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บทคดัย่อ 
การคันคว้างานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที

พักของนักท่องเทยีวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 2) เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทมีีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกของนักท่องเทียวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 
3) เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกของนักท่องเทียวต่างชาติในกรุงเทพมหา
นคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจัย คือ นักท่องเทียว
ชาวต่างชาติทเีดินทางมาท่องเทยีวในประเทศไทยและมาพักในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน 
ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยนาํผลจากแบบสอบถามมาทาํการ
วิเคราห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วย ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์หาความสมัพันธข์องตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi square ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ .  

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีป
เอเชีย มีอายุ 26 – 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉลียต่อปีไม่เกิน USD 24,000 เดินทางมาเพือท่องเทยีวและเดินทางมาคน
เดียว มีระยะเวลาในการเข้าพักเวลาประมาณ 4-7 วัน เดินทางมา 1-2 ครังต่อปี เลือกใช้บริการ
ห้องพักเตียงเดียว เลือกอัตราทีพักราคา USD 48.52-80.82 ทําการจองทีพักผ่านทาง
อนิเตอร์เนต็และเลือกทาํเลทพัีกใกล้ขนส่งมวนชลเพือการเดินทางทสีะดวก  

ผลสรุปการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกแตกต่างกันและ นักท่องเทียว
ชาวต่างชาติให้ความสาํคัญกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทุกด้านในระดับมาก โดยนักท่องเทยีว
ให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการมากทีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคคล ซึงทุกปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกของนักท่องเทยีวชาวต่างชาติใน
ทุกด้านยกเว้นพฤติกรรมด้านการจองทพัีก 

 

 

1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ทปีรึกษาสารนิพนธห์ลัก 



1.บทนาํ 
อุตสาหกรรมการท่องเทียวถือว่ามีบทบาทสาํคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสาํคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมีศักยภาพในการทาํรายได้ให้กับประเทศไทยสูงและ
ทาํให้เกดิประโยชน์กบัธุรกจิหลายประเภท  นักท่องเทยีวชาวต่างชาตนิยมมาเทยีวกรุงเทพฯเพราะ
มีแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจมากมายและหลากหลายประเภท เป็นเมืองแห่งสีสันทงัในยามคาํคืน
และยามกลางวัน มีเรืองราวทเีตม็ไปด้วยประวัติศาสตร์และความรู้รอบตัวทน่ีาสนใจ ท่องเทยีวได้
ไม่จาํกดัเวลาและไม่ต้องมีงบประมาณมาก  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 นักท่องเทียวชาวต่างชาติเทียวไทยมี
จาํนวนประมาณ 40.5-40.9 ล้านคน ขยายตัวประมาณ 2.0%-3.0% เป็นอัตราการเติบโตตาํสดุ
ในรอบ 6 ปี และจะเป็นการเติบโตเฉพาะบางตลาด โดยหลักจะเป็นกลุ่มนักท่องเทยีวระยะใกล้
อย่างภมิูภาคเอเชีย ขณะทนัีกทอ่งเทยีวจากภมิูภาคอนืๆ เช่น ยุโรป โอเชียเนียและตะวันออกกลาง 
ยังมีแนวโน้มทีปรับลดลง และสําหรับการใช้จ่ายของนักท่องเทียวชาวต่างชาติมองว่า จาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทียังไม่เอือ กอปรกับเทรนด์ของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีให้
ความสาํคัญกับการทอ่งเทยีวเพือประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่าการซือสินค้า การแข่งขันธุรกิจทพัีก 
วันพักทสีันลง รวมถึงนักท่องเทยีวหลักส่วนใหญ่เป็นตลาดนักท่องเทยีวระยะใกล ธุรกิจทพัีกแรม
เป็นธุรกิจหนึงทมีีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเทยีวและเป็นธุรกจิทสีร้างรายได้ 
สร้างอาชีพทสีาํคัญ  

จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มของการเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจ แนว
ความต้องการทีพัก รูปแบบการเลือกทีพัก ตามทิศทางของตลาดการท่องเทียว ทีมีอัตราการ
เปลียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ ซึงพิจารณาได้จากจาํนวนนักท่องเทียวทีมีแนวโน้มลดลง ด้วย
เหตุนีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที
พักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร เพือค้นหาปัจจัยต่างๆ ทธุีรกิจทพัีกแรมใช้
ในการกระตุ้นให้เกิดการเลือกใช้และเข้าพักแรม ทังนีข้อมูลทีได้จากการวิจัยครังนีสามารถนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และนาํมาปรับใช้เพือเป็นกลยุทธ์ในการทาํธุรกจิและเพือให้สอดคล้องกบัสภาพ
เศรษฐกจิในปัจจุบันและเหมาะกบัความต้องการของนักทอ่งเทยีวได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีพักของนักท่องเทียวต่างชาวชาติใน
กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการทพัีกของนักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 



2.3 เพือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกของนักท่องเทยีวชาวต่างชาติ
ในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานการวิจยั  
3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีพักใน

กรุงเทพมหานครของนักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติ 
3.2 นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

4. ขอบเขตการวิจยั 
การวิจัยในครังนีได้วางขอบเขตเอาไว้ดังต่อไปนี  
4.1 ขอบเขตด้านเนือหา  
 ดาํเนินการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรี

รัตน์และคณะ (2546) ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานทกีารจัดจาํหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนและการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ  

4.2 ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ี 
ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ นักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติทพัีกในกรุงเทพมหานคร 
4.3 ขอบเขตด้านเวลา  

การศึกษาวิจัยในครังนี ดําเนินการศึกษานักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเข้ามา
ท่องเทียวในประเทศไทย โดยเดินทางเข้ามาในช่วงมกราคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2563 

 

5. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั  
1. ข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนี ผู้ประกอบการธุรกิจทีพักและผู้ทีสนใจลงทุน

สามารถนาํไปวางกลยุทธท์างการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของนักทอ่งเทยีว 
2. ข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทาง

การตลาดทมีีผลต่อการพฤติกรรมเลือกทพัีกของนักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติให้สามารถสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการทอ่งเทยีวทงัในปัจจุบันและอนาคต 

3. ข้อมูลทไีด้จากการวิจัยในครังนีสามารถนาํไปเป็นประโยชน์ทงัผู้ประกอบการด้านที
พัก และหน่วยงานทเีกยีวข้องเพือเตรียมความพร้อมด้านการทอ่งเทยีวต่อไปในอนาคต 

 
 



6. ระเบยีบวิธิวิจยั 
เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการดาํเนินการ
วิจัย โดยมีขันตอนในการสร้างเครืองมือดังนี  

ตอนที  เป็นคาํถามเกียวกับปัจจัยพืนฐานของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ ภูมิลําเนา อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรสและรายได้เฉลียต่อปีของนักท่องเทียว โดยเป็นคาํถาม
แบบลักษณะปลายปิด (Close–ended Response Question) ให้เลือกตอบได้เพียงหนึงข้อ 

ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยเป็น
คาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) โดยมีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมี
เกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

 ระดับ 5 หมายถึง สาํคัญมากทสีดุ 

 ระดับ 4 หมายถึง สาํคัญมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง สาํคัญปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง สาํคัญน้อย 

 ระดับ 1 หมายถึง สาํคัญน้อยทสีดุ 

ตอนที 3 เป็นคาํถามเกียวกับพฤติกรรมในการเลือกทีพักของนักท่องเทียว ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จาํนวนวันทเีข้าพัก ความถีในการมาต่อปี การเลือก
ห้องพัก อัตราค่าทีพัก การจองทีพัก การเลือกทาํเลพักและประเภททีพัก โดยเป็นคาํถามแบบ
ลักษณะปลายปิด (Close–ended Response Question) ให้เลือกตอบได้เพียงหนึงข้อ 

 
7. ผลการศึกษา 
 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีภมูิลาํเนาถินพาํนักในทวีปเอเชีย จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  109 คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อปีไม่เกิน USD 

2 ,  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 พฤติกรรมการ เ ลือกใช้บ ริการ ทีพักของนัก ท่อ ง เ ทียวชาว ต่างชา ติ ใน
กรุงเทพมหานคร  
 จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีพักในกรุงเทพมหานครของ
นักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเพือทอ่งเทยีว ส่วนใหญ่



