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การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 400 
ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย และใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ 
(F-test) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในกรณีท่ีการวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) มีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยวิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

ผลการศึกษา พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี  มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีรายได้
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีถ่ินท่ีอยูภ่าคกลาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวมากกวา่ 
3 คร้ัง โดยจะท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดติดต่อกันหลายวนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเข้าพัก 1 คืน โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ส าหรับบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พักมากท่ีสุดคือ เพื่อน/ญาติพี่น้อง นอกจากน้ียงัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จองแพท่ีพักทาง
โทรศพัท์ ส าหรับเหตุผลในการเลือกแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรีเน่ืองจากชอบ
สถานท่ี และนกัท่องเท่ียวใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท มากท่ีสุด 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขาย ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ย ในแต่ละดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ล าดบัแรก ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือ
ชูชีพ ด้านราคา ได้แก่ มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างถูกต้อง ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หนงัสือน า
เท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรไดแ้ก่ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ได้แก่ มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั และด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ
ไดแ้ก่ ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั และใชบ้ริการแพท่ี
พกัในราคาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกแพท่ีพกั
โดยภาพรวมแตกต่างกนั แต่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัโดยภาพรวมแตกต่างกนัในทุกดา้นยกเวน้ปัจจยั
ดา้นบุคลากร 
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to explore service marketing mix affecting Thai travelers towards 
choosing floating house renters in Kanchanaburi province. Samples of the study were identified to 
400 Thai travelers who stayed at floating houses in Srisawas district, Kanchanaburi province. 
Questionnaires were used as the tool to collect data. Data acquired were, then, analyzed by the 
descriptive statistics: frequency, percentage and mean and the inference statistics: T-Test and F-
Test. In case that the significant differences had been shown, the multiple comparisons analysis via 
LSD method shall be applied at the statistical significance at 0.05.  
 The results presented that most respondents were male in the age of 20-30 years old, 
single, and graduated with Bachelor’s degree. They worked as government officer/state enterprise 
officer, earned monthly income at the amount of 10,001-20,000 Baht and resided in the central part 
of Thailand. The majority had made their trips for more than 3 times, mostly during long weekend. 
Most of them stayed one night at the floating house with the leisure purpose. People influencing 
them to choose the floating house renters the most were friends/relatives. Furthermore, it was 
observed that most travelers made their reservations for the floating houses by phone. Reason of 
renting the floating houses in Srisawas district, Kanchanaburi province was given to their preference 
for the certain venue. They mostly spent 1,001-2,000 Baht for renting the floating house.  
 The results of the study on opinions of the respondents on service marketing mix 
affecting Thai travelers towards choosing floating house renters in Kanchanaburi province indicated 
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that the following factors were ranked at high level of concern: service process, people, place, 
product, price, physical presentation, and promotion, respectively. 

Hereafter were shown the top sub-factors that the respondents ranked their concern at 
the highest level. In product factor, the highest level of concern was the apparent safety system such 
as lifejackets. In price factor, the highest level of concern was the accurate calculation for room 
rental cost and extra charges for additional facilities. In place factor, the highest level of concern 
was the multi-channels for reservation such as reservation by phone and Internet booking. In 
promotion factor, the highest level of concern was the advertisement on printed media such as 
newspaper, travel guide books, and tourism magazines. In people factor, the highest level of 
concern was the kind attention of staffs to customers. In service process factor, the highest level of 
concern was the good preparation of the floating house prior to the check-in of new comers. In 
physical presentation, the highest level of concern was the serenity and the natural atmosphere.  

In addition, the findings showed that the respondents who had different ranges of 
monthly income and took services from different rates of floating house had different opinions on 
all service marketing mix factors that affected their selection of floating house renters. However, 
male and female respondents had different opinions on every factor, except people factor.  



 

 ซ 

 

สารบญั 
 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 

ABSTRACT ฉ 
สารบญัตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 1.1 หลกัการและเหตุผล 1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 2 
 1.4 นิยามศพัท ์ 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 4 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 8 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 11 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา  11 
 3.2 วธีิการศึกษา 12 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 12 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 12 
 3.5 สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 13 
 3.6  ระยะเวลาในการศึกษา 13 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 14 
 4.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  15 
 4.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดั 

      กาญจนบุรี  19 



 

 ฌ 

สารบญั (ต่อ) 
                                                                                                                               

  หน้า 
 4.3 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริหารท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว 

     ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  24 
 4.4 ส่วนท่ี 4 การเปรียบเทียบ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริหารท่ีมีผลต่อ 

      นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  
      จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

37 

 4.5 ส่วนท่ี 5 การเปรียบเทียบ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 
      นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  
      จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

49 

 4.6 ส่วนท่ี 6 การเปรียบเทียบ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 
      นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  
      จ าแนกตามปัจจยัอตัราค่าแพท่ีพกั 

68 

 4.7 ส่วนท่ี 7 การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี 
     มีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดั 
     กาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอตัราค่าแพท่ีพกั 

83 

   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 104 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 104 
 5.2 อภิปรายผล 116 
 5.3 ขอ้คน้พบ 118 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 120 
  

บรรณานุกรม 125 

ภาคผนวก 127 
 แบบสอบถาม 129 
  
ประวติัผูเ้ขียน 134 

 



 

 ญ 

 
สารบญัตาราง 

 
  หน้า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลสถานท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล 15 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

เพศ 15 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

อาย ุ 16 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

สถานภาพ 16 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

การศึกษา 17 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

อาชีพ 17 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

รายได ้ 18 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถ่ิน

ท่ีอยู ่ 18 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

การเดินทางท่องเท่ียวบ่อยแค่ไหนใน 1 ปี 19 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

วนั/ช่วงเวลาท่ีท่านมกัท่องเท่ียว 19 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ระยะเวลาในการเขา้พกั 20 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัแพท่ีพกัในคร้ังน้ี 20 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้

มีการตดัสินใจในการเลือกแพท่ีพกั 21 
   



 

 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีใน

การจองแพท่ีพกั 21 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

เหตุผลในการเลือกแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 22 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

อตัราค่าท่ีพกัท่ีท่านใชบ้ริการ 23 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

(Product) ท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรี  24 

ตารางท่ี 4.18 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัด้านราคา ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  26 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 28 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับของปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  29 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 31 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 32 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 34 

ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าและระดบัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 36 

ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามเพศ 37 

 



 

 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดับของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาว

ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 39 
ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริหารท่ีมี

ผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในจังหวดั
กาญจนบุรี ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย : จ าแนกตามเพศ 41 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามเพศ 42 

ตารางท่ี 4.29 
 

แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 44 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดับของปัจจัยด้านกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามเพศ 46 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามเพศ 48 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50 

ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ  าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 52 

ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 55 

   
   



 

 ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 56 

ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 59 

ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 63 

ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 66 

ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราคาค่าแพท่ีพกั  68 

ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดับของปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ  าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั   70 

ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพพกัท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ีพกั   72 

ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพพกัท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ีพกั 74 

ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ  าแนกตามจ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ีพกั 76 



 

 ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพพกัท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ีพกั  79 

ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ีพกั  81 

ตารางท่ี 4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 83 

ตารางท่ี 4.47 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 86 

ตารางท่ี 4.48 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยรวม ท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 88 

ตารางท่ี 4.49 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 89 

ตารางท่ี 4.50 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 90 

ตารางท่ี 4.51 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 90 

ตารางท่ี 4.52 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 91 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.53 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผล

ต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในจังหวัด
กาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 92 

ตารางท่ี 4.54 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 92 

ตารางท่ี 4.55 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 93 

ตารางท่ี 4.56 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือก
แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 94 

ตารางท่ี 4.57 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยรวม ท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 96 

ตารางท่ี 4.58 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 97 

ตารางท่ี 4.59 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 98 

ตารางท่ี 4.60 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 99 

ตารางท่ี 4.61 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 100 



 

 ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.62 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผล

ต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในจังหวัด
กาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 101 

ตารางท่ี 4.63 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 102 

ตารางท่ี 4.64 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 103 

ตารางท่ี 5.1 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัสูงสุดเป็นอนัดบัแรก 105 

ตารางท่ี 5.2 สรุปผลของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกั 10 อนัดบัแรก 106 

ตารางท่ี 5.3 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามเพศ 108 

ตารางท่ี 5.4 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพักในจงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอันดับแรก  จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 110 

ตารางท่ี 5.5 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามอตัรา
ค่าแพท่ีพกั 113 

ตารางท่ี 5.6 สรุปผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และอตัราค่าแพท่ีพกั 115 

 
 



 

 1 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย สร้างรายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของการคา้บริการรวมให้กบัประเทศ และยงัก่อใหเ้กิดธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรม และท่ีพกั ภตัตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกและสินคา้
พื้นเมือง โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ลา้น
บาท รวมทั้งกระแสเงินหมุนเวยีนนบัแสนลา้นบาทจากคนไทยเท่ียวไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, 2555: ออนไลน์) 

จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหน่ึงในหกของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย (ส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภาคกลาง. 2553.ออนไลน์) เพราะจังหวดั
กาญจนบุรีมีความหลากหลายของพื้นท่ีและเร่ืองราว โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ทั้ง ผืนป่า พรรณไม ้ถ ้า น ้ าตก เข่ือนขนาดใหญ่ และแม่น ้ าสายหลกั 2 สาย คือ แม่น ้าแควใหญ่
และแม่น ้ าแควน้อย และยงัมีสถานท่ีศึกษาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคัญของไทยในสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก จากขอ้มูลสถิติ พ.ศ. 
2553 จงัหวดักาญจนบุรีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นเงินทั้งส้ิน 8,943,86 ลา้นบาท (ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2555:ออนไลน์) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีจึงมีแนวโนม้การขยายตวัท่ีสูง 
พิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ  พ.ศ. 2554 จงัหวดักาญจนบุรี มีนักท่องเท่ียวชาวไทย 1,923,219 คน 
เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2553 มีจ  านวน 1,857,284 คน  (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555:ออนไลน์) 

ธุรกิจแพท่ีพกั ถือเป็นธุรกิจสร้างช่ือเสียงให้กบัจงัหวดักาญจนบุรีมายาวนานมีทั้งแพพกั 
แพอาหาร และแพท่องเท่ียว ไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2514 (นวล 
สารสอน. 2543: 33 อา้งอิงใน สาทิตย ์จีนาภกัด์ิ. 2550: 15) โดยมีลกัษณะ คือ การล่องแพไปตามแม่น ้ า
สายต่างๆ ในอ่างกกัเก็บน ้ าเข่ือนศรีนครินทร์ และเข่ือนวชิรลงกรณ์ ในล าน ้ าแควน้อย แควใหญ่ เพื่อ
ชมความงดงามตามธรรมชาติ หรือการแวะพกัคา้งคืน ท าให้จงัหวดักาญจนบุรีมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นใน
การดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงถือไดว้า่ประสบผลส าเร็จเติบโตอยา่งรวดเร็ว แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
จึงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองไทย ดงันั้น ผูป้ระกอบการแพท่ีพกัจึงมีจ านวน
มากข้ึน ปัจจุบนัมีแพท่ีพกั 5 อ าเภอด้วยกนั คือ อ าเภอเมือง  476 ราย อ าเภอไทรโยค 409 ราย อ าเภอ
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ทองผาภูมิ 92 ราย อ าเภอศรีสวสัด์ิ 449 ราย อ าเภอสังขละบุรี 122 ราย รวมมีผูป้ระกอบการแพท่ีพกัใน
จงัหวดัทั้งส้ิน 1,548 ราย (ต่อศกัด์ิ สง่างาม, 2556 :สัมภาษณ์)  

แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี อยูใ่นขั้นการเติบโตท่ีเต็มท่ีแลว้  ซ่ึงจากแนวความคิดของ
วงจรชีวิตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในทฤษฎีการตลาดทั่วไป คือ การเจริญเติบโต (Growth) การ
เจริญเติบโตเตม็ท่ี (Maturity) และการเส่ือมโทรมลง (Decline) (ศิริ ฮามสุโพธ์ิ. 2543: 54–55) หากไม่มี
การพฒันาและปรับปรุงในแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ใหเ้หมาะสม ท าใหก้ารล่องแพท่ีเจริญเติบโต
เต็มท่ีไปอยู่ในขั้นเส่ือมโทรมได้ อีกทั้งสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยการใช้    กลยุทธ์ทาง
การตลาดดว้ยวิธีต่างๆ เพื่อแย่งชิงลูกคา้ อาทิเช่น กลยุทธ์ราคาพิเศษ การส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่างๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ เป็นต้น  ซ่ึงมีความรุนแรงมากข้ึนส่งผลให้
ผูป้ระกอบการภาคการท่องเท่ียวตอ้งมีการปรับตวัเพื่อเตรียมความพร้อมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง  

ในปัจจุบนัอ าเภอศรีสวสัด์ิ มีสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 
2556 ผูป้ระกอบการแพท่ีพกั มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน ประมาณร้อยละ 10  (สมาน บริบูรณ์, 2556 : 
สัมภาษณ์) ด้วยอ าเภอศรีสวสัด์ิ มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เส้นทางการเดินทางท่ี
สะดวก และใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียวส าคญั จึงท าให้มีแพท่ีพกัท่ีสวยงามและหลากหลายมากกวา่ อ าเภอ
อ่ืนๆ และมีจ านวนผูป้ระกอบการแพท่ีพกัมากเป็นอนัดบั 2 รองจากอ าเภอเมือง  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี  เพื่อเป็น
แนวทางให้ผูป้ระกอบการแพท่ีพกั ในจงัหวดักาญจนบุรีทั้งท่ีประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบนัและผูท่ี้
สนใจจะลงทุนในอนาคตน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ เป็นขอ้มูลในการพฒันารูปแบบ
การให้บริการของแพท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวไทยให้เกิดความพึง
พอใจในการใชบ้ริการ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่อเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั ในจงัหวดักาญจนบุรี 
        2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
 ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลากร 
กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  

แพที่พัก หมายถึง การน าทุ่นเหล็กมาประกอบให้ลอยอยูบ่นน ้ า โดยออกแบบให้เสมือน
เป็นบา้นลอยน ้ า โดยมีเรือยนตห์รือเคร่ืองยนตติ์ดแพลากไปตามสายน ้ าท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ใหบ้ริการส าหรับเช่าเพื่อพกัผอ่น โดยมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความบนัเทิงใหก้บันกัท่องเท่ียว
บนแพท่ีพกั ในท่ีน้ี คือ แพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 

นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง  นักท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินท่ีอยู่หรือท่ีพ  านักถาวรในประเทศ
ไทยในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง และมีการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนซ่ึงมิใช่จงัหวดัท่ีมีถ่ินท่ีอยู ่หรือ
ท่ีพ  านักอนัถาวร ในท่ีน้ี หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาใช้บริการแพท่ีพกัในอ าเภอศรี
สวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
  การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือก

แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 
ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ส าหรับ
ธุรกิจบ ริการเพื่ อท าให้ เกิดการบ ริหารคุณภาพรวม  (Total Quality Management) ท่ี จะส ร้าง 
คุณค่าให้กบัลูกคา้โดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม
ถูกพฒันาข้ึนมาส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้แต่ส าหรับผลิตภณัฑ์บริการนั้น มีลกัษณะ
เฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้บริการ คือ ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีความไม่แน่นอน จดัท ามาตรฐานไดย้าก 
ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้ดงันั้น 4 P’s อาจไม่สามารถตอบสนองลูกคา้ไดเ้พียงพอ เพราะความตอ้ง 
การของลูกคา้นั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทางการตลาด 7P’s  เขา้มาช่วย 
บริหารจดัการกบัธุรกิจบริการ (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย.์ 2548) 

1. แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’S) 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2548: 51-55) ซ่ึงประกอบด้วย 

 1.  ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (Product) ในการก าหนดกลยุทธ์การบริการ ไม่ว่าจะเป็น
ในธุรกิจท่ีผลิตสินค้าหรือบริการก็ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้า ในเร่ืองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑน์ั้น ๆ เป็นหลกั ซ่ึงผลิตภณัฑใ์นธุรกิจบริการมีความแตกต่างจาก
สินคา้ทั้งดา้นรูปแบบและการด าเนินงานท่ีมากมายรวมกนัทั้งท่ีมองเห็นได ้และไม่มีตวัตน หรือเป็น
ส่ิงท่ีผูข้ายมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้ น ๆ ซ่ึง
ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภณัฑ์ คุณภาพผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือ รูปลักษณ์พิเศษ การออกแบบ 
ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกคา้ 

 ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งขนัมุ่งเน้นการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าท่ีลูกค้า
คาดหวงั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผลิตภณัฑ์หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
และสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายให้แก่ลูกค้าต้องมีคุณประโยชน์หลัก (Core 
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Benefit) ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกค้าคาดหวงั (Expect Product) หรือเกินความคาดหวงั (Augmented 
Product) การเขา้ใจถึงความตอ้งการและสามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นได ้เช่น ขนาดของ
ห้องพกั ความสะอาดของห้องพกั เคร่ืองอ านวยความสะดวกในห้อง มีระบบรักษาความปลอดภยั 24 
ชัว่โมง  มีระบบป้องกนัอุบติัเหตุทางน ้ าทุกรูปแบบ มีของใชภ้ายในห้องพกั เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสี
ฟัน ผา้เช็ดตวั และมีบริการอาหาร เป็นตน้ 

 2.  ด้านราคา (Price) ต้นทุนของลูกค้าท่ีต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงตวัผลิตภณัฑ์ โดย
ตน้ทุนในท่ีน้ีอาจเป็นไปไดท้ั้งมูลค่าของเงินท่ีตอ้งจ่ายไปในการแลกเปล่ียน ตนัทุนค่าเดินทางตน้ทุน
ค่าท่ีจอดรถ รวมถึงตน้ทุนค่าเสียเวลา โดยลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบตน้ทุนน้ี กบัคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑ์นั้นวา่คุม้ค่าหรือไม่ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้นั้น ๆ โดยตน้ทุนในการผลิตหรือการให้บริการ จะ
พิจารณาถึงตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึงมกัจะใช้ราคาเป็นท่ียอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผูข้าย
ได้รับผลก าไรเพียงพอและผูซ้ื้อหรือใช้บริการ สามารถจ่ายได้และไดรั้บผลประโยชน์ตามขอ้ตกลง 
กล่าวคือ เม่ือลูกคา้จ่ายเงินจ านวนหน่ึงซ้ือ ราคายงัเป็นตวัก าหนดความคาดหวงัของลูกคา้วา่จะไดรั้บ
ผลตอบแทนคุม้ค่ากบัมูลค่าของเงินท่ีเสียไป 

 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ราคาหมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและการบริการแก่ลูกคา้ 
เช่น ราคาห้องพกัมีความเหมาะสม ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่แพง และค่าใชจ่้ายในการออกใบเสร็จมี
ความเหมาะสม เป็นตน้ 

 3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบาย 
(Convenience) ในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ ลูกคา้
ควรจะเขา้ถึงง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้เกิดความสะดวกท่ีสุด การเลือก
ช่องทางในการน าส่งบริการท่ีเหมาะสมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาถึงท าเลท่ีตั้ง (Location) เป็นส าคญั เน่ืองจากการบริการบางประเภทลูกคา้ตอ้งเดินทางไปยงั
สถานบริการด้วยตนเอง จึงตอ้งการอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม และการส่งมอบการบริการแก่ลูกคา้ 
(Service Delivery) เน่ืองจากการบริการเป็นกระบวนการท่ีมีลูกคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งอยูใ่นกระบวนการ
ดว้ย กระบวนการในการส่งมอบบริการจะเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจวา่บริการท่ีพวกเขา
ไดรั้บคุม้ค่ากบัมูลค่าของเงินท่ีพวกเขาจ่ายไปหรือไม่ 

