรับและพนักงานที่คอยใหบริการในดานอื่น ๆ 
โดยตรง ควรมีการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะ
พนักงานตอนรับหรือพนักงานที่มีหนาที่คอยใหบริการตองทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวหลายดาน บางอาจสงผลทําใหพนักงานพูดจาไมสุภาพตอนักทองเที่ยวที่เขามาใช
บริการ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญและเขามาดูแลและปรับปรุงในดานนี้ใหมากยิ่งขึ้น 
  1.4 ดานการสงเสริมการขาย จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญทุก
ประเด็นในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นการใหสวนลดราคาหองพักในกรณีที่นักทองเที่ยวเขาพัก
ผูประกอบการควรจะมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายการสงเสริมการขายในดานสวนลดของราคา
หองพักหรือสิทธิประโยชนตางที่นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการพึงจะไดรับ ณ ชวงเวลานั้น ๆ 
อาจจะเปนการใหสวนในกรณีที่ชําระเปนเงินสด หรือใหสวนลดเปนกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากที่
ประชาสัมพันธลดราคาไวแลว หรือจัดใหมีสวนลดเปนกรณีในชวงเทศกาลสําคัญ ๆ หรือในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยว เพื่อเปนการกระตุนหรือดึงดูดความในใจของนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการที่พัก
เพิ่มมากขึ้น เปนตน 
  1.5 ดานราคา จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาใน
ระดับมากทุกประเด็น โดยที่นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นในราคาหองพักมีความสอดคลองกบัขนาด
ของหองพัก และมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของหองพัก มีการใหบริการที่เหมาะสมกับ
ราคาที่นักทองเที่ยวตองจาย ซ่ึงมีผลตอแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเขามาใชบริการ 
ผูประกอบการควรมีการชี้แจง หรือบอกถึงรายละเอียดตาง ๆ ในสวนของนักทองเที่ยวที่จะเขามาใช
บริการที่พึงจะไดรับใหทราบอยางชัดเจน โดยมีพนักงานคอยอธิบายและใหความชวยเหลือ ซ่ึงเปน
สวนสําคัญอยางมากในการตัดสินใจเขาพักของนักทองเที่ยวและยังสามารถสรางความประทับใจแก
นักทองเที่ยวไดอีกดวย 
  1.6 ดานผลิตภัณฑ จาการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัย
ดานสถานที่โดยรวมในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอความสะอาดและคุณภาพของ
หองพัก เปนอันดับแรก ดังนั้นผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงและรักษา
มาตรฐานคุณภาพของหองพักอยูเสมอ เนื่องจากหองพักควรจะเปนหองพักที่มีความสะดวกสบาย
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หรือแมกระทั่งความสวยงามที่สามารถดึงดูดความสนใจเมื่อเดินเขามาภายในหอง หองพักหรือ
หองนอนเปนหองที่สงผลกระทบโดยตรงตอรางกายและอารมณ การนอนหลับฝนดีเพียงไรในยาม
ค่ําคืนจะสงผลตอนตื่นขึ้นมาในยามเชาดวยอารมณที่สดใส ผูประกอบการควรใหความสนใจและ
เอาใจใสการดูแลความสะอาดอยางตอเนื่อง เพราะความสะอาดและความสวยงามของหองพัก เปน
ส่ิงที่สําคัญอันดับตน ๆ ที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากทีเดียว  
 
