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    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  โดยกลุ่มตวัอย่างเน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอนจึงไดจ้ากการค านวนสูตร Non Probability โดยก าหนดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน และเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งเป็นทั้งส้ิน 400 คน การวิเคราะห์ใช้สถิติค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช ้T-test ส าหรับตวัแปรท่ีจ าแนก 2 กลุ่ม และ F-test  
ส าหรับตวัแปรจ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม เม่ือพบว่ามีนยัส าคญัจะท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ
ฟิชเชอร์ (Fisher’s LSD Procedure) ส าหรับทดสอบสมมติฐาน   
  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียส่วนประสม
การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นบริการ 
ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะห้องพกั ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 2) ทศันคติของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั
ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัทศันคติ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเช่ือ ดา้นการปฏิบติั และ
ดา้นความรู้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และ 3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกั
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน มีผลท าใหก้ารตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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      This research aims to determine the factors influencing the decision to stay living in 
the residence of the consumers in Amphur Mueng, Nakhonpathom Province. Researcher does not 
know the exact number of sample so researcher use the calculation from formula of Non-
Probability by defining the confidence level of 95% the size of the sample 385 and add a sample 
to a total of 400. Researcher  analysis the result by using statistics of percentages, mean, standard 
deviation, T-test for variables by two groups, and F-test for variables by more than two groups 
when it was found that significant tests the LSD of Fisher (Fisher's LSD Procedure. ) for 
hypothesis testing. 

      The results showed that 1) The marketing mix decisions stay in a dormitory housing 
consumers in Amphur Mueng, Nakhonpathom Province as a whole showed that all marketing mix 
factors were in high level. When considering the location that the personnel service provider, 
Quality of service, Aspect room pricing, and marketing support were at the same high level 2) 
attitudes of the decision to stay living in the residence of the consumer in Nakhonpathom 
Province as a whole showed that average attitudes were in high level. When considering that the 
belief. Practical and knowledge. Were in a high level on all sides, and 3)factors affecting the 
decision to stay living in the residence of the consumer in Nakhonpathom Province. By personal 
factors were gender, age, education level, occupation status, and household income per month 
have made the decision to stay living in the dormitory of consumers in Nakhonpathom Province 
differences statistically significant at the .05 level. 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                   ปัญหาเร่ืองท่ีพกัอาศยัเป็นปัญหาทางสังคม ประการหน่ึงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากร ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัก็
เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั เมืองใหญ่ ๆ แทบทุกแห่งในโลกประสบปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ ปัญหาการ
เพิ่มจ านวนของประชากรเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดตามมา ประชากรอยู่กันอย่าง
หนาแน่น ท าให้เกิดแหล่งเส่ือมโทรม และแหล่งเส่ือมโทรมนั้นจะน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ 
ปัญหาเก่ียวกบัอนามยั ปัญหาท่ีเก่ียวกบัเด็กวยัรุ่น ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
และปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีนอกจากจะเป็นอนัตรายโดยตรงต่อสวสัดิภาพของประชาชนผูพ้กัอาศยั
แลว้ ยงัเป็นการบัน่ทอนความเจริญกา้วหน้าของประชาชนและประเทศชาติ ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้รัฐบาลไดม้องเห็นปัญหาและจดัด าเนินนโยบายบา้นคนจน หรือ
โครงการบา้นเอ้ืออาทร และดว้ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงั
พฒันา สภาพทางสังคมเกษตรกรรมก าลงัปรับเปล่ียนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมซ่ึงมีการขยายตวั
อยา่งรวดเร็ว มีโรงงานตั้งข้ึนมากมาน แรงงานจากภาคเกษตรเคล่ือนยา้ยเขา้สู่อุตสาหกรรมมากข้ึน
เป็นทวคูีณ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย 2550) 

   การจดัตั้งหอพกัตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน และในหมวดการตั้งหอพกัระบุ
ไวว้า่หอพกัท่ีสร้างตอ้งมีห้องนอน  ห้องตอ้นรับผูเ้ยี่ยมเยียน ห้องอาหาร ห้องน ้ าและห้องส้วม ซ่ึงมี
สภาพถูกสุขลกัษณะตามท่ีก าหนดในกระทรวง และเจา้ของหอพกัตอ้งจดัให้มีกฎระเบียบประจ า
หอพกั แต่เน่ืองจากในปัจจุบันการแข่งขันมีมากข้ึน ข้อก าหนดต่างๆ ใน พ.ร.บ. จึงเป็นเพียง
ปัจจยัพื้นฐาน ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการจึงเสนอเง่ือนไขอ่ืนๆ เพื่อให้ผูรั้บบริการใชใ้นการตดัสินใจ 
เช่น พื้นท่ีกวา้งขวาง หอพกัมีระยะทางไม่ไกลจากสถาบนัการศึกษา  ราคาค่าเช่าพกั ท่ีจอดรถ
สะดวกสบาย ร้านขายอาหาร ร้านซกัอบรีด  ร้านเสริมสวย ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
หอ้งพกั อาทิ มีพดัลม โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้าอุ่น โตะ๊เขียนหนงัสือ โทรศพัท์
ภายในห้องพกั ยิ่งไปกว่านั้นบางหอพกัไดจ้ดัให้มียามรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึง
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ความแตกต่างเหล่าน้ีท าให้หอพกัแต่ละแห่งมีการแข่งขนักนัทุกดา้น ประกอบกบัแนวโนม้อนาคต
จะเพิ่มข้ึน 

การเจ ริญเ ติบโตของธุรกิจ  ส่งผล ต่อการขยายงานขององค์กร ต่าง  ๆ  และ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไดพ้ฒันาและผลิตบุคลากรเพื่อป้อนตลาดแรงงาน กระบวนการดงักล่าว
เป็นวงจรของกระบวนการท างานในปัจจุบนั ท าให้ส่งผลต่อธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและจาก
ตวัเลขการเพิ่มข้ึนของการจา้งงานต่าง ๆ ท าใหม้องเห็นช่องทางในการสร้างรายไดอี้กหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเส้ือผา้ และท่ีเราไม่สามารถมองขา้มไปได ้คือ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ท่ีในขณะน้ีมีการแข่งขนัอย่างดุเดือด และมีธุรกิจท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์ท่ี
ในขณะน้ีมีการแข่งขนัอย่างดุเดือด และมีธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์อีกประเภทคือ ธุรกิจ
เก่ียวกบัท าหอพกั  หรืออพาร์ตเมนตใ์ห้เช่า ซ่ึงถือเป็นช่องทางหน่ึงท่ีสร้างก าไรให้กบัเจา้ของธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นอยา่งดี ถึงแมว้า่การท าธุรกิจดงักล่าวจะมีระยะเวลาในการคืนทุนชา้กวา่ธุรกิจอ่ืน ๆ  
      จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีการรวมตัวกันทางด้านอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษาท่ีมี ช่ือเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม เป็นตน้ ท าให้ความตอ้งการของท่ีพกัอาศยั
เพิ่มมากข้ึน โดยดูไดจ้ากจ านวนหอพกัอาศยัรายเดือนในจงัหวดันครปฐมท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมาก
และมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นลกัษณะของหอ้งพกั ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้อง ท าเลท่ีตั้ง 
และราคาเช่าห้องพกัประกอบกบัแนวโน้มจ านวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน โดยตรวจสอบขอ้มูลจากการ
จดทะเบียนหอพกัเพิ่มข้ึนทุกปีในจงัหวดันครปฐมนบัตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบนั (ส านกัพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครปฐม, 2552)  ซ่ึงหอพกัถือเป็นตวัเลือกอนัดบัตน้ๆ ของท่ีพกั
อาศยัท่ีสะดวกและรวดเร็วในการเขา้พกัอาศยั โดยท าใหน้กัเรียน นกัศึกษาจ านวนมากตอ้งยา้ยเขา้มา
อาศยัอยูบ่ริเวณใกลก้บัสถานท่ีศึกษาเพื่อความสะดวกในการเดินทาง พร้อมทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายอีก
ดว้ย ส่วนประชาชนผูใ้ชแ้รงงานจ าเป็นตอ้งยา้ยตวัเองเขา้มารวมตวักนัในแหล่งท่ีมีรายได ้เพื่อความ
สะดวกในการท างานและการด ารงชีวิต การเลือกหอพกัจึงมีความจ าเป็นมากข้ึนด้วย เม่ือมีการ
เคล่ือนยา้ยถ่ินฐานมาท างานหรือเพื่อการศึกษา ซ่ึงการเช่าพกัอาศยัหอพกัในบริเวณท่ีใกล้กับท่ี
ท างานหรือสถานศึกษาอาจจะเหมาะสมมากกวา่และมีค่าใชจ่้ายไม่สูงเม่ือเทียบกบัการซ้ือท่ีพกัอาศยั
ถาวร เช่น บา้น ทาวน์เฮา้ส์คอนโดมิเนียม ท่ีจะตอ้งใชเ้งินจ านวนมากกวา่การเช่าพกัอาศยัตามหอพกั    
       จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สุภิดา ผดุงขวญั (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อ าเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, ชนนัยา ขยิ่มคา้ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นหอพกัและส่วนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพัก กรณีศึกษา                               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3 
 

               (2547) ได้ ศึ กษา เ ร่ือง                                   
                                                         , พรชยั สังข์สังวาลย ์(2547) ได้
ศึกษาเร่ือง                                                                       
        , วชิราภรณ์ โลหะชาละ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัในจงัหวดัเชียงราย, ขวญัหทยั สุขสมณะ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกบริการโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย, เทอดศกัด์ิ เต็มทรัพยอ์นันต ์
(2544)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงแรมกานตม์ณี
พาเลซ, รสมารินทร์ อรุโณทยัพิพฒัน์ (2544) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นสถานท่ีจดัประชุม, กฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ (2544) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่, กาญจนา แก้วแหยม 
(2540)ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัในฐานะท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัหอพกัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จึงท าให้มีความสนใจท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการให้เช่าท่ี
พกัรายเดือน และจกัไดน้ าผลการวิจยัมาใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการท่ีพกัอาศยัราย
เดือน อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ จะลงทุนในธุรกิจประเภทน้ี ในการน าไปใช้เป็น
แนวทางการปรับปรุงสวสัดิการ ทางดา้นท่ีพกัอาศยัให้แก่พนกังานสาขาของบริษทัใหญ่และเล็กท่ีมี
สาขาในจังหวดันครปฐม นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานต่าง รวมถึงเป็นแนวทางให้กับ
หน่วยงานของรัฐ ในการจดับริการอยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
         เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
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สมมติฐานการวจัิย 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

การเลือกพกัอาศยัในหอพกั 
       1.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผู ้บริโภคใน

อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
       2.  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมืองจงัหวดันครปฐมมีการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกั 
       3.  ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภค

ในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
       ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  และสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดดงัน้ี 
             ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  อาชีพ 

5.  สถานภาพ 

6.  รายไดต่้อเดือน 

 

 
 

ปัจจัยทศันคติ 
1.  ความรู้ 
2.  ความเช่ือ 
3.  การปฏิบติั 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P’s 
1.  ดา้นลกัษณะหอ้งพกั 

2.  ดา้นราคา 
3.  ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.  ดา้นการบริการ 
6.  ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
7.  ดา้นคุณภาพการบริการ 
 

การตัดสินใจเลอืกพกัอาศัยในหอพกั
ของผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองจังหวดั

นครปฐม 
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ขอบเขตของการวจัิย 
       การวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
     1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความตอ้งการดา้นปัจจยัแวดลอ้มต่อ
หอพกัและระดบัการตดัสินใจเช่าหอพกัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 
      2.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  เน่ืองจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย
การค านวนจากสูตร Non Probability เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา
2538:74) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยให้ค่าผิดพลาดไม่เกิน 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 385 
คนและเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งเป็นทั้งส้ิน 400 คน ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูห่อพกัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม   โดย  
n = จ านวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 
Z = ค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงันั้นค่า Z = 1.96 
E = ความคลาดเคล่ือนในการประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดท่ียอมรับได ้            E = 0.05 

n = Z2 / 4E2 

n = (1.96)2 / 4(0.05)2 
n = 384.16 - -> 385 คน 

       การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)                                            ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงใช้เวลาในการแจกและรวบรวมเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2553 – วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ระยะเวลารวม 30 วนั 

      3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
     3.1 ตวัแปรอิสระ คือ   

     3.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ   สถานภาพ 
และรายไดต่้อเดือน 

     3.1.2  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s  ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะหอ้งพกั  ดา้น
ราคา  ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นการบริการ  ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  และดา้น
คุณภาพการบริการ 

     3.1.3  ปัจจยัทศันคติ ไดแ้ก่ ความรู้  ความเช่ือ  การปฏิบติั 
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     3.2  ตวัแปรตาม คือ  การตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน อ าเภอ
เมืองจงัหวดันครปฐม 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

       1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม 

       2. ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการเพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงหอพกั
ของผูป้ระกอบการใน อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

          1.  หอพกั  หมายถึง  อาคารพาณิชย ์(ตึกแถว) หรืออาคารก่อสร้างท่ีมีจ  านวนชั้นไม่ต ่า
กว่า 4 ชั้น แบ่งเป็นห้อง ๆ เป็นสัดส่วน ในงานวิจยัน้ี คือ หอพกัท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม 

       2.  การตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกั  หมายถึง  กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใน
การเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม หรือพอใจเพื่อจะไดน้ าไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาได ้ในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  1.  ดา้นลกัษณะห้องพกั 2.  ดา้น
ราคา 3.  ดา้นท าเลท่ีตั้ง 4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 5.  ดา้นการบริการ 6. ดา้นบุคลากร 7. 
ดา้นคุณภาพการบริการ 

       3                          สถานภาพส่วนบุคคลของผูพ้กัอาศยัของตวัแปรส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อการเขา้พกัอาศยัหอพกั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได้
ต่อเดือน 

       4. เพศ หมายถึง เพศของผูพ้กัอาศยัท่ีมาใชบ้ริการของหอพกัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม 

       5. อายุ หมายถึง อายุปัจจุบนันบัเต็มปีของผูพ้กัอาศยัท่ีมาใช้บริการของหอพกัในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

       6                                                        ผูพ้กัอาศยัท่ีมาใช้
บริการของหอพกัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

       7                        ผูพ้กัอาศยัท่ีมาใช้บริการของหอพกัในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 
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      8                                     ผูพ้กัอาศยัท่ีมาใชบ้ริการของหอพกัในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

      9                            ผูพ้กัอาศยัท่ีมาใชบ้ริการของหอพกัในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ โสด แต่งงาน และ หยา่ร้าง 

    10            ประ              P’s          ความส าคญัเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ลกัษณะห้องพกั ดา้นราคาของหอพกั ดา้นท าเลท่ีตั้งของหอพกั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการ
บริการ ดา้นบุคคลากรท่ีใหบ้ริการและ ดา้นคุณภาพการบริการของพนกังาน 

    11.  ด้านลักษณะห้องพัก  หมายถึง สถานท่ีให้เช่าพกัเชิงพาณิชย์ท่ีมีนักเรียนหรือ
นกัศึกษา ท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยูไ่ม่เกินระดบัปริญญาตรี  เปิดใหเ้ขา้พกัตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 
มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผูข้อพกั และไม่ใช่หอพกัท่ีด าเนินการโดยสถานศึกษา ส่วนมาก
หอพกัจะมีขนาดเล็กและราคาค่าเช่าถูกกวา่ อพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโด เป็นสถานท่ีท่ี “จดัข้ึนเพื่อรับ
ผูพ้กั” โดยจะตอ้งมีลกัษณะส าคญั  คือ  1. มีการจดัสถานท่ีข้ึนเพื่อรับผูพ้กั เช่น มีห้องนอน และ
เคร่ืองใช้ในการหลบันอน ห้องน ้ า และห้องส้วม เป็นตน้    2. เจา้ของมีเจตนารับผูพ้กัเพื่อ เอา
ค่าตอบแทน 

     12.  ดา้นราคา  หมายถึง ราคาของค่าเช่ามีความเหมาะสมกบัหอพกัเม่ือเทียบกบัคุณภาพ
ของหอพกัในดา้นความสูงต ่าของราคาเม่ือเทียบกบัหออ่ืน ๆ ในพื้นท่ีของอ.เมือง จ.นครปฐม 

     13.  ด้านท าเลท่ีตั้ง หมายถึง สถานท่ีตั้งของหอพกัรวมถึงท าเล เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกในการเดินทางเขา้ออกหรือไปยงัสถานท่ีท่ีไปสม ่าเสมอ, ความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร
ทั้งดา้นขอ้มูลและเสียง (อินเตอร์เน็ต และ โทรศพัท)์  

     14.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค   สนใจมาใช้
บริการของหอพกั  ประกอบดว้ยการประชาสัมพนัธ์  การให้ส่วนลดแก่ผูอ้ยูอ่าศยั  การให้บริการ
ของพนักงาน การบริการแบบครบวงจรซ่ึ งรวมถึง  เฟอร์ นิ เจอ ร์  โทรทัศน์  โทรศัพน์ 
เคร่ืองปรับอากาศ และแผน่ป้ายแจง้ช่ือหอพกั 

      15.  ด้านการบริการ หมายถึง  ขั้นตอนหรือวิธีในการให้บริการในด้านต่างๆ ในท่ีน้ี
หมายถึง วิธีการในการให้บริการด้านการเสนอบริการ ขณะบริการ และหลงัจากรับบริการของ
ผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นความถูกตอ้ง รวดเร็ว ไดม้าตรฐาน 

      16.  ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าของมีความรู้เก่ียวกับส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในหอพกัเป็นอยา่งดี มีความจริงใจ แนะน าขอ้มูลต่างๆ การแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย    รวมทั้งอธัยาศยัของเจา้ของหอพกัหรือเจา้หนา้ท่ี 
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      17.  ด้านคุณภาพการบริการ  หมายถึง  การให้บริการลูกค้าท่ีมีคุณภาพเกิดความ
ประทบัใจ ให้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยัทั้งสถานท่ีและความอ านวยความสะดวกดา้นต่าง 
ๆ รวมถึงการตกแต่งภายในท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหอพกั 

      18. ปัจจยัทศันคติ หมายถึง ความรู้ ความเช่ือ และการปฎิบติั ท่ีส่งผลให้ผูพ้กัอาศยั
เลือกใชบ้ริการของหอพกั 

      19.  ความรู้  หมายถึง  การรับรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงบุคคลส่วนมากจะไดรั้บผา่นประสบการณ์ 
โดย การเรียนรู้ เช่น มีความรู้ความเขา้ในเก่ียวกบัรายละเอียดของหอพกั การให้บริการอ่ืนๆใน
หอพกั การเขา้ถึงบริการต่างๆของหอพกั 

      20.  ความเช่ือ  หมายถึง  ความมัน่ใจต่อส่ิงนั้นๆวา่เป็นความจริง ซ่ึงความเช่ือบางอยา่ง
อาจเล่าต่อกนัมาท าให้เกิดความเช่ือ เช่น ช่ือเสียงของหอพกั เช่ือมนัในบริการของพนกังาน เช่ือใน
ระบบต่างๆภายในหอพกั  

      21.  การปฏิบติั  หมายถึง  การกระท าในบริบทเฉพาะส่ิงท่ีมีผลตอการปฏิบติัและเป็
นผล จากการเรียนรู้ของผูพ้กัอาศยัเม่ือไดรั้บบริการและเกิดความพึงพอใจ  
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บทที ่2 

 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 
       ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาถึงพฤติกรรม พร้อมไดร้วบรวมทั้งเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
       1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
       2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                   3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจ 
                   4. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
                   5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
                   6.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
                   7.  ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั / พื้นท่ี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
                   8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
                   1.1  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
              ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 29) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า คือ
กระบวนการตดัสินท่ีมีมาอยู่ก่อนแล้ว ส่ิงท่ีมีมาก่อนเหล่าน้ีหมายถึงลกัษณะของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีวา่ในขณะใดขณะหน่ึง ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้น 
              วิมลรัตน์  ภมรสุวรรณ  (2542: 3) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า  
พฤติกรรม  (การกระท า)  ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงท าหนา้ท่ีคน้หาจดัหาให้ไดม้าโดยการซ้ือการ
ใชต้วัสินคา้และงานบริการ  โดยการคาดผลท่ีไดจ้ากการใช ้ และเงินท่ีจ่ายไปในตวัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 
            อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546: 16) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บบริโภคหรือสินคา้บริการ รวมไปถึงการขจดัสินคา้หรือ
บริการหลงัการบริโภคดว้ย  
            ศุภร เสรีรัตน์ (2544: 12) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล 
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หรือจดัการกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ได ้ 
         1.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
                ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behayior) 
เป็น  การคน้หาและวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาด
สามารถจดักลยุทธ์ของการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสมค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws, และ 1H  Who? What? 
Why? Where. และ How. เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง ประกอบดว้ย Occupants 
Objects Objectives Organizations Occasion Outlests and Operations แสดงการใช ้7 ค าถาม เพื่อหา
ค าตอบ 7 ประการท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกบั
ค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และตารางท่ีแสดงการประยุกตใ์ช ้7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และ
ค าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัตาราง 1 (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ 2546: 194) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Wsและ1H ) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ 
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 
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ตารางท่ี 1 ค าถาม 6Ws 1H เพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) 
1) ทางดา้นประชาศาสตร์ 
2) ภูมิศาสตร์ 
3) จิตวทิยา 
4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ทางการตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ย กลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคาการจดัจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมกบัการตอบสนอง
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 
does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objects) หรือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์คือ 
1) คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑ ์(Product 
Component) 
2) ความแตกต่างเหนือกวา่
คู่แข่งขนั (Competitive 
Differentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ย 
1) ผลิตภณัฑห์ลกั 
2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
ประกอบ ดว้ยการบรรจุหีบห่อ 
ตราสินคา้ รูปแบบสินคา้ 
บริการ คุณภาพ ลกัษณะ
นวตักรรมฯลฯ 
3) ผลิตภณัฑค์วบ 
4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5) ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม
แตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive Differentiation) 
ประกอบดว้ยความแตกต่าง
ผลิตภณัฑก์ารบริการพนกังาน
และภาพพจน์ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why 
does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของเขาดา้นร่างกายและ
จิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยั
ท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมซ้ือ คือ 
1) ปัจจยัภายนอก หรือ ปัจจยั
ทางจิตวทิยา 
2) ปัจจยัทางสังคม 
3) วฒันธรรม 
4) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ 
1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategies) 
2) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดว้ยกล
ยทุธ์ทางดา้นการโฆษณา การ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การใหข้่าว 
และการประชาสัมพนัธ์ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ Who Participates 
in the buying) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 
(Organizations) และมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ย 
1) ผูริ้เร่ิม 
2) ผูมี้อิทธิพล 
3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4) ผูซ้ื้อ 
5) ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์ 
การโฆษณา และ(หรือ) การ
ส่งเสริมการตลาด (Advertising 
and Promotion Strategies) โดย
ใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (Who 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasion) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือ 
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดือนช่วงเวลาใดของวนั 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) เช่น ท า
การส่งเสริมการตลาด เม่ือใดจึง
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14 

 

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ี
ผูบ้ริโภคท าการซ้ือ เช่น หา้ง
สรรพ สินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
บางล าพ ูพาหุรัด สยามสแควร์ 
ร้านขายของช า ฯลฯ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel 
Strategies) บริษทัน าผลิตภณัฑ์
สู่ตลาด เป้าหมายในการ
พิจารณาวา่จะผา่นคนกลาง
อยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How 
does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operations) ประกอบดว้ย 
1) การรับรู้ปัญหา 
2) การคา้หาขอ้มูล 
3) การประเมินผลทางเลือก 
4) การตดัสินใจซ้ือ 
5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบ ดว้ย การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข้่าว และการ
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด
ทางตรง 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยคุใหม่ (กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา, 2546), 192. 
  

     โมเดลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
ท่ีท  าใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer's Black Box) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อแลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer's Response) 
หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer's Purchase Decision) 
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ส่ิงกระต้นภายนอก 
     

การตอบสนองของผู้ซือ้ 

ส่ิงกระตน้
ทางการตลาด 
(Marketing 

Stimuli) 

ส่ิงกระตุน้
อ่ืน 

(Other 
Stimuli) 

 
 
 

 
กล่องด า หรือ

ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูซ้ื้อ 

(Buyer’s Black) 
(Box) 

 การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกราคา 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ 

ผลิตภณัฑ์
ราคาการจดั
จ าหน่าย การ
ส่งเสริม 

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วฒันธรรม 

   

       
 

ลกัษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s 
characteristies) 

  ขั้นตอนการตดัสินใจของผู้ซื้อ 
(Buyer’s Decision Process) 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Bulture) 
ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  sychologocal) 

 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 
 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยคุใหม่ (กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา, 2546), 192. 

