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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาว
ไทย 
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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นีคื้อ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีที่อยู่อาศัย
ปัจจุบนัอยู่ในจงัหวดัอ่ืนๆ คณุภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
1,678.250 บาท /ครัง้ มีการใช้บริการที่พัก  3 ครัง้/ปี   ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ ระดบัการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้  ด้าน
การตอบสนองต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และพฤติกรรมด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วนสามารถใช้พยากรณ์สงูสุด 
ร้อยละ 27.30 
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The objective of this research is to study the Factors affecting 

accommodation service usage behavior among Thai tourists in Mueang district, in the 
Kanchanaburi province.The sample in this research included four hundred Thai tourists. 
The results of this research showed that the most of the Thai tourists were female, aged 
between twenty six to thirty- three, single, held a Bachelor’ s degree ,worked as civil 
servants or state enterprise employees, with an average monthly income of 10,001 – 
20,000 Baht and currently resided in other provinces. The overall service quality was at 
a good level, with expenses of 1,678.250 (Baht/per time), with a service usage of three 
times per year. The results of hypothesis testing revealed the following; Thai tourists of a 
certain age, educational level and average monthly income had different service usage 
behaviors at a level of 0.05 and service quality factors such as tangibility, reliability, 
responsiveness and empathy, which affected the accommodation service usage 
behavior of Thai tourists in Mueang district, in Kanchanaburi province at a level of 
0.05, and behavior in using various services of the accommodation able to predict the 
highest percentage at 27.30 

 
Keyword : Service usage behavior, Thai tourists, Accommodation services, 
Kanchanaburi province 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและมีความส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะย่างยิ่งต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในการเป็นแหล่งสร้างรายได้ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค การท่องเที่ยว ยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ
คมนาคมขนสง่ ตลอดจนการค้าการบริการและการลงทนุ (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) 

ส าหรับประเทศไทยนัน้ความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว ได้สร้างจุดแข็งในด้าน
การท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวประเภทวฒันธรรม ธรรมชาติ อาหาร ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ เทศกาล 
ประเพณี  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทัง้จากรายงานของ Travel and Tourism 
Competitiveness 2 5 5 8  ซึ่ ง จั ด ท า โด ย  World Economic Forum (WEF) ไ ด้ จั ด อั น ดั บ
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในล าดับดับที่ 35 จาก 141 
อนัดบั (กรมการท่องเที่ยว, 2560) จากศกัยภาพดงักลา่วนัน้ได้สะท้อนถึงความสามารถในด้านการ
แข่งขัน ส่งผลให้การท่องเที่ยวมีการขยายตัว และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากกว่า 2.3 
แสนล้านบาทต่อปี (ส านักงานปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ประกอบกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาลในการสนบัสนนุและประชาสมัพนัธ์ในด้านการท่องเที่ยวของไทยผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ถึงแหล่งและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อันน ามาซึ่งการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวเฉลี่ยมากขึน้ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายการมุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลกัษณ์ความเป็นไทย ซึ่งมีการเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ (ส านักงาน
ปลดัการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก ประกอบไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและ
หลากหลาย ทัง้สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ และการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2561)  
ท าให้เกิดธุรกิจที่เก่ียวข้องกับที่พักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เห็นได้จากการเดินทางเข้ามาของ
นักท่องเที่ยว โดยวัดจากอัตราการเข้าพักแรม จากเดิมในปี 2560 มีจ านวน  2,495,929 คน และ
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เพิ่มขึน้ในปี 2561 มีจ านวน 2,614,109 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) สะท้อนให้
เห็นว่าธุรกิจที่พกัเก่ียวกับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสงูขึน้ ซึ่งจากข้อมลูด้านการท่องเที่ยวที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศมีความสะดวกมากขึน้ ปัจจัย
ดงักล่าวล้วนมีแนวโน้มที่จะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจที่พกัในจงัหวดั ซึง่ปัจจบุนัได้มีธุรกิจที่พกัส าหรับ
นกัท่องเที่ยวการกระจายตวัพืน้ที่อ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัด้วย 

อ าเภอเมืองกาญจนบุ รี เป็นพื น้ที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภายในจังหวัด ซึ่งมีความ
หลากหลายทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงธุรกิจที่พกับริการส าหรับนกัท่องเที่ยว โดยใน
ปี 2559 พบว่า มีจ านวนที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทจ านวน 59 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในจังหวัด
กาญจนบุรี (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี , 2562) ท าให้เกิดการแข่งขัน
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจที่พกัส าหรับบริการแก่นกัท่องเที่ยวซึ่งต้องมีการปรับตวัในด้านคณุภาพ
การให้บริการ ทัง้ในด้านรูปธรรมของการบริการ การสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลกูค้า การตอบสนอง
ความต้องการ การให้ความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ต่อลูกค้า อันจะน ามาซึ่งการสร้างความ
ประทบัใจและความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการ ในทางกลบักนัหากไม่สามารถสร้างความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการให้บริการได้ก็จะท าให้ผู้ ใช้บริการเปลี่ยนการใช้บริการสถานที่อ่ืน ๆ ที่ดีกว่า (ศันสนีย์ 
สีพิมขดั, 2556) รวมทัง้พฤติกรรมของผู้ ใช้บริการที่พกัของนกัท่องเที่ยวล้วนมีพฤติกรรมและปัญหา
ต่อการใช้บริการที่แตกต่างกัน การค านึงถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่าง ซึ่งหากไม่มีการศึกษาพฤติกรรมอย่างลึกซึง้แล้วนัน้ จะส่ งผลให้ทิศทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการให้บริการขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่เกิดขึน้ต่อผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง  

ดังนัน้ผู้ ท าวิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ประกอบไปด้วย ความรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า 
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักของนกัท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการจึงมีความส าคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่พักที่
จ าเป็นต้องปรับการบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่ลกูค้าเพื่อให้เกิดการใช้บริการซ า้รวมถึงการบอก
ต่อ โดยผลการศึกษาในครัง้นีจ้ะเป็นข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพด้าน
คุณภาพการให้บริการแก่ผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว รวมทัง้เป็นข้อเสนอแนะ
และเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานน าผลการศึกษาที่ได้มาก าหนดในระดับแผน นโยบาย ส าหรับการ
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ให้บริการที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยว และใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจลงทนุในธุรกิจที่พกั รวมถึง
เจ้าของกิจการที่พักปัจจุบัน สามารถน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าต่อไปในอนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ 

และที่อยู่อาศัยปัจจุบนัของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบรีุ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลกูค้า การให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า และการ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถน าผลการศึกษา มาเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการแหล่งที่พัก ให้ตรงกับความต้องการของ
นกัท่องเที่ยว 

2. หน่วยงานภาคเอกชนที่ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
สามารถน ามาพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนกัท่องเที่ยวได้ 

3. ผู้ที่สนใจศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอดเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในมิติอ่ืนๆ 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ

เมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบจ านวน
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ประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ ร้อยละ 95 และ
มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และได้เก็บเพิ่ม
แบบสอบถามอีกร้อยละ 5 หรือเท่ากับจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 400 คน 
โดยจะใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากจ านวนธุรกิจที่พกัท่ี
กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นใน 4 ย่าน ได้แก่ ย่านถนนแม่น า้แคว ถนนแสงชูโต ถนนอู่ทอง และ
ถนนซอยท่ามะขาม จากนัน้ใช้การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจก
แบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง จนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 เพศ 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 18 - 25 ปี 
1.2.2 26 - 33 ปี 
1.2.3 34 - 41 ปี 
1.2.4 42 - 49 ปี 
1.2.5 50 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส 
1.3.3 หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา 
1.4.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.4.2 ปริญญาตรี 
1.4.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.5 อาชีพ 
1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต 
1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
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1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
1.5.5 เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
1.6.2 10,001 - 20,000 บาท 
1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
1.6.5 40,001 – 50,000 บาท 
1.6.6 50,001 บาทขึน้ไป  

1.7 ที่อยู่อาศยัปัจจบุนั 
1.7.1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.7.2 จงัหวดัอ่ืนๆ............... 

1.8 คณุภาพการให้บริการ 
1.8.1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
1.8.2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
1.8.3 การตอบสนองต่อลกูค้า  
1.8.4 การให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า 
1.8.5 การรู้จกัและเข้าใจลกูค้า 

2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล หมายถึง ลกัษณะความเป็นเอกลกัษณะ ลกัษณะนิสยั หรือ
พฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ในการใช้บริการธุรกิจที่พัก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่อยู่อาศยัปัจจบุนั 

2. ปัจจยัคณุภาพการให้บริการ หมายถึง สิ่งที่นกัท่องเที่ยวชาวไทยพึงได้รับจากคณุภาพ
การให้บริการของธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมืองกาญจบุรี ประกอบด้วย 
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2.1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถ
รับรู้ถึงลักษณะที่ปรากฎหรือสัมผัสได้จากการให้บริการของธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย การออกแบบตัวอาคาร มีความสวยงามและมีสภาพใหม่ ขนาดของ
ห้องพักมีพืน้ที่ใช้สอยที่กว้างขวาง การตกแต่งภายในห้องพัก มีความสวยงาม และมีการจัดวาง
สิ่งของเป็นสัดส่วน 4. สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก มีอย่างครบครันและทันสมัย และ
พนกังานที่ให้บริการแต่งกายสภุาพ เรียบร้อย 

2.2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ หมายถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถรับรู้ถึง
ความสามารถในการให้บริการของบุคลากรภายในธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จน
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ ประกอบด้วย การให้ค าแนะน าหรือการอธิบายข้อมูลอ่ืนๆ เช่น 
ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ ของพนักงาน จ านวนพนักงานเพียงพอต่อ
การให้บริการแขกผู้ เข้าพัก มาตรฐานด้านความสะอาด ที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น พืน้ห้องอาหาร  
เป็นต้น ที่พักมีเอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ใบรับรองมาตรฐานลิฟท์ ใบรับรองการ
จดทะเบียนธุรกิจ ที่แขกที่เข้าพักสามารถสงัเกตได้ชัดเจน และที่พักเป็นที่นิยมและมีคะแนนรีวิว
จากผู้ใช้บริการในระดบัสงู 

2.3 การตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถรับรู้ถึงการ
ตอบสนองต่อการให้บริการของผู้ ให้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุ รี 
ประกอบด้วย ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังาน การให้บริการโทรปลกุตอนเช้าตาม
ค าขอที่ตรงเวลา การจัดสภาพบรรยากาศมีความเหมาะสมกับการเดินทางเพื่อพักผ่อน การ
ให้บริการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ของพนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และพนักงานให้บริการภายในที่พัก
ตลอด 24 ชัว่โมง 

2.4 การให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า หมายถึง ความสามารถของผู้ ให้บริการธุรกิจที่พกัที่
สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย ช่องทางการติดต่อที่พักมีหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , Email, line, 
Facebook เป็นต้น การแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการของที่พักเป็นไปอย่างชดัเจน การติดไฟส่องสว่าง
รอบบริเวณที่พักอย่างพอเพียง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในห้องพัก เช่น คีย์การ์ด สปริง
เกอร์ เป็นต้น และการติดตัง้กล้องวงจรปิดครอบคลมุทัง้ภายในและบริเวณโดยรอบที่พกั 

2.5 การรู้จักและเข้าใจลกูค้า หมายถึง สิ่งที่นกัท่องเที่ยวชาวไทยสามารถรับรู้ถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ของผู้ ให้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย สามารถ
ด าเนินการเปลี่ยนห้องพัก/ย้ายห้องได้ เมื่อแขกร้องขอ มี Wi-fi ที่ครอบคลุมทุกจุดในอาคาร 
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สญัญาณสม ่าเสมอ ไว้บริการแก่แขกที่เข้าพัก พนักงานสามารถจดจ าชื่อหรือลกัษณะของแขกที่
เข้าพกัได้เป็นอย่างดี อปุกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ปลัก๊สามขา ท่ีเป่าผม ไว้บริการภายในที่พกั และมีการ
ติดตัง้สายช าระในห้องน า้เพื่อความสะดวกสบาย 

3. พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกที่แตกต่างกัน
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในมีต่อการตดัสินใจเลือกการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จงัหวัด
กาญจนบุรี เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก การได้ใช้
บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน และการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยว 

4. นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง บุคคลที่มีสญัชาติไทยและมีการเดินทางจากจังหวัด
หนึ่งที่ตนพ านักเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวและมีการพักค้างคืนภายในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ 

5.ธุรกิจที่พัก หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ ได้แก่ โรงแรม เกสต์เฮาท์ รีสอร์ท ที่มีระดบัมาตรฐานระดบั 3 ดาว  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
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                   ตวัแปรอิสระ                                                                     ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

7. ที่อยู่อาศยัปัจจบุนั 

 

 

 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
3. ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า 
4. ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า 
5. ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า 
 

 

 

 

6.ความถ่ีในการมารับบริการ 

 

 

 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่

พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบนั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลกูค้า และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ 



 

บทท่ี 2 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ซึง่ได้มีผู้ให้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเที่ยว  
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
6. แหลง่ท่องเที่ยวและธุรกิจที่พกัในจงัหวดักาญจนบรีุ 
7. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล (2557) ได้กลา่วถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ว่าเป็นการแบ่งแยก

ความแตกต่างภายใต้พืน้ฐานของผู้บริโภคทัว่ไป ประกอบด้วย 

1. เพศ (Gender) หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิง ในการวิเคราะห์ในเร่ืองเพศนัน้ใน
ปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับบทบาท ความสามารถในการหารายได้และผู้ ตัดสินใจในครอบครัว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเพศชายเป็นผู้น าในบ้านและเป็นผู้น าในครอบครัว แต่ใน
ปัจจบุนัอตัราการท างานนอกบ้านของผู้หญิงมีมากขึน้ 

2. อายุ (Age) หมายถึง นักการตลาดมีการแบ่งอายุออกเป็น ผู้ สูงอายุ ผู้ ใหญ่ตอน
ปลาย ผู้ ใหญ่ตอนต้น วยัรุ่นและวัยเด็ก ซึ่งในแต่ละกลุ่มที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนัจะส่งผล
ต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกนั 

3. รายได้ (Income) หมายถึง ความสามารถในการหารายได้ โดยผู้ที่มีรายได้สงูจะมี
อ านาจในการตัดสินใจซือ้มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต ่า เช่น การเข้าพกัโรงแรมของผู้ที่มีรายได้สูงมักจะ
มองถึงโครงสร้างและการบริการในสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ รถรับส่งส่วนตัว สระว่ายน า้ 
ตรงกนัข้ามผู้ที่มีรายได้ต ่าจะมองบริการท่ีได้รับน้อยกว่า 

4. เชือ้ชาติ/สญัชาติ (Race/Nationality) หมายถึง ผลจากาการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ส าหรับประเทศไทยนัน้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั คือ แรงงานข้ามชาติเกิดเข้ามาท างาน
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ในประเทศไทยมากขึน้ โดยมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ผู้ช่วยแม่บ้านและอาชีพอ่ืน ๆ จากจ านวนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างหลากหลาย 
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคจะปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับผลิตภณัฑ์ รสชาติให้สอดคล้องกบักลุม่ลกูค้าเฉพาะกลุม่ 

5. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง ช่วงชีวิตที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความต้องการที่แตกต่างกนัของผู้บริโภคในแต่ละกลุม่ด้วย 

ชชูยั สมิทธิไกร (2561) ได้กล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้ การศกึษา เชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว ขนาดครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว เป็นวิธีการแบ่ง
ส่วนตลาดที่มีความส าคัญกับความต้องการของผู้บริโภคหรืออัตราการใช้จะเก่ียวข้องกับตัวแปร
ทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกนัของแต่ละกลุม่ผู้บริโภค 

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และ คณะ (2551) ได้กล่าวถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย 

1. อายุและวฎัจกัรชีวิต (Age and life-cycle stage) คือ ความต้องการของผู้บริโภค
มักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ มีผลให้นักการตลาดใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์วิธีการทาง
การตลาดที่แตกต่างมาใช้กับกลุ่มที่แตกต่างกันทัง้ในเร่ืองของอายุและวัฎจักรชีวิต เช่น วัยรุ่น วัย
ผู้ใหญ่ วยัสงูวยั ล้วนเป็นกลุ่มเป้าหมายของแมคโดนลัด์ จึงจ าเป็นต้องมีการโฆษณาที่แตกต่างกนั
ออกไป วยัรุ่นอาจจะมีการโฆษณาที่มีดนตรี จงัหวะการเต้นร าเข้ามาเก่ียวข้อง ส่วนกลุ่มผู้สงูวยัจะ
เน้นความอ่อนโยนและซาบซึง้ 

2. เพศ (Gender) นิยมใช้การแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางด้านเพศในการผลิตเสือ้ผ้า 
เคร่ืองส าอาง เคร่ืองแป้งและนิตยสาร จากความแตกต่างทางด้านเพศนัน้ท าให้นกัการตลาดต้องมี
การออกแบบและส ารวจความต้องการทางด้านเพศมาพัฒนารูปแบบการน าเสนอและผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของงผู้บริโภค 

3. รายได้ (Income) เป็นสิ่งที่นักการตลาดนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะ
สินค้าที่เก่ียวกบัยานยนต์ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง บริการทางการเงินและการท่องเที่ยว เปา้หมายของ
กิจการจะเน้นลูกค้าที่ฐานะหรูหราและเน้นความสะดวก ไม่ว่าทุกกิจการนัน้จะใช้รายได้กับ
กลุ่มเป้าหมายฐานะเดียวกันแต่กับคนที่มีอ านาจซื อ้ต่างเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ที่ ถือว่าเป็น
กลุม่เปา้หมายที่มีความน่าสนใจเช่นกนั 

ศภุชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) กลา่วถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นตวัแปรที่มี
ความชดัเจนในการแบ่งสว่นทางการตลาดของผู้บริโภค ประกอบด้วย 
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1. อายุและวฎัจกัรชีวิต ความต้องการของผู้บริโภคจะแปรผันตามช่วงวยั ซึ่งมกัจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญวัย ซึ่งในช่วงอายุที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สินค้าและ
บริการต่าง ๆ ที่ต่างกนั นกัการตลาดจึงใช้ช่วงอายุในการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เหมาะกบัช่วงอายุ
ของผู้บริโภค 

2. เพศ การจ าแนกเพศ นิยมใช้ในสินค้าประเภท เสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอาง 
วารสาร เคร่ืองแต่งผมหรือสินค้าอ่ืนๆ ลกัษณะความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและ
หญิง ท าให้นกัการตลาดน ามาใช้ประโยชน์ในการวางรูปลกัษณะสินค้าให้เหมาะกบัความประสงค์
ของลกูค้าและใช้กลยทุธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซือ้ด้วย 

3. ระดับรายได้ แสดงถึงความสามารถในการจับจ่ายของผู้บริโภค ระดับราคาและ
คณุค่าสินค้าเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งรายได้จะเป็นตัวก าหนดว่าผู้บริโภค
ควรจะซือ้สินค้านัน้หรือไม่ 

สดุาพร กุณฑลบุตร (2552) กล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ การแบ่งกลุม่ของ
ผู้บริโภคโดยพิจารณาจากผู้บริโภคโดยตรง ประกอบด้วย 

1. แบ่งโดยพิจารณาจากความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง (Segmentation by 
gender) หมายถึง การแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ความเป็นเพศชายหรือเพศชาย
เป็นตัวแบ่ง ซึ่งในสินค้าบางชนิดนัน้เป็นสินค้าเฉพาะเพศอยู่แล้ว เช่น เสือ้ผ้า ผ้าอนามัย อุปกรณ์
โกนหนวด แต่ก็ยงัมีสินค้าบางประเภทที่สามารถใช้ร่วมกนัได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง แต่อย่างไรก็
ตามก็ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกนัของทัง้ 2 เพศด้วย 

2. แบ่งโดยพิจารณาจากอาย ุ(Segmentation by age) เป็นการจดักลุ่มผู้บริโภคโดย
ใช้อายุเป็นเกณฑ์อายุที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมหรือความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่
แตกต่างกนัไปได้ เช่น เมื่ออายมุากขึน้ต้องใช้ยาหรือวิตามินมากกว่าคนวยัเด็ก เป็นต้น  

3. แบ่งโดยใช้รายได้ (Segmentation by income) เป็นปัจจัยส าคัญที่นักการตลาด
ใช้พิจารณาและเป็นจุดเร่ิมต้นของการเกิดผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
รายได้เป็นปัจจยัก าหนดอ านาจการซือ้ของผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคล้วนต้องการซือ้สินค้าทกุชนิด ไม่ใช่
คนที่มีรายได้สงูต้องทานอาหารและคนที่มีรายได้ต ่าไม่ต้องทานอาหาร แต่รายได้เป็นตวัแบ่งสินค้า
ชนิดเดียวกันให้มีความแตกต่างกัน เช่น รายได้ก าหนดการซือ้ยี่ห้อรถยนต์ของผู้บริโภค อย่างไรก็
ตามในกิจการขนาดใหญ่ต้องการลุ่มผู้บริโภคจ านวนมาก นักการตลาดจะมีการพิจารณารายได้
เฉลี่ยของประชากรในพืน้ที่นัน้ๆ เพราะแสดงถึงศกัยภาพในการซือ้ในพืน้ที่นัน้ ๆ  
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ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ว่าเป็นเกณฑ์ที่ใช้
แบ่งส่วนทางการตลาดมากที่สดุ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ลกูค้าทกุคนและสามารถสงัเกตได้ง่าย ซึ่งมี
ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของลูกค้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา ขนาด
ครอบครัว ศาสนา สิผิว สญัชาติ สถานภาพสมรส วฏัจกัรการด ารงชีวิต ฯลฯ อย่างไรก็ตามลกูค้าที่
อยู่ในกลุม่เดียวกนัอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัได้  

อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) กล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะที่แสดง
ถึงลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงอาชีพ รายได้ 
การศึกษา ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติ มกัใช้ในการแบ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีลกัษณะที่แตกต่าง
กนันีใ้นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้เหมาะแก่ผู้บริโภค 

จากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ สรุปคือ ลกัษณะที่แบ่งแยกความแตกต่างของผู้บริโภค 
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส การศึกษา ขนาดครอบครัว สญัชาติ สีผิว 
ภมูิล าเนา ลกัษณะที่แตกต่างกนั จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกนั ในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยจะยึดแนวคิดของศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) และ อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) มาเป็น
กรอบในการศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
Ismail and Yunan (2016) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการ คือ สิ่งที่ลูกค้าพึง

ต้องการที่จะได้รับจากผู้ ให้บริการ ด้วยความคาดหวงั 5 ด้าน ได้แก่ สิ่งจับต้องได้ ความน่าเชื่อถือ 
การตอบสนอง การรับประกัน และการเอาใจใส่ ซึ่งมิติทัง้ 5 ด้านดังกล่าวจะน ามาซึ่งการบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ ความต้องการและความคาดหวังสถานการณ์นีอ้าจน าไปสู่เพื่อกระตุ้น
พฤติกรรมของลกูค้าในเชิงบวกต่อสินค้าและบริการนัน้ ๆ 

Kabir and Carlsson (2010) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการ คือ การพิจารณา
จากความเข้าใจของลูกค้าและได้มีการเปรียบเทียบความคาดหวังที่ลูกค้ามีมาก่อนได้รับบริการ
และหลังจากการได้รับบริการ ซึ่งเมื่อผลที่ได้รับเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความต้องการที่จะใช้
บริการนัน้ๆ ต่อไป หากการบริการที่ได้รับไม่เกิดความพึงพอใจจะเกิดการแสวงหาการบริการที่
ดีกว่าจากที่อ่ืน 

Daniel and Berinyuy (2015) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการ คือ ความคาดหวัง
จากผู้ รับบริการที่มีต่อผู้ ให้บริการ ซึ่งสามารถก าหนดความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของ
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ลกูค้าทัง้ก่อนการให้บริการและการรับรู้ถึงบริการที่ได้รับ ความคาดหวงัของลูกค้าเป็นรากฐานใน
การประเมินคณุภาพการ ทัง้คณุภาพการให้บริการท่ีสมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ 

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการ เป็นบริการที่ดีเลิศ 
(excellent service) ตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ (Customer satisfaction) การบริการที่ดีเลิศนัน้จะน าไปสู่สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือ
คาดหวงัไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลกูค้า จนลกูค้ารู้สึกว่าบริการที่
ได้รับเป็นที่น่าประทบัใจ คุ้มค่าแก่การตดัสินใจรวมทัง้คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป 

ชูชัย สมิทธิไกร (2561) กล่าวถึง คุณภาพาการให้บริการ เป็นการประเมินของ
ผู้บริโภคเก่ียวกับความดีเลิศหรือเหนือกว่าของการบริการ ซึ่งผู้ บริโภคจะประเมินคุณภาพการ
ให้บริการโดยการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวงักบัการบริการที่รับรู้ได้ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการ เป็นทัศนคติที่
ผู้ รับบริการมีความคาดหวงัไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ผู้ รับบริการก็จะ
เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ :ซึ่งบุคคลที่ต่างกันมีความคาดหวังแตกต่างกันออกไป และ
ความพงึพอใจนีผู้้ รับบริการเป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการ ณ เวลานัน้ 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555) กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการ เป็นการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นย า การแก้ไข
ปัญหาของลกูค้าอย่างถูกต้องในขณะที่ให้บริการหรือหลงัให้บริการเพื่อให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ
สงูสดุ 

จากแนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ สามารถสรุปได้ว่า เป็นความคาดหวงัของ
ผู้ รับบริการที่คาดว่าจะได้รับในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งหากได้รับการบริการแล้วมีความพึงพอใจหรือ
เกินความคาดหวังที่ได้รับก็จะเกิดการใช้บริการต่อไปและมีการบอกปากต่อปาก หากแต่หลงัจาก
ใช้บริการแล้วต ่ากว่าความคาดหวงัที่ได้รับก็จะเกิดความไม่พงึพอใจและจะเลิกใช้บริการในที่สดุ  

ลักษณะเฉพาะของการบริการ 
ธุรกิจบริการมีลักษณะเฉพาะอยู่ 4 ประการที่ท าให้การบริการนัน้มีความแตกต่าง

จากธุรกิจอื่น ๆ ประกอบด้วย (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) 
1. ไม่สามารถจับต้องได้ ( Intangibility) ไม่มีลักษณะทางกายภาพและไม่

