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บทคัดย่อ
การคันคว้ างานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการที
พักของนักท่องเทียวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 2) เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพักของนักท่องเทียวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
3) เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพั กของนักท่องเทียวต่างชาติในกรุงเทพมหา
นคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในงานวิ จั ย คือ นั กท่องเทียว
ชาวต่างชาติทเดิ
ี นทางมาท่องเทียวในประเทศไทยและมาพักในกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน
ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยนําผลจากแบบสอบถามมาทําการ
วิเคราห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้ วย ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้ วยค่าสถิติ Chi square ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .
ผลการวิจัยพบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีป
เอเชีย มีอายุ 26 – 35 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็ นพนั ก งาน
บริษัทเอกชน รายได้ เฉลียต่อปี ไม่เกิน USD 24,000 เดินทางมาเพือท่องเทียวและเดินทางมาคน
เดียว มีระยะเวลาในการเข้ าพักเวลาประมาณ 4-7 วัน เดินทางมา 1-2 ครังต่อปี เลือกใช้ บริการ
ห้ องพั ก เตี ย งเดี ยว เลื อ กอั ต ราที พั ก ราคา USD 48.52-80.82 ทํา การจองที พั ก ผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ตและเลือกทําเลทีพักใกล้ ขนส่งมวนชลเพือการเดินทางทีสะดวก
ผลสรุ ป การวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ าน พบว่ า นั ก ท่ อ งเทียวชาวต่ า งชาติ ทีมี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพักแตกต่างกันและ นักท่องเทียว
ชาวต่างชาติให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดทุกด้ านในระดับมาก โดยนักท่องเทียว
ให้ ความสําคัญกับปั จจั ยด้ านกระบวนการมากทีสุด รองลงมาคือปั จจัยด้ านบุคคล ซึงทุกปั จจั ย
ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติใน
ทุกด้ านยกเว้ นพฤติกรรมด้ านการจองทีพัก
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1.บทนํา
อุตสาหกรรมการท่องเทียวถือ ว่ ามีบ ทบาทสําคัญ ต่ อระบบเศรษฐกิจและสัง คมของ
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เนืองจากเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อการพั ฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมีศักยภาพในการทํารายได้ ให้ กับประเทศไทยสูงและ
ทําให้ เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจหลายประเภท นักท่องเทียวชาวต่างชาตนิยมมาเทียวกรุงเทพฯเพราะ
มีแหล่ งท่องเทียวทีน่ าสนใจมากมายและหลากหลายประเภท เป็ นเมืองแห่งสีสันทังในยามคําคืน
และยามกลางวัน มีเรืองราวทีเต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์และความรู้รอบตัวทีน่าสนใจ ท่องเทียวได้
ไม่จาํ กัดเวลาและไม่ต้องมีงบประมาณมาก
ศู น ย์วิ จั ยกสิก รไทย ประเมิน ว่ า ในปี 2563 นั ก ท่องเทียวชาวต่ า งชาติ เ ทียวไทยมี
จํานวนประมาณ 40.5-40.9 ล้ านคน ขยายตัวประมาณ 2.0%-3.0% เป็ นอัตราการเติบโตตําสุด
ในรอบ 6 ปี และจะเป็ นการเติบโตเฉพาะบางตลาด โดยหลักจะเป็ นกลุ่มนักท่องเทียวระยะใกล้
อย่างภูมิภาคเอเชีย ขณะทีนักท่องเทียวจากภูมิภาคอืนๆ เช่น ยุโรป โอเชียเนียและตะวันออกกลาง
ยั ง มี แ นวโน้ ม ทีปรั บ ลดลง และสํา หรั บ การใช้ จ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งชาติ ม องว่ า จาก
สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิจ ทียั ง ไม่ เ อือ กอปรกับ เทรนด์ ของนั ก ท่อ งเทียวชาวต่ า งชาติ ทีให้
ความสําคัญกับการท่องเทียวเพือประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่าการซือสินค้ า การแข่งขันธุรกิจทีพัก
วันพักทีสันลง รวมถึงนักท่องเทียวหลักส่วนใหญ่เป็ นตลาดนักท่องเทียวระยะใกล ธุรกิจทีพักแรม
เป็ นธุรกิจหนึงทีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเทียวและเป็ นธุรกิจทีสร้ างรายได้
สร้ างอาชีพทีสําคัญ
จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มของการเปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจ แนว
ความต้ อ งการทีพั ก รู ป แบบการเลื อกทีพั ก ตามทิศ ทางของตลาดการท่องเทียว ทีมี อัตราการ
เปลียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ ซึงพิจารณาได้ จากจํานวนนักท่องเทียวทีมีแนวโน้ มลดลง ด้ วย
เหตุนีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการที
พักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร เพือค้ นหาปั จจัยต่างๆ ทีธุรกิจทีพักแรมใช้
ในการกระตุ้นให้ เกิดการเลื อกใช้ และเข้ าพั กแรม ทังนีข้ อมู ลทีได้ จากการวิ จัยครั งนี สามารถนํา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์และนํามาปรับใช้ เพือเป็ นกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและเพือให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันและเหมาะกับความต้ องการของนักท่องเทียวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื อศึ กษาพฤติกรรมการเลื อกใช้ บริ การทีพั ก ของนั ก ท่อ งเทียวต่ า งชาวชาติ ใน
กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริการทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร



2.3 เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ
ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อ พฤติกรรมการเลื อกใช้ บริ การทีพั ก ใน
กรุงเทพมหานครของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ
3.2 นั ก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งชาติ ที มี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที แตกต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพักในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

4. ขอบเขตการวิจยั
การวิจัยในครังนีได้ วางขอบเขตเอาไว้ ดังต่อไปนี
4.1 ขอบเขตด้ านเนือหา
ดําเนินการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ (2546) ประกอบด้ วย ด้ านสินค้ า ด้ านราคา ด้ านสถานทีการจัดจําหน่าย ด้ านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้ านพนักงาน ด้ านกระบวนและการบริการ และด้ านลักษณะทางกายภาพ
4.2 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทพัี กในกรุงเทพมหานคร
4.3 ขอบเขตด้ านเวลา
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั งนี ดํา เนิ น การศึ ก ษานั ก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งชาติ ทีเข้ า มา
ท่องเทียวในประเทศไทย โดยเดินทางเข้ ามาในช่ วงมกราคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563

5. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. ข้ อ มู ล ทีได้ จ ากการวิ จั ย ในครั งนี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ทีพั ก และผู้ ทีสนใจลงทุ น
สามารถนําไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเทียว
2. ข้ อ มู ล ทีได้ จ ากการวิ จั ย ในครั งนี สามารถนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวางแผนทาง
การตลาดทีมีผลต่อการพฤติกรรมเลือกทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติให้ สามารถสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเทียวทังในปัจจุบันและอนาคต
3. ข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนีสามารถนําไปเป็ นประโยชน์ทงผู
ั ้ ประกอบการด้ านที
พัก และหน่วยงานทีเกียวข้ องเพือเตรียมความพร้ อมด้ านการท่องเทียวต่อไปในอนาคต



6. ระเบียบวิธิวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการดําเนินการ
วิจัย โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับปั จ จั ยพื นฐานของผู้ ตอบ ได้ แก่ เพศ ภูมิลําเนา อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรสและรายได้ เฉลียต่อปี ของนักท่องเทียว โดยเป็ นคําถาม
แบบลักษณะปลายปิ ด (Close–ended Response Question) ให้ เลือกตอบได้ เพียงหนึงข้ อ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยเป็ น
คําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) โดยมีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ระดับ 5 หมายถึง สําคัญมากทีสุด
ระดับ 4 หมายถึง สําคัญมาก
ระดับ 3 หมายถึง สําคัญปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง สําคัญน้ อย
ระดับ 1 หมายถึง สําคัญน้ อยทีสุด
ตอนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับพฤติ กรรมในการเลื อกทีพั กของนั ก ท่องเทียว ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จํานวนวันทีเข้ าพั ก ความถีในการมาต่อปี การเลือก
ห้ องพั ก อัตราค่ าทีพั ก การจองทีพั ก การเลื อกทําเลพั กและประเภททีพั ก โดยเป็ นคําถามแบบ
ลักษณะปลายปิ ด (Close–ended Response Question) ให้ เลือกตอบได้ เพียงหนึงข้ อ