 
       จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการก่อน แลว้ท า

ใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้น โมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
       1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 

และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้
ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือ
สินคา้ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือทางดา้นเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือดา้นจิตวิทยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้
ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
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                        1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและจดัใหมี้ข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ประกอบดว้ย 
                               1.1.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้
สวยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 
                               1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะกบั
ผลิตภณัฑ ์
                               1.1.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) เช่น จดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
                               1.1.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม  การสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
                        1.2  ส่ิงกระตุน้อ่ืน (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภค ท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงองคก์รควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
                               1.2.1  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 
                               1.2.2  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) อาทิเช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้น
ฝากถอนเงินอตัโนมติั สามารถกระตุน้ความตอ้งการ ใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 
                              1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) อาทิเช่น 
กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึง จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
                               1.2.4  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Culture) อาทิเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

2. กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายาม
คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
                         2.1  ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพล มาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
                         2.2  กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) มีขั้นตอน ดงัน้ี 
                               2.2.1 การรับรู้ความตอ้งการ (Problem Recognition) 
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                               2.2.2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
                               2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation) 
                               2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Decision) 
                                2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภคได ้ดงัน้ี 
 
การรับรู้
ปัญหา 

 การคน้หา
ขอ้มูล 

 การ
ประเมินผล 

 การ
ตดัสินใจซ้ือ 

 พฤติกรรม
หลงัการซ้ือ 

 
ภาพท่ี 3 แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้น ของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยคุใหม่ (กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา, 2546), 201. 
 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผู ้
ซ้ือ (Buyer’s Purchase Decisions) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของผูซ้ื้อหลงัจากมีส่ิง
กระตุน้ ซ่ึงก็คือ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ (Buyer’s Decision) ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
                        3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประเภทของผลิตภณัฑห์น่ึง ๆ 
                        3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือตรา
สินคา้ของผลิตภณัฑป์ระเภทหน่ึง 
                        3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกผูข้ายเพื่อซ้ือ
สินคา้หน่ึง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัค านึงถึงสถานท่ีขาย การบริการ 
                        3.4 เวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกเวลาและ
ระยะเวลา เพื่อซ้ือสินคา้หน่ึง ๆ 

           3.5 ปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกปริมาณ
สินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือในคร้ังหน่ึง ๆ 

จากการศึกษาเร่ือง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าให้ผูว้ิจยั
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเด็นของการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws, 
และ 1H  Who? (ใคร) What?  (อะไร) Why? (ท าไม) Where. (ท่ีไหน) และ How. (อยา่งไร) เพื่อ
คน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7O`s ซ่ึง ประกอบดว้ย Occupants (ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย) Objects 
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(ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ) Objectives (วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ) Organizations (บทบาทของกลุ่ม
ต่างๆ) Occasion (โอกาสในการซ้ือ) Outlests (ช่องทางหรือแหล่ง) and Operations (ขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ) แสดงการใช ้7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้ง
การใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค   ซ่ึงมีบทบาทกับ
งานวิจยัเร่ืองน้ีท่ีผูป้ระกอบการมีหอพกัจะตอ้งเขา้ถึง  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  เขา้มาพิจารณาประกอบกบังานวิจยัเร่ืองน้ีดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้ง
และครบองค์ประกอบของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่มีความตอ้งการ
ท่ีจะเลือกหอพกัอยา่งไรบา้ง 

 
2.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
                  2.1  แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
           เลาดอน และบิตตา (Loudon and Bitta 1990: 5) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เม่ือมีการประเมินการไดม้า 
การใชห้รือการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการ 
           ปีเตอร์ และโอล์เซน (Peter and Olsen 1990: 5 ) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น        
การกระท าซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัตลอดเวลาของความรู้ความเขา้ใจ พฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าข้ึน ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงส าหรับการด าเนินชีวติมนุษย ์ 
           อิงเกิล, แบลคเวล  และไมเนียด (Engle, Blackwell and Miniard 1993: 5) กล่าววา่ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเพื ่อท า     
การประเมินผล การจดัหา การใช ้ และการใช้จ่ายเกี่ยวกบัสินคา้และบริการให้ได ้มาซ่ึง         
การบริโภค 
          ชิฟฟ์แมน และแคนุก (Schiffman and Kanuk 1994: 7) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช ้การประเมิน การใช้
จ่าย      ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 
         โมเวน และไมเนอร์ (Mowen and Minor 1998: 5 ) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
การศึกษาถึงหน่วยการซ้ือ และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมา การบริโภค และ
การก าจดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ ประสบการณ์ และความคิด  
         โฮเยอร์ และแมค็อินนีส (Hoyer and Macinnis 1998: 3) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เป็นผลสะทอ้นของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการไดรั้บมา การ
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บริโภค และการก าจดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ เวลาและความคิดโดยหน่วยตดัสินใจซ้ือ (คน) 
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
          อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546: 16) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บบริโภคหรือสินคา้บริการ รวมไปถึงการขจดัสินคา้หรือ
บริการหลงัการบริโภคดว้ย  
       การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บ
ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงได้
บา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับผูข้าย คือ ท าให้ทราบความ
ตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นหมายไดถู้กตอ้ง 
 
       2.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
      ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      1. ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural factors) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
เป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม
หน่ึงค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึง
จากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล 
     1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น 
ลกัษณะนิสัยของคนไทย ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 
     1.2 ว ัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั ซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น วฒันธรรมยอ่ยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา 
กลุ่มผิวสี พี้นทีทางภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอายุ กลุ่มย่อยดา้นเพศ และชั้น
ทางสังคม 
       2.  ปัจจยัดา้นสังคม (Social factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 
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     2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุม้อา้งอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 
          2.1.1  กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
          2.1.2  กลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ และร่วม
สถาบนั บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
    2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวา่มิอิทธิพลมากท่ีสุด ทศันคติ ความคิดเห็น 
และค่านิยมของบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว 
           2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม
อา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
           3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
   3.1 อาย ุผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 
   3.2 วงจรชีวติครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมี
ครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติ และค่านิยม
ของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
   3.3 อาชีพของแต่ละบุคคล จะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั 
   3.4 รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ และยงัเก่ียวขอ้งกบัอ านาจใน
การซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 
    3.5 รูปแบบการด ารงชีวิต ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพของ
แต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลอยูก่บัค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต โดยรูปแบบการ
ด ารงชีวติของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น 
          4. ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ ประกอบดว้ย 
   4.1 การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงกระตน้ให้บุคคลปฏิบติั การ
จูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม 
   4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจดัระเบียบ และ
ตีความหมายขอ้มูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึงกระบวนการความเขา้ใจของ
บุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ การรับรู้เป็นกระบวนการแต่ละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยู่กับ ความเช่ือ 
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ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์และส่ิงกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลัน่กรอง 
การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น การไดก้ล่ิน การไดย้ิน การ
ไดร้สชาติ และการไดค้วามรู้สึก 
   4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมแบะความโน้มเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาการเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิด
การตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่ง เช่น ทศันคติ ความเช่ือ และประสบการณ์ใน
อดีต 
   4.4 ความน่าเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผล
มากจากประสบการณ์ในอดีต 
   4.5 ทศันคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของบุคคลหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
   4.6 บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่
การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 
   4.7 แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หรือความคิด
ท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 

จากการศึกษาเร่ือง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท า
ใหผู้ว้จิยัทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในประเด็นของการศึกษาถึงลกัษณะของผู ้
ซ้ือท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับผูข้าย คือ ท าให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ 
เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นหมายได้
ถูกตอ้ง ซ่ึงมีบทบาทกบังานวิจยัเร่ืองน้ีท่ีผูป้ระกอบการมีหอพกัจะตอ้งเขา้ถึง  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค เข้ามาพิจารณาในการสร้าง
แบบสอบถามในงานวจิยัเร่ืองน้ีดว้ย เพื่อใหส้อดคลอ้งและครบองคป์ระกอบของการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ในดา้น
ปัจจยัดา้นสังคม  ปัจจยัส่วนบุคคล และ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบถึงองคป์ระกอบ
ส าคญัเหล่าน้ีเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
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3.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการในการตัดสินใจ  
                   3.1  แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการในการตัดสินใจ  
           วชัรี  วงศศิ์ริวฒัน์ (2536: 13) กล่าววา่  การตดัสินใจซ้ือ  หมายถึง การคิดพิจารณา
จากทางเลือกเพื่อน าไปสู่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
          ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 470) กล่าววา่ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือหรือ
ปฏิเสธผลิตภณัฑ์ เป็นช่วงขอ้เท็จจริงขอ้สุดทา้ยส าหรับนักการตลาดซ่ึงช้ีความส าคญัว่า กลยุทธ์
การตลาดฉลาด มองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือช้ีว่ามีการวางแผนท่ีเลวและผิดพลาด ดงันั้น
นกัการตลาดจะสนใจในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจมากกวา่หน่ึง
ทางเลือกข้ึนไปการตดัสินใจซ้ือวา่จะไม่ซ้ือก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกนั 
           เสรี  วงษม์ณฑา (2542: 192)  กล่าวถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ี
ไดใ้ช้สินคา้แลว้  ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน              
การแสวงหาภายนอก  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซ้ือ  และทศันคติหลงัการซ้ือ 
                   3.2  ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการในการตัดสินใจ  
             ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงแบ่งได ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 
               1.การรับรู้ปัญหา หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุ้นจากภายในและภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย ความ
เจ็บปวด ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความ
ปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการด้านจิตวิทยา ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิง
กระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต ท าให้เขารู้ว่าจะ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้อยา่งไร 
            2. ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถสนองความการคน้หาขอ้มูล ถา้ความตอ้งการ
ถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้นักบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะ
ด าเนินการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน ซ่ึงในบางคร้ังตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการจะถูกจดจ า
ไว ้เพื่อหาทางสนองความตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดถู้กสะสมไวม้ากจะท า
ให้เกิดการปฎิบติัในภาวะอยา่งหน่ึงคือ ความตั้งใจให้ไดรั้บการสนองความตอ้งการ เขาจะพยายาม
คน้หาขอ้มูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตน้ โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 
5 กลุ่มคือ 
       2.1 แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั เป็นตน้ 
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     2.2 แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ ส่ือการโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนการคา้ บรรจุภณัฑ ์
การจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้ 
     2.3 แหล่งประสบการณ์ ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบ การใชสิ้นคา้ เป็นตน้ 
     2.4 แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
     2.5 แหล่งทดลอง ได้แก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพผลิตภณัฑ์ หรือหน่วยวิจยั 
ภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
            3. การประเมินผลการเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ
และประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการ
ประเมินผลทางเลือก 
            4. การตดัสินใจซ้ือ จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพึง
พอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือก โดยทัว่ ๆ ไปผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
ชอบมากท่ีสุด 
                  5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หลงัการซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้ ผูบ้ริโภค
จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือท่ี
นกัการตลาดตอ้งติดตามและใหค้วามสนใจมีดงัน้ี 
   5.1 ความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ เป็นระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคภาย
หลงัจากท่ีไดซ้ื้อสินคา้ไปแลว้ 
  5.2 การกระท าภายหลงัการซ้ือ ความพึงพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ์จะมีผล
ต่อพฤติกรรมต่อเน่ืองของผูบ้ริโภค ถา้ผูบ้ริโภครู้สึกพึงพอใจก็จะมีแนวโนม้ว่าผูบ้ริโภคจะกลบัมา
ซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นอีกคร้ัง 
  5.3 พฤติกรรมการใช้และก าจดัภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของนกัการตลาดท่ี
จะตอ้งคอยติดตามวา่ผูบ้ริโภคใชก้ าจดัสินคา้นั้นอยา่งไร 

         จากการศึกษาเร่ือง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจ ท าให้
ผูว้ิจยัทราบถึงกระบวนการในการตดัสินใจ ในประเด็นของขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying 
decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงแบ่งได ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. 
การรับรู้ปัญหา 2.ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถสนองความการคน้หาขอ้มูล 3. การประเมินผล
การเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ จากการประเมินผลทางเลือก  และ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงมี
บทบาทกบังานวจิยัเร่ืองน้ีท่ีผูป้ระกอบการมีหอพกัจะตอ้งเขา้ถึง  ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจ เขา้มาพิจารณาในการสร้างแบบสอบถามในงานวิจยัเร่ืองน้ี
ดว้ย เพื่อใหส้อดคลอ้งและครบองคป์ระกอบของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกั
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อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  ท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบถึงองค์ประกอบ
ส าคญัเหล่าน้ีเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
 
4.  ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
           4.1  ความหมายเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
        สุวสา  ชยัสุรัตน์ (2537: 30-37) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด (marketing  mix)  ใน
การด าเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจยั 2 อยา่งคือ ปัจจยัภายในของกิจการ (internal factors) ผูบ้ริหาร
หรือผูป้ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสมการตลาด 
ปัจจยัภายนอก (external factors) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการไม่สามารถ
ควบคุมได ้  ดงันั้น ตอ้งปรับปัจจยัภายในให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขนั วฒันธรรม กฎหมาย และเทคโนโลย ี 
        ธงชยั   สันติวงษ ์ (2540: 34-38) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
ผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการก าหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑ์
ท่ีเสนอขายและระบบการจดัจ าหน่าย ไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้ าหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการ   
        พิษณุ จงสถิตวฒันา (2544: 10) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัผนัแปร
ทางการตลาดท่ีผูบ้ริหารการตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้าหมาย เพื่อบ าบดัความตอ้งการพร้อมทั้งน า
ความพอใจสูงสุดมาสู่ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดเป็นปัจจยัแปรผนัทางการตลาดท่ี
ผูบ้ริหารสามารถควบคุมได้ และเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจ าต้องปรับปัจจยัผนัแปรเหล่าน้ีให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขนั เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่งขนั และสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้เป้าหมาย  
        ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547: 12) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (the marketing 
mix) ของธุรกิจทัว่ไปประกอบดว้ย สินคา้ (product) ราคา (price) สถานท่ีจ าหน่าย (place) และการ
ส่งเสริมการจ าหน่าย (promotion) แต่ถา้เป็นธุรกิจบริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มข้ึน คือ 
พนักงาน(people) กระบวนการให้บริการ (process) และส่ิงต่าง ๆ ภายในส านักงาน (physical 
evidence) ทั้ งน้ี เม่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันพบว่าทั้ ง 7P’s นั้ นไม่
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั เน่ืองจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องเข้าไป
เก่ียวขอ้งกบัชุมชน สังคม การเมือง ท าให้ธุรกิจตอ้งค านึงถึง P อีก 2 P’s ซ่ึงไดแ้ก่ สาธารณชน 
(public) และการเมือง (political) 
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             4.2  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
             (Kotler, 2003: 16 ,อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2546: 53) กล่าววา่ ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix หรือ 7 P`s ) เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้
ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
            1.  ผลติภัณฑ์ 
     ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และ สัมผสั
ไม่ได ้เช่นบรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะ
เป็นสินคา้บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า 
(Value ) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธ์ดา้น
ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
      1.ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) 
     2.องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product component) เช่น 
ประโยชน์พื้นฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 
     3.การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
             4.การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่
และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and improved ) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
       5.กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product mix ) และสายผลิตภณัฑ ์
(Product line ) 
              2. ราคา 
                 ราคา ( Price ) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้
ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ( 
Value ) ของผลิตภณัฑก์บัราคา ( Price ) ของผลิตภณัฑ์นั้น  ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจึงตอ้ง
ค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ ( Perceived value ) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้
ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
แข่งขนั 

           3.  สถานที ่/ ท าเลทีต่ั้ง 
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                สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการ จากองค์การหรือผูผ้ลิตไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด คือสถาบนัทางการตลาด อาจจะเป็นคนกลางต่าง ๆ ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยใน
การกระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาคลงัสินคา้ เป็นตน้ 
            4.  การส่งเสริมทางการตลาด 
                 การส่งเสริมการตลาด ( Promotion )  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพื่อ
เตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการ
ซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรม
การซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย ( Personal selling ) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสาร
โดยไม่ใชค้น ( Non-personal selling ) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจ
เลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสานกนั ( Integrated Marketing Communication : IMC ) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบั
ลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 
       1.การโฆษณา ( Advertising ) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์าร
และผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายโดยผุอุ้ปถมัภร์ายการ 
       2.การขายโดยใชพ้นงังานขาย ( Personal selling ) เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล
กบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือมีปฎิกิริยาต่อ
ความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัลูกคา้ 
       3.การส่งเสริมการขาย ( Sales promotion ) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้
หน่วยงานขาย ( Sale forces ) ผูจ้ดัจ  าหน่าย ( Distributors ) หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ( Utimate 
consumer ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการ
ซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การ
ทดลองใช ้หรือการซ้ือ โดยลูกคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การขายมี 3 รูปแบบคือ 
           3.1 การกระตุ้นผู ้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู ้บริโภค ( 
Consumer   promotion ) 
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            3.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง ( Trade 
promotion ) 
            3.3 การกระตุน้พนกังานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน
ขาย ( Sales forces promotion ) 
         4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ( Publicity  and public relation: PR) มี
ความหมายดงัน้ี 
             4.1 การให้ข่าว ( Publicity ) เป็นการเสนอข่าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ หรือตราสินค้าหรือบริษัทท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน โดยผ่านส่ือการกระจายเสียงหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ ์โดยการใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 
             4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public relations : PR ) หมายถึง ความพยายามใน
การส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อ
นโยบายให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑ์
ของบริษทั 
         5. การตลาดทางตรง ( Direct marketing ) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรง ( Direct response advertisting ) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือม
ตรง ( Online marketing ) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี 
             5.1 การตลาดทางตรง ( Direct marketing ) เป็นการติดต่อส่ือสารกบั 
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าให้เกิดการตอนสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูล
ลูกคา้และการใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชส่ื้อโฆษณาและแคตตาล็อก 
             5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง ( Direct response 
advertising ) เป็นข่าวสารการโฆษณา ซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลบั
โดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใชจ้ดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เช่น นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ 
                                    5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing )
หรือการตลาดผา่นส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ( Electronic marketing ) เป็นการโฆษณาผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และการขายผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวงั
ก าไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 
การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทางโทรศพัท ์วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้กิจกรรม
การตอบสนอง เช่น  ใชคู้ปองแลกซ้ือ 
         5.  กระบวนการบริการ 
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              กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึง
มีหลากหลายรูปแบบเป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction)  การทกัทายและตอ้นรับลูกคา้ท่ีมาติดต่ออพาร์ทเมนท์
การแนะน าลูกคา้เยี่ยมชมอพาร์ตเมน้ท ์การคิดค่าบริการท่ีเท่ียงตรง  การแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว  เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในหอ้งพกัท่ีเกิดปัญหาทนัทีท่ีลูกคา้แจง้เป็นตน้ 
          6.  บุคลากร 

              บุคลากร  (People) หมายถึง พนักงานผูใ้ห้บริการ ซ่ึงได้จากการคดัเลือก การ
ฝึกอบรมและแรงจูงใจพนกังาน ท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากข้ึนแตกต่าง
เหนือคู่แข่งพนกังานควรมีความรู้ความสามารถมีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความ
น่าเช่ือถือมีความรับผิดชอบ  ส่ือสารกบัลูกคา้ได้ดี มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ  เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง 

         7.  การจัดจ าหน่าย 
               การจดัจ าหน่าย ( Place ) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย 
การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

           จากการศึกษาถึงเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด ท าให้ทราบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน   อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  ได้แก่              
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานท่ี (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)           
5. บุคลากร (People) 6. กระบวนการให้บริการ (Process) 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าตวัแปรองค์ประกอบของ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการต่างๆดงัท่ีกล่าวมา รวมทั้ง  เขา้มาพิจารณาในฐานะตวัแปรอิสระใน กรอบแนวคิด
การวิจยัเพื่อน าใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการ
เลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม      

 
5.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 
            5.1  แนวคิดเกีย่วกบัการให้บริการ 

             สุขมุ นวลสกุล (2538: 16-21) กล่าววา่ “ค าวา่บริการน่าจะเป็นค าท่ีมีคุณค่าและชวน
ใหภู้มิอกภูมิใจเพราะวา่บริการนั้น หมายถึง การท าประโยชน์ใหก้บัคนอ่ืนมีความสุขความพอใจ ซ่ึง
คนท่ีท าก็น่าจะมีความสุขท่ีตวัเองท่ีมีคุณค่าแก่คนอ่ืน ฉะนั้นถา้เราตั้งอุดมการณ์ไวว้า่งานของเราคือ
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การบริการแลว้ละกอ้งานท่ีเราจะเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการเสมอ ผูท่ี้มีหวัใจบริการจริง ๆ นั้น
ตอ้งแสวงหาความรู้รอบตวัเพื่อจะไดใ้ชค้วามรู้นั้นมาให้บริการเขาได ้ ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ
หรือองคก์รไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ หรือสินคา้ท่ีมีคุณภาพเลิศเท่านั้น การ
พฒันาใหมี้หวัใจบริการกบัคนในองคก์รก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีละเลยไม่ได ้
                          การให้บริการ กล่าวไดว้า่เป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญัในการบริหารงานในลกัษณะท่ี
ตอ้งมีการติดต่อพบปะสังสรรคก์บัลูกคา้โดยตรง โดยหน่วยงานและพนกังานผูใ้ห้บริการท าหนา้ท่ี
ในการให้บริการ (Delivery Services) แก่ผูรั้บบริการ โดยสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้
ความหมายของการบริการ (Service) วา่การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ี
สนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ตามความหมายดงักล่าว ท า
ใหส้ามารถอธิบายลกัษณะของการบริการไดเ้ป็น 4 ประการ คือ 
                           1. ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangbility) คือ บริการท่ีไม่สามารถมองเห็นหรือเกิด
ความรู้สึกไดก่้อนท่ีจะมาการซ้ือ ตวัอย่าง คนไขไ้ปหาจิตแพทยไ์ม่สามารถบอกไดว้่าตนจะไดรั้บ
บริการใน รูปแบบใดเป็นการล่วงหน้า ดงันั้นเพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งพยายามวาง
กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์จากการบริการท่ีเขาจะไดรั้บ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการ
ซ้ือ ในแง่ของสถานท่ี ตวับุคคล เคร่ืองมือวสัดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร สัญลกัษณ์ และราคา ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูข้ายบริการจะตอ้งจดัหาเพื่อหลกัประกนัให้ผูซ้ื้อสามารถท าการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็ว
ข้ึน 

         สถานท่ี (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความสะดวกให้เกิดกบั ผู ้
มาใชบ้ริการ เช่น โรงพยาบาลตอ้งใหญ่โตโอ่โถง ออกแบบให้เกิดความคล่องตวัแก่ผูม้าติดต่อ มีท่ี
นัง่ให ้เพียงพอ มีบรรยากาศท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดี รวมทั้งใหเ้สียงดนตรีประกอบดว้ย 

          บุคคล (People) พนกังานท่ีขายบริการตอ้งมีการแต่งตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกดี
หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส พดูจาดี เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการท่ีซ้ือ
จะดีดว้ย 

          เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านักงานจะต้องทันสมัย มี 
ประสิทธิภาพในการบริการท่ีรวดเร็ว และใหลู้กคา้พอใจ 

         วสัดุส่ือสาร (Communication Material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณา
ต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอขาย และลกัษณะของลูกคา้ 

         สัญลกัษณ์ (Symbols) ก็คือช่ือตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายตราสินคา้ หรือท่ีใช้
บริการเพื่อใหผู้บ้ริโภคเรียกช่ือไดถู้กควรมีลกัษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกบับริการท่ีเสนอขาย 
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         ราคา (Price) การก าหนดราคาการให้บริการควรเหมาะสมกบัระดบัการ
ใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 
                            2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิต
และการบริโภคในขณะเดียวกนั กล่าวคือ ผูข้ายหน่ึงรายสามารถให้บริการลูกคา้ในขณะนั้นไดห้น่ึง
ราย เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได ้ เพราะตอ้ง
ผลิตและบริโภคในขณะเดียวกนั ท าใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจ ากดัในเร่ืองของเวลา 
                            3. ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัวา่ผูข้าย
เป็นใคร จะใหบ้ริการเม่ือไหร่ ท่ีไหนอยา่งไร หมอผา่ตดัหวัใจ คุณภาพในการผา่ตดัข้ึนอยูก่บัสภาพ
จิตใจและความพร้อมในการผ่าตดัแต่ละรอบ ดงันั้นผูซ้ื้อบริการจะตอ้งรู้ถึงความไม่แน่นอนใน
บริการ และสอบถามผูอ่ื้นก่อนท่ีจะเลือกรับบริการในแง่ผูข้ายบริการจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพท า
ได ้2 ขั้นตอน คือ 