 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ช่องทางการจดัจ าหน่ายหมายถึง สถานท่ี หรือ บริการท่ีลูกค้า
ได้รับบริการ ณ แพพี่พกั อาทิเช่น สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภยั มีความสะดวกในการ
เดินทาง มีท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ การคมนาคมสะดวก เห็นแพท่ีพกัเด่นชดั สามารถจองแพพกั
ทางโทรศพัทห์รือทางอินเตอร์เน็ตได ้เป็นตน้ 

 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัข้อมูล
ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร
การตลาดของธุรกิจบริการสามารถท าการส่งเสริมการตลาดไดส่ี้แบบเรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด (Promotion Mixed) ซ่ึงประกอบดว้ย 

 4.1  การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคล (Non 
Personal) โดยผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา 

 4.2  การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 
 4.3  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทางการตลาด

นอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพ้นกังานขาย เช่น การท าบตัรสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 
 4.4  การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นแผนการน าเสนอ

ภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจและลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่นการให้ข่าวแก่
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเก่ียวกบัการก าจดัของเสียตามวธีิการท่ีถูกตอ้งของโรงพยาบาล 

 4.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่ือสารทางตรงกบัลูกคา้เป้าหมาย
เพื่อท าให้เกิดการตอบสนอง เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail ,การโทรศพัทแ์จง้สิทธิพิเศษ
ต่าง เฉพาะบุคคล การส่งไปรษณียบตัร หรือการส่งจดหมายเป็นตน้ 
 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี การส่งเสริมการตลาดหมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังาน รวมถึงการติดต่อส่ือสาร (Communication) และการบริการ
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย อาทิเช่น การให้ส่วนลดพิเศษมีบตัรสะสมแตม้ มีการโฆษณา และ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ มีเอกสารแผน่พบัเก่ียวกบัแพท่ีพกั มีเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 5. ดา้นบุคลากร (People) หมายถึงพนกังานผูใ้ห้บริการ ตอ้งท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
พึงพอใจในการใช้บริการ พนักงานควรมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อ
ลูกคา้ มีความน่าเช่ือถือ มีความรับผดิชอบ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ได ้ดงันั้นบริษทัธุรกิจ หรือห้างร้านท่ี
เป็นธุรกิจบริการจะตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลการ โดยเร่ิมตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การ
พฒันา การฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทกัษะการแกไ้ขปัญหาแก่ลูกคา้การทกัทาย การขอบคุณทุกคร้ังท่ี
ลูกคา้มาใชบ้ริการ การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี บุคลากรหมายถึง ความตั้งใจหรือทกัษะในการบริการของบุคลากร
ทางแพท่ีพกั อาทิเช่น พนกังานมีกริยาวาจาส่ือสารเขา้ใจง่าย พนกังานสามารถให้บริการรวดเร็วทนัใจ
ลูกคา้ พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี พนกังานบริการทุกคนดว้ยความเท่าเทียมกนั เป็นตน้ 

 6.  ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีหลากรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
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และประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เช่น การทักทายและต้อนรับลูกค้าท่ีมาติดต่อ การ
แนะน า การคิดค่าบริการท่ีเท่ียงตรง และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

      ในการศึกษาคร้ังน้ี กระบวนการให้บริการหมายถึง ความรวดเร็วและความเป็นมือ
อาชีพของระบบการให้บริการของแพท่ีพกั อาทิเช่น ความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร การเขา้พกั 
(Check in) รวดเร็ว การบริการคืนห้องพกัรวดเร็ว การคืนห้องพกั (Check out) หลงัเวลาท่ีก าหนด ได ้
เป็นตน้ 

 7.  ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การ
พฒันารูปแบบการให้บริการท าไดโ้ดยการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management ,TQM)  
หรือตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ และลกัษณะทางการภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจ
ลูกคา้ อาคารส านกังาน ท าเลท่ีตั้ง การตกแต่งเคร่ืองมือต่าง ๆ และสามารถท าให้มองเห็นภาพลกัษณ์
ของการบริการได้อย่างชัดเจนด้วย ซ่ึงผูป้ระกอบการต้องมีการออกแบบ สภาพแวดล้อมให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะอาด มีการตกแต่งบริเวณโดยรอบใหดู้ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มารอ
รับบริการ 

 
2.  สถานการณ์แพทีพ่กัในจังหวดักาญจนบุรี 
สถานการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี ปัจจุบนัจ านวนตวัเลขนักท่องเท่ียว ท่ี

เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวสูงข้ึนกวา่ 20% หากเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ทั้งโรงแรม   
รีสอร์ท  เกสต์เฮาส์   และแพท่ีพัก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี  ก็มี
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางดา้น
การท่องเท่ียวสูง อีกทั้งยงัอยู่ใกลก้บักรุงเทพมหานคร ดงันั้นจากศกัยภาพท่ีมีจึงท าให้สามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเขา้มาท่องเท่ียวไดไ้ม่ยากนกั ทั้งการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวรองรับทุกประเภท 
ท าใหง่้ายต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายไม่สูงมากนกั จึงส่งผลใหก้ารท่องเท่ียว
ของจงัหวดักาญจนบุรีขยายตวั สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีพกัต่างๆ 
ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา นักธุรกิจได้เขา้มาลงทุนก่อสร้างท่ีพกัในรูปแบบต่างๆ เป็นจ านวนมาก ทั้ง
ก่อสร้างใหม่ และปรับปรุงท่ีพกัเดิม คาดวา่มีการพฒันาไม่ต ่ากวา่ 50% เพื่อรองรับการท่องเท่ียว และท่ี
สังเกตเห็นได้ชัดคือ มีกลุ่มนายทุนใหญ่  มาลงทุนในพื้น ท่ี  จังหวัดกาญจนบุรี เช่นการสร้าง
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท าให้เกิดความเคล่ือนไหวกลุ่มนกัลงทุนขนาดยอ่ยตามมา ผลท่ีดีท่ีสุดคือ 
เกิดการจา้งงานของประชาชนในพื้นท่ีทนัที และเกิดการพฒันาแบบยัง่ยืน ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงก็คือ การต่ืนตวัเก่ียวกบัการคา้ชายแดนท่ีจะมีโครงการทวายเกิดข้ึน นกัท่องเท่ียวสนใจท่ี
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จะเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์การคา้ การลงทุน เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณา
ตดัสินใจวางแนวทางในการขบัเคล่ือนธุรกิจต่อไป (ทรงวฒิุ ศีลแดนจนัทร์, 2557:สัมภาษณ์)  

เม่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึน  ท าให้มีผูป้ระกอบการเก่ียวกับบริการ
โรงแรมรีสอร์ท เกสตเ์ฮาส์  แพท่ีพกัเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก สถานการณ์การแข่งขนัก็มีความรุนแรง
มากข้ึน การด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการทั้งหลายจึงตอ้งหากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบท่ีเหนือกวา่คู่แข่งในตลาด และเพื่อให้เกิดผลก าไร  ซ่ึงรูปแบบและกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ไดน้ ามาใช ้คือ กลยทุธ์การตั้งราคา โดยก าหนดราคาตามระดบัของหอ้งพกั และบางช่วงอาจ
มีการตดัราคากบัคู่แข่ง กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด จดัโปรโมชัน่ ส่วนลดในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ
ใชก้ลยุทธ์การออกแบบสถานท่ีให้ดูทนัสมยัมากข้ึน สะอาดดูใหม่อยูต่ลอด และเพิ่มการจดัตกแต่งมุม
ถ่ายรูป  กลยุทธ์การให้บริการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ กลยทุธ์การพฒันาช่องทางการจดัหน่าย 
ท าให้การจองท่ีพักเป็นขั้นตอนท่ีง่ายมากข้ึน โดยเพิ่มให้มีความสะดวกจากหลากหลายช่องทาง        
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยการสร้างการบริการท่ีโดดเด่น กลยุทธ์การให้บริการแต่ละหนา้ท่ี
ผูป้ระกอบการจะมีการจดัฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความช านาญในดา้นภาษาของแต่ละบุคคลให้
ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ี  นอกจากการแข่งขนักนัดว้ยเคร่ืองมือทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ก็อาจยงัไม่
เพียงพอและไม่ย ัง่ยืน หากผูป้ระกอบการแพท่ีพกัขาดจิตส านึก และความรับผิดชอบในการร่วมกนั
อนุรักษ์และดูแลส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติให้คงไวซ่ึ้งความสวยงามตลอดไป (น ้ าทิพย ์น ้ าสระน้อย. 
2555: 2) 
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 ธัชมาศ มิ่งขวัญ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียว จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดงัน้ี ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า แหล่ง
ท่องเท่ียวตอ้งมีความปลอดภยั เป็นอนัดบัแรก ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 
ราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบับริการเป็นอนัดบัแรก ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ควรมีความสะดวกใน
การติดต่อทางโทรศพัทห์รืออินเตอร์เน็ตเป็นอนัดบัแรก และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด การจดั
มหกรรมเท่ียวทัว่ไทยท าใหเ้กิดการกระตุน้อยากไปท่องเท่ียว เป็นอนัดบัแรก 

 การะเกด  แก้วมรกต (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวดักระบ่ี  เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและเลือกใช้บริการโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี 
จ านวน 400 ราย  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก 5 ด้านเรียงตามล าดบั ได้ดงัน้ี ด้านการจดัจ าหน่าย 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 
ดา้น คือ ดา้นราคา ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือแยกพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีระดบัความส าคญัในระดบัมาก ดงัน้ี สภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในห้องพกั ความหลากหลายของส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการภายในโรงแรม ช่ือเสียงของ
โรงแรม  ดา้นราคา มีระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง ดงัน้ี มีการแสดงราคาห้องพกัอยา่งชดัเจน 
ราคามีความเหมาะสมกบัหอ้งพกั หอ้งพกัมีหลายราคาใหเ้ลือก มีวธีิการช าระเงินไดห้ลายช่องทาง ดา้น
การจดัจ าหน่าย มีระดบัความส าคญัในระดบัมาก ดงัน้ี ความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีตั้ง ใกล้
สถานท่ีท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ และความสะดวก ในการเขา้จองห้องพกั ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น 
ดงัน้ี การโฆษณาตามส่ือต่างๆ มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล/เทศกาล มีการจดั เพ็กเกจทวัร์  
ดา้นบุคลากร มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ดงัน้ี อธัยาศยัดี สุภาพ เป็นกนัเองให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ด้านกระบวนการ มีระดับความส าคญัในระดบัมาก ดังน้ี ให้บริการท่ีรวดเร็ว ให้บริการท่ี
ถูกตอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีระดบัความส าคญัในระดบัมาก ดงัน้ี 
บรรยากาศของโรงแรม อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกมีเอกลักษณ์และทนัสมยั การตกแต่ง
ภายนอกและภายในตวัอาคาร 

 วจิิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ต่อพนกังานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ราย 
จากลูกคา้ซ่ึงเป็นพนักงานขายท่ีมาใช้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ และระยะเวลาท่ีเขา้
พกัท่ีแตกต่างกนันั้น จะมีระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อผลการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ โดยรวม และ
รายดา้นทุกดา้น มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นความสะอาดของ
ห้องพกั รวมถึงความสะอาดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม และมีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม. 
เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีผลในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา เร่ืองราคา
ห้องพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีผลใน
ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย เร่ืองท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง เป็น
ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีผลในระดับมากเป็นอนัดับแรก ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  การสะสมแตม้แลกรับรางวลัของรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป 
เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีผลในระดับมากเป็นอนัดับแรก ปัจจยัด้าน
บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองพนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ มากเป็น
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อนัดบัแรก ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองการตอ้นรับ
อย่างอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึงมากเป็นอันดับแรก ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ือง การบริการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย มากเป็นอนัดบัแรก 

ชัยญา สัชฌะไชย (2555) ได้ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของพนกังานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรม   กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 ราย ผลการศึกษา
พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา และ
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกในแต่ละปัจจยัหลัก 
ปรากฏผลดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง เช่น มีพนกังาน
รักษาความปลอดภยับริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ ปัจจยัดา้นราคา คือ คิดราคาห้องพกัและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง ปัจจยัดา้นสถานท่ี คือ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีเอกสารแผ่นพบั แนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคาห้องพกั รูปแบบ
ห้องพัก  แผนท่ี  เป็นต้น  ปัจจัยด้านบุคลากร  คือ พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ คือ สามารถยืดหยุ่นในการคืนห้องพกั สายๆหรือบ่ายๆได้ ปัจจยัด้านส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ คือ การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 
 
 
 
 

 



 

 11 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือก
แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมีระเบียบวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

มีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี โดยใช้ทฤษฏีส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี ใน
ปี 2555 ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 1,923,219 ราย (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555:ออนไลน์) 

3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนประชากรทั้ งส้ิน 1,923,219 ราย น ามาก าหนดขนาด

ตวัอย่างท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% โดยให้มีความคลาดเคล่ือนได้ 5% โดยใช้ตารางของ  Sudman, 
Seymour. (1976) จึงก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 384 ราย ดงันั้น ในการศึกษาผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาด
ตวัอยา่งใหมี้จ านวน 400 ราย   วธีิการเลือกตวัอยา่ง จะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) (กุณฑลี  ร่ืนรมย์,2551:187) โดยมีจ านวนขนาดตัวอย่างเป็น  400 ราย คือเลือกเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาใช้บริการแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี และเลือก
เก็บในช่วงเวลาวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแพท่ีพกั 
10 แห่ง ตามสัดส่วนเท่าๆ กนั แพท่ีพกัละ 40 ราย  
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) สอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาใช้บริการแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ 
จงัหวดักาญจนบุรี โดยพิจารณาจากแพท่ีพกัจ านวนท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยเขา้พกัมากท่ีสุด 10 
อนัดับแรก (สมาน บริบูรณ์, 2556: สัมภาษณ์) ได้แก่ แพนันทนา  เลคเฮฟเว่น  อนันตาริเวอร์ฮิลส์                    
แพพี่โกร่ง   แพโคนซอ แพพี่ตน้  แพผกัหวานววิ  แพเพชรฟ้า   แพล่องไพร  และรักน ้ารีสอร์ท 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และถ่ินท่ีอยู ่ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
ประกอบดว้ย จ านวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียว ช่วงวนั-เวลาในการท่องเท่ียว ระยะเวลาในการเขา้
พกั  วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั  ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจในการเลือกแพท่ีพกั เหตุผลในการเลือกแพ
ท่ีพกั  และอตัราค่าแพท่ีพกัวิธีในการจองแพท่ีพกั  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า
แพท่ีพกัของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั คือ 
มีผลในการเลือกระดบัมากท่ีสุด มีผลในการเลือกระดบัมาก มีผลในการเลือกระดบัปานกลาง มีผลใน
การเลือกระดบันอ้ย และมีผลในการเลือกระดบันอ้ยท่ีสุด แบบสอบถามในส่วนน้ีจะใชศึ้กษาขอ้มูล
ส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นการช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใชบ้ริการ และดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการใหบ้ริการแพท่ีพกัของผูต้อบแบบ 
สอบถาม 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ) 
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และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในกรณีท่ี
การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดว้ยวิธีการแบบแอลเอสดี 
(LSD) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 โดยลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 
(กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 187)โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี                                                                                                                           
 ระดับทีม่ีผลในการเลอืก            ระดับคะแนน                                                                  

มากท่ีสุด      5                                                                   
มาก     4                                                                       
ปานกลาง     3                                                           
นอ้ย     2                                                                         
นอ้ยท่ีสุด     1                                                                        

การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี                                        
ค่าเฉลีย่   แปลผล                                                               
4.50 – 5.00  มีผลในการเลือกระดบัมากท่ีสุด                                                            
3.50 – 4.49  มีผลในการเลือกระดบัมาก                                             
2.50 – 3.49  มีผลในการเลือกระดบัปานกลาง                                                    
1.50 – 2.49  มีผลในการเลือกระดบันอ้ย                                                  
1.00 – 1.49  มีผลในการเลือกระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีแพท่ีพกั ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ าเภอศรีสวสัด์ิ 
  จงัหวดักาญจนบุรี 

 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้วลาทั้งส้ิน  7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม  2557                                                     
โดยเก็บขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทย ในการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี ในคร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 7 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้และถ่ินท่ีอยู ่ (ตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 8) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ 
จ  านวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียว ช่วงว ัน -เวลาในการท่องเท่ียว ระยะเวลาในการเข้าพัก  
วตัถุประสงค์ในการเขา้พกั  ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจในการเลือกแพท่ีพกั วิธีการจอง เหตุผลในการ
เลือกแพท่ีพกั และอตัราค่าแพท่ีพกั (ตารางท่ี 9 ถึงตารางท่ี 16) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริหารท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ตารางท่ี 17 ถึงตารางท่ี 24) 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ (ตารางท่ี 25 ถึงตารางท่ี 31) 
 ส่วนท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ตารางท่ี 32 ถึงตารางท่ี 
38) 

ส่วนท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั (ตารางท่ี 39 ถึงตารางท่ี 45) 

ส่วนท่ี 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และอตัราค่าแพท่ีพกั (ตารางท่ี 4.46 ถึงตารางท่ี 104) 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลสถานท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล 

ช่ือแพทีพ่กั จ านวน ร้อยละ 
แพพี่ตน้  40 10.00 
เลคเฮฟเวน่  40 10.00 
อนนัตาริเวอร์ฮิลส์  40 10.00 
แพพี่โกร่ง  40 10.00 
แพโคนซอ  40 10.00 
แพนนัทนา  40 10.00 
แพผกัหวานววิ  40 10.00 
แพเพชรฟ้า  40 10.00 
แพล่องไพร  40 10.00 
รักน ้ารีสอร์ท 40 10.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละท่ีพกั มีจ  านวน 40 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 10.00 เท่ากนั 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 202 50.50 
หญิง 198 49.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.50 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 38 9.50 
20-30 ปี 214 53.50 
31-40 ปี 98 24.50 
41-50 ปี 32 8.00 
51 ปีข้ึนไป 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 20-30 ปี จ  านวน 214 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 53.50 รองลงมา อายุ 31-40 ปี จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 อายุต  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 อายุ 41-50 ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
  
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 256 64.00 
สมรส 132 33.00 
หมา้ย/หยา่ร้าง 12 3.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด จ านวน 256 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 64.00 รองลงมา สมรส จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และหมา้ย/หย่าร้าง จ  านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 103 25.80 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ปวช. 54 13.50 
ปวส. หรือ อนุปริญญา 50 12.50 
ปริญญาตรี 155 38.80 
สูงกวา่ปริญญาตรี 38 9.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา ระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.80 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ปวช. จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ระดบัปวส. 
หรือ อนุปริญญา จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 38 คน     
คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั 52 13.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 108 27.00 
รับจา้งทัว่ไป 22 5.50 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 176 44.00 
เกษียณอาย ุ 4 1.00 
นกัเรียน/นกัศึกษา 38 9.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.00 ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 38 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 9.50 รับจา้งทัว่ไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และเกษียณอายุ จ  านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 128 32.00 
10,001-20,000 บาท 150 37.50 
20,001-30,000 บาท 84 21.00 
30,001-40,000 บาท 12 3.00 
40,001-50,000 บาท 8 2.00 
50,000  บาทข้ึนไป 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา รายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 รายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 รายได ้50,000 บาทข้ึน
ไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 รายได้ 30,001-40,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
และ40,001-50,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถ่ินท่ีอยู ่

ถิ่นทีอ่ยู่ จ านวน ร้อยละ 
ภาคกลาง 290 72.50 
ภาคใต ้ 8 2.00 
ภาคตะวนัออก 48 12.00 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22 5.50 
ภาคเหนือ 4 1.00 
ภาคตะวนัตก 28 7.00 