7. ผลการศึกษา
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีภมู ิลาํ เนาถินพํานักในทวีปเอเชีย จํานวน
คน คิด
เป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีอายุ – ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ส่วนใหญ่ จ บการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี จํา นวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด จํา นวน
คน คิ ด เป็ นร้ อยละ . ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นพนั ก งาน
บริ ษัทเอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี ยต่ อปี ไม่ เกิน USD
2 , จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
พฤติ กรรมการเลื อ กใช้ บ ริ การที พั ก ขอ ง นั ก ท่ อ งเที ยวชาวต่ างช า ติ ใ น
กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารทีพั ก ในกรุ ง เทพมหานครของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเพือท่องเทียว ส่วนใหญ่



เดินทางมาคนเดียว ส่วนใหญ่มีจาํ นวนวันเข้ าพั ก - วัน ส่วนใหญ่ มีความถีในการเดินทางมา
เยือน - ครังต่อปี ส่วนใหญ่เลือกใช้ บริการห้ องพักห้ องเตียงเดียว มีอัตราค่าใช้ บริการห้ องพั ก
ราคา USD 48.52-80.82 ส่วนใหญ่ ทาํ การจองทีพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ส่วนใหญ่
เลือกทําเลทีพักเดินทางสะดวกใกล้ ขนส่งมวนชลและส่วนใหญ่เลือกพักทีโรงแรม
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที 1 นัก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งชาติ ที มี ล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์ที
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีพักในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากผลการวิ เ คราะห์ นั ก ท่ อ งเทียวชาวต่ า งชาติ ทีมี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพักในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 ได้ แก่ เพศ ภูมิลาํ เนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และ
รายได้ ต่อปี มีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพัก พิจารณาเป็ นรายด้ านดังนี
เพศ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทมีี เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพัก
ในด้ านอัตราค่าทีพัก แตกต่างกัน
ภูมิลําเนา นักท่องเทียวชาวต่างชาติทมีี ภมู ิลาํ เนาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการทีพักในด้ านวัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จํานวนวันเข้ าพัก ความถีในการมาต่อ
ปี การเลือกห้ องพักและประเภททีพัก แตกต่างกัน
อายุ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทมีี อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพัก
ในด้ าน ความถีในการมาต่อปี การเลือกห้ องพักและประเภททีพัก แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา นักท่องเทียวชาวต่างชาติทมีี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริการทีพักในด้ านวัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ความถีในการมาต่อปี และ
การเลือกห้ องพัก แตกต่างกัน
สถานภาพสมรส นักท่องเทียวชาวต่างชาติทมีี สถานภาพรสทีแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริการทีพักในด้ านผู้ร่วมเดินทาง การเลือกห้ องพักและประเภททีพัก แตกต่างกัน
อาชีพ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทมีี อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการที
พักในด้ านวัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จํานวนวันเข้ าพัก การเลือกห้ องพักและอัตรา
ค่าทีพัก แตกต่างกัน
รายได้ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทมีี รายได้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ
ทีพักในด้ านจํานวนวันเข้ าพัก การเลือกห้ องพักและอัตราค่าทีพัก แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อ พฤติกรรมการเลื อ กใช้
บริการทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ บริ การที
พักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร เรียงลําดับจากปัจจัยทีมีผลมากไปหาปั จจัยที
มีผลน้ อย ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ด้ านกระบวนการและบริการ ค่าเฉลีย 4.04 รองลงมา คือ



