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สารบัญตาราง (ตอ) 
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การสงเสริมการตลาด 
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4.30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
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4.31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
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การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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4.33 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑจําแนกตามภูมิเนา 
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4.34 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ราคา จําแนกตามภูมิเนา 
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4.35 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ี จําแนกตามภูมิเนา 
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4.36 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด จําแนกตามภูมิเนา 
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4.37 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร จําแนกตามภูมิเนา 
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4.38 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ จําแนกตามภูมิเนา 
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4.39 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามภูมิเนา 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 
4.40 แสดงคาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผล ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรป
และอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจ จําแนกตามภูมิเนา 
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4.41 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

55 

4.42 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ราคา  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

58 

4.43 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ี จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

60 

4.44 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

62 

4.45 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

64 

4.46 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

67 

4.47 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

69 

5.1 แสดงสรุประดับท่ีมีผลท่ีมีคาเฉล่ียอันดับแรกตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ จําแนกตามภูมิลําเนา 

88 

5.2 แสดงสรุประดับท่ีมีผลท่ีมีคาเฉล่ียอันดับแรกตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

89 

 