รวม 400 100.00 

  
  จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีถ่ินท่ีอยูภ่าคกลาง จ านวน 290 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.50 รองลงมาภาคตะวนัออก จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ภาคตะวนัตก จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ภาคใต ้จ านวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และภาคเหนือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกแพทีพ่กัในจังหวดักาญจนบุรี  
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียว
บ่อยแค่ไหนใน 1 ปี 

จ านวนคร้ังในการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 53 13.30 
1-3 คร้ัง 164 41.00 
มากกวา่ 3 คร้ัง 183 45.80 

รวม 400 100.00 

  
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวมากกว่า 3 

คร้ัง จ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 รองลงมา 1-3 คร้ัง จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 
และนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามล าดบั 
  
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนั/ช่วงเวลาท่ีท่าน
มกัท่องเท่ียว 

วนั/ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
วนัหยดุสุดสัปดาห์ 101 25.30 
วนัธรรมดา 12 3.00 
วนัหยดุติดต่อหลายวนั 184 46.00 
ทุกโอกาสตามความสะดวก 103 25.80 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใช้ช่วงเวลาในการท่องเท่ียวในวนัหยุดติดต่อ

หลายวนั จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาทุกโอกาสตามความสะดวก จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.80 วนัหยดุสุดสัปดาห์ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และวนัธรรมดา จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการเขา้พกั 
ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

1 คืน 215 53.80 
2 คืน 167 41.80 
3 คืน 14 3.50 
4 คืนข้ึนไป 4 1.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใชร้ะยะเวลาในการเขา้พกั ระยะเวลา 1 คืน 
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมา ระยะเวลา 2 คืน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 
ระยะเวลา 3 คืน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และ ระยะเวลา 4 คืน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการ
เขา้พกัแพท่ีพกัในคร้ังน้ี 

วตัถุประสงค์ในการเข้าพกั จ านวน ร้อยละ 
เพื่อพบปะสังสรรค ์ 96 24.00 
เพื่อการพกัพกัผอ่นหยอ่นใจ 292 73.00 
เพื่อประชุมสัมมนา 10 2.50 
อ่ืน ๆ (กลบับา้นไม่ทนั) 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ในการเข้าพักเพื่อการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมา เพื่อพบปะสังสรรค ์จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 เพื่อประชุมสัมมนา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และ อ่ืนๆ คือ กลบับา้น
ไม่ทนั จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีการตดัสินใจใน
การเลือกแพท่ีพกั 

การตัดสินใจในการเลอืกแพที่พกั จ านวน ร้อยละ 
ตวัท่านเอง 124 31.00 
ภรรยา/สามี 26 6.50 
บริษทัของท่าน 36 9.00 
เพื่อน/ญาติพี่นอ้ง 210 52.50 
บริษทัน าเท่ียว 4 1.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจในการเลือกแพพกัโดยเพื่อน/
ญาติพี่นอ้งแนะน า จ  านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา มีการเลือกดว้ยตวัท่านเอง จ านวน 
124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีการเลือกจากบริษทัของท่าน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 มีการ
เลือกจากสามี/ภรรยา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และบริษทัน าเท่ียว จ านวน 4 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวธีิในการจองแพท่ีพกั 

วธีิในการจองแพทีพ่กั จ านวน ร้อยละ 
โทรศพัท ์ 301 75.30 
บริเวณเคาน์เตอร์ 12 3.00 
แฟกซ์ - - 
อินเตอร์เน็ต 87 21.80 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใช้วิธีในการจองแพท่ีพกัด้วยโทรศพัท ์
จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 รองลงมา ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 
และบริเวณเคาน์เตอร์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการเลือก
แพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

เหตุผลในการเลอืกแพทีพ่กั จ านวนความถี่ ร้อยละ 
มีช่ือเสียง 112 28.00 
มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย 82 20.50 
ชอบสถานท่ี 256 64.00 
ญาติ หรือเพื่อน แนะน า 149 37.30 
บริษทัน าเท่ียวแนะน า 8 2.00 
ส่ิงอ านวยความสะดวกของแพท่ีพกั 139 34.80 
ราคาหรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ 108 27.00 
ส่ือโฆษณา เช่น อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์ 91 22.80 
แพท่ีพกัมีใหเ้ลือกหลายหลาย 59 14.80 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกแพท่ีพกัเน่ืองจากชอบ
สถานท่ี จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมา จากญาติหรือเพื่อนแนะน า จ านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.30 ส่ิงอ านวยความสะดวกของแพท่ีพกั จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 มี
ช่ือเสียง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ราคาหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ จ านวน 108 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 27.00 ส่ือโฆษณา เช่น อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 มีกิจกรรม
และเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ีหลากหลาย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 แพท่ีพกัมีให้เลือกหลายหลาย 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 และ บริษทัน าเท่ียวแนะน า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอตัราค่าท่ีพกัท่ีท่าน
ใชบ้ริการ 

อตัราค่าทีพ่กั จ านวน ร้อยละ 
1,001-2,000 บาท 143 35.80 
2,001-3,000 บาท 91 22.80 
3,001-4,000 บาท 31 7.80 
4,001-5,000 บาท 51 12.60 
5,001 บาทข้ึนไป 84 21.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกอตัราค่าท่ีพกัอยู่ท่ีราคา 1,001-
2,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมา ราคา 2,001-3,000 บาท จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.80 ราคา 5,001 บาทข้ึนไป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ราคา 4,001-5,000 บาท 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 และราคา 3,001-4,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 
ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจ
เลอืกแพทีพ่กัในจังหวดักาญจนบุรี  
 
ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
(Product) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั 

117 
(29.25) 

161 
(40.25) 

110 
(27.50) 

12 
(3.00) 

0 
(0.00) 

3.96 
(มาก) 

2.การมีแพท่ีพกัใหเ้ลือก
หลายระดบั เร่ิมตน้ ปาน
กลาง หรูหรา 

121 
(30.25) 

177 
(44.25) 

96 
(24.00) 

6 
(1.50) 

0 
(0.00) 

4.03 
(มาก) 

3.ความแขง็แรงคงทนของ
โครงสร้างอาคาร/ 
ลกัษณะการออกแบบแพ
พกั 

168 
(42.00) 

168 
(42.00) 

56 
(14.00) 

6 
(1.50) 

2 
(0.50) 

4.24 
(มาก) 

4.ระบบรักษาความ
ปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั 
เช่น เส้ือชูชีพ 

203 
(50.75) 

139 
(34.75) 

44 
(11.00) 

8 
(2.00) 

6 
(1.50) 

4.31 
(มาก) 

5.มีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีดี 105 
(26.25) 

177 
(44.25) 

88 
(22.00) 

24 
(6.00) 

6 
(1.50) 

3.88 
(มาก) 

6.มีกิจกรรมและเคร่ือง
เล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย 

106 
(26.50) 

138 
(34.50) 

110 
(27.50) 

40 
(10.00) 

6 
(1.50) 

3.75 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีมีผล
ต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
(Product) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7.ความสะอาดของแพท่ี
พกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน 
หมอนผา้ห่ม  

170 
(42.50) 

129 
(32.25) 

76 
(19.00) 

25 
(6.25) 

0 
(0.00) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในทุกขอ้มีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ มี
ผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.31) อนัดบัรองลงมาได้แก่ ความแข็งแรงคงทนของ
โครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกั (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุด
เคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 4.11) การมีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีดี(ค่าเฉล่ีย 3.88) และ
มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ราคาแพท่ีพกัมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพ
การใหบ้ริการ 

160 
(40.00) 

132 
(33.00) 

90 
(22.50) 

14 
(3.50) 

4 
(1.00) 

4.08 
(มาก) 

2. มีอตัราค่าบริการแพท่ี
พกัต ่ากวา่แพทัว่ๆ ไป 

107 
(26.75) 

133 
(33.25) 

143 
(35.75) 

14 
(3.50) 

3 
(0.75) 

3.82 
(มาก) 

3. ราคาอาหารเคร่ืองด่ืม
มีความเหมาะสม 

121 
(30.25) 

177 
(44.25) 

82 
(22.50) 

18 
(4.50) 

2 
(0.50) 

3.99 
(มาก) 

4. มีเอกสารแสดงราคา
หอ้งพกัและค่าบริการ
ต่างๆ อยา่งละเอียด 

136 
(34.00) 

146 
(36.50) 

98 
(24.50) 

16 
(4.00) 

4 
(1.00) 

3.99 
(มาก) 

5. ไม่มีการข้ึนราคา
หอ้งพกัในช่วงเทศกาล
หรือวนัหยดุ 

136 
(34.00) 

158 
(39.50) 

78 
(19.50) 

18 
(4.50) 

10 
(2.50) 

3.98 
(มาก) 

6. ราคาค่าบริการส่ิง
อ านวยความสะดวก
ต่างๆ มีความ
เหมาะสม เช่น เคร่ือง
เล่นทางน ้า เป็นตน้ 

114 
(28.50) 

150 
(37.50) 

104 
(26.00) 

30 
(7.50) 

2 
(0.50) 

3.86 
(มาก) 

7.สามารถขอเอกสาร
ทางการเงิน เช่น บิล
เงินสดเพื่อน าไปเบิก
ค่าใช่จ่ายกบับริษทั 

107 
(26.75) 

124 
(31.00) 

119 
(29.75) 

36 
(9.00) 

14 
(3.50) 

3.69 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8.มีการคิดราคา
หอ้งพกัและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ
อยา่งถูกตอ้ง 

163 
(40.75) 

125 
(31.25) 

106 
(26.50) 

4 
(1.00) 

2 
(0.50) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

3.94 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.94) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ปัจจยัดา้นราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีการคิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง มี
ผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.11) อันดับรองลงมาได้แก่ ราคาแพท่ีพักมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม และมี
เอกสารแสดงราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ อยา่งละเอียด (ค่าเฉล่ีย 3.99) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพกั
ในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 3.98) ราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากวา่แพทัว่ ๆ ไป 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) และสามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีบริการจองแพท่ีพกั
ไดห้ลายช่องทาง เช่น 
ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

164 
(41.00) 

170 
(42.50) 

60 
(15.00) 

40 
(1.00) 

2 
(1.00) 

4.22 
(มาก) 

2. ทางเขา้แพท่ีพกั
สะดวกสบายไม่เปล่ียว 
ไม่น่ากลวั 

116 
(29.00) 

182 
(45.50) 

92 
(23.00) 

8 
(2.00) 

2 
(0.50) 

4.01 
(มาก) 

3. มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
และเพียงพอ 

122 
(30.50) 

158 
(39.50) 

88 
(22.00) 

30 
(7.50) 

2 
(0.50) 

3.92 
(มาก) 

4. มีเวบ็ไซต(์Web Site) 
ในการใหข้อ้มลูของแพ
ท่ีพกั 

157 
(39.25) 

135 
(33.75) 

94 
(23.50) 

14 
(3.50) 

0 
(0.00) 

4.09 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

4.05 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ปัจจยัดา้นสถานท่ีในทุกขอ้มีผล
ต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่ามีบริการจองแพท่ีพกัได้หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.22) อนัดับรองลงมา
ไดแ้ก่ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการให้ขอ้มูลของแพท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.09) ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่
เปล่ียว ไม่น่ากลวั (ค่าเฉล่ีย 4.01) และมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการโฆษณาผา่น
ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น
หนงัสือพิมพ ์ 
หนงัสือน าเท่ียว 
นิตยสารการท่องเท่ียว 

105 
(26.25) 

159 
(39.75) 

114 
(28.50) 

22 
(5.50) 

0 
(0.00) 

 

3.87 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาตาม
ส่ือ หรือ ป้ายโฆษณา
ต่างๆ 

97 
(24.25) 

165 
(41.25) 

112 
(28.00) 

26 
(6.50) 

0 
(0.00) 

3.83 
(มาก) 

3. มีส่วนลดใหก้บั
ลูกคา้ท่ีมาประจ า 

96 
(24.00) 

164 
(41.00) 

120 
(30.00) 

18 
(4.50) 

2 
(0.50) 

3.84 
(มาก) 

4. มีเอกสารแผน่พบั
แนะน าเก่ียวกบัแพท่ี
พกั เช่น ราคา ห้องพกั 
รูปแบบห้องพกั แผนท่ี 
เป็นตน้ 

82 
(20.50) 

176 
(44.00) 

106 
(26.50) 

32 
(8.00) 

4 
(1.00) 

3.75 
(มาก) 

5. มีการใหส่้วนลดเม่ือ
เขา้พกัหลายวนั 

105 
(26.25) 

145 
(36.25) 

120 
(30.00) 

26 
(6.50) 

4 
(1.00) 

3.80 
(มาก) 

6. มีการลดราคาแพท่ี
พกัในช่วงท่ีไม่ใช่
ฤดูกาลท่องเท่ียว 

128 
(32.00) 

126 
(31.50) 

108 
(27.00) 

32 
 (8.00) 

6 
(1.50) 

3.85 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7.มีการสะสมแตม้แลก
รางวลัหรือไดร้าคา
พิเศษเม่ือใชบ้ริการ
คร้ังต่อไป 

85 
(21.25) 

161 
(40.25) 

98 
(24.50) 

38 
 (9.50) 

18 
(4.50) 

3.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

3.79 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายในทุกขอ้
มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน  โดยเห็นว่ามีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ หนังสือน าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 
3.87) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.85) มี
ส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีมาประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.84) มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 
3.83) มีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั 
เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นต้น มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ีหลากหลาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือได้ราคาพิเศษเม่ือใช้บริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 
3.64) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.พนกังานพดูจาสุภาพ
เรียบร้อย 

161 
(40.25) 

151 
(37.75) 

80 
(20.00) 

6 
 (1.50) 

2 
(0.50) 

4.16 
(มาก) 

2.พนกังานมีมนุษย์
สมัพนัธ์และอธัยาศยัดี 

159 
(38.75) 

151 
(37.75) 

82 
(20.50) 

6 
 (1.50) 

2 
(0.50) 

4.15 
(มาก) 

3.พนกังานมีทกัษะในการ
ส่ือสารดี 

161 
(40.25) 

139 
(34.75) 

88 
(22.00) 

10 
(2.50) 

2 
(0.50) 

4.12 
(มาก) 

4.พนกังานมีความช านาญ
ในการใหบ้ริการ 

151 
(37.75) 

163 
(40.75) 

76 
(19.00) 

2 
 (0.50) 

8 
(2.00) 

4.12 
(มาก) 

5.พนกังานบริการลูกคา้
อยา่งเท่าเทียมกนั 

151 
(37.75) 

171 
(42.75) 

66 
(16.50) 

10 
 (2.50) 

2 
(0.50) 

4.15 
(มาก) 

6.พนกังานใหก้ารตอ้นรับ
อยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทาง
มาถึง 

159 
(39.75) 

147 
(36.75) 

82 
(20.50) 

10 
 (2.50) 

2 
(0.50) 

4.13 
(มาก) 

7.พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้
เป็นอยา่งดี 

163 
(40.75) 

157 
(39.25) 

70 
(17.50) 

8 
(2.00) 

2 
(0.50) 

4.18 
(มาก) 

8.พนกังานสามารถ
ใหบ้ริการและมีการแกไ้ข
ปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วทนัใจลูกคา้ 

159 
(39.25) 

137 
(34.25) 

80 
(20.00) 

16 
(4.00) 

8 
(2.00) 

4.06 
(มาก) 

9.พนกังานมีบุคลิกภาพ
และการแต่งกายดี 

111 
(27.75) 

165 
(41.25) 

98 
(24.50) 

24 
(6.00) 

2 
(0.50) 

3.90 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากรในทุกขอ้มีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี มีผลต่อการตดัสินใจ
เป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.18) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์และอธัยาศยัดี และพนกังานบริการลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
พนกังานใหก้ารตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง (ค่าเฉล่ีย 4.13) พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี 
และพนกังานมีความช านาญในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) พนักงานสามารถให้บริการและมีการ
แกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ได้อย่างรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.06) และพนักงานมีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การจองหอ้งพกัจาก
ช่องทางการจ าหน่ายท่ี
เลือก มีความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง 

152 
(38.00) 

168 
(42.00) 

70 
(17.50) 

10 
(2.50) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

2. มีการจดัเตรียมแพท่ี
พกัใหเ้รียบร้อยก่อน
เขา้พกั 

163 
(40.00) 

165 
(41.25) 

64 
(16.00) 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.21 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ  

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. มีการดูแลเอาใจใส่ใน
ทุกขั้นตอนของการเขา้
พกั 

157 
(39.25) 

157 
(39.25) 

68 
(17.00) 

18 
(4.50) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

4. มีการตอ้นรับอยา่ง
อบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้
มาถึง เช่น มีบริการน ้า
ด่ืม เป็นตน้ 

132 
(33.00) 

184 
(46.00) 

62 
(15.50) 

12 
(3.00) 

10 
(2.50) 

4.04 
(มาก) 

5. มีการใหบ้ริการท่ี
ถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

146 
(36.50) 

154 
(38.50) 

84 
(21.00) 

16 
(4.00) 

0 
(0.00) 

4.08 
(มาก) 

6. ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดท่ีพกัจาก
พนกังาน 

151 
(37.75) 

155 
(38.75) 

72 
(18.00) 

22 
(5.50) 

0 
(0.00) 

4.09 
(มาก) 

7. การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 
ทั้งการส ารองห้องพกั 
การจดัหาหอ้งพกัและการ 
Check out 

141 
(35.25) 

157 
(39.25) 

18 
(22.00) 

14 
(3.50) 

0 
(0.00) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

4.11 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้
เรียบร้อยก่อนเขา้พกั ผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการ
จองห้องพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.16) มีการดูแลเอา
ใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเข้าพัก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดท่ีพกัจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.08) การให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการส ารองห้องพกั การจดัหาห้องพกัและการ 
Check out (ค่าเฉล่ีย 4.06) และมีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้าด่ืม เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอ
ทางกายภาพ 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ดา้นหนา้มีป้ายช่ือ
สถานประกอบการท่ี
สามารถมองเห็นได้
ชดัเจน 

116 
(29.00) 

173 
(43.25) 

99 
(24.75) 

10 
(2.50) 

2 
(0.50) 

3.98 
(มาก) 

2. มีสนามหญา้
สวนหยอ่ม เพื่อการ
ผอ่นคลาย 

54 
(13.50) 

177 
(43.25) 

119 
(24.75) 

34 
(2.50) 

16 
(0.50) 

3.55 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี 

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. การจดัการท่ีจอดรถเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

85 
(21.25) 

191 
(47.75) 

94 
(23.50) 

24 
(6.00) 

6 
(1.50) 

3.81 
(มาก) 

4. ความสงบเงียบและ
บรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติ 

163 
(40.75) 

175 
(43.75) 

52 
(13.00) 

6 
(1.50) 

4 
(1.00) 

4.22 
(มาก) 

5. การตกแต่งภายใน
หอ้งพกัมีความสวยงาม 

131 
(32.75) 

163 
(40.75) 

84 
(21.00) 

16 
(4.00) 

6 
(1.50) 

3.99 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.90 
(มาก) 

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากับ 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพในทุกข้อมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเห็นว่าความสงบเงียบและ
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.22) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ 
การตกแต่งภายในห้องพกัมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.99) ด้านหน้ามีป้ายช่ือสถานประกอบการท่ี
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.98) การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
และมีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
 
 
 



 

 36 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าและระดบัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พกัในจงัหวดักาญจนบุรี  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดับที่ 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
4.03 
(มาก) 

4 

2.ปัจจยัดา้นราคา 
3.94 
(มาก) 

5 

3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.05 
(มาก) 

3 

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.79 
(มาก) 

7 

5.ปัจจยัดา้นบุคลากร 
4.10 
(มาก) 

2 

6.ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
4.11 
(มาก) 

1 

7.ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
3.90 
(มาก) 

6 

ภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
3.99  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผล
ต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.11) อนัดบัรองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 
4.10) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.05) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัดา้น
ราคา (ค่าเฉล่ีย 3.94) ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
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4.4 ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการตัดสินใจเลอืกแพทีพ่กัในจังหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลติภัณฑ์และบริการ 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 4.13 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