          ตรวจสอบ คดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานท่ีใหบ้ริการ รวมทั้งมนุษยสัมพนัธ์
ของพนกังานท่ีใหบ้ริการ เช่น ธุรกิจสายการบิน โรงแรม และธนาคาร ตอ้งเนน้ในดา้นการฝึกอบรม
ในการใหบ้ริการท่ีดี 
            ตอ้งสร้างความพอใจให้ลูกคา้ โดยเน้นการใช้การรับฟังค าแนะน าและข้อ 
เสนอแนะของลูกคา้ การส ารวจขอ้มูลลูกคา้ และการเปรียบเทียบ ท าให้ไดรั้บขอ้มูลเพื่อการแกไ้ข
ปรับปรุงบริการใหดี้ข้ึน 
                             4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้ (Perishability) การบริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ด้
เหมือนสินคา้อ่ืน ถา้ความตอ้งการมีสม ่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ลกัษณะความ
ตอ้งการไม่แน่นอนจะท าให้เกิดปัญหาคือ บริการไม่ทนัทีหรือไม่มีลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541: 
45)  
                                 การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ี
สนองความตอ้งการของลูกคา้ การบริการเป็นกระบวนการปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น ผูใ้ห้บริการจึงควรมี
คุณสมบติัท่ีสามารถอ านวยความสะดวกและท างานเพื่อผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากค าใน
ภาษาองักฤษค าวา่ Service ไดมี้ นกับริหารหลาย ๆ ท่านไดใ้หค้วามหมาย โดยแยกเป็นตวัอกัษรแลว้
มีความหมายดงัน้ี 
                                 S = Service Concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสร้างความ พึง
พอใจ (Satisfaction) ใหลู้กคา้ผูม้าติดต่อ หรือมาขอใชบ้ริการและรับบริการ 
                                 E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือร้น หมายความวา่ พนกังานทุกคนจะตอ้งมี
ความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตลอดเวลา 
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                                 R = Readiness, Rapidness คือ ความพร้อมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความ
พร้อมอยูต่ลอดเวลา และความรวดเร็วฉบัพลนั ทนัใจ และทนัเวลา 
                                 V = Values คือ ความมีคุณค่า หมายถึง การท าทุกวถีิทางใหลู้กคา้เกิดความรู้สึก
ประทบัใจ ตลอดทั้งไดคุ้ณค่าไปจากการบริการ 
                                 I = Interesting, Impression คือ ความสนใจและความประทบัใจ หมายถึง การ
ใหค้วามสนใจอยา่งจริงใจต่อลูกคา้ และสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทุกระดบั 
                                C = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกตอ้งและ
ความมีไมตรีจิต ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบของการขายสถานท่ีตอ้นรับลูกคา้ ควรมีความสะอาด 
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเร่ืองความถูกตอ้งและมีไมตรีจิตต่อลูกคา้ ให้การตอ้นรับดว้ย
ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 
                                E = Enddurance คือ ความอดกลั้น และการรู้จกัควบคุมอารมณ์  
                                S = Sincerity คือ ความจริงใจและการรู้จกัยิม้แยม้แจ่มใส (วีรพงษ ์ เฉลิมจิระ
รัตน์, 2542: 10-15) 

        จากความหมายของงานบริการขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่ ส่วนหน่ึงมาจากตวัผูใ้ห้บริการจะ
สามารถสร้างให้เกิดข้ึนต่อผูม้ารับบริการ โดยผูม้ารับบริการสามารถบอกไดว้า่การกระท าดงักล่าว
รู้สึกเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจได ้ ดงันั้นพนักงานควรไดรั้บการอบรมในเร่ืองของงานบริการอยู่
เสมอและปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจและจริงใจต่อทุก ๆ คนดว้ยความเสมอภาคเช่นกนั 

        ผูว้จิยัเห็นวา่ การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การกระท าใด ๆ เพื่อวตัถุ-ประสงค์
ใดวตัถุประสงคห์น่ึงภายใตจ้  านวนงบประมาณท่ีจ ากดั กิจกรรมใดสามารถก่อให้เกิดผลสูงสุด เรา
เรียกวา่กิจกรรมนั้นวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ หรือในแง่หน่ึงก็คือการบริการนั้นเกิดความพึง
พอใจต่อ ผูม้าใช้บริการและเกิดความประทบัใจ เป็นการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานและ
พนกังาน คือวา่เป็นการใหท่ี้ไม่ค  านึงถึงตวับุคคล กล่าวคือ เป็นการให้บริการท่ีไม่ใชอ้ารมณ์และไม่
มีความชอบพอใครเป็นพิเศษแต่ทุกคนไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพท่ี
เหมือนกนั 

      สมชาติ กิจยรรยง (2537 : 42) ใหค้วามหมายของค าวา่ “การบริการ” หมายถึง 
กระบวนการของการปฏิบติัตนเพื่อผูอ่ื้น ดงันั้นผูท่ี้จะใหก้ารบริการจึงควรมีคุณสมบติัท่ีสามารถ
อ านวยความสะดวกและท าตนเพื่อผูอ่ื้นอยา่งมีความรับผิดชอบและมีความสุข 
        พรเทพ   ปิยวฒันเมธา ( 2536: 57-58 )  ไดก้ล่าวว่า การบริการเป็นการให้ส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการหรือการรับรู้ และสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อบ าบดัความตอ้งการและความจ าเป็น
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พร้อม  ๆ กนัโดยท่ีการให้บริการท่ีดีจะครอบคลุมการให้ลูกคา้ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ในเวลาท่ีเขา
ตอ้งการและในรูปแบบท่ีเขาตอ้งการ เพื่อเขาจะไดมี้ความพอใจ  
        ศุภนิตย ์  โชครัตนชยั ( 2536: 13 ) ไดก้ล่าวว่า การบริการเป็นการกระท าท่ีเกิดจาก
จิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เอ้ืออาทรมีน ้ าใจไมตรีให้
ความสะดวกรวดเร็ว ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค 
        จอห์น  (  John, อา้งถึงใน  มณฑนา  ปฏิทศัน์ 2542: 19 – 20  ) ไดช้ี้ให้เห็นวา่คุณค่า
ประการแรกของการบริหาร   คือ   การปฏิบติังานดว้ยการใหบ้ริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงมี
ลกัษณะส าคญั   5   ประการ   ดงัน้ี 

       1. การให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั   ( Equitable  Service )   คือตอ้งยึดหลกัวา่คนเรา  
ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกนั  ความเท่าเทียมกนันั้น  หมายถึง   ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกนั
ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง   การให้บริการของรัฐจะตอ้งไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ    ผิว   หรือ
ความยากจน  ตลอดจนสถานะทางสังคม 

      2. การให้บริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา   ( Timely   Service )  คือการให้บริการจะตอ้ง
มองวา่การให้บริการสาธารณะจะตอ้งรวดเร็วทนัต่อเวลา   ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ
จะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย   ถ้าไม่รวดเร็วทนัต่อเวลา   ซ่ึงจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่
ประชาชน 

        3. การให้บริการอยา่งเพียงพอ   ( Ample  Service )   คือนอกจากจะให้บริการอยา่งเท่า
เทียมกนั  และให้อย่างรวดเร็วแล้วตอ้งค านึงถึงจ านวนคนท่ีเหมาะสม   จ  านวนความตอ้งการใน
สถานท่ีท่ีเพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 

      4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง   ( Continuous  Service )   เป็นการให้บริการสาธารณะท่ี
เป็นอยา่งสม ่าเสมอ    โดยยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั   ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงาน
ท่ีใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้

      5. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้   ( Progressive  Service )    เป็นการบริการท่ีมีความ
เจริญคืบหนา้ไปทั้งทางดา้นผลงานและคุณภาพ   เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 
                   5.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 
              แม็กซ์   เวเบอร์    (weber 1996: 124, อา้งถึงใน นิคม   สะอาดเอ่ียม, 2539: 21 )  
นกัวิชาการท่ีส าคญัชาวเยอรมนัไดช้ี้ให้เห็นวา่   การบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากท่ีสุด  ก็คือ    การให้โดยไม่ค  านึงถึงตวับุคคลหรือท่ีเรียกว่า  Sine  lrs  Studio  
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กล่าวคือ  เป็นการให้บริการท่ีไม่ใช้อารมณ์และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ   แต่ทุกคนตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั   ตามหลกัเกณฑท่ี์อยูใ่นสภาพท่ีเหมือนกนั 
                   องค์ประกอบของการบริการ 
  งานบริการตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ  3   ประการคือ 

1. คุณภาพของทรัพยากร ตอ้งเลือกสรรแลว้วา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
และมีคุณภาพดี 

2. คุณภาพของบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรู้ในงานบริการนั้นเป็น
อยา่งดี 

3. การส่ือสาร  เช่น   การส่ือสารระหว่างผูใ้ห้บริการ   การให้ภาษา  สัญลกัษณ์   
ตอ้งสามารถส่ือความหมาย  ใหเ้ขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  การบริการท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัต่าง  ๆ   เหล่าน้ีได ้  
คือ 

1. ความเช่ือถือได ้  (Reliability)  ประกอบดว้ย 
    1.1 ความสม ่าเสมอ 
    1.2 ความพึ่งพาได ้
2. การตอบสนอง  ( Responsiveness)  ประกอบดว้ย 
    2.1 ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 
    2.2 ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการและการอุทิศเวลา 

      2.3 มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 
3. ความสามารถ  (Competence)  ประกอบดว้ย 
    3.1 สามารถใหบ้ริการ 
    3.2 สามารถในการส่ือสาร 
    3.3 สามารถใหค้วามรู้วชิาการท่ีจะใหบ้ริการ 
4. การตอบสนอง (Accessibility) ประกอบดว้ย 
    4.1 ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจ  รับบริการไดส้ะดวก  ระเบียบขั้นตอนไม่มากมายซบัซอ้น 
     4.2 ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลารอคอยนอ้ย 
     4.3 เวลาท่ีใชบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 
     4.4 อยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการติดต่อไดส้ะดวก 

            5.  ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบดว้ย 
     5.1 การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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     5.2 ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสม 
     5.3 ผูใ้ชบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

  6.  การส่ือสาร (Communication) ประกอบดว้ย 
     6.1 มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ 
     6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ 

            7.  ความซ่ือสัตย ์(Credibility) ประกอบดว้ย 
    7.1 คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 

            8.   ความมัน่คง (Security) ประกอบดว้ย 
     8.1  ความปลอดภยัทางกายภาพ   เช่น   เคร่ืองมือ   อุปกรณ์ 

            9. ความเขา้ใจ (Understanding) ประกอบดว้ย 
    9.1 การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
    9.2 การใหค้  าแนะน าและเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 
    9.3 การใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 

          10. การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangibility) ประกอบดว้ย 
   10.1  การเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ใหพ้ร้อมส าหรับใหบ้ริการ 
   10.2  การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก 
   10.3 การจดัเตรียมสถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม   สะอาด 

      สุมนา   อยูโ่พธ์ิ  ( 2536: 7 )   กล่าวไดว้า่   ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการและมีความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายเงินซ้ือบริการ  มาตรฐานการศึกษาท่ีสูงข้ึน   ท าให้ความตอ้งการในดา้นการให้บริการมี
มากข้ึน   ในปัจจุบนัมีธุรกิจเก่ียวกบัการบริการมากมาย  แบ่งตามประเภทหรือลกัษณะบริการรวม   
7   ประเภท   ไดแ้ก่ 

      1. บริการขายอาหาร 
      2. บริการดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

                   3. บริการดา้นการเงินการธนาคาร 
      4. บริการดา้นการพกัผอ่นและการบนัเทิง 
       5. บริการซ่อม 
       6. บริการใหเ้ช่า 

                    7. บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ 
       การบริการสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภทตามเป้าหมายของการบริการ  คือ   
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       1. การบริการทางดา้นธุรกิจ   ( Business  Service )  ซ่ึงหมายถึง  การบริการท่ีมี
ลกัษณะการด าเนินการในเชิงธุรกิจ  แสวงหาก าไรเป็นส าคญั   การบริการในลกัษณะน้ีมกัจะอยู่
ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั  และห้างร้านของเอกชน  เช่น  การบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  การ
บริการเคเบิ้ลทีว ี เป็นตน้  

       2. การบริการสาธารณะ   ( Public  Service )  ซ่ึงหมายถึง  การบริการท่ีมีลกัษณะการ
ด าเนินการโดยระบบราชการ  มุ่งประโยชน์สุขและสวสัดิภาพของประชาชนในสังคมเป็นส าคญั   
การบริการในลักษณะน้ีได้แก่   การบริการของหน่วยงานต่าง  ๆ  ของรัฐ   เช่น  การบริการ
สาธารณสุข  การบริการสังคม  สงเคราะห์รวมทั้งการบริการของการไฟฟ้านครหลวง   เป็นตน้ 

       กุลธน  ธนาพงศธร  (2528: 303 – 304) เห็นวา่หลกัการใหบ้ริการ  ไดแ้ก่ 
       1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่กล่าวถือประโยชน์

และบริการท่ีองคก์รจดัใหน้ั้น จะตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด   มิใช่
เป็นการจดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ    

       2. หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

       3. หลกัความเสมอภาค  บริการนั้นตอ้งให้แก่ผูใ้ชบ้ริการทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  ไม่มี
การใชสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงในลกัษณะแตกต่างจากคนอ่ืน  ๆ 

       4. หลกัความประหยดั  ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชไ้ปในการบริการตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ี
ไดรั้บ  

       5. หลักความสะดวก ต้องเป็นไปตามลักษณะทีปฏิบติัได้ง่ายและสะดวกสบาย 
ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั   และไม่เป็นการสร้างภาวะยุง่ยากให้แก่ผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการ
มากจนเกินไป 

       สมชาติ   กิจยรรยง  ( 2536:15 )  อธิบายไวว้า่  การให้บริการท่ีดีและมีคุณภาพจากตวั
บุคคล  ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคกลยทุธ์   ทกัษะ  และความแนบเนียนต่าง  ๆ  ท่ีจะท าให้ชนะจิตใจลูกคา้  
ผูท่ี้ติดต่อธุรกิจ  หรือบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการ  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในปัจจุบนัน้ี 

       การใหบ้ริการสามารถกระท าไดท้ั้งก่อนการติดต่อ  ในระหวา่งการติดต่อหรือภายหลงั
การติดต่อโดยไดรั้บการบริการจากตวับุคคลทุกระดบัในองคก์ร   รวมทั้งผูบ้ริหารขององคก์รนั้น  ๆ   
การบริการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูติ้ดต่อกบัองค์กรธุรกิจเกิดความเช่ือถือ  ศรัทธา   และสร้าง
ภาพลกัษณ์   ซ่ึงมีผลในการสั่งซ้ือ  หรือใชบ้ริการอ่ืน  ๆ   ในโอกาสหนา้   ซ่ึงการบริการอาจจะท า
ไดใ้นรูปแบบต่าง  ๆ  คือ 
         การตอ้นรับและการเอาใจใส่ 
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                   การใหบ้ริการทางโทรศพัท ์
                   การใหบ้ริการขายหนา้ร้าน 
       การใหบ้ริการในร้านคา้หรือส านกังาน 
                   การใหบ้ริการหลงัการขาย 
       การใหบ้ริการส าหรับพนกังานขาย 
                   การใหบ้ริการส าหรับพนกังานช่าง 
                   ทกัษะในการปฏิบติังานเพื่อการบริการในส านกังาน 

      การไดรั้บบริการว่าเป็นระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการไดรั้บบริการใน
ดา้นต่าง  ๆ   ดงัน้ี  คือ 
        1. ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ 
                   2. ดา้นตวัเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
                   3. ดา้นของคุณภาพของบริการท่ีไดรั้บ  
                   4. ดา้นระยะเวลาในการด าเนินการ 
                   5. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ 

      ในธุรกิจการให้บริการ  คุณภาพของการให้บริการเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้บริการ  คือการรักษาระดบัการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง  โดยเสนอคุณภาพ
การใหบ้ริการตามท่ีผูบ้ริการคาดหวงัไว ้ ขอ้มูลต่าง ๆ  เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการท่ีผูรั้บตอ้งการ
จะได้ประสบการณ์ในอดีต   จากการพูดปากต่อปาก   จากการโฆษณา  ของธุรกิจให้บริการ  
ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ  (want)  เม่ือมีความตอ้งการ  (when)  ณ  สถานท่ีท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ  (where)  และในรูปแบบท่ีตอ้งการ (how) 

      องค์ประกอบหรือสาเหตุท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมระหวา่งการติดต่อของผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการออกเป็น  3  ประเภท  ไดแ้ก่ 

      1. องคป์ระกอบท่ีเกิดจากตวัเจา้หนา้ท่ี 
          การท่ีเจ้าหน้าท่ีมีพฤติกรรมบางอย่างต่อผู ้รับบริการนั้ นข้ึนกับหลายประการ  

ดงัต่อไปน้ี 
             ลกัษณะทางจิตวิทยา  การศึกษาในแง่น้ีมองอารมณ์  บุคลิกภาพ  สภาพจิตใจ  ของ
เจา้หนา้ท่ีเป็นเกณฑ ์
            บทบาทเก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ี  บทบาทน้ีเป็นแนวทางปฏิบติัและเป็นส่ิงท่ีคน
ทัว่ไปคาดหวงัวา่  ผูส้วมบทบาทจะปฏิบติัดว้ยองคป์ระกอบท่ีเกิดจากสภาพการติดต่อ 
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            ทศันคติต่อผูรั้บบริการ  เช่น  เจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ผูรั้บบริการมีลกัษณะต ่าตอ้ย  กวา่ตนก็
จะปฏิบติัต่อผูรั้บบริการอยา่งไม่เหมาะสม  หรืออยา่งนอ้ยก็ท าตามหนา้ท่ีอยา่งไม่เตม็ใจ 
            ทัศนคติต่อการติดต่อกับผูรั้บบริการ  เช่น  พนักงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์  ของ
โรงแรมเบ่ือท่ีตอ้งคอยตอบค าถามต่าง  ๆ  ให้แก่ผูม้าพกัในโรงแรม  เป็นตน้  ทศันคติดงักล่าวจะมี
ผลต่อ  พฤติกรรมท่ีแสดงต่อผูรั้บบริการ 
            ทศันคติต่อองค์การและอาชีพ  องค์การเป็นตวัก าหนดความมัน่คงในอาชีพและ
อนาคตของตวัเจ้าหน้าท่ีเอง  หากเจา้หน้าท่ีมีความรู้สึกไม่มัน่คงในอาชีพ  การยอมรับหรือการ
ร้องเรียนของผูรั้บบริการจะมีผลสะทอ้นต่ออาชีพของตน  เจา้หน้าท่ีจะมีแนวโน้มการเอาอกเอาใจ
ผูรั้บบริการมากกว่าในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ  และการยอมรับหรือการ
ร้องเรียนของผูรั้บบริการไม่มีผลต่องานของตน 
            พื้นฐานการศึกษาและการฝึกอบรม    อาจเป็นไปไดท่ี้ผูมี้ระดบัการศึกษาสูง  แสวง
ผลประโยชน์จากผูรั้บบริการมากกวา่  ผูมี้การศึกษาต ่า  หรืออาจวางตวัเหนือกว่าผูรั้บบริการ  หรือ
อาจมีวธีิปฏิบติัท่ีนุ่มนวลกวา่ 

      2. องคป์ระกอบท่ีเกิดจากสภาพการติดต่อ 
          ปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพการติดต่อระหว่างผูรั้บบริการกบัองค์การมีอยู่หลายประการ  

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูรั้บบริการและเจา้หนา้ท่ีองคก์าร  ไดแ้ก่ 
           สภาพการท างานพิจารณาถึงลกัษณะสัมพนัธภาพระหวา่งเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัเอง  และ
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   ซ่ึงจะพบวา่ในบรรยากาศซ่ึงเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีความสนิทสนมกลมเกลียวกนัดี  เจา้หนา้ท่ีจะมีความมัน่ใจในการติดต่อกบัผูรั้บบริการ 
           ระยะเวลา   พิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีพบกบัผูรั้บบริการ  และจ านวนคร้ังท่ีติดต่อกนั  
โดยหากติดต่อกนัระยะสั้ นการติดต่อมกัเป็นแบบฉาบฉวย   แต่หากผูรั้บบริการติดต่อเจา้หน้าท่ี
บ่อยคร้ังยอ่มก่อใหเ้กิดความสนิทสนมคุน้เคย  การใหบ้ริการจึงเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็วทนัใจ 
           สถานท่ี  เป็นบรรยากาศท่ีมีผลในการติดต่อดว้ย 
           เร่ืองท่ีติดต่อ  ลกัษณะการติดต่อจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการ
ติดต่อนั้น 
          วธีิการติดต่อ   เป็นการพิจารณาวา่การติดต่อนั้นเป็นไปในรูปแบบใด  เช่น  การติดต่อ
ส่วนตวั  หรือการติดต่อเพื่อช้ีแจงในท่ีประชุม   เป็นตน้ 

      3. องคป์ระกอบท่ีเกิดจากตวัผูรั้บบริการ    
          มีส่วนส าคญัต่อพฤติกรรมระหวา่งการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีส าคญัองคป์ระกอบหน่ึง  

ซ่ึงแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
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           ลกัษณะทางจิตวทิยา  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์  และจิตใจในท านองเดียวกบัลกัษณะ
ทางจิตวทิยาของเจา้หนา้ท่ีดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 
           ทศันคติต่อการติดต่อ  ต่อองคก์ารและเจา้หนา้ท่ีเป็นความคิดเห็นท่ีผูรั้บบริการมีต่อ
การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี  เช่นเห็นว่าการติดต่องานราชการเป็นเร่ืองยุ่งยาก  ถ้าไม่จ  าเป็นจะไม่ไป
ติดต่ออยา่งเด็ดขาดต่อองคก์าร  เช่น  เห็นวา่องคก์ารน้ีใหบ้ริการแยก่วา่องคก์ารนั้นต่อเจา้หนา้ท่ี  เช่น  
เห็นวา่พนกังานพดูจาไม่สุภาพ   มีส่วนก่อใหเ้กิดอคติหรือความรู้สึกบางอยา่ง  ก่อนท่ีผูรั้บบริการจะ
ไปเผชิญหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีองคก์ร  และอาจมีผลต่อพฤติกรรมของผูรั้บบริการดว้ย 
           สถานะทางสังคม  ความแตกต่างทางสังคม  หรือท่ีเรียกว่า  ระยะห่างทางสังคม  
(Social  Distance )  ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีองคก์ารกบัผูรั้บบริการ  นบัไดว้า่มีผลต่อสัมพนัธภาพระหวา่ง
ทั้งสองฝ่าย 
           สัมพนัธภาพส่วนตวักบัเจา้หน้าท่ี  หากผูรั้บบริการกบัเจา้หน้าท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ส่วนตวั  มีผลท าให้เจา้หนา้ท่ีให้บริการสะดวกรวดเร็วมากกวา่การให้บริการแก่ผูรั้บบริการ  ซ่ึงไม่
รู้จกั 
           ความรู้ความเขา้ใจระบบการท างานองค์การ  โดยปกติผูรั้บบริการจะไม่ค่อย  เขา้ใจ
ชัดเจนเก่ียวกบัขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนระเบียบหรือวิธีการต่าง  ๆ   ของ
องคก์ารมากนกั  มกัเป็นผลใหผู้รั้บบริการ  ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
              เทคนิค  5 ประการสู่การสร้างคุณภาพบริการชั้นเลิศจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของ
สินคา้และบริการท่ีขายให้กบัลูกคา้  พร้อมทั้งช่วยยกระดบังานบริการของลูกคา้จากท่ีเป็นอยู่ดว้ย
หวัใจส าคญัของการท าใหลู้กคา้พึงพอใจ  ก็คือ  การท าใหพ้วกเขารู้สึกไดว้า่  คุณสามารถตอบสนอง
ไดต้รงกบัใจหรือเกินความคาดหวงัของพวกเขา 

          1. เพิ่มคุณค่าเขา้ไป  ให้บางส่ิงบางอย่างท่ีมากไปกว่าส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัคาดหวงัอยู ่ 
หากคุณท าได้ตามน้ีเท่ากบัว่าคุณได้ในส่ิงท่ีอยู่เหนือความคาดหมายของพวกเขา  และมนัก็เป็น
หนทางท่ีจะน าสู่ความพึงพอใจ 

          2. อบรมพนกังานของคุณในดา้นเทคนิคการวดัคุณภาพภายใน   พนกังานตอ้งไดรั้บ
การอบรมให้มีทกัษะในการวินิจฉยัไดว้า่  ปัญหาดา้นคุณภาพก าลงัเกิดข้ึนท่ีไหน  เม่ือใด   และรู้ถึง
ขั้นตอนในการจดัการกบัปัญหาก่อนท่ีลูกคา้จะเห็นขอ้ผิดพลาดดงักล่าว   เคร่ืองมือการวดัค่าทาง
สถิติและมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน  เป็นส่ิงท่ีน ามาใช้ได้เป็นอย่างดีกับเทคนิคในข้อน้ี   
รวมทั้งให้พนกังานตรวจสอบการท างานของพวกเขาเองโดยไม่ตอ้งจา้งผูต้รวจสอบดา้นคุณภาพ
และ  ตวัคุณเอง  ก็ตอ้งคอยตรวจสอบส่ิงท่ีคาดหวงั  ดงันั้น  ให้เขาร่วมกบัพนักงานในการตั้งค่า
มาตรฐานของผลการปฏิบติังานและจากนั้นก็คอบดูแลใหพ้วกเขาปฏิบติังานต่าง  ๆ   อยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39 

 

 

          3. ติดต่อหาลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ   ลูกคา้ท่ีได้รับการติดต่อจากเราเป็นประจ าจะมี
ความรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ   และมักมีแนวโน้มท่ีจะให้อภัยกับความผิดพลาดของเรา   การ
ติดต่อส่ือสารอย่างสม ่าเสมอน้ีท าได้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ   เช่น    การส่งจดหมายข่าว   บตัรแสดง
ความรู้สึกขอบคุณ   บตัรอวยพรวนัเกิด   การโทรศพัทห์าลูกคา้   เป็นตน้ 

         4. รางวลัตอบแทน   ลูกคา้จะมีความปีติยินดีจะได้รับรางวลัพอๆ  กบัพนักงานจง
แสดงใหเ้ห็นถึงการรับรู้และใหร้างวลัตอบแทนต่อลูกคา้   ในโอกาสท่ีพวกเขาซ้ือสินคา้เพิ่มเติมจาก
เรา   หรือเม่ือสั่งซ้ือในปริมาณมากๆ   จากคุณ  และเอาพวกเขาแนะน าลูกคา้รายใหม่  ๆ   ใหก้บัเรา 