สามารถจับต้องได้เหมือนกับสินค้าประเภทอ่ืนๆ ลูกค้าจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นจับต้องหรือ
ทดลองใช้ก่อนที่จะซือ้หรือช าระเงินได้ เช่น นักท่องเที่ยวที่จะเข้าพักในโรงแรม ถ้านักท่องเที่ยวไม่
เคยพักมาก่อนจะไม่ทราบว่าบริการภายในนัน้เป็นอย่างไร ซึ่งโรงแรมไม่สามารถให้ลูกค้าลองเข้า
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พักได้ เว้นแต่โรงแรมจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าชมบรรยากาศก่อนตัดสินใจเข้าพักภายในโรงแรม  
ซึ่งการบริการที่มีความเก่ียวข้องกับความรู้สึกและความคาดหวังของลูกค้า ธุรกิจจึงต้องมีการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแบบแผนและคุณค่าให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ว่าสามารถ
สร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้าอย่างไร 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) ธุรกิจไม่สามารถแบ่งแยกการบริการ
ได้โดยมกัจะมีการเสนอบริการให้แก่ลกูค้าที่มาใช้บริการทนัที ดงันัน้ในธุรกิจที่มีเวลาจ ากดั ลกูค้ามี
ความต้องการมากการรอคอยนานอาจเกิดความน่าเบื่อและความไม่พงึพอใจ ผู้ให้บริการต้องมีการ
ปรับปรุงบริการและการสร้างคณุภาพการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าและมีการ
จดัการเก่ียวกบัความต้องการซือ้ในธุรกิจบริการนัน้ๆ  

3. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Variability)การบริการนัน้มีลักษณะเฉพาะที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เนื่องจากมีความเก่ียวข้องทางด้านอารมณ์ของทัง้ผู้ ให้บริการและ
ลกูค้า จึงท าให้การบริการในแต่ละครัง้ไม่สามารถบริหารจัดการให้มีกระบวนการหรือมาตรฐานที่
เท่ากันได้ทุกครัง้หรือทุกสถานการณ์ จึงส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าได้ง่าย เมื่อลูกค้ามีการใช้
บริการและเกิดความไม่พึงพอใจลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปใช้บริการอ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ดีกว่า 

4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) ลักษณะของการบริการคือ ไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ได้ เมื่อธุรกิจเสนอบริการให้แก่ลกูค้าแล้วลกูค้าไม่สามารถรอหรือเลื่อนไปใช้บริการใน
เวลาอ่ืนได้ ในกรณีที่ความต้องการใช้บริการไม่แน่นอน ผู้ ให้บริการสามารถกระท าได้หลายวิธีใน
การจดัการกบัความไม่แน่นอนนัน้ เช่น การตัง้ราคาให้แตกต่างกนัโดยในช่วงที่มีความต้องการน้อย
จะตัง้ราคาต ่ากว่าช่วงที่มีความต้องการมาก เพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการใช้บริการให้มากขึน้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการที่นัน้ เป็นผลงานของพาราซุรามาน ซีแทมล์ 

Parasuraman and Ziethaml (1988) ซึ่งได้พฒันาตวัแบบเพื่อใช้ส าหรับการประเมินคณุภาพการ
ให้บริการโดยอาศัยการประเมินจากพืน้ฐานการรับรู้ของผู้ รับบริการหรือลูกค้า ให้ได้รับคุณภาพ
การให้บริการที่เหมาะสม ท าให้เกิดแนวคิดการพัฒนาตวัแบบ SERVQUAL ขึน้ และมีการก าหนด
มิติที่จะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ (dimension of service quality) ไว้ 10 ด้าน มีมาตรวัด
ความพึงพอใจของการบริการรวม 22 ค าถามด้วยกัน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ได้พัฒนาขึน้มาเพื่อใช้ชีว้ัดคุณภาพการ



  16 

ให้บริการนัน้ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้คงเหลือเพียง 5 ตัวแปรหลัก มีมุมมองของคุณภาพ
กลา่วคือ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) 

มิติที่ 1 ลกัษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็น
หรือจบัต้องได้ในการให้บริการ  

มิติที่  2 ความไว้วางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์หรือการบริการท่ีเป็นไปตามค ามัน่สญัญาได้อย่างตรงไปตรงมาและถกูต้อง  

มิตท่ีิ 3 ความกระตือรือร้น (responsiveness) หมายถึง การที่องค์การท่ีให้บริการ
แสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าหรือผู้ รับบริการอย่างเต็มที่ 
ทนัทีทนัใด  

มิ ติที่  4 สมรรถนะ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานบริการท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  

มิติที่ 5 ความมีไมตรีจิต (courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบน้อม มีไมตรีจิตที่
เป็นกนัเอง รู้จกัให้เกียรติผู้ อ่ืน จริงใจ มีน า้ใจ และมีความเป็นมิตรของผู้ปฏิบติัการให้บริการ  

มิติที่ 6 ความน่าเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้าง
ความเชื่อมัน่ด้วยความซื่อตรงและสจุริตของผู้ให้บริการ  

มิติที่ 7 ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่บริการปราศจากอันตราย 
ความเสี่ยงภยัหรือปัญหา ต่าง ๆ  

มิติที่ 8 การเข้าถึงบริการ (access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการเป็นไปด้วย
ความสะดวก ไม่ยุ่งยาก  

มิติที่ 9 การติดต่อสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความสมัพนัธ์และการสื่อความหมาย  

มิติที่ 10 การเข้าใจลกูค้าหรือผู้ รับบริการ (understanding of customer) ในการ
ค้นหาและท าความเข้าใจความต้องการของลกูค้าหรือผู้ รับบริการ รวมทัง้การให้ความสนใจต่อการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าหรือผู้ รับบริการ  

ต่อมาภายหลงั ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL 
ได้ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) และความเที่ยงตรง (validity) พบว่า SERVQUAL 
สามารถแบ่งมิติได้เป็น 5 มิติหลกัและยงัคงมีความสมัพนัธ์กบัมิติของคณุภาพการให้บริการทัง้ 10 
ประการ SERVQUAL ที่ท าการปรับปรุงใหม่จะเป็นการยบุรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกนัภายใต้ชื่อ
มิติใหม่ SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหม่ประกอบด้วย 5 มิติหลกั ประกอบด้วย  
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มิติที่  1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สถานที่  บุคลากร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์  รวมทัง้สภาพแวดล้อมที่ท าให้
ผู้ รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตัง้ใจจากผู้ ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอ
ออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้ รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนัน้ๆ ได้ชดัเจนขึน้  

มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ รับบริการ บริการที่ให้ทุกครัง้จะต้องมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจดุของบริการ ความสม ่าเสมอนีจ้ะท าให้ผู้ รับบริการรู้สึก
ว่าบริการท่ีได้รับนัน้มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้  

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและ
ความเต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการได้อย่างทันท่วงที 
ผู้ รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทัง้จะต้อง
กระจายการให้บริการไปอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว  

มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้กับผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการด้วยความสุภาพ มี
กริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้ รับบริการจะได้รับ
บริการท่ีดีที่สดุ  

มิติที่ 5 การรู้จกัและเข้าใจลกูค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดแูล
เอาใจใสผู่้ รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้ รับบริการแต่ละคน  

ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึง เคร่ืองมือที่ใช้วดัคณุภาพการให้บริการลกูค้า
จะวดัจากองค์ประกอบของคณุภาพในการบริการ 5 ประการ ดงันี ้

1. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ ที่จอดรถ 
ห้องน า้ การตกแต่ง ปา้ยประชาสมัพนัธ์ แบบฟอร์มต่างๆ รวมทัง้การแต่งกายของพนกังานขาย 

2. ความเชื่อถือและความไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสารถในการ
มอบบริการเพื่อสนองความต้องการของลกูค้าตามที่สญัญาหรือควรจะเป็นได้อย่างถกูต้องและตรง
ตามวตัถปุระสงค์ของบริการนัน้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
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3. ความรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ความตัง้ใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า
โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว และเมื่อลกูค้าต้องการความช่วยเหลือก็ต้องรีบให้บริการอย่างรวดเร็ว
และมีการสอบถามการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย 

4. การรับประกนั (Assurance) หมายถึง การรับประกนัว่าพนกังานที่ให้บริการมี
ความรู้ ความสามารถและมีความสุภาพ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการ
บริการท่ีได้มาตรฐานและมีความปลอดภยั 

5. การเอาใจใส่ลกูค้า (Empathy) หมายถึง การดแูลเอาใจใส่การให้บริการอย่าง
ตัง้ใจ เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมทัง้เน้นการบริการและสามารถแก้ไขปัญหา
ของลกูค้าเป็นรายบุคคลพร้อมทัง้สื่อสารท าความเข้าใจกับลกูค้าได้รวมทัง้มีการตอบสนองได้เป็น
อย่างดี 

Arlen (2008) ได้กล่าวถึง เคร่ืองมือที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 5 
ประการ ดงันี ้ 

1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏที่สามารถ
สมัผสัได้ ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวก อปุกรณ์ บคุลากร และสื่อการสื่อสาร 

2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการบริการ
ตามสญัญาที่ให้ไว้กบัลกูค้าและมีการบริการอย่างถกูต้องและเชื่อถือได้ 

3. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะ
ช่วยลกูค้าและให้บริการท่ีรวดเร็ว 

4. ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความรู้และความช่วยเหลือจากพนักงาน
และความสามารถในการให้บริการให้เกิดความไว้วางใจและความมัน่ใจแก่ลกูค้า 

5. ความกระตือรือร้นต่อการเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การเอาใจใส่และให้
ความสนใจเป็นรายบคุคลในการให้บริการแก่ลกูค้า 

จากคุณภาพการให้บริการ กล่าวได้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นความคาดหวังที่
เกิดขึน้ท่ีลกูค้าพงึที่จะได้รับการบริการจากผู้ให้บริการ ซึง่เคร่ืองมือที่ใช้วดัคณุภาพการให้บริการนัน้
ประกอบด้วย 5 ประการคือ  ความน่ าเชื่ อ ถือ  (Reliability) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
(Responsiveness) ความมั่นใจได้ (Assurance) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) และรูปธรรมของ
การบริการ ซึ่งในงานวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยจะเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพการให้บริการของ 
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) มาเป็นกรอบในการวิจัยถึงปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 
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ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพการให้บริการ 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้คุณภาพการให้บริการไม่มีคุณภาพมาจากความคลาดเคลื่อน

ของคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึน้จากช่องว่างการรับรู้หรือความคาดหวังของฝ่ายที่เก่ียวข้องใน
กระบวนการบริการ ซึ่งการบริการที่ ไม่ได้มาตรฐานจะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ อัน
เนื่องมาจากช่องว่างคุณภาพการให้บริการ (Quality Gap) หรือความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
บริการ อันเป็นเหตุที่ท าให้คุณภาพการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง ดังนี  ้(ศิวฤทธ์ิ 
พงศกรรังศิลป์, 2555) 

ช่องว่างที่ 1 คือ ช่องว่างความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการที่ผู้บริหารรับรู้ถึงการให้
คณุค่าหรือเป้าหมายในชีวิตของลกูค้าจากการบริการที่คลาดเคลื่อน หรือเกิดจากการตีความหรือ
คาดการณ์ที่ผิดพลาด ผู้บริหารควรมีการท าความเข้าใจกับคุณค่าและความคาดหวังของลูกค้า
รวมทัง้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทัง้อาศัยกระบวนการในการท าวิจยัตลาด 
หรือระบบติชมร้องเรียนเพื่อสร้างสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกบัลกูค้า 

ช่องว่างที่ 2 เกิดจากการที่ธุรกิจก าหนดแบบแผนการสร้างคณุค่าไม่สอดคล้องกบั
คณุค่าหรือความคาดหวงัของลกูค้าหรือกลา่วได้ว่าเป็นความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้เมื่อธุรกิจก าหนด
มาตรฐานไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้ บริหารอาจเข้าใจคุณค่าของลูกค้าแต่ไม่
สามารถก าหนดคณุภาพการให้บริการท่ีชดัเจนได้อนัเนื่องมาจากการตีความที่ผิดพลาด 

ช่องว่างที่ 3 เกิดขึน้จากการที่กระบวนการที่เก่ียวข้องกับคนเป็นจ านวนมากมี
ความเก่ียวข้องกบัอารมณ์ ความรู้สึก จึงท าให้บางครัง้การให้บริการของงพนักงานไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเกิดมาจากการที่พนกังานไม่เข้าใจหลกัการหรือแนวคิดเก่ียวกบัการ
ให้บริการ รวมทัง้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับงาน ระบบการควบคุมงานไม่เหมาะสมและพนกังาน
บริการขาดการท างานเป็นทีม (ชชูยั สมิทธิไกร, 2561) 

ช่องว่างที่ 4 เก่ียวข้องกับการตลาดภายนอกที่มีการสื่อสารแบบแผนการสร้าง
คุณค่าของการบริการให้แก่ลูกค้าไม่ตรงกับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ ช่องว่างนี ้
เกิดขึน้จากการที่ลูกค้านัน้มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่สูง อันเนื่องมาจากการ
โฆษณา แต่การบริการของธุรกิจไม่ตรงกบัการที่มีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ไว้ 

ช่องว่างที่ 5 เป็นความคลาดเคลื่อนของการบริการ เมื่อการบริการที่ลูกค้ารับรู้
หรือได้รับไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ช่องว่างนีจ้ะเกิดขึน้เมื่อลูกค้ามาใช้บริการและ
พบว่าการบริการที่ได้รับต ่ากว่าที่คาดหวงัไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากช่องว่างหรือความคลาดเคลื่อนทัง้ 4 
ที่กลา่วไว้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภค 

Stankevich (2017) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคได้
ใช้ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการซือ้สินค้าและบริการ รวมทัง้มีการเปรียบเทียบและการ
ประเมินผลจากสิ่งที่ได้รับโดยผ่านกระบวนการตดัสินใจในการเลือกซือ้ 

Kotler and Armstrong (2011) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นการตอบสนอง
ต่อแรงกระตุ้นรูปแบบพฤติกรรมของผู้ซือ้ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ 
สิ่งเร้าในทางการตลาด ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4'Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และสิ่งเร้าทางด้านอ่ืน ๆ ในทางการตลาด ที่อยู่อยู่
ล้อมรอบผู้บริโภค  

ดารา ทีปะปาล (2553) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้ บ ริโภคไว้ว่า  เป็นกระบวนการ
ประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นขัน้ตอนในการซือ้ผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภค ก่อนตัดสินใจซือ้จะผ่าน
กระบวนการหลายขัน้ตอน ได้แก่ การแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์ แล้วน ามาเปรียบเทียบใน
การประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละตราและกิจกรรมอ่ืนๆ จนกว่าจะถึงกระบวนการขัน้สดุท้าย 

สิทธ์ิ ธีรสรณ์ (2551) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นการกระท าของบุคคลใน
การซือ้และใช้ผลิตภณัฑ์หริอบริการ ทัง้กระบวนการภายในจิตใจและสงัคมภายนอก ที่เกิดขึน้ก่อน
และหลงัการกระท านัน้ ๆ ซึ่งจะช่วยตอบค าถามว่า ท าไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ์
อย่างหนึ่งมากกว่าอย่างหนึ่ง 

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2551) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการ
ซือ้ที่ได้รับผลกระทบจากอปุนิสยัการซือ้ อ านาจการซือ้ การจูงใจในการซือ้ มาตรฐาน การครองชีพ 
สิ่งแวดล้อมทางสงัคม และ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ฉัตรยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า 
เป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางด้านจิตวิทยาภายใต้การตัดสินใจของผู้บริโภค โดยอาศัย
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ และพยายามที่จะตีกรอบกระบวนการตัดสินใจและผลกระทบที่
จะเกิดต่อการตดัสินใจนัน้ๆ  

เหมือนจิตร จิตสุนทรชัยกุล (2561) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้ บริโภคไว้ว่า พฤติกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการซือ้-ขายสินค้าหรือบริการโดยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการซือ้นัน้ ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย ได้แก่ การแสวงหา การประเมินทางเลือก การคดัเลือก และการตดัสินใจ รวมถึงการ
บริโภคและการใช้บริการตลอดจนการทิง้หรือการแปรสภาพสินค้าและบริการนัน้ๆ ด้วย 
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ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นกระบวนการในการ
จดัหาที่เกิดจากการสมัผสัตวักระตุ้นที่เกิดขึน้ภายในตวัผู้บริโภคให้ได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์ในการบริโภค
หรือบริการ รวมทัง้พฤติกรรมที่เกิดขึน้ภายหลงัในการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักลา่ว 

จากความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็น
กระบวนการที่เกิดขึน้จากภายใต้จิตใจที่ผู้บริโภคที่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจในการเลือกซือ้สินค้า
และบริการ ซึ่งอาจจะมีการเปรียบเทียบวิธีการเลือกสินค้าและบริการโดยใช้หลักและแนวทางที่
แตกต่างกนัออกไป   

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค (ฉัตรยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช , 
2551) มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
จากค าถาม 6Ws และ 1H  คือ  

1. ใครอยู่ ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เพื่อให้ทราบ
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมในการซือ้และการใช้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า
กลุ่มเปา้หมายของสายการบินต้นทุนต ่า เป็นกลุม่รายได้ปานกลาง ชอบเดินทาง ชอบความสะดวก 
มีความทนัสมยั เป็นต้น 

2. ผู้ บ ริโภคซื อ้อะไร  (What does the customer buy?) กล่ าวถึ งลูก ค้าซื อ้
ผลิตภัณฑ์นัน้ไปท าอะไร เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จะช่วยให้ธุรกิจสามารถ
พฒันาผลิตภณัฑ์ได้ถกูทางและสร้างจดุขายท่ีถกูต้องได้ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why does the customer buy?) เพื่อให้ทราบเหตผุลใน
การตดัสินใจซือ้ที่แท้จริงของลูกค้า เหตผุลที่ท าให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาจมีหลายประการแต่จะมี
เหตุผลที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจซือ้ การเข้าใจถึงหลกัการนีจ้ะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุง
และรักษาคณุสมบติัที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) ในการ
ตดัสินใจซือ้อาจมีบุคคลอ่ืนที่มีสว่นเก่ียวข้องที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เพราะผู้ที่ท าหน้าที่ซือ้อาจ
ไม่ใช่ผู้ ใช้สินค้าโดยตรงอาจร่วมใช้กันหลายคน จึงต้องอาศัยกลุ่มผู้ รู้หรือกลุ่มผู้ ซือ้มาช่วยในการ
ตดัสินใจประกอบด้วย 

5. ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy?) เพื่อให้ทราบถึงโอกาส
ในการซือ้ของลูกค้า เพื่อเตรียมพร้อมในการผลิตให้ทันต่อความต้องการและเตรียมแผนการ
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ส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ดอกไม้ในช่วงฤดูต่างๆ โรงแรมในช่วงฤดูการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

6. ผู้บริโภคซือ้ที่ไหน (Where does the consumer buy?) เพื่อให้ทราบถึงแหล่ง
ที่ลูกค้าสะดวกที่จะไปซือ้ เพื่อการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละ
กลุม่ ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกและสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้ามากขึน้ 

7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เพื่อให้ทราบถึงการซือ้
ของลูกค้ามีขัน้ตอนอย่างไร ตัง้แต่การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซือ้อย่างไรที่จะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุม่ลกูค้าเปา้หมายให้มากที่สดุ 

ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวถึง รูปแบบพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 

(Type Behavior Buyer) ประกอบด้วย 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมการซือ้ 
 

ที่มา : ลภสัวฒัน์ ศภุผลกลุนนัทร์. (2558). PRINCIPLE OF MARKETING. หน้า 58. 

สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S) 

สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาด (Marketing 
Stimulus) 

สิ่งกระตุ้น
อ่ืนๆ 

  
ผลิตภณัฑ์  
ราคา  
การจดัจ าหน่วย 

เศรษฐกิจ  
การเมือง 
เทคโนโลยี 
วฒันธรรม 

การตอบสนองของผู้ซือ้ 
(Response) 

• การเลือกผลิตภณัฑ์ 
• การเลือกตราสินค้า  
• การเลือกผู้ขาย  
• การเลือกเวลาในการซือ้  
• การเลือกปริมาณในการซือ้ 
 
 

ลกัษณะของผู้ซือ้(Buyer's  Characteristic) 
• ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural) 
• ปัจจยัด้านสงัคม (Social) 
• ปัจจยัส่วนบคุคล (Personal) 
• ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological) 

ขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ของผู้ซือ้ (Buying Decision Process) 
• การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition)   
• การค้นหาข้อมลู (Information Search)  
• การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
• การตดัสินใจ (Purchase Decision) 
• ความรู้สกึภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Feeling) 

ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
3. ปัจจยัส่วนบคุคล 

•อาย ุ
•วงจรชีวิต ครอบครัว 
•โอกาสทางเศรษฐกิจ 
•ค่านิยมหรือรูปแบบ 

การด ารงชีวิต 

ปัจจัยภายใน 
4. ปัจจยัด้านจิตวิทยา 

•การจงูใจ 
•การรับรู้ 
•การเรียนรู้ 
•ความเชื่อถือ 
•ทศันคต ิ
•บคุลิกภาพ 
  

กล่องด าหรือความรู้สกึนึกคดิ

ของผู้ซือ้ 

(Buyer's Characteristic) 

ปัจจัยภายนอก 
1. ปัจจยัทางวฒันธรรม 

•วฒันธรรมพืน้ฐาน 
•วฒันธรรมย่อย 
•ชัน้สงัคม 

ปัจจัยภายนอก 
2. ปัจจยัทางสงัคม 

• กลุ่มอ้างอิง 
•ครอบครัว 
•บทบาทและสถานะ 
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1. สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นจุดเร่ิมต้นของการเกิดพฤติกรรมการซือ้ โดยเกิดจากภายใน
ร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) ซึ่งจะท าหน้าที่ใน
การกระตุ้นผู้ซือ้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งที่กระตุ้น ควบคมุหรือ
ต้องจดัให้มีขึน้เป็นสว่นที่เก่ียวข้องกบัสว่นประสมทางการตลาด 

1.2 สิ่ งกระตุ้ น อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่ งที่กระตุ้ นความต้องการของ
ผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก ไม่สามารถควบคมุได้ โดยสิ่งกระตุ้นเหลา่นี ้ได้แก่ 

1) ส่งกระตุ้ นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผู้บริโภค ซึง่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้บริโภค 

2) สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีด้านการฝาก-
ถอน อตัโนมติัสามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการธนาคารได้มากขึน้ 

3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึง จะมีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้ซือ้ 

4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ธรรมเนียมประเพณี จะมีผลต่อ
การกระตุ้นการซือ้สินค้าและบริการในช่วงเทศกาลนัน้ ๆ 

2. กล่องด า (Black Box)  เป็นระบบความ รู้สึกนึกคิด ความต้อวงการ และ
กระบวนการตดัสินใจที่ได้เกิดขึน้จากความคิดและจิตใจของผู้ซือ้  นกัการตลาดจึงต้องมีการค้นหา
ความรู้สกึนึกคิดของปัจจยัต่างๆ ของผู้ซือ้ซึง่จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ซือ้และกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้ซือ้ด้วย 

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Response) หรือการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้
ผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจด้วยประเด็นต่างๆ ดงันี ้

1) การเลือกผลิตภณัฑ์ (product Choice) ผู้บริโภคจะท าการเลือกผลิตภัณฑ์ใด
นัน้จะต้องเกิดความต้องการขึน้มาก่อนและผู้บริโภคจึงจะมีการเสาะแสวงหาความต้องการนัน้ๆ  

2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผู้บริโภคจะ
เลือกตราสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตน 

3) การเลือกผู้ ขาย (Dealer Choice) ผู้ บริโภคจะเลือกสถานที่ในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และมีการเลือกตามเหตผุลต่างๆ เช่น ใกล้บ้าน ราคาถกู ไว้ใจได้ เป็นต้น 

4) การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing) ผู้บริโภคจะซือ้สินค้าและบริการ
ในเวลาที่ตนสะดวก เช่น ซือ้ตามความอยากหรือซือ้เพื่อเก็บตนุไว้ 
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5) การเลือกปริมาณในการซือ้ (Purchase Amount) ผู้ บริโภคจะตัดสินใจซือ้
สินค้าและบริการตามปริมาณที่ขึน้อยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น ซือ้มาก ซือ้น้อย หรือซือ้
ปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถกูลง 

4. กระบวนการตัดสินใจซือ้ (Buying Decision Process) ผู้ ซือ้มีการตัดสินใจซือ้ 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การที่ผู้ ซื อ้ รับรู้ถึงความ
ต้องการของตนเอง ซึ่งมาจากการได้รับการกระตุ้นต่าง ๆ สิ่งเหล่านีเ้มื่อได้รับการกระตุ้นในระดับ
หนึ่งแล้วผู้ซือ้จะมีการจดัการกบัสิ่งที่ได้รับการกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตและรู้ว่าจะจดัการ
เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไร  

2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ภายหลัง
การยอมรับความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะมีการแสวงหาข้อมลูเพื่อให้ได้ที่คาดว่าจะมี
ความเหมาะสมกบัตนเอง 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลังจากที่ผู้ บริโภคได้
ข้อมูลมาแล้วจะมีการประเมินทางเลือกต่างๆ  นักการตลาดจ าเป็นต้องมีการรู้ในขัน้ตอนและ
วิธีการต่างๆ ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือก 

4) การตัดสินใจ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกจะช่วยให้
ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นตัวเลือกและท าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่
ตรงตามความพอใจของตนเองมากที่สดุ ซึ่งปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ปัจจยัภายนอกและ
ภายในที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของงผู้ บริโภคนัน้ การศึกษาถึงปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้ทราบถึงความต้อการต่างจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ทัง้นีล้กัษณะของผู้ซือ้
ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัทางจิตวิทยา ดงันี ้

4.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factor) เป็นสญัลกัษณ์ที่มนุษย์สร้างขึน้
เป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม  แบ่ง
ออกเป็น 

1) วฒันธรรมหลกั (culture) เป็นจดุเร่ิมต้นของความต้องการที่แสดงออก
ในพฤติกรรมของแต่ละบุคคล พฤติกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้จากวยัเด็กสร้าง
การรับรู้คุณค่าพืน้ฐานการรับรู้ความต้องการและพฤติกรรมจากครอบครัวหรือสถาบนัส าคัญอ่ืน 
น าไปสู่การก่อให้เกิดค่านิยม การรับรู้ ความอยากและมีการถ่ายทอด วฒันธรรมหลกัที่แตกต่างกนั
สง่ผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกนัของบุคคลแต่ละพืน้ที่ (Kotler & Armstrong, 2011) 
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2) วฒันธรรมย่อย (subculture) วัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มคนที่
มีระบบค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน วัฒนธรรมย่อยประกอบไปด้วยเชือ้ชาติ ศาสนากลุ่มเชือ้ชาติและ
ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมย่อยหลายแห่งเป็นตลาดที่ส าคัญที่ส่งผลให้กลุ่มนักการตลาด
มกัจะออกแบบผลิตภณัฑ์และโปรแกรมการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มวฒันธรรมย่อยนัน้ ๆ (Kotler & 
Armstrong, 2011) 