  1.7 ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญให
ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวให
ความสําคัญในประเด็นของตัวเกสตเฮาสที่สามารถมองเห็นเดนชัดมีความสะดวกและงายตอการ
เขาถึงเกสตเฮาสรวมทั้งสถานที่ตั้งของเกสตเฮาสตั้งอยูยานใจกลางเมืองซึ่งงายตอการเดินทางไป
ทองเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ รวมทั้งมีการบริการของสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการในดาน
อ่ืนๆ อยูใกลบริเวณสถานที่ตั้งเกสตเฮาส นับวาเปนการไดเปรียบในเชิงธุรกิจ นอกจากการไดเปรยีบ
ทางดานทําเลและสถานที่ตั้งของเกสตเฮาสแลว ผูประกอบการควรเพิ่มการประชาสัมพันธมีการให
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการดานอื่น ๆ ให
นักทองเที่ยวใหรับรูขอมูลตาง ๆ ในเบื้องตน เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางตัว
ผูประกอบการหรือพนักงานที่คอยใหบริการกับนักทองเที่ยวเพื่อเปนการสรางความประทับใจและ
การกลับมาใชบริการอีกในอนาคต 
  1.8 ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญให
ความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวให
ความสําคัญในประเด็นของความสวยงามของการตกแตงภายใน มีความพึงพอใจสภาพแวดลอม
และบรรยากาศโดยรวมของเกสตเฮาส ในการเปนสถานที่ที่ดูสะอาด มีความเปนกันเองของ
พนักงานตอนรับ มีอุปกรณอํานวยความสะดวก ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรมีการจัดสถานที่ใหมี
ความสะอาด  ปลอดโปรง  และเมื่อนักทองเที่ยวเขามาถึงมีพนักงานพรอมที่จะใหบริการ
นักทองเที่ยวตลอดเวลา เพื่อเปนการสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบ
เกสตเฮาสของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ในยานที่มีนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติใหความสนใจ และมีการรวมตัวกันอยูหนาแนน เชน บริเวณถนนสุขุมวิท บริเวณถนน
สีลม เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหไดทราบขอมูลพื้นฐานดานความพึงพอใจ และความตองการของ
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นักทองเที่ยว เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ การวางแผน 
ดําเนินการทองเที่ยวตอไป 
  2.2 ควรจะมีการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการลงทุนในดานของผูประกอบธุรกิจที่
พกัแบบเกสตเฮาส เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการชวยตัดสินใจสําหรับผูที่มีความสนใจที่
จะลงทุนประกอบธุรกิจที่พักแบบเกสตเฮาส และเพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาที่อาจจะสงผลเสียตอผูประกอบธุรกิจที่พักแบบเกสตเฮาสในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดนิทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 

ตั้งแตเดือนมกราคม–เดือนธันวาคม ประจาํป 2552 
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จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดนิทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ป 2552 

จํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขาทางดาน 
ท่ัวประเทศ 

 
เดือน 

2552 2551 

 
% 

2552/2551 

มกราคม  1,269,978 1,437,686 -11.67 
กุมภาพนัธ 1,138,220 1,481,458 -23.17 
มีนาคม 1,237,132 1,407,649 -12.11 

ไตรมาสที่ 1 3,645,330 4,326,793 -15.75 
เมษายน 1,085,293 1,222,253 -11.21 
พฤษภาคม 923,918 1,172,310 -21.19 
มิถุนายน 954,772 1,155,004 -17.34 

ไตรมาสที่ 2 2,963,983 3,549,567 -16.50 
กรกฎาคม 1,094,658 1,275,557 -14.18 
สิงหาคม 1,148,853 1,214,678 -5.42 
กันยายน 1,040,348 890,066 16.88 

ไตรมาสที่ 3 3,283,859 3,380,301 -2.85 
ตุลาคม-ธันวาคม 4,256,669 3,327,559 27.92 
รวม มกราคม-ธันวาคม 14,149,841 14,584,220 -2.98 

 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามสําหรับสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ทีใ่ชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 
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Tourist Accommodation Questionnaire 

As part of the Course “Business Research Methodology” 
Master of Business Administration Program 

Silpakorn University 
 
 
Dear Sir/Madam 

Good morning/ good afternoon and welcome to Bangkok. We are pleased that you decided to stay 
here. We would appreciate it of you would take a little time to participate in a survey which will 
probably help us make your future stay in Bangkok much more pleasant.  
 