         5. การสร้างพนัธมิตรทุก  ๆ  เทคนิคท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีควรเป็นไปในเชิงและดู
เหมือนว่าเทคนิคประการสุดทา้ยน้ี  จะเป็นไปในเชิงรุกมากท่ีสุด   คุณตอ้งท าให้ลูกคา้เป็นคู่คา้ได ้  
ไม่ว่าจะเป็นเพียงในนาม  หรือมีส่วนในธุรกิจอยา่งแทจ้ริง   เม่ือใดเรามีส่วนร่วมกบัองค์การธุรกิจ
ใด  ๆ   เช่นมีหุ้นอยู่ในธุรกิจนั้น  ๆ  ก็มกัจะมีความทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีให้ส่ิงต่าง  ๆ   
สัมฤทธ์ิผล   ดงันั้นหากเราใหลู้กคา้มาเยีย่มชมสถานประกอบการของเรา   ให้เขาไดต้รวจสอบอยา่ง
ทัว่ไป  และใหข้อ้เสนอแนะแก่เราวา่จะปรับปรุงคุณภาพบริการอยา่งไรไดบ้า้ง   หรือแมแ้ต่เชิญชวน
ลูกคา้ให้เป็นหน่ึงในคณะท่ีปรึกษาของบริษทั   หรือคณะกรรมการของบริษทั  ขอ้มูลเชิงลึกของ
พวกเขาจะช่วยให้คุณเป็นผูผ้ลิตสินค้าและบริการท่ีดีข้ึนกว่าเดิม   เม่ือมาถึงจุดน้ีแล้ว  คุณมี
ความสามารถท่ีจะพฒันาระบบการบริการลูกคา้ข้ึนมา   และท าใหม้นัท างานไดแ้ลว้  ก็พร้อมท่ีจะวดั
ระดบัคุณภาพการบริการของเรา   และความพึงพอใจของลูกคา้    อย่างไรก็ตามก่อนท่ีเราจะได้
เรียนรู้ถึง   “ วธีิการ ”   .ในการวดัอยา่งแทจ้ริง   จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจก่อนวา่  “ ท าไม ”   เราถึงตอ้งมีการ
วจิยั  หรือตอ้งมีการวดัทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ   ของอเดยแ์ละแอนเดอร์เซน  ( 
aday  &  Andersan   อา้งถึงใน  สมศกัด์ิ  ภกัดีจอหอ, 2542: 18-19)  ไดศึ้กษาโดยการสอบถาม
ผูรั้บบริการวา่  ส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ   และหากไดรั้บส่ิงนั้นจะท าให้เกิดความพอใจมีอะไรบา้ง   
จากค าตอบท่ีไดน้ ามาจดักลุ่ม  ได ้  6  กลุ่ม   ดงัน้ี 

      กลุ่มท่ี  1 ความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ   ตวัแปรในกลุ่มน้ี   ไดแ้ก่ 
          1.1 ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อรอรับบริการไม่นาน 

        1.2 ความเป็นระเบียบของหน่วยงานบริการ 
        1.3 ลกัษณะสถานท่ีของหน่วยบริการ 

      กลุ่มท่ี  2  การประสานงานของการบริการ ตวัแปรในกลุ่มน้ี   ไดแ้ก่ 
        2.1 การไดรั้บบริการทั้งหมดตามความตอ้งการ 
        2.2 การสนใจของผูป้ฏิบติังานต่อผูรั้บบริการ 

     กลุ่มท่ี  3  อธัยาศยัและความสนใจต่อผูรั้บบริการ ตวัแปรในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
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        3.1 ค าพดูเชิงบวก 
        3.2 บุคลิกภาพน่าเล่ือมใส 
        3.3 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
        3.4 ความเอาใจใส่ตลอดเวลา 

      กลุ่มท่ี  4  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ ตวัแปรในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
           4.1 ขอ้มูลทัว่ไป  ไดแ้ก่  วิธีการรับบริการ  กฎระเบียบต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการ
รับบริการ 
           4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ  เช่น  ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้รือ  
กรณีของธุรกิจการพยาบาลตอ้งการขอ้มูล  เก่ียวกบัค าแนะน าเก่ียวกบัสาเหตุ  และอาการของโรค
และวธีิการปฏิบติัตนของผูป่้วย   เป็นตน้ 

      กลุ่มท่ี  5 คุณภาพของบริการ ตวัแปรในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
        5.1 ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
        5.2 คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

      กลุ่มท่ี  6 ราคาค่าใชจ่้าย ตวัแปรในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
        6.1 ราคายุติธรรม  สมเหตุสมผล  ไม่เอาเปรียบผูรั้บบริการท่ีจะให้บริการ

ประสบผลส าเร็จนั้น จะตอ้งประกอบดว้ย 
1. เป็นผูท่ี้ชอบคน เขา้ใจคน และชอบบริการผูอ่ื้น 
2. มีชีวติชีวา มีอากปักิริยาและวาจาอ่อนนอ้ม 

    3. มีไหวพริบ ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยการมีความรู้ในงานและความรู้
รอบตวัดี 

    4. ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ
และวมิงัสา คือ ตอ้งรักงาน ตอ้งพากเพียร ตอ้งตั้งใจ ตอ้งพฒันาปรับปรุงงานเสมอ 

    5. ฝึกเป็นคนรู้จกัคุณค่าของเวลา ตรงต่อเวลา รักษาเวลา 
    6. ยิม้และแสดงท่าทางสนใจเสมอ 

     7.  แสดงความกระตือรือร้น และแสดงความมีน ้าใจออกมา 
    8. เตรียมตนเองให้พร้อมเสมอ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมท่ีจะท าหน้าท่ี

บริการ มีความจ าดีรู้ขอ้มูลในงาน และข่าวสารทัว่ไปดี 
      โดยทัว่ไปของผูใ้ห้บริการนบัวา่เป็นผูท่ี้เสียสละ เพราะจะตอ้งให้ความช่วยเหลือแก่ ผู ้

มารับบริการดว้ยความเต็มใจอยา่งยิ่ง จึงขอกล่าวเพิ่มเติมถึงคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการเพิ่มเติมอีก
ดงัน้ี 
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1. เป็นผูท่ี้ไวต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ เพราะการให้บริการคือ การให้ในส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ ผูท่ี้สามารถสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นไดน้บัเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  ท่ี
ส าคญัคือรู้ความตอ้งการของผูท่ี้มารับบริการในขณะนั้น ดงัน้ีคือ 
                         ผูม้ารับบริการตอ้งการความช่วยเหลือ ผูม้ารับบริการมีปัญหาตอ้งการ แกปั้ญหา ผู้
ให้บริการตอ้งให้ความช่วยเหลือทนัที ถา้ช่วยเหลือดว้ยตนเองไม่ไดก้็ตอ้งแนะน าให้ไปหาผูอ่ื้นท่ี
สามารถช่วยเหลือได ้
                         ตอ้งการเป็นคนส าคญั ผูม้ารับบริการตอ้งการให้ผูบ้ริการเห็นคุณค่าตอ้งการให้
ตนเองไดรั้บเกียรติหรือไดรั้บบริการอยา่งสุภาพ นุ่มนวล และจะเปรียบเทียบวา่คนอ่ืนไดรั้บการ
บริการอยา่งไรตนเองไดรั้บการบริการอยา่งไร ถา้ตนเองไดรั้บการบริการไม่ดีก็จะรู้สึกไม่พอใจ 
                         ตอ้งการอิสรภาพ กฎเกณฑ์ท่ีมากมายจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะท าให้การบริการ
ล่าชา้ ผูรั้บบริการจะพยายามหาทางลดขั้นตอน ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาคอรัปชัน่ไดค้วามช่วยเหลือรวดเร็ว 
ผูรั้บบริการจะรูสึกวา่เขามีความส าคญัและมีความพึงพอใจ 

2.  เป็นคนท่ีมีความเช่ือถือ ผูใ้หบ้ริการควรมีความแม่นย  าในขอ้มูลและมีขอ้มูลพร้อม
ท่ีจะให้ผูรั้บบริการตรวจสอบได้ การท่ีผูใ้ห้บริการมีความน่าเช่ือถือท าให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีแก่
หน่วยงานนั้น ๆ  

3.  มีความเขม้แข็ง ผูใ้ห้บริการควรมีความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งน้ีเพราะ
งานบริการเป็นการช่วยแกปั้ญหาให้แก่บุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั ในบางคร้ังปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปัญหาเพราะหนา้ท่ีท าให้เกิดภาวะความกดดนั ผูใ้ห้บริการจึงตอ้งฝึกฝนร่างกายและจิตใจ โดยออก
ก าลงักายและฝึกสมาธิอยา่งสม ่าเสมอ 

4. เป็นผูท่ี้ไวต่อข่าวสาร คือต่ืนตวัเสมอท่ีจะพูดและติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นพอใจท่ีจะ
ใหข้่าวสาร เป็นทั้งผูรั้บและส่งขอ้มูลข่าวสารเสมือนเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ทางออ้ม 

5. เป็นผูท่ี้ห่วงใยเอ้ืออาทรผูอ่ื้น ผูใ้ห้บริการควรมีความห่วงใยเอ้ืออาทรต่อ สวสัดิ
ภาพความเป็นอยูข่องผูอ่ื้น มีความเมตตา มีความส านึกในการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและเป็นผูท่ี้ไวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น เช่น รู้สึกว่าเขาผิดหวงัเม่ือมาติดต่องานแล้วไม่ส าเร็จในวนันั้น เพราะ
ผูบ้งัคบับญัชาระดับสูงผูมี้อ านาจเซ็นไม่อยู่ในส านักงาน ผูใ้ห้บริการควรแสดงความเห็นใจ 
ปลอบใจและพยายามช่วยเหลือใหถึ้งท่ีสุด เช่น ติดต่อสอบถามผูอ่ื้นวา่ผูบ้งัคบับญัชาอยู ่ณ ท่ีใด เช่น 
อยู่ในห้องประชุมในส านกังานอีกแห่งหรือก าลงัเดินทางมาจากต่างจงัหวดัในวนันั้น ผูใ้ห้บริการ
ควรรู้ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นอย่างดีและหาทางช่วยเหลือด าเนินเร่ืองให้เสร็จตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ 
การแสดงความห่วงใยเอ้ืออาทรดงักล่าวรวมถึงการแสดงความเห็นดว้ย 
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6. เป็นผูท่ี้มีใบหน้าท่ียิ้มแยม้แจ่มใส ผูใ้ห้บริการท่ีดีควรมีใบหน้าท่ีท่ียิ้มละไม
ตลอดเวลา ไม่บ้ึงตึง หรือมีหนา้ตาเฉยเมย เยน็ชา 
                     7. เป็นผูมี้มารยาทในการให้บริการ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีบริการควรเป็นคนสุภาพอ่อนโยนทั้ง
การพดูจา กิริยามารยาทเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูรั้บบริการทุกคน 
                     8. เป็นผูท่ี้มีสามญัส านึก ผูใ้ห้บริการท่ีดีนอกจากจะมีจิตในการให้บริการแลว้  ยงัเป็นผู ้
ท่ีมีสามญัส านึกคือ รู้วา่อะไรควรไม่ควร เช่น ผูม้ารับบริการตอ้งใชเ้วลาในการรอนาน ถา้เป็นเวลา
ใกลเ้ท่ียงวนั ผูใ้ห้บริการควรบอกให้ผูม้ารับบริการไปรับประทานอาหารก่อน หรือไปท าธุระอยา่ง
อ่ืนก่อนจะไดไ้ม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เป็นตน้ 
                     9. เป็นผูใ้ห้บริการมืออาชีพ คือ อดทน เขา้ใจผูอ่ื้น และละทิ้งปัญหาส่วนตวัไวท่ี้บา้น
แมว้่าผูม้ารับบริการจะพูดจาไม่สุภาพเอาแต่ใจตวัก็ควรอดทนแสดงความเขา้ใจ และไม่แสดง
อารมณ์ไม่ดีตอบกลบัไป  
                    เม่ือมีการใหบ้ริการเกิดข้ึนแลว้แน่นอน ผูใ้หบ้ริการยอ่มจะตอ้งการให้ผูรั้บบริการไดรั้บ
ความพอใจสูงสุด ซ่ึงผลเหล่านั้นจะสะทอ้นกลบัมายงัองคก์ร ส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อองคก์ร 
ซ่ึงการท่ีจะประสบความส าเร็จจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัส าคญัต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ 

       1. ความเช่ือถือได ้(Reliability) ประกอบดว้ย 
                        ความสม ่าเสมอ (Consistency)  
                        ความพึ่งพาได ้(Dependability) 

        2. การตอบสนอง (Responsive) ประกอบดว้ย 
                         ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 
                         ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการและการอุทิศเวลา 
                         มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 
                         ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 

         3. ความสามารถ (Competence) ประกอบดว้ย 
                          ความสามารถในการใหบ้ริการ 
                          ความสามารถในการส่ือสาร 
                          ความสามารถในวชิาการท่ีจะใหบ้ริการ 

         4. การเขา้ถึงบริการ (Access) ประกอบดว้ย 
                          ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชห้รือรับบริการไดส้ะดวกระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ควรมากมาย
ซบัซอ้นเกินไป 
                          ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลารอคอยนอ้ย 
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                          เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 
                          อยูใ่นสถานท่ี ๆ ผูใ้ชบ้ริการติดต่อไดส้ะดวก 

         5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบดว้ย 
                          การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
                          ใหค้วามตอ้นรับท่ีเหมาะสม 
                           ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

           6. การส่ือสาร (Communication) ประกอบดว้ย 
                            มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ 
                            มีการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ 

           7. ความซ่ือสัตย ์(Credibility) ประกอบดว้ย 
                            คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 

           8. ความมัน่คง (Security) ประกอบดว้ย 
                            ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

           9. ความเขา้ใจ (Understanding) ประกอบดว้ย 
                            การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
                            การใหค้  าแนะน าและเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 
                            การใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 

          10. การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangibility) ประกอบดว้ย 
                             การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ใหพ้ร้อมส าหรับใหบ้ริการ 
                             การเตรียมอุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
                             การจดัสถานท่ีใหบ้ริการสวยงามสะอาด ซิสเทลและเบอร์ร่ี  
 
 มนุษยสัมพนัธ์กบัการให้บริการ 
                       การท่ีคนเราจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัช่วยเหลือร่วมงานประสานงานไดดี้ การ
มีไมตรีหรือการท าตามเป็นมีมนุษยสัมพนัธ์ถือเป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะผูท่ี้ให้บริการจะไดรั้บความ
ประทบัใจจากลูกคา้หรือผูท่ี้มาติดต่อ การท่ีจะท าตวัเป็นคนน่ารัก มีไมตรีจิต หรือมีมนุษยสัมพนัธ์
นั้นตอ้งมีขอ้ส าคญัท่ีควรเขา้ใจ 3 ขั้นตอน 

     1. เข้าใจธรรมชาติของคนเราโดยสังเขป เพื่อหาวิธีสร้างสัมพันธภาพได้อย่าง 
เหมาะสม 

       2. รู้จกัเทคนิคและวธีิการสัมพนัธ์กบัคน 
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       3. ตอ้งสร้างลกัษณะของผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (สมชาติ กิจยรรยง, 2537: 163) 
      การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ให้ได้รับความส าเร็จนั้นมีคุณลกัษณะจ าเป็นหลายอย่าง ท่ี

จะตอ้งค านึงถึงในการปรับปรุงแกไ้ข และสร้างให้เกิดข้ึนในแต่ละบุคคลเรียกว่า มีคุณลกัษณะ
สัมพนัธ์ท่ีดีมีดงัน้ี 
                   1. การมีท่าทีมีท่าทางท่ีดี มีลกัษณะการเขา้กบัคน กิริยามารยาทเรียบร้อย การพูดคุย
สนุกสนาน ตลกขบขนั เบิกบาน ผูค้นคบหามีความสบายใจ มีลกัษณะโอภาปราศรัย 
                   2. บุคลิกรูปร่างหนา้ตาการแต่งตวัการเคล่ือนไหว กิริยาท่าทางการพูดจาเหมาะสมกบั
งาน 
                   3. ความเป็นเพื่อน สนิทสนมกลมเกลียวเป็นเพื่อนไดง่้าย มีความเป็นกนัเอง 
                   4. มีความอ่อนนอ้ม รวมทั้งกิริยามารยาทสุภาพ พดูจาอ่อนนอ้มถ่อมตน 
                   5. การมีน ้าใจ ช่วยเหลือ เตม็ใจช่วยเหลือผูอ่ื้น ดว้ยก าลงักาย ก าลงัความคิด ก าลงัเงิน ใน
ลกัษณะเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
                   6. การใหค้วามร่วมมือดี ใหค้วามร่วมในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 
ไม่เห็นแก่ตวั เห็นประโยชน์ส่วนรวมใหก้ารช่วยเหลือเป็นส าคญั 
                   7. การมีความกรุณาเอ้ือเฟ้ือ น ้าใจโอบออ้มอารียแ์ก่ผูไ้ดรั้บความทุกขย์ากกรุณาปราณีแด่
คนทัว่ไป 
                   8. เป็นคนมีประโยชน์ ช่วยเหลือกิจกรรมงานแก่คนทัว่ไป โดยมิหวงัผลประโยชน์ 
อ านวยประโยชน์แก่สังคม ไม่วา่จะเป็นดา้นความคิด ก าลงักายหรือก าลงัทรัพย ์
                   9. มีการสร้างสรรค ์หมายถึง มีความคิด และการกระท าท่ีสร้างสรรคไ์ม่ใช่ความคิดท่ี
คอยท าลายหรือกลัน่แกลง้ ถ่วงหรือหน่วงเหน่ียวความเจริญกา้วหนา้ของผูอ่ื้น 
                 10. การมีอารมณ์ การควบคุมและใชอ้ารมณ์ไดเ้หมาะสม 
                 11.  มีความกระตือรือร้นคือมีชีวิตจิตใจไม่เซ่ืองซึม หรือมึนชา ควรมีความเบิกบาน
แจ่มใส 
                 12.  มีความรับผดิชอบต่อการงาน ค าพดู ค ามัน่สัญญา รักษาเวลาท าให้เป็นผูมี้เกียรติและ
มีความซ่ือสัตย ์ 
                  13.  มีความอดทน อดทนต่อความเหน็ดเหน่ือยต่อความยากล าบาก อดทนต่อกิริยา
ท่าทางการกระท า ค  าพดูท่ีไม่สบอารมณ์ หรือท าใหเ้ราโกรธ 
                  14.  มีความขยนัขนัแข็ง ขยนัการท างาน ภาระหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบ  ไม่เป็นคนเกียจ
คร้าน ไม่เป็นผูท่ี้ท  าใหภ้าพพจน์และความนิยมเล่ือมใสเสียไป 
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                   15. มีความพยายามพากเพียรท่ีจะฝึกฝนฝึกหดัตนให้มีคุณสมบติัทางมนุษย-สัมพนัธ์
อยา่งไม่ทอ้ถอย พยายามปรับปรุงแกไ้ขตนเองอยูเ่สมอ 
                   16.  มีปฏิภาณ โดยฝึกปฏิภาณไหวพริบความแพรวพราวในการสร้างบรรยากาศท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น การพดูคุย การเสนอความคิดเห็น ปฏิภาณน้ีสามารถเตรียมและฝึกฝนได ้

จากการศึกษาเร่ือง แนวคิดและทฤษฎีการให้บริการ ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการ ซ่ึงมีบทบาทกบังานวิจยัเร่ืองน้ีท่ีผูป้ระกอบการมีหอพกัจะตอ้งเขา้ถึง
หลกัการให้บริการ  ไดแ้ก่ 1.คุณภาพของทรัพยากร 2.คุณภาพของบุคลากร และ 3.การส่ือสาร ซ่ึง
การท่ีจะให้การบริการประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบติัต่างๆ เหล่าน้ี 1.ความ
เช่ือถือได ้2.การตอบสนอง 3.ความสามารถ 4.การตอบสนอง 5.ความสุภาพอ่อนโยน 6.การส่ือสาร 
7.ความซ่ือสัตย ์8.ความมัน่คง 9.ความเขา้ใจ และ 10.การสร้างส่ิงท่ีจดัตอ้งไดข้องผูใ้ห้บริการ ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงไดน้ าตวัแปรจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการเหล่าน้ีมา
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

 
6.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ (Attitude) 
              6.1  แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ (Attitude) 

            ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหน่ึงทาง จิตวิทยาสังคม และ 
การส่ือสาร และมีการใช้ ค  าน้ีกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า ทัศนคติ นั้ น ได้มี
นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไว ้ ดงัน้ี  

            โรเจอร์ (Roger 1978: 208 – 209, อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร 2533: 122) ได้
กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนีช้ีว่า บุคคลนั้ น คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วตัถุหรือ
ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง 
พฤติกรรม ในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นเพียง ความพร้อม ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็น มิติ
ของ การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็น การส่ือสารภายใน
บุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ 
พฤติกรรม ต่อไป 

            ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531: 2) กล่าวถึง ทศันคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล 
วา่ ทศันคติ หมายถึง 

1. ความสลบัซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะ สร้าง
ความพร้อม ท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้น ท่ีไดรั้บมา 
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2. ความโน้มเอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือ ต่อต้าน 
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 

3. ในดา้น พฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
จากค าจ ากดัความต่าง ๆเหล่าน้ี จะเห็นไดว้า่มีประเด็นร่วมท่ีส าคญัดงัน้ีคือ 

             1. ความรู้สึกภายใน 
2. ความพร้อม หรือ แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 

                 ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึก และ
ความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคล กับแนวโน้มท่ีจะมี พฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทางหน่ึงต่อ
เป้าหมายของ ทศันคติ นั้น 
                โดยสรุป ทศันคติ ในงานท่ีน้ีเป็นเร่ืองขอ งจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้ม
เอียงของบุคคล ท่ีมีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ท่ีได้รับมา ซ่ึง
เป็นไปได้ทั้ งเชิงบวก และเชิงลบ ทศันคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า 
ทศันคติ ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม 
                องค์ประกอบของทศันคติ  

   จากความหมายของ ทศันคติ ดงักล่าว ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen 
1970, อ้างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพทัธ์  2531: 49) สามารถแยกองค์ประกอบของ ทัศนคติ ได้ 3 
ประการคือ 

   1.องคป์ระกอบดา้นความรู้ ( The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของ
บุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดวา่ส่ิงใดดี มกัจะ
มี ทศันคติ ท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ ส่ิงใดไม่ดี ก็จะมี ทศันคติ ท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

  2.องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกันไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนั้น เป็นลักษณะท่ีเป็น
ค่านิยมของแต่ละบุคคล 

  3.องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก องค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก จะเห็นไดว้า่ การท่ีบุคคลมี ทศันคติ ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจาก บุคคลมีความ
เขา้ใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด แตกต่างกนันั้นเอง 

      ดังนั้ น ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด หรือ ความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็น
ส่วนประกอบ ขั้นพื้นฐาน ของ ทศันคติ และส่วนประกอบน้ี จะเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์ กบั ความรู้สึก
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ของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน ทั้ งในทางบวก และทางลบ ซ่ึง ข้ึนอยู่กับ 
ประสบการณ์ และ การเรียนรู้ 

      การเกดิทศันคติ (Attitude Formation) 
     ทศันคติ วา่อาจเกิดข้ึนจากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
     1.  เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะไดรั้บการอบรมสั่งสอนเก่ียวกบั วฒันธรรม และ

ประเพณีจากบิดามารดา ทั้งโดยทางตรง และทางออ้ม ตลอดจนไดเ้ห็นแนวการปฏิบติัของพ่อแม่
แลว้ รับมาปฏิบติัตามต่อไป 

     2.  เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกส่ิงใดดี ไม่ดี เช่น ผูใ้หญ่
กบัเด็กจะมีการกระท าท่ีแตกต่างกนั 

     3.  เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนมี ทศันคติ 
ไม่ดีต่อครู เพราะเคยต าหนิตน แต่บางคน มี ทศันคติ ท่ีดีต่อครูคนเดียวกนันั้น เพราะเคยเชยชมตน
เสมอ 

     4.  เกิดจากการเลียนแบบ หรือ รับเอา ทศันคติ ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ 
ทศันคติ ของบิดามารดา หรือ ครูท่ีตนนิยมชมชอบ มาเป็น ทศันคติ ของตนได ้ 

     ประภาเพญ็ สุวรรณ ( 2520: 64 –65) กล่าวถึงการเกิด ทศันคติ วา่ ทศันคติ เป็นส่ิงท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่ง ทศันคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆท่ีอยูม่ากมาย และแหล่งท่ี
ท าใหค้นเกิด ทศันคติ ท่ีส าคญัคือ 

     1. ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อยา่งต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิด ทศันคติ ต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี 
จะท าใหเ้กิด ทศันคติ ต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

     2. การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะท าให้เกิด ทศันคติ 
จากการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากผูอ่ื้น ได ้เช่น เด็กท่ีไดรั้บการสั่งสอนจากผูใ้หญ่จะเกิด ทศันคติ ต่อ
การกระท าต่าง ๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 