2.การมีแพท่ีพกัใหเ้ลือกหลายระดบั เร่ิมตน้ ปาน
กลาง หรูหรา 

4.23 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.ความแขง็แรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ 
ลกัษณะการออกแบบแพพกั 

4.30 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือ
ชูชีพ 

4.33 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

5.มีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีดี 3.88 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

6.มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย 3.87 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

7.ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน 
หมอนผา้ห่ม  

4.26 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์และบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ระบบรักษาความปลอดภยั
เห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.33) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ 
ความแข็งแรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกั (ค่าเฉล่ีย 4.30) ความสะอาด
ของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 4.26) การมีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดับ 
เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา (ค่าเฉล่ีย 4.23) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.13) มีระบบบ าบดัน ้ า
เสียท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.88) และมีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นว่าปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ระบบรักษาความปลอดภยั
เห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.29) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ 
ความแข็งแรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกั (ค่าเฉล่ีย 4.17) ความสะอาด
ของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีดี (ค่าเฉล่ีย3.88) 
การมีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา (ค่าเฉล่ีย 3.83) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.78) และมีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดับของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคา 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

4.15 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

2. มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากวา่แพทัว่ๆ ไป 3.89 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3. ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 4.11 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

94. มีเอกสารแสดงราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ 
อยา่งละเอียด 

4.08 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

5. ไม่มีการข้ึนราคาหอ้งพกัในช่วงเทศกาลหรือ
วนัหยดุ 

4.00 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

6. ราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มี
ความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้า เป็นตน้ 

3.96 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

7.สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสด
เพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั 

3.82 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

8.มีการคิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

4.30 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้น
ราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นว่าปัจจยัดา้น
ราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่ามีการคิดราคาห้องพกัและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆอย่างถูกต้อง มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.30) อนัดับ
รองลงมาไดแ้ก่ ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ราคาอาหาร
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีเอกสารแสดงราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ อย่าง
ละเอียด (ค่าเฉล่ีย 4.08) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 4.00) ราคา
ค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากว่าแพทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 3.89) และสามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น 
บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.84) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่ปัจจยัดา้นราคาในทุกขอ้มีผล
ต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกัน โดยเห็นว่าราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการ
ให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.00) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ไม่มีการข้ึนราคา
ห้องพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆอย่างถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีเอกสารแสดงราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ อย่างละเอียด 
(ค่าเฉล่ีย3.89) ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.87) มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากว่า
แพทัว่ๆ ไปและราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) และสามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบั
บริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารท่ีมีผลต่อ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย : จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.31 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

2. ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่า
กลวั 

4.08 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3. มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ 3.93 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4. มีเวบ็ไซต(์Web Site) ในการใหข้อ้มูลของแพท่ี
พกั 

4.16 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่
ปัจจยัดา้นสถานท่ีในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีบริการจองแพท่ี
พกัได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูลของแพท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 
4.16) ทางเข้าแพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลัว (ค่าเฉล่ีย 4.08) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพกั
ในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 4.08) และมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.99) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่ปัจจยัดา้นสถานท่ีในทุกขอ้มี
ผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.14) อนัดบัรองลงมา
ไดแ้ก่ มีเวบ็ไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูลของแพท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.01) มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์
หนงัสือน าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว 

4.00 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ 3.97 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3. มีส่วนลดใหก้บัลกูคา้ท่ีมาประจ า 3.85 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4. มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา 
หอ้งพกั รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

3.82 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

5. มีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั 3.87 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

6. มีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาล
ท่องเท่ียว 

3.87 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7.มีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใช้
บริการคร้ังต่อไป 

3.78 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.88 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.79 
 (มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่ปัจจยั
ด้านการส่งเสริมการขายในทุกข้อมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเห็นว่ามีการ
โฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือน าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.00) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณา
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั และมีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.85) มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ี
พกั เช่น ราคา หอ้งพกั รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และมีการสะสมแตม้แลกรางวลั
หรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป(ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.71) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขายในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีมาประจ า 
และมีการลดราคาแพท่ีพักในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอนัดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หนงัสือน าเท่ียว 
นิตยสารการท่องเท่ียวและมีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 3.73) มีการโฆษณาตามส่ือ 
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หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.70) มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา ห้องพกั 
รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือ
ใชบ้ริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านบุคลากร 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.พนกังานพดูจาสุภาพเรียบร้อย 4.23 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

2.พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์และอธัยาศยัดี 4.16 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3.พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี 4.22 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ 4.22 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

5.พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 4.25 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

6.พนกังานใหก้ารตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทาง
มาถึง 

4.20 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

7.พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 4.29 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

8.พนกังานสามารถใหบ้ริการและมีการแกไ้ขปัญหา
ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ 

4.14 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 
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ตารางที ่29 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านบุคลากร 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

9.พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี 3.90 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.17 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.10 
 (มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้น
บุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวม 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่บุคลากรในทุกขอ้มี
ผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าพนักงานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 
4.29) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบั
แรก (ค่าเฉล่ีย 4.25) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนกังานมี
ทกัษะในการส่ือสารดี และพนกังานมีความช านาญในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนกังานให้การ
ตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง (ค่าเฉล่ีย 4.20) พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์และอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 
4.16) พนกังานสามารถให้บริการและมีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.14) และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากรมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรในทุกขอ้
มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์และอธัยาศยัดี มีผล
ต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.14) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีพนักงานให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง (ค่าเฉล่ีย 4.06) พนักงานบริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
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พนักงานมีทักษะในการส่ือสารดีและพนักงานมีความช านาญในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.02) 
พนกังานสามารถให้บริการและมีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การจองหอ้งพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก 
มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.28 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

2. มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกั 4.30 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3. มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเขา้พกั 4.25 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4. มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง 
เช่น มีบริการน ้าด่ืม เป็นตน้ 

4.07 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

5. มีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียว 

4.14 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

6. ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดท่ีพกัจากพนกังาน 

4.12 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 
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ตารางที ่30 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7. การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการส ารองห้องพกั 
การจดัหาหอ้งพกัและการ Check out 

4.17 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.19 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.10 
 (มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.19)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่
กระบวนการให้บริการในทุกข้อมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเห็นว่ามีการ
จดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.30) อนัดบั
รองลงมาไดแ้ก่ การจองห้องพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 
4.28) มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเขา้พกั (ค่าเฉล่ีย 4.25) การให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการ
ส ารองห้องพกั การจดัหาห้องพกัและการ Check out (ค่าเฉล่ีย 4.17) มีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตาม
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.14) ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียด
ท่ีพกัจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.12) และมีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้ า
ด่ืม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ียรวม 4.02) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่กระบวนการใหบ้ริการในทุก
ขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้
พกั มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.12) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกัจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.05) การจองห้องพกัจากช่องทางการ
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จ าหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.03) มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการ
เขา้พกั (ค่าเฉล่ีย 4.02) มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้ าด่ืม เป็นตน้ และ
มีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.01) และการให้บริการท่ี
รวดเร็ว ทั้งการส ารองหอ้งพกั การจดัหาหอ้งพกัและการ Check out (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย 
(n=202) 

หญงิ 
(n=198) 

รวม 
(n=400) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นหนา้มีป้ายช่ือสถานประกอบการท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

4.07 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

2. มีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผอ่นคลาย 3.73 
(มาก) 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.55 
(มาก) 

3. การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย 3.95 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4. ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 4.30 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

5. การตกแต่งภายในหอ้งพกัมีความสวยงาม 4.13 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.90 
 (มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้น
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.03)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่
ส่ิงน าเสนอทางกายภาพในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าความสงบ
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เงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.30) อันดับ
รองลงมาไดแ้ก่ การตกแต่งภายในห้องพกัมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.13) ด้านหน้ามีป้ายช่ือสถาน
ประกอบการท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.07) การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) และมีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวม 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่ส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพในทุกข้อมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเห็นว่าความสงบเงียบและ
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.13) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นหน้ามีป้ายช่ือสถานประกอบการท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88) การตกแต่งภายใน
หอ้งพกัมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.85) การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ
มีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 
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4.5 ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการตัดสินใจเลอืกแพทีพ่กัในจังหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
รวม น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-20,000 

บาท 
มากกว่า 20,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ (แปล
ผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 3.74 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

2.การมีแพท่ีพกัใหเ้ลือกหลาย
ระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา 

3.81 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.ความแขง็แรงคงทนของ
โครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการ
ออกแบบแพพกั 

4.04 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.ระบบรักษาความปลอดภยั
เห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ 

4.08 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

5.มีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีดี 3.76 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

6.มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทาง
น ้าท่ีหลากหลาย 

3.46 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

7.ความสะอาดของแพท่ีพกั
รวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้
ห่ม 

3.82 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.81 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 10,000 บาท เห็นวา่
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ย
กวา่ 10,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 6 ขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบ
รักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ความแข็งแรงคงทนของโครงสร้าง
อาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกั (ค่าเฉล่ีย 4.04) ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน 
หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 3.82) การมีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดบัเร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา (ค่าเฉล่ีย 
3.81) มีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.76) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.74) และเห็นวา่มี
ผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียวคือ มีมีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ี
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.46)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และ

บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท เห็นว่า
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าระบบรักษา
ความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.46) อนัดบั
รองลงมาไดแ้ก่ ความแขง็แรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกั (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 4.28) การมีแพท่ีพกัให้เลือก
หลายระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา (ค่าเฉล่ีย 4.15) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.03) มี
ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.01) และมีกิจ กรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 
3.89) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 20,001 
บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็น
ว่าระบบรักษาความปลอดภัยเห็นได้เด่นชัด เช่น เส้ือชูชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ความแขง็แรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบ
แพพกั (ค่าเฉล่ีย 4.32) ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 4.20) การ
มีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา (ค่าเฉล่ีย 4.11) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.86) และมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ

ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รวม น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 20,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ราคาแพท่ีพกัมีความ
เหมาะ สมกบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

3.79 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

2.มีอตัราค่า บริการแพท่ีพกั
ต ่ากวา่แพทัว่ๆ ไป 

3.52 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมี
ความเหมาะสม 

3.72 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.มีเอกสารแสดงราคา
หอ้งพกัและค่าบริการต่างๆ
อยา่งละเอียด 

3.73 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

5. ไม่มีการข้ึนราคาห้องพกั
ในช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุ 

3.73 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.98  
(มาก) 

6.ราคาค่าบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ มีความ
เหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่น
ทางน ้า เป็นตน้ 

3.57 
(มาก) 

4.05 
(มาก 

3.93 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

 

7.สามารถขอเอกสาร
ทางการ เงิน เช่น บิลเงิน
สดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่าย
กบับริษทั 

3.59  
(มาก) 

3.75  
(มาก) 

3.70  
(มาก) 

4.28 
(มาก) 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ

ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 รวม น้อยกว่า 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

มากกว่า 20,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

8.มีการคิดราคาหอ้งพกั
และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

3.76  
(มาก) 

4.27  
(มาก) 

4.28  
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

3.67  
(มาก) 

4.11  
(มาก) 

4.00  
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เห็นว่า
ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท เห็น
ว่าปัจจยัด้านราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าราคาแพท่ีพกัมี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 3.79) อนัดบัรองลงมาได้แก่ มีเอกสารแสดงราคา
ห้องพกัและค่าบริการต่างๆ อย่างละเอียด (ค่าเฉล่ีย 3.73) มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆอย่างถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 3.76) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพักในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.72) สามารถขอเอกสารทางการเงิน 
เช่น บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.59) ราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) และมีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่า
กวา่แพทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.11)  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท เห็น
ว่าปัจจยัด้านราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าราคาแพท่ีพกัมี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.29) อนัดบั
รองลงมาไดแ้ก่ มีเอกสารแสดงราคาหอ้งพกัและค่าบริการต่างๆ อยา่งละเอียด (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีการคิด
ราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอย่างถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.20) ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.19) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
ราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.57) มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากวา่แพทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.01) และสามารถขอเอกสารทางการเงิน 
เช่น บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในจังหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.00) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจยั
ราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่ามีการคิดราคาห้องพกัและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆอย่างถูกตอ้ง มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.28) อนัดับ
รองลงมาไดแ้ก่ ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ราคาอาหาร
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.04) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพักในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) มีเอกสารแสดงราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ อย่างละเอียด (ค่าเฉล่ีย 3.99) ราคา
ค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากว่าแพทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 3.91) และสามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น 
บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รวม น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 20,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.มีบริการจองแพท่ีพกัได้
หลายช่อง ทาง เช่น ทาง
โทร ศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้ 

4.02 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

2. ท า ง เข้ า แ พ ท่ี พั ก
สะดวกสบายไม่ เป ล่ียว 
ไม่น่ากลวั 

3.81 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3. มี ท่ีจอดรถกว้างขวาง
และเพียงพอ 

3.66 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4. มี เว็บ ไซต์ (Web Site) 
ในการให้ขอ้มูลของแพท่ี
พกั 

3.84 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.83 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

 หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท เห็นวา่

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.83)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท เห็น
วา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่
มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีผลต่อการตดัสินใจ
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เป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.02) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของแพท่ี
พกั (ค่าเฉล่ีย 4.29) ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั (ค่าเฉล่ีย 3.81) และมีท่ีจอดรถ
กวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.24)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท เห็น
วา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่
มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีผลต่อการตดัสินใจ
เป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.41) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของแพท่ี
พกั (ค่าเฉล่ีย 4.29) ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั (ค่าเฉล่ีย 4.15) และมีท่ีจอดรถ
กวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไปเห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.07)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป
เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
เห็นวา่บริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21)อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูล
ของแพท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.11) ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั (ค่าเฉล่ีย 4.03) และมีท่ี
จอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รวม น้อยกว่า 10,000 

บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มี การโฆษณาผ่าน ส่ื อ
ส่ิงพิมพ ์เช่นหนงัสือพิมพ ์ 
หนังสือน าเท่ียว นิตยสาร
การท่องเท่ียว 

3.53  
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2. มี ก ารโฆษณาตาม ส่ื อ 
หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ 

3.52 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3. มี ส่ วนลดให้กับ ลูกค้า
ท่ีมาประจ า 

3.56 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4. มีเอกสารแผน่พบัแนะน า
เก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา 
ห้องพัก  รูปแบบห้องพัก 
แผนท่ี เป็นตน้ 

3.41 
(ปานกลาง) 

3.93 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

5. มีการให้ส่วนลดเม่ือเข้า
พกัหลายวนั 

3.48  
(ปานกลาง) 

3.95 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

6. มีการลดราคาแพท่ีพัก
ใน ช่ ว ง ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ฤ ดู ก าล
ท่องเท่ียว 

3.51 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 
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ตารางที ่35 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รวม น้อยกว่า 10,000 

บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7. มี การสะสมแต้มแลก
รางว ัลหรือได้ราคาพิ เศษ
เม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป 

3.27  
(ปานกลาง) 

3.89  
(มาก) 

3.73  
(มาก) 

3.64  
(มาก) 

 ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.98  
(มาก) 

3.90  
(มาก) 

3.79  
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เห็นว่า
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 4 ขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ มีส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีมาประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.56) มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่นหนงัสือพิมพ ์
หนงัสือน าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.53) มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) และมีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
และเห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกั
หลายวนั (ค่าเฉล่ีย 3.48) และ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา หอ้งพกั รูปแบบ
หอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.41) และ มีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใช้
บริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.98)  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท เห็น
วา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มี
การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่นหนงัสือพิมพ ์หนงัสือน าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.08) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ีไม่ใช่
ฤดูกาลท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.99) มี
ส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 3.95) มี
เอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.93) และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไปเห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การขายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.90)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป
เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็น
วา่มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่นหนงัสือพิมพ ์หนงัสือน าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.96) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณา
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมา
ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.93) มีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีเอกสาร
แผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ

ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม 
น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.พนกังานพดูจาสุภาพ
เรียบร้อย 

3.91 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

2.พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์
และอธัยาศยัดี 

3.91 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3.พนกังานมีทกัษะในการ
ส่ือสารดี 

3.86 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.พนกังานมีความช านาญใน
การใหบ้ริการ 

3.87 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

5.พนกังานบริการลูกคา้อยา่ง
เท่าเทียมกนั 

3.92 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

6.พนกังานใหก้ารตอ้นรับ
อยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทาง
มาถึง 

3.86 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

7.พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้
เป็นอยา่งดี 

3.9  
(มาก) 

4.35  
(มาก) 

4.22  
(มาก) 

4.18  
(มาก) 

8.พนกังานสามารถให ้
บริการและมีการแกไ้ข
ปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวด 
เร็วทนัใจลูกคา้ 

3.79  
(มาก) 

4.27  
(มาก) 

 

4.07  
(มาก) 

4.06  
(มาก) 
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ตารางที ่36 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ

ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม 
น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

9.พนกังานมีบุคลิกภาพและ

การแต่งกายดี 

3.61 

(มาก) 

 4.07 

(มาก) 

 3.99 

(มาก) 

 3.90 

(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.85 (มาก) 4.28 (มาก) 4.1 (มาก) 4.1 (มากท่ีสุด) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เห็นว่า
ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาท 
เห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากรในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่พนกังาน
เอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.94) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ 
พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.92) พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
พนักงานมีมนุษย์สัมพนัธ์และอธัยาศยัดี  (ค่าเฉล่ีย 3.91) พนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เม่ือ
เดินทางมาถึง (ค่าเฉล่ีย 3.86พนกังานมีความช านาญในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.87) พนกังานมีทกัษะ
ในการส่ือสารดี (ค่าเฉล่ีย 3.86) พนักงานสามารถให้บริการและมีการแก้ไขปัญหาให้ลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็วทันใจลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.79) และพนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.61) 
ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากรมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกแพท่ีพกัในจังหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้าน
บุคลากรในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็น
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อย่างดี มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.35) อนัดับรองลงมาได้แก่ พนักงานพูดจา
สุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.34) พนักงานมีมนุษยดี์ (ค่าเฉล่ีย 4.32) พนักงานมีความช านาญในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.32) พนักงานบริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.31) พนักงานให้การ
ตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง (ค่าเฉล่ีย 4.31) พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
พนกังานสามารถให้บริการและมีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.1) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป
เห็นวา่ปัจจยับุคลากรในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่พนกังานเอาใจ
ใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.22) อันดับรองลงมาได้แก่ 
พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
พนกังานให้การตอ้นรับอย่างอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง (ค่าเฉล่ีย 4.18) พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์และ
อธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.18) พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี (ค่าเฉล่ีย 4.17) พนกังานมีความช านาญใน
การให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.13) พนักงานสามารถให้บริการและมีการแก้ไขปัญหาให้ลูกคา้ได้อย่าง
รวดเร็วทันใจลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.07) และพนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกระบวนการ

ให้บริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม 
น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การจองหอ้งพกัจากช่อง
ทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มี
ความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

3.93 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

2. มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้
เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

4.00 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3. มีการดูแลเอาใจใส่ในทุก
ขั้นตอนของการเขา้พกั 

3.90 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4. มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น 
เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มี
บริการน ้าด่ืม เป็นตน้ 

3.84 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

5. มีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง
ตรงตามความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

3.80 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

6. ความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อสอบถาม
รายละเอียดท่ีพกัจาก
พนกังาน 

3.85  
(มาก) 

 

4.27  
(มาก) 

 

4.11  
(มาก) 

4.09  
(มาก) 
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ตารางที ่37 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกระบวนการ

ให้บริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม 
น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7. การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทั้ง
การส ารองห้องพกั การจดัหา
หอ้งพกัและการ Check out 

3.81  
(มาก) 

 

4.23  
(มาก) 

4.12  
(มาก) 

4.06  
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม  
(แปลผล) 

3.87  
(มาก) 

4.27  
(มาก) 

4.15  
(มาก) 

4.10  
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เห็นว่า
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
10,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั โดยเห็นวา่มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ การจองห้องพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.93) มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเขา้พกั (ค่าเฉล่ีย 3.90) ความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกัจากพนักงาน 3.85 มีการตอ้นรับอย่างอบอุ่น 
เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้ าด่ืม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการส ารอง
ห้องพกั การจดัหาห้องพกัและการ Check out (ค่าเฉล่ีย 3.81) และมีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตาม
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.27) 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท 
เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีการ
จดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.35) อนัดบั
รองลงมาไดแ้ก่ มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเขา้พกั (ค่าเฉล่ีย 4.31) การจองห้องพกัจาก
ช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.29) ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกัจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการ
น ้าด่ืม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการส ารองหอ้งพกั การจดัหาหอ้งพกัและ
การ Check out (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพักในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 
20,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มากเช่นกัน โดยเห็นว่ามีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเข้าพกั มีผลต่อการตดัสินใจเป็น
อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.26) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 4.25 
การจองห้องพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็วและถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.22) มีการ
ให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.16) การให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้ง
การส ารองห้องพกั การจดัหาห้องพกัและการ Check out (ค่าเฉล่ีย 4.12) ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกัจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.11) และมีการต้อนรับอย่างอบอุ่น เม่ือ
เดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้าด่ืม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางตลาด
ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รวม 
น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 
20,001 

บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นหนา้มีป้ายช่ือสถาน
ประกอบการท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

3.82 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

2. มีสนามหญา้สวนหยอ่ม 
เพื่อการผอ่นคลาย 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.65 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

3.การจดัการท่ีจอดรถเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

3.63 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.ความสงบเงียบและ
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 

4.08 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

5.การตกแต่งภายในหอ้งพกั
มีความสวยงาม 

3.75 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.71 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 10,000 บาท เห็นวา่
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ย
กวา่ 10,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 4 ขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ดา้นหนา้มีป้ายช่ือสถาน
ประกอบการท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.82) การตกแต่งภายในหอ้งพกัมีความสวยงาม 
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(ค่าเฉล่ีย 3.75) และการจดัการท่ีจอดรถระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั และเห็นวา่มีผล
ต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ มีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผอ่นคลาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ีย 10,001-20,000 บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอ
ทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.04)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท 
เห็นว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดย
เห็นว่าความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 
4.33) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ การตกแต่งภายในห้องพกัมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.17) ดา้นหนา้มีป้าย
ช่ือสถานประกอบการท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.11) การจดัการท่ีจอดรถระเบียบ 
เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.98)และมีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัด้านส่ิง
น าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 20,001 
บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั โดยเห็นวา่ความสงบเงียบและบรรยากาศ ท่ีเป็นธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.23) การตกแต่งภายใน
ห้องพกัมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.02) ด้านหน้ามีป้ายช่ือสถานประกอบการท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.98) การจดัการท่ีจอดรถระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีสนามหญา้สวนหยอ่ม 
เพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั  
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4.6 ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการตัดสินใจเลอืกแพทีพ่กัในจังหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามปัจจัยอตัราค่าแพทีพ่กั 
 
ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราคาค่าแพท่ีพกั  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลติภัณฑ์และบริการ 

อตัราราคาค่าแพทีพ่กั 

รวม 
(n=400) 

1,001-
2,000 บาท 
(n=143) 

2,001-3,000 
บาท 

(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาท
ขึน้ไป 
(n=135) 

1.แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 4.01 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

2.การมีแพท่ีพักให้ เลือกหลาย
ระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา 

4.07 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3 .ค ว าม แ ข็ ง แ ร งค งท น ข อ ง
โครงสร้างอาคาร/ ลักษณะการ
ออกแบบแพพกั 

4.25 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.ระบบรักษาความปลอดภยัเห็น
ไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ 

4.33 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

4.10 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

5.มีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีดี 3.84 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

6.มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ า
ท่ีหลากหลาย 

3.78 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.75 
(มาก) 

7.ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึง
ชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม  

4.17 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.06 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 



 

 69 

จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 
บาทเห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าความแข็งแรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพ
พกั มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอนัดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.45) อนัดับรองลงมาได้แก่ ระบบรักษาความ
ปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.33) ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน 
หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 4.17) การมีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา (ค่าเฉล่ีย 
4.07) แพท่ีพักมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก  (ค่าเฉล่ีย 4.01) มีระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ีดี(ค่าเฉล่ีย 3.84) และมี
กิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
โดยเห็นวา่ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก
(ค่าเฉล่ีย 4.52) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ความแขง็แรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบ
แพพกั (ค่าเฉล่ีย 4.41) ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 4.32) การ
มีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดับ เร่ิมต้น ปานกลาง หรูหรา (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ีดี
(ค่าเฉล่ีย 4.02) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  (ค่าเฉล่ีย 4.01) และมีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ี
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 6 ขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ความแขง็แรงคงทนของ
โครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกั  (ค่าเฉล่ีย 4.06) ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุด
เคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม (ค่าเฉล่ีย 3.86) การมีแพท่ีพกัให้เลือกหลายระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีดี(ค่าเฉล่ีย 3.79) แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
ตามล าดบั และเห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ มีกิจกรรมและเคร่ือง
เล่นทางน ้าท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.48)  



 

 70 

ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคา 

อตัราราคาค่าแพที่พกั 

รวม 
(n=400) 

1,001-2,000 
บาท 

(n=143) 

2,001-3,000 
บาท 

(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาทขึน้

ไป 
(n=135) 

1. ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสม
กบัคุณภาพการใหบ้ริการ 

4.10 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

2. มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากว่า
แพทัว่ๆ ไป 

3.89 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3. ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความ
เหมาะสม 

4.02 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4. มี เอกสารแสดงราคาห้องพัก
และค่าบริการต่างๆ อยา่งละเอียด 

3.98 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

5. ไม่มีการข้ึนราคาหอ้งพกัในช่วง
เทศกาลหรือวนัหยดุ 

3.99 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

6. ราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม 
เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้า เป็นตน้ 

3.86 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

7.สามารถขอเอกสารทางการเงิน 
เช่น บิลเงินสดเพ่ือน าไปเบิกค่าใช่
จ่ายกบับริษทั 

3.64 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

8.มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆอย่าง
ถูกตอ้ง 

4.21 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.97 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 
บาท เห็นว่าปัจจยัด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัใน
ราคา 1,001-2,000 บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
โดยเห็นวา่มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอย่างถูกตอ้ง มีผลต่อการตดัสินใจ
เป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย 4.02) ไม่มีการข้ึนราคา
ห้องพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีเอกสารแสดงราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ 
อย่างละเอียด (ค่าเฉล่ีย 3.98) มีอัตราค่าบริการแพท่ีพักต ่ ากว่าแพทั่วๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 3.89) ราคา
ค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
และสามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้าน
ราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.17) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็น
วา่ปัจจยัดา้นราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ 
มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างถูกตอ้ง มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบั
แรก (ค่าเฉล่ีย 4.34) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.33) ราคา
อาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม และมีเอกสารแสดงราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ อย่างละเอียด 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 4.22) ราคาค่าบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.16) มีอตัรา
ค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากว่าแพทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.05) และสามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงิน
สดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกบับริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคามากกว่า 3,001 
บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัดา้นราคาในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่า
ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 
3.82) อนัดับรองลงมาได้แก่ มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอย่างถูกต้อง 
(ค่าเฉล่ีย 3.79) ไม่มีการข้ึนราคาห้องพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด (ค่าเฉล่ีย 3.76) มีเอกสารแสดง
ราคาห้องพกัและค่าบริการต่างๆ อยา่งละเอียด (ค่าเฉล่ีย 3.75) ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 
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(ค่าเฉล่ีย 3.73) สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อน าไปเบิกค่าใช่จ่ายกับบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.59) และมีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากวา่แพทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ี
พกั   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อตัราราคาค่าแพทีพ่กั 

รวม 
(n=400) 

1,001-2,000 
บาท 

(n=143) 

2,001-3,000 
บาท 

(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาท
ขึน้ไป 
(n=135) 

1. มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลาย
ช่องท าง เช่น  ท างโทรศัพท ์
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.22 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

2. ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบาย
ไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั 

4.03 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3. มี ท่ี จอดรถกว้างขวางและ
เพียงพอ 

3.85 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4. มีเว็บไซต์(Web Site) ในการ
ใหข้อ้มูลของแพท่ีพกั 

4.08 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.04 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 
บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาทเห็นวา่ปัจจยัดา้นสถานท่ีในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่ามีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต 



 

 73 

เป็นตน้ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.22) อนัดบัรองลงมาได้แก่ มีเวบ็ไซต์ (Web 
Site) ในการให้ขอ้มูลของแพท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.08) ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) และมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาทเห็นวา่ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากับ 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
2,001-3,000 บาทเห็นวา่ปัจจยัดา้นสถานท่ีในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
เห็นว่ามีบริการจองแพท่ีพกัได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.43) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีเวบ็ไซต(์Web Site) ในการให้ขอ้มูล
ของแพท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.35) มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และทางเขา้แพท่ีพกั
สะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั (ค่าเฉล่ีย 4.16) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัด้านสถานท่ีในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบั
มากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.04) อนัดบัรองลงมาได้แก่ มีเวบ็ไซต์(Web Site) ใน
การให้ขอ้มูลของแพท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 3.86) ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั (ค่าเฉล่ีย 
3.84) และมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ี
พกั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อตัราราคาค่าแพทีพ่กั 

รวม 
(n=400) 

1,001-2,000 
บาท 

(n=143) 

2,001-3,000 
บาท 

(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาท
ขึน้ไป 
(n=135) 

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนั ง สื อพิ มพ์  หนั ง สื อน า เท่ี ยว 
นิตยสารการท่องเท่ียว 

3.90 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้าย
โฆษณาต่างๆ 

3.86 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3. มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า 3.88 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4. มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั
แพท่ีพกั เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบ
หอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

3.78 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.75 
(มาก) 

5. มีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลาย
วนั 

3.86 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

6. มีการลดราคาแพท่ีพักในช่วงท่ี
ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว 

3.85 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

7.มีการสะสมแต้มแลกรางวลัหรือ
ได้ราคาพิ เศษ เม่ือใช้บ ริการค ร้ัง
ต่อไป 

3.65 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.82 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1 ,001-2,000 
บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายในทุกขอ้มีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ
น าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ี 3.90) อนัดบัรองลงมา
ไดแ้ก่ มีส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีมาประจ า (ค่าเฉล่ี 3.88) มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ 
และมีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ี 3.86) มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น 
ราคา ห้องพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ี 3.78) และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือได้
ราคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ี 3.65) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาทเห็นวา่ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
2,001-3,000 บาทเห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกัน โดยเห็นว่ามีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือน าเท่ียว นิตยสารการ
ท่องเท่ียว มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.18) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ มีการลดราคาแพ
ท่ีพกัในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) มีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี 
เป็นตน้ และมีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ และมีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่า
เฉล่ี 4.04) มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า (ค่าเฉล่ี 4.03) และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคา
พิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ี 4.01) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 5 ขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ มีส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีมาประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.61) มีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์หนังสือน าเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.56) มีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ี
ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.56) มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.55) มี
การให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 3.53) และเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัปาน
กลางเพียง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบห้องพกั 
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แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือได้ราคาพิเศษเม่ือใช้บริการคร้ัง
ต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
แพท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ  าแนกตามจ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ีพกั  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านบุคลากร 

อตัราราคาค่าแพที่พกั 

รวม 
(n=400) 

1,001-2,000 
บาท 

(n=143) 

2,001-3,000 
บาท 

(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาทขึน้

ไป 
(n=135) 

1.พนกังานพดูจาสุภาพเรียบร้อย 4.15 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

2.พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์และ
อธัยาศยัดี 

4.15 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3.พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี 4.12 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.พนักงานมีความช านาญในการ
ใหบ้ริการ 

4.09 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

5.พนักงานบริการลูกค้าอย่างเท่า
เทียมกนั 

4.15 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

6.พนักงานให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง 

4.14 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

7.พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่ง
ดี 

4.18 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

8.พนักงานสามารถให้บริการและ
มีการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วทนัใจลกูคา้ 

4.01 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.43 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ  าแนกตามจ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ี
พกั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านบุคลากร 

อตัราราคาค่าแพที่พกั 

รวม 
(n=400) 

1,001-2,000 
บาท 

(n=143) 

2,001-3,000 
บาท 

(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาทขึน้

ไป 
(n=135) 

9.พนักงานมีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายดี 

3.94 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1 ,001-2,000 

บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคา 1,001-2,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากรในทุกข้อมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก
เช่นกนั โดยเห็นว่าพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 
4.18) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.15) พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์
และอธัยาศยัดี และพนักงานบริการลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.15) พนกังานให้การตอ้นรับ
อย่างอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง (ค่าเฉล่ีย 4.14) พนักงานมีทักษะในการส่ือสารดี (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
พนกังานมีความช านาญในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) พนกังานสามารถให้บริการและมีการแกไ้ข
ปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาทเห็นว่าปัจจยัด้าน
บุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 
บาทเห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากรในทุกข้อมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเห็นว่า
พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.40) อันดับ
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รองลงมาได้แก่ พนักงานพูดจาสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.39) พนักงานมีความช านาญในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.39) พนักงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์และอธัยาศยัดี พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี 
พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั พนกังานสามารถให้บริการและมีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ได้
อย่างรวดเร็วทันใจลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.37) พนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกว่า 
3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
เห็นวา่พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.97) อนัดบั
รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.95) พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) พนกังานมีความช านาญในการให้บริการ และพนกังานให้การตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือ
เดินทางมาถึง(ค่าเฉล่ีย 3.90) พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี (ค่าเฉล่ีย 3.89) พนกังานมีความช านาญ
ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) พนกังานสามารถให้บริการและมีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วทันใจลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.65) และพนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.94) 
ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ี
พกั  

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

อตัราราคาค่าแพทีพ่กั 

รวม 
(n=400) 

1,001-2,000 
บาท 

(n=143) 

2,001-3,000 
บาท 

(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาท
ขึน้ไป 
(n=135) 

1. ก ารจอ งห้ อ งพัก จ าก ช่ อ ง
ทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มีความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.17 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

2. มีการจัดเตรียมแพท่ีพักให้
เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

4.24 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3. มี ก ารดูแล เอาใจใส่ ใน ทุ ก
ขั้นตอนของการเขา้พกั 

4.14 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4. มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือ
เดินทางเข้ามาถึง เช่น มีบริการ
น ้าด่ืม เป็นตน้ 

4.01 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

5. มีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรง
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นกัท่องเท่ียว 

4.10 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

6. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกั
จากพนกังาน 

4.07 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

7. การให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้ ง
การส ารองห้องพัก การจัดหา
หอ้งพกัและการ Check out 

4.10 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.11 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
     ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1 ,001-2,000 
บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการในทุกขอ้มีผลต่อ
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั มีผล
ต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.24) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ การจองห้องพกัจากช่องทางการ
จ าหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.17) มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการ
เข้าพกั (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีการให้บริการท่ีถูกต้องตรงตามความต้องการของนักท่องเท่ียว และการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการส ารองห้องพกั การจดัหาห้องพกัและการ Check out (ค่าเฉล่ีย 4.10) ความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกัจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.07) และมีการตอ้นรับ
อยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้าด่ืม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาทเห็นว่าปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพักในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคา 2,001-3,000 บาทเห็นว่าปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั มีผลต่อการตดัสินใจเป็น
อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.39) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ การจองห้องพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มี
ความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.38) มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเขา้พกั (ค่าเฉล่ีย 
4.36) ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกัจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.33) มีการ
ให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของนักท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.30) มีการตอ้นรับอย่างอบอุ่น 
เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้ าด่ืม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) และการให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการ
ส ารองหอ้งพกั การจดัหาหอ้งพกัและการ Check out (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา มากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจ
อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเห็นว่ามีการจัดเตรียมแพท่ีพักให้เรียบร้อยก่อนเข้าพัก มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.01) อนัดบัรองลงมาได้แก่ มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัให้เรียบร้อย
ก่อนเขา้พกั (ค่าเฉล่ีย 3.94) มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเข้าพกั (ค่าเฉล่ีย 3.92) ความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกัจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.89) มีการตอ้นรับอยา่ง
อบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการน ้ าด่ืม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) มีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรง
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ตามความตอ้งการของนักท่องเท่ียว และการให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้ งการส ารองห้องพกั การจดัหา
หอ้งพกัและการ Check out (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราราค่าแพท่ีพกั  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

อตัราราคาค่าแพทีพ่กั 

รวม 
(n=400) 

1,001-2,000 
บาท 

(n=143) 

2,001-
3,000 บาท 
(n=122) 

มากกว่า 
3,001 บาท
ขึน้ไป 
(n=135) 

1. ด้ านห น้ า มี ป้ าย ช่ื อส ถ าน
ประกอบการท่ีสามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจน 

3.95 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

2. มีสนามหญ้าสวนหย่อม เพื่อ
การผอ่นคลาย 

3.56 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.55 
(มาก) 

3. ก ารจัด ก าร ท่ี จอด รถ เป็ น
ระเบียบ เรียบร้อย 

3.76 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4. ค ว า ม ส ง บ เ งี ย บ แ ล ะ
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 

4.20 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

5. การตกแต่งภายในห้องพักมี
ความสวยงาม 

3.98 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.88 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

  
จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพักในราคา 1,001-2,000 

บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพในทุกขอ้มีผลต่อ
การตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ มีผล
ต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.20) อนัดบัรองลงมาได้แก่ การตกแต่งภายในห้องพกัมี
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ความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.98) ด้านหน้ามีป้ายช่ือสถานประกอบการท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.76) และมีสนามหญา้สวนหยอ่ม 
เพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาทเห็นวา่ปัจจยัดา้นส่ิง
น าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
2,001-3,000 บาทเห็นว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพในทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั โดยเห็นวา่ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบั
แรก (ค่าเฉล่ีย 4.37) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ การตกแต่งภายในห้องพกัมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
ดา้นหนา้มีป้ายช่ือสถานประกอบการท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.16) การจดัการท่ีจอดรถ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.05) และมีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผ่อนคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 4 ขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ดา้นหน้ามีป้ายช่ือ
สถานประกอบการท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.84) การตกแต่งภายในห้องพกัมีความ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.79) และการจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั และ
เห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ มีสนามหญา้สวนหย่อม เพื่อการ
ผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.36)  
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4.7 ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการตัดสินใจเลือกแพที่พักในจังหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อตัราค่าแพทีพ่กั 
 ในการวิเคราะห์ส่วนน้ีผูศึ้กษาจะทดการทดสอบเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการในภาพรวม และรายด้านเท่านั้น จะไม่ทดสอบรายย่อยของแต่ละด้าน เพื่อให้เห็นประเด็น
ชดัเจนวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีของนักท่องเท่ียวท่ีจ าแนกตามเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอตัราค่าแพท่ีพกั 
และการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะใชส้ถิติ t-test และ F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี โดย
ใชส้ถิติ t-test กบักลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ ใช้สถิติ F-test กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่สองกลุ่ม
ข้ึนไป ได้แก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอตัราค่าแพท่ีพกั กรณีท่ีพบความแตกต่าง จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงผลดงัตารางท่ี 46 – 
64 
 
ตารางที่ 4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

เพศ 

t Sig. 
ชาย 

(n = 202) 
หญงิ 

(n = 198) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 4.14 3.93 3.177 0.002* 
 (มาก) (มาก)   
2.ปัจจยัดา้นราคา 4.04 3.83 2.842 0.005* 
 (มาก) (มาก)   
3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.12 4.00 1.777 0.076* 
 (มาก) (มาก)   
4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.88 3.71 2.185 0.029* 
 (มาก) (มาก)   
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ตารางที่ 4.46 (ต่อ) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตาม
เพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

เพศ 

t Sig. 
ชาย 

(n = 202) 
หญงิ 

(n = 198) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

5.ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.18 4.03 1.869 0.062 
 (มาก) (มาก)   
6.ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 4.19 4.02 2.238 0.026* 
 (มาก) (มาก)   
7.ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 4.04 3.78 3.642 0.000* 
 (มาก) (มาก)   

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 3.90 2.852 0.005* 
 (มาก) (มาก)   
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาตามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผล
ต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย = 4.19) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย = 
4.18) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.14) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 
4.12) ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 4.04) และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.88) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.90) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ในทุกด้านมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นกัน โดยเห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากรมีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย = 4.03) อนัดบัรองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.02) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 4.00) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.93) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.71) ตามล าดบั 

เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตาม
เพศ โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย เห็นว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นวา่ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  และปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้น
ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแพพักในจังหวดักาญจนบุรีมากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง แต่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.47 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

F Sig. 