 

Please mark the appropriate answers to the questions below and provide more detailed 
information if necessary.  
 
Part I Demographic Information 
 

1. Your country of residence / home country………………..
2. Your nationality…………………….
3. Your Gender 
        Male     Female 
4. Your Age group 
      20 years and less    21 ~ 30 years  

 31 ~ 40 years    41 ~ 50 years 
 51 ~ 60 years    More than 60 years 

5.) Educational background 
  High school     Diploma 
 Undergraduate    Graduate & Higher 
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6.) Occupation 
 Student     Professional 
 Agriculture     Administration and Managerial 
 Commercial Personnel    Government official  
 Hired/employed    Enterprise officer 
Housewife     Other……………………… 

7.) Income 
  300 USD/ 200 EUR and less   301-600 USD/ 201-410 EUR  

   601-900 USD/ 411-620 EUR   901-1,000 USD/ 621-820 EUR 
   1,001-1,500 USD/ 820-1040 EUR  More than 1,501 USD/ 1,041 EUR 
8.) Marital Status 

  Single     Married 
  Widow/Divorce 

9. Have you ever been to Thailand before? 
        No. This is the first time. 

 Yes. So far I have been to Thailand …….…...times 
10. How many days are you planning to stay in Thailand? 
       Entry date ……………..   Expected exit date ……………… 
11. Have you ever been to any city other than Bangkok? 
        No      Yes, I have been to ………………. 
12. How is your trip organized? 
      By a travel agency    On your own   

 Other, please specify ……. 
13. Who is accompanying you on your current visit to Thailand? 
       No one     Partner 

 Family members / relatives   Children 
 Friend     Co-workers  
 Business partners    Other, please specify ………… 
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14. What is the main purpose of this trip? 
      Holidays/leisure/relaxation   Visiting relatives and/or friends 
      Business reasons    Education (student)  

 Conferences/seminars/exhibitions/conventions/trade fairs 
       Training/research (employed-not student) 

 Shopping     Sports/recreation 
 Cultural purposes    Religious reasons 
 Health-related     other, please specify ………… 

15. What country did you visit before entering Thailand?.......................... 
16. What is your next destination after this trip? ………………………… 
17. Which of the following sources did you use to obtain information about Thailand? 
     Travel agent     Internet 

 Tourist office / visitor information center 
   Travel book / travel guide / travel brochure 
     Advertising / travel articles or documentaries (TV, radio, or print) 
     Friends or relatives    Previous experience 
     Words of mouth    Other, please specify………… 
18. Does news or information on Thai economic issues affect your decision to visit Thailand? 
    Yes      No      
19. Does news or information on Thai social issues affect your decision to visit Thailand? 
     Yes      No       
20. Does news or information on Thai political issues affect your decision to visit Thailand? 
     Yes      No   
 
Part II Listed below are some elements that you may consider when you choose a 
guesthouse/B&B located in the area of Khao San Road as your accommodation. Please indicate 
how IMPORTANT is each of these elements to you when you choose any guesthouse/B&B in 
general (rate them on a scale 1-5 where 1 means completely unimportant and 5 very important.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      175 

 

 

How important is this element? 
Very           Completely   
Important              unimportant 

 
 

Elements of guesthouse 

5 4 3 2 1 
Product      
21. Cleanliness of room      
22. Condition of in-room furniture      
23. Good lighting      
24. Peaceful, quiet room      
25. Cleanliness of toilet      
26. A variety of rooms is offered      
27. Room is unique/ trendy.      
28. Availability of in-room toilet      
29. Availability of in-room phone      
30. Wide recognition/popularity among foreign tourists      
31. Bed/mattress/pillow is comfortable      
32. In-room anti-thief device/belonging protection device      
33. Access control against intruders/non-guest outsiders      
34. Availability of security guards      
35. Additional services (hi-speed Internet, food & beverage service, etc.)      
Price      
36. Room price is affordable.      
37. Room price is cheaper when compared to those of other guesthouses.      
38. Room size is worth the price.      
39. Room quality is worth the price.      
40. Room service is worth the price.      
41. Room price varies by tourist season.      
42. Room price varies by economic climate.      
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How important is this element? 
Very           Completely   
Important              unimportant 