ด้ านบุคคล ค่าเฉลีย 4.02 ด้ านสถานทีการจัดจําหน่าย ค่าเฉลีย 3.97 ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ค่ า เฉลี ย 3.95 ด้ า นราคา ค่ า เฉลี ย 3.70 ด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ค่ า เฉลี ย 3.68 และด้ า นการส่ง เสริ ม
การตลาด ค่าเฉลีย 3.65 ตามลําดับ โดยปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทุกด้ านมีผลต่อการเลือกใช้
บริ ก ารทีพั กของนั ก ท่องเทียวชาวต่ างชาติ อ ยู่ ในระดั บมากและมีผลต่ อพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 พิจารณาเป็ นรายด้ านได้ ดังนี
ด้านปั จจัยด้านกระบวนการและบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การทีพั ก ของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้ านความถีในการมาต่อปี ด้ านการเลือกห้ องพัก
และด้ านอัตราค่าทีพัก
ด้า นปั จ จั ย ด้า นบุ ค คล มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารที พั ก ของนั ก ท่ องเที ยว
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้ านการเลือกทําเลทีพัก
ปั จ จั ย ด้า นช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารทีพั ก ของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้ านจํานวนวันเข้ าพัก ด้ านความถีในการมาต่อปี
ด้ านอัตราค่าทีพักและประเภททีพัก
ปั จจัยด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการทีพัก
ของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้ านผู้ร่วมเดินทาง ด้ านจํานวนวันเข้ าพัก ด้ าน
การเลือกห้ องพัก ด้ านอัตราค่าทีพัก ด้ านการเลือกทําเลทีพัก ด้ านประเภททีพัก
ปั จ จัย ด้า นราคา มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารทีพั ก ของชาวต่ า งชาติ ใ น
กรุงเทพมหานครทีกรุงเทพมหานคร ในด้ านจํานวนวันเข้ าพัก ด้ านความถีในการมาต่อปี และด้ าน
อัตราค่าทีพัก
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการทีพักของนักท่องเทียวชาว
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้ านความถีในการมาต่อปี และด้ านอัตราค่าทีพัก
ด้า นปั จ จั ย การส่ ง เสริ ม การตลาด มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารที พั ก ของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้ านวัตถุประสงค์การเดินทาง ด้ านผู้ร่วมเดินทาง
ด้ านจํานวนวันเข้ าพักและด้ านประเภททีพัก

8. การอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจัยเรืองปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใช้ บริการ
ทีพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร พบว่า จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียว
ชาวต่ า งชาติให้ ความสํา คัญ กับ ปั จ จั ยส่วนผสมทางการตลาดทุ กด้ า นในระดับ มาก ได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ องทางการจั ดจําหน่ าย ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ า นบุ คล ด้ า น
กระบวนการและบริ การ ด้ า นการลั กษณะทางกายภาพ แสดงให้ เห็น ว่ า ปั จ จั ยส่วนประสมทาง
การตลาดมี ผ ลพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บริ ก ารที พั ก ของนั ก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งชาติ ในด้ า น
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง จํานวนวันทีเข้ าพั ก ความถีในการมาต่อปี การเลือก