น้อยกว่า  
10,000 บาท 
(n = 128) 

10,001- 
20,000 บาท 
(n = 150) 

มากกว่า  
20,001 ขึน้ไป 
(n = 112) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

3.82 4.17 4.11 10.959 0.000* 

 (มาก) (มาก) (มาก)   
2.ปัจจยัดา้นราคา 3.68 4.12 3.99 14.163 0.000* 
 (มาก) (มาก) (มาก)   
3.ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.83 4.24 4.07 12.571 0.000* 

 (มาก) (มาก) (มาก)   
4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.47 3.99 3.91 18.573 0.000* 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก)   

5.ปัจจยัดา้นบุคลากร 
3.85 4.29 4.15 11.767 0.000* 
(มาก) (มาก) (มาก)   

6.ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.88 4.27 4.15 10.577 0.000* 
(มาก) (มาก) (มาก)   

7.ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอ
ทางกายภาพ 

3.72 4.05 3.94 7.787 0.000* 
(มาก) (มาก) (มาก)   

ค่าเฉลีย่รวม 3.75 4.16 4.05 15.760 0.000* 
 (มาก) (มาก) (มาก)   

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได ้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 
10,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 6 ปัจจยั มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก ได้แก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.88) ปัจจยัดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย = 3.85) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.82) 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.72) และปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ตามล าดบั 
และเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับปานกลางเพียงปัจจยัเดียวคือ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.47) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั โดยเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย = 4.29) อนัดบั
รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.27) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย = 4.24) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.17) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 4.12) ปัจจยัดา้นส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.05) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด(ค่าเฉล่ีย  = 3.99) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,001 ข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจ
อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อ
การตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย = 4.15) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย = 
4.11) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 4.07) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 3.99) ปัจจยัดา้น
ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.94) และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.91) 
ตามล าดบั 
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เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทุก
ปัจจยั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

 เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ส าหรับดา้นท่ีแตกต่างกนั
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ โดยใช้วิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) 
รายละเอียดแสดงผลดงัตารางท่ี 48 – 55 

 
ตารางที่ 4.48 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
โดยรวม ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.75 4.16 4.05 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.75 - (0.41*) (0.30*) 
10,001-20,000 บาท 4.16  - (0.11) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 4.05   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

และมากกว่า 20,001 ข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อย
กวา่ 10,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.49 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.82 4.17 4.11 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.82 - (0.35*) (0.29*) 
10,001-20,000 บาท 4.17  - (0.06) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 4.11   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

และมากกว่า 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 
20,001 ข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
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ตารางที ่4.50 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.68 4.12 3.99 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.68 - (0.44*) (0.31*) 
10,001-20,000 บาท 4.12  - (0.13) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 3.99   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

และมากกว่า 20,001 ข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในจงัหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 
20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.51 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผล
ต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.83 4.24 4.07 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.83 - (0.41*) (0.24*) 
10,001-20,000 บาท 4.24  - (0.17) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 4.07   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
และมากกว่า 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท และมากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

 
 

ตารางที ่4.52 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.47 3.99 3.91 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.47 - (0.52*) (0.44*) 
10,001-20,000 บาท 3.99  - (0.08) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 3.91   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

และมากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
และมากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
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ตารางที่ 4.53 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.85 4.29 4.15 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.85 - (0.44*) (0.30*) 
10,001-20,000 บาท 4.29  - (0.14) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 4.15   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
และมากกว่า 20,001 ข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 
20,001 ข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผล
ต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.88 4.27 4.15 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.88 - (0.39*) (0.27*) 
10,001-20,000 บาท 4.27  - (0.12) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 4.15   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
และมากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
และมากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

 
 

ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

มากกวา่  
20,001 ข้ึนไป 

3.72 4.05 3.94 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 3.72 - (0.33*) (0.22*) 
10,001-20,000 บาท 4.05  - (0.11) 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 3.94   - 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

และมากกวา่ 20,001 ข้ึนไป เห็นว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ี
พกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท และมากกว่า 20,001 ข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
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ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตาม
อตัราค่าแพท่ีพกั 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

อตัราค่าแพทีพ่กั 

F Sig. 

1,001- 
2,000 บาท 
(n=143) 

2,001- 
3,000 บาท 
(n=122) 

3,001 บาท 
ขึน้ไป 
(n=135) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

4.06 4.23 3.84 11.491 0.000* 

 (มาก) (มาก) (มาก)   
2.ปัจจยัดา้นราคา 3.96 4.18 3.70 14.866 0.000* 
 (มาก) (มาก) (มาก)   
3.ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

4.05 4.29 3.86 12.645 0.000* 

 (มาก) (มาก) (มาก)   
4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.83 4.08 3.51 19.207 0.000* 
(มาก) (มาก) (มาก)   

5.ปัจจยัดา้นบุคลากร 
4.10 4.35 3.89 12.064 0.000* 
(มาก) (มาก) (มาก)   

6.ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.12 4.33 3.90 11.082 0.000* 
(มาก) (มาก) (มาก)   

7.ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอ
ทางกายภาพ 

3.89 4.11 3.75 8.849 0.000* 
(มาก) (มาก) (มาก)   

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 4.22 3.78 16.557 0.000* 
 (มาก) (มาก) (มาก)   

หมายเหตุ การแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.56 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัทุกระดบัราคา เห็นวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามอตัราค่าแพท่ีพกั พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
1,001-2,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นว่าปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.12) อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย = 4.10) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.06) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 4.05) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 
= 3.96) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.89) และปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.05) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย = 4.35) 
อนัดบัรองลงมาได้แก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.33) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  (ค่าเฉล่ีย = 4.29) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.23) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 
= 4.18) ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.11) และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.08) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป เห็นว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกั
ในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกดา้นมีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยเห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเป็น
อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย = 3.90) อนัดบัรองลงมาได้แก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย = 3.89) ปัจจยัด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (ค่าเฉล่ีย = 3.86) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.84) ปัจจยัดา้น
ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 3.70) และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดบั 
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เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตาม
อตัราค่าแพท่ีพกั โดยใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัใน
ราคาต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา ต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการทุกปัจจยั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ส าหรับดา้นท่ีแตกต่างกนั
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ โดยใช้วิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) รายละเอียด
แสดงผลดงัตารางท่ี 57 – 64 

 
ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
โดยรวม ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนก
ตามอตัราค่าแพท่ีพกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

4.00 4.22 3.78 
1,001-2,000 บาท 4.00 - (0.22)* (0.22)* 
2,001-3,000 บาท 4.22  - (0.44)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.78   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคามากกว่า 
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3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 
บาท เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการโดยรวม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.58 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

4.06 4.23 3.84 
1,001-2,000 บาท 4.06 - (0.17)* (0.22)* 
2,001-3,000 บาท 4.23  - (0.39)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.84   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในจงัหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
1,001-2,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 
บาท เห็นวา่ปัจจยัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 

 
ตารางที ่4.59 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.96 4.18 3.70 
1,001-2,000 บาท 3.96 - (0.22)* (0.26)* 
2,001-3,000 บาท 4.18  - (0.48)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.70   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพักในราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 
บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 
บาท เห็นว่าปัจจยัด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ
แพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดั
กาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
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ตารางที่ 4.60 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผล
ต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ี
พกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

4.05 4.29 3.86 
1,001-2,000 บาท 4.05 - (0.24)* (0.19)* 
2,001-3,000 บาท 4.29  - (0.43)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.86   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 
บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นสถานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ
แพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
แพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
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ตารางที ่4.61 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.83 4.08 3.51 
1,001-2,000 บาท 3.83 - (0.25)* (0.32)* 
2,001-3,000 บาท 4.08  - (0.57)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.51   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 
บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
มากกว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพักในราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 
1,001-2,000 บาท 
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ตารางที่ 4.62 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ีพกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

4.10 4.35 3.89 
1,001-2,000 บาท 4.10 - (0.25)* (0.21)* 
2,001-3,000 บาท 4.35  - (0.46)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.89   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแพท่ีพักในจังหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 
1,001-2,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 
บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ
แพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
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ตารางที่ 4.63 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผล
ต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ี
พกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

4.12 4.33 3.90 
1,001-2,000 บาท 4.12 - (0.21)* (0.22)* 
2,001-3,000 บาท 4.33  - (0.43)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.90   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 
บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
มากกว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพักในราคามากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแพท่ีพกัใน
ราคา 1,001-2,000 บาท 
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ตารางที่ 4.64 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอตัราค่าแพท่ี
พกั 

อตัราค่าแพท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย 

1,001- 
2,000 บาท 

2,001- 
3,000 บาท 

3,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.89 4.11 3.75 
1,001-2,000 บาท 3.89 - (0.22)* (0.14) 
2,001-3,000 บาท 4.11  - (0.36)* 
มากกว่า 3,001 บาทข้ึน
ไป 

3.75   - 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-3,000 บาท 
เห็นว่าปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดักาญจนบุรี
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และมากกวา่ 3,001 บาท
ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 2,001-
3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพท่ีพกัในจงัหวดั
กาญจนบุรีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการแพท่ีพกัในราคา 1,001-2,000 บาท และมากกวา่ 3,001 
บาทข้ึนไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
เลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการแพที่พ ักในจังหวดักาญจนบุรี  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่เดินทางมาใช้บริการแพที่พกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวนทั้งส้ิน 10 แพ ใน
สัดส่วนเท่าๆ กัน คือ แพพกัละ 40 ราย ใช้วิธีการเก็บตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยกระจายการเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ะ
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย และใช้สถิติเชิง
อนุมาน ไดแ้ก่ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในกรณีที่การวเิคราะห์ค่า
เอฟ (F-test) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วยวิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) โดย
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไวท้ี่ ระดับ 0.05 ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราช/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้อ
เดือน 10,001-20,000 บาท และมีถ่ินที่อยูภ่าคกลาง  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี 
จากผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 3 คร้ัง โดย

จะท่องเที่ยวในช่วงวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเขา้พกั 1 คืน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
เขา้พกัเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ส าหรับบุคคลที่มีส่วนต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัมากที่สุดคือ 
เพือ่น/ญาติพีน่้อง นอกจากน้ียงัพบวา่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองแพที่พกัทางโทรศพัท ์ส าหรับเหตุผล
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ในการเลือกแพที่พกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรีเน่ืองจากชอบสถานที่ และนักท่องเที่ยวใช้
บริการแพที่พกัในราคา 1,001-2,000 บาท มากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การตัดสินใจเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี 

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวม และรายดา้นมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในระดับมาก  โดยปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก อันดบัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพทีพ่กัสูงสุดเป็นอนัดบัแรก แสดงผลดงัตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกั
สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยย่อยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกแพทีพ่ักสูงสุด 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ - ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ  
2. ปัจจยัดา้นราคา - มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

อยา่งถูกตอ้ง 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย - มีบริการจองแพที่พกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด - มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพมิพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ

น าเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว 
5. ปัจจยัดา้นบุคลากร - พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 
6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ - มีการจดัเตรียมแพที่พกัใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกั 
7. ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ - ความสงบเงียบและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 

 
จากตารางที่ 5.1 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

แพที่พกัสูงสุด คือ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาที่มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัสูงสุด คือ มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่ง
ถูกตอ้ง ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานที่ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพทีพ่กัสูงสุด คือ มีบริการจองแพที่พกัได้
หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ



 

 106 

การตดัสินใจเลือกแพที่พกัสูงสุด คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือพมิพ ์หนังสือน าเที่ยว 
นิตยสารการท่องเที่ยว ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัสูงสุด คือ พนักงาน
เอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกั
สูงสุด คือ มีการจดัเตรียมแพที่พกัใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกั และปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพที่
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัสูงสุด คือ ความสงบเงียบและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 

แต่เม่ือพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพที่พกั 10 อนัดบัแรก แสดงผลไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 5.2 สรุปผลของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกั 
10 อนัดบัแรก 

ปัจจัยย่อยด้าน ปัจจัยหลักด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

อันดับที ่

ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น 
เส้ือชูชีพ 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

4.31 
(มาก) 

1 

ความแขง็แรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/
ลกัษณะการออกแบบแพพกั 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

4.23 
(มาก) 

2 

มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทางเช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.23 
(มาก) 

2 

ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ ดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

4.22 
(มาก) 

3 

มีการจดัเตรียมท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ 

4.21 
(มาก) 

4 

พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.18 
(มาก) 

5 

พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.16 
(มาก) 

6 

การจองห้องพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก
มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ 

4.16 
(มาก) 

6 

พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์และอธัยาศยัท่ีดี ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.15 
(มาก) 

7 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ)สรุปผลของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
แพพกั 10 อนัดบัแรก 
 

ปัจจัยย่อยด้าน ปัจจัยหลักด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

อันดับที ่

พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.15 
(มาก) 

7 

พนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเม่ือ
เดินทางมาถึง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.13 
(มาก) 

8 

การดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเขา้
พกั 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.13 
(มาก) 

8 

พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.12 
(มาก) 

9 

พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.12 
(มาก) 

9 

ความสะอาดของแพที่พกัรวมถึงชุดเคร่ือง
นอน หมอนผา้ห่ม 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

4.11 
(มาก) 

10 

มีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

ดา้นราคา 4.11 
(มาก) 

10 

 
จากตารางที่ 5.2 พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัหลกัดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ล าดบัต่อมาเป็นปัจจยัดา้นสถานที่ ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นราคา ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่กลุ่มปัจจยัดงักล่าว 
เป็นปัจจยัหลกัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
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 ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ตัดสินใจเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ 

จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน
สถานที่ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัสูงสุด
เป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามเพศ แสดงผลดงัตารางที่ 67 
 
ตารางที่ 5.3 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ปัจจัยย่อยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ
เลอืกแพพักสูงสุด 

ปัจจัยย่อยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ
เลอืกแพพักสูงสุด 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

- ระบบรักษาความปลอดภยัเห็น
ไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ 

- ระบบรักษาความปลอดภยัเห็น
ไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ 

2. ปัจจยัดา้นราคา - มีการคิดราคาห้องพักและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆอย่าง
ถูกตอ้ง 

- ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสม
กบัคุณภาพการให้บริการ 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

- มีบริการจองแพท่ีพักได้หลาย
ช่ อ งท าง  เช่ น  ท างโท รศัพ ท ์
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

- มีบริการจองแพท่ีพักได้หลาย
ช่ อ งท าง  เช่ น  ท างโท รศัพ ท ์
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

- มีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์
เช่น หนัง สือพิมพ์  หนังสือน า
เท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว 

- มี ส่ วน ลด ให้ กับ ลู ก ค้ า ท่ี ม า
ประจ า  
- มีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ี
ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว 

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร - พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
อยา่งดี 

- พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์และ
อธัยาศยัดี 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ 

- มี ก ารจัด เต รี ยมแพ ท่ี พัก ให้
เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

- มี ก ารจัด เต รี ยมแพ ท่ี พัก ให้
เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 



 

 109 

 
ตารางที่ 5.3 (ต่อ) สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่
พกัในจงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ปัจจัยย่อยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ
เลอืกแพพักสูงสุด 

ปัจจัยย่อยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ
เลอืกแพพักสูงสุด 

7. ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

- ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติ 

- ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติ 

 
  จากตารางที่ 5.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่าปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั 
เช่น เส้ือชูชีพ 
  ปัจจยัดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย เห็นว่าปัจจยัยอ่ยดา้นราคาที่มีผลต่อ
การตดัสินใจสูงสุด คือ มีการคิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอยา่งถูกตอ้ง ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิง เห็นว่าปัจจยัยอ่ยด้านราคาที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ราคาแพที่พกัมี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานที่ที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีบริการจองแพที่พกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย เห็นว่าปัจจยัยอ่ย
ด้านการส่งเสริมการขายที่ มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ มีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ ์หนังสือน าเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง เห็นวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ที่มาประจ า และมี
การลดราคาแพที่พกัในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว 
  ปัจจยัดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรที่มี
ผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ พนักงานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 
เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือพนกังานมีมนุษยส์มัพนัธแ์ละอธัยาศยัดี 
  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง 
เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีการจดัเตรียมแพที่พกั
ใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกั 
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  ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง 
เห็นว่าปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ความสงบเงียบและ
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
  

ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการตัดสินใจเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกระดับรายได้ เห็นว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน
สถานที่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นระดบั
มาก  ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท ที่เห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากร 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกั อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยของส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
แสดงผลดงัตารางที่ 68 

 
ตารางที่ 5.4 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกั
ในจงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท มากกว่า 20,001 บาทขึน้ไป 

ปัจจัยย่อยทีม่ผีลต่อการ
ตดัสินใจเลอืกแพพักสูงสุด 

ปัจจัยย่อยทีม่ผีลต่อการ
ตดัสินใจเลอืกแพพักสูงสุด 

ปัจจัยย่อยทีม่ผีลต่อการ
ตดัสินใจเลอืกแพพักสูงสุด 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ 

- ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยเห็นได้เด่นชัด 
เช่น เส้ือชูชีพ 

- ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยเห็นได้เด่นชัด 
เช่น เส้ือชูชีพ 

- ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยเห็นได้เด่นชัด 
เช่น เส้ือชูชีพ 

2. ปัจจยัดา้นราคา - ร าค าแพ ท่ี พัก มี คว าม
เหมาะสมกับคุณภาพการ
ให้บริการ 

- ร าค าแพ ท่ีพัก มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพการ
ให้บริการ 

- มีการคิดราคาห้องพัก
แ ล ะ ส่ิ ง อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

3. ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

- มีบริการจองแพท่ีพกัได้
หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต  
เป็นตน้   

- มีบริการจองแพท่ีพกัได้
หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้   

- มีบริการจองแพท่ีพกัได้
หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต  
เป็นตน้   
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ) สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่
พกัในจงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท มากกว่า 20,001 บาทขึน้ไป 

ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัสูงสุด 

ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัสูงสุด 

ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัสูงสุด 

4. ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

- มีส่วนลดให้กับลูกค้า
ท่ีมาประจ า 

- มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์เช่น
หนงัสือพิมพ ์หนงัสือน า
เท่ียว นิตยสารการ
ท่องเท่ียว   

- การโฆษณาผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ ์เช่น
หนงัสือพิมพ ์หนงัสือน า
เท่ียว นิตยสารการ
ท่องเท่ียว   
- มีการโฆษณาตามส่ือ 
หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ  
- มีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้
พกัหลายวนั 

