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สารบาญตาราง 
 

ตาราง                       หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ      17 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ      17 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ      18 
4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด            18 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน             19 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามลกัษณะงานขาย               19 
7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามจ านวนประเภทของโรงแรมในจงัหวดัล าปางท่ีเลือกใชบ้ริการ     21 
8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามจ านวนความถ่ีในการใชบ้ริการโรงแรมในจงัหวดัล าปางต่อปี      21 
9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามระยะเวลาในการเขา้พกัส่วนใหญ่ต่อคร้ัง        22 
10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามราคาห้องพกัโดยเฉล่ียต่อคืน 22 
11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกเขา้พกัโรงแรม         23 
12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมในคร้ังต่อไป       24 
13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีท าใหรู้้จกัโรงแรมท่ีมาใชบ้ริการ 25 
14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามความตอ้งการเขา้พกัโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใดของจงัหวดัล าปาง     26 

 
 



 

ฌ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง           หน้า 
15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 
 ในอ าเภอเมืองล าปาง 27 
16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 ดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 
 ในอ าเภอเมืองล าปาง              29 
17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 ดา้นสถานท่ี ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 
 ในอ าเภอเมืองล าปาง             31 
18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก 
 ใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง          33 
19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 ดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 
 ในอ าเภอเมืองล าปาง           35 
20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการ 
 โรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง              36 
21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการ 
 โรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง           38 
22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ 
 ผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง      40 
23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามเพศ            42 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง                               หน้า 
24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามเพศ                 45 
25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ี 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามเพศ            47 
26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามเพศ            49 
27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร 

ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
จ าแนกตามเพศ            51 

28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
จ าแนกตามเพศ            53 

29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามเพศ 55 
30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเขา้พกั 58 
31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเขา้พกั 62 
32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ี 

ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเขา้พกั          65 



 

ฎ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง                               หน้า 
33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเขา้พกั          67 

34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเขา้พกั          70 
35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเขา้พกั            72 
36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเขา้พกั          75 
37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ                   78 
38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ         82 
39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ี 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ         85 
40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
 จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ         87 
41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร 

ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ         90 



 

ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง                               หน้า 
42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ          92 

43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ          95 

44 แสดง ค่าเฉล่ีย และแปลผล ของปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรก  
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม       115 