ห้ องพั ก อัตราค่าทีพั ก การเลือกทําเลทีพั ก ประเภททีพั ก แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจองทีพัก
ซึงกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้ ให้ ความสําคัญกับปั จจั ยด้ านกระบวนการมากทีสุด กล่ าวถึง การ
บริ ก ารเรื องของสิงอํา นวยความสะดวก ภาชนะ อุป กรณ์ เครื องใช้ มีความสะอาด อาจจะเป็ น
เพราะว่านักท่องเทียวต้ องการได้ รับบริการทีมีความสะดวกสบายคุ้มค่ากับอัตราค่าบริการ มีความ
สะอาด มีความรวดเร็วและถูกต้ อง รองลงมา ปัจจัยด้ านบุคคล กล่าวถึง การให้ ความสําคัญกับการ
ดูแลเอาใจใส่จากพนักงานและมีความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ อาจจะเป็ นเพราะต้ องการ
ได้ รับการบริการทีดี ได้ รับการใส่ใจจากพนักงานและเพือตอบสนองความต้ องการในใช้ บริการ ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จี ราภรณ์ เพ็งโต (2016) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพล
ต่ อพฤติกรรมการเลื อกทีพั กของนั กท่องเทียวชาวต่ า งชาติในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา พบว่ า
นั ก ท่ อ งเทียวชาวต่ า งชาติ มี ค วามคิ ด เห็น เกี ยวกั บ ปั จ จั ย ทางการตลาดบริ ก ารที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกทีพั กในระดับมากคือ ด้ านกระบวนการบริการ ด้ านบุคลากร และด้ านราคา
ปั จจัยทางการตลาดบริ การทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกทีพัก ระดับปานกลาง คือ ด้ านการ
จัดจําหน่าย ด้ านการสร้ างและนําเสนอรูปแบบทางกายภาพ ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านการส่งเสริม
การตลาด และของอาทิตย์ พวงนาค (2560) ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การโฮสเทลในเขตพระนครกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ ม
ตัว อย่ า งให้ ค วามสํ า คัญ กับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากโดยให้
ความสําคัญกับป้ จจัยด้านกระบวนการทํางาน ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านลัก ษณะทางกายภาพ ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านการส่ ง เสริ ม การขาย ปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นเลือกใช้บริ การโฮสเทลในระดับปานกลางและสู งอีก
ทังยังมีทิศทางของความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันด้วย

9. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
1. ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการและบริ ก ารผลจากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที ยวให้
ความสําคัญกับภาชนะ อุปกรณ์ เครืองใช้ มีความสะอาด มากทีสุด ดังนันผู้ประกอบการเกียวกับที
พักควรจะรักษามาตราการบริการและดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ ให้ สะอาด
ตามหลักสุขลักษณะอนามัยและควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ เช่น ตู้ เตียง หมอน ผ้ าห่ม
ให้ มีค วามสะอาดและเปลี ยนทํา ความสะอาดทุ กครั ง รวมถึ งเช็ค สภาพการใช้ งานไม่ เ ห็น เป็ น
อันตรายแก่ผ้ ูเข้ าพัก
2. ปัจจัยด้ านบุคคลผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวให้ ความสําคัญกับพนักงานที
ให้ บริการได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็วมากทีสุด ดังนันผู้ประกอบการเกียวกับทีพั กควรมีพนักงาน
เพี ยงพอในการให้ บริ การและการให้ บริ การทุ กด้ านเพื อการบริ การทีรวดเร็ว และควรฝึ กอบรม



พนักงานให้ มีความเอาใจใส่ต่อนักท่องเทียวและมีจิตสํานึกของการให้ บริการ รวมถึงความสามารถ
ในการสือสารด้ วยภาษาต่างประเทศ

10. กิตติกรรมประกาศ
งานสารนิพนธ์ฉบับนีสําเร็จได้ ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปาน
เจริญ อาจารย์ทปรึ
ี กษางานนิพนธ์ ทีกรุณาให้ คาํ ปรึกษาแนะนําแนวทางทีถูกต้ อง ตลอดจนแก้ ไข
ข้ อบกพร่องต่างๆด้ วยความละเอียดถีถ้ วนและเอาใจส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึงเป็ นอย่างยิง จึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้ าของงานวิชาการต่างๆทีผู้ศึกษาได้ อ้างถึง ผู้ทให้
ี การช่วยเหลือในการ
เก็บแบบสอบและขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและเพือนๆ ทีให้ กาํ ลังใจ ให้ คาํ ปรึกษาและสนับสนุน ใน
การศึกษาปริญญาโทด้ วยดีมาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์อนั พึงจากการศึกษาค้ นคว้ าฉบับนี ผู้
ศึกษาขอมอบความดีให้ แก่ผ้ ูมีพระคุณทุกท่าน
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