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร - พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้
เป็นอยา่งดี   

- พ นั ก ง าน เอ าใ จ ใ ส่
ลูกคา้เป็นอยา่งดี   

- พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้
เป็นอยา่งดี   

6. ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ให้บริการ 

- มีการจดัเตรียมแพท่ีพกั
ให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

- มีการจัดเตรียมแพ ท่ี
พกัให้เรียบร้อยก่อนเข้า
พกั 

- มีการจดัเตรียมแพท่ีพกั
ให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

7. ปัจจยัดา้นส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ 

- ความสงบเงียบและ
บรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติ 

- ความสงบเงียบและ
บรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติ 

- ความสงบเงียบและ
บรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติ 

   
  จากตารางที่ 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้ เห็นว่าปัจจัยย่อยด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น 
เส้ือชูชีพ 
  ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกวา่ 10,000 บาท 
และ 10,001-20,000 บาท เห็นว่าปัจจยัยอ่ยดา้นราคาที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ราคาแพที่พกัมี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
20,001 บาทขึ้นไป เห็นว่าปัจจยัยอ่ยดา้นราคาที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีการคิดราคาห้องพกั
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 
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  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได ้เห็นวา่ปัจจยัยอ่ย
ดา้นสถานที่ที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีบริการจองแพที่พกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย
กวา่ 10,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีส่วนลด
ให้กบัลูกคา้ที่มาประจ า ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เห็นว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพมิพ ์หนงัสือน าเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว และผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 20,001 บาทขึ้นไป เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ 
มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพมิพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หนงัสือน าเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว มีการโฆษณา
ตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ และมีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั 
  ปัจจยัด้านบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้ เห็นว่าปัจจยัย่อยด้าน
บุคลากรที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 
  ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้ เห็นว่า
ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีการจดัเตรียมแพที่พกัให้
เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 
  ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได้ เห็นว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ความสงบเงียบและบรรยากาศ
ที่เป็นธรรมชาติ 
 

ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการตัดสินใจเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอัตราค่าแพที่พัก 

จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการแพที่พกัทุกระดับราคา เห็นว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นสถานที่ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
และปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัในจงัหวดักาญจนบุรีอยู่ใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกั
สูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามอตัราค่าแพที่พกั แสดงผลดงัตารางที่ 5.5 
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ตารางที่ 5.5 สรุปผลปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก จ าแนกตามอตัราค่าแพที่พกั 

ปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

อัตราค่าแพที่พกั 

1,001-2,000 บาท 2,001-3,000 บาท มากกว่า 3,001 บาทขึน้ไป 

ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัสูงสุด 

ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัสูงสุด 

ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแพพกัสูงสุด 

1. ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

- ความแข็งแรงคงทน
ของโครงสร้างอาคาร/ 
ลกัษณะการออกแบบแพ
พกั 

- ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยเห็นได้เด่นชัด 
เช่น เส้ือชูชีพ 

- ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยเห็นได้เด่นชัด 
เช่น เส้ือชูชีพ 

2. ปัจจยัดา้นราคา - มีการคิดราคาห้ องพัก
แ ล ะ ส่ิ ง อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

- มีการคิดราคาห้องพัก
แล ะ ส่ิ ง อ าน ว ยค ว าม
ส ะ ด ว ก ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง
ถูกตอ้ง 

- ร าคาแพ ท่ีพัก มีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพการ
ให้บริการ 

3. ปัจจยัดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย 

- มีบริการจองแพท่ีพักได้
หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็น
ตน้   

- มีบริการจองแพท่ีพกัได้
หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้   

- มีบริการจองแพท่ีพกัได้
หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศัพท์  อินเตอร์ เน็ต 
เป็นตน้   

4. ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

- มีก ารโฆษณ าผ่ าน ส่ื อ
ส่ิงพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ ์
หนังสือน าเท่ียว นิตยสาร
การท่องเท่ียว   

- มีการโฆษณาผ่านส่ือ
ส่ิ ง พิ ม พ์  เ ช่ น
หนงัสือพิมพ์ หนังสือน า
เ ท่ี ย ว  นิ ต ย ส า ร ก า ร
ท่องเท่ียว   

- มีส่วนลดให้กับลูกค้า
ท่ีมาประจ า 

5. ปัจจยัดา้น
บุคลากร 

- พนักงานเอาใจใส่ลูกค้า
เป็นอยา่งดี   

- พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้
เป็นอยา่งดี   

- พนกังานเอาใจใส่ลูกค้า
เป็นอยา่งดี   

6. ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ให้บริการ 

- มีการจัดเตรียมแพท่ีพัก
ให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

- มีการจดัเตรียมแพท่ีพกั
ให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

- มีการจัดเตรียมแพท่ีพัก
ให้เรียบร้อยก่อนเขา้พกั 

7. ปัจจยัดา้นส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ 

- ค ว าม ส งบ เงี ยบ แ ล ะ
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 

- ความสงบ เงียบและ
บ ร ร ย า ก า ศ ท่ี เ ป็ น
ธรรมชาติ 

- ค ว ามส งบ เงี ยบ แล ะ
บ ร ร ย า ก า ศ ท่ี เ ป็ น
ธรรมชาติ 
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  จากตารางที่ 5.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ความแข็งแรงคงทนของ
โครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัในราคา 
2,001-3,000 บาท และมากกว่า 3,001 บาทขึ้ นไป เห็นว่าปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจสูงสุด คือ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ 
  ปัจจยัดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัในราคา 1,001-2,000 บาท 
และ 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ มีการคิดราคา
หอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอยา่งถูกตอ้ง ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัใน
ราคามากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ราคาแพที่
พกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัทุกระดบัราคา 
เห็นว่าปัจจยัยอ่ยดา้นสถานที่ที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีบริการจองแพที่พกัไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัในราคา 
1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท เห็นว่าปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการขายที่ มีผลต่อการ
ตดัสินใจสูงสุด คือ มีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์เช่นหนังสือพิมพ ์หนังสือน าเที่ยว นิตยสารการ
ท่องเที่ยว  และผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการแพที่พกัในราคามากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป เห็นวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ที่มาประจ า 
  ปัจจยัดา้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัทุกระดับราคา เห็นว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 
  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการแพที่พกัทุกระดบั
ราคา  เห็นว่าปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ มีการจดัเตรียมแพ
ที่พกัใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกั 
  ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการแพที่พกัทุก
ระดับราคา เห็นว่าปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพที่มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด คือ ความสงบ
เงียบและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
 
  



 

 115 

 ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และอัตราค่าแพที่พัก 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ มีผลต่อ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และอตัราค่าแพที่พกั สามารถสรุปไดด้งัตารางที่ 70 
 
ตารางที่  5.6 สรุปผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ าแนกตามเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอตัราค่าแพที่พกั 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน อัตราค่าแพที่พัก 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ    

2. ปัจจยัดา้นราคา    

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด    

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร    

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ    

7. ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ    

รวม    

หมายเหตุ :  หมายถึง มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 จากตารางที่ 5.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั และใชบ้ริการแพ
ที่พกัในราคาต่างกนั เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม และรายดา้นยอ่ยมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการโดยรวม และรายดา้นยอ่ยเกือบทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัดา้นบุคลากรที่ไม่พบความแตกต่าง  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ด้านบุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถาม เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมที่มีผลการตดัสินใจ
เลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์
เจริญ (2554) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อต่อพนักงานขายในการ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ โดยรวม มี
ผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
เห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

มีผลการตดัสินใจเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด แต่ละดา้นสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาจากงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของการะเกด แก้วมรกต (2554) ที่ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจงัหวดั
กระบี่พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจมากเป็นอนัดบัแรก คือ ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือ
ชูชีพซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2554) ที่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม. อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2554) ที่พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจมาก
เป็นอนัดบัแรก คือ มีการคิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของชัยญา สัชฌะไชย (2555) ที่ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
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การตดัสินใจของพนักงานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม เห็นว่าการ
คิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆที่ถูกตอ้ง มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการะเกด  แก้วมรกต (2554) ที่พบวา่ ปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลต่อ
การตดัสินใจมากเป็นอันดับแรก คือ การมีบริการจองแพที่พกัได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธัชมาศ มิ่งขวัญ (2551) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง ทศันคติ
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวา่ควรมีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศพัทห์รืออินเตอร์เน็ตเป็นอนัดบัแรก  

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการ
ตดัสินใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2554) ที่พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่มี
ผลต่อการตดัสินใจมากเป็นอนัดบัแรก คือ การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์หนังสือน า
เที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2554) ที่พบว่า 
การโฆษณาตามส่ือต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 

ปัจจยัด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ 
(2554) ที่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากเช่นกัน ส่วนปัจจยัย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจมากเป็นอนัดบัแรก คือ พนักงานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชัยญา สัชฌะไชย (2555) ที่พบว่า 
พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดีเป็นปัจจยัที่มีผลอยูใ่นอนัดบัแรกเช่นกนั 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชัยญา สัชฌะไชย (2555) ที่พบว่า ปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีผลในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการจดัเตรียมแพที่พกัให้
เรียบร้อยก่อนเขา้พกันั้น ผูต้อบแบบสอบถาม เห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2554) ที่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ือง
การตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึงมากเป็นอนัดบัแรก 

ปัจจัยด้าน ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่ามีผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชัยญา สัชฌะไชย (2555) ที่พบว่า 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็น
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ว่ามีผลต่อการตดัสินใจมากเป็นอันดับแรก คือ ความสงบเงียบและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการะเกด แก้วมรกต (2554) ที่พบวา่ บรรยากาศของโรงแรมเป็นปัจจยัที่
มีผลอยูใ่นอนัดบัแรกเช่นกนั 
  
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแพที่พกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 3 คร้ังต่อปี โดยจะท่องเที่ยวในช่วง
วนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั แต่จะเขา้พกัเพยีง 1 คืนเท่านั้น เพือ่เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  

2. นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกแพที่พกัเน่ืองจากชอบสถานที่ และญาติหรือเพื่อนแนะน า 
อีกทั้งเพื่อน/ญาติพี่น้องจะมีส่วนในการตดัสินใจเลือกแพที่พกั และจะใชโ้ทรศพัทเ์พื่อจองแพที่พกั
มากที่สุด  

3. ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ เป็นปัจจยัใน
ดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ียงัพบว่า นักท่องเที่ยวไม่ว่าเพศชาย
หรือหญิง มีรายไดทุ้กระดบั และใช้บริการแพที่พกัในราคา  2,001-3,000 บาท และมากกว่า 3,001 บาท
ขึ้นไป ต่างก็เห็นว่า ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ เป็น
ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก ส่วนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการแพที่พ ักในราคา 1,001-         
2,000 บาท เห็นว่าปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความแข็งแรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบ
แพพกัเป็นปัจจยัมีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรง  คงทนของ
โครงสร้างแพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ นอกจากนั้นยงัพบวา่ นักท่องเที่ยวที่ใชบ้ริการแพที่
พกัในราคา มากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยเกือบทุกเร่ืองมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก ยกเวน้เร่ืองมีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าที่หลากหลาย ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปาน
กลางเท่านั้น  

4. ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง 
และ ราคาแพที่พกัมีความเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจยัในด้านราคาที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นเพศชาย มีรายไดม้ากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป และใช้
บริการแพที่พกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท จะให้ความส าคญักับมีการคิดราคา
หอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นเพศหญิง มีรายไดน้้อย
กวา่ 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท และใชบ้ริการแพที่พกัในราคามากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป จะ
ใหค้วามส าคญักบัราคาแพที่พกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้ริการ  



 

 119 

 5. ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการมีบริการจองแพที่พกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น  เป็นปัจจัยในด้านสถานที่ที่ มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก นอกจากน้ียงัพบว่า 
นกัท่องเที่ยวไม่วา่เพศชายหรือหญิง มีรายไดทุ้กระดบั และใชบ้ริการแพที่พกัทุกระดบัราคาต่างก็เห็นว่า 
ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการมีบริการจองแพที่พกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เป็น
ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก  

6. ปัจจัยย่อยเร่ืองการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือน าเที่ยว 
นิตยสารการท่องเที่ยว และมีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ที่มาประจ าเป็นปัจจยัในดา้นการส่งเสริมการขายที่มี
ผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัตน้ๆ นอกจากน้ียงัพบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นเพศชาย มีรายได้มากกว่า 
10,000 บาท และใชบ้ริการแพที่พกัในราคา 1,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการโฆษณาผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์หนังสือน าเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยวมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอันดับ
ตน้ๆ เช่นกนั ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นเพศหญิง มีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท และใชบ้ริการแพที่พกัใน
ราคามากกวา่ 3,001 บาทขึ้นไป เห็นว่าปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ที่มาประจ าเป็นปัจจยัที่มีผล
ต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ียงัพบว่า  นักท่องเที่ยวที่มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 10,000 
บาท และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใชบ้ริการแพที่พกัในราคา มากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยใน
เร่ืองการมีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบัแพที่พกั เช่น ราคา หอ้งพกั รูปแบบห้องพกั แผนที่ เป็นตน้ 
และมีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัปานกลางเท่านั้น อีกทั้งนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท ยงัเห็นวา่ปัจจยัยอ่ย
ในเร่ืองการมีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนัมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น  
  7. ปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนักงานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดีเป็นปัจจยัในดา้นบุคลากรที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัท่องเที่ยวเพศชาย มีรายไดทุ้กระดบั และใชบ้ริการ
แพที่พกัทุกระดบัราคาต่างก็เห็นวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดีเป็นปัจจยัที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก  

8. ปัจจัยย่อยเร่ืองมีการจัดเตรียมแพที่พ ักให้เรียบร้อยก่อนเข้าพักเป็นปัจจยัในด้าน
กระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ียงัพบว่า นักท่องเที่ยวไม่ว่า
เพศชายหรือหญิง มีรายไดทุ้กระดบั และใช้บริการแพที่พกัทุกระดบัราคาต่างก็เห็นว่า ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมี
การจดัเตรียมแพที่พกัใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกัเป็นปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก  

9. ปัจจยัย่อยเร่ืองความสงบเงียบและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นปัจจยัในด้านส่ิง
น าเสนอทางกายภาพที่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัท่องเที่ยวไม่ว่าเพศ
ชายหรือหญิง มีรายไดทุ้กระดบั และใช้บริการแพที่พกัทุกระดบัราคาต่างก็เห็นว่า ปัจจยัยอ่ยเร่ืองความ
สงบเงียบและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ียงั
พบวา่ นกัท่องเที่ยวเพศหญิง กลุ่มที่มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท และกลุ่มที่ใชบ้ริการแพที่พกั
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ในราคา มากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยเกือบทุกเร่ืองมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
ยกเวน้เร่ืองมีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพื่อการผอ่นคลาย ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านั้น  

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเลือกแพที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรี มีขอ้เสนอแนะที่จะน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ
แพที่พกัในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงต่อความตอ้งการของลูกค้า และควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจในแต่ละปัจจยัทางการตลาด
ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยเร่ืองมีระบบรักษา
ความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพเป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามไม่ว่าเพศชายหรือหญิง มี
รายได้ทุกระดับ ใช้บริการแพที่พกัในราคา  2,001-3,000 บาท และมากกว่า 3,001 บาทขึ้ นไปให้
ความส าคญั และมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นทางผูป้ระกอบการควรที่จะ
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการรักษาความปลอดภยัในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะการเตรียมเส้ือชูชีพใหเ้พียงพอ
กบัจ านวนนักท่องเที่ยว อีกทั้งควรว่าจา้งบริษทัรักษาความปลอดภยัที่มีช่ือเสียงหรือประสานงานกบั
สถานีต ารวจเพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจตรารักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และควรที่จะท าการ
ส่ือสารให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการเอาใจใส่ของผูป้ระกอบการในด้านความปลอดภยัต่างๆ ซ่ึงถือเป็น
เป้าหมายส าคญัของการให้บริการ นอกจากน้ีควรสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักท่องเที่ยวว่าแพที่พกัมี
โครงสร้างที่แข็งแรง มัน่คง มีการออกแบบที่ไดม้าตรฐาน และปลอดภยั โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการแพที่พกัในราคา 1,001-2,000 บาท เน่ืองจากนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีเห็นว่าปัจจยัย่อยในเร่ืองความ
แข็งแรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการออกแบบแพพกัเป็นปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจเป็น
อันดับแรก นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าให้
หลากหลาย เช่น มีสไลเดอร์ เรือพาย เป็นตน้ แม้ว่านักท่องเที่ยวที่ใช้บริการแพที่พกัในราคา 1,001-
2,000 บาท จะให้ความส าคัญไม่มากนัก แต่ก็ควรจัดกิจกรรมทางน ้ าให้หลากหลาย เพื่อให้
นกัท่องเที่ยวไดท้  ากิจกรรมกบัครอบครัว หรือเพือ่นๆ และเพือ่ความบนัเทิงใจ เป็นตน้ 

ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยเร่ืองมีการคิดราคาห้องพกัและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง และราคาแพที่พกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ
เป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั และมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัเป็นอนัดบัแรก 
ดงันั้นทางผูป้ระกอบการควรก าหนดอตัราค่าแพที่พกัให้เหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ ตลอดจน
ก าหนดราคาที่พกัอยา่งใหแ้พงกบัคู่แข่งมากนกั เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวที่เป็นเพศหญิง มีรายไดน้อ้ยกว่า 
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10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท และใชบ้ริการแพที่พกัในราคามากกวา่ 3,001 บาทขึ้นไป เห็นว่า
ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองราคาแพที่พกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเป็น
อนัดบัแรก นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการควรหมัน่ตรวจตราพนักงานว่ามีการบวกเพิม่บิลอ่ืนๆ ให้แก่
ลูกคา้หรือไม่ เช่น การคิดราคาหอ้งพกั ค่าน ้ าด่ืม อาหาร เป็นตน้ เพื่อให้ลูกคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัราคาที่พกั 
และรู้สึกสบายใจที่ไม่มีการบวกบิลเพิ่มเติม เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่เป็นเพศชาย มีรายได้มากกว่า 
20,001 บาทขึ้นไป และใชบ้ริการแพที่พกัในราคา 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท เห็นวา่ปัจจยั
ยอ่ยในเร่ืองของการคิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง เป็นอนัดบัแรก 