เดินทางมาคนเดียว ส่วนใหญ่มีจาํนวนวันเข้าพัก -  วัน ส่วนใหญ่มีความถีในการเดินทางมา
เยือน -  ครังต่อปี ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการห้องพักห้องเตียงเดียว มีอัตราค่าใช้บริการห้องพัก
ราคา USD 48.52-80.82 ส่วนใหญ่ทาํการจองทีพักผ่านทางอินเตอร์เนต็ (Internet) ส่วนใหญ่
เลือกทาํเลทพัีกเดินทางสะดวกใกล้ขนส่งมวนชลและส่วนใหญ่เลือกพักทโีรงแรม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที 1 นกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีมีล ักษณะทางประชากรศาสตร์ที

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการทีพกัในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
จากผลการวิเคราะห์นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ ภูมิลาํเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และ
รายได้ต่อปี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีก พิจารณาเป็นรายด้านดังนี 

เพศ นักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติทมีีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีก
ในด้านอตัราค่าทพัีก แตกต่างกนั 

ภูมิลําเนา นักท่องเทยีวชาวต่างชาติทมีีภมิูลาํเนาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการทพัีกในด้านวัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จาํนวนวันเข้าพัก ความถีในการมาต่อ
ปี การเลือกห้องพักและประเภททพัีก แตกต่างกนั 

อายุ นักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติทมีีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีก
ในด้าน ความถีในการมาต่อปี การเลือกห้องพักและประเภททพัีก แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา นักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติทมีีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการทพัีกในด้านวัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ความถใีนการมาต่อปีและ
การเลือกห้องพัก แตกต่างกนั 

สถานภาพสมรส นักท่องเทยีวชาวต่างชาติทมีีสถานภาพรสทแีตกต่างกันมีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการทพัีกในด้านผู้ร่วมเดินทาง การเลือกห้องพักและประเภททพัีก แตกต่างกนั 

อาชีพ นักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติทมีีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที
พักในด้านวัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จาํนวนวันเข้าพัก การเลือกห้องพักและอัตรา
ค่าทพัีก แตกต่างกนั 

รายได ้นักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติทมีีรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ทพัีกในด้านจาํนวนวันเข้าพัก การเลือกห้องพักและอตัราค่าทพัีก แตกต่างกนั 

สมมติฐานที 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการทีพกัของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร  

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการที
พักของนักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร เรียงลาํดับจากปัจจัยทมีีผลมากไปหาปัจจัยที
มีผลน้อย ด้านทมีีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ด้านกระบวนการและบริการ ค่าเฉลีย 4.04 รองลงมา คือ 



ด้านบุคคล ค่าเฉลีย 4.02 ด้านสถานทีการจัดจาํหน่าย ค่าเฉลีย 3.97 ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ค่าเฉลีย 3.95 ด้านราคา ค่าเฉลีย 3.70 ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลีย 3.68 และด้านการส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉลีย 3.65 ตามลาํดับ โดยปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการเลือกใช้
บริการทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติอยู่ในระดับมากและมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี  

ดา้นปัจจัยดา้นกระบวนการและบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทีพักของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถีในการมาต่อปี ด้านการเลือกห้องพัก
และด้านอตัราค่าทพัีก 

ด้านปัจจัยด้านบุคคล  มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทีพักของนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้านการเลือกทาํเลทพัีก 

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย  มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทีพักของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้านจาํนวนวันเข้าพัก ด้านความถีในการมาต่อปี 
ด้านอตัราค่าทพัีกและประเภททพัีก 

ปัจจัยดา้นการสรา้งและนําเสนอทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทพัีก
ของนักท่องเทยีวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้านผู้ร่วมเดินทาง ด้านจาํนวนวันเข้าพัก ด้าน
การเลือกห้องพัก ด้านอตัราค่าทพัีก ด้านการเลือกทาํเลทพัีก ด้านประเภททพัีก  

ปัจจัยดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีพักของชาวต่างชาติใน
กรุงเทพมหานครทกีรุงเทพมหานคร ในด้านจาํนวนวันเข้าพัก ด้านความถีในการมาต่อปีและด้าน
อตัราค่าทพัีก  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทพัีกของนักทอ่งเทียวชาว
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถีในการมาต่อปีและด้านอัตราค่าทพัีก  

ด้านปัจจัยการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทีพักของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์การเดินทาง ด้านผู้ร่วมเดินทาง 
ด้านจาํนวนวันเข้าพักและด้านประเภททพัีก 