     3. ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง (Models) การเลียนแบบผูอ่ื้นท าให้เกิด ทศันคติ ข้ึนได ้เช่น เด็กท่ี
เคารพเช่ือฟังพอ่แม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อส่ิงหน่ึงตามไปดว้ย 

       4. ความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั (Institutional Factors) ทศันคติ หลายอย่างของบุคคล
เกิดข้ึนเน่ืองจากความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นตน้  

       ธงชยั สันติวงษ ์(2539: 166–167) กล่าวว่า ทศันคติ ก่อตวัเกิดข้ึนมา และเปล่ียนแปลง
ไป เน่ืองจากปัจจยั หลายประการ ดว้ยกนั คือ 
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       1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทศันคติ จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดบุคคล
หน่ึง ก าลงัด าเนินการตอบสนองตามความตอ้งการ หรือแรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับุคคลจะสร้าง 
ทศันคติ ท่ีดีต่อบุคคลหรือส่ิงของ ท่ีสามารถช่วยใหเ้ขามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

       2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทศันคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ข่าวสารท่ีได้รับรวมทั้งลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสาร ด้วย กลไกของการเลือกเฟ้นในการ
มองเห็นและเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ (Selective Perception) ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนท่ีเขา้มาสู่บุคคลนั้น 
จะท าใหบุ้คคลนั้นเก็บไปคิด และสร้างเป็น ทศันคติ ข้ึนมาได ้

       3. การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) ทศันคติ บางอยา่งอาจมาจากกลุ่มต่าง 
ๆท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งอยูท่ ั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เช่น ครอบครัว วดั กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา 
กลุ่มสังคมต่าง ๆ โดยกลุ่มเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง ๆ แต่ยงัมีการ ถ่ายทอด
ขอ้มูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซ่ึงท าให้สามารถสร้าง ทศันคติ ข้ึนได ้โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน เป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุด (Primary Group) ท่ีจะเป็นแหล่งสร้าง ทศันคติ ใหแ้ก่บุคคลได ้

       4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของ ยอ่มเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลต่าง ๆ ตีค่าส่ิงท่ีเขาไดมี้ ประสบการณ์มาจนกลายเป็น ทศันคติ ได ้

      5. ลกัษณะท่าทาง (Personality) ลกัษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางออ้มท่ี
ส าคญัในการสร้าง ทศันคติ ใหก้บัตวับุคคล 

      ปัจจยัต่าง ๆ ของการก่อตวัของ ทศันคติ เท่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ในความเป็นจริง จะ
มิไดมี้การเรียงล าดบัตาม ความส าคญั แต่อยา่งใดเลย ทั้งน้ีเพราะปัจจยัแต่ละทาง เหล่าน้ี ตวัไหนจะมี
ความส าคญัต่อการก่อตวัของ ทศันคติ มากหรือนอ้ย ยอ่มสุดแลว้ แต่วา่ การพิจารณาสร้าง ทศันคติ 
ต่อส่ิงดงักล่าว จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัใดมากท่ีสุด 

      ประเภทของทศันคติ 
      บุคคลสามารถแสดง ทศันคติ ออกได ้3 ประเภทดว้ยกนั คือ 
      1. ทศันคติทางเชิงบวก เป็น ทศันคติ ท่ีชักน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรือ 

อารมณ์ จากสภาพจิตใจโต้ตอบ ในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือ เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้ ง
หน่วยงาน องคก์ร สถาบนั และการด าเนิน กิจการของ องคก์าร อ่ืน ๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร ยอ่มมี 
ทศันคติ ทางบวก หรือ มีความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความสนับสนุนร่วมมือดว้ย 
การเขา้เป็นสมาชิก และร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

     2. ทศันคติทางลบ หรือ ไม่ดี คือ ทศันคติ ท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย 
ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือ ไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงานองค์การ สถาบนั และการด าเนิน
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กิจการขององค์การ และอ่ืน ๆ เช่น พนักงาน เจา้หน้าท่ีบางคน อาจมี ทศันคติ เชิงลบต่อบริษทั 
ก่อให้เกิดอคติข้ึน ในจิตใจของเขา จนพยายาม ประพฤติ และปฏิบติัต่อตา้น กฎระเบียบของบริษทั 
อยูเ่สมอ 

     3. ประเภทท่ีสาม ซ่ึงเป็นประเภทสุดทา้ย คือ ทศันคติ ท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์าร และอ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง 
เช่น นักศึกษาบางคนอาจมี ทัศนคติ น่ิงเฉยอย่าง ไม่มีความคิดเห็น ต่อปัญหาโต้เถียง เร่ือง
กฎระเบียบวา่ ดว้ยเคร่ืองแบบของนกัศึกษา 

     ทศันคติ ทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ้ข้ึนอยู่
กบัความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ หรือค่านิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การกระท า 
หรือสถานการณ์ 

    หนา้ท่ีหรือกลไกของ ทศันคติ ท่ีส าคญัไว ้4 ประการ ดงัน้ี  คือ 
    1. เพื่อใช้ส าหรับการปรับตวั (Adjustment) หมายความว่า ตวับุคคลทุกคนจะอาศยั 

ทศันคติ เป็นเคร่ืองยึดถือ ส าหรับการปรับ พฤติกรรม ของ ตนให้เป็นไปใน ทางท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนสูงท่ีสุด และใหมี้ผลเสียนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี ทศันคติ จึงสามารถเป็นกลไก ท่ีจะสะทอ้น 
ให้เห็น ถึงเป้าหมายท่ีพึงประสงค์และท่ีไม่พึงประสงค์ของเขา และดว้ยส่ิงเหล่าน้ีเอง ท่ีจะท าให้
แนวโนม้ของพฤติกรรมเป็นไป ในทางท่ี ตอ้งการ มากท่ีสุด  

     2. เพื่อป้องกนัตวั (Ego – Defensive) โดยปกติในทุกขณะ คนทัว่ไปมกัจะมีแนวโนม้ท่ี
จะไม่ยอมรับความจริง ในส่ิงซ่ึงเป็นท่ีขดัแยง้ กบั ความนึกคิดของตน (Self – Image) ดงัน้ี ทศันคติ 
จึงสามารถ สะทอ้นออกมาเป็น กลไกท่ีป้องกนัตวั โดย การแสดงออก เป็นความรู้สึก ดูถูกเหยียด
หยาม หรือติฉินนินทาคนอ่ืน และขณะเดียวกนั ก็จะยกตนเองให้สูงกวา่ ดว้ยการมี ทศันคติ ท่ีถือวา่ 
ตนนั้นเหนือกว่าผูอ่ื้น  การก่อตวั ท่ีเกิดข้ึนมาของ ทศันคติ ในลกัษณะน้ี จะมีลกัษณะแตกต่างจาก
การมี ทศันคติ เป็นเคร่ืองมือ ในการปรับตวั ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้ กล่าวคือ ทศันคติ จะมิใช่
พฒันาข้ึนมาจาก การมี ประสบการณ์กบัส่ิงนั้น ๆ โดยตรง หากแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวัผู ้
นั้นเอง และส่ิงท่ีเป็น เป้าหมายของการแสดงออก มาซ่ึง ทศันคติ นั้น ก็เป็นเพียงส่ิงท่ีเขาผูน้ั้น หวงั
ใชเ้พียงเพื่อการ ระบายความรู้สึก เท่านั้น 

      3. เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) ทศันคติ นั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของค่านิยมต่าง ๆ และด้วย ทศันคติ น้ีเอง ท่ีจะใช้ส าหรับสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมต่าง ๆ ใน
ลกัษณะท่ีจ าเพาะเจาะจงยิง่ข้ึน ดงันั้น ทศันคติ จึงสามารถใชส้ าหรับ อรรถาธิบาย และบรรยายความ
เก่ียวกบั ค่านิยม ต่าง ๆ ได ้
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     4. เพื่อเป็นตวัจดัระเบียบเป็นความรู้ (Knowledge) ทศันคติ จะเป็นมาตรฐานท่ีตวับุคคล
จะสามารถใชป้ระเมิน และท าความเขา้ใจ กบั สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีอยูร่อบตวัเขา ดว้ยกลไกดงักล่าวน้ี
เอง ท่ีท าใหต้วับุคคลสามารถรู้ และเขา้ใจถึงระบบ และระเบียบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นรอบตวัเขาได ้

       การเปลีย่นแปลงทศันคติ (Attitude Change) 
       การเปล่ียนแปลงทศันคติ มีความเช่ือวา่ ทศันคติ อยา่งเดียวกนั อาจเกิดในตวับุคคลดว้ย

วธีิท่ีต่างกนั ไดแ้บ่งกระบวนการ เปล่ียนแปลง ทศันคติ ออกเป็น 3 ประการ คือ 
      1. การยนิยอม (Compliance) 
          การยนิยอม จะเกิดไดเ้ม่ือ บุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อตวัเขา และมุ่งหวงัจะไดรั้บ 

ความพอใจ จากบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น การท่ีบุคคลยอมกระท าตามส่ิงท่ีอยากให้เขา
กระท านั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นดว้ยกบัส่ิงนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวงัวา่ จะไดรั้บ รางวลั หรือ
การยอมรับจากผูอ่ื้นในการเห็นดว้ย และกระท าตาม ดงันั้น ความพอใจ ท่ีไดรั้บจาก การยอมกระท า
ตาม นั้น เป็นผลมาจาก อิทธิพลทางสังคม หรือ อิทธิพลของส่ิงท่ีก่อให้เกิด การยอมรับนั้น กล่าวได้
วา่ การยอมกระท าตามน้ี เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง ทศันคติ ซ่ึงจะมีพลงัผลกัดนั ให้บุคคลยอม 
กระท าตามมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัจ  านวนหรือ ความรุนแรงของรางวลัและ การลงโทษ 

        2. การเลียนแบบ (Identification) 
            การเลียนแบบ เกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้ ซ่ึงการยอมรับน้ีเป็น

ผลมาจาก การท่ีบุคคล ตอ้งการจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรือท่ีพอใจระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น หรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบน้ี ทศันคติ ของบุคคลจะเปล่ียน ไป มากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้า
ให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบ เป็นกระบวน การเปล่ียนแปลง ทศันคติ ซ่ึงพลงั
ผลกัดนั ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงน้ี จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั ความน่า โนม้นา้วใจ ของส่ิงเร้าท่ีมีต่อ
บุคคลนั้น การเลียนแบบจึงข้ึนอยู่กบัพลงั (Power) ของผูส่้งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาท ทั้งหมด 
ของคนอ่ืน มาเป็นของตนเอง หรือแลกเปล่ียนบทบาทซ่ึงกนัและกนั บุคคลจะเช่ือในส่ิงท่ีตวัเอง 
เลียนแบบ แต่ไม่รวมถึงเน้ือหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทศันคติ ของบุคคล จะเปล่ียนไป
มาก หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั ส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิด การเปล่ียนแปลง 

        3. ความตอ้งการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) 
             เป็นกระบวนการ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซ่ึงตรงกบั 

ความตอ้งการภายใน ค่านิยม ของเขา พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป ในลกัษณะน้ีจะสอดคลอ้งกบั ค่านิยม 
ท่ีบุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจ ท่ีได้จะข้ึนอยู่กบั เน้ือหารายละเอียด ของพฤติกรรมนั้น ๆ การ
เปล่ียนแปลง ดงักล่าว ถา้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมถูกกระทบไม่วา่ จะในระดบัใดก็ตาม จะ
มีผลต่อการเปล่ียน ทศันคติ ทั้งส้ิน  
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             นอกจากน้ี องค์ประกอบ ต่าง ๆใน กระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบติัของผูส่้ง
สารและผูรั้บสาร ลกัษณะของข่าวสาร ตลอดจน ช่องทางในการส่ือสาร ลว้นแลว้แต่ มีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลง ทศันคติ ไดท้ั้งส้ิน นอกจากน้ี ทศันคติ ของบุคคล เม่ือเกิดข้ึนแลว้ แมจ้ะคงทน 
แต่ก็จะสามารถ เปล่ียนไดโ้ดยตวับุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ และส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิด
การยอมรับในส่ิงใหม่ แต่จะตอ้งมี ความสัมพนัธ์ กบัค่านิยม ของบุคคลนั้น นอกจากน้ีอาจเกิดจาก 
การยอมรับโดยการบงัคบั เช่น กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

            การเปล่ียน ทศันคติ มี 2 ชนิด คือ 
            1.  การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั หมายถึง ทศันคติ ของบุคคลท่ีเป็นไป ใน

ทางบวก ก็จะเพิ่มมากข้ึน ในทางบวก ดว้ย และ ทศันคติ ท่ีเป็นไป ในทางลบ ก็จะเพิ่มมากข้ึนในทาง
ลบดว้ย 

            2.  การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียน ทศันคติ เดิมของบุคคลท่ี
เป็นไปในทางบวก ก็จะลดลงไป ในทางลบ และถา้เป็นไป ในทางลบ ก็จะกลบัเป็นไปในทางบวก  

           เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของ ทศันคติ แลว้ จะเห็นวา่ องคป์ระกอบส าคญั ท่ีเช่ือมโยง
ให้บุคคลเกิด ทัศนคติ ต่อส่ิงต่าง ๆ ก็คือ การส่ือสาร ทั้ งน้ีเพราะไม่ว่า ทัศนคติ จะเกิดจาก
ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง การส่ือสารกบัผูอ่ื้น ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง หรือความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั ก็
มกัจะมี การส่ือสาร แทรกอยูเ่สมอ กล่าวไดว้า่ การส่ือสาร เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอยา่งมาก ท่ีมีผลท า
ใหบุ้คคลเกิด ทศันคติ ต่อส่ิงต่าง ๆ 

           ทศันคติ เก่ียวขอ้งกบั การส่ือสาร ทั้งน้ีเพราะ โรเจอร์ส (Rogers 1973) กล่าววา่ การ
ส่ือสารก่อใหเ้กิดผล 3 ประการคือ 

           1.  การส่ือสาร ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความรู้ของผูรั้บสาร 
           2.  การส่ือสาร ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ทศันคติ ของผูรั้บสาร 
           3.  การส่ือสาร ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสาร  
           การแสดงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ประการน้ี จะเกิดในลกัษณะต่อเน่ืองกนั 

กล่าวคือ เม่ือผูรั้บสาร ได้รับข่าวสาร เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะก่อให้เกิด ความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัเร่ืองนั้น และการเกิดความรู้ความเขา้ใจน้ี มีผลท าให้เกิด ทศันคติ ต่อเร่ืองนั้น และสุดทา้ย ก็
จะก่อใหเ้กิด พฤติกรรม ท่ีกระท าต่อเร่ืองนั้น ๆ ตามมา 

       ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ทศันคติ กบั พฤติกรรม (Attitude and Behavior) 
      ทศันคติ กบัพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ มีผลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ทศันคติ มีผลต่อ

การแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกนั การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อ ทศันคติ 
ของบุคคลดว้ย  
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       อยา่งไรก็ตาม ทศันคติ เป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรม ทั้งน้ีเพราะ เท
รียนดิส  กล่าววา่ พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจาก ทศันคติ บรรทดัฐานของสังคม นิสัย และผล
ท่ีคาด 

        การเปล่ียนแปลง ทศันคติ โดย การส่ือสาร (Attitude Change: Communication) 
        ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 5) กล่าวว่า ทัศนคติ ของบุคคลสามารถถูกท าให้

เปล่ียนแปลงได้หลายวิธี อาจโดยการได้รับข้อมูล ข่าวสารจากผูอ่ื้น หรือจากส่ือต่าง ๆ ข้อมูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบของ ทศันคติ ในส่วนของ การรับรู้ เชิง
แนวคิด (Cognitive Component) และเม่ือองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบ 
ส่วนอ่ืน จะมีแนวโนม้ ท่ีจะ เปล่ียนแปลงดว้ย กล่าวคือ เม่ือองค์ประกอบของ ทศันคติ ในส่วนของ
การรับรู้ เ ชิงแนวคิดเปล่ียนแปลง จะท าให้องค์ประกอบ ในส่วนของอารมณ์ (Affective 
Component) และองคป์ระกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปล่ียนแปลงดว้ย 

         การเปล่ียนแปลง ทศันคติ โดย การส่ือสาร พิจารณาจากแบบจ าลอง การส่ือสาร ของ 
ซ่ึงไดว้เิคราะห์ กระบวนการส่ือสาร ในรูปของ ใคร พดูอะไร กบัใคร อยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม กล่าวคือ ใคร (ผูส่้งสาร) พูดอะไร (สาร) กบัใคร 
(ผูรั้บสาร) อยา่งไร (ส่ือ) ก็คือตวัแปรตน้ ส่วนไดผ้ลอยา่งไร (ผลของการส่ือสาร) ก็คือ ตวัแปรตาม 

        ตวัแปรตน้ทั้ง 4 ประการ ซ่ึงผลต่อการเปล่ียนแปลง ทศันคติ มีลกัษณะดงัน้ี 
        ผูส่้งสาร (Source) ผลของสารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง ทศันคติ ของบุคคลข้ึนอยูก่บั ผู ้

ส่งสาร ลกัษณะของผูส่้งสารบางอยา่ง จะสามารถ มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนมากกวา่ลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น 
ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยั 2 ประการคือ ความเช่ียวชาญ (Expertness) และ
ความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) ผูส่้งสารท่ีมาความน่าเช่ือถือสูง จะสามารถชกัจูงใจไดดี้กวา่ ผู ้
ส่งสารท่ีมี ความน่าเช่ือถือต ่า นอกจากน้ีบุคลิกภาพ (Personality) ของผูส่้งสารก็มีความส าคญัต่อ
การยอมรับ 

       สาร (Message) ลกัษณะของสารจะมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับของบุคคล ถา้
เตรียมเน้ือหาสารมาเป็นอยา่งดีผูรั้บสารก็อยากฟัง ดงันั้นการเรียงล าดบัของเน้ือหาความชดัเจนของ
เน้ือหาสาร ความกระชบั เป็นตน้ จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั ต่อการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 

        ส่ือ (Channel) หรือช่องทางการส่ือสาร เป็นเร่ืองของประเภทและชนิดของส่ือท่ีใช ้
        ผู้รับสาร (Receiver) องค์ประกอบของผู ้รับสารท่ีจะท าให้เกิดการจูงใจท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ สติปัญญา ทศันคติ ความเช่ือ ความเช่ือมัน่ในตนเอง การมีส่วนร่วม การผกูมดั 
เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53 

 

 

       แมคไกวร์( McGuire 1970, อา้งถึงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท 2537) กล่าววา่ ตวัแปร
ทั้ง 4 ประการขา้งตน้น้ี ก่อให้เกิดตวัแปรตาม คือผลของการส่ือสารเป็นไปตามล าดบัขั้น 5 ขั้นหลกั 
คือ 

       1.  ความตั้งใจ/ความสนใจ (Attention) 
       2.  ความเขา้ใจ (Comprehension) 
       3.  การยอมรับต่อสาร (Yielding) 
       4.  การเก็บจ าสารไว ้(Retention) 
       5.  การกระท า (Action)  
      โดยผูรั้บสารตอ้งผ่านไปท่ีละขั้น เพื่อท่ี การส่ือสาร จะสามารถเปล่ียนแปลง ทศันคติ 

ได้ครบถ้วนตาม กระบวนการ ซ่ึงในสภาพการณ์ปกติ ขั้นตอนแรก ๆ จะตอ้งเกิดข้ึนก่อน เพื่อท่ี
ขั้นตอนต่อ ๆ ไปจะเกิดข้ึนได ้

       การเปล่ียนแปลง ทศันคติ โดยใช้อิทธิพลทางสังคม (Attitude Change: Social 
Influence) อิทธิพลทางสังคม มีผลอยา่งมาก ต่อ การเปล่ียนแปลง ทศันคติ และการตดัสินใจ เพราะ
ในขณะตัดสินใจ ย่อมมี กลุ่มบุคคล ท่ีมีความส าคัญ ต่อผูป่้วยเข้ามาเก่ียวข้อง ได้แก่บุคคลใน
ครอบครัว ญาติพี่นอ้ง และเพื่อนฝงู เป็นตน้ 

 
      6.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 
             แนวความคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง ทศันคติ โดยใชอิ้ทธิพล ทางสังคม เกิดจาก

ความเช่ือท่ีว่า บุคคลจะพฒันา ทศันคติ ของตนเองในลกัษณะใดนั้น ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
ผูอ่ื้นในสังคม ส่ิงท่ีมี อิทธิพลทางสังคม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

             1. กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีเราใช้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับประเมิน ทศันคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไปบุคคลจะใชก้ลุ่ม
อา้งอิงเพื่อประเมิน ทศันคติ ของตน และตดัสินใจว่า ทศันคติ ของตนถูกตอ้ง เพราะคิดว่าคนส่วน
ใหญ่ในกลุ่มมี ทศันคติ เช่นเดียวกบัตน 

           ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 181) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลง ทศันคติ ไวด้งัน้ี 
                              1.  ทศันคติ ของบุคคลจะมีผลอย่างมากจากกลุ่มท่ีเขามีส่วนร่วม และกลุ่มท่ีเขา
ตอ้งการจะร่วมดว้ย 
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                              2.  ถา้ ทศันคติ ของบุคคลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุ่มจะ
เป็นการเสริมแรง (Reinforcement) ให้กบั ทศันคติ นั้น มากข้ึน ในทางตรงขา้ม จะเป็นการลงโทษ 
(Penalty) ถา้บุคคลนั้นมี ทศันคติ ไม่ตรงกบัมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุ่ม 
                              3.  บุคคลท่ีข้ึนอยู่กับกลุ่ม หรือติดอยู่กับกลุ่มมาก จะเป็นผู ้ท่ี เปล่ียนแปลง 
ทศันคติ ไดย้ากท่ีสุด ถา้การเปล่ียนแปลงนั้น เป็นความพยายาม ของบุคคลภายนอก 
                              4.  การสนบัสนุน หรือเห็นดว้ยกบั ทศันคติ บางอยา่งของสมาชิกในกลุ่มแมเ้พียง
1 คนเท่านั้น ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ ท่ีมีต่อ ทศันคติ ของสมาชิกในกลุ่มได ้
                              5.  แมเ้ป็นเพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านั้น ท่ียึดมัน่ในความคิดหรือ ทศันคติ 
บางอยา่ง ก็จะมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มได ้
                              6.  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและ การตดัสินใจกลุ่ม จะช่วยลดการ
ต่อตา้น การเปล่ียนแปลง ทศันคติ ถา้กลุ่มตดัสินใจยอมรับ ทศันคติ ใหม่ สมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับ 
ทศันคติ ดว้ย 
                              7.  ถา้บุคคลเปล่ียนแปลงกลุ่มอา้งอิงของตน ทศันคติ ของบุคคลก็มีแนวโนม้ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงดว้ย 

            2. บุคคลอา้งอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลท่ีเราใชเ้ป็นมาตรฐานเพื่อ
ประเมิน ทศันคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน อิทธิพลของผูอ่ื้นท่ีมีต่อ ทศันคติ 
ของบุคคล ตรงกบั กระบวนการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเรียกวา่ การเลียนแบบ (Identification) ซ่ึง
เป็นกระบวนการ ท่ีบุคคลรับเอา คุณสมบติั ของผูอ่ื้น เช่น ความคิด ทศันคติ พฤติกรรม เป็นตน้มา
เป็นของตน 

        ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของ ทศันคติ ในส่วน
ของการรับรู้เชิงแนวคิด (Cognitive Component) และเม่ือองค์ประกอบส่วนใดส่วนหน่ึง
เปล่ียนแปลง องคป์ระกอบส่วนอ่ืนจะมีแนวโนม้ท่ีจะ เปล่ียนแปลงดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสาร ตอ้งมี ความเช่ียวชาญ (Expertness) และ ความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) 
จะท าให้มีความน่าเช่ือถือสูง สามารถชักจูงใจได้ดีอีกทั้งมี บุคลิกภาพ (Personality) ดีก็จะมี 
ความส าคญัต่อ การยอมรับ นอกจากน้ีหากขอ้มูลข่าวสาร มีการเตรียมมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
เน้ือหา , การเรียงล าดบั , ความชดัเจนตลอดจนมีความกระชบัและมีช่องทางในการส่งท่ีเหมาะสม 
ผูใ้ช้บริการซ่ึงเป็น ผูรั้บสารก็อยากฟัง และมีแนวโน้มท่ีจะ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตามค าแนะน า
หรือชกัจูง 

จากการศึกษาถึงเร่ือง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ท าให้ทราบว่า ทศันคติ เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งความรู้สึก และความเช่ือหรือการรู้ของบุคคล กบัแนวโนม้ท่ีจะ
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มีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของ 
ทศันคติ แลว้ จะเห็นวา่ องคป์ระกอบส าคญั ท่ีเช่ือมโยงให้บุคคลเกิดทศันคติ ต่อส่ิงต่าง ๆ ก็คือ การ
ส่ือสาร ทั้งน้ีเพราะไม่วา่ ทศันคติ จะเกิดจากประสบการณ์เฉพาะอยา่ง การส่ือสารกบัผูอ่ื้น ส่ิงท่ีเป็น
แบบอย่าง หรือความเก่ียวข้องกบัสถาบนั ก็มกัจะมี การส่ือสาร แทรกอยู่เสมอ กล่าวได้ว่า การ
ส่ือสาร เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอยา่งมาก ท่ีมีผลท าให้บุคคลเกิด ทศันคติ ต่อส่ิงต่าง ๆทั้งทางบวกและ
ทางดา้นลบ  ทศันคติมีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นไดว้า่ ทศันคติ ประกอบดว้ย 
ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม   ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าตวั
แปรองค์ประกอบของทศันคติ ไดแ้ก่ ความรู้,ความเช่ือถือ,การปฏิบติั เขา้มาพิจารณาในฐานะตวั
แปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจยั รวมทั้งน าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อการศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการเลือกพกัอาศัยในหอพักของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวดั
นครปฐม 
 