3) ชนชัน้ทางสังคม (Social class) เป็นการแบ่งกลุ่มสังคมออกเป็น
ล าดับชัน้ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีค่านิยม ความสนใจ พฤติกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน เกือบทุก
สงัคมจะมีรูปแบบและโครงสร้างการแบ่งชนชัน้ทางสงัคมชนชัน้ทางสงัคมไม่ได้ก าหนดด้วยปัจจัย
หนึ่ง เช่น รายได้ แต่จะวดัจากสถานะหลายอย่างรวมกนั กล่าวคือ อาชีพ รายได้ การศึกษา ความ
ร ่ารวย และตัวแปรอ่ืนๆ ในบางสงัคมนัน้ สมาชิกของแต่ละชนชัน้จะถูกก าหนดด้วยบทบาทหน้า ท่ี 
(นันทสารี สุขโต และ คณะ, 2555) ทัง้นีช้นชัน้ทางสงัคมสามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับคือ ระดับสูง 
ระดบักลาง และระดบัระต ่า โดยแบ่งเป็นกลุม่ย่อยออกเป็น 6 ระดบั คือ ระดบัสงูอย่างสงู ได้แก่ ผู้ ดี
เก่าและได้รับมรดกจ านวนมาก ระดับสูงอย่างต ่า ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางอย่างต ่า 
ได้แก่ พนักงาน ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับต ่าอย่างสูง ได้แก่ ผู้ ใช้แรงงานและทักษะ
พอสมควร และระดบัต ่าอย่างต ่า ได้แก่ กรรมกรผู้ที่มีรายได้ต ่า  

4.2 ปัจจัยทางสังคม (Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน
และมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ลกัษณะทางสงัคม ประกอบด้วย  

 1) กลุ่มอ้างอิง (reference Groups) เป็นกลุ่มที่มี อิทธิพลต่อทัศนคติ 
ความคิดเห็น ค่านิยม กลุ่มอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ (1) กลุ่ มปฐมภูมิ ได้แก่ 
ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน (2) กลุ่มทติุยภมูิ ได้แก่ กลุ่มชนชัน้น าในสงัคม และกลุม่ผู้ ร่วม
อาชีพ กลุ่มอิทธิพลจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรรมและการด ารงชีวิต
รวมทัง้ทศันคติและแนวคิดของบุคล เนื่องจากบุคคลต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มจึงต้องยอมรับ
และปฏิบติัตามความคิดเห็นของกลุม่อ้างอิงนี ้

2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็นและค่านิยม ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ การขายสินค้าและบริการมักจะค านึงถึง
ครอบครัว เช่น ครอบครัวไทย จีน ญ่ีปุ่ น มกัมีพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่างกนั 

3) บทบาทและสถานะ (Role and Statuses) บุคคลจะมีความเก่ียวข้อง
กบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะ
ที่แตกต่างกนัไปของแต่ละกลุม่ 
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4.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้ ซือ้จะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะสว่นบคุคลด้านต่างๆ ดงันี ้

1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการในด้านผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกนั การแบ่งกลุ่มอายุของผู้บริโภค จึงสามารถก าหนดความต้องการที่แตกต่างกันในการ
ใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ ด้วย 

2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขัน้ตอนการ
ด ารงชีวิตของบุคคลในครอบครัว เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทศันคติ ค่านิยม ที่ท าให้เกิด
ความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่างกัน เช่น เป็นโสด คนกลุ่มนีจ้ะมีภาระทางการเงิน
น้อย จะสนใจด้านการท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจและซือ้สินค้าตามความนิยม ส่วนคู่สมรสใหม่ ที่
อยู่ในวยัหนุ่มสาวและยงัไม่มีบตุร มกัจะซือ้สินค้าถาวร เช่น รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น
และความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ใด
หรือกิจกรรมใดที่จะสนองความต้องการที่เหมาะสมของบุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกนัได้ 

4) โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic Circumstances) ห รือรายได้ 
(Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่ได้มีการตัดสินใจซือ้ 
โอกาสเหล่านีจ้ะประกอบด้วย รายได้ส่วนบุคคล การออม อัตราดอกเบีย้ ซึ่งจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆ 

4) การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมกัมีแนวโน้มซือ้ผลิตภัณฑ์
ที่ดีกว่าผู้ที่มีการศกึษาต ่า 

5) ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) 
หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึง่มีความแตกต่างกนัใน
แต่ละบคุคลหรือตามเปา้ประสงค์ในการด าเนินชีวิต  

4.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซือ้สินค้าและ
บริการของบุคคลมกัมีความเก่ียวข้องกบัปัจจยัทางด้านจิตวิทยา ซึง่เป็นปัจจยัภายในตวัผู้บริโภคที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้และการใช้สินค้า ปัจจยัภายในประกอบด้วย 

1) การจงูใจ (Motivation) หมายถึง พลงังานกระตุ้นที่อยู่ภายในตวับุคคล  
แรงจูงใจเกิดขึน้ภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจมีผลกระทบที่เกิดขึน้จากภายนอก เช่น วฒันธรรม ชนชัน้
ทางสงัคม หรือสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ที่นกัการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการ 
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2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวโดยที่การรับรู้จะเป็นกระบวนการที่ขึน้อยู่ปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ นอกจากนีย้งัมีปัจจยัภายนอก คือ สิ่งกระตุ้น ซึ่งการรับรู้
ยงัสมัพนัธ์กบัประสาททัง้ 5 ได้แก่ การได้เห็น การได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาติและได้รู้สกึ เป็นต้น 

3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ
ความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู้จะเกิดขึน้หลังจากได้รับการ
กระตุ้นและเกิดการตอบสนอง นกัการตลาดจึงมกัประยกุต์ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้บริโภค
โดยการโฆษณาซ า้ๆ และการสง่เสริมการขายเป็นประจ าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้และจดจ า 

5. ความรู้สึกภายหลังการซือ้ (Post Purchase Feeling) เป็นความรู้สึกหรือทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ เมื่อเกิดความพึงพอใจจะส่งผลต่อการบอกต่อ ในทางกลบักันหากไม่พึงพอใจ 
ผู้บริโภคก็จะเลิกใช้และไม่บอกต่อ และจะกลายเป็นข้อมูลที่ลูกค้าจะน ามาพิจารณาในการใช้
สินค้าและบริการในครัง้ต่อไป 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึน้จากแรงกระตุ้นภายในของผู้บริโภค รวมทัง้สิ่งกระตุ้น
จากภายนอกที่ท าให้ผู้บริโภคพยายามที่จะหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการ
ที่พึงได้รับ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อ 
ทศันคติ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ ด้วย 
ทัง้นีย้ังสามารถสะท้อนถึงรูปแบบการซือ้ของผู้บริโภค (ดารา ทีปะปาล, 2553) จากกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค รูปแบบการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคแบ่งตามระดบัการแก้ปัญหา ตัง้แต่
การใช้ความพยายามน้อยที่สดุ จนกระทัง่ใช้ความพยายามมากที่สดุ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. พฤติกรรมการซือ้ปกติ (routinized response behavior) เป็นการพฤติกรรม
การซือ้ตามความเคยชินตามปกติวิสยัที่ผู้บริโภคซือ้สินค้าประจ าเมื่อซือ้สินค้าราคาถูกและมีการซือ้
บ่อยๆ การซือ้ประเภทนีผู้้ บริโภคจะมีการตัดสินใจซือ้ที่ น้อยมาก เพราะรู้จักและคุ้ นเคยกับ
ผลิตภณัฑ์นัน้เป็นอย่างดี 

2. พฤติกรรมการซือ้ที่ต้องแก้ปัญหาบางอย่าง (Limited problem solving) เป็น
พฤติกรรมการซือ้ที่เกิดขึน้ในสถานการณ์ที่ผู้ซือ้ต้องเผชิญกบัการซือ้ผลิตภณัฑ์ใหม่ แม้ว่าผู้บริโภค
จะรู้จักผลิตภัณฑ์นัน้เป็นอย่างดี ลูกค้าจึงจ าเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม การซือ้ลักษณะนีจ้ึงเป็น
พฤติกรรมการซือ้ที่ต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นก่อน 
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3. พฤติกรรมการซือ้ที่ต้องแก้ปัญหาอย่างมาก (Extended problem solving) 
เป็นการซือ้ที่มีความสลบัซบัซ้อนมากที่สดุ ซึง่อาจเป็นการซือ้สินค้าครัง้แรกหรือเป็นสินค้าราคาแพ
งมและมีความเสี่ยงต่อการผิดพลาดสูงจึงจ าเป็นต้องหาข้อมูลมาก พฤติกรรมการซือ้จึงผ่าน
กระบวนการทกุขัน้ตอนที่กลา่วมาข้างต้น 

จากแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคนัน้เกิดจาก
กระบวนการกระตุ้นจากภายในและภายนอก น ามาซึ่งการตัดสินใจทัง้แต่การรับรู้สภาพปัญหา 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ ซึ่งพฤติกรรม
การซือ้ของผู้บริโภคนัน้เป็นตวักระตุ้นและก าหนดให้มีการออกแบบและพฒันาสินค้าและบริการให้
เหมาะสมกบัความต้องการของผู้บริโภค ทัง้นีพ้ฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนกัท่องเที่ยว
ชาวไทย จะเป็นพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักที่ได้มีการพิจารณาไว้เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองและมีความเหมาะสมกบัความต้องการของตนเอง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ความหมายของการท่องเที่ยว 
องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อ ปี 2506 ได้ให้ค าจ ากัดความเก่ียวกับค าจ ากัดความ
เก่ียวกบัการท่องเที่ยวอยู่ที่มีเงื่อนไขอยู่ 3 ข้อ คือ (นิศศา ศิลปเสรฐ, 2560) 

1. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อสินจ้าง 
โดยมีการวางแผนการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยงัสถานที่หนึ่ง และมีการใช้พยานพาหนะโดยจะ
มีรูปแบบการเดินทางที่ใกล้หรือไกลก็ได้ 

2. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง จดุหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็น
การชั่วคราวหรือต้องเดินทางกลบัที่อยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิม โดยเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวเลือก
เดินทางไปเยือน ในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ที่นั่น ซึ่งต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่
เพียงพอและสร้างความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 

3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางใดก็ได้ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่
หลายอย่างด้วยกนั  

สมาคมระหว่างประเทศแห่งความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ( International 
Association of Scientific Expert in Tourism : IASET) ให้ความหมายเก่ียวกับการท่องเที่ยว คือ 
การเดินทางจากที่อยู่ถาวรไปอีกที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวและไม่เก่ียวข้องกับการท ากิจกรรมเพื่อหา
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รายได้ จากความหมายดงักล่าวท าให้นกัท่องเที่ยวมีลกัษณะที่ส าคญั 5 ประการ คือ (นิศศา ศิลป
เสรฐ, 2560) 

1 การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางของผู้ที่เคยอยู่ถาวรไปยงัสถานที่ต่าง ๆ 
2. การท่องเที่ยวจะต้องมีส่วนส าคัญหลัก 2 ประการ คือ การเดินทางไปสู่

จดุมุ่งหมายและค้างคืน 
3. การเดินทางและการพกัค้างคืนจะต้องไม่ใช่สถานที่อยู่หรือที่ท างานประจ าและ

ในการท ากิจกรรมระหว่างพกัจะต้องแตกต่างจากผู้คนในท้องถิ่น 
4. การเดินทางไปจุดหมายปลายทางต้องเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาที่สัน้

และมีแผนเดินทางกลบัภายใน 180 วนั 
5. จุดหมายปลายทางที่เดินทางจะต้องเพื่อการท่องเที่ยวหรือการเยี่ยมเยือน

เท่านัน้  
ปัญจวรรณ อ่อนหวาน (2559) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง  

การเดินทางของคนจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พกัผ่อนหรือหาความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจเท่าที่ผู้  เดินทางยงัมิได้ตัง้หลกัแหล่ง
ถาวร และไม่ได้รับรายได้เพื่อยงัชีพจากเจ้าของถิ่นปลายทาง โดยการ ท่องเที่ยวยงัเป็นผลรวมของ
ประสบการณ์พิเศษกบัสมัพนัธภาพซึง่เกิดจากการเดินทางและการ พกัแรมต่างถิ่นเป็นการชัว่คราว 
โดยมิได้ประกอบอาชีพ 

นิศศา ศิลปเสรฐ (2560) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการ 
กิจกรรม และผลที่ได้จากความสมัพันธ์และปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ ให้บริการท่องเที่ยว  
เจ้าของบ้าน ชุมชน รัฐบาล และสิ่งแวดล้อมโดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ปัจจยั คือ การเดินทาง 
การพกัค้างแรม และการกินอาหารนอกบ้าน เป็นต้น 

สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ( International Union of 
Office Travel Organization : IUOTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ ยว หมายถึง  การ
ท่องเที่ยวจะต้องมีเงื่อนไขตามหลกัสากล คือ (นิศศา ศิลปเสรฐ, 2560) 

1. ต้องเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศยัปกติไปยงัที่อ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมคัรใจ 
3. ต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพ

หรือเป็นการหารายได้ 
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Swarbrooke and Horner (2007) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง การ
เคลื่อนย้ายระยะสัน้ของผู้ คนไปยังสถานที่ห่างจากสถานที่พักถาวรของพวกเขาในการพ านัก 
เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินกบักิจกรรมที่น่าพอใจ โดยไม่มีวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ การท่องเที่ยวยงั
เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น การต้อนรับและการขนสง่ การขยายตวัของธุรกิจ
การท่องเที่ยวแบบครบวงจรด้วยการพัฒนา บริษัททัวร์แบบแพคเกจ และบริษัทตวัแทนท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

จากความหมายของการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรม
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวของการเดินทางของ บุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็น
การชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบ  อาชีพหรือหารายได้ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการ  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เดินทางกับธุรกิจและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ  นักท่องเที่ยว รัฐบาล และ
ชมุชนในพืน้ที่ท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
วตัถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในด้านการท่องเที่ยวนัน้ Douglas Fosterได้เขียนไว้

ในหนังสือ Travel and Tourism Management สามารถแบ่งออกเป็น 9 อย่าง คือ (บุญเลิศ จิตตัง้
วฒันา, 2548) 

1. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด (Holiday-Mass Popular Individual) 
เป็นการเดินทางในวันหยุดหรือวันพักผ่อนโดยไม่ท าอะไร อันเป็นการขจัดความเมื่อยล้าทาง
ร่างกายและจิตใจจากการท างานให้หมดไป เพื่อเรียกก าลงักลับคืนมาส าหรับการเร่ิมต้นท างาน
ใหม่หรืออาจจะเป็นการพกัฟืน้ที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยก็ได้ 

2. การท่องเที่ยวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทาง
ที่ปารถนาจะเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน เช่น ชมศิลปะ ดนตรี หรือเพื่อร่วมปฏิบติัศาสนกิจ เป็นต้น 

3. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Education) เป็นการเดินทางเพื่อการวิจัยหรือ
สอนหนงัสือ หรือเข้าศกึษาดงูานในประเทศที่พฒันาแล้ว ซึง่มกัจะพกัอยู่ในประเทศนัน้เป็นเวลานบั
เดือน 

4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง (Sport and Recreation) เป็นการ
เดินทางที่ปารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬาหรือเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาในท้องถิ่นนัน้ๆ เช่น การเข้า
ชมกีฬาโอลิมปิค การเข้าร่วมแข่งขนักีฬาเขต หรือการเดินทางเพื่อความสนกุบนัเทิงใจ 
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5. การเดินทางเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special 
Interests) เป็นการเดินทางที่ปารถนาจะไปชมโบราณสถานที่ เก่ียวโยงกับข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์  

6. การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็นการเดินทางเพื่อท างานอดิเรก 
เช่น ไปวาดรูปบนภเูขา ขีม้้าที่ชายหาด เป็นต้น 

7. การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend Relation) เป็นการเดินทาง
เพื่อเยี่ยมญาติมิตร อนัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพให้ได้ดียิ่งขึน้ เช่น ไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างประเทศ 

8. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางของนกัธุรกิจที่ได้จดัเวลา
ให้เหลือหรือว่างจากการปฏิบติัธุรกิจในประเทศนัน้เพื่อถือโอกาสอยู่ท่องเที่ยวต่ออีกสกัพกัหนึ่ง 

9. การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสมัมนา (Conference Congress) เป็นการเดินทาง
เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา ท าให้ผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นนักท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ และเมืองใดที่  
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มักจะได้รับเลือกเป็นที่ประชุมสมัมนา เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ปารีส ภูเก็ต 
เป็นต้น 

ประเภทของการท่องเที่ยว 
ปัญจวรรณ อ่อนหวาน (2559) ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยว ไว้ 5 ประเภทคือ 

1. การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ  

1.1. การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวไปยัง ต่างประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในประเทศนัน้ รูปแบบของการ
ท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศมีความเก่ียวข้องกับลักษณะของการจัดน าเที่ยวใน 2 รูปแบบคือ  
การท่องเที่ยวขาออก (Outbound Tourism) ได้แก่ การเดินทางออกจากประเทศที่เป็นถิ่น พ านัก
ถาวรของตนเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศอ่ืน และการท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound Tourism) ได้แก่ 
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของบคุคล ที่มิได้มีถิ่นพ านกัถาวรในประเทศนัน้ 

1.2. การท่องเที่ยวในประเทศ (Internal Tourism) เป็นการท่องเที่ยว
เฉพาะภายใน อาณาเขตของแต่ละประเทศนัน้ๆ โดยหมายรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคล
ทัง้ที่มีถิ่นพ านัก ถาวรและมิได้มีถิ่นพ านักถาวรภายในประเทศนัน้ การท่องเที่ยวในลักษณะนี ้
เกิดขึน้จากการเดินทางของบุคคล 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourist) 
ได้แก่ บุคคลที่เดินทางอยู่ภายในประเทศ ที่เป็นถิ่นพ านักถาวรของตน และนักท่องเที่ยวขาเข้า 
(Inbound Tourist) คือบคุคลที่เดินทางจากถ่ินพ านกัถาวรของตนไปอีกประเทศหนึ่ง 
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2 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามวตัถุประสงค์ของการเดินทาง สามารถ
แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ 

1) การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (Leisure Tourism) เป็นการท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนอง ความต้องการที่จะหลีกหนีจากสภาพชีวิตประจ าวันที่จ าเจ หรือหลีกหนีอากาศ
หนาวในประเทศของตน อนัเป็นการเดินทางเพื่อการพกัผ่อนและหาประสบการณ์แปลกใหม่  

2) การท่องเที่ยวเพื่ อธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการเดินทางที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ มีวตัถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกบัการท างาน แต่ก็จดัเป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง 
เนื่องจากการเดิน ทางในลกัษณะนีจ้ะสร้างรายได้ให้แก่จดุหมายปลายทางที่นกัธุรกิจไปเยือน และ
นักธุรกิจนัน้ก็ไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ที่จะไปอยู่  ณ สถานที่นัน้ เพื่อท างานหารายได้แบบเป็น
กิจจะลกัษณะโดยตรง ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโดยทั่วไป (Regular Business Travel) หมายถึงการเดิน ทาง
ไปติดต่อประสานงานหรือเซ็นสญัญาเก่ียวกับธุรกิจ โดยมีระยะเวลา 2-3 วันแรกให้ไปท่องเที่ยว
และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยว เพื่อ
การจัดนิทรรศการนานาชาติ (Meeting, Incentive, Conference/Convention/Congress and 
Exhibition; MICE) กิจกรรมทัง้ 4 ประเภท อาจไม่ได้มีการแบ่งแยกการจดัออกจากกนัอย่างชดัเจน 
กล่าวคือ การจัดนิทรรศการนานาชาติก็อาจมีการจัดการประชุมแทรกอยู่ในงานก็ได้ หรือผู้ ที่
เดินทาง แบบการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัก็อาจเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมแทรกอยู่ในการเดินทาง
ก็ได้ 

3) การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็น 
การท่องเที่ยวท่ีเกิดจากความสนใจกิจกรรมพิเศษ สามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบคือ (1) การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการพกัผ่อน หย่อนใจ ความสนุกสนาน 
ความชื่นชมในแหล่งธรรมชาติ และการศึกษาในแหล่งธรรมชาติ (2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการให้ความรู้ และความภาคภูมิใจที่มุ่งเน้นเสนอ
ลกัษณะวัฒนธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึน้โดยเก่ียวเนื่อง
กบัความเป็นอยู่ของสงัคม นอกจากนีก้ารท่องเที่ยวประเภทนีย้งัมีการแสดงความการเชื่อมโยงจาก
ความเป็นมาในอดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่อแสดงถึงอัตลกัษณ์ที่ส าคัญในแต่ละชุมชน (Swarbrooke & 
Horner, 2007) (3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา (Health and Sport Tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจในการพักผ่อน สนุกสนาน ร่ืนเริงบนัเทิงใจ 
และการ ออกก าลงักาย โดยมุ่งเน้นการได้รับบริการที่เหมาะสม และ (4) การท่องเที่ยวเชิงผจญภยั 
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(Adventure Tourism) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว เชิงกีฬา แต่นอกจากจะเน้นผลต่อ
สุขภาพทางกายแล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่ความต่ืนเต้นขณะท ากิจกรรม นัน้ๆ เช่น การปีนเขา การไต่  
หน้าผา และการลอ่งแก่ง เป็นต้น 

3. การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามลกัษณะการเดินทาง สามารถแบ่งได้ 2 
รูปแบบคือ  

1) การท่องเที่ยวแบบกลุ่มเหมาจ่าย (Group Inclusive Tourism; GIT 
หรือ All Inclusive Tourism; AIT) เป็นการท่องเที่ยวที่ธุรกิจน าเที่ยวขายรายการน าเที่ยวเบ็ดเสร็จ 
(Package Tour) ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดยธุรกิจน าเที่ยวเป็นผู้ จัดการเก่ียวกับ
ยานพาหนะ ที่พัก อาหาร และการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอาจด าเนินการอ านวยความ
สะดวกเต็มรูปแบบ (Full Package) หรืออาจจะจัดการบริการน าเที่ยวบางสิ่งบางอย่างให้ก็ได้ 
เหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกการเดินทางในรูปแบบนีคื้อ ประหยัดเงิน ได้เพื่อนร่วมทาง 
ความเหมาะสมคลอ่งตวั ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และ สิทธิพิเศษที่ได้รับ 

2) การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism; FIT) เป็นการ
ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยววางแผนจัดการเดินทางด้วยตัวเองทุกอย่าง หรือใช้บริการของธุ รกิจน า
เที่ยวในการ อ านวยความสะดวกบางอย่าง เหตุผลหลกัที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกการเดินทางใน
รูปแบบนี คื้อ มีความเป็นส่วนตัวสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามต้องการ และต้องการ 
การท่องเที่ยวที่มีคณุภาพมากกว่าปริมาณแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน 

4. การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามการตลาด สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ  
1) การท่องเที่ยวตลาดหรูหรา (Elite Market Tourism) เป็นการท่องเที่ยว

ที่ต้องจ่าย ค่าบริการในอตัราที่สงู เพราะมุ่งให้บริการทางการท่องเที่ยวชนิดหรูหรา  
2) การท่ องเที่ ยวตลาดมวลชน  (Mass Market Tourism) เป็นการ

ท่องเที่ยวที่บริการ ทางการท่องเที่ยวแบบพืน้ๆ ในราคาถูก โดยต้องการให้บริการผู้ เดินทางที่มี
รายได้น้อยแต่มีปริมาณมาก  

5. การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามการจัดการ สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ
คือ  

1) การท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ มุ่งเน้นความพงึพอใจและปริมาณของนกัท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

2) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นการ จดัการอย่างดีเยี่ยม เพื่อสามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดดูใจอย่าง



  35 

ไม่เสื่อม คลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม ใน
ขณะเดียวกัน ก็ให้ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม และมี
นกัท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยม เยือนสม ่าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สดุ ซึง่สามารถแบ่งได้อีก 2 รูปแบบ คือ  

1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวฒันธรรมที่เก่ียวเนื่องกบัระบบนิเวศ โดย
ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง ภายใต้การ
จดัการสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยวอย่างดี และมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การท่องเที่ยว
เชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยา และ การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพทางธรรมชาติ เป็นต้น 

2) การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวใน
แหล่ง ท่องเที่ยววัฒนธรรม หรือชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นนัน้ ๆ จัดขึน้ เพื่อให้ได้รับ
ความ สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทัง้ได้ศึกษาความเชื่อ ความเข้าใจ ต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน ได้แก่ การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและการเข้าร่วมงานเทศกาลประเพณีของชุมชน 
การกินอาหารพืน้บ้านของท้องถิ่น ดูการแข่งขันกีฬาแบบดัง้เดิมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สนัทนาการในท้องถิ่น เป็นต้น (Swarbrooke & Horner, 2007) 

กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว 
เลิศพร ภาระสกลุ (2556) ได้กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจท่องเที่ยว

ประกอบด้วยลกัษณะตามขัน้ตอนต่างๆ ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 
ที่มา : เลิศพร ภาระสกลุ (2555). หน้า 161    
 

1. การกระตุ้ นให้เกิดความต้องการการท่องเที่ยว ซึ่งมีการกระตุ้ นด้วยช่องทางที่
หลากหลาย เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบินราคาถูก สภาพภมูิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงเทศกาล
ของการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. การรับรู้ถึงความต้องการที่เกิดขึน้ การรับรู้ความต้องการจะท าให้นกัท่องเที่ยวรับรู้
ถึงวตัถปุระสงค์และเปา้หมายในการท่องเที่ยว 

 

ถกูกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการท่องเที่ยว 

การรับรู้ถึงความต้องการที่

เกิดขึน้ 

การใช้เวลาในการหา

ข้อมลูเกี่ยวกบัสถานที่

ท่องเที่ยว 

การแยกแยะตวัเลือกแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ 

การประเมินตวัเลือกต่าง ๆ 

การตดัสินใจเลือกสถานที่

ท่องเที่ยว 

การตัดสินใจที่จะทำการ
ท่องเที่ยว 

พฤติกรรมหลงัจากการท่องเที่ยวที่จะ

ส่งผลในอนาคต 

การให้ข้อมลู

ย้อนกลบั 
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3. การใช้เวลาในการหาข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาใน
การหาข้อมลูเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวในแต่ละครัง้ 

4. การแยกแยะตัวเลือกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  เมื่อมีการวางแผนที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวแล้วนัน้จะเร่ิมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปเกิดขึน้ภายในใจ โดยอาจมีปัจจัย
ภายนอกเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ เช่น ญาติ พี่น้อง คนในครอบครัวและการส่งเสริมด้าน
การตลาดของการท่องเที่ยวต่างๆ  