 

8. การอภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศึกษาวิจัยเรืองปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทมีีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ทพัีกของนักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร พบว่า จากผลการศึกษาพบว่า นักทอ่งเทยีว
ชาวต่างชาติให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคล ด้าน
กระบวนการและบริการ ด้านการลักษณะทางกายภาพ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ในด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จาํนวนวันทเีข้าพัก ความถีในการมาต่อปี การเลือก



ห้องพัก อัตราค่าทีพัก การเลือกทาํเลทีพัก ประเภททีพัก แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจองทพัีก 
ซึงกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการมากทีสุด กล่าวถึง การ
บริการเรืองของสิงอาํนวยความสะดวก ภาชนะ อุปกรณ์ เครืองใช้มีความสะอาด อาจจะเป็น
เพราะว่านักท่องเทยีวต้องการได้รับบริการทมีีความสะดวกสบายคุ้มค่ากับอัตราค่าบริการ มีความ
สะอาด มีความรวดเรว็และถูกต้อง รองลงมา ปัจจัยด้านบุคคล กล่าวถึง การให้ความสาํคัญกบัการ
ดูแลเอาใจใส่จากพนักงานและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ อาจจะเป็นเพราะต้องการ
ได้รับการบริการทดีี ได้รับการใส่ใจจากพนักงานและเพือตอบสนองความต้องการในใช้บริการ ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราภรณ์ เพง็โต (2016) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการทมีีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
นักท่องเทียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกทพัีกในระดับมากคือ ด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร และด้านราคา 
ปัจจัยทางการตลาดบริการทมีีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกทพัีก ระดับปานกลาง คือ ด้านการ
จัดจาํหน่าย ด้านการสร้างและนาํเสนอรูปแบบทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม
การตลาด และของอาทิตย ์พวงนาค (2560) ศึกษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยให้
ความสําคญักบัป้จจยัดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินเลือกใชบ้ริการโฮสเทลในระดบัปานกลางและสูงอีก
ทงัยงัมีทิศทางของความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนัดว้ย 

 
9. ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวิจยั 

1. ปัจจัยด้านกระบวนการและบริการผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวให้
ความสาํคัญกับภาชนะ อุปกรณ์ เครืองใช้มีความสะอาด มากทสีุด ดังนันผู้ประกอบการเกยีวกบัที
พักควรจะรักษามาตราการบริการและดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ให้สะอาด
ตามหลักสุขลักษณะอนามัยและควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ เช่น ตู้ เตียง หมอน ผ้าห่ม 
ให้มีความสะอาดและเปลียนทาํความสะอาดทุกครัง รวมถึงเช็คสภาพการใช้งานไม่เห็นเป็น
อนัตรายแก่ผู้เข้าพัก 

2. ปัจจัยด้านบุคคลผลจากการศึกษาพบว่า นักทอ่งเทยีวให้ความสาํคัญกบัพนักงานที
ให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็มากทีสุด ดังนันผู้ประกอบการเกยีวกับทพัีกควรมีพนักงาน
เพียงพอในการให้บริการและการให้บริการทุกด้านเพือการบริการทีรวดเรว็ และควรฝึกอบรม



พนักงานให้มีความเอาใจใส่ต่อนักทอ่งเทยีวและมีจิตสาํนึกของการให้บริการ รวมถึงความสามารถ
ในการสอืสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 งานสารนิพนธ์ฉบับนีสาํเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จรัญญา ปาน
เจริญ อาจารย์ทปีรึกษางานนิพนธ์ ทกีรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางทถูีกต้อง ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆด้วยความละเอียดถีถ้วนและเอาใจส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึงเป็นอย่างยิง จึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี  
 ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าของงานวิชาการต่างๆทผู้ีศึกษาได้อ้างถึง ผู้ทใีห้การช่วยเหลือในการ
เกบ็แบบสอบและขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกทา่น  
 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและเพือนๆ ทีให้กาํลังใจ ให้คาํปรึกษาและสนับสนุนใน
การศึกษาปริญญาโทด้วยดีมาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์อนัพึงจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี ผู้
ศึกษาขอมอบความดีให้แก่ผู้มีพระคุณทุกทา่น 
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