7.  ข้อมูลเกีย่วกบัทีพ่กัอาศัย / พืน้ที ่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม 

การประกอบกิจการหอพกั จะตอ้งด าเนินงานพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. 2507 ซ่ึงได้
ก าหนดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ประเภทหอพกั 
1.1 หอพกัชาย ส าหรับผูพ้กัท่ีเป็นชาย 
1.2 หอพกัหญิง ส าหรับผูพ้กัท่ีเป็นหญิง 

2. คุณสมบติัของเจา้ของหอพกั 
2.1 มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
2.2 ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
2.3 ไม่เป็นผูว้กิลจริตรือฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
2.4 ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็น

ลหุโทษหรือความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
2.5 ไม่เป็นผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ช้าง โรคพิษสุรา

เร้ือรัง 
3. ระเบียบประจ าหอพกั 

3.1 หลกัเกณฑก์ารรับผูพ้กั 
3.2 อตัราค่าเช่าหอพกั ค่าอาหารและค่าบริการอ่ืนๆ 
3.3 เวลาเขา้ออกหอพกั 
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3.4 การเยีย่มผูพ้กั 
3.5 การรักษาพยาบาล 
3.6 การคา้งแรมท่ีอ่ืน 
3.7 การหา้มผูพ้กัมิใหก่้อความร าคาญแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 
3.8 รายช่ือผูด้  าเนินกิจการหอพกัอยา่งนอ้ย 1 คน 

4. การจดัท าหอ้งพกั 
4.1 หอ้งนอนตอ้งมีขนาดความจุอากาศไม่นอ้ยกวา่ 9 ลูกบาศน์เมตรต่อผูพ้กั 1 คน 
4.2 หอ้งตอ้นรับผูเ้ยีย่มเยยีนและหอ้งอาหาร ตอ้งมีพื้นท่ีเพียงพอกบัจ านวนผูพ้กั 
4.3 แบบและจ านวนห้องน ้ าและห้องส้วมตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น 

กฏหมาย วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
5. ค่าธรรมเนียม 

5.1 ใบอนุญาตใหต้ั้งหอพกั   ฉบบัละ 200 บาท 
  5.2 ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูจ้ดัการหอพกั  ฉบบัละ 100 บาท 

5.3 การต่ออายใุบอนุญาตใหต้ั้งหอพกั  คร้ังละ 100 บาท 
5.4 การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นผูจ้ดัการหอพกั  คร้ังละ 50 บาท 
5.5 ใบแทนใบอนุญาตใหต้ั้งหอพกั  ฉบบัละ 20 บาท 
5.6 ใบแทนใบอนุญาตใหเ้ป็นผูจ้ดัการหอพกั ฉบบัละ 20 บาท 

6. ผูจ้ดัการหอพกั 
6.1 อายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
6.2 ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
6.3 ไม่เป็นผูว้กิลจริตหรือฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
6.4 ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็น
ลหุโทษหรือความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
6.5 ไม่เป็นผูเ้จบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือน วณัโรค โรคเทา้ชา้ง โรคพิษสุราเร้ือรัง 

7. นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
7.1 มีอ านาจเขา้ไปในหอพกัเพื่อตรวจตราควบคุมใหก้ารปฎิบติัเป็นไปตามกฎหมาย 
7.2 มีอ านาจสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหอพกัหรือผูจ้ดัการหอพกั จดัการหรือแกไ้ข

หอพกัเม่ือปรากฎวา่เจา้ของหอพกัหรือผูจ้ดัการหอพกัขาดคุณสมบติัและไม่ปฎิบติัหนา้ท่ีตามความ
รับผดิชอบ 
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7.3 มีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าควบคุมหรือด าเนินกิจการหอพกัหรือ
เห็นสมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหต้ั้งหอพกัหรือใบอนุญาตใหเ้ป็นผูจ้ดัการหอพกั 

8. บทลงโทษ 
8.1 หอพกัท่ีไม่จดทะเบียนหรือหอพกัเถ่ือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 6 

เดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
8.2 เจา้ของหอพกัและผูจ้ดัการหอพกัท่ีฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
 ใบอนุญาตเป็นเจ้าของหอพกัหรือผูจ้ดัการหอพกั สูญหายหรือถูกท าลาย  ใน

สาระส าคญัไม่แจง้ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วนั 
      ไม่แสดงใบอนุญาตเป้นเจา้ของหอพกัหรือผูจ้ดัการหอพกัในท่ีเปิดเผย 
 ไม่ติดป้ายหอพกั ช่ือหอพกัและประเภทหอพกั เป็นภาษาไทยขนานใหญ่ พอเห็น 

ไดใ้นระยะอนัสมควรในท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้ายจากภายนอกอาคาร 
  แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือต่อเติมหอพกัไม่แจง้เป็นหนงัสือต่อนายทะเบียน ก่อน

แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือต่อเติมภายใน 7 วนั 
8.3  มีโทษจ าคุย 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 ไม่จดัท าสมุดทะเบียนผูพ้กัตามแบบท่ีก าหนด 
 ไม่ใหค้วามร่วมมือแก่สถานศึกษาของผูพ้กัในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษา และความ

ประพฤติของผูพ้กั 
 รับบุคคลผูข้าดคุณสมบติัเขา้ท างานในหอพกั 
 ไม่แจง้ผูป้กครองกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูพ้กัตกอยูห่รืออนัตรย 
       ไม่ควบคุมดูแลมิใหมี้หญิงชายปะปนในหอพกั 

     
  จ านวนหอพกันักศึกษาในปี 2552 ส านักพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยอ์อก

ใบอนุญาตจดัตั้งหอพกันกัศึกษาให้กบัผูป้ระกอบการทัว่ประเทศจ านวน 12,969 ราย เพิ่มข้ึนจากปี 
2551 จ านวน 499 ราย หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 และคาดวา่ในปี 2553 จะมีการออกใบอนุญาตเพิ่มข้ึน
อีกจ านวนมาก เน่ืองจากมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้งในกรุงเทพฯและในส่วน
ภูมิภาค  
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ขนาดหอพกั พุทธมณฑล ก าแพงแสน เมือง รวม 

ขนาดเล็ก 23 19 81 123 

ขนาดกลาง 1 2 18 24 

ขนาดใหญ่ 0 0  7 8 

รวม 23 21 81 155 
  
ตารางท่ี 2 จ านวนหอพกัในจงัหวดันครปฐม (ส านกัพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั   

นครปฐม, 2552) 
 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า จ  านวนหอพกัในจงัหวดันครปฐม มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 155 
หอพัก  แบ่ ง เ ป็นในเขตอ า เภอ เ มือง  81  แ ห่ง  อ า เภอก าแพงแสน 21  แ ห่ง  และอ า เภอ 
พุทธมณฑล 23 แห่ง  นอกจากน้ียงัแบ่งตามขนาดของหอพกัได้เป็น หอพกัขนาดเล็ก 123 แห่ง 
หอพกัขนาดกลาง 24 แห่ง และหอพกัขนาดใหญ่ 8 แห่ง ซ่ึงใน อ าเภอเมือง มีการจดทะเบียนหอพกั
เพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัภายในอ าเภอเมืองท่ียงัเพิ่มสูงข้ึนทุกปี 
 

ปี จ านวน 
2547 6 
2548 9 
2549 11 
2550 1 
2551 11 

 
ตารางท่ี 3 สถิติการจดทะเบียนของหอพกัในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม (ส านกัพฒันาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครปฐม, 2552) 
 
8.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

       สุภิดา ผดุงขวญั (2551) ไดว้จิยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของ
พนกังานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ 1. 
ปัจจยัแวดลอ้มของหอพกัท่ีพนกังานตอ้งการเช่า พบวา่ ส่วนใหญ่ตอ้งการให้หอพกัอยูใ่กลร้้านคา้
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สะดวกซ้ือ รองลงมาคือใหมี้แสงสวา่งบริเวณรอบหอพกัไม่มีความแออดัในชุมชนไม่มีมลภาวะทาง
อากาศ มีแม่บา้นดูแล รักษาความสะอาดไม่มีมลภาวะทางเสียงใหมี้การรักษาความปลอดภยั มีรถ
โดยสารผา่น อยูใ่กลส้วนหยอ่ม / สนามกีฬา และมีหอ้งพกัผอ่นรวม / หอ้งรับแขก / หอ้งดูทีวี 
ตามล าดบั 2. ระดบัการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนกังานในภาพรวม มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือวเิคราะห์โดยละเอียด พบวา่ดา้นท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม มีระดบัการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา และดา้นการบริการ มีระดบัการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก แต่ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3. 
พนกังานท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีระดบัการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอายุ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจ
แตกต่างกนั 

       ชนนัยา ขยิม่คา้ (2549) ไดท้  าการวจิยั เร่ืองปัจจยัดา้นหอพกัและส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพกั กรณีศึกษา : หอพกัจนัทร์กระจ่าง จากผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ช่า
หอพกัส่วนใหญ่เลือกเช่าห้องพกัแบบธรรมดา โดยเลือกเช่าหอ้งพกัท่ีมีขนาด 26 - 30 ตางรางเมตร 
ส่วนใหญ่จ่ายค่าเช่าหอ้งพกัเดือนละ 1,500 บาท ผูเ้ช่าหอพกัมีความคิดเห็นวา่บรรยากาศรอบๆ 
หอพกัจนัทร์กระจ่าง อากาศถ่ายเทดี และท่ีตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัจนัทร์กระจ่าง เพราะอยูใ่กลท่ี้
ท างาน อากาศถ่ายเทดี ร่มร่ืน สงบ และราคาเหมาะสมกบัหอ้งพกั ส าหรับปัจจยัส่วนประสม
การตลาดทั้ง 4 ปัจจยั นั้นโดยภาพรวมให ้ ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามาก ส่วนปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัดา้นราคาใหค้วามส าคญักบัค่าประกนัหอ้งไดรั้บคืนเม่ือท าการยา้ยออก 
ค่าเช่าหอ้งถูก ค่าห้องล่วงหนา้ ไม่มากเกินไป ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคญักบัประโยชน์
ท่ีใชส้อยภายในหอ้ง มีหอ้งน ้าภายในหอ้งพกัขนาดของหอ้งพกัไม่คบัแคบ ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้
ความส าคญักบั หอพกัท่ีอยูใ่กลท่ี้ท างานหรือใกลส้ถานศึกษา การคมนาคมสะดวก การเดินทางเขา้ - 
ออกหอพกัสะดวก และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญักบั บริการตูน้ ้ าหยอดเหรียญ 
บริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญความสะอาดบริเวณหอพกั ผูเ้ช่าหอพกัเพศหญิงใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริม การตลาดมากกวา่ผูเ้ช่าหอพกัเพศชาย ส่วนปัจจยัดา้นราคา
พบวา่ผูเ้ช่าหอพกัเพศชายให ้ความส าคญัมากกวา่ผูเ้ช่าหอพกัเพศหญิง ผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีอาย ุ41 
- 50 ปี โดยผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีสถานภาพสมรสใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีสถานภาพโสด ส่วนผูเ้ช่าหอพกัท่ีมี
รายได ้10,001 - 15,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการตลาด
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มากกวา่ผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีรายได ้ 5,000 - 10,000 บาท และผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามากกวา่ผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีรายได ้ 5,000 - 10,000 บาท ส่วน ผูเ้ช่า
หอพกัท่ีมีรายได ้10,001 - 15,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีมากกวา่ผูเ้ช่าหอพกัท่ีมี
รายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท และผูเ้ช่าหอพกัท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นส่งเสริมการตลาด มากกวา่ผูเ้ช่า
หอพกัท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา 

      สุปราณี ศิลโกเศศศกัด์ิ (2547) ไดว้ิจยั เร่ืองมูลเหตุจูงใจและความพึงพอใจในการใช้
บริการโรงแรมจุลดิศเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปา ของนกัท่องเท่ียว โดยศึกษาปัจจยัทั้ง 8 ดา้น คือ 
ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นช่ือเสียงของโรงแรม ดา้นบรรยากาศและการจดัสวน ดา้นสภาพห้องพนกั ดา้น
ราคา ห้องพกั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและกิจกรรมในโรงแรม ดา้นการรักษาความปลอดภยั 
และดา้นบริการ ผลการวจิยัพบวา่นกัท่องเท่ียวใหค้วาส าคญักบัมูลเหตุโดยรวมดา้นโรงแรมโดยรวม
และรายดา้นในระดบัมาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ รายได ้ อาชีพ จ านวนคร้ังท่ีเขา้พกั และผูร่้วมพกั
ต่างกนัมีมูลเหตุโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวไทยท่ีมีรายได้
ต่างกันมีมูลเหตุจูงใจด้านราคาห้องพกัและด้านรักษาความปลอดภยัแตกต่างกัน นอกจากน้ี
นักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเข้าพกัต่างกันมีมูลเหตุจูงใจด้านราคาห้องพกัแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
          วชิราภรณ์ โลหะชาละ (2546) ไดว้ิจยั เร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัในจงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มา
เท่ียวและพกัคา้งคืนในจงัหวดัเชียงราย มีความพึงพอใจต่อบริการท่ีพกัในระดบัสูง และมีความเห็น
วา่ท่ีพกัมีมาตรฐานดีและเกือบทั้งหมดของผูใ้หข้อ้มูลคิดวา่ ราคาของท่ีพกัมีความเหมาะสมดีแลว้ใน
ขณะท่ีสถานท่ีพกัก็อยูใ่นเกณฑ์ดี และส่วนใหญ่ตอ้งการกลบัมาพกัแรมอีกและจะแนะน าท่ีพกัเเร
มดงักล่าวใหก้บัเพื่อนและคนอ่ืนๆ อีกดว้ย นอกจากนั้น จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล 

      ขวญัหทยั สุขสมณะ (2545) ไดว้ิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริการโรงแรม
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยสอบถามกบัผูใ้ชบ้ริการโรงแรมท่ีมีระดบัราคา 500-1,500 บาท
ต่อคืน พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี รองลงมา
เป็นปัจจยัดา้นบริการหรือบุคคล ดา้นราคา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นวสัดุส่ือสาร และดา้น
สัญลกัษณ์ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดในแต่ละปัจจยัดงัน้ี  

      1. ปัจจยัดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ การมีพนกังานบริการ 24 ชัว่โมง ระบบรักษาความ
ปลอดภยัและความสะอาดของหอ้งพกัและโรงแรม ตามล าดบั  
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      2. ปัจจยัดา้นบริการหรือบุคคล ไดแ้ก่ การให้บริการท่ีรวดเร็วทนัใจ ความเขา้ใจและ
ใหบ้ริการถูกตอ้งและการใหบ้ริการท่ีมีความปลอดภยั ตามล าดบั  

      3. ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาห้องพกั การแสดงราคาห้องพกัไวช้ดัเจน และราคา
อาหารตามล าดบั  

      4. ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ โทรทศัน์ โทรศพัท ์และเคร่ืองปรับอากาศ  
      5. ปัจจยัดา้นวสัดุส่ือสาร ไดแ้ก่ ญาติหรือเพื่อนแนะน า การให้ส่วนลดท่ีพกั และการ

โฆษณาทางโทรทศัน์ตามล าดบั  
      6. ปัจจยัดา้นสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของโรงแรม การเปิดให้บริการมานาน และป้าย

ช่ือโรงแรมแสดงใหเ้ห็นชดัเจน ตามล าดบั  
      เทอดศกัด์ิ เต็มทรัพยอ์นนัต์ (2544) ได้วิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงแรมกานตม์ณีพาเลซ พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่มาพกัโรงแรม
ในขณะมาท าธุรกิจและดว้ยเหตุผลเพราะท าเลท่ีตั้งของโรงแรม และมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
อาคารสถานท่ี ห้องพกัการบริการของพนักงานและราคาห้องพกัอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้าน
โปรโมชัน่อยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ความแตกต่างในกลุ่มอาชีพและรายไดมี้ผลต่อความพึง
พอใจในปัจจยัดา้นอาคารสถานท่ีห้องพกั การบริการของพนกังาน ราคาห้องพกั และแผนส่งเสริม
การตลาดโดยรวม 

     รสมารินทร์ อรุโณทยัพิพฒัน์ (2544) ไดว้ิจยั เร่ืองปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นสถานท่ีจดัประชุม โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ประกอบดว้ยหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานประเภทสมาคม/
ชมรม/มูลนิธิ พบว่า หน่วยงานทั้ง 3 กลุ่มมีปัจจยัในการเลือกโรงแรมไม่แตกต่างกนักล่าวคือ 
พิจารณาโรงแรมจากปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง ห้องประชุม อุปกรณ์การจดัประชุมห้องพกั ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัใน
การเลือก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม คุณสมบติัของพนกังาน และราคา ปัญหาท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง3 กลุ่มประสบเช่นเดียวกนั คือ ปัญหาการขาดการติดต่อหรือส่ือสารจากฝ่ายขายของ
โรงแรมภายหลงัจากงานประชุมเสร็จแลว้ 

       กฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ (2541) ไดว้ิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรมในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวไทยนั้นให้ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ 
ในการเลือกใชโ้รงแรม คือ ปัจจยัดา้นอตัราค่าห้องพกั ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นระบบความ
ปลอดภยั ด้านสภาพห้องพกั และดา้นการบริการ ส่วนกลุ่มผูใ้ช้บริการชาวต่างชาตินั้น ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรม คือ ปัจจยัดา้นสภาพห้องพกั ดา้นความ
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สะดวกสบาย ดา้นอตัราค่าห้องพกั ดา้นระบบความปลอดภยั และดา้นการบริการ ดา้นส่ือท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้โรงแรมของผูใ้ช้บริการนั้น กลุ่มผูใ้ช้บริการชาวไทยพบว่า  ได้รับอิทธิพลจากส่ือ
ประเภทนิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียวมากท่ีสุด อนัดบัท่ีสองไดแ้ก่ ส่ือประเภทหนงัสือพิมพ์ ซ่ึงให้
ขอ้มูลข่าวสารในภาพรวมโดยมากแลว้ส่ือประเภทน้ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมซ่ึงเป็นรูปแบบการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์มากกวา่ ส่วนชาวต่างชาติไดรั้บอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้รงแรมจาก
ส่ือประเภทส่ือสารสนเทศมากเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัท่ีสองไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทแผน่ปลิว 
แผน่พบั  ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีชาวต่างชาติพบเม่ือพ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยนั้น คือ ปัญหา
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงโดยมากจะเป็นปัญหาในการติดต่อส่ือสารระหว่างชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในการท่ีจะส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั ดา้นอาชญากรรม ดา้นราคาสินคา้
หรือบริการไม่เหมาะสม ซ่ึงชาวต่างชาติมกัถูกเอารัดเอาเปรียบในดา้นราคาสินคา้หรือบริการอยู่
เสมอ ดา้นท่ีพกัและโภชนาการ ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยย่อมตอ้งการท่ีพกั
สะดวกสบายในขณะเดียวกนัท่ีพกัท่ีวา่น้ีตอ้งมีความปลอดภยัควบคู่ไปดว้ย 
                   กาญจนา แกว้แหยม (2540) ไดว้ิจยั  เร่ืองสภาพปัจจุบนัและ ความตอ้งการท่ีพกัอาศยั
ของนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พบว่า นกัศึกษา ส่วนใหญ่ยา้ยท่ีพกัอาศยัมา
จากล าเนามาเช่าท่ีพกัอยูใ่กลส้ถาบนัการศึกษาโดยใชเ้วลาเดินทางจากท่ีพกัอาศยัไปยงัสถานท่ีศึกษา
นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการเดินและการใช ้จกัรยาน อาคารท่ีพกัส่วนใหญ่เป็นอาคาร
พกัรวมชายหญิง ราคาค่าเช่าเฉล่ียต่อเดือน 2,445 บาท ส่วนใหญ่พกัอาศยัร่วมกนั 2 คนต่อห้อง เพื่อ
ร่วมกนัแบ่ง ภาระค่าใชจ่้าย เน้ือท่ีห้องพกั 16-24 ตารางเมตร เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกัมีโทรศพัท์
และเตียงนอน การรักษาความปลอดภยั การรักษาความสะอาด และมีแม่บา้นคอยดูแล นอกจากนั้น
ภายในอาคารส่วนใหญ่มีร้ายขายของช า ร้านอาหาร ร้านซักรีด และร้านเสริมสวย ไวบ้ริการผูเ้ช่า 
ส าหรับปัจจยัในการเลือกพกัอาศยัให้เช่าของนักศึกษาเรียงล าดบัได้ ดังน้ี ความสะดวกในการ
เดินทาง ขนาดห้องพกั ราคาค่าเช่า สภาพแวดลอ้ม และความตอ้งการอิสระในการพกัอาศยั ความ
ตอ้งการท่ีพกัอาศยัของนักศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการให้สถาบนัจดัสร้างหอพกัให้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษา ส่วนหอพกัเอกชนควรปรับปรุงในดา้นของการบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายใน
ห้องพกัและภายนอกอาคาร การพกัอาศยัของ นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการระเบียง เฟอร์นิเจอร์ใน
หอพกัควรมี โทรศพัท์ พดัลม โต๊ะเขียนหนังสือ ท่ีนอน และตูเ้ส้ือผา้ และตอ้งการฟูกท่ีนอนและ
หมอน 
                   ศรีรัตน์ จนัทรสมวงศ ์(2540) ไดว้ิจยั  เร่ืองอนาคตภาพของหอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ใน พ.ศ.2540 ผลการวิจยัพบว่าการลงทุนและการบริหารกิจการหอพกันิสิตจะด าเนินการโดย
มหาวิทยาลยัในลกัษณะหอแยกเพศ หญิง ชาย ท่ีนิสิตทุกระดบัจะมีสิทธ์ิเขา้พกัมีมากข้ึน และจะมี
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การเก็บค่าหอพกัในอตัราท่ีสามารถเล้ียงตวัเองได ้ในส่วนของการด าเนินการบริการและสวสัดิการ
ต่างๆ ในหอพกันิสิตจึงมีแนวโน้มดีข้ึน การบริการจะมีการขอความร่วมมือและประสานงานกบั
คณะต่างๆ มากข้ึน ในอนาคตหอพกันิสิตมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจดัใหเ้ป็นแหล่งท่ีเพิ่มโอกาสและ
ประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียน มีแนวโน้มการจดักิจกรรมในหอพกัท่ีเป็น กิจกรรมเสริมหลกัสูตร
และความรู้ในส่วนท่ีไม่ไดรั้บจากการเรียนปกติอนัจะพฒันานิสิตหอพกั ในอนาคต มีคุณลกัษณะ
ของผูน้ าท่ีดีแต่ความสัมพนัธ์ของนิสิตลดนอ้ยลง สัดส่วนจ ำ านวนนิสิตท่ีสมคัรเขา้หอพกัสามารถ
รับไดเ้ฉล่ียในช่วงระหว่าง 2.0 – 2.5 เท่า มีแนวโนม้จ านวนนิสิตใหม่ระดบัปริญญาตรีและระดบั
บณัฑิตเพิ่มข้ึน โดยจะมีจ านวนร้อยละของนิสิตใหม่ระดบัปริญญาตรีท่ีพกั หอพกั บา้นเช่าเพิ่มมาก
ข้ึน 
                    ปภากร สุวรรณธาดา (2538) ได้วิจัย เร่ืองความต้องการท่ีพกัอาศัย นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยศึกษาถึงสภาพความเป็นอยูข่องนกัศึกษา ปัญหาความตอ้งการเก่ียวกบั
หอพกัอาศยัของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัในหอพกัของมหาวิทยาลัย โดยมี
บางส่วนอาศยัอยู่โดยไม่ไดรั้บรองสิทธ์ิ รองลงไปพกัอาศยัในท่ีพกัอาศยัของ เอกชนซ่ึงมีค่าเช่าสูง
กว่าหอพกัของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปัญหาของนักศึกษาท่ีพกัในหอพกัของมหาวิทยาลัยเรียงล าดับ
ความส าคญั คือ ความปลอดภยั เสียงรบกวน และห้องน ้ าห้องส้วม ดา้นความพึงพอใจ นกัศึกษามี
ความพึงพอใจมากในเร่ืองท่ีตั้งของหอพกัในมหาวิทยาลยัเพราะมีความสะดวกในการเดินทาง และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาเรียงตามล าดบัความส าคญั คือ ความปลอดภยั ราคา
ค่าใชเ้ช่า และความสะดวกสบายในการพกัอาศยั ความตอ้งการของนกัศึกษาในการแกไ้ขปัญหาเร่ื 
องท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาเรียงตาม ล าดบัความส าคญั คือ การสร้างหอให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของนกัศึกษา และช่วยลดความแออดัของหอพกัโดยมีการจดัให้นกัศึกษาเขา้อยูต่ามความเหมาะสม
กบัขนาดของห้องพกั และช่วยเพิ่มการดูแลความปลอดภยัของนักศึกษา รวมทั้งทรัพย์สินของ
นกัศึกษา 
                จากแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัของผูบ้ริโภคมีด้วยกนัหลากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจยัส่วน
บุคคล คือ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ  และรายไดต้่อเดือน ส่วนปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาด 7P’s มีองคป์ระกอบคือ  ดา้นลกัษณะห้องพกั   ดา้นราคา  ดา้นท าเลท่ีตั้ง  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ดา้นการบริการ  ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ  ดา้นคุณภาพการบริการ  และปัจจยั
ทศันคติ คือ ความรู้  ความเช่ือ  การปฏิบติั โดยมีการน าแนวคิดทฤษฎีขา้งตน้มาเป็นแนวทางในเก็บ
ขอ้มูล ประมวลผลทางสถิติ เพื่อท่ีจะน าผลท่ีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินต่างๆและ 
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สภาพความตอ้งการของลูกคา้ และยงัส่งผลใหผู้รั้บบริการไดรั้บความใส่ใจจากผูใ้ห้บริการเป็นอยา่ง
ดีอีกดว้ย  
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บทที ่ 3 