5. การประเมินตวัเลือกต่าง ๆ นกัท่องเที่ยวจะมี่การเปรียบเทียบถึงลกัษณะเด่นของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จากองค์ประกอบที่มีที่ได้จากการค้นคว้าและการค้นหาข้อมลู 

6. การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เป็นขัน้ตอนที่นักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจ
หลังจากการประเมินและการเปรียบเทียบถึงคุณลักษณะและความโดดเด่นต่างๆ ของสถานที่
ท่องเที่ยว 

7. การตัดสินใจที่จะท าการท่องเที่ยว เป็นการเดินทางเพื่อเดินทางท่องเที่ยวใน
สถานที่นัน้ๆ หลงัจากท่ีได้มีการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวไว้แล้ว 

8. พฤติกรรมหลังจากการท่องเที่ยวที่จะส่งผลในอนาคต  เป็นความรู้สึกที่เกิดขึน้
ภายหลงัที่มีการท าการท่องเที่ยว เช่นสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการบริการ ซึ่งหากการท่องเที่ยวนัน้
นกัท่องเที่ยวรู้สกึเกิดความรู้สกึพอใจ ก็จะเดินทางมาสถานที่เดิมๆ นัน้อีก 

นอกจากนีก้ารเชื่อมโยงการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวเข้าสูร่ะบบตลาดมีขัน้ตอน คือ 
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ตาราง 1 การเชื่อมโยงรูปแบบการตดัสินใจของผู้บริโภคเข้ากบัตลาด 
 

ขัน้ตอนการซือ้  
ข้อควรพิจารณาในส่วน

ผู้บริโภค 
ข้อพิจารณาในส่วนของตลาด 

ขัน้ก่อนจะมีการซือ้
เกิดขึน้ 

- ผู้ บริโภคตัดสินใจอย่างไรว่า
เขาต้องการท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ทัศนคติต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ แหล่งท่องเที่ยวนัน้ถูก
พฒันาขึน้มาอย่างไร 

  

  ระดับการตัดสิน ใจที่ จะซื อ้
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
นัน้ว่าต้องใช้ความพยายามหรือ
เวลามากน้อยเพียงใด 

 - ผู้บริโภคใช้เกณฑ์อย่างไรที่เป็น
ตัวจ าแนกผลิตภัณฑ์ด้านการ
ท่องเที่ยวว่าอย่างไรดี แหล่งไหน
ดี สิ่งนีจ้ะน ามาเป็นประโยชน์ใน
ด้านการสง่เสริมการขาย 

  
-  ผู้บริโภคเห็นว่าแหลง่ข้อมลูใด
เป็นแหลง่ท่องเที่ยวท่ีดีที่สดุที่จะ
เรียนรู้มากกว่าตวัเลือกต่างๆ 

  

ขัน้การซือ้ (ขัน้การ
ท่องเที่ยว) - การได้รับผลิตภณัฑ์ทางการ

ท่องเที่ยวหรือการได้มาถึงแหลง่
ท่องเที่ยวนีผู้้บริโภคมี
ความเครียดหรือได้รับความ
เพลิดเพลิน 

-ปัจจัยทางด้านสถานการณ์
ต่ า ง ๆ  เช่ น  ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น
ครอบค รัว  ห รือตั วแทนการ
ท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซือ้ของตัวนักท่องเที่ยว
อย่างไร 

  

  

-ประสบการณ์ที่ได้รับนีจ้ะสง่ผล
ต่ อ ก า ร เลิ ก ใ ช้ ตั ว แ ท น ก า ร
ท่องเที่ยวในอนาคตหรือไม่ 

  

  

 แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่
เลือก นักท่องเที่ยวกระท าหรือ
สะท้อนให้เห็นคุณลกัษณะของ
ตวันกัท่องเที่ยวอย่างไร 
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ตาราง (1) ต่อ 

 

ขัน้ตอนการซือ้  
ข้อควรพิจารณาในส่วน

ผู้บริโภค 
ข้อพิจารณาในส่วนของ

ตลาด 

ขัน้หลังจากการซือ้ 
(หลังจากการ
ท่องเที่ยว) 

 -การท่องเที่ ยวได้ก่อให้ เกิด
ค ว าม เพ ลิ ด เพ ลิ น ห รือ ไม่ 
ตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเที่ยวหรือไม่ 

-  สิ่งใดเป็นตัวบ่งชี ว้่าจะท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพอใจกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับ 

  

-นักท่องเที่ยวท าการท่องเที่ยว
อย่างไร และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและต่อสังคมที่ไป
เป็นอย่างไร 

- ผู้บริโภคจะกลบัมาเที่ยวซ า้อีก
หรือไม่ 

    

- ผู้ บ ริโภคจะกลับไปบอกต่อ
เก่ียวกับประสบการณ์ต่อผู้ อ่ืน
ซึ่ งจะส่งผลต่อการซื อ้ ต่อไป
หรือไม่ 

 

ที่มา : เลิศพร ภาระสกลุ (2555). พฤติกรรมนกัท่องเที่ยว. หน้า 175   
 
ประเภทธุรกิจที่พักแรม (Accommodation Business)  

การวิจัยเร่ืองปัจจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของ
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ วิจัยได้ยึดการใช้บริการที่พักแรมซึ่ง
แบ่งประเภทที่พกัออกเป็น 11 ประเภท คือ (บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2548) 

1. โรงแรม (Hotel) เป็นธุรกิจที่สร้างขึน้โดยเฉพาะและมีการการแบ่งเป็นห้องเช่า
มีสิ่งอ านวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวพร้อมมีการเก็บค่าเช่าเป็นราย
ห้อง โรงแรมเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากมีบริการสิ่ งอ านวยความสะดวกพร้อมที่สุด ได้แก่  
มีพนักงานอ านวยความสะดวก มีบริการน าเที่ยว มียานพาหนะในการเดินทาง บริหารอาหารและ
เคร่ืองดื่ม สถานที่จดัประชมุสมัมนาฯ  
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2. โมเต็ล (Motel) เป็นธุรกิจที่สร้างขึน้เฉพาะโดยเก็บค่าเช่ามีห้องพักรวมที่จอด
รถเฉพาะห้องพักในแต่ละห้อง และ/หรือมีห้องพักลักษณะส่วนหนึ่งที่ค ล้ายกับการใช้สอยใน
โรงแรม ตามปกติโมเต็ลจะมีการตัง้อยู่ริมถนนตามชานเมือง  

3. ธุรกิจเรือนแรม หรือ เพ็นชั่น หรือบอร์ดดิง้เฮ้าส์ (Guest, House, Pension 
Boarding House) เป็นธุรกิจที่พักที่ดัดแปลงจากบ้านเก่าหรือบ้านสร้างใหม่เพื่อแบ่งเป็นห้องให้
นกัท่องเที่ยวได้เข้าพกัแรม โดยเก็บค่าเช่า ตามปกติมกัตัง้ตามย่านชมุชนหรือในเมืองใหญ่ๆ ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมักจะใช้นอนเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะมีการเดินทางไปเที่ยวยัง
สถานที่ต่างๆ 

4. ธุรกิจบ้านพักในบ้านหรือย่านพักในฟาร์ม (Home Stay, Farm Stay) เป็น
ธุรกิจที่พักที่เจ้าของบ้านแบ่งบ้านห้องพกัในบ้านของตนเองหรือฟาร์มของตนเองที่จดัสร้างขึน้หรือ
ดัดแปลงห้องพักให้นักท่องเที่ยวใช้ในการพักแรม ตามปกติให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพืน้บ้าน 

5. ธุรกิจบงักะโล หรือกระท่อมหรือเรือนทศันาจร (Bungalow, Cottage, Tourist-
house) เป็นธุรกิจที่พักแบบบ้านเป็นหลงัๆ ให้นกัท่องเที่ยวใช้พกัแรม โดยปกติมักตัง้อยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ โดยนกัท่องเที่ยวจะต้องจดัสิ่งอ านวยความสะดวกมาเอง
แต่อตัราค่าเช่าอยู่ในระดบัที่ต ่า 

6. ธุรกิจห้องชุดหรืออพาร์ตเมนท์ (Condominium, Apartment) เป็นธุรกิจที่พัก
แบบมีห้องนอนและห้องครัวรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว สามารถ
ท าอาหารและรับประทานอาหารบนท่ีพกัได้ โดยสิทธ์ิต่างๆ เจ้าของห้องต้องมีการก าหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัแก่ผู้ เช่า 

7. ธุรกิจหอพัก (Hostel, Dormitory) เป็นธุรกิจที่พักหรีอกลุ่มบุคคลหรือสถาบัน
จัดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้าพัก ส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อให้มีสภาพ
เหมาะสมในการเข่าพักได้ ค่าเช่ามักมีอัตราที่ต ่า และนักท่องเที่ยวมักเป็นวัยรุ่นที่ชอบแบกเคร่ือง
นอนและเคร่ืองครัวติดตวัไปด้วย 

8. ธุรกิจหมู่บ้านตากอากาศ (Resort) เป็นธุรกิจที่สร้างขึน้ประกอบด้วยหลายๆ 
อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารจะมีจ านวนห้องพกัจ านวนหนึ่งให้นกัท่องเที่ยวได้เข้าพกัแรม โดยอาคารพกั
เหลา่นีม้กัสร้างล้อมรอบสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาพกัได้ใช้ร่วมกนั 
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9 ที่ตัง้แค้มป์หรือที่จอดรถคาราเวน (Campground, Caravan Parking) เป็น
ธุรกิจที่พักที่จัดบริเวณพืน้ที่ไว้ส าหรับบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่าพืน้ที่ การพักแรมด้วย
แค้มป์นัน้นกัท่องเที่ยวต้องการสมัผสักบัสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ติดกบัแหลง่ท่องเที่ยว 

10. ห้องพกัพร้อมอาหารเช้า (Bed and Breakfast) เป็นที่พกัที่เจ้าของบ้านมีห้อง
เหลือแบ่งให้บริการแก่นกัท่องเที่ยว โดยคิดค่าเช้ารวมกบัอาหารเช้าแต่ไม่มีบริการอาหารมือ้อ่ืน ซึ่ง
มีบริการหลายระดับทัง้ที่ราคาถูกและราคาปานกลาง และเป็นธุรกิจที่พักขนาดย่อม มีจ านวน
ห้องพักประมาณ 20 ห้อง แต่ขึน้กับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจที่พักในแต่ละ
ประเทศ (สรีุย์ เข็มทอง, 2557) 

11. ธุรกิจเรือแบบบ้าน (House Boat) เป็นธุรกิจที่พกัในเรือแบบบ้านที่ท าขึน้เพื่อ
บริการแก่นกัท่องเที่ยว เช่น ในฟลอลิดามีเรือแบบโมเต็ล เรียกว่า Fetal ซึง่นกัท่องเที่ยวนิยมเข้าพกั
เป็นอย่างมาก  

จากแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
ทัง้นักท่องเที่ยว การตัดสินใจเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การตัดสินใจท่องเที่ยว และธุรกิจที่พักแรม 
เนื่องจากทัง้กิจกรรมดงักล่าวนัน้ มีความเชื่อมโยงที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยว ซึ่งในการวิจยัในครัง้
นีน้ัน้จะน าหลกัการท่องเที่ยวน ามาเป็นตวัแปรในการศกึษาถึงคณุภาพการให้บริการและพฤติกรรม
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ธัญชนก แววแก้ว (2557) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นการ

กระท าหรือการแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ของนักท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยวหรือ
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในการปฏิบติักิจกรรมการท่องเที่ยวรวมทัง้กระบวนการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวก าหนดการกระท าดังกล่าวเพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคลให้ได้รับ
ความพงึพอใจระดบัหน่ึงในการเดินทางไปท่องเที่ยวยงัสถานที่นัน้ ๆ 

รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยวไว้ว่า 
เป็นความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกในด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยวทัง้ก่อนเดินทาง ระหว่าง
เดินทาง และหลังการเดินทาง ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการ
แสดงออกนัน้ๆ 

ปราโมชน์ รอดจ ารัส (2557)) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็น
การแสดงออกของบุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้บริการในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง
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กระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกในการท่องเที่ยว ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมโดยทัว่ไปแล้วสามารถแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1. พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่ เกิดขึน้ภายในของแต่ละบุคคลที่คน
ภายนอกไม่สามารถสงัเกตได้  

2. พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่ได้แสดงออกมาให้ผู้ อ่ืน
สามารถสงัเกตเห็นได้ 

ชยัพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นสิ่ง
ที่นักท่องเที่ยวถือปฏิบัติเมื่อมีการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ความถ่ีในการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวต่างประเทศ วิธีที่ใช้ในการเดินทาง จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง
และผู้ ร่วมเดินทาง 

จากความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยว  คือ เป็นการกระท าหรือวิธีการใดๆ  
ที่นกัท่องเที่ยวมีการแสดงพฤติกรรมออกมาทัง้ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลงัการเดินทาง 
ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สกึนึกคิดและการแสดงออกนัน้ๆ 

 
ความส าคัญของศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้รับความสนใจและได้รับการศึกษาวิจัยในหมู่นักวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ทัง้นีเ้ป็นเพราะความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวนัน้มี
ประโยชน์ต่อบคุคลหลายกลุม่ ประกอบด้วย (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558) 

1. ตวันกัท่องเที่ยว 
ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นเจ้าของพฤติกรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ที่

ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนัน้อาจไม่ได้สนใจและไม่ได้
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  เพียงแค่ต้องการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน โดยไม่เห็นความจ าเป็นที่ต้อง
วิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อความต้องการเดินทางของนกัท่องเที่ยวเอง ในทางกลบักนัหาก
นกัท่องเที่ยวมีความสนใจกบัประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวก็จะมีการวิเคราะห์ถึงต้องการ
ชมสถานที่ใด พักแรมที่ใด ต้องใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเอง
มากที่สดุ 

 
 

 



  43 

2. คนในชมุชน 
ที่ตัง้ในชุมชน หรือคนในชุมชนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถวางแผนการพฒันาและสามารถ
สนบัสนนุการท่องเที่ยวในชมุชนของตนได้ 

3. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยว  
หน่วยงานดังกล่าวนัน้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรม

นกัท่องเที่ยวเพื่อจะได้น าข้อมูลมาพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ตรงตามความต้องการของ
นกัท่องเที่ยวมากที่สดุ 

4. ธุรกิจการท่องเที่ยว 
ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเภทต่างๆ ต้องมีหน้าที่ ให้บริการ

นกัท่องเที่ยว ซึง่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
5. สมาคมทางการท่องเที่ยว 

สามาคมดังกล่าวล้วนมีการจดัตัง้ขึน้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทัง้บุคคล
ที่ท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับพฤติกรรม
นกัท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมลูในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 

6. นกัวิชาการทางการท่องเที่ยว 
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนัน้สามารถใช้เป็น

ข้อมูลพืน้ฐาน อ้างอิงส าหรับนักวิชาการต่างๆ ที่จะน าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อมาปรับ
ประยุกต์ในการเสริมสร้างและพัฒนาในการปรับให้เข้ากับความต้องการที่สมัพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

รูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 
Swarbrooke and Horner (2007) ได้กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวมีความซบัซ้อน ประกอบด้วย 
1. การมีส่วนร่วมการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อซือ้

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการบริการ จะมีรูปแบบพฤติกรรมในระหว่างการซือ้มีไม่ประจ าและ
ทุกโอกาสซือ้จะแสดงแตกต่างกันวิธีการ ผู้ บริโภคจะมีส่วนร่วมในการซือ้กระบวนการและจะ
เปรียบเทียบจากสิ่งที่มีก่อนที่จะตดัสินใจ ดังนัน้กระบวนการตัดสินใจจะใช้เวลานานและผู้บริโภค
ยงัจะเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมตามประเภทของวนัหยดุรวมทัง้ชีวิตครอบครัวด้วย 
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2. ความไม่มัน่คงที่ระดบัสงูที่เชื่อมโยงกบัความสามารถในการมองไม่เห็น (High 
levels of insecurity linked to intangibility) ผู้ บริโภคมักจะมีความไม่มั่นคงในระหว่างการซือ้ 
เนื่องจากไม่สามารถทดลองใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการก่อนที่จะซือ้ ดงันัน้จึงต้องมองหาความมัน่ใจ
เก่ียวกับทางเลือกที่มี ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่มีความซบัซ้อนและอาจเก่ียวข้อง
กับหลายคนและหน่วยงานต่างๆ บุคคลอาจขอค าแนะน าจากครอบครัว เพื่อนตัวแทนบริษัท 
น าเที่ยว เป็นต้น 

3. ความส าคญัทางอารมณ์ที่มาก (Considerable emotional significance) เกิด
จากอารมณ์ที่ต้องการจะหลบหลีกจากสภาพแวดล้อมการท างานที่จ าเจ ซึ่งเกิดจากความต้องการ
ที่อยากจะใกล้ชิดกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใกล้ชิดของครอบครัว ในการตดัสินใจนัน้มีความส าคญัทาง
อารมณ์ส าหรับบคุคลและเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดของผู้ตดัสินใจด้วย 

4. อิทธิพลจากคนอ่ืน  Strongly influenced by other people บุคคลจะได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากคนอ่ืนในช่วงที่มีกระบวนการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เช่น 
บคุคลที่เลือกผลิตภณัฑ์วนัหยดุ จะมีแนวโน้มการตดัสินใจที่ขึน้อยู่กบัอิทธิพลจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน
ครอบครัวด้วย รวมทัง้กลุ่มอ้างอิงซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านีจ้ะมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

5. การตัดสินใจในระยะยาว (Long-term decisions) เป็นการตัดสินใจเพื่อการ
ท่องเที่ยวมกัมีการวางแผนในระยะยาว ซึ่งหมายความว่าบุคคลทัว่ไปจะพยายามคาดเดาสิ่งที่พวก
เขาต้องการท าในอนาคต ซึ่งหมายความว่าการตดัสินใจนัน้อาจจะมีผลทนัทีที่รู้ความคาดหวงัและ
มีความต้องการที่พงึจะได้รับ และจะมีการตดัสินใจเพื่อซือ้โปรแกรมการท่องเที่ยวทนัที 

6. การค้นหาข้อมู ล ในระดับสูง  (High level of information search) เป็ น
ทางเลือกของผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยวมกัมีความส าคญัทางอารมณ์ส าหรับแต่ละบุคคล โดยบคุคล
ทั่วไปมักจะด าเนินการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ก่อนท าการตัดสินใจเลือกในขัน้ตอน
สุดท้าย ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการปรึกษาหารือกับบุคคล กลุ่ม องค์กรและรายงานด้านสื่อก่อนที่จะ
ตดัสินใจเลือกซือ้บริการด้านการท่องเที่ยว 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยวเป็นผลมาจากกกระบวนการที่ซบัซ้อน นี่เป็น
ผลมาจากหลายปัจจัยที่จะพิจารณาท่ีเก่ียวข้องทัง้ของผู้บริโภคเองและต่ออิทธิพลจากภายนอก 
อย่างไรก็ตามความจริงแล้วความหลากหลายจากลกัษณะของผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยวจ านวนมาก
ขึน้ ท าให้ตดัสินใจซือ้ในการท่องเที่ยวมีความซบัซ้อนมากขึน้  
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการตดัสินใจท่องเที่ยว 

 
ที่มา : Swarbrooke and Horner. (2007). Consumer Behaviour in Tourism. PP 72. 
 
ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) ได้กล่าวถึง การแบ่งส่วนตลาดทางการท่องเที่ยว
สามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์ ดงันี ้ 

1. ความถ่ีหรือจ านวนครัง้ในการเดินทางท่องเที่ยว (Frequency of traveling) 
ประกอบด้วย 

1.1 นกัท่องเที่ยวที่เดินทางบ่อย 
1.2 นกัท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางบ่อย แบ่งออกเป็น 

1) นกัท่องเที่ยวเดินทางบ่อย 
2) นกัท่องเที่ยวที่เดินทางตามโอกาส 
3) นกัท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยเดินทาง 

2. สถานะในการเดินทางท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว (Usage Status)  
2.1 ผู้ที่ไม่เคยเดินท่องเที่ยวเลย 

 

The Consumer 

High involvement in purchase decision 
High consumer commitment 

Strongly influenced by 
 other people 

Long-term 
 decision 

Considerable 
 emotional 

 significance 

Tourism product 
 The provider  
significance 

High level of 
 information search 

significance 

High levels of insecurity 
 linked to intangibility 

significance 
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2.2 ผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยว 
2.3 ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นครัง้แรก 
2.4 ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวประจ า 
2.5 ผู้ที่มีแนวโน้มหรือมีศกัยภาพที่จะเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต 

3. ความจงรักภกัดีในตราสินค้าหรือหน่วยงาน (Brand Loyalty)  
3.1 ผู้ ที่มีความจงรักภักดีสูง (เช่น ผู้ ที่ซื อ้โปรแกรมท่องเที่ยวกับบริษัท

ท่องเที่ยวบริษัทหนึ่งเท่านัน้) 
3.2 ผู้ที่แบ่งความจงรักภกัดี (เช่น ผู้ที่มกัเลือกซือ้โปรแกรมท่องเที่ยวกบับริษัท

ต่างๆ เพียง 2 หรือ 3 บริษัทนัน้ๆ)  
3.3 ผู้ที่มีความจงรักภักดีเป็นระยะเวลาสัน้ๆ และเปลี่ยนความจงรักภักดีไป

เร่ือยๆ เช่น ผู้ที่ซือ้โปรแกรมท่องเที่ยวกบับริษัท A ในปีแรก และในปีที่ 2 ก็เปลี่ยนไปซือ้กบับริษัท B 
และปีต่อไปซือ้กบับริษัท C สว่นในปีถดัๆไป ก็เปลี่ยนไปเร่ือยๆ 

3.4 ผู้ที่ไม่มีความจงรักภกัดี 
4. ประโยชน์ที่มุ่งแสวงหา (Benefits sought) ประกอบด้วย 

4.1 ผู้ที่ต้องการสถานภาพที่ดีขึน้ 
4.2 ผู้ที่ต้องการความประหยดั 
4.3 ผู้ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ 
4.4 ผู้ที่ต้องการบริการท่ีดี 
4.5 ผู้ที่ต้องการความต่ืนเต้น 
4.6 ผู้ที่ต้องการผกูมิตรกบัผู้ อ่ืน 

5. ความพร้อมในการเดินทาง (Readiness Stage) ประกอบด้วย 
5.1 ผู้ที่ไม่ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็น/ความส าคญัของการเดินทางท่องเที่ยว 
5.2 ผู้ที่ตระหนกัถึงความจ าเป็น/ความส าคญัของการเดินทางท่องเที่ยวแต่ไม่

สนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว 
5.3 ผู้ที่ตระหนักถึงความจ าเป็น/ความส าคัญของการเดินทางท่องเที่ยวและ

สนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว 
5.4 ผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว 
5.5 ผู้ที่ตัง้ใจจะเดินทางท่องเที่ยว 
5.6 ผู้ที่ก าลงัวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในไม่ช้า 
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6. ทศันคติที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว (Attitude towards traveling) 
6.1 ผู้ที่กระตือรือร้นจะเดินทางท่องเที่ยว 
6.2 ผู้ที่ไม่ยินดียินร้ายกบัการเดินทางท่องเที่ยว 
6.3 ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบเดินทางท่องเที่ยว 

Swarbrooke and Horner (2007) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมของ
นกัท่องเที่ยว ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะพิจารณาถึง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งการแบ่งส่วนพฤติกรรมใช้กนัอย่างแพร่หลายในการท่องเที่ยว โดย
น ามาใช้ในด้านการส่งเสริมการตลาดของสายการบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ใช้ทั่วไปเพิ่มความ
ภกัดีต่อผลิตภัณฑ์ ธุรกิจโรงแรมและสายการบินให้ความส าคัญต่อคุณภาพของการบริการ ซึ่งจะ
พิจารณาจากพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว ได้แก่ 

1. สถานะของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ไม่เคยท่องเที่ยว เคยเที่ยว เที่ยวเป็น
ครัง้แรก และเที่ยวเป็นประจ า 

2. โอกาสในการซือ้ ประกอบด้วย การซือ้โดยปกติและการซือ้เป็นครัง้คราว 
3. การเตรียมพร้อม ประกอบด้วย ไม่ทราบ ตระหนักและสนใจ อยากซือ้ เจตนา

ในการซือ้และวางแผนที่จะซือ้ทนัที 
4. ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย  มีความกระตือรือร้น  ไม่สนใจ และ เฉยๆ 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การ

บริการท่ีดี ความต่ืนเต้น และท าให้ได้เพื่อนใหม่ 
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการแบ่งพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว 
 

ที่มา : Swarbrooke and Horner. (2007). Consumer Behaviour in Tourism. PP 95. 
 

จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนัน้สามารถกล่าวได้ว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งมีความแตกต่างกันของนักท่องเที่ยวในแต่ละคน ซึ่งพฤติกรรม
นกัท่องเที่ยวจะน ามาซึง่การบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อพฒันา
ให้มีศกัยภาพในทางการท่องเที่ยวที่สงูขึน้ รวมถึงธุรกิจที่พกัที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งใน

User status  

• never used 

• ex-user   

• first-time user   

• regular use 

Purchase occasions 

• regular purchaser 

• once-in-a-lifetime     
      purchaser 

Readiness stage  

• unaware  

• aware and interested  

• desirous of purchasing 

• intent on purchasing 

• planning to purchase    
immediately 

Loyalty to the product  

•  total   

•  partial   

•  none 

Attitude to product  

• enthusiastic 

• indifferent 

• hostile 

Product 

Benefits sought 

• status  

• economy  

• new experiences  

• good service 

• excitement  

• making friends 



  49 

การวิจัยในครัง้นีจ้ะมีการยึดแนวคิดด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ 
(2558) มาเป็นกรอบในการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการที่พักของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การใช้บริการธุรกิจที่พกัในจงัหวดักาญจนบรีุ 

แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี 
แหล่งท่องเที่ยว 

จังหวัดกาญจนบุรี มีพืน้ที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วย
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
(ส านกังานจงัหวดักาญจนบรีุ, 2561) 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น า้ตกเอราวณั น า้ตกห้วยแม่ขมิน้ น า้ตก
ไทรโยคน้อย น า้ตกไทรโยคใหญ่ น า้ตกนางครวญ น า้ตกเกริงกระเวีย น า้ตกผาตาด ถ า้ธารลอด  
ถ า้ดาวดงึส์ ถ า้พระธาตถุ า้เสาหิน ถ า้สวรรค์บนัดาล น า้พรุ้อนหินดาด และเขาช้างเผือก 

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น า้แคว อุทยาน
ประวติัศาสตร์เมืองสิงห์ สสุานทหารสมัพนัธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหตัถี โบราณสถานพงตึก 
อนสุรณ์สถานช่องเขาขาด 

3. แหลง่ท่องเที่ยวที่มนษุย์สร้างขึน้ เช่น สะพานอตุตมานสุรณ์ ด่านเจดีย์สาม
องค์ เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ 

4. แหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เช่น หมู่บ้านวฒันธรรมบ้านหนองขาว วดัถ า้
เสือ วัดเขาน้อย วัดทิพย์สุคนธาราม หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
วดัวงัก์วิเวการาม หมู่บ้านไทยทรงด าและวฒันธรรมชาวมอญอ าเภอสงัขละบรีุ 

ด้วยเหตุที่จังหวัดกาญจนบุรี มีธรรมชาติที่สวยงามและมีความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวปีละ 5 ล้านกว่าคน โดยจังหวัด
กาญจนบุรีในปี 2560 เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ในความนิยมอันดับ 4 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
และอยู่ในอันดับที่ 12 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับสหภาพพม่า ตามเส้นทางเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor) ภาครัฐได้มีการก าหนดนโยบายในด้านการท่องเที่ยวและได้มี
การจัดท าการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทวายกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบรีุอนัจะเป็นประโยชน์เพื่อผลกัดนัให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างภมูิภาค 
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มาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย 
ตามประวติัระบุว่าการจดัระดบัจ านวนดาวของโรงแรมมีขึน้ครัง้แรกทางฝ่ังทวีปยโุรป

ในช่วงหลังจากยุคสงครามโลกครัง้ที่ 2 เร่ิมต้นมาจากผู้ คนจ านวนมากต้องการที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสขุให้กบัตวัเอง ซึง่การเดินทางท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่างๆ ก็จ าเป็นต้องมี
ที่พักอย่างโรงแรมไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐจึงเร่ิมมีการจัดระเบียบที่พักส าหรับ
แยกประเภทกบัมาตรฐานของการบริการ โดยมีประเทศองักฤษและประเทศฝร่ังเศส ได้เร่ิมมีการใช้
สัญลักษณ์รูปดาวเป็นครัง้แรก ซึ่งการจัดระดับโรงแรมก็ยังมีการใช้สัญลักษณ์รูปดาวจนมาถึง
ปัจจบุนั 

ส าหรับประเทศไทยนัน้ มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคม
โรงแรมไทย (THA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นผู้ รับรองมาตรฐานโรงแรมใน
เมืองไทย ได้มีการแบ่งเกณฑ์มาตรฐานโรงแรม ดงันี ้(กรมการท่องเที่ยว, 2558) 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 1 ดาว โรงแรมเน้นการมีสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐาน
ทัว่ไป อาทิ ห้องพกัที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถงั
ขยะ โต๊ะ เก้าอี ้ภายห้องน า้มีผ้าเช็ดตวัและกระดาษช าระไว้บริการ 

มาตรฐานโรงแรมระดับ 2 ดาว มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในโรงแรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทัว่ไปไว้บริการ อาทิ ห้องพกั ที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่
คล้องประตู พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถังขยะ โต๊ะ เก้าอี ้น า้ด่ืม โทรทัศน์ขนาด 14 
นิว้ขึน้ไป และโทรศพัท์ติดต่อภายใน ห้องน า้แบบชกัโครก มีผ้าเช็ดตวัและกระดาษช าระ เป็นต้น 

มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว มีสิ่งอ านวยความสะดวกระดับปานกลาง อาทิ 
ห้องพักขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ซึ่งมีโทรทัศน์ขนาด 14 นิว้ขึน้ไปพร้อมรีโมทคอนโทรล ตู้
เสือ้ผ้า ไฟหัวเตียง เคร่ืองเขียน ในห้องน า้มีอ่างอาบน า้ ระบบน า้ร้อน -น า้เย็น สบู่ หมวกอาบน า้ 
แก้ว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ถุงใส่ผ้าอนามัย บริการอ่ืนๆ ที่มี เช่น รูมเซอร์วิส coffee shop ห้อง
ประชมุและอปุกรณ์ที่จ าเป็น business center ห้องน า้สาธารณะ ห้องน า้คนพิการ เป็นต้น 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว มีการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมด้วยบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวก อาทิ ห้องพักมาตรฐานซึ่งกว้างกว่า 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่
น้อยกว่า 3.5 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิว้ขึน้ไปที่มีรายการให้ชมมากกว่า 8 ช่องรายการ ตู้ เย็น มินิ
บาร์ กาต้มน า้ร้อนพร้อมชา กาแฟ ชุดขดัรองเท้า ถุงซกัผ้า เสือ้คลมุอาบน า้ รองเท้าแตะ โทรศพัท์ที่
สามารถโทรทางไกล/ต่างประเทศได้โดยตรง ห้องน า้ที่มีเคร่ืองใช้ครบถ้วน อุปกรณ์ในห้องน า้ที่
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เพิ่มเติมจากระดบั 3 ดาว คือ foam bath แชมพ ูผ้าเช็ดมือ sewing kit ไดร์เป่าผม ปลัก๊ไฟส าหรับ
โกนหนวด มีห้องชุดให้บริการ 2 แบบ นอกจากนัน้ยงัมีห้องอาหาร ห้องออกก าลงักายที่มีอปุกรณ์
มากกว่า 5 ชนิด ห้องอบไอน า้ ห้องนวด สระว่ายน า้ business center ห้องประชุมใหญ่ และห้อง
ประชมุย่อยอีกไม่น้อยกว่า 2 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คและอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการตกแต่งที่สวยงามทัง้ภายนอกและภายใน 
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่ประทับใจ อปุกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ได้รับการ
ดแูลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ห้องพกัมาตรฐานกว้างกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมเตียงสะอาดขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิว้ขึน้ไป ซึ่งมีรายการให้ชมมากกว่า 12 ช่องรายการ ตู้ เย็น มินิ
บาร์ และอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารที่ครบครัน ห้องน า้ขนาดใหญ่ สุขภัณฑ์สะอาด สวยงาม 
เคร่ืองใช้ครบถ้วน พร้อมเคร่ืองชั่งน า้หนัก และโทรศพัท์พ่วงอยู่ภายใน นอกจากนัน้ยังมีห้องชุดให้
เลือกใช้บริการถึง 3 แบบ ห้องอาหารซึ่งให้บริการทัง้อาหารไทยและอาหารนานาชาติ ห้องออก
ก าลงักายที่มีอปุกรณ์มากกว่า 7 ชนิด ห้องอบไอน า้ อ่างจากุสซี่ ห้องนวด สระว่ายน า้ ห้องประชุม
ใหญ่ที่มีอปุกรณ์ครบถ้วน พร้อมห้องประชุมย่อยอีกไม่น้อยกว่า 4 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คความ
ปลอดภยัและอปุกรณ์ที่ทนัสมยั 

อย่างไรก็ตามธุรกิจที่พกัภายในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี เมื่อพิจารณาจาก
เกณฑ์มาตรฐานโรงแรมของหน่วยงานภาครัฐแล้วพบว่า เกณฑ์การวัดมีมาตรฐานที่สูง และมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งภายในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนัน้ ระดับมาตรฐานโรงแรม
ต่างๆ ไม่สามารถที่จะยึดตามเกณฑ์มาตรฐานตามหน่วยงานที่จดัท าขึน้ได้ ดงันัน้ในการวิจยัในครัง้
นีผู้้วิจยัได้เลือกการจดัล าดบัมาตรฐานโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ของภาคเอกชนจากเว็บไซต์การ
จองที่พกั ได้แก่ Traveloka Booking.com  Agoda และ Expedia  แสดงดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 รายชื่อโรงแรม/รีสอร์ท/เกสท์เฮ้าส์ ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ปี 2562 ตามการจดั
มาตรฐานโรงแรมของ Traveloka Booking.com  Agoda และ Expedia   

 

ล าดับที่ ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท/เกสท์เฮ้าส์ 
ระดับมาตรฐานดาว 

traveloka Booking.com Agoda Expedia 

1 Eurotel Hotel Kanchanaburi 3 3 3 4 

2 โรงแรม กนกกาญจน์ 3 3 3 3 

3 ริเวอร์แคว 3 3 3 3 

4 แบมบเูฮ้าส์ กาญจนบรีุ 3 2 3 3 

5 Inchantreedoopool 3 3 3 3 

6 Riverpool Resort 4 3 3 3 

7 เดอะ กลอร่ี ริเวอร์แคว 3 4 3 3 

8 เอกไพลิน ริเวอร์แคว รีสอร์ท 3 4 3 3 

9 ธารณ์สิริ บทูีค รีสอร์ท กาญจนบรีุ 3 3 3 3 

10 โรงแรมเดอะบริดจ์ เรสซิเดนซ ์ 3 4 3 3 

11 เดอะ 28 โฮเทล 3 4 3 3 

12 ศรีสยาม รีสอร์ท 3 3 3 2 

13 สกาย รีสอร์ท กาญจนบรีุ 3 3 3 3 

14 Royal Nine Resort Kanchanaburi 3 3 3 3 

15 เอย ูรีสอร์ต แอนด์ คอฟฟี ดริงค์ 3 3 3 3 

16 Prelude Hotel 3 3 3 3 

17 เวสทอร่ี 3 3 3 2 

18 ภตูะวนั กาญจน์ รีสอร์ท 3 3 3 2 

19 พรุาง ฮิลล์ รีสอร์ท 3 2 2 3 

20 เส้นสี วลัเลย์่ รีสอร์ท 3 3 3 3 

21 สบาย แอท กาญ รีสอร์ท 3 3 3 3 

22 เวสท์ วนัเดอร์ รีสอร์ท แอนด์ วอ
เตอร์พาร์ค 

3 3 3 3 

23 Baan Rai River Kwai Resort 3 3 3 3 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท/เกสท์เฮ้าส์ 
ระดับมาตรฐานดาว 

traveloka Booking.com Agoda Expedia 

24 กาญจนบรีุ ซิตี ้โฮเทล 3 3 3 3 

25 เดอะ โมเม้นท์ โฮสเทล กาญจนบรีุ 3 2  - 2 

26 พี แอนด์ พี เพลส กาญจนบรีุ 3 2 3 3 

27 เดอะ เจอร์นีย์ เฮาส ์ลกัชวัรี เอสเคป 3 3 3 3 

28 ไทยการ์เดนท์ อินน์ กาญจนบรีุ 3 3 3 3 

29 Rain Tree Resort 3 4 3 3 

30 วิลลา่ ลา ฟลอรา กาญจนบรีุ 3 3 3 3 

31 ปลากาญจน์รีสอร์ท 3 4 3 3 

32 ผึง้-หวาน รีสอร์ทแอนด์สปา 3 3 4 3 

33 Comsaed River Kwai Resort 3 4 3 3 

34 โรงแรมอาร์เอสโฮเทล 3 3 3 3 

35 Good Times Resort 3 3 3 3 

36 Kanvela Resort 3 3 3 3 

37 เดือนฉายรีสอร์ท 3 3 3 3 

38 เก้า-ไทย รีสอร์ท กาญจนบรีุ 3 3 3 - 

39 River Kwai Villa 3 3 3 3 

40 เกาะกอหญ้า รีสอร์ท 3 3 3 - 

41 รายาเพลส กาญจนบรีุ 3 3 3 2 

42 เดอะ ไนน์ เกสท์เฮ้าส์ 3 3 2 3 

43 กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ 3 3 2 3 

44 อาศรม ชมจนัทร์ 3 - 1 3 

45 ริเวอร์แคว โบทานิค ดีไลท์ รีสอร์ท 3 3 3 3 

46 เรสท์ สต็อป รีสอร์ท 3 - - - 

47 เลคไซด์ ชาเลท์ บาย ไมด้า 3 3 4 3 
48 Sam's River Raft House 3 4 3 2 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
ล าดับท่ี 

ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท/เกสท์เฮ้าส์ 
ระดับมาตรฐานดาว 

traveloka Booking.com Agoda Expedia 

49 เรือนไม้หอม ริเวอร์ไซด์ คอทเทจ 3 4 3 3 

50 Namsai Resort Kanchanaburi 3 3 3 2 

51 The River Hill Resort. 3 2 2 2 

52 มาแคนน์ รีสอร์ท 3 3 3 3 

53 เดอะ ไซท์ ริเวอร์แคว 3 3 4 3 

54 Mittapan Kanchanaburi 3 3 3 3 

55 My Home Thailand Holiday Villa 3 2 - - 

56 Chez Bure - Bure Homestay  3 3 3 3 

57 Latima Boutique Hostel 3 3 3 3 

58 นที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 
กาญจนบรีุ  

3 4 3 3 

59 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 4 4 4 4 

60 The Glory River Kwai Hotel  3 4 3 3 

61 Away Kanchanaburi Dheva 
Mantra Resort & Spa 

5 5 5 5 

62  ครอสทริูเวอร์แควรีสอร์ต 5 5 5 5 

63 The Room 2 Residence 1 - - - 

64 My Home Residence 1 - 1 - 

65 ระเบียงไม้ รีสอร์ท 1 - - - 

66 Holland Kan 1 - 1 - 

67 ทโูฟ เฮ้าส์ 1 - 1 - 

68 โรงแรมแสงจนัทร์วิว 1 - 1 - 

69 เลม่อนโฮม 1 - 1 - 

70 ที แอนด์ ที โฮสเทล กาญจนบรีุ 2 2 2 - 

71 Tara Raft Kanchanaburi 2 2 2 2 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท/เกสท์
เฮ้าส์ 

ระดับมาตรฐานดาว 

traveloka Booking.com Agoda Expedia 

72 พงษ์เพ็ญ เกสท์เฮาส์ 2 2 2 2 

73 แทมมารีน เกสเฮาส์ 2 2 2 2 
74 BH Place Apartment 2 - 2 2 
75 ชกูาร์เคน เกสท์เฮ้าส์ 2 - 2 2 

76 พี เฮาส์ 2 2 2 - 
77 The Chill River Kwai Resort 2 2 2 3 
78 บาย โฮเทล กาญจนบรีุ 2 3 2 3 

79 โรงแรมเอส กาญจนบรีุ 2 2 2 - 
80 เชส์ บรีู - บรีู โฮมสเตย์ 2 3 3 3 
81 บ้านมะเฟือง เกสเฮาส์ 2 2 2 2 
82 โรงแรมอยู่ดี รูม แอนด์ คอฟฟี 2 3 2 3 
83 River Inn Hotel 2 2 2 2 
84 ธาม โฮสเทล 2 - - 2 

85 ธารา เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ 2 1 2 2 
86 สวสัดี ริเวอร์แคว ลอจ์ด 2 - 2 2 
87 ริเวอร์แคว โร้ด เรสซิเดนซ ์ 2 - 3 2 
88 เรนโบว์ ลอดจ์ โฮมสเตย์ 2 - 2 2 
89 ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ริเวอร์แคว 

โดย ออคโทเบอร์ 
2 3 2 2 

90 อะแจม ริเวอร์ฟร้อนท์ รูมซ ์ 2 2 2 2 
91 บ้านสวนจนัทร์ รีสอร์ท 2 1 2 - 

92 Dluck Hostel 2 - - - 
93 วอร์มเวลล์ โฮสเทล 2 2 3 2 

 
หมายเหต ุ- หมายถึง ไม่ได้มีการจดัมาตรฐานโรงแรม 
                1 หมายถึง มาตรฐานโรงแรมระดบั 1 ดาว 
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                2 หมายถึง มาตรฐานโรงแรมระดบั 2 ดาว 
                3 หมายถึง มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว 
      4 หมายถึง มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว 
                5 หมายถึง มาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว 
 
จากตาราง 2 จ านวนโรงแรม/รีสอร์ท/เกสท์เฮ้าส์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

ปี 2562 จากการจดัอนัดบัมาตรฐานโรงแรมของ Traveloka Booking.com  Agoda และ Expedia 
พบว่า มีจ านวนทัง้สิน้ 93 แห่ง ทัง้นีผู้้ วิจัยจะเลือกจากเว็บไซต์การจัดมาตรฐานโรงแรมของ
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานตรงกันทัง้ 4 เว็บไซต์ขึน้ไป ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว 
จ านวน 26 แห่ง ซึง่ผู้วิจยัจะใช้เป็นข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ผลการศกึษาต่อไป 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นพดล ชูเศษ และคณะ (2558)ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบคุณภาพการบริการของ
โรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ 10 ,000-15,000 บาท เคยท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลาเป็นครัง้ที่ 2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว คือ ระยะเวลาในการเข้าพัก 4 -6 วัน 
ระดับของราคาโรงแรมที่เข้าพัก 500-999 บาท นักท่องเที่ยวมีระดับพึงพอใจในการใช้บริการ
โรงแรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านการตอบสนอง ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มองเห็น ด้านการดแูลเอาใจใส่ ด้านการไว้วางใจและด้านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพล
ต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปริณา ลาปะ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ เลือกมาชม
ธรรมชาติทิวทัศน์ วัตถุประสงค์มาเพื่อพักผ่อน และตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
ตวัเอง  นกัท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ สถานที่ท่องเที่ยวนกัท่องเที่ยวนิยม
มาเที่ยวปาลิโอ้เขาใหญ่มากที่สดุ รองลงมาคือ อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี 
ทัง้นี ้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมา มากกว่า 6 ครัง้/ปี นิยมมาเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลบั และนกัท่องเที่ยวสว่น ใหญ่พกัที่
โรงแรม/รีสอร์ท มากที่สุด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวแต่ละครัง้ ต ่ากว่า 10,000 บาท 
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สินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซือ้กลับบ้าน  เป็นสินค้าที่ระลึก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับ
ข้อมลูข่าวสารของแหลง่ท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ต 

ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 
กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา คือ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน มากที่สุด  
ส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวและพักค้างแรมในโอกาสวันหยุด มีจ านวนสมาชิกที่มาด้วยระหว่าง  2-4 
คน ส่วนใหญ่ตดัสินใจด้วยตนเองในการมาพกัที่โรงแรม ทราบข้อมลูเก่ียวกบัโรงแรมจากค าแนะน า
จาก เพื่อน/ ญาติ มีเดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรมโดยเคร่ืองบิน ระยะเวลาในการพกั จ านวน 1-
3 วัน และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว จ านวน  10,000 บาทต่อครัง้ เมื่อ
พิจารณาถึงคุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุและ
อาชีพ ต่างกนั มีผลต่อการใช้บริการโรงแรม แตกต่างกนั ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภคมีเพียงด้าน
จ านวนครัง้ในการใช้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการท่ีแตกต่างกนั  

ศภุลกัษณ์ สริุยะ (2556) ได้ศกึษาเร่ือง แนวทางการพฒันาคณุภาพการบริการของแผนก
ต้อน รับส่ วนห น้าโรงแรม เพื่ อรองรับนักท่ องเที่ ยวอาเซียน  กรณี ศึกษา :โรงแรมบู ติ ก 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 -40 ปี 
ภูมิล าเนาอยู่ประเทศสิงค์โปร์ การศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่เข้ามาพักเป็นครัง้แรก มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน 
ความคาดหวังจากคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมอยู่ในระดับมาก โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามากที่สุด ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ อาย ุภมูิล าเนา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนัมีการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการ
ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา :โรงแรมบูติก 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา ต่างกนั มีผลต่อการรับรู้คณุภาพการบริการ
ซึง่จะสง่ผลต่อแนวโน้มการใช้บริการโรงแรมบติูก กรุงเทพมหานคร 

ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้
บริการจองห้องพักออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่  มีความถ่ีในการท่องเที่ยว  3-4 ครัง้ ต่อปี มีการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และมีการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีจ านวนผู้ ร่วมเดินทางต่อทริป
โดยเฉลี่ย 3 – 5 คน ร่วมเดินทางกับครอบครัวบ่อยที่สุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ 
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อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรสและความถ่ี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
จองห้องพกัออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บุญส่ง นับทอง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่  ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เดิน
ทางเข้ามาพกัครัง้แรก เลือกเข้าพกัประเภทห้องพกัเตียงคู่ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท มีการจองที่พกั
ล่วงหน้า โดยได้แหล่งข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต นักท่องเที่ยวเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกที่พักเอง 
โดยเลือกท าเลที่ตัง้ของที่พัก อยู่ติดทะเล/ชายหาด เลือกที่พักประเภทบังกะโล นักท่องเที่ยว
คาดการณ์ว่าจะเดินทางกลบัมาเที่ยวที่เกาะลันตาอีกอาจจะเลือกที่พักเดิม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเกาะลนัตา โดยรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของ
นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ ภูมิล าเนา และอาชีพแตกต่าง
กัน ท าให้ปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05  

Al-Oguiliy (2015) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของคณุภาพการบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในโรงแรม 5 ดาว ในจอร์แดน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการที่ลูกค้าให้
ความส าคญัมากที่สดุคือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยให้ความช่วยเหลือผู้ รับบริการอย่าง
รวดเร็ว รองลงมาคือ การรับประกัน โดยให้ความส าคัญในเร่ืองพนักงานมีความรู้สามารถให้
ความรู้และสามารถตอบค าถามได้อย่างดี ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ โดยให้ความส าคญั
ในเร่ืองโรงแรมมีความทันสมยั ด้านการเอาใจใส่ โดยให้ความส าคญัในเร่ืองการเข้าใจในหน้าที่ใน
การดูแลให้บริการผู้ รับบริการ และความน่าเชื่อถือ โดยให้ความส าคัญในด้านมีกระบวนการ
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนในทุกขัน้ตอน ทางด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโรงแรม 
พบว่า การเปิดให้เข้าชมก่อนเดินทางเข้าพกัสร้างความพงึพอใจแก่นกัท่องเที่ยวมากที่สดุ 

ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์และคุณภาพการใช้บริการของ
โรงแรมที่ส่งผลต่อการตัง้ใจใช้บริการซ า้ โรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยท่องเที่ยว
ต่างประเทศมากที่สุด มีการท่องเที่ยว 2 ครัง้ต่อปี มีการท่องเที่ยวกับครอบครัว และไม่เคย
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ความตัง้ใจจะท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครน้อยกว่า 5 วัน และ
ต้องการท่องเที่ยวในวัด/วัง/ ทางด้านการเลือกพักโรงแรมโดยค านึงถึงราคาและเลือกโรงแรม
บริเวณถนนข้าวสารมากที่สดุ มีการจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ทางด้านความคิดเห็นต่อ
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คณุภาพการบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคณุภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทัง้ในด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านความเข้าใจและการรับรู้ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
การให้ความมัน่ใจ ด้านความเข้าใจและการรับรู้และความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อการ
ตัง้ใจใช้บริการซ า้ อย่างมีนยัส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจและ
ด้านการตอบสนองความต้องการไม่มีผลต่อการตัง้ใจใช้บริการซ า้ของโรงแรมขนาดกลาง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ศิมาภรณ์ สิทธิชยั และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง คณุภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม
ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านด้านความ
ไว้วางใจ ซึ่งผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านพนักงานให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์แก่
ลูกค้า มากที่สุด ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
พนักงานมีความรู้ เพียงพอที่จะตอบค าถามของลูกค้า ด้านการตอบสนองความต้องการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับโรงแรมมีห้องพักสะอาดและสะดวกสบาย ด้านภูมิทัศน์บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับโรงแรมมีการตกแต่งที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของโรงแรมได้ดี 
ด้านความเต็มใจให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัพนกังานให้บริการที่รวดเร็วตาม
ความต้องการของลกูค้า และด้านการเข้าใจลกูค้า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัพนกังาน
มีการอธิบายค่าใช้จ่ายอย่างชดัเจน  

ขวญัชนก สวุรรณพงศ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาคณุภาพการบริการของโรงแรม
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวมีวตัถุประสงค์การเดินทางแบบให้รางวลัตวัเอง นิยมใช้บริการบริษัทน า
เที่ยว ผู้ ร่วมเดินทางคือเพื่อน ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง คือ รถเช่า ค่าใช้จ่ายด้านที่พักในแต่
ละครัง้ต่อคืนประมาณ 2,001-3,000 บาท ช่วงเวลาที่เดินทางคือเดือนตุลาคม -ธันวาคม ช่อง
ทางการรับทราบข้อมูลทางการเข้าพักทางสังคมออนไลน์ และประเภทของโรงแรมที่เข้าพัก คือ
โรงแรมระดบั 2 ดาว ทางด้านคณุภาพการบริการ ตามการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ รองลงมา
คือ การตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านความน่าเชื่อถือหรือ
ไว้วางใจได้ ตรงตามเวลาที่ได้ก าหนด และด้านการเข้าใจความต้องการของผู้ รับบริการ ตามล าดบั 
ส าหรับคุณภาพการบริการที่คาดหวัง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคุณภาพที่คาดหวังใน
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ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ การ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว การให้ความมั่นใจ และการเข้าใจความต้องการของ
ผู้ รับบริการ ตามล าดบั จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ความสนใจพิเศษที่มีเพศต่างกัน มีสัญชาติต่างกัน มีสถานภาพต่างกัน และมี ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการของโรงแรมมีความสมัพนัธ์แบบไปในทางเดียวกนักบั
ความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อคณุภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวัดภเูก็ต 

ณภทัร ทิพย์ศรี และคณะ (2556) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพการบริการของธุรกิจน าเที่ยวที่มี
ต่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ ด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ผู้ รับบริการ และด้านการเข้าใจรู้จักลูกค้า มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเที่ยวชาวยุโรป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส าหรับด้านความเชื่อถือไว้วางใจไม่
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวยุโรป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 คณุภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้าน
การตอบสนองต่อผู้ รับบริการ และด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ รับบริการ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความประทบัใจของนกัท่องเที่ยวชาวยุโรป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส าหรับด้านการ
เข้าใจรู้จักลูกค้าไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ธัญญารัตน์ บุญต่อ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการ โรงแรม เวสติน แกรนด์สุขุมวิท ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นในด้านปัจจัย
คณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความ
มั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ อยู่ในระดับดีมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และวตัถุประสงค์การเข้าพัก ต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
พบว่า ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้าน
การเอาใจใส่ โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าพักที่
โรงแรม เวส ติน แกรนด์ สขุมุวิท  
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Mai Wu (2018) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ต่อคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ระบบการจองโรงแรมแบบออนไลน์ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ 25-34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เชือ้ชาติคนผิวขาว รายได้ 20 ,000-39,999 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี ภูมิล าเนาประเทศสหรัฐอเมริกา วตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อสมัมนา การจอง 1 -3 
ครัง้ต่อปี ประเภทโรงแรมที่จองเป็นโรงแรมระดับกลาง เดินทางมาท่องเที่ยว 3 -5 ครัง้ต่อปี และมี
ความถ่ีในการจองการใช้โรงแรมออนไลน์ ในช่วงเวลาที่สะดวก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความตัง้ใจใช้บริการจองโรงแรมออนไลน์ของผู้ ใช้บริการแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศ  อาย ุ
ระดับการศึกษา เชือ้ชาติ รายได้และภูมิล าเนา มีพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบออนไลน์ไม่
แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรม ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญกับ
ประโยชน์และใช้งานง่าย ความน่าเชื่อถือ เน้นการอ่านจากการรีวิวของผู้ใช้บริการออนไลน์ มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัง้ใจจองโรงแรมออนไลน์ในครัง้ๆ ต่อไป 



 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
4. เก็บรวบรวมข้อมลู 
5. จดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ

เมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยท่ีใช้บริการธุรกิจที่พกั ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบุรี เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และได้เก็บเพิ่ม
แบบสอบถามอีก 5% หรือเท่ากับจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 400 
ตวัอย่าง ใช้สตูรการค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

   

n =
𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2
 

  
โดย 

n = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
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p = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
q = 1-p 
e = ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้ 
Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ (Z = 1.96) 

 
ส าหรับงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% Z เท่ากับ 1.96 และ

ก าหนดให้ e เท่ากบั 0.05 แทนค่าได้ ดงันี ้ 
 

n =
1.962(0.50)(1 − 0.50)

0.052
 

        n = 385 คน 

 
ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 385 คน โดยมีการเผื่อการ

สญูเสียของแบบสอบถามไว้ที่ 5% เท่ากบั 15 คน ซึง่จะเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ขัน้ที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บ
กลุ่มตัวอย่างจากจ านวนธุรกิจที่พักที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นใน 4 ย่านได้แก่ 1) ย่านถนน
แม่น า้แคว 2) ย่านถนนแสงชูโต 3) ย่านถนนอู่ทอง และ 4) ย่านถนนซอยท่ามะขาม ได้กลุ่ม
ตวัอย่างย่านละ 100 คน 

ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling ) โดย
จะแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง จนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบ 

ให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้
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1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 

1.2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ดงันี ้(ชยัพฤกษ์ บญุเลิศ, 2553) 

1.2.1 18 - 25 ปี 
1.2.2 26 – 33 ปี 
1.2.3 34 – 41 ปี 
1.2.4 42 – 49 ปี 
1.2.5 50 ปี ขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้

1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส 
1.3.3 หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท (Ordinal 
Scale) ดงันี ้

1.4.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.4.2 ปริญญาตรี 
1.4.3 สงูกว่าปริญญาตรี  

1.5 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบ
ให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้

1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา  
1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน   
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
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1.5.5 เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ 
1.6 รายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลาย

ค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ดงันี ้(ชยัพฤกษ์ บญุเลิศ, 2553) 

1.6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท      
1.6.2 10,001 – 20,000 บาท   
1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
1.6.5 40,001 – 50,000 บาท 
1.6.6 50,001 บาทขึน้ไป 

1.7 ที่อยู่อาศัยปัจจุบนั เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ข้อที่ 1.7.1 ข้อ โดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ (Nominal Scale) และใช้ลักษณะค าถามแบบ
ปลายเปิด (open – ended Question) ในข้อที่ 1.7.2 โดยมีการวดัข้อมลูประเภทอตัราสว่น ดงันี ้

1.7.1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.7.2 จงัหวดัอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ..............  