 
 

Elements of guesthouse 

5 4 3 2 1 
Place      
43. Easy access from/to the airport      
44. The guesthouse can be reached easily.      
45. Location in the city center      
46. Location in the vicinity of cultural/historic places      
47. Location in the residential area      
48. Easy access to tourist spots/attractions      
49. A variety of booking channels is offered.      
50. Easy access to convenience store/grocery store      
51. Easy access to automatic teller machine/bank      
52. Easy access to clinic/hospital/medical services      
Promotion      
53. Discount offered if an advance booking is made.      
54. Discount offered upon checking      
55. Free night offered for a long stay      
56. Discount coupon for next stay      
57. Enough information about the guesthouse      
Process      
58. Speed and convenience of reservation service      
59. Speed and convenience of check-in/check-out service      
60 Speed and convenience of in-house service      
Productivity and Quality      
61. Quality of room meets expectations/prior requirements.      
62. Quality of room meets general standards.      
63. Overall service does what it claims.      
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How important is this element? 
Very           Completely   
Important              unimportant 

 
 

Elements of guesthouse 

5 4 3 2 1 
Productivity and Quality      
64. Overall service does what you need.      
65. Certification from trustworthy tourist organizations agencies      
66. Satisfaction guarantee reimbursement      
People      
67. Staff provide efficient services.      
68. Staff understand your requests.      
69. Staff are helpful.      
70. Staff are polite and friendly.      
71. Staff have multi-lingual skills.      
Physical Evidence      
72. Interior decoration      
73. Exterior decoration      
74 Good environment/surroundings      
75. Easy access to public transport services      
76. Cleanliness of the outside area      
77. Availability of signs/marks that help you reach the guesthouse      
78. Neat appearance of staff.      
79. Clear information signs      
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Part III Travel behavior information 
 

80. How many times have you visited Khao San Road over the past 5 years? 
      (Including this visit)……. …………times 
81. Which of the following sources did you use to obtain information about Khao San Road? 
     Travel agent      Internet 
     Tourist office / visitor information center 

 Travel book / travel guide / travel brochure 
     Advertising / travel articles or documentaries (TV, radio, or print) 
      Friends or relatives    Previous experience 
      Words of mouth    Other, please specify 
82. What is the main reason for your stay in the area of Khao San Road? 

 Reasonable price    Prior experience 
   Part of a tour package   Recommendation 
         Easy access to nightlife spots   Business reasons 
      Location in the vicinity of cultural places 
  Other, please specify 
83. What form of transport did you take from the airport to your accommodation in the area of 
KhaoSan Road? 
  Airport bus     Taxi 
  Tour coach/mini-van   Public transport link (boat, sky train, bus, etc) 
84. What is the type of your accommodation during your stay in the area of Khao San Road? 
      Hotel     Guesthouse/ B&B 
      Serviced apartment    Rental house/room 
85. How many nights did you stay / are you planning to stay in the area of 
      Khao San Road?………..……nights 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      179 

 

86. Do you plan to use any additional tour package service offered by agencies located in the area 
of Khao San Road? 
      No, I desire to travel on my own. 

 Yes, I need a tour package with a tourist guide 
     Yes, I need a tour package without a tourist guide 
      Other, please specify 
87. What are your favorite activities during your stay in the area of Khao San Road?  

      Sightseeing / walking tour   Shopping 
 Dining     Nightlife 
 Other, please specify ………….. 