 
วธีิด าเนินการศึกษา 

  
   การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

1. ประชากร 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.  ประชากร 

  เน่ืองจากการวิจยัน้ีกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณจากสูตร (เพญ็แข แสง
แกว้,  2541: 56) และใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 384 คน  ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ  จ  านวน 400 คน ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่หอพกัในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี   เป็นแบ่งออกเป็น 3  
ตอนดงัน้ี 

         ตอนท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   
         1.  เพศ 
         2.  อาย ุ
         3.  ระดบัการศึกษา 
         4.  อาชีพ 
         5.  สถานภาพ 
         6.  รายไดต่้อเดือน 
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         ตอนท่ี  2  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s 
        1.  ดา้นลกัษณะหอ้งพกั 
        2.  ดา้นราคา 
        3.  ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
        4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
        5.  ดา้นการบริการ 
        6.  ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
        7.  ดา้นคุณภาพการบริการ 

        ตอนท่ี  3  ทศันคติ 
       1.  ความรู้ 
       2.  ความเช่ือ 
       3.  การปฏิบติั 

 
3.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
กกก กก 1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และงานวิจยัต่างๆรวมทั้งศึกษา
วธีิการสร้างแบบสอบถามงานวจิยั 
            2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความ
สมบูรณ์ และความถูกตอ้งให้ครอบคลุมทั้งดา้นโครงสร้าง เน้ือหา และภาษาท่ีใช้เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
                 3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาของแบบสอบถามและน ามาปรับปรุงแกไ้ขน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้
ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 คน       ประกอบไปดว้ย อาจารย ์ดร. ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์ และผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท์ หอมสุด เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content   Validity)  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง    (Index  of Consistency : 
IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาโดยการให้คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี (พวง
รัตน์ ทวรัีตน์ 2543 : 115-117)     คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ตั้งแต่  0.60   ข้ึนไป    
เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีคุณภาพ พร้อมจดัพิมพแ์บบสอบถามใหม่ 
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      4.น าแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุง  แกไ้ขสมบูรณ์แลว้   ไปทดลองใช้กบัประชากร /
กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่ประชากร /กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนในหอพกัหญิงหงษ์สุดาในพื้นท่ีเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  คน้หาความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัม
ประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach`s  Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546: 449) 
ปรากฏวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.96 
                    5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ

ความเช่ือมัน่ไปใชจ้ริงกบัประชากร/กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี  และน าเคร่ืองมือไปใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ลกัษณะของแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  (พฒัน์พงษ ์รัฐรังสี, 2548: 140-146)   

        ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นภูมิหลงัของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได ้
        ตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
        ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นทศันคติ 
      
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนและวชิาการ ดงัน้ี 
     1.  จดัท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
     2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีก าหนด จ านวน 400

ฉบบั   ซ่ึงมีระยะเวลาการเก็บตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 14 พฤศจิกายน 2553 รวมเวลา 14 วนัโดย
ผูว้จิยัไดสุ่้มตวัอยา่งจากหอพกัขนาดใหญ่จ านวน 10 หอพกั หอพกัละ 40 ตวัอยา่งไดแ้ก่ 1. หอพกั
หญิงบา้นศิลป์ 2. หอพกัหญิงเวศยว์รุตม ์3. หอพกัชายชยาทิพแมนชัน่  4. หอพกัชายล้ิมฮกไถ่คอร์ด 
5. หอพกัชายจนัทร์พาเลส 6. หอพกัหญิงล้ิมฮกไถ่คอร์ด 7. หอพกัหญิงบา้นวจิิตรา 8. หอพกัหญิง
ชยาทิพแมนชัน่ 9. หอพกัหญิงนนัทกาแมนชัน่ และ 10. หอพกัสตรีภูมิภทัรพงศ์ 

     3.  เม่ือครบก าหนด 14 วนั รับแบบสอบถามตอบกลบัมา จ านวน 400 ฉบบั   คิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง   

     4.  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามแลว้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้นในเน้ือหา
ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

     5.  ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ขอ้มูล และแปรผล
ต่อไป 
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5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
         การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ดงัน้ี 

     ตอนท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคล  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ สถานภาพ และรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน สถิติท่ีใชคื้อ จ านวน และค่าร้อยละ 

       ตอนท่ี  2  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ 1.  ดา้นลกัษณะห้องพกั 2.  ดา้น
ราคา    3.  ดา้นท าเลท่ีตั้ง 4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5.  ดา้นการบริการ เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า   5 ระดับ และน าเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายผลการศึกษา โดย
ก าหนดใหค้ะแนนดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543: 99-100)  ดงัน้ี 

       ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
       ระดบัการตดัสินใจมาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
       ระดบัการตดัสินใจปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
       ระดบัการตดัสินใจนอ้ย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
       ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
 
       แลว้หาค่าเฉล่ียเกณฑค์ะแนนของค าตอบของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑ์ในการแปล

ความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543: 99-100) ดงัน้ี 
       ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมาก 
       ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 
       ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 
       ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
 
      ตอนท่ี  3  ปัจจยัดา้นทศันคติ  ไดแ้ก่ 1.  ความรู้  2.  ความเช่ือ  3.  การปฏิบติั เป็น

แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั และน าเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายผลการศึกษา 
โดยก าหนดใหค้ะแนนดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543: 99-100) ดงัน้ี 

     ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
     ระดบัการตดัสินใจมาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
     ระดบัการตดัสินใจปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
     ระดบัการตดัสินใจนอ้ย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
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     ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
 

     แลว้หาค่าเฉล่ียเกณฑค์ะแนนของค าตอบของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑใ์นการแปล
ความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543: 99-100) ดงัน้ี 

     ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 
     ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมาก 
     ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 
     ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

 
6.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

        1. สถิติเชิงพรรณนา (สถิติพื้นฐาน) ไดแ้ก่   
        1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ     

การเลือกพักอาศัยในหอพักของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

          1.2 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s  และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อ        
การตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐมโดยใชค้่าเฉล่ีย 
(X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

       2.  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้T-test ส าหรับตวัแปรท่ีจ าแนก 2 
กลุ่ม และ F-test  ส าหรับตวัแปรจ าแนกมากกวา่ 2 กลุ่ม เม่ือพบวา่มีนยัส าคญัจะท าการทดสอบรายคู่
ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s LSD Procedure , อา้งถึงใน ศิริชยั  พงษว์ิชยั 2543: 201–202)  
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
      การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั
ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ฉบบั ผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4  ตอน ดงัน้ี  
      ตอนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ สถานภาพ และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  
      ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ระดบัส่วนประสมการตลาดของการตดัสินใจการเลือก
พกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  
      ตอนท่ี  3 ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
      ตอนท่ี  4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความการตัดสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
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ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ 
สถานภาพ และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ปรากฏผล
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

n = 400 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 145 36.30 
หญิง 255 63.80 

อายุ   

ไม่เกิน 30 ปี  330 82.50 
31 – 35 ปี 55 13.75 
36 – 40 ปี 10 2.50 
41 – 45 ปี 5 1.25 
46 ปี ข้ึนไป 0 0.00 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 32 8.00 
ปริญญาตรี 314 78.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 54 13.50 

อาชีพ   
นกัศึกษา 307 76.75 
พนกังานเอกชน 55 13.75 
ขา้ราชการ 27 6.75 
เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ 11 2.75 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
n = 400 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ   
โสด 364 91.00 
แต่งงาน 36 9.00 
หยา่ 0 0.00 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน   
ต ่ากวา่หรือ 10,000 บาท 60 15.00 
10,001 – 20,000 บาท 75 18.75 
20,001 – 30,000 บาท 55 13.75 
30,001 – 40,000 บาท 80 20.00 
40,001 บาทข้ึนไป 130 32.50 

 
        จากตารางท่ี 3  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
63.80     มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.50 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.75  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 91.00 มีรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.50  
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ตอนที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับส่วนประสมการตลาดของการตัดสินใจการเลือกพักอาศัยในหอพัก
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวดันครปฐม 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และส่วนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจ        

การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
n =400 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด X  S.D. ระดับส่วนประสมการตลาด 
ดา้นลกัษณะหอ้งพกั 4.05 0.51 มาก 
ดา้นราคา 4.01 0.83 มาก 
ดา้นท าเลท่ีตั้ง 4.19 0.54 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.57 0.57 มาก 
ดา้นการบริการ 4.16 0.72 มาก 
ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 4.17 0.64 มาก 
ดา้นคุณภาพการบริการ 4.16 0.70 มาก 

รวม 4.04 0.55 มาก 

 
    จากตารางท่ี 5 พบวา่ ค่าเฉล่ียส่วนประสมการตลาดของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั
ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท าเลท่ีตั้ ง ด้านบริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ           
ด้านคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะห้องพกั ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน   
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.57 – 4.19   
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    เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมการตลาดรายดา้นแลว้ไดผ้ลดงัตารางท่ี 5 – ตารางท่ี 11 
ตารางท่ี  6   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านลักษณะห้องพกัของลูกค้าต่อการตดัสินใจ       

การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
n = 400 

 

ด้านลกัษณะห้องพกั 
มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ 

ส่วนประสม 
1. รูปแบบหอพกัมีความ
ทนัสมยั/สวยงาม 

53 
(13.3) 

267 
(66.8) 

80 
(20.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.93 0.57 มาก 

2. ขนาดห้องพกัมีความ
เหมาะสม 

118 
(29.5) 

208 
(52.0) 

64 
(16.0) 

10 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.09 0.74 มาก 

3. หอ้งพกัมีหลากหลาย
รูปแบบ  

30 
(7.5) 

173 
(43.3) 

142 
(35.5) 

55 
(13.8) 

0 
(0.0) 

3.45 0.82 ปานกลาง 

4.  มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในห้องพัก
อย่ า ง เหม า ะสม  เ ช่ น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท า
น ้าอุ่น อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

206 
(51.5) 

150 
(37.5) 

 

44 
(11.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.40 0.68 มาก 

5. มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน 

206 
(51.5) 

142 
(35.5) 

52 
(13.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.39 0.71 มาก 

รวม - - - - - 4.05 0.51 มาก 

 
      จากตารางท่ี 6 พบวา่ ค่าเฉล่ียดา้นลกัษณะห้องพกัของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการเลือก
พกัอาศัยในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจังหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 
3.93 – 4.40 ยกเวน้ประเด็นห้องพกัมีหลายหลายรูปแบบ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.45 
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ตารางท่ี  7   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นราคาของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั
ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

n = 400 
 

ด้านราคา 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ 
ส่วน
ประสม 

1.ราคาหอ้งพกัมีความ
เหมาะสม 

194 
(48.5) 

105 
(26.3) 

68 
(17.0) 

28 
(7.0) 

5 
(1.3) 

4.14 1.02 มาก 

2. ค่าท าสัญญามีความ
เหมาะสม 

145 
(36.2) 

162 
(40.5) 

68 
(17.0) 

15 
(3.8) 

10 
(2.5) 

4.04 0.95 มาก 

3. เงินมดัจ าหอ้งพกัมี
ความเหมาะสม 

136 
(34.0) 

176 
(44.0) 

63 
(15.8) 

15 
(3.8) 

10 
(2.5) 

4.03 0.94 มาก 

4. สามารถผอ่นช าระค่า
เช่าหอ้งพกัไดใ้น (กรณี
ฉุกเฉิน) 

98 
(24.4) 

139 
(34.8) 

143 
(35.8) 

20 
(5.0) 

0 
(0.0) 

3.79 0.87 มาก 

5. มีการคิดค่าสาธาร ณูป
โภคในอตัราท่ีเหมาะสม 
(ค่าน ้า,  ค่าไฟ) 

169 
(42.2) 

94 
(23.5) 

122 
(30.5) 

10 
(2.5) 

5 
(1.3) 

4.03 0.97 มาก 

รวม - - - - - 4.01 0.83 มาก 

 
    จากตารางท่ี 7 พบวา่ ค่าเฉล่ียดา้นราคาของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.79 – 4.14  
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ตารางท่ี  8   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นท าเลท่ีตั้งของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

n = 400 
 

ด้านท าเลทีต่ั้ง 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ 
ส่วน

ประสม 
1. ท าเลของสถานท่ีตั้ง
ของหอพกัมีความ
เหมาะสม เช่น ใกลต้ลาด
, ศูนยก์ารคา้, 
มหาวทิยาลยั ฯลฯ 

142 
(35.5) 

176 
(44.0) 

72 
(18.0) 

 

10 
(2.5) 

 

0 
(0.0) 

4.12 0.79 มาก 

2. มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกในการเดินทาง 

159 
(39.8) 

167 
(41.8) 

74 
(18.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.21 0.73 มาก 

3. ความสะดวกในการ
ติดต่อส่ือสารขอ้มูล ทั้ง
ทาง  Internet ,โทรศพัท ์ 

178 
(44.4) 

152 
(38.0) 

55 
(13.8) 

15 
(3.8) 

 

0 
(0.0) 

4.23 0.83 มาก 

4. มีท่ีจอดรถอยา่ง
เหมาะสมกบัจ านวน
หอ้งพกั 

158 
(39.4) 

215 
(53.8) 

27 
(6.8) 

 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.33 0.60 มาก 

5. พื้นท่ีส่วนกลางมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบั
จ านวนผูพ้กัอาศยั 

113 
(28.3) 

193 
(48.2) 

 

89 
(22.3) 

 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.03 0.75 มาก 

รวม - - - - - 4.19 0.54 มาก 

 
    จากตารางท่ี 8 พบวา่ ค่าเฉล่ียดา้นท าเลท่ีตั้งของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั
ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.03 – 4.33  
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ตารางท่ี  9   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นการส่งเสริมการตลาดของลูกคา้ต่อการตดัสินใจ
การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

n = 400 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ 
ส่วน

ประสม 
1. มีแผน่ป้ายติดช่ือหอพกั
ขนาดใหญ่อยูใ่กลห้อพกั
และสังเกตไดง่้าย 

77 
(19.3) 

208 
(52.0) 

 

90 
(22.5) 

 

25 
(6.2) 

 

0 
(0.0) 

3.84 0.80 มาก 

2. ใหก้ารสนบัสนุน
กิจกรรมทางดา้นการ
ช่วยเหลือสังคม 

24 
(6.0) 

144 
(36.0) 

172 
(43.0) 

60 
(15.0) 

0 
(0.0) 

3.33 0.80 ปานกลาง 

3. มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
วทิย,ุ เคเบิ้ลทอ้งถ่ิน 

20 
(5.0) 

105 
(26.3 

 

132 
(33.0) 

 

119 
(29.7) 

 

24 
(6.0) 

  

3.06 1.00 ปานกลาง 

4. มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล
และใหค้  าแนะน าเพื่อช่วย
ในการตดัสินใจของผูเ้ช่า 

122 
(30.5) 

193 
(48.3) 

 

35 
(8.7) 

 

50 
(12.5) 

 

0 
(0.0) 

3.97 0.95 มาก 

5.   มีการจดัโปรโมชัน่
ใหก้บัผูเ้ช่า เช่น การให้
ส่วนลดเงินสดในกรณีท่ีผู ้
เช่าจ่ายเงินตรงตาม
ก าหนดเวลา 

118 
(29.5) 

109 
(27.3) 

 

104 
(26.0) 

 

54 
(13.5) 

 

15 
(3.7) 

 

3.65 1.15 มาก 

รวม - - - - - 3.57 0.57 มาก 

 
     จากตารางท่ี 9 พบวา่ ค่าเฉล่ียดา้นการส่งเสริมการตลาดของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการ
เลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.65 – 3.97 
ยกเวน้ประเด็น มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆอย่างสม ่าเสมอ เช่น วิทยุ, เคเบิ้ลทอ้งถ่ิน และให้การ
สนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการช่วยเหลือสังคม มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.06 – 3.33 
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ตารางท่ี  10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นการบริการของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

n = 400 
 

ด้านการบริการ 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ 
ส่วน

ประสม 
1.  มีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

160 
(40.0) 

140 
(35.0) 

90 
(22.5) 

10 
(2.5) 

0 4.12 0.84 มาก 

2.  มีมาตรฐานการบริหาร
จัดการหอพักอย่า ง เ ป็น
ระบบ 

154 
(38.5) 

162 
(40.5) 
 

84 
(21.0) 

0 0 4.17 0.75 มาก 

3.  มีความถูกต้องแม่นย  า
ในการส่งมอบห้องพัก
และบริการใหผู้เ้ช่า 

178 
(44.5) 

158 
(39.5) 

 

54 
(13.5) 

 

10 
(2.5) 
 

0 4.26 0.78 มาก 

4.  มีความพร้อมรับกบั
ปัญหาและสามารถแกไ้ข
ไดท้นัทีเม่ือเกิดความ
ผดิพลาด 

153 
(38.2) 

128 
(32.0) 

 

119 
(29.8) 

 

0 0 4.09 0.82 มาก 

รวม      4.16 0.72 มาก 

 
     จากตารางท่ี 10 พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นการบริการของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.09 – 
4.26  
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ตารางท่ี  11   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการของลูกคา้ต่อการตดัสินใจ
การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

n = 400 
 

ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ 
ส่วน

ประสม 
1. พนักงานมีความรู้
เ ก่ียวกับ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและส่ิงต่างๆภายใน
หอพกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

139 
(35.0) 

191 
(47.5) 

 

65 
(16.3) 

 

5 
(1.3) 

 

0 
(0.0) 

4.16 0.73 มาก 

2. พนกังานมีใจรักบริการ
และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ทุกคน 

183 
(45.8) 

148 
(37.0) 

 

64 
(16.0) 

 

5 
(1.3) 

 

0 
(0.0) 

4.27 0.77 มาก 

3. พนักงานให้บริการท่ีดี
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ลูกคา้ทุกคน 

182 
(45.5) 

150 
(37.5) 

 

58 
(14.5) 

 

10 
(2.5) 

 

0 
(0.0) 

4.26 0.80 มาก 

4. พนกังานแต่งกายสะอาด 
สุภาพเรียบร้อย 

108 
(27.0) 

199 
(49.8) 

78 
(19.5) 

15 
(3.8) 

0 
(0.0) 

4.00 0.79 มาก 

5. พนกังานมีความสามารถ
ในการแก้ไข ปัญหา ทุก
อยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

154 
(38.6) 

149 
(37.3) 

 

97 
(24.3) 

 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.14 0.78 มาก 

รวม      4.17 0.64 มาก 

 
     จากตารางท่ี 11 พบว่า ค่าเฉล่ียด้านบุคลากรท่ีให้บริการของลูกค้าต่อการตดัสินใจ       
การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทุกประเด็น มีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 4.00 – 4.27  
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ตารางท่ี  12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นคุณภาพการบริการของลูกคา้ต่อการตดัสินใจ การ
เลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

n = 400 
 

ด้านคุณภาพการบริการ 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ 
ส่วน
ประสม 

1. ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์
ของหอพกัมีความ
น่าเช่ือถือ 

152 
(38.0) 

170 
(42.5) 

 

68 
(17.0) 

 

10 
(2.5) 
 

0 
(0.0) 

4.16 0.79 มาก 

2. อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
เค ร่ืองใช้ ท่ี ช่ วยอ านวย
ความสะดวกต่างๆมีความ
คงทน แขง็แรง 

168 
(42.0) 

153 
(38.3) 

 

79 
(19.8) 

 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.22 0.76 มาก 

3 .  ก า ร อ อ ก แ บบ แ ล ะ
ตกแต่งสถานท่ีทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก มี ค ว า ม
สวยงาม ทนัสมยั 

151 
(37.8) 

141 
(35.3) 

 

98 
(24.5) 

 

10 
(2.5) 

 

0 
(0.0) 

4.08 0.85 มาก 

รวม - - - - - 4.16 0.70 มาก 

 
    จากตารางท่ี 12 พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นคุณภาพการบริการของลูกคา้ต่อการตดัสินใจการ
เลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 
4.08 – 4.22  
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ระดับทศันคติของการตัดสินใจการเลอืกพกัอาศัยในหอพักของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองจังหวดันครปฐม 
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันคติของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั 

ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  
n =400 

ด้านทศันคติ X  S.D. ระดับทศันคติ 
ความรู้ 4.06 0.65 มาก 
ความเช่ือ 4.12 0.67 มาก 
การปฏิบติั 4.13 0.66 มาก 

รวม 4.11 0.60 มาก 

 
   จากตารางท่ี 13 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัทศันคติของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.11  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเช่ือ ดา้นการปฏิบติั และด้านความรู้ อยู่ในระดบั
มาก  มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.06 – 4.13   
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     เม่ือจ าแนกปัจจยัดา้นทศันคติรายดา้นแลว้ไดผ้ลดงัตารางท่ี 14 – ตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 14   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทศันคติดา้นความรู้ของการตดัสินใจการเลือกพกั  

อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  
n =400 

 

ด้านความรู้ 
มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  

 

S.D. 
ระดับ
ทศันคติ 

1. ท่านมีความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ  เ ก่ี ย ว กั บ
รายละเอียดของหอพกั 

114 
(28.4 

159 
(39.8) 

 

112 
(28.0) 

 

15 
(3.8) 

 

0 
(0.0) 

3.93 0.84 มาก 

2. ท่านทราบวา่พนกังานมี
ความ รู้ความสามารถ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม
รับผดิชอบ 

128 
(32.0) 

179 
(44.8) 

 

93 
(23.2) 

 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.09 0.74 มาก 

3. บริการดา้นต่างๆ 
ภายในหอพกัมีความ
เหมาะสมกบัผูพ้กัอาศยั 

138 
(34.5) 

195 
(48.8) 

 

57 
(14.3) 

 

10 
(2.5) 

 

0 
(0.0) 

4.15 0.75 มาก 

4. ผูพ้กัอาศยัสามารถเขา้
รับบริการต่างๆไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็ว 

139 
(34.8) 

163 
(40.8) 

 

93 
(23.2) 

  

5 
(1.3) 

 

0 
(0.0) 

4.09 0.79 มาก 

รวม - - - - - 4.06 0.65 มาก 

 
     จากตารางท่ี 14 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัทศันคติด้านความรู้ของลูกคา้ในการตดัสินใจ      
การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกประเด็น  มีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 3.93 – 4.15   
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทศันคติดา้นความเช่ือของการตดัสินใจการเลือกพกั  
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  

n =400 

ด้านความเช่ือ มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  

 

S.D. 
ระดับ
ทศันคติ 

1. ช่ือเสียงของหอพกั
สร้างความเช่ือมัน่ในการ
ตดัสินใจเลือกหอพกั 

147 
(36.8) 

171 
(42.7) 

 

82 
(20.5) 

 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.16 0.74 มาก 

2. การให้บริการท่ีดีและ
ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส่ ข อ ง
พนั ก ง านท า ใ ห้ ท่ า น
ตดัสินใจเลือกหอพกั 

135 
(33.8) 

160 
(40.0) 

 

84 
(21.0) 

 

20 
(5.0) 

 

1 
(0.3) 

4.02 0.88 มาก 

3 . ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยัท่ีดีช่วยให้ท่าน
มั่นใจในการ เ ลือกใช้
บริการหอพกั 

158 
(39.5) 

182 
(45.5) 

 

55 
(13.8) 

 

5 
(1.3) 

 

0 
(0.0) 

4.23 0.73 มาก 

4.รูปแบบภายนอก/ 
             มีส่วน
ช่วยตดัสินใจในการ
เลือกหอพกั 

138 
(34.6) 

172 
(43.0) 

 

75 
(18.7) 

15 
(3.8) 

 
 

0 
(0.0) 

4.08 0.82 มาก 

รวม - - - - - 4.12 0.67 มาก 

 
     จากตารางท่ี 15 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัทศันคติดา้นความเช่ือของลูกคา้ในการตดัสินใจ      
การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกประเด็น  มีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 4.02 – 4.23   
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ตารางท่ี 16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทศันคติดา้นการปฏิบติัของการตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  

n =400 

ด้านการปฏิบัติ มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 

X  

 

S.D. 
ระดับ
ทศันคติ 

1.ท่านไดรั้บค าแนะน าให้
ใชบ้ริการหอพกัจาก 
เพื่อน, ญาติ หรือ คนรู้จกั 

143 
(35.8) 

149 
(37.2) 

 

88 
(22.0) 

 