ส่วนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่พักของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 25 ข้อ โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็น ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ จ านวน 5 ข้อ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ จ านวน 5 ข้อ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า จ านวน 5 ข้อ ด้านการให้ความ
เชื่อมัน่ต่อลกูค้า จ านวน 5 ข้อ และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า จ านวน 5 ข้อ โดยใช้มาตรวดัแบบ 
Likert Scale และใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคณุภาพ
การให้บริการ ดงันี ้

4 หมายถึง มากที่สดุ 
3 หมายถึง มาก 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยที่สดุ 

ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปลายผลค านวณ ดงันี ้
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  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
4 −1

4
 

        = 0.75 

 
เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้

3.26 – 4.00 มคีณุภาพการให้บริการในระดบัดีมาก 
2.51 – 3.25 มคีณุภาพการให้บริการในระดบัดี 
1.76 – 2.50 มคีณุภาพการให้บริการในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.75 มคีณุภาพการให้บริการในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค าถามข้อที่ 1 และ 2 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open – ended Question)  
มีระดบัการวดัข้อมลูประเภทอตัราสว่น 

ค าถามข้อที่ 3 เป็นค าถามแบบ Semantic differential scale โดยใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

4 หมายถึง มากที่สดุ 
3 หมายถึง มาก 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยที่สดุ 

ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปลายผลค านวน ดงันี ้

 

  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
4 −1

4
 

        = 0.75 
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เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
3.26 – 4.00 นกัท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วนใน

ระดบัมากท่ีสดุ 
2.51 – 3.25 นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วนใน

ระดบัมาก 
1.76 – 2.50 นกัท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วนใน

ระดบัน้อย 
1.00 – 1.75 นกัท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วนใน

ระดบัน้อยที่สดุ 
ค าถามข้อที่ 4 เป็นค าถามแบบ Semantic differential scale โดยใช้ระดบัการวดั

ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้
4 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3 หมายถึง เห็นด้วย 
2 หมายถึง เฉยๆ 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปลายผลค านวน ดงันี ้

 

  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
4 −1

4
 

        = 0.75 

 
เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้

3.26 – 4.00 นกัท่องเที่ยวชาวไทยจะใช้บริการท่ีพกัเดิม อย่างแน่นอน 
2.51 – 3.25 นกัท่องเที่ยวชาวไทยจะใช้บริการท่ีพกัเดิม  
1.76 – 2.50 นกัท่องเที่ยวชาวไทยจะไม่ใช้บริการที่พกัเดิม 
1.00 – 1.75 นกัท่องเที่ยวชาวไทยจะไม่ใช้บริการท่ีพกัเดิม อย่างแน่นอน 
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ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
ผู้วิจยัได้มีการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวนจากหนังสือ เอกสาร  บทความ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง มาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์ในการวิจยัเร่ือง
ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง  จงัหวดั
กาญจนบรีุ 

3. น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรังแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามความเหมาะสมของเนือ้หาก่อนน าไปทดลองใช้ 

4. น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) จ านวน 40 ชุด เพื่อน าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) จากการทดสอบ
การหาค่าความเชื่อมัน่จ านวน 40 ชุด โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจยันีย้อมรับค่าความเชื่อมั่น
อยู่ที่ระดบั 0.70 ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดงันี ้

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.792 
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.713 
3. ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.723 
4. ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า         ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.774 
5. ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า               ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.845 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยัมีการจดัเก็บรวมรวมข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้ ดงันี ้ 

1.1 หนงัสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
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1.2 ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  
1.3 หนงัสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง  
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก

กลุม่เปา้หมาย ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ านวน 400 คน 
2.1 น าแบบสอบถามไปด าเนินการสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างที่ที่เป็นนกัท่องเที่ยว

ชาวไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยมีการเก็บตวัอย่างตามความสะดวก  
2.2 น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงและหาคุณภาพแล้ว ไปใช้กับกลุ่ม

ตวัอย่างโดยที่ผู้วิจยัได้ชีแ้จงรายละเอียด ที่เก่ียวข้องกบัแบบสอบถาม ก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เร่ิมท า โดยผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  รวมทัง้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
แบบสอบถาม 

2.3 น าแบบสอบถามที่จดัเก็บเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ผู้ วิจัยได้มีการจัดเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจะได้มีการน า

แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อย ความถูกต้อง และความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยและคณุภาพการบริการ โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 (ข้อ 1- 7) เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  
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1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 (ข้อ 8- 32) เก่ียวกบัคณุภาพการบริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 (ข้อ 33- 36) เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักของนกัท่องเที่ยว โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู ดงันี ้

2.1 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ในการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั หากค่าแปรปรวนของข้อมลูเท่ากนัทุก
กลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมลูไม่
เท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย  Equal Variances not assumed โดยจะท าการ
ทดสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Levene’s test :ซึ่งจะใช้ในการทดสอบในด้านเพศ
สถานภาพสมรส ที่อยู่ปัจจุบัน ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

2.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า  2 กลุ่ม ซึ่งจะใช้ในการทดสอบ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

2.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนักรณีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนักรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบเป็น
รายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 

2.3 ใช้ สถิ ติ ก ารวิ เค ราะ ห์ การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression 
Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของการท านาย  ของตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable) ในการวิเคราะห์ถึงคุณภาพการ
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ใช้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง
จงัหวดักาญจนบรีุ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561)  
 

𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

 
เมื่อ   

P      แทน   ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

𝑓     แทน   ความถ่ีหรือจ านวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

𝑛     แทน   จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนประชากร 
 

1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
 

�̅�  =  
Σ𝑋

𝑛
 

 
เมื่อ   

�̅�  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

Σ𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑛  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (กัลยา วา
นิชย์บญัชา, 2561) 
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𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2)

𝑛(𝑛 − 1)
 

  
เมื่อ   

S.D.            แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥            แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
∑ 𝑥2            แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
(∑ 𝑥2)        แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

𝑛                 แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
𝑛 − 1        แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้วัดค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า (Cronbacha’alpha coefficient) โดยใช้สูตรดังนี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

Α =

𝑘𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 +
(𝑘 − 1)𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

   
เมื่อ   

Cronbach’s Alpha  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน
สว่นที่ก าหนด 

k แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ ยของค่าแปรปรวนระหว่าง
ค าถามต่างๆ 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
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ผลลพัธ์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม 

โดยจะมีค่าระหว่าง 0    1 ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สงู 
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

3.1 การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independence Sample ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่มโดยให้ทดสอบ
ความแตกต่างด้วย ด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมลูไม่เท่ากนัทุก
กลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบค่า
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s test) ทัง้นีจ้ะใช้สตูร ดงันี ้

3.1.1 กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวน (Variance) ของประชากรทัง้สองกลุ่ม 
และสมมติว่าไม่เท่ากนั 

 

                                          t =  
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

                             โดยที่            df =
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

(
𝑆1

2

𝑛1
)

𝑛1−1
+

(
𝑆2

2

𝑛1
)

𝑛2−2

 

 
3.1.2 กรณีประชากรทัง้สองกลุ่มแต่ทราบว่าประชากรทัง้สองกลุ่มมีความ

แปรปรวนเท่ากนั 
 

                            t =  
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
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โดยที่ df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

เมื่อ 

 t           แทน ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุม่ 

�̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

�̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

𝑆1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

𝑆2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

𝑛1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

df แทน ชัน้แห่งความอิสระ 
3.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

3.2.1 ใช้ค่า F – test กรณีค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่เท่ากนั มีสตูร ดงันี ้
 

ตาราง 3 ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

 
ที่มา : กลัยา วานิชบญัชา. (2561). สถิติส าหรับงานวิจยั. หน้า 147. 

แหลง่ของการแปรปรวน 
ผลรวมก าลงัสอง 

SS 

องศาอิสระ 

df 

ค่าประมาณ

ของความ

แปรปรวน MS F 

ระหว่างกลุม่ SSb k-1 MSb MSb/MSw 

ภายในกลุม่ SSw n-k MSw 
 

ทัง้หมด SSt n-1     
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                                  F =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

โดย 
K-1    แทน  Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปรระหว่างกลุม่ dfb 
n-k    แทน   Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปรระหว่างกลุม่ dfw 
F       แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา F-distribution 
MSb   แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSw   แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
SSb แทน ผลบวกก าลงัสองระหว่างกลุม่ 
SSw แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 
k แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
dfb แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
dfw แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่
ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ  = 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น  95% จะใช้วิ ธี  Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อดวู่าคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกนั โดยใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

 เมื่อ ni nj LSD = 𝑡1−
𝑎

2
;𝑛−𝑘√𝑀𝑆𝐸 (

1

𝑛𝑖
−

1

𝑛𝑗
) 

 ถ้า ni = nj LSD = 𝑡1−
𝑎

2
;𝑛−𝑘√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖
 

  
โดยที่ dfw = n-k 

LSD แทน    ค่าผลต่างนัยส าคัญที่ค านวณได้ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ที่ i และ j 

MSE แทน    ค่า Mean square error (MSw) 
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k แทน    จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ทดสอบ 
n แทน    จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

 แทน    ค่าความคลาดเคลื่อน 
ni แทน    จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i 
nj แทน    จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 

3.2.2 สตูรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (β) ใช้
ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั มีสตูร ดงันี ้

 

β =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

  

โดยค่า    𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁
) 𝑆𝑖

2𝑘
𝑖=1  

เมื่อ 

β แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown - Forsythe 
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSw แทน ค่ าความแปรปรวนภายในกลุ่ มส าห รับ  Brown - 

Forsythe 
k แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N แทน ขนาดของประชากร 

𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

โดยก าหนดค่าอิสระ (Degree of Freedom) ระหว่างกลุ่มคือ k-1 ภายใน
กลุม่ n-1  และรวมทัง้กลุม่คือ n-1 

 

�̅�𝐷= 𝑞𝐷  √(
2𝑀𝑆𝑆/𝐴

√𝑠
) 

 
เมื่อ 

�̅�𝐷            แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Dunnett’ s T3 
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𝑞𝐷          แทน   ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett’ s T3 

𝑀𝑆𝑠 𝐴 ⁄ แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

𝑆               แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

จากสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) ของ

ประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘) สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรตามได้  ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถอธิบายได้นี ้

เรียกว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคณูจะเป็น

การพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธ์ิ  และ  และค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณโดยกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะห์ คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จากต้องเป็นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีท าให้
สมการดังกล่าว มีค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : 
OLS)  (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

  Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 

  Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 

โดยที่  𝑋  คือ  ตวัแปรอิสระ 

Y  คือ  ตวัแปรตาม 

𝑘   คือ  จ านวนตวัแปรอิสระ 

เมื่อ  และ a เป็นจดุตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อในตวัแปร

อิสระทัง้หมดมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน  และ b เป็นสัมประสิทธ์ิถดถอย (Partial regression 
coefficient) ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ซึง่หมายถึง อตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เมื่อ
ตวัแปรอิสระนัน้เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงที่ และใช้การเลือกตัวแปรอิสระ
เข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิ a และ b สามารถค านวณได้จากสตูรดงันี ้
 

a = Y − 𝑏1𝑋1 − 𝑏2𝑋2 − ⋯ − 𝑏𝑘𝑋𝑘 
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𝑏1 =
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)2

 

ในการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขส าคญั ดงันี ้
1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้ง

ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะต้อง

เท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปร (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระกนั 

ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้อมลูเท่ากนัทุกกลุ่มให้ทดสอบความ
แตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่มให้
ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variance not assumed โดยจะท าการทดสอบค่าแปรปรวน
ของแต่ละกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s test (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) โดยใช้สตูร ดงันี ้

 

F =
(𝑁 − 𝑘) ∑ 𝑁1(𝑧�̅� − 𝑧̅)2𝑘

𝑖=1

(𝑘 − 1) ∑ ∑ (𝑧𝑖𝑗 − 𝑧�̅�)
2𝑁𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1

 

โดย 

F    แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Levene 

𝑧𝑖𝑗   แทน   ค่า �̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑖  ดงันี ้

�̅�𝑖     แทน   ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างที่ i 

�̅�𝑖𝑗   แทน   ค่าสงัเกตที่ j ของตวัอย่างที่ i 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ ดงันี ้

ระหว่างกลุม่ = k-1 
ในกลุม่  = n-1 

เมื่อ   
N   คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
k    คือ จ านวนกลุม่ 

 



 

บทท่ี 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งในการศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ซึ่งในการวิเคราะห์และแปลผลความหมาย
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n                    แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�                    แทน      ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.                แทน      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS                  แทน      ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS                 แทน      ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df                   แทน      ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t                     แทน      ค่าที่ใช้พิจารณา t – Distribution 
F – Ratio        แทน      ค่าที่ใช้พิจารณา F – Distribution 
Sig 2 tailed    แทน      ความน่าจะเป็นส าหรับใช้บอกนยัส าคญัทางสถิติ 
LSD               แทน      Least Significant Difference 
H0                  แทน      สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1                         แทน      สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
b                   แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
β                   แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ใน 
                                   รูปคะแนนมาตรฐาน 
SEb                แทน      ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
R                   แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณู 
Ajusted R2        แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการท านายท่ีปรับแก้แล้ว 
Y                   แทน      ค่าสมการท านายในรูปคะแนนดิบ 
*                    แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้แสดงผล

การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจัย

คณุภาพการให้บริการ และพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลกูค้า และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบรีุ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน โดยใช้วิธีการแจกแจง
ความถี่และร้อยละ ผลการวิเคราะห์ดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 จ านวนความถ่ีและร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศยัปัจจบุนั 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

 
ชาย 136 34.00 

 หญิง 264 66.00 

  รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. อายุ    

 
18 - 25 ปี 74 18.50 

 26 – 33 ปี 106 26.50 

 34 – 41 ปี 63 15.80 

 42 – 49 ปี 67 16.80 

 50 ปี ขึน้ไป 90 22.40 

  รวม 400 100.00 

3. สถานภาพสมรส   

 
โสด 199 49.70 

 สมรส 185 46.30 

 หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 16 4.00 

  รวม 400 100.00 

4. ระดบัการศกึษา   

 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 98 24.50 

 ปริญญาตรี 258 64.50 

 สงูกว่าปริญญาตรี 44 11.00 

  รวม 400 100.00 

5. อาชีพ    

 
นกัเรียน/นกัศกึษา 21 5.30 

 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 182 45.40 

 พนกังานบริษัทเอกชน 135 33.80 

 ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 53 13.30 

 เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ 9 2.20 

  รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 25 6.30 

 10,001 – 20,000 บาท 111 27.70 

 20,001 – 30,000 บาท 107 26.80 

 30,001 – 40,000 บาท 54 13.40 

 40,001 – 50,000 บาท 44 11.00 

 50,001 บาทขึน้ไป 59 14.80 

  รวม 400 100.00 

7. ที่อยู่อาศยัปัจจุบนั   

 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 140 35.00 

 จงัหวดัอ่ืนๆ 260 65.00 

  รวม 400 100.00 

 
จากตาง 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยในการ

วิจยัครัง้นีม้ีจ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้
เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.00 และเพศชาย จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 
อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี จ านวน 106 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือ 50 ปี ขึน้ไป จ านวน 90 คิดเป็นร้อยละ 22.40 18 - 25 ปี จ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50  42 – 49 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 และ34 – 41 ปี 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 และ 
สถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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ระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.50 และ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 รองลงมาคือ พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.80 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และเกษียณอายุ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.20 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 
– 20,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 
30,001 – 40,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 

ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ จ านวน  
260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 

เนื่องจากลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านสถานภาพสมรส และ
และอาชีพ มีความแตกต่างทางด้านจ านวน (ความถ่ี) ของข้อมลูอยู่มาก และมีจ านวนน้อยกว่าร้อย
ละ 5 ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาแบ่งชัน้จ านวน (ความถ่ี) ใหม่เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ  
(จดักลุม่ใหม่) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สถานภาพสมรส   

 
โสด/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 215 53.75 

 สมรส 185 46.25 

  รวม 400 100 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. อาชีพ    

 

นกัเรียน/นกัศกึษา/เกษียณอาย/ุไม่ได้
ประกอบอาชีพ 

30 7.50 

 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 182 45.50 

 พนกังานบริษัทเอกชน 135 33.75 

 ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 53 13.25 

  รวม 400 100 

 
จากตาราง 5 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถามที่จัด 

กลุม่ใหม่ ดงันี ้ 
สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/แยกกัน

อยู่ จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 และสถานภาพสมรส จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.25 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.75 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และนักเรียน/
นกัศกึษา/เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

 
2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ความเชื่อถือไว้วางใจได้การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการ
รู้จักและเข้าใจ ใช้วิธีการแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดังนี ้
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของปัจจยัคณุภาพการให้บริการ 
 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ระดับคุณภาพการให้บริการ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.12 0.479 ดี 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3.02 0.526 ดี 
ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า 3.01 0.550 ดี 
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า 3.08 0.585 ดี 
ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า 2.91 0.590 ดี 

รวมปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 3.01 0.546 ดี 

 
จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีทุก
ด้าน โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.12 รองลงมาคือ ด้านการ
ให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้  ด้านการตอบสนอง
ต่อลกูค้า ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.02 3.01 และ 2.91 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ระดับคุณภาพการให้บริการ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ    

1. การออกแบบตวัอาคาร มีความสวยงาม  3.18 0.552 ดี 
2. ขนาดของห้องพกัมีพืน้ที่ใช้สอยที่กว้างขวาง 3.06 0.563 ดี 
3. การตกแต่งภายในห้องพกั มีการจดัวางสิ่งของเป็นสดัส่วน 3.13 0.575 ดี 
4. สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั มีความทนัสมยั 3.07 0.655 ดี 

5. พนกังานที่ให้บริการภายในที่พกั แต่งกายสภุาพ เรียบร้อย 3.16 0.607 ดี 

ผลรวมด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.12 0.479 ดี 
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จากตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัคณุภาพการให้บริการ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.12 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยการออกแบบตัวอาคาร มีความสวยงาม 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.18 รองลงมาคือ พนักงานที่ให้บริการภายในที่พัก แต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 การตกแต่งภายในห้องพัก มีการจัดวางสิ่งของเป็นสัดส่วน สิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพัก มีความทันสมัย  และขนาดของห้องพักมีพืน้ที่ใช้สอยที่
กว้างขวาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 3.07 และ 3.06 ตามล าดบั 
 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ระดับคุณภาพการให้บริการ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้    

1. การให้ค าแนะน าหรือการอธิบายข้อมูลอ่ืนๆ เช่น 
ข้อมูลของที่พัก  ร้านอาหาร  สถานที่ ท่ องเที่ ยว
โดยรอบ ของพนกังาน 

3.04 0.663 ดี 

2. จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการแขกผู้
เข้าพกั 

3.03 0.600 ดี 

3. มาตรฐานด้านความสะอาด  ที่สังเกตได้ชัดเจน 
เช่น พืน้ห้องอาหาร เป็นต้น 

3.12 0.623 ดี 

4. ที่พักมีเอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น 
ใบรับรองมาตรฐานลิฟท์ ใบรับรองการจดทะเบียน
ธุรกิจ ที่แขกที่เข้าพกัสามารถสงัเกตได้ชดัเจน 

2.85 0.779 ดี 

5. ที่พักเป็นที่นิยมและมีคะแนนรีวิวจากผู้ ใช้บริการ
ในระดบัสงู 

3.06 0.671 ดี 

ผลรวมด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3.02 0.526 ดี 
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จากตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัคณุภาพการให้บริการ 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.02 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัดีทุกข้อ โดยมาตรฐานด้านความสะอาด ที่สงัเกตได้ชดัเจน เช่น พืน้
ห้องอาหาร เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.12 รองลงมาคือ ที่พักเป็นที่นิยมและมีคะแนนรีวิว
จากผู้ ใช้บริการในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.06 การให้ค าแนะน าหรือการอธิบายข้อมลูอื่นๆ เช่น 
ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ ของพนักงาน  จ านวนพนักงานเพียงพอต่อ
การให้บริการแขกผู้ เข้าพัก และที่พักมีเอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ใบรับรอง
มาตรฐานลิฟท์ ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่แขกที่เข้าพักสามารถสงัเกตได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.04 3.03 และ 2.85 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนอง
ต่อลกูค้า 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ระดับคุณภาพการให้บริการ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า    

1. ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังาน 3.11 0.611 ดี 
2. การให้บริการโทรปลกุตอนเช้าตามค าขอมีความ
ตรงต่อเวลา 

2.65 0.866 ดี 

3. การจดัสภาพบรรยากาศมีความเหมาะสมกบัการ
เดินทางเพื่อพกัผ่อน 

3.21 0.617 ดี 

4. การให้บริการเช็คอิน -เช็คเอ้าท์  ของพนักงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

3.10 0.672 ดี 

5. พนกังานให้บริการภายในที่พกัตลอด 24 ชัว่โมง  3.01 0.754 ดี 

ผลรวมด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 3.01 0.550 ดี 

 
จากตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัคณุภาพการให้บริการ 

ด้านการตอบสนองต่อลกูค้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.01 เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยการจัดสภาพบรรยากาศมีความเหมาะสมกับการ
เดินทางเพื่อพกัผ่อน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.21 รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 การให้บริการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ของพนักงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว พนกังานให้บริการภายในที่พกัตลอด 24 ชัว่โมง และการให้บริการโทรปลกุตอนเช้าตามค า
ขอมีความตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.10 3.01 และ 2.65 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความ
เชื่อมัน่ต่อลกูค้า 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ระดับคุณภาพการให้บริการ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า    

1. ช่องทางการติดต่อที่พกัมีหลายช่องทาง เช่น โทรศพัท์, 
Email, line, Facebook เป็นต้น 

3.22 0.690 ดี 

2. การแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการของที่พกัเป็นไปอย่างชดัเจน 3.11 0.696 ดี 

3. การติดไฟสอ่งสว่างรอบบริเวณที่พกัอย่างพอเพียง 3.05 0.647 ดี 

4. ระบบรักษาความปลอดภยัที่ดีภายในห้องพกั เช่น คีย์
การ์ด สปริงเกอร์ เป็นต้น 

3.03 0.797 ดี 

5. การติดตัง้กล้องวงจรปิดครอบคลมุทัง้ภายในและบริเวณ
โดยรอบที่พกั 

3.02 0.697 ดี 

ผลรวมด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 3.08 0.585 ดี 

 
จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณภาพการ

ให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยช่องทางการติดต่อที่พักมีหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศพัท์, Email, line, Facebook เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.22 รองลงมาคือ 
การแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการของที่พักเป็นไปอย่างชัดเจน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 การติดไฟส่อง
สว่างรอบบริเวณที่พักอย่างพอเพียง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในห้องพัก เช่น คีย์การ์ด 
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สปริงเกอร์ เป็นต้น และการติดตัง้กล้องวงจรปิดครอบคลุมทัง้ภายในและบริเวณโดยรอบที่พัก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.05 3.03 และ 3.02 ตามล าดบั 

 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและ
เข้าใจลกูค้า 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ระดับคุณภาพการให้บริการ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า    

1. สามารถด าเนินการเปลี่ยนห้องพัก/ย้ายห้องได้ เมื่อ
แขกร้องขอ 

2.84 0.761 ดี 

2. มี  Wi-fi ที่ครอบคลุมทุกจุดในอาคาร สัญญาณ
สม ่าเสมอ ไว้บริการแก่แขกที่เข้าพกั 

2.99 0.754 ดี 

3. พนักงานสามารถจดจ าชื่อหรือลักษณะของแขกที่
เข้าพกัได้เป็นอย่างดี 

2.70 0.742 ดี 

4. อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น ปลั๊กสามขา ที่ เป่าผม ไว้
บริการภายในที่พกั 