88. What tourist destination/spot did you go/are you planning to go during your stay in the area of  
      Khao San Road? 
     Temple of Emerald Buddha / Grand Palace 
     National Museum    Vimanmek Mansion 
     The Queen’s Gallery    Other, please specify ………….. 
89. How much money is expected to be used for your whole trip? (Excluding air fare) 

 Less than 1,450 USD/ 1,100 EUR  1,451- 2,050 USD/ 1,101-1,550 EUR 
    2,051-2,650 USD/ 1,551-2,000 EUR  2,651-3,250 USD/ 2,001-2,500 EUR 
     Other, please specify ………….. 
90. Do you plan to stay at an accommodation in the area of Khao San Road again for your next 
trip to Thailand? 
     Yes      No 
91. In your view, a few words that best describe Khao San Road should be……………………… 
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Part IV Factors affecting customer satisfaction with the accommodation 
 

How important is this element? 
Very           Completely   
Important              unimportant 

 
 

Satisfaction 

5 4 3 2 1 
92. Satisfaction with easy access to tourist attractions/tourist spots      
93. Satisfaction with availability of convenient amenities/services      
94. Satisfaction with first impression upon arrival at the Guest House      
95. Satisfaction with overall cleanliness of the Guest House      
96. Satisfaction with unique appeal/distinctive features of the Guest House      
97. Satisfaction with design and decoration of the Guest House      
 

Thank you very much for your time and answers 
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ภาคผนวก ค 
คาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันแบบสอบถาม  
(สวนประสมทางการตลาด) 

 
Reliability Statistics 

Cronbach’s 
Alpha 

 
N of Items 

0.965 59 
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean 
If Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Product 
1. Cleanliness of room 
2. Condition of in-room furniture 
3. Good lighting 
4. Peaceful, quiet room 
5. Cleanliness of toilet 
6. A variety of rooms is offered 
7. Room is unique/ trendy 
8. Availability of in-room toilet 
9. Availability of in-room phone 
10.Wide recognition/popularity among foreign 
tourists 
11. Bed/mattress/pillow is comfortable 
12.In-room anti-thief device/belonging 
protection device 
13.Access control against intruders/non-guest 
outsiders 
14. Availability of security guards 
15. Additional services (hi-speed Internet, food 
& beverage service, etc.) 

 
199.1000   
200.0750 
200.1000   
199.7750   
199.1897   
200.4500   
200.8500   
199.9500   
201.5500   
200.6500   

 
199.4250   
199.8250   

 
199.5250   

 
200.1000   
200.0000   

 

 
1209.2718 
1211.1481 
1218.9128   
1217.1019   
1199.2000   
1204.9205   
1219.0538   
1194.4590 
1237.8436   
1262.3872   

 
1201.9429   
1228.9686  

 
1213.5891   

 
1195.2205   
1222.0000   

 

 
0.6805 
0.6143 
0.4988   
0.5265   
0.7645 
0.6559 
0.4331   
0.6392   
0.2546   

-0.0826   
 

0.7493   
0.3752 

 
0.6004   

 
0.7025   
0.4071   

 
0.9644 
0.9645 
0.9649 
0.9648 
0.9640 
0.9644 
0.9652 
0.9645 
0.9656 
0.9667 

 
0.9641 
0.9653 

 
0.9646 

 
0.9642 
0.9653 
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 Scale Mean 
If Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Price 
1. Room price is affordable 
2. Room price is cheaper when compared to 
those of other guesthouses 
3. Room size is worth the price 
4. Room quality is worth the price 
5. Room service is worth the price 
6. Room price varies by tourist season 
7. Room price varies by economic climate 