แต่อย่างไรก็ตามทางผูป้ระกอบการควรใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามฤดูกาล (Seasonal 
Pricing) เพื่อกระตุน้ยอดขายในเวลาที่ลูกคา้มาใชบ้ริการน้อย โดยใช้ราคาที่ถูกลงเป็นแรงจูงใจ เช่น 
การก าหนดราคาช่วง Low Season ให้ต่างจากช่วง High Season อยา่งเห็นไดช้ดั หรือแมก้ระทัง่การตั้ง
ราคาหอ้งพกัพิเศษในแต่ละช่วงวนัในสปัดาห์ เช่น ลดราคาพเิศษเฉพาะวนัจนัทร์ถึงพฤหสัที่ไม่ตรงกบั
วนัหยดุ เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาพบวา่ ช่วงเวลาที่นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมายงัแพ
ที่พกัในจงัหวดักาญจนบุรีมากที่สุดคือ  ช่วงวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั จึงควรก าหนดราคาพิเศษใน
ช่วงเวลาที่มีนกัท่องเที่ยวเขา้พกันอ้ย เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการเขา้มาใชบ้ริการเพิม่ยิง่ขึ้น 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัยอ่ยเร่ืองการมีบริการจองแพที่
พกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  เป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามไม่วา่เพศ
ชายหรือหญิง มีรายไดทุ้กระดบั และใช้บริการแพที่พกัทุกระดบัราคาต่างก็เห็นว่า ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการมี
บริการจองแพที่พกัได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอันดับแรก ดังนั้ นทางผูป้ระกอบการควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อจองแพที่พกัให้
หลากหลาย และตอ้งให้ความส าคญักบัความสะดวกในการจองห้องพกัที่สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ยุง่ยาก มีประสิทธิภาพ อีกทั้งจดัให้มีพนักงานรับผิดชอบการจองห้องพกัที่มีความรู้ ความช านาญ
ในการใชง้านคอมพวิเตอร์ สามารถให้บริการไดท้นัที รวมถึงการจองผา่นเวบ็ไซตข์องแพที่พกั ควรมี
การออกแบบระบบการจองห้องพกัอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งผ่านทางหน้าเวบ็ไซต ์โดยใชร้ะบบการ
ให้บริการ Web Server ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวที่สนใจจากที่
ต่างๆ ได ้และใชโ้ปรแกรมที่มีความถูกตอ้งแม่นย  า มีระบบการรักษาความปลอดภยัที่อยูใ่นระดบัสูง 
เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการควรมีการขยายคู่สายโทรศพัทใ์ห้มี
หลายคู่สาย และควรมีเบอร์ติดต่อหลายเบอร์ รวมทั้งมือโทรศพัทมื์อถือดว้ย เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการติดต่อขอจองที่พกั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัยอ่ยเร่ืองการโฆษณาผ่านส่ือ
ส่ิงพมิพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์หนังสือน าเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว เป็นปัจจยัที่นกัท่องเที่ยวที่เป็นเพศ
ชาย มีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท และใชบ้ริการแพที่พกัในราคา 1,001-3,000 บาท เห็นว่ามีผลต่อการ
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ตัดสินใจเป็นอันดับแรก ดังนั้ นทางผูป้ระกอบการควรมีการประชาสัมพันธ์สถานที่พ ักผ่านส่ือ
หนังสือพิมพ ์หนังสือน าเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว ซ่ึงถือเป็นส่ือที่ท  าให้นักท่องเที่ยวรู้จกัแพที่พกั 
ตลอดจนบุคลากรที่มีหนา้ที่ในการใหบ้ริการทุกคน ควรใหบ้ริการนักท่องเที่ยวอยา่งดีที่สุด เพราะหาก
นกัท่องเที่ยวมาใชบ้ริการแลว้เกิดความประทบัใจ ก็จะมีการบอกต่อไปยงัญาติ เพือ่น หรือคนรู้จกั อีก
ทั้งยงัช่วยให้โรงแรมประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และยงัเป็นการดึงดูด
นกัท่องเที่ยวให้มาใชบ้ริการแพที่พกัไดม้ากขึ้นอีกดว้ย นอกจากนั้นทางผูป้ระกอบกิจการที่พกัแรมที่
ยงัไม่มีเวบ็ไซตข์องแพที่พกัอยา่งเป็นทางการ จึงควรเร่งพฒันาเวบ็ไซตข์ึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัแพที่พกั โดยมีการออกแบบที่ใชข้นาดตวัอกัษรและสีที่ง่ายต่อการอ่าน และควร
พฒันาขอ้มูลให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นราคาห้องพกัในแต่ละช่วงเวลาทั้งช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยระบุราคาในแต่ละช่วงเวลาอยา่งชดัเจน และอาจพิจารณาใช้
ช่องทางส่ือสังคม Social Media เช่น  Facebook หรือ Twitter ซ่ึงถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ปัจจุบนั มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์แพที่พกั ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่ไดผ้ลดีและมีตน้ทุนต ่า   
ผูป้ระกอบการอาจลงมือเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเองหรือจดัให้มีพนักงานผูรั้บผิดชอบคอยป้อน
ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางดงักล่าว ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อให้ช่ือของ
สถานที่ปรากฏอยูบ่นฐานขอ้มูลออนไลน์ ซ่ึงจะส่งผลดีในกรณีที่นักท่องเที่ยวใช้เคร่ืองมือสืบคน้ 
(Search Engine) ในการคน้หาแพที่พกัแพในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 

แต่อยา่งไรก็ตามทางผูป้ระกอบการก็ควรมีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการเป็น
ประจ า ด้วยการให้ส่วนลด เป็นตน้ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่เป็นเพศหญิง มีรายได้น้อยกว่า 10,000 
บาท และใช้บริการแพที่พกัในราคามากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป เห็นว่าปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีส่วนลดให้กับ
ลูกคา้ที่มาประจ าเป็นปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 

นอกจากน้ียงัพบว่า  นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการแพที่พกัในราคา มากกว่า 3,001 บาทขึ้ นไป เห็นว่าปัจจยัย่อยในเร่ืองการมี
เอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบัแพที่พกั เช่น ราคา หอ้งพกั รูปแบบห้องพกั แผนที่ เป็นตน้ และมีการ
สะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป ต่อไป มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัปานกลางเท่านั้น แต่ทางผูป้ระกอบการก็ควรท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีดว้ย แต่อาจมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบ การน าเสนอให้สะดุดตา และควรมีการส่งเสริมการขาย นอกจากการสะสมแตม้แลกรางวลั
หรือไดร้าคาพเิศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้เก่าที่แนะน าลูกคา้ใหม่ 10-
20% หรือการจดัท าบัตรสะสมแตม้เพื่อเก็บสะสมแลกที่พกัฟรี เป็นตน้ เพื่อให้ลูกคา้เก่าแนะน าให้
ลูกคา้ใหม่มาพกัแพที่พกั แมว้่าจะมีผลต่อการเลือกแพที่พกัในระดบัปานกลางของนักท่องเที่ยวที่มี
รายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใชบ้ริการแพที่พกัในราคา มากกว่า 3,001 
บาทขึ้นไปก็ตาม 
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ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนักงานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี
เป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามไม่ว่าเพศชายหรือหญิง มีรายไดทุ้กระดับ และใชบ้ริการแพที่พกัทุก
ระดบัราคาต่างก็เห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นทางผูป้ระกอบการควร
เร่ิมตั้งแต่กระบวนสรรหา และคดัเลือกพนกังานที่มีใจรักในงานดา้นการบริการ มีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ มีความเคารพและใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และรวดเร็ว และมีทกัษะในการส่ือสารไดดี้ พูดจาชดัถอ้ยชดัค  า มีไหวพริบ และสามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าได ้นอกจากน้ีควรท าการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบติั เพื่อให้เกิดทกัษะความช านาญใน
การใหบ้ริการมากขึ้นรวมถึงการส่งมอบการดูแลเอาใจใส่ในทุกกระบวนการให้บริการตั้งแต่ลูกคา้เขา้
มาและออกไป อีกทั้งพนักงานทุกคนควรดูแล และเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั มีมนุษยสัมพนัธ์
และอธัยาศยัที่ดี พดูจาสุภาพเรียบร้อย และให้การตอ้นรับอยา่งอบอุ่นเม่ือเดินทางมาถึง ตลอดจนทาง
ผูป้ระกอบการควรที่จะท าการส่ือสารให้ลูกคา้ภายนอกหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้รับทราบว่า ทาง
เจา้ของแพมีการดูแล เอาใจใส่นักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนญาติคนหน่ึง เพื่อสร้างความเช่ือมั่น และ
ความอบอุ่นใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 

ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการจดัเตรียมแพที่พกั
ใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกัเป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามไม่วา่เพศชายหรือหญิง มีรายไดทุ้กระดบั และ
ใช้บริการแพที่พกัทุกระดบัราคาต่างก็เห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจเลือกแพที่พกัเป็นอนัดบัแรก ดงันั้น
ทางผูป้ระกอบการควรตอ้งให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมในส่วนน้ีดว้ยการหมัน่ตรวจสอบ
หอ้งพกัดว้ยตนเอง แมจ้ะเป็นช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเขา้พกัมากนกัก็ตาม แต่หอ้งพกัตอ้งมีความพร้อม
ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เสมอ เช่น การตรวจสอบน ้ า -ไฟ การตรวจสอบขา้วของเคร่ืองใช้ว่ายงั
ท างานไดดี้หรือไม่ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์ โทรศพัท ์รวมถึง เตียงนอน หมอน ผา้ห่ม หากมี
การปูทิ้งไวเ้ป็นเวลานาน จ าเป็นตอ้งมีการพลิกตรวจดูว่ามีคราบสกปรก ฝุ่ น หรือแมลงเขา้ไปอาศยัอยู่
หรือไม่เสมอ ผา้ขนหนูและผา้เช็ดเทา้ หากไม่มีผูเ้ขา้พกัควรเก็บพบัไวใ้นตูอ้ยา่งเรียบร้อย ในบริเวณ
หอ้งพกั ควรมีการเช็ดถูและปัดกวาดหยากไย ่หอ้งน ้ าควรไดรั้บการขดัพื้นคราบต่างๆ และฉีดพน่น ้ ายา
ดบักล่ินหากมีความจ าเป็น เพือ่คงสภาพหอ้งพกัที่พร้อมแก่การใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัยอ่ยเร่ืองความสงบเงียบและ
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามไม่ว่าเพศชายหรือหญิง มีรายไดทุ้กระดบั 
และใช้บริการแพที่พกัทุกระดับราคาต่างก็เห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกแพที่พกัเป็นอันดับแรก  
ดังนั้ น การเลือกจุดจอดแพ ควรเลือกจุดที่มีทิวทศัน์สวยงาม น ้ าไม่ไหลเช่ียว และสะอาด เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของทิวทศัน์ ที่มีความเงียบสงบ มีสภาพทางธรรมชาติที่ร่มร่ืน อีกทั้ ง
อุปกรณ์เคร่ืองใช้/เฟอร์นิเจอร์ควรได้รับการดูแลให้มีความสะอาดและดูใหม่ และส่ิงที่ส าคัญอีก
ประการหน่ึงก็คือ การจดัตกแต่งสวนหยอ่ม สนามหญา้ เพือ่ความร่มร่ืน ผอ่นคลาย และความสวยงาม 
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แมว้่าจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแพที่พกัก็ตาม โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิง 
กลุ่มที่มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และกลุ่มที่ใชบ้ริการแพที่พกัในราคา มากกวา่ 3,001 บาท
ขึ้นไป ซ่ึงเห็นว่าเร่ืองมีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพือ่การผอ่นคลายมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปาน
กลางเท่านั้น 
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    เลขท่ีแบบสอบถาม........................ 
แบบสอบถาม                                                                                                                                                                                              

เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ผีลต่อนักท่องเทีย่วชาวไทยในการตดัสินใจเลอืกแพทีพ่กัในจงัหวดั
กาญจนบุรี 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือส ารวจขอ้มูลส าหรับการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตร คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นประโยชนต์อ่งานศึกษาใน
คร้ังน้ี หวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สถานทีเ่กบ็ข้อมูล   1.(  ) แพพี่ตน้  2. (  ) เลคเฮฟเวน่   3. (  ) อนนัตาริเวอร์ฮิลส์ 

4. (  ) แพพีโ่กร่ง  5. (  ) แพโคนซอ  6. (  ) แพนนัทนา 

7. (  ) แพผกัหวานววิ 8. (  ) แพเพชรฟ้า  9. (  ) แพล่องไพร 

10. (  ) รักน ้ ารีสอร์ท 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                                                                                     
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย / (ถูก) หน้าข้อความทีท่่านเลอืก 

1. เพศ 
(  ) (1) ชาย   (  ) (2) หญิง 

2. อาย ุ
(  ) (1)  ต  ่ากวา่ 20 ปี  (  ) (2) 20 – 30 ปี  (  ) (3) 31 – 40 ปี 

   
(  ) (4)  41 – 50 ปี   (  ) (5) 51 ปีข้ึนไป  

3. สถานภาพ 

(  ) (1) โสด   (  ) (2) สมรส  (  ) (3) หมา้ย / หยา่ร้าง 
4. การศึกษาขั้นสูงสุด 

(  ) (1)  ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  
(  ) (2)  มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ปวช. 
(  ) (3)  ปวส. หรือ อนุปริญญา 
(  ) (4)  ปริญญาตรี 
(  ) (5)  สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
(  ) (1) ธุรกิจส่วนตวั  (  ) (2) พนกังานบริษทัเอกชน   
(  ) (3) รับจา้งทัว่ไป  (  ) (4) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
(  ) (5) เกษียณอาย ุ   (  ) (6) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………   

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(  ) (1) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  (  ) (2) 10,001 – 20,000 บาท 
(  ) (3) 20,001 – 30,000 บาท  (  ) (4) 30,001 – 40,000 บาท 
(  ) (5) 40,001 – 50,000 บาท  (  ) (6) 50,000 บาทข้ึนไป 
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7. ถ่ินท่ีอยู ่
(  ) (1) ภาคกลาง  (  ) (2) ภาคใต ้   (  ) (3) ภาคตะวนัออก 
(  ) (4) ภาคออกเฉียงเหนือ (  ) (5) ภาคเหนือ      (  ) (6) ภาคตะวนัตก 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจเลอืกแพทีพ่กัในจงัหวดักาญจนบุรี 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย / (ถูก) หน้าข้อความทีท่่านเลอืก 

 

1. คุณเดินทางท่องเท่ียวบ่อยแค่ไหนใน 1 ปี 

(  ) (1)  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง (  ) (2) 1-3 คร้ัง  (  ) (3) มากกวา่ 3 คร้ัง 
 

2. วนั / ช่วงเวลาใดท่ีท่านมกัท่องเท่ียว คือ 

(  ) (1) วนัหยดุสุดสปัดาห์  (  ) (2) วนัธรรมดา   

(  ) (3) วนัหยดุติดต่อหลายวนั (  ) (4) ทุกโอกาสตามความสะดวก   

(  ) (5) อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 
 

3. ระยะเวลาในการเขา้พกัต่อคร้ัง 

(  ) (1)  1 คืน   (  ) (2) 2 คืน    (  ) (3) 3 คืน 

(  ) (4)  4 คืนข้ึนไป 
   

4. วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัแพท่ีพกัในคร้ังน้ี 

(  ) (1) เพื่อพบปะสงัสรรค ์  (  ) (2) เพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(  ) (3) เพื่อประชุมสมัมนา  (  ) (4) อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 

 

5. ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจในการเลือกแพท่ีพกั 

(  ) (1) ตวัท่านเอง   (  ) (2) ภรรยา / สามี 

(  ) (3) บริษทัของท่าน  (  ) (4) เพื่อน / ญาติพี่นอ้ง 

(  ) (5) บริษทัน าเท่ียว  (  ) (6) อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 
 

6. วธีิในการจองแพท่ีพกั 

(  )  (1)  ทางโทรศพัท ์  (  ) (2) บริเวณเคาน์เตอร์ 

(  )  (3)  ทางแฟกซ์   (  ) (4) ทางอินเตอร์เน็ต 

(  )  (5) อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 
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7. เหตผุลในการเลือกแพท่ีพกัในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  ) (1) มีช่ือเสียง   (  ) (2) มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ีหลากลาย 
(  ) (3) ชอบสถานท่ี  (  ) (4) ญาติ หรือเพื่อน แนะน า   
(  ) (5) บริษทัน าเท่ียวแนะน า  (  ) (6) ส่ิงอ านวยความสะดวกของแพท่ีพกั   
(  ) (7) ราคา หรือโปรโมชัน่ต่างๆ (  ) (8) ส่ือโฆษณา เช่น อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์                             
(  ) (9) แพท่ีพกัมีใหเ้ลือกหลากหลาย     
(  ) (10) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................  

   
8. อตัราค่าแพท่ีพกัท่ีท่านใชบ้ริการ 

(  ) (1) 1,001 – 2,000 บาท  (  ) (2) 2,001 – 3,000 บาท   
(  ) (3) 3,001 – 4,000 บาท             (  ) (4) 4,001 – 5,000 บาท 
(  ) (5) 5,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ผีลต่อนักท่องเทีย่วชาวไทยในการตดัสินใจเลอืกแพทีพ่กัใน
จงัหวดักาญจนบุรี  
ค าช้ีแจง : กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย / ทบัช่องระดบัทมีผีลต่อการพจิารณาเลอืกแพทีพ่กั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัทีม่ผีล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product)      

1. แพท่ีพกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั      
2. การมีแพท่ีพกัใหเ้ลือกหลายระดบั เร่ิมตน้ ปานกลาง หรูหรา      
3. ความแขง็แรงคงทนของโครงสร้างอาคาร/ ลกัษณะการ

ออกแบบแพพกั 
     

4. ระบบรักษาความปลอดภยัเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เส้ือชูชีพ      
5. มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีดี      
6. มีกิจกรรมและเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ีหลากลาย      
7. ความสะอาดของแพท่ีพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่ม       
ปัจจยัด้านราคา  (Price)      
1. ราคาแพท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้ริการ      
2. มีอตัราค่าบริการแพท่ีพกัต ่ากวา่แพทัว่ๆ ไป      
3. ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม      
4. มีเอกสารแสดงราคาหอ้งพกัและค่าบริการต่างๆ อยา่งละเอียด      
5. ไม่มีการข้ึนราคาหอ้งพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุ      
6. ราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสม 
เช่น เคร่ืองเล่นทางน ้ า เป็นตน้ 

     

7.สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพ่ือน าไปเบิกค่า
ใช่จ่ายกบับริษทั 

     

8.มีการคิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอยา่ง
ถูกตอ้ง 

     

ปัจจยัด้านสถานที ่(Place)      
1. มีบริการจองแพท่ีพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

     

2. ทางเขา้แพท่ีพกัสะดวกสบายไม่เปล่ียว ไม่น่ากลวั      
3. มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ      
4. มีเวบ็ไซต(์Web Site) ในการใหข้อ้มูลของแพท่ีพกั      
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัทีม่ผีล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)      
1. มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หนงัสือน า
เท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว 

     

2. มีการโฆษณาตามส่ือ หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ      
3. มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า      
4. มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัแพท่ีพกั เช่น ราคา หอ้งพกั 
รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

     

5. มีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั      
6. มีการลดราคาแพท่ีพกัในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว      
7.มีการสะสมแตม้แลกรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใช้บริการคร้ังต่อไป      
ปัจจยัด้านบุคลากร (People)      
1.พนกังานพดูจาสุภาพเรียบร้อย      
2.พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์และอธัยาศยัดี      
3.พนกังานมีทกัษะในการส่ือสารดี      
4.พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ      
5.พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั      
6.พนกังานใหก้ารตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางมาถึง      
7.พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี      
8.พนกังานสามารถใหบ้ริการและมีการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ได้
อยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ 

     

9.พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายดี      
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ (Process)      
1. การจองหอ้งพกัจากช่องทางการจ าหน่ายท่ีเลือก มีความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

     

2. มีการจดัเตรียมแพท่ีพกัใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้พกั      
3. มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเขา้พกั      
4. มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น มีบริการ
น ้ าด่ืม เป็นตน้ 

     

5. มีการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว      
5. ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีพกั
จากพนกังาน 

     

6. การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการส ารองหอ้งพกั การจดัหา
หอ้งพกัและการ Check out 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัทีม่ผีล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ( Physical Evidence)      
1. ดา้นหนา้มีป้ายช่ือสถานประกอบการท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน 

     

2. มีสนามหญา้สวนหยอ่ม เพ่ือการผอ่นคลาย      
3. การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย      
4. ความสงบเงียบและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ      
5. การตกแต่งภายในหอ้งพกัมีความสวยงาม      

 
ส่วนที ่ 3   ความคดิเห็นข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................... 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล       นางสาวกรรณิกา   พุม่แหยม 

 
วนั เดือน ปีเกดิ    3 พฤศจิกายน 2530 

 
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพนัธ์ 

คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
ปีการศึกษา 2552 

 
ประวตัิการท างาน  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั ต าแหน่งผูจ้ดัการแพพี่ตน้ แอนด ์รีสอร์ท
  
 

     
      

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