15 
(3.8) 

 

5 
(1.3) 

 

4.03 0.92 มาก 

2. ท่านรู้สึกพึงพอใจใน
การเลือกใช้บริการเช่า
อาศยัในหอพกั 

144 
(36.0) 

187 
(46.8) 

 

59 
(17.8) 

 

10 
(2.5) 

 

0 
(0.0) 

4.16 0.76 มาก 

3. ท่านจะใชบ้ริการหอพกั
ต่อไปในอนาคต 

128 
(32.0) 

198 
(49.5) 

64 
(16.0) 

10 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.11 0.76 มาก 

4. ท่านจะแนะน าให้ผูอ่ื้น
ให้มาใช้บ ริการหอพัก
เดียวกนั 

174 
(43.5) 

153 
(38.3) 

 

63 
(15.7) 

 

10 
(2.5) 

 

0 
(0.0) 

4.23 0.80 มาก 

รวม - - - - - 4.13 0.66 มาก 

 
      จากตารางท่ี 16 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัทศันคติดา้นการปฏิบติัของลูกคา้ในการตดัสินใจ      
การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกประเด็น  มีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 4.03 – 4.23   
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจการเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองจังหวดันครปฐม ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
     
                  4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคใน  อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 
            4.1.1  เพศ 
ตารางท่ี 17   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน  

อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามเพศ 
n = 400 

เพศ N X  S.D. t Sig 
ชาย 145 4.43 0.40 12.08 0.00* 
หญิง 255 3.87 0.53   

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
     จากตารางท่ี 17 พบว่า ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  เพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และ 3.87  ตามล าดบั 
แสดงให้เห็นว่าเพศชายมีการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัมากกว่าเพศหญิง  เม่ือท าการ
ทดสอบทางสถิติของค่าเฉล่ียของทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
แสดงว่า เพศมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดั
นครปฐม แตกต่างกนั  
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 4.1.2  อาย ุ
ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมืองจงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามอาย ุ 
n = 400 

อายุ N X  S.D. F Sig 
ไม่เกิน 30 ปี  330 3.98 0.55 24.47* 0.00 
31 – 35 ปี 55 4.58 0.25   
36 – 40 ปี 10 4.53 0.18   
41 – 45 ปี 5 3.71 0.00   
46 ปี ข้ึนไป 0 0.00 0.00   

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
    จากตารางท่ี 18 พบวา่ ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม กลุ่มอาย ุ31–35 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.58 และกลุ่มอายุ 41 – 45 ปี 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั 3.71 โดยไม่พบกลุ่มอายุ 46 ปีข้ึนไป เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ ปรากฏวา่ 
ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า อายุมีผลต่อการ
ตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัอยา่ง
นอ้ย 1 คู่  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19   การทดสอบความแตกต่างรายคู่ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามอาย ุ 

n = 400 
 

อายุ 
 1 2 3 4 5 

ค่าเฉลีย่ 3.98 4.58 4.53 3.71 0.00 
ไม่เกิน 30 ปี  3.98 - -0.59* -0.54* 0.28 0.00 
31 – 35 ปี 4.55  - -0.05 0.87* 0.00 
36 – 40 ปี 4.51   - 0.82* 0.00 
41 – 45 ปี 3.69    - 0.00 
46 ปี ข้ึนไป 0.00     - 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
      จากตารางท่ี 19 ผลการทดสอบ พบวา่ กลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปีแตกต่างกบักลุ่มอายุ 31 – 
35 ปี และกลุ่มอาย ุ36 – 40 ปี โดยกลุ่มอาย ุ31 – 35 ปีและ 36 – 40 ปี มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจมากกวา่   
กลุ่มอายุ 31 – 35 ปี แตกต่างกบักลุ่มอายุ 41 – 45 ปี โดยกลุ่มอายุ 31 – 35 ปีมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจ
มากกวา่ และกลุ่มอายุ 36 – 40 ปี แตกต่างกบักลุ่มอายุ 41 – 45 ปี โดยกลุ่มอายุ 36 – 40 ปี มีค่าเฉล่ีย
การตดัสินใจมากกวา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 88 

   4.1.3  ระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอ  

เมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
n = 400 

ระดับการศึกษา N X  S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 32 4.21 0.42 11.53* 0.00 
ปริญญาตรี 314 4.01 0.57   
สูงกวา่ปริญญาตรี 54 4.38 0.39   

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 20 พบว่า ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม กลุ่มการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.38 
และกลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั 4.01 เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ 
ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ระดับ
การศึกษามีผลให้การตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดั
นครปฐม แตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือท าการทดสอบความแตกต่าง  
รายคู่ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21   การทดสอบความแตกต่างรายคู่ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

n = 400 
 

ระดับการศึกษา 
 1 2 3 

ค่าเฉลีย่ 4.21 4.01 4.38 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.24  0.20 -0.17 
ปริญญาตรี 3.99  - -0.37* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.41   - 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
   จากตารางท่ี 21 ผลการทดสอบ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนั กลุ่ม
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจ
มากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี   
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     4.1.4  อาชีพ 
ตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามอาชีพ 
n = 400 

อาชีพ N X  S.D. F Sig 
นกัศึกษา 307 3.96 0.55 22.53* 0.00 
พนกังานเอกชน 55 4.50 0.36   
ขา้ราชการ 27 4.29 0.42   
เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ 11 4.60 0.12   

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
     จากตารางท่ี 22 พบวา่ ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 
4.60 และกลุ่มอาชีพนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั 3.96 เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ ปรากฏว่า 
ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า อาชีพมีผลให้การ
ตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัอยา่ง
นอ้ย 1 คู่  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23   การทดสอบความแตกต่างรายคู่ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามอาชีพ 

n = 400 
 

อาชีพ 
 1 2 3 4 

ค่าเฉลีย่ 3.96 4.50 4.29 4.60 
นกัศึกษา 3.96 - -0.53* -0.33* -0.64* 
พนกังานเอกชน 4.47  - 0.20 -0.11 
ขา้ราชการ 4.26   - -0.31 
เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ 4.59    - 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
     จากตารางท่ี 23 ผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มอาชีพนักศึกษาแตกต่างกับกลุ่มอาชีพ
พนักงานเอกชน อาชีพขา้ราชการ และอาชีพเจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ โดยอาชีพพนักงาน
เอกชน อาชีพขา้ราชการ และอาชีพเจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจมากกว่า   
กลุ่มอาชีพนกัศึกษา  
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    4.1.5  สถานภาพ 
ตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามสถานภาพ  
n = 400 

สถานภาพ N X  S.D. F Sig 
โสด 364 4.06 0.56 3.79* 0.05 
แต่งงาน 36 4.25 0.47   
หยา่ 0 0.00 0.00   

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
     จากตารางท่ี 24 พบวา่ ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม กลุ่มสถานภาพแต่งงาน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.25 และกลุ่ม
สถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั 4.06 เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของทุก
กลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า สถานภาพมีผลให้การตดัสินใจการ
เลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั แต่เน่ืองจากกลุ่ม
สถานภาพหยา่ไม่มีกลุ่มตวัอยา่งจึงไม่สามารถท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93 

     4.1.6  รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 25 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
n = 400 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน N X  S.D. F Sig 
ต ่ากวา่หรือ 10,000 บาท 60 3.66 0.60 24.03* 0.00 
10,001 - 20,000 บาท 75 3.99 0.46   
20,001 - 30,000 บาท 55 3.86 0.60   
30,001 - 40,000 บาท 80 4.40 0.34   
40,001 บาทข้ึนไป 130 4.21 0.52   

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
                    จากตารางท่ี 25 พบวา่ ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท  มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด เท่ากบั 4.40 และกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
เท่ากบั 3.66 เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนมีผลให้การตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั
ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26   การทดสอบความแตกต่างรายคู่ค่าเฉล่ียการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

n = 400 
 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
 1 2 3 4 5 

ค่าเฉลีย่ 3.66 3.99 3.86 4.40 4.21 
ต ่ากวา่หรือ 10,000 บาท 3.67 - -.033* -.020* -0.74* -0.55* 
10,001 - 20,000 บาท 3.97  - 0.14 -0.41* -0.22* 
20,001 - 30,000 บาท 3.84   - -0.54* -0.35* 
30,001 - 40,000 บาท 4.38    - 0.19* 
40,001 บาทข้ึนไป 4.21     - 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
     จากตารางท่ี 26 ผลการทดสอบ พบวา่ กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือ 
10,000 บาท แตกต่างกบักลุ่มรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท  และกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน40,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กลุ่มรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท  และกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน40,001 บาท
ข้ึนไปมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจมากกวา่  กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
แตกต่างกบักลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท  และกลุ่มรายไดค้รอบครัว
เฉล่ียต่อเดือน40,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ
กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจมากกวา่ กลุ่มรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท แตกต่างกบักลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
30,001 – 40,000 บาท  และกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน40,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาท
ข้ึนไปมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจมากกว่า กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
แตกต่างกบักลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจมากกวา่ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที ่5 

 
 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
       การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการเลือกพกัอาศัยในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผู ้บริโภคในอ าเภอเมือง
จงัหวดันครปฐม ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครปฐมมีการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกั ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจการเลือกพักอาศัยในหอพักของผู ้บริโภคในอ า เภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยใช้
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ฉบบั วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการ
ทดสอบที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.80 มีอายุ
ไม่เกิน 30 ปี            คิดเป็นร้อยละ 82.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.50 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.75  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 91.00 มีรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.50  
 
สรุปผลการวจัิย 
        จากผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
        1.  ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจังหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียส่วนประสม
การตลาดของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท าเลท่ีตั้ง ด้านบริการ ด้าน
บุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นลกัษณะห้องพกั ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม
การตลาด พบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั เหตุผลเพราะ ลูกคา้พิจารณาส่วนประสมหลายดา้นใน
การเลือกสถานท่ีพกัอาศยั ประกอบดว้ย ห้องพกัมีความสวยงาม ขนาดเหมาะสม มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกครบครัน และมีการรักษาความปลอดภยัให้กบัลูกคา้ ราคาท่ีย่อมเยา  มีบริการท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ครบวงจร มีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิง
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ส าคญัท่ีท าใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกั และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่สามารถตอบสนอง
ใหลู้กคา้ไดจึ้งท าใหลู้กคา้มีความพอใจในดา้นต่างๆ เป็นอยา่งดี   
       2. ผลการวิเคราะห์ระดบัทศันคติของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจังหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียระดับทัศนคติของการ
ตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเช่ือ ดา้นการปฏิบติั และดา้นความรู้ อยูใ่น
ระดบัมากทุกด้าน  เหตุผลเพราะ ลูกคา้มีทศันคติ มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหอพกั รวมถึง
ความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารได ้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งทนัท่วงที หอพกัมีความทนัสมยั มีความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น มีพนกังานไวค้อยดูแล
ความเป็นอยูข่องลูกคา้ ดูแลดว้ยความห่วงใยและเต็มใจให้บริการซ่ึงหากลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีดีก็จะ
มีการบอกต่อและแนะน าให้คนใกล้ชิดเขา้มาใช้บริการด้วยเช่นกนั เม่ือผูป้ระกอบการสามารถ
ตอบสนองไดค้รบตามความตอ้งการจึงท าใหลู้กคา้มีทศันคติท่ีดีต่อการเลือกสถานท่ีพกัอาศยั 
       3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน มีผลท าใหก้ารตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เหตุผลเพราะ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั อาทิ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน มีการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกั แตกต่างกนั 
เช่น เพศต่างกนัก็จะมีมุมมองในการเลือกหอพกัต่างกนั อายุของลูกคา้ต่างกนัก็จะมีทศันคติในการ
เลือกหอพกัต่างกนั รายไดต่้างกนัยอ่มส่งผลใหก้ารเลือกหอพกัแตกต่างกนัอยา่งแน่นอน  
 
อภิปรายผลการวจัิย 
     จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
     1.  ส่วนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจการเลือกพกัอาศัยในหอพกัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านท าเลท่ีตั้ง ดา้นบริการ ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นลกัษณะ
หอ้งพกั ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั แสดงวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกห้องพกัท่ีสวยงาม ทนัสมยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ราคาค่า
สาธารณูปโภคเหมาะสมไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภคมากเกินไป ท าเลท่ีตั้ งอยู่ในย่านชุมชนเดินทาง
สะดวก มีการประชาสัมพนัธ์และให้สิทธ์ิพิเศษแก่สมาชิกท่ีจ่ายค่าเช่าตรงตามก าหนด และหอพกั
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ควรมีมาตรฐานในการให้บริการและพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ย มีพนกังานท่ี
ใหบ้ริการอยา่งเป็นมิตร และมีการออกแบบ ตกแต่งดว้ยอุปกรณ์ท่ีมีความคงทน ถาวร และสวยงาม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนนัยา ขยิ่มคา้ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นหอพกัและส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพกั กรณีศึกษา : หอพกัจนัทร์กระจ่าง จาก
ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ช่าหอพกัส่วนใหญ่เลือกเช่าห้องพกัแบบธรรมดา โดยเลือกเช่าห้องพกัท่ีมีขนาด 
26 - 30 ตางรางเมตร ส่วนใหญ่จ่ายค่าเช่าห้องพกัเดือนละ 1,500 บาท ผูเ้ช่าหอพกัมีความคิดเห็นวา่
บรรยากาศรอบๆ หอพกัจนัทร์กระจ่าง อากาศถ่ายเทดี และท่ีตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัจนัทร์กระจ่าง 
เพราะอยูใ่กลท่ี้ท างาน อากาศถ่ายเทดี ร่มร่ืน สงบ และราคาเหมาะสมกบัห้องพกั ส าหรับปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจยั นั้นโดยภาพรวมให ้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามาก ส่วนปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญักบัค่าประกนัห้องไดรั้บคืนเม่ือท าการยา้ยออก 
ค่าเช่าหอ้งถูก ค่าหอ้งล่วงหนา้ ไม่มากเกินไป 
                   2.  ทศันคติของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเช่ือ ดา้น
การปฏิบติั และด้านความรู้ อยู่ในระดบัมาก  แสดงว่า กลุ่มผูบ้ริโภคมีความรู้ ความเขา้ใจ มีการ
บริการท่ีสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า หอพกัมีความน่าเช่ือถือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีทนัสมยั มีการแนะน าให้ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั มาใช้บริการได้ในอนาคต และมี
ทศันคติท่ีดีตามมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ (2541) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชโ้รงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวไทยนั้น
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ ในการเลือกใชโ้รงแรม คือ ปัจจยัดา้นอตัราค่าห้องพกั ดา้นความ
สะดวกสบาย ดา้นระบบความปลอดภยั ดา้นสภาพหอ้งพกั และดา้นการบริการ  
                     3.  การผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีผลต่อ
การตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยลูกคา้ท่ีมี
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน โดยปัจจยัต่างๆ ของ
ผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั ซ่ึงลูกคา้เพศต่างกนัก็จะให้ความส าคญักบัความสวยงาม 
ความสมบูรณ์ ครบครัน ลูกคา้ท่ีมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต่างกนัก็จะให้ความส าคญักบัราคา
ห้องพกัท่ีแตกต่างกนั ฯลฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภิดา ผดุงขวญั (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อ าเภอนคร
หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ 1. ปัจจยัแวดลอ้มของหอพกัท่ีพนกังานตอ้งการเช่า พบว่า 
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ส่วนใหญ่ตอ้งการให้หอพกัอยูใ่กลร้้านคา้สะดวกซ้ือ รองลงมาคือให้มีแสงสวา่งบริเวณรอบหอพกั
ไม่มีความแออดัในชุมชนไม่มีมลภาวะทางอากาศ มีแม่บา้นดูแล รักษาความสะอาดไม่มีมลภาวะ
ทางเสียงให้มีการรักษาความปลอดภยั  มีรถโดยสารผ่าน อยู่ใกลส้วนหย่อม / สนามกีฬา และมี
หอ้งพกัผอ่นรวม / ห้องรับแขก / ห้องดูทีวี ตามล าดบั 2. ระดบัการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนกังาน
ในภาพรวม มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวเิคราะห์โดยละเอียด พบวา่ดา้นท าเลท่ีตั้งและ
สภาพแวดลอ้ม มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา และ
ดา้นการบริการ มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก แต่ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง 3. พนักงานท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีระดบัการตดัสินใจไม่
แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส 
แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจแตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
                   ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
ให้บริการเพื่อท่ีธนาคารกรุงไทย จะได้เป็นธนาคารท่ีลูกค้าให้ความไวว้างใจ เป็นธนาคารท่ีมี
หลกัประกนัน่าเช่ือถือ และลูกคา้เลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัตน้ๆ ต่อไป 
                  ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อผูป้ระกอบการไดน้ าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการดา้นหอพกัต่อไปในอนาคต ดงัน้ี  
   1.  ผูบ้ริโภคมีส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกั
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีทศันคติของการ
ตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัเร่ืองของการพิจารณาค่าห้องพกั ค่ามดัจ า 
ค่าสาธารณูปโภค และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของห้องพกัให้มีความทนัสมยั ไม่ซ ้ าซาก จ าเจ เพื่อ
สร้างรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการเปิดให้เช่าท่ีพกัรายเดือน มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน ส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยดึงดูดลูกคา้ ท าใหห้อพกัมีความโดดเด่น น่าสนใจ 
 2.  ผูป้ระกอบการให้บริการห้องพกั ควรรักษามาตรฐานในการให้บริการท่ีครอบคลุม
ความตอ้งการของลูกคา้ มีพนักงานท่ีความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของลูกคา้  พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ใหก้ารตอ้นรับดี ยิม้แยม้แจ่มใส มีความสุภาพอ่อนโยนอีกดว้ย  
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 3. เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว หรือ
แผนท่ีจงัหวดันครปฐม  หรือเคร่ืองรับโทรทศัน์สามารถเปิดดูข่าวสารไดท้ัว่โลก สระวา่ยน ้ า  สนาม
กีฬา หรือท่ีออกก าลงั หอ้งอบซาวน่า และมีแผนท่ีบอกทางไปสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
     1.  ควรศึกษาความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพื่อให้ทราบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คาดหวงัต่อการให้บริการของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
นครปฐม อยา่งไรบา้ง เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ข การใหบ้ริการใหดี้ข้ึน   
     2.  มีการท าวิจยัเชิงพฒันาคุณภาพเพื่อส ารวจรูปแบบการให้บริการอย่างครบวงจร 
หรือพฒันารูปแบบการให้บริการของสถานท่ีพกัอาศยัในจงัหวดันครปฐม อาทิ แนวทางการพฒันา
ยทุธศาสตร์การใหบ้ริการเชิงลุกเพื่อเขา้ถึงลูกคา้ทุกกลุ่มต่อไป  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจการเลอืกพกัอาศัยในหอพกัของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม 

 
ตอนที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ตามท่ีท่านตอ้งการ 
1. เพศ 

1.1  ชาย 1.2  หญิง 
2. อาย ุ

2.1   ไม่เกิน 30 ปี 2.2  31-35 ปี 
2.3  36-40 ปี 2.4   41-45 ปี  
2.5  46 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
3.1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.2  ปริญญาตรี 
3.3  สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
4.1  นกัศึกษา 4.2  พนกังานเอกชน  
4.3  ขา้ราชการ 4.3   เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ 
4.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................... 

5. สถานภาพ 
5.1  โสด 5.2  แต่งงาน 
5.3  หยา่ 

6. รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
6.1  ต ่ากวา่หรือ 10,000 บาท 6.2  10,001- 20,000 บาท 
6.3  20,001-30,000 บาท 6.4  30,001-40,000  บาท 
6.5  40,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ตามท่ีท่านตอ้งการ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านลกัษณะห้องพกั      

1. รูปแบบหอพกัมีความทนัสมยั/สวยงาม      
2. ขนาดห้องพกัมีความเหมาะสม      
3. หอ้งพกัมีหลากหลายรูปแบบ       
4. มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั

อยา่งเหมาะสม เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 
เคร่ืองท าน ้าอุ่น อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

     

5. มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีได้
มาตรฐาน 

     

ด้านราคา      
1. ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสม      
2. ค่าท าสัญญามีความเหมาะสม      
3. เงินมดัจ าหอ้งพกัมีความเหมาะสม      
4. สามารถผอ่นช าระค่าเช่าห้องพกัไดใ้น

(กรณีฉุกเฉิน) 
     

5. มีการคิดค่าสาธารณูปโภคในอตัราท่ี
เหมาะสม (ค่าน ้า, ค่าไฟ) 

     

ด้านท าเลทีต่ั้ง      
1. ท าเลของสถานท่ีตั้งของหอพกัมีความ

เหมาะสม เช่น ใกลต้ลาด, ศูนยก์ารคา้, 
มหาวทิยาลยั ฯลฯ 

     

2. มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 

     

3. ความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร      
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ขอ้มูล ทั้งทาง  Internet ,โทรศพัท ์ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
4. มีท่ีจอดรถอยา่งเหมาะสมกบัจ านวน

หอ้งพกั 
     

5. พื้นท่ีส่วนกลางมีขนาดท่ีเหมาะสมกบั
จ านวนผูพ้กัอาศยั 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

1. มีแผน่ป้ายติดช่ือหอพกัขนาดใหญ่อยู่
ใกลห้อพกัและสังเกตไดง่้าย 

     

2. ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการ 
ช่วยเหลือสังคม 

     

3. มีการโฆษณาผ่าน ส่ือ ต่างๆอย่า ง
สม ่าเสมอ เช่น วทิย,ุ เคเบิ้ลทอ้งถ่ิน 

     

4. มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลและใหค้ าแนะน า
เพื่อช่วยในการตดัสินใจของผูเ้ช่า 

     

5.   มีการจดัโปรโมชัน่ใหก้บัผูเ้ช่า เช่น 
การใหส่้วนลดเงินสดในกรณีท่ีผูเ้ช่า
จ่ายเงินตรงตามก าหนดเวลา 

     

ด้านการบริการ      
1.  มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ      
2.  มีมาตรฐานการบริหารจัดการหอพกั

อยา่งเป็นระบบ 
     

3.  มีความถูกต้องแม่นย  าในการส่งมอบ
หอ้งพกัและบริการใหผู้เ้ช่า 

     

4.  มีความพร้อมรับกบัปัญหาและสามารถ
แกไ้ขไดท้นัทีเม่ือเกิดความผิดพลาด 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ      
1. พนักงานมีความรู้เก่ียวกับส่ิงอ านวย

ความสะดวกและส่ิงต่างๆภายใน
หอพกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

2. พนักงานมีใจรักบริการและมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อทุกคน 

     

3. พนักงานให้บริการท่ีดีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนักบัลูกคา้ทุกคน 

     

4. พนกังานแต่งกายสะอาด   สุภาพ
เรียบร้อย 

     

5. พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาทุกอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

ด้านคุณภาพการบริการ      
1. ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของหอพกัมี

ความน่าเช่ือถือ 
     

2. อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ช่วย
อ านวยความสะดวกต่างๆมีความ
คงทน แขง็แรง 

     

3. การออกแบบและตกแต่งสถานท่ีทั้ ง
ภายในและภายนอกมีความสวยงาม 
ทนัสมยั 
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ตอนที ่3  ปัจจัยด้านทัศนคติ 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ตามท่ีท่านตอ้งการ 

ปัจจัยด้านทศันคติ 
ระดับการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ความรู้      
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ   
รายละเอียดของหอพกั 

     

2 .  ท่ า นทร าบว่ า พนัก ง าน มี ค ว า ม รู้
คว ามสามารถ เหมาะสมกับคว าม
รับผดิชอบ 

     

3. บริการดา้นต่างๆภายในหอพกัมีความ
เหมาะสมกบัผูพ้กัอาศยั 

     

4. ผูพ้กัอาศยัสามารถเขา้รับบริการต่างๆได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

     

ความเช่ือ      
1. ช่ือเสียงของหอพกัสร้างความเช่ือมัน่ใน
การตดัสินใจเลือกหอพกั 

     

2. การใหบ้ริการท่ีดีและความเอาใจใส่ของ
พนกังานท าใหท้่านตดัสินใจเลือกหอพกั 

     

3.ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีช่วยให้
ท่านมัน่ใจในการเลือกใชบ้ริการหอพกั 

     

4.รูปแบบภายนอก/             มี
ส่วนช่วยตดัสินใจในการเลือกหอพกั 

     

การปฏิบัติ      
1.ท่านไดรั้บค าแนะน าใหใ้ชบ้ริการหอพกั
จาก เพื่อน, ญาติ หรือ คนรู้จกั 

     

2. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ
เช่าอาศยัในหอพกั 
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ปัจจัยด้านทศันคติ 
ระดับการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

3. ท่านจะใชบ้ริการหอพกัต่อไปในอนาคต      
4. ท่านจะแนะน าให้ผูอ่ื้นให้มาใช้บริการ
หอพกัเดียวกนั 

     

 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีเ่สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
 
ช่ือ – นามสุกล นายชชัวาล เวศยว์รุตม ์
 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการสาขาก าแพงแสน บริษทั อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จ ากดั 
 
สถานท่ีท างาน บริษทั อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จ ากดั 
 49 หมู่ 10 ถนน มาลยัแมน ต าบลวงัน ้าเขียว  
 อ าเออก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
ประวติัการศึกษา วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ 
 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ 
   มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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