 
198.9000 
199.3250   

 
199.4500   
199.2500   
199.8500   
199.8000   
200.1250   

 
1249.0667   
1245.6096   

 
1210.1513   
1202.4487   
1198.0282   
1202.7282   
1206.7788   

 
0.1272   
0.1534   

 
0.6806   
0.7754   
0.6416   
0.6277 
0.6022   

 
0.9658 
.09659 

 
0.9644 
0.9641 
0.9644 
0.9645 
0.9646 

Place 
1. Easy access from/to the airport 
2. The guesthouse can be reached easily 
3. Location in the city center 
4. Location in the vicinity of cultural/historic 
places 
5. Location in the residential area 
6. Easy access to tourist spots/attractions 
7. A variety of booking channels is offered 
8. Easy access to convenience store/grocery 
store 
9. Easy access to automatic teller 
machine/bank 
10. Easy access to clinic/hospital/medical 
services 

 
199.8250   
199.4000   
199.4250   
199.8500   

 
200.3500   
199.5750   
200.2000   
199.6250   

 
199.5500 

 
200.1500   

 
1221.7378   
1226.8615   
1229.8404   
1210.3359   

 
1211.5154   
1232.1994   
1219.0359   
1219.7788   

 
1210.9205 

 
1199.6692   

   

 
0.4891   
0.5690   
0.3688   
0.6392   

 
0.6147   
0.3861   
0.6453   
0.4800   

 
0.6053 

 
0.6710   

   

 
0.9649 
0.9648 
0.9653 
0.9645 

 
0.9645 
0.9652 
0.9645 
0.9650 

 
0.9646 

 
0.9643 

 

Promotion 
1. Discount offered if an advance booking is 
made 
2. Discount offered upon checking 
3. Free night offered for a long stay 
4. Discount coupon for next stay 
5. Enough information about the guesthouse 

 
199.9750   

 
199.7500   
199.4250   
199.9500   
199.6000   

 
1208.1788   

 
1208.6538   
1216.9686   
1202.7154   
1212.2462   

 
0.6526 

 
0.6581   
0.4378   
0.5506   
0.6281   

 
0.9644 

 
0.9644 
0.9652 
0.9648 
0.9645 
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 Scale Mean 
If Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Process 
1. Speed and convenience of reservation 
service 
2. Speed and convenience of check-in/check-
out service 
3. Speed and convenience of in-house service 

 
200.0000   

 
199.7250   

 
200.0000   

 
1219.4872   

 
1218.7173   

 
1218.1026   

 
0.5407   

 
0.5600   

 
0.4947   

 
0.9648 

 
0.9647 

 
0.9649 

Productivity and Quality 
1. Quality of room meets expectations/prior 
requirements 
2. Quality of room meets general standards 
3. Overall service does what it claims 
4. Overall service does what you need 
5. Certification from trustworthy tourist 
organizations agencies 
6. Satisfaction guarantee reimbursement 

 
199.5500   

 
199.4750   
199.4500   
199.3500   
199.9000   

 
199.9500   

 
1216.7154   

 
1224.5635   
1224.2538   
1224.9000   
1209.1692   

 
1199.7923   

 
0.5678   

 
0.4374   
0.5340   
0.4782   
0.6608   

 
0.7476   

 
0.9647 

 
0.9651 
0.9648 
0.9649 
0.9644 

 
0.9641 

People 
1. Staff provide efficient services 
2. Staff understand your requests 
3. Staff are helpful 
4. Staff are polite and friendly 
5. Staff have multi-lingual skills 

 
199.4000   
199.0750   
199.0250   
198.8500   
199.6750   

 
1214.4513   
1222.2250   
1227.8712   
1238.0795   
1211.4045   

 
0.6895 
0.5475   
0.4615   
0.3977   
0.6049   

 
0.9644 
0.9648 
0.9650 
0.9651 
0.9646 

Physical Evidence 
1. Interior decoration 
2. Exterior decoration 
3. Good environment/surroundings 
4. Easy access to public transport services 
5. Cleanliness of the outside area 
6. Availability of signs/marks that help you 
reach the guesthouse 
7. Neat appearance of staff 
8. Clear information signs 