2.92 0.731 ดี 

5 . การติดตั ง้ส ายช า ระ ใน ห้ องน า้  ส าห รับ เพิ่ ม
สะดวกสบายแก่แขกผู้ เข้าพกั 

3.08 0.656 ดี 

ผลรวมด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 2.91 0.590 ดี 
 

จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัดีทุกข้อ โดยการติดตัง้สายช าระในห้องน า้ ส าหรับเพิ่ม
สะดวกสบายแก่แขกผู้ เข้าพกั มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.08 รองลงมาคือ มี Wi-fi ที่ครอบคลมุทุกจุด
ในอาคาร สญัญาณสม ่าเสมอ ไว้บริการแก่แขกที่เข้าพกั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.99 อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ 
เช่น ปลัก๊สามขา ที่เป่าผม ไว้บริการภายในที่พัก สามารถด าเนินการเปลี่ยนห้องพัก/ย้ายห้องได้ 
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เมื่อแขกร้องขอ และพนักงานสามารถจดจ าชื่อหรือลักษณะของแขกที่เข้าพักได้เป็นอย่างดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.92 2.84 และ 2.70 ตามล าดบั 

 
3. พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี โดยมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แจกแจงเป็นค่าเฉลี่ย 
ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 
ตาราง 12 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด �̅� S.D. 
ท่านมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก
ในอ าเภอเมืองกาญจนบรีุโดยประมาณ 
(บาท/ครัง้) 

400.00    5,000.00  1,678.250  855.911 

ท่านมีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้
บริการที่พกัในอ าเภอเมืองกาญจนบรีุ 
(ครัง้/ปี) 

1 10 3 1.664 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยว

ชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน จ าแนกตามตวั
แปรได้ดงันี ้

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พักในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีโดยประมาณ (บาท/ครัง้)  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1,678.250 บาท/ครัง้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ต ่าสดุ 400 บาท/ครัง้ และมีค่าใช้จ่ายสงูสดุ 5,000 บาท/ครัง้ 

การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกัในอ าเภอเมืองกาญจนบรีุ (ครัง้/ปี) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั 3 ครัง้/ปี  โดยมีการเดินทาง
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มาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักต ่าสุด 1 ครัง้/ปี  และมีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก
สงูสดุ 10 ครัง้/ปี   

 
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก 
ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
ท่ าน ได้ ใช้บ ริการต่ างๆ  ของที่ พั กอย่ า ง
ครบถ้วน 

2.76 0.772 มาก 

ท่านมักจะใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส
เดินทางมาท่องเที่ยวที่อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ  

2.72 0.803 ใช้บริการที่พกัเดิม 

 
จากตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่

พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามได้ใช้
บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วนในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.76 และจะยงัใช้บริการที่
พักเดิมเมื่อมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.72 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน โดยผู้วิจยัได้แบ่งการน าเสนอตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และท่ีอยู่อาศัย
ปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดงันี ้

สมมติฐานที่  1.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) ด้านการเดินทางมา
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ท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน และด้าน
การใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0  นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั 

H1  นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั 

สถิติในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
(Independent t-test) ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มรีะดบันยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นัน้ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ Levene's Test ซึ่งหากการทดสอบพบว่าค่าความ
แปรปรวนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า Equal 
Variances Assumed ส าหรับ แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม 
แตกต่างกัน (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances not  Assumed ส าหรับผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 
ดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการ
ใช้บริการ
ธุรกิจที่พัก 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
เพศ �̅� n S.D. t df 

Sig 2 
tailed 

  F Sig.               
ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีพัก (บาท/ครัง้) 

Equal 
variances 
assumed 

1.655 0.199 ชาย 1711.8 136 917.408 0.562 398 0.575 

      หญิง 1661 264 823.717       

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) 

Equal 
variances 
assumed 

1.647 0.200 ชาย 2.23 136 1.897 1.125 398 0.261 

      หญิง 2.03 264 1.530       

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน 
Equal 
variances 
assumed 

3.660 0.056 ชาย 2.75 136 0.850 -0.093 398 0.926 

      หญิง 2.76 264 0.731 
      

ด้านการใช้บริการท่ีพักเดิมเมื่อมีโอกาส 

Equal 
variances not 
assumed 

10.600 0.001* ชาย 2.68 136 0.900 -0.525 233.46 0.600 

      หญิง 2.73 264 0.750       

 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนของของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ 
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามเพศ มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครั้ง)  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.199 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances assumed 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.575 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้)  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) พบว่า มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.200 ซึง่มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี  Equal variances 
assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.261 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการ 
ที่พกั (ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.056 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances assumed 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.926 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances not assumed พบว่า  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.600 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  1.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) ด้านการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน และด้าน
การใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0 นกัท่องเที่ยวมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) ด้านการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน และด้าน
การใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั 

H1 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  Variance : 
One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอายุมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) จะใช้ค่า F- test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ของกลุ่มอาย ุแต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอายุมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั (ค่า Sig น้อย
กว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกนัโดยจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
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Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 
เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลแสดงดัง  
ตาราง 15 

 
ตาราง 15 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามอายุ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้)  5.069 4 395 0.001* 
ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั 
(ครัง้/ปี)  

7.772 4 395 0.000* 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 5.395 4 395 0.000* 

ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส 1.818 4 395 0.124 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกั
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามอายุ มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามอายุ ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้วยวิธีทดสอบ 
Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั  
(บาท/ครัง้) 

Brown-
Forsythe 

2.309 4 344.866 0.058 

 
จากตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามอาย ุในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) 
ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.058 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตก 
ต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการท่ีพกั (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี)  พบว่า มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) แตกต่างกัน ผู้วิจัย
จึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามอายุ ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ด้วยวิธี
ทดสอบ Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้
บริการที่พกั (ครัง้/ปี)  

Brown-
Forsythe 

3.388 4 259.304 0.010* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอายุ ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่
พัก (ครัง้/ปี) ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่
มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน 
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตก  
ต่างกนั โดยวิธีแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนกัท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้
บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) โดยวิธีแบบ Dunnett’s T3 
 

อายุ �̅� 18-25 ปี 26-33 ปี 34-41 ปี 42-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 
18-25 ปี 1.82 - 0.088 -0.636 -0.698 -0.353    

(0.722) (0.024)* (0.012)* (0.171) 
26-33 ปี 1.74 - - -0.724 -0.787 -0.442     

(0.006)* (0.002)* (0.061) 
34-41 ปี 2.46 - - - -0.062 0.283      

(0.830) (0.295) 
42-49 ปี 2.52 - - - - 0.345       

(0.194) 
50 ปี ขึน้ไป 2.18 - - - - - 

              

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของนักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) พบว่า  

นกัท่องเที่ยวที่มีอายุ 18-25 ปีกบันกัท่องเที่ยวที่มีอาย ุ34-41 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ18-25 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 
(ครัง้/ปี) น้อยกว่านกัท่องเที่ยวที่มีอาย ุ34-41 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.636 

นกัท่องเที่ยวที่มีอายุ 18-25 ปีกบันกัท่องเที่ยวที่มีอาย ุ42-49 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ18-25 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 
(ครัง้/ปี) น้อยกว่านกัท่องเที่ยวที่มีอาย ุ 42-49 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.698 
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นกัท่องเที่ยวที่มีอายุ 26-33 ปีกบันกัท่องเที่ยวที่มีอายุ 34-41 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 26-33 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 
(ครัง้/ปี) น้อยกว่านกัท่องเที่ยวที่มีอาย ุ34-41 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.724 

นกัท่องเที่ยวที่มีอายุ 26-33 ปีกบันกัท่องเที่ยวที่มีอายุ 42-49 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 26-33 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 
(ครัง้/ปี) น้อยกว่านกัท่องเที่ยวที่มีอาย ุ42-49 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.787 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 

0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 19 

 
ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามอายุ ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ด้วยวิธีทดสอบ 
Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกั
อย่างครบถ้วน 

Brown-
Forsythe 

1.093 4 326.876 0.360 

 
จากตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอายุ ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.360 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มี
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อายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ในด้านการ
ได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.124 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   
ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F- test 
ดงัตาราง  20 

 
ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิ จที่ พั ก ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิม
เมื่อมีโอกาส 

ระหว่างกลุม่ 4 1.623 0.406 0.627 0.644 

ภายในกลุม่ 395 255.887 0.648 
  

รวม 395 257.510       

 
จากตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี F-test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.644 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่  1.3 นัก ท่องเที่ ยวที่ มี สถานภาพสมรส แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
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ครบถ้วน และด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0 นกัท่องเที่ยวมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั 

H1 นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) ด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั 

สถิติในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ 
ต่อกัน (Independent t-test) ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีระดบันยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นัน้ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ Levene's Test ซึ่งหากการ
ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) จะ
ใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับ แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของ
ทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances not  Assumed 
ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ ผลแสดงดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

พฤติกรรมการ
ใช้บริการ
ธุรกิจที่พัก 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
เพศ �̅� n S.D. t df 

Sig 2 
tailed 

  F Sig.               
ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีพัก (บาท/ครัง้) 

Equal 
variances 
assumed 

0.295 0.587 
โสด/หย่า
ร้าง/

แยกกันอยู่ 
1,628.37 215 863.748 -1.257 398 0.209 

      สมรส 1661 185 845.343       

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) 

Equal 
variances 
assumed 

0.253 0.615 

โสด/หย่า
ร้าง/
แยกกัน
อยู่ 

2.00 215 1.683 -0.881 398 0.379 

      สมรส 2.15 185 1.614       

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน 

Equal 
variances 
assumed 

0.661 0.417 

โสด/
หย่าร้าง/
แยกกนั
อยู่ 

2.77 215 0.803 0.477 398 0.634 

      สมรส 2.74 185 0.737 
      

ด้านการใช้บริการท่ีพักเดิมเมื่อมีโอกาส 

Equal 
variances not 
assumed 

0.119 0.731 

โสด/หย่า
ร้าง/
แยกกนั
อยู่ 

2.70 215 0.800 -0.340 398 0.734 

      สมรส 2.73 185 0.809       
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จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนของของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ 
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครั้ง)  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.587 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสด/หย่าร้าง/แยกกันอยู่และสถานภาพสมรส  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test 
กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.209 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีพกั (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) พบว่า มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.615 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสด/หย่าร้าง/แยกกันอยู่และสถานภาพ
สมรส ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ 
t-test กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.379 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 
ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.417 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสด/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่และสถานภาพสมรส ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test 
กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.634 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้าน
การได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 0.731 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสด/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่และสถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.734 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตก 
ต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ในด้านการใช้บริการ
ที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาสไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติ ฐานที่  1.4 นั ก ท่องเที่ ยวที่ มี ระดับการศึ กษ า แตก ต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกั
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0 นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั 

H1 นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  Variance : 
One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มระดับ
การศกึษา มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทกุกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) จะใช้ค่า F- 
test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุ รี ของกลุ่มระดับการศึกษา แต่หากผลการทดสอบพบว่ ากลุ่มระดับการศึกษา 
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มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบความแตกต่าง ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐาน
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่  
ที่แตกต่างกันโดยจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลแสดงดงัตาราง 22 

 
ตาราง 22 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้)  1.274 2 397 0.281 
ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี)  6.857 2 397 0.001* 
ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 7.891 2 397 0.000* 
ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส 2.385 2 397 0.093 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา มีผลการทดสอบ ดงันี ้
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครั้ง) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.281 ซึ่ง

มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   
ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ  
F- test ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

พฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจ
ที่พักในอ าเภอ
เมื อ ง  จั งหวั ด
กาญจนบุรี  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการ 
ที่พกั (บาท/ครัง้)  

ระหว่างกลุม่ 3621426.868 2.000 1810713 2.490 0.084 

ภายในกลุม่ 288679348.132 397.000 727152 
  

รวม 292300775.000 399.000       

 
จากตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี F-test พบว่า  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.084 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/
ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี) พบว่า มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.001 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) มีความแตกต่างกนั 
ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้
บริการที่พกั (ครัง้/ปี)  

Brown-
Forsythe 

1.433 2 103.701 0.243 

 
จากตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี Brown-
Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.243 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 25 
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ตาราง 25 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน  
ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกั
อย่างครบถ้วน 

Brown-
Forsythe 

5.559 2 166.093 0.005* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกั
อย่างครบถ้วน ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธีแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 26 
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ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนักท่องเที่ยวที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ 
ของที่พกัอย่างครบถ้วน โดยวิธีแบบ Dunnett’s T3 

 

ระดับการศึกษา         
�̅�  

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.52 - -0.305 -0.343  

 

 

(0.008)* (0.061) 

ปริญญาตรี 2.83 - - -0.038     

(0.986) 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.86 - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของนกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการ
ต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน พบว่า  

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีกับนักท่องเที่ยวท่ี 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน น้อยกว่า
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.305 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่ อมีโอกาส พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.093 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   
ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F- test 
ดงัตาราง  27 
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ตาราง 27 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ในด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ด้วยวิธีทดสอบ  
F-test 

 

พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิ จที่ พั ก ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิม
เมื่อมีโอกาส 

ระหว่างกลุม่ 2 3.003 1.502 2.342 0.097 

ภายในกลุม่ 397 254.507 0.641 
  

รวม 399 257.510       

 
จากตาราง 27 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี F-test พบว่า  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.097 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0 นักท่องเที่ยวมีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั 

H1 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
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เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  Variance : 
One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มระดับ
อาชีพ มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า  
F- test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี ของกลุ่มอาชีพ แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอาชีพ  มีค่าความแปรปรวน 
แตกต่างกนั (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่ง
จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่  ที่แตกต่างกันโดยจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลแสดงดงัตาราง 28 
 
ตาราง 28 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามอาชีพ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้)  5.757 3 396 0.001* 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี)  1.543 3 396 0.203 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 7.823 3 396 0.000* 

ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส 2.469 3 396 0.062 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 28 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกั
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามอาชีพ มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมาย 
ความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 29 

 
ตาราง 29 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ 
ที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
ที่พกั (บาท/ครัง้)  

Brown-
Forsythe 

1.703 3 110.807 0.171 

 
จากตาราง 29 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี Brown-Forsythe พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.171 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้)  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี)  พบว่า มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.203 ซึง่มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกัน 
ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 30 
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

พฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ด้านการเดินทางมา
ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ ใ ช้
บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี)  

ระหว่างกลุม่ 3 8.179 2.726 1.001 0.393 

ภายในกลุม่ 396 1078.998 2.725 
  

รวม 399 1087.178       

 
จากตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี F-test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.393 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ไม่แตก 
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามอาชีพ ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน ด้วยวิธี
ทดสอบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกั
อย่างครบถ้วน 

Brown-
Forsythe 

1.369 3 127.733 0.255 

 
จากตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี Brown-Forsythe พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.255 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.062 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   
ในด้านการใช้บริการที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงั
ตาราง 32 
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ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบ F-test ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส 
ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

พฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ด้านการใช้บริการที่พัก
เดิมเมื่อมีโอกาส 

ระหว่างกลุม่ 3 1.394 0.450 0.695 0.556 

ภายในกลุม่ 396 256.161 0.647 
  

รวม 399 257.510       

 
จากตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี F-test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.556 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่  1.6 นักท่องเที่ ยวที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 

นกัท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) ด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0 นักท่องเที่ยวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) 
ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั 
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H1 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) 
ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  Variance : 
One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) 
จะใช้ค่า F- test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบความแตกต่าง ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้า
สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย  
1 คู่ ที่แตกต่างกันโดยจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ ใดบ้างที่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลแสดงดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้)  4.129 5 394 0.001* 
ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี)  3.054 5 394 0.010* 
ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 2.680 5 394 0.021* 
ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส 3.541 5 394 0.004* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 33 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกั
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมาย 
ความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบ
แบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 34 

 
ตาราง 34 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) 
ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั 
(บาท/ครัง้)  

Brown-
Forsythe 

3.448 5 198.694 0.005* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 34 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ที่พัก (บาท/ครัง้) ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่
ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธีแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 35 
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ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนกัท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการท่ีพกั (บาท/ครัง้) โดยวิธีแบบ Dunnett’s T3 

 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน �̅� 

ต ่ากว่า
หรือ
เท่ากับ 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20001 - 
30000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 -
50,000 
บาท 

50001 
บาทขึน้
ไป 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 
บาท 

1488.00 - -122.811 -2.654 -249.037 -575.636 -396.746 

   

(1.000) (1.000) (0.994) (0.370) (0.812) 
10,001 - 
20,000 บาท 

1610.81 - - 120.157 -126.226 -452.826 -273.935 

    

(0.973) (0.999) (0.119) (0.599) 
20001 – 
30,000 บาท 

1490.65 - - - -246.383 -572.982 -394.092 

     

(0.672) (0.014)* (0.095) 
30,001 - 
40,000 บาท 

1737.04 - - - - -326.599 -147.709 

      

(0.755) (0.999) 
40,001 -
50,000 บาท 

2063.64 - - - - - 178.891 

       

(0.999) 
50001 บาทขึน้ไป 1884.75 - - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของนักท่องเที่ยวที่มี รายได้เฉ่ียต่อเดือน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการท่ีพกั (บาท/ครัง้) พบว่า  
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นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20001 - 30000 บาทกับนักท่องเที่ยวที่ 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40 ,001-50,000 บาท มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20001 - 30000 บาท มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/
ครัง้) น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 -50,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 572.982 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี)  พบว่า มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึง
ใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 36 

 
ตาราง 36 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 
(ครัง้/ปี)  ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้
บริการที่พกั (ครัง้/ปี)  

Brown-
Forsythe 

1.413 5 265.636 0.220 

 
จากตาราง 36 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี Brown-
Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.220 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 37 

 
ตาราง 37 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกั
อย่างครบถ้วน 

Brown-
Forsythe 

2.095 5 173.028 0.068 

 
จากตาราง 37 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี Brown-
Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.068 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ 
ของที่พกัอย่างครบถ้วน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  
ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ด้าน
การใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั ผู้ วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  
ดงัตาราง 38 
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ตาราง 38 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ด้วยวิธี
ทดสอบ Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส 
Brown-

Forsythe 
0.923 5 169.279 0.468 

 
จากตาราง 38 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วยวิธีทดสอบด้วยวิธี Brown-
Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.468 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พกัเดิม
เมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่  1.7 นักท่องเท่ียวท่ีมี ท่ีอ ยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 

นกัท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศยัปัจจุบนั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้)  
ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0 นกัท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศยัปัจจุบนั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) 
ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกนั 

H1 นกัท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศยัปัจจุบนั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) 
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ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่าง
ครบถ้วน และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส แตกต่างกนั 

สถิติในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
(Independent t-test) ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มรีะดบันยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นัน้ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มที่อยู่อาศัยปัจจุบนั ทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ Levene's Test ซึ่งหากการทดสอบ
พบว่าค่าความแปรปรวนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า 
Equal Variances Assumed ส าหรับ แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้  
2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances not  Assumed ส าหรับ
ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ ดงัตาราง 39 
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ตาราง 39 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามที่อยู่ปัจจบุนั 

 

พฤติกรรม
ก า ร ใ ช้
บ ริ ก า ร
ธุรกิจที่พัก 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน �̅� n S.D. t df 
Sig 2 
tailed 

F Sig.        

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) 

Equal 
variances 
assumed 

3.245 0.072 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

1733.57 140 969.062 0.948 398 0.343 

   จงัหวดัอื่น  ๆ 1648.46 260 788.698    

ด้านการเดินทางมาท่องเท่ียวและใช้บริการท่ีพัก (ครัง้/ปี) 

Equal 
variances 
assumed 

0.629 0.428 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2.04 140 1.823 -0.219 398 0.827 

   จงัหวดัอื่น  ๆ 2.08 260 1.554    

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของท่ีพักอย่างครบถ้วน 

Equal 
variances  
not assumed 

34.373 0.000 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2.76 140 0.966 0.036 207.63 0.971 

      จงัหวดัอื่น  ๆ 2.75 260 0.646       

ด้านการใช้บริการท่ีพักเดิมเมื่อมีโอกาส 
Equal 
variances 
assumed 

2.596 0.108 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2.80 140 0.883 1.556 398 0.121 

      จงัหวดัอื่น  ๆ 2.67 260 0.755       
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จากตาราง 39 ผลการทดสอบความแปรปรวนของของพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ 
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ จ าแนกตามที่อยู่ปัจจบุนั มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครั้ง)  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.072 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของนักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและจงัหวดัอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) พบว่า มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.428 ซึง่มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของนักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่ปัจจุบนัในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและจงัหวดัอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของนักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่ ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลและจังหวัดอ่ืนๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances not assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.971 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่ปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่ อมีโอกาส  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.108  
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของนักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและจงัหวดัอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดงันี ้

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า ด้านการให้ความเชื่อมัน่
ต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ
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เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน และด้าน
การใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0 :  ปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้
ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พกัในอ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส 

H1  : ปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้
ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกั
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกั (ครัง้/ปี) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 
และด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส 

 
ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  
ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 52296995.940 2 26148497.970 43.253 0.000* 
Residual 240003779.060 397 604543.524 

  

Total 292300775.000 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยคณุภาพการให้บริการใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยคณุภาพการให้บริการ 
สามารถท านายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ด้านค่าใช้จ่าย
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ในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิง
เส้นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหคุณู ด้วยวิธี Stepwise ได้ ดงัตาราง 41 

 
ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
regression) 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (b) SE  (B) t Sig. 

ค่าคงที่ ( Constant) -719.777 261.286  -2.755 0.006* 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X1) 537.488 113.452 0.301 4.738 0.000* 

ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) 239.466 98.824 0.154 2.423 0.016* 

 
R = . 423 

 
Adjusted R2 = .175 

  R2 = .179   SE = 777.52397   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  

ท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X1) และ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 537.488 และ 239.466 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า Adjusted R 
Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.175 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ได้ร้อยละ 
17.50 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = -719.777 + 537.488(X1) + 239.466(X3)  
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X1 = ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
X3 = ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า 

 
จากสมการพบว่า ปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม

ของการบริการ(X1) และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า(X3) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี (Y1) ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) สรุป 
ได้ว่า มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 537.488 และ 239.466 ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

หากนกัท่องเที่ยว มีปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ(Y1) ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีพกั (บาท/ครัง้)  เพิ่มขึน้ 537.488 หน่วย 

หากนกัท่องเที่ยว มีปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีพกั (บาท/ครัง้)  (Y1) เพิ่มขึน้ 239.466 หน่วย 

ตวัแปรที่ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี(Y1)  ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ได้แก่ ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้(X2)  ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า(X4) และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า(X5) 

 
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  
ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี)โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 46.615 2 23.308 8.741 0.000* 
Residual 1058.582 397 2.666 

  

Total 1105.197 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ สามารถท านายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหคุณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Stepwise ได้ดงัตาราง 43 

 
ตาราง 43 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พกั ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการ
ที่พกั (ครัง้/ปี) โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression) 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (b) SE  (B) t Sig. 

ค่าคงที่ ( Constant) 1.137 0.496  2.294 0.022* 

ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) 0.949 0.232 0.314 4.093 0.000* 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(X2) 0.629 0.242 0.199 2.595 0.010* 

 
R  = .205 

 
Adjusted R2 = .037 

  R2 = .042   SE = 1.63293   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี )  
มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัคณุภาพการในด้านการตอบสนองต่อลกูค้า
(X3) และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.949 และ  
0.629 ตามล าดบั ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.037 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
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ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ได้ร้อยละ 3.70 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.137 + 0.949(X3) + 0.629(X2) 

 
X2  =  ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
X3  = ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า 

 
จากสมการพบว่า ปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) และ 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(X2) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี(Y1) ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) สรุปได้ว่า มีตวัแปรที่มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.949 และ 0.629 ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลได้ดงันี ้

หากนกัท่องเที่ยว มีปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3)  
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ(Y1) ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) เพิ่มขึน้ 0.949 หน่วย 

หากนกัท่องเที่ยว มีปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ(Y1) ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) เพิ่มขึน้ 0.629 หน่วย 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี(Y1) ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ได้แก่ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า(X4) และด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลกูค้า(X5) 
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ตาราง 44 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  
ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน  โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple regression) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 65.326 1 65.326 150.580 0.000* 
Residual 172.664 398 0.434 

  

Total 237.990 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ สามารถท านายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Stepwise ได้ ดงัตาราง 45 
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ตาราง 45 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พัก ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression)  

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (b) SE  (B) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 0.432 0.192  2.248 0.025* 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(X2) 0.769 0.063 0.524 12.271 0.000* 

 
R = . 0.524 

 
Adjusted R2 = .273 

  R2 = .274   SE = 0.65866   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ที่มี
ผล ต่อพฤติกรรมการใช้บ ริการ ด้ านการได้ ใช้บ ริการต่ างๆ  ของที่ พั กอย่ างครบ ถ้วน  
มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัคณุภาพการในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.769 มีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.273 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ได้ร้อยละ 
27.30 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 0.432 + 0.769 (X2) 

 
X2   = ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
 

จากสมการพบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (X2) 
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี(Y1) ในด้านการได้ใช้
บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน สรุปได้ว่า มีตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.769  
ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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หากนกัท่องเที่ยว มีปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ(Y1) ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน เพิ่มขึน้ 0.769 หน่วย 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี(Y1) ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ได้แก่ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า
(X4) และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า(X5) 
 
ตาราง 46 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  
ในด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 64.804 2 32.402 66.752 0.000* 
Residual 192.706 397 0.485 

  

Total 257.510 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ สามารถท านายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
ในด้านการใช้บริการที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Stepwise ได้ดงัตาราง 47 
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ตาราง 47 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พัก ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส  
โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression)  

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (b) SE  (B) t Sig. 