 
200.3500   
200.6250   
199.6750   
199.5250   
199.9000   
199.8000   

 
200.0500   
199.7750   

 
1203.9769   
1208.7532   
1217.6096   
1221.0250   
1201.0667   
1207.9077   

 
1209.5872   
1203.7173   

 
0.7392   
0.6955   
0.5952   
0.6174   
0.7582   
0.7065   

 
0.5897   
0.7287   

 
0.9642 
0.9643 
0.9646 
0.9646 
0.9641 
0.9643 

 
0.9646 
0.9642 
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คาความเชื่อม่ันแบบสอบถาม  
(ความพงึพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร) 

 
Reliability Statistics 

Cronbach’s 
Alpha 

 
N of Items 

0.8516 6 
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean 
If Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

1. Satisfaction with easy access to tourist 
attractions/tourist spots 
2. Satisfaction with availability of convenient 
amenities/services 
3. Satisfaction with first impression upon 
arrival at the Guest House 
4. Satisfaction with overall cleanliness of the 
Guest House 
5. Satisfaction with unique appeal/distinctive 
features of the Guest House 
6. Satisfaction with design and decoration of 
the Guest House 

24.3500   
 

24.4250 
 

25.4000 
 

25.5500 
 

25.6250 
 

25.8250 

17.4641 
 

17.6353 
 

15.9897 
 

15.4846 
 

15.5737 
 

15.3788   

0.5288 
 

0.5147 
 

0.7802 
 

0.7021 
 

0.6605   
 

0.6146   

0.8410 
 

0.8425 
 

0.8136 
 

0.8195 
 

0.8250 
 

  0.8323 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน รายช่ือผูนําเสนอผลงานวิจยั 

และผลรางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั 
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศกึษา คร้ังที่ 12 
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ประวัตผูวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล  นายตฤณ พร้ิงประเสริฐ 
ท่ีอยู  90/329 หมู 9 หมูบานพุทธธานี ซอย 13 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลกระทุมลม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. 081 170 3674 
สถานที่ทํางาน แผนกออกแบบและผลิตตนฉบับ สวนผลิตแมพิมพและวิจัยพัฒนา 

สํานักพัฒนาและสนับสนุนการผลิต โรงพิมพธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร 
ธนาคารแหงประเทศไทย เลขที่ ๑๘ หมู ๒ ถนนบรมราชชนนี ตําบลขุนแกว 
อําเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 73120 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2530 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการพมิพ 
   คณะวิชาชางพมิพ-ชางภาพ วทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2532 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการพิมพ 
   คณะวิชาชางพมิพ-ชางภาพ วทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

พ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2532-2534  พนักงานพิมพ แผนกพิมพสีพื้น กองการพมิพ โรงพิมพธนบัตร 
    ธนาคารแหงประเทศไทย 
 พ.ศ. 2534-2543  เจาหนาที่ผลิตตนฉบับ กลุมงานทําแมพิมพ สายงานทําแมพิมพ 
    โรงพิมพธนบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย 
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พ.ศ. 2543-2547  เจาหนาที่ผลิตตนฉบับอาวุโส แผนกออกแบบและผลิตตนฉบับ 
    สวนแมพิมพและวิจยัพัฒนา ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและสนับสนุน 
    โรงพิมพธนบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย 
 พ.ศ. 2547-2553  เจาหนาที่ออกแบบสรางลายพิเศษ แผนกออกแบบแบบ 
    และผลิตตนฉบับ สวนแมพมิพและวิจัยพฒันา สํานักพฒันา 
    และสนับสนนุการผลิต โรงพิมพธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร 
    ธนาคารแหงประเทศไทย 
 พ.ศ. 2553-ปจจุบัน ผูชํานาญการออกแบบสรางลาย แผนกออกแบบ 

และผลิตตนฉบับ สวนแมพมิพและวิจัยพฒันา สํานักพฒันา 
    และสนับสนนุการผลิต โรงพิมพธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร 
    ธนาคารแหงประเทศไทย 
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