ค่าคงที่ ( Constant) 0.458 0.199  2.300 0.022* 

ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) 0.454 0.096 0.311 4.746 0.000* 

ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า(X5) 0.306 0.089 0.225 3.439 0.001* 

 
R = . .502 

 
Adjusted R2 = .248 

  R2 = .252   SE = 0.69671   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการใช้บริการที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาส  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง
ในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัคณุภาพการในด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) และด้านการรู้จกัและ
เข้าใจลูกค้า(X5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.454 และ 0.306 ตามล าดับ มีค่า 
Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.248 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ในด้านการใช้บริการที่
พกัเดิมเมื่อมีโอกาส ได้ร้อยละ 24.80 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 0.458 + 0.454(X3) + 0.306(X5) 

 
X3   = ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า 
X5  = ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า 

 
จากสมการพบว่า ปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) และ

ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า(X5) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี(Y1) ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน  สรุปได้ว่า มีตัวแปรที่มี
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ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.454 และ 0.306 ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลได้ดงันี ้

หากนกัท่องเที่ยว มีปัจจยัคณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า(X3) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ(Y1) ในด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส เพิ่มขึน้ 0.454 หน่วย 

หากนักท่องเที่ยว มีปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรีุ(Y1) ในด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส เพิ่มขึน้ 0.306 หน่วย 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี(Y1) ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ได้แก่ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(X2) และด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อ
ลกูค้า(X4)  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 48 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 
 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สถิติที่ใช้ 

ด้าน
ค่าใช้จ่าย
ในการใช้
บริการท่ีพัก 
(บาท/ครัง้)  

ด้านการ
เดินทางมา
ท่องเที่ยว
และใช้
บริการที่
พัก (ครัง้/

ปี) 

ด้านการ
ได้ใช้
บริการ
ต่างๆ 

ของท่ีพัก
อย่าง

ครบถ้วน 

ด้านการ
ใช้

บริการท่ี
พักเดิม
เมื่อมี
โอกาส  

ส ม ม ติ ฐ า น ที่  1 
นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบ ด้ วย  เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส 
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และท่ีอยู่อาศัย
ปัจจุบัน แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกัน      

   - เพศ  × × × × t-test 
   - อายุ  × 

√ 
× × Anova 

   - สถานภาพสมรส × × × × t-test 
   - ระดบัการศกึษา  × × 

√ 
× Anova 

   - อาชีพ  × × × × Anova 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สถิติที่ใช้ 

ด้าน
ค่าใช้จ่าย
ในการใช้
บริการท่ีพัก 
(บาท/ครัง้)  

ด้านการ
เดินทางมา
ท่องเที่ยว
และใช้
บริการที่
พัก (ครัง้/

ปี) 

ด้านการ
ได้ใช้
บริการ
ต่างๆ 

ของท่ีพัก
อย่าง

ครบถ้วน 

ด้านการ
ใช้

บริการท่ี
พักเดิม
เมื่อมี
โอกาส  

   - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
√ 

× × × Anova 
   - ท่ีอยู่อาศยัปัจจบุนั × × × × t-test 
สมมติฐานที่  2 ปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ 
ประกอบ ด้วย  ด้ าน
ความ เป็ น รูปธรรม
ของการบริการ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจ
ไ ด้  ด้ า น ก า ร
ตอบสนองต่อลูกค้า 
ด้ าน ก า ร ใ ห้ ค ว าม
เชื่ อมั่ นต่อลูกค้า และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลู ก ค้ า  มี ผ ล ต่ อ
พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่ พั กในอ าเภอ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี      

   - ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น
รูปธรรมของการบริการ  

√ × × × 
Multiple 

regression 
   - ด้ านความ เชื่ อ ถื อ
ไว้วางใจได้  

× √ √ × 
Multiple 

regression 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สถิติที่ใช้ 

ด้าน
ค่าใช้จ่าย
ในการใช้
บริการท่ีพัก 
(บาท/ครัง้)  

ด้านการ
เดินทางมา
ท่องเที่ยว
และใช้
บริการที่
พัก (ครัง้/

ปี) 

ด้านการ
ได้ใช้
บริการ
ต่างๆ 

ของท่ีพัก
อย่าง

ครบถ้วน 

ด้านการ
ใช้

บริการท่ี
พักเดิม
เมื่อมี
โอกาส  

   - ด้านการตอบสนอง
ต่อลกูค้า  

√ √ × √ 
Multiple 

regression 
   - ด้ านการให้ ความ   
เชื่อมัน่ต่อลกูค้า 

× × × × 
Multiple 

regression 
   - ด้ านการ รู้จัก และ
เข้าใจลกูค้า  

× × × √ 
Multiple 

regression 

 
หมายเหต ุ 

 √ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน  
 ×  หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครัง้นีไ้ด้มีการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่

พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับผลการวิจัยในครัง้นี ้
สามารถเป็นข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณภาพการให้บริการ
แก่ผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว รวมทัง้เป็นข้อเสนอแนะและเป็นข้อมูลให้แก่
หน่วยงานน าผลการศึกษาที่ได้มาก าหนดในระดบัแผน นโยบาย ส าหรับการให้บริการที่พกัส าหรับ
นักท่องเที่ยว และใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจที่พัก รวมถึงเจ้าของกิจการที่พัก
ปัจจุบนั สามารถน าไปสู่การพฒันา ปรับปรุง คณุภาพการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าต่อไปในอนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ 

และที่อยู่อาศัยปัจจุบนัของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบรีุ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลกูค้า การให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า และการ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถน าผลการศึกษา มาเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการแหล่งที่พัก ให้ตรงกับความต้องการของ
นกัท่องเที่ยว 

2. หน่วยงานภาคเอกชนที่ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
สามารถน ามาพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนกัท่องเที่ยวได้ 
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3. ผู้ที่สนใจศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอดเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในมิติอ่ืนๆ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบนั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจ
ลกูค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอ

เมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยท่ีใช้บริการธุรกิจที่พกั ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบุรี เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) ท่ีระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และได้เก็บเพิ่ม
แบบสอบถามอีก 5% หรือเท่ากับจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 400 
ตวัอย่าง ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บ
กลุ่มตัวอย่างจากจ านวนธุรกิจที่พักที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นใน 4 ย่านได้แก่ 1) ย่านถนน
แม่น า้แคว 2) ย่านถนนแสงชูโต 3) ย่านถนนอู่ทอง และ 4) ย่านถนนซอยท่ามะขาม ได้กลุ่ม
ตัวอย่างย่านละ 100 คน  หลังจากนัน้จะใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก 
(Convenience Sampling ) โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จนครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ 
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สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศยัปัจจบุนั โดยใช้ระดบั
การวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 4 ข้อ และใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่
พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert 
Scale และใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย ในอ าเภอเมืองจงัหวัดกาญจนบุรี โดยมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open – ended 
Question) ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน  และลักษณะค าถามแบบ Semantic 
differential scale ซึง่ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คือ แบบสอบถาม  
ซึง่ผู้วิจยัได้มีการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวนจากหนังสือ เอกสาร  บทความ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์ในการวิจยัเร่ือง
ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ 

3. น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และน ามาปรับปรังแก้ไขให้ถกูต้อง
ตามความเหมาะสมของเนือ้หาก่อนน าไปทดลองใช้ 
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4. น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) จ านวน 40 ชุด เพื่อน าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) จากการทดสอบ
การหาค่าความเชื่อมัน่จ านวน 40 ชุด โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจยันีย้อมรับค่าความเชื่อมั่น
อยู่ที่ระดบั 0.70 ขึน้ไป 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ผู้ วิจัยได้มีการจัดเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจะได้มีการน า

แบบสอบถาม มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อย ความถูกต้อง และความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบรีุ จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยและคณุภาพการบริการ โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามตอนที่  1 เ ก่ี ย วกับ ข้อมูลส่ วนบุ คคลของผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  

1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับคุณภาพการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจที่พัก โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 (ข้อ 33- 36) เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักของนกัท่องเที่ยว โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู ดงันี ้
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2.1 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ในการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั หากค่าแปรปรวนของข้อมลูเท่ากนัทุก
กลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมลูไม่
เท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย  Equal Variances not assumed โดยจะท าการ
ทดสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Levene’s test :ซึ่งจะใช้ในการทดสอบในด้านเพศ
สถานภาพสมรส ที่อยู่ปัจจุบัน ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

2.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งจะใช้ในการทดสอบ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พัก
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

2.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนักรณีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนักรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบเป็น
รายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 

2.3 ใช้ สถิ ติ ก ารวิ เค ราะ ห์ การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression 
Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของการท านาย  ของตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable) ในการวิเคราะห์ถึงคุณภาพการ
ใช้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง
จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทย
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ผู้วิจยัได้สรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และเพศชาย จ านวน 
136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 
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สถานภาพโสด จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 การศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 258 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 และมี
ที่อยู่อาศยัปัจจบุนั อยู่ในจงัหวดัอ่ืนๆ จ านวน  260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00  

2. ปัจจยัคณุภาพการให้บริการ  
2.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดย

การออกแบบตวัอาคาร มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ พนกังานที่ให้บริการภายใน
ที่พักแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย การตกแต่งภายในห้องพัก มีการจัดวางสิ่งของเป็นสัดส่วน สิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพัก มีความทันสมัย และขนาดของห้องพักมีพืน้ที่ใช้สอยที่
กว้างขวาง ตามล าดบั 

2.2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมาตรฐาน
ด้านความสะอาดที่สงัเกตได้ชดัเจน เช่น พืน้ห้องอาหาร เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ที่พกั
เป็นที่นิยมและมีคะแนนรีวิวจากผู้ ใช้บริการในระดบัสงู การให้ค าแนะน าหรือการอธิบายข้อมลูอ่ืนๆ 
เช่น ข้อมลูของที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบของพนักงาน จ านวนพนกังานเพียงพอ
ต่อการให้บริการแขกผู้ เข้าพัก และที่พักมีเอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ใบรับรอง
มาตรฐานลิฟท์ ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่แขกที่เข้าพกัสามารถสงัเกตได้ชดัเจน ตามล าดบั 

2.3 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยการจัด
สภาพบรรยากาศมีความเหมาะสมกับการเดินทางเพื่อพักผ่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  
ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน การให้บริการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ของพนักงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว พนักงานให้บริการภายในที่พักตลอด 24 ชั่วโมง และการให้บริการโทรปลุก
ตอนเช้าตามค าขอมีความตรงต่อเวลา ตามล าดบั 

2.4 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยช่อง
ทางการติดต่อที่พักมีหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , Email, line, Facebook เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ รองลงมาคือ การแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการของที่พกัเป็นไปอย่างชดัเจน การติดไฟส่องสว่าง
รอบบริเวณที่พักอย่างพอเพียง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในห้องพัก เช่น คีย์การ์ด สปริง
เกอร์ เป็นต้น และการติดตัง้กล้องวงจรปิดครอบคลุมทัง้ภายในและบริเวณโดยรอบที่พัก 
ตามล าดบั 

2.5 ด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยการติดตัง้
สายช าระในห้องน า้ส าหรับเพิ่มสะดวกสบายแก่แขกผู้ เข้าพกั มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ มี Wi-fi 
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ที่ครอบคลุมทุกจุดในอาคาร สญัญาณสม ่าเสมอไว้บริการแก่แขกที่เข้าพัก อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น 
ปลั๊กสามขา ที่เป่าผม ไว้บริการภายในที่พัก สามารถด าเนินการเปลี่ยนห้องพัก/ย้ายห้องได้ เมื่อ
แขกร้องขอ และพนกังานสามารถจดจ าชื่อหรือลกัษณะของแขกที่เข้าพกัได้เป็นอย่างดี ตามล าดบั 

3. พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ  

3.1 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พักในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยประมาณ 
(บาท/ครัง้) พบว่า มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1,678.250 บาท/ครัง้ โดยมีค่าใช้จ่ายต ่าสดุ 400 บาท/ครัง้ 
และมีค่าใช้จ่ายสงูสดุ 5,000 บาท/ครัง้ 

3.2 การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
(ครัง้/ปี) พบว่า มีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 3 ครัง้/ปี  โดยมีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักต ่าสุด 1 ครัง้/ปี และมีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก
สงูสดุ 10 ครัง้/ปี   

3.3 การใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน พบว่า ในระดบัมาก 
3.4 ใช้บริการที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ าเภอเมือง จงัหวดั

กาญจนบรีุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการที่จะใช้บริการที่พกัเดิม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และท่ีอยู่อาศัย
ปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า  
นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 นกัท่องเที่ยวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี)  
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า  
นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ

ที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้)  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พักในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า  
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ

ที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ที่พักในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 
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ผลการวิจยัพบว่า  
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี)  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมม ติฐานที่  1.6 นักท่ อ ง เที่ ย วที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน  แตก ต่ างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า  
นักท่องเที่ยวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้)  
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 
(ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตก  
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สมม ติ ฐ านที่  1 .7  นั กท่ อ ง เที่ ย วที่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ปั จ จุ บั น  แตก ต่ างกั น  
มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า  
นักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้)  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 
(ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธรุกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตก 
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผลการวิจยัพบว่า 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่

พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทัง้นีด้้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่
พกั (ครัง้/ปี)  ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน และในด้านการใช้บริการที่พกัเดิม
เมื่อมีโอกาส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ผลการวิจยัพบว่า 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) และใน
ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทัง้นีด้้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) และ ใน
ด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผลการวิจยัพบว่า 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ในด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) และในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทัง้นีด้้านการตอบสนองต่อลูกค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ผลการวิจยัพบว่า 
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลกูค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่

พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ในด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั (ครัง้/ปี) ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่าง
ครบถ้วน และในด้านการใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผลการวิจยัพบว่า 
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

ทัง้นีด้้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ในด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) และในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พัก
อย่างครบถ้วน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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อภปิรายผลการศึกษา 
ผลการศกึษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ผู้วิจยัได้น าผลการศกึษามาอภิปรายผล ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกต่างกัน 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีพัก (บาท/ครัง้) 
นกัท่องเที่ยวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก

ในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากนกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
รายได้ต่างกนั โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 -50,000 บาท ถือเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง มักมีอ านาจในการใช้จ่ายและสามารถเลือกใช้บริการที่พักที่มากกว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต ่ากว่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับรายได้ต่อเดือน 
40,001 -50,000 บาท นัน้ มีพฤติกรรมในด้านการใช้จ่ายในการใช้บริการที่พักที่แตกต่างกันเมื่อ
เทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรวิทย์ 
ประสิทธ์ิผล (2557) กล่าวว่า ความสามารถในการหารายได้ซึ่งหากผู้ที่มีรายได้สูงจะมีอ านาจใน
การตัดสินใจซือ้มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต ่า เช่น การเข้าพักโรงแรมของผู้ ที่มีรายได้สูงมักจะมองถึง
โครงสร้างและการบริการในสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ รถรับสง่ส่วนตวั สระว่ายน า้ ตรงกนัข้าม
ผู้ที่มีรายได้ต ่าจะมองบริการที่ได้รับน้อยกว่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยพฤกษ์ บุญเลิศ 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนสูงจะมีผลต่อพฤติกรรมการจองห้องพักออนไลน์จ านวน
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเร่ืองการเลือกระดบัราคาของโรงแรม  

ทัง้นีน้ักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และที่อยู่
อาศัยปัจจุบันแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 
ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากธุรกิจที่พกัต่างๆ มีอตัราค่าบริการ ได้แก่ ราคาห้องพักและการบริการอ่ืนๆ ที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและระเบียบในการใช้บริการที่พักในแต่ละแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีลกัษณะทางเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และที่อยู่อาศัยต่างกัน ต่างมีพฤติกรรมการในการมีสิทธ์ิในการเลือกใช้บริการธุรกิจท่ีพักท่ีไม่
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แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) กล่าวว่า นกัท่องเที่ยวไม่ว่า
จะมีลกัษณะส่วนบุคคลใดก็ตาม มักมีความสนใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ซึ่ง
มกัจะมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการชมสถานที่ใด พักแรมที่ใด ต้องใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด 
ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเองมากที่สุด และสอดคล้องกบัซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Mai 
Wu (2018) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ต่อคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบการจอง
โรงแรมแบบออนไลน์ พบว่า ผู้ ใช้บริการจองโรงแรมออนไลน์ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา เชือ้ชาติ 
และภมูิล าเนา มีความต้องการที่จะได้รับการบริการที่ดีในทกุๆ ด้าน ทัง้ความสะดวกในการเดินทาง 
ราคาและความคุ้มค่าต่อการบริการ ซึง่สง่ผลให้มีพฤติกรรมการจองโรงแรมที่ไม่แตกต่างกนั 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพัก (ครัง้/ปี) 
นกัท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) แตกต่างกัน  
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกัที่แตกต่างกนั โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 42-49 ปี มีพฤติกรรมการเดินทางและใช้บริการที่พักมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 42-49 ปี มักมีระดับรายได้ที่สูงและมีความมั่นคงในการท างาน  
จึงมีตัวเลือกในการเลือกระดับคุณภาพของการบริการของแต่ละโรงแรมหรือที่พักได้มากกว่า 
กลุ่มอายุอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของศภุชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) กล่าวว่า อายุและวฎัจกัร
ชีวิตจะมีความต้องการของผู้บริโภคจะแปรผนัตามช่วงวยั ซึ่งมกัจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เจริญวัย ซึ่งในช่วงอายุที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ต่างกัน นักการ
ตลาดจึงใช้ช่วงอายุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับช่วงอายุของผู้บริโภค   และสอดคล้อง
กบังานวิจัยของธัญญารัตน์ บุญต่อ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการ โรงแรม เวสติน แกรนด์สุขุมวิท พบว่า ลกูค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมและความพึง
พอใจในการใช้บริการโรงแรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการที่พักหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
ภายในโรงแรม  

ทัง้นีน้ักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบันแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) ไม่แตกต่างกนั ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากนกัท่องเที่ยวล้วนมีความต้องการที่จะได้รับการบริการที่ดีและ
ระดับการให้บริการที่มีคุณภาพ ทัง้ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างเข้า รับ
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บริการและการเดินทางที่มีความสะดวก ทัง้หมดดงักลา่วนีจ้ึงนบัได้ว่าเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐาน
ท่ีไม่ว่านักท่องเที่ยวที่เป็นเพศชายและเพศหญิง สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศยัปัจจุบนั ต่างมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่
พักได้ตามที่ตนเองปรารถนาที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปริณา ลาปะ (2558)  
ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า ไม่ว่า
นกัท่องเที่ยวจะเป็นเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนใดต่างก็มีสิทธ์ิในการเดินทางมาท่องเท่ียว
เพื่อพักผ่อนและใช้บริการต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกนั  และสอดคล้องกับแนวคิด
ของวารุณี ตนัติวงศ์วาณิช และ คณะ (2551) กล่าวว่า รายได้โดยเฉพาะสินค้าที่เก่ียวกบัยานยนต์ 
เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง บริการทางการเงินและการท่องเที่ยว เป้าหมายของกิจการจะเน้นลูกค้าที่
ฐานะหรูหราและเน้นความสะดวก ไม่ว่าทุกกิจการนัน้จะใช้รายได้กบักลุ่มเป้าหมายฐานะเดียวกนั 
แต่อย่างไรก็ตามอ านาจซือ้นัน้ในกลุม่ที่มีรายได้ต่างกนัอาจมีการเลือกในการซือ้สินค้าและบริการที่
ไม่แตกต่างกันก็ได้  และสอดคล้องกับแนวคิดของรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) กล่าวว่า 
นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะมีลกัษณะส่วนบุคคลใดก็ตาม มกัมีความสนใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยว ซึ่งมักจะมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการชมสถานที่ใด พักแรมที่ใด ต้องใช้เวลาใน
การเดินทางเท่าใด ที่จะสร้างความพงึพอใจให้แก่ตนเองมากที่สดุ  

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของท่ีพักอย่างครบถ้วน 
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากนกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
การศกึษาต่างกนั โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มกัให้ความใส่ใจเก่ียวกบั
รายละเอียดและความพร้อมส าหรับการให้บริการของที่พักไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการของพนักงานภายในที่พัก ท าให้นักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมักพฤติกรรมการใช้บริการที่พักที่แตกต่างกันกับนักท่องเที่ยวที่มี
ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวว่า ผู้บริโภค
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมักจะมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของลูกค้าที่แตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของอลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) กล่าวว่า การศึกษาสามารถใช้ในการแบ่ง
พฤติกรรมของผู้ บริโภค ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให้
เหมาะสมกบัผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั  
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ทัง้นีน้กัท่องเที่ยวที่มีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่
อาศัยปัจจุบนั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 
ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจที่พักที่มีระดบัมาตรฐานโรงแรมในระดบัเดียวกนั มกัมี
การเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้แก่นกัท่องเที่ยวผู้ เข้าพกัที่ไม่แตกต่างกนั สว่นใหญ่จะเป็น
ความพร้อมในการให้บริการขัน้พืน้ฐานในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเข้าพกั 
ท าให้นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันที่แตกต่างกัน ต่างสามารถเข้ารับการใช้บริการที่พักต่างๆ ของที่พัก ได้ตามที่ธุรกิจที่พัก
จดัเตรียมไว้ให้ไม่แตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของขวญัชนก สวุรรณพงศ์ (2559) ได้ศึกษา
เร่ือง การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยว
กลุ่มความสนใจพิเศษที่มีเพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ มีการรับรู้และมี
ความต้องการที่จะใช้บริการของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในห้องพกัที่
ครบถ้วนและเพียงพอ รวมทัง้ห้องพักต้องมีความสะอาดและความหลากหลายของอาหารใน
ห้องอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของศภุลกัษณ์ 
สุริยะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
โรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา :โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร พบว่า 
นกัท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ภูมิล าเนา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างมีการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการของ
พนกังานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมที่สามารถให้ข้อมลูส าหรับการแนะน าการให้บริการที่พกัท่ี
ไม่แตกต่างกนั 

ด้านการใช้บริการท่ีพักเดิมเมื่อมีโอกาส 
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และที่อยู่อาศยัปัจจุบนัระดับการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากหลงัจากนักท่องเที่ยวที่ได้มีการ
ใช้บริการธุรกิจที่พกั นกัท่องเที่ยวจะมีการประเมินคณุภาพการบริการที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้าและการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ซึ่งหากได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองต่อการ
บริการก็จะมีแนวโน้มในการใช้บริการที่พักเดิม ดังนัน้ไม่ว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบันระดับการศึกษา  
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ที่แตกต่างกนั จึงมีพฤติกรรมการใช้บริการที่พักเดิมที่ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ
ศรายุทธ โชคชยัวรรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง คณุภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา 
นครหลวงเวียงจันทร์ พบว่า ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นเพศใดต่างก็มีสิทธ์ิในการเดินทางมาเพื่อใช้
บริการรวมทัง้มีความคิดที่จะกลับมาใช้บริการโรงแรมใน สปป. ลาว ซ า้อีกครัง้เมื่อมีโอกาสที่จะ
กลบัมาไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของขวญัชนก สวุรรณพงศ์ (2559) ได้ศกึษาเร่ือง 
การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ความสนใจพิเศษที่มีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สญัชาติ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน 
อาชีพ ต่างให้ความส าคญักบันรูปธรรมของบริการและสว่นของการติดต่อใช้บริการมีหลายช่องทาง 
ท าให้มีความสะดวก ซึง่จะมีแนวโน้มในการตดัสินใจเดินทางมาเข้าพกัภายในโรงแรมอีกครัง้  

 สมมติฐานที่  2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีพัก (บาท/ครัง้) 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครัง้) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่ง
แรกที่ผู้ ใช้บริการสามารถสมัผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของที่พัก การให้บริการของพนักงาน การ
วางแผนและสร้างรูปธรรมการบริการท่ีดีจะเป็นการยกระดบัการบริการท าให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดี ซึ่ง
จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้แก่นกัท่องเที่ยวให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการและสามารถเพิ่มการ
ใช้จ่ายของผู้ ใช้บริการที่พักในแต่ละครัง้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล ชูเศษ และคณะ 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่า สิ่งแวดล้อมที่พบเห็นเป็นปัจจยัด้านกายภาพซึ่งง่ายต่อการสมัผสัและรับรู้ได้โดยตรง 
ทัง้ในเร่ืองของการออกแบบตกแต่งโรงแรมทัง้ภายใน และภายนอก อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ทันสมยั พร้อมใช้งาน มีความสะอาด อุปกรณ์เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภัย เช่น ชุด
ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดับเพลิงเคร่ืองแบบของพนักงานดูดี มีเอกลักษณ์ คุณภาพการบริการที่
สมัผัสได้ชดัเจนจะกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้ ใช้บริการได้เพิ่มขึน้  และสอดคล้องกบังานวิจยัของศุภ
ลกัษณ์ สริุยะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน
หน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา :โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร พบว่า 



  157 

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อรูปธรรมของการบริการโดยจะมีการพิจารณาถึงการน าเอา
เทคโนโลยีในการใช้ลงทะเบียนที่พักได้ด้วยตนเอง และอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากเกินไปจะท าให้
นกัท่องเที่ยวมีความเต็มใจที่จะเสียค่าบริการที่การเข้าพกัมากขึน้ 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อความต้องการ
ของผู้ ใช้บริการ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองด้วยการบริการ
ของพนักงาน การให้บริการของสิ่งอ านวยความสะดวก การบริหารจัดการภายในที่พักที่ค านึง
ความสามารถที่จะตอบสนองของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั จะสามารถกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดการ
เดินทางเข้ามาพักรวมทัง้ยังสามารถกระตุ้ นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิมาภรณ์ สิทธิชัย และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของธุรกิจ
โรงแรมในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
สามารถสร้างแรงดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ และสามารถสร้างความประทบัใจจนท าให้ลกูค้า
เกิดความพอใจกลบัมาใช้บริการซ า้ได้ ซึง่เป็นกลยทุธ์ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมได้  

ทัง้นีด้้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและ
เข้าใจลกูค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกั (บาท/ครัง้) ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการแข่งขนัของ
ธุรกิจที่พัก ท าให้ธุรกิจที่พักในแต่ละแห่งมีมาตรฐานในการสร้างความเชื่อถือ การสร้างความ
เชื่อมั่นและการเอาใจใส่ต่อลูกค้าที่มีมาตรฐานในระดับที่ใกล้เคียงกัน จากรูปแบบคุณภาพการ
ให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยว และ
หากไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากการบริการได้ก็จะมีไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 
ภาพลกัษณ์และคุณภาพการใช้บริการของโรงแรมที่ส่งผลต่อการตัง้ใจใช้บริการซ า้โรงแรมขนาด
กลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การให้ความเชื่อถือไว้วางใจได้ของการใช้บริการโรงแรมขนาด
กลางสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ ใช้บริการที่ไม่แตกต่างกนั จึงไม่มีผลต่อการใช้จ่ายและเกิด
ใช้บริการซ า้อีก 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพัก (ครัง้/ปี) 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 

จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี) อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการตอบสนองที่รวดเร็วของธุรกิจที่พกั
จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการตอบสนองต่อลูกค้าอาจจะเป็นการ
ตอบสนองในด้านระบบการบริหารจัดการของที่พักที่รวดเร็ว การให้การช่วยเหลือของพนักงานได้
อย่างทนัท่วงที จะมีการสร้างการรับรู้ต่อคณุภาพการให้บริการของธุรกิจที่พกัที่ได้รับ ซึง่จะมีผลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการธุรกิจที่พกัที่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ
นพดล ชูเศษ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า หากพนักงานของโรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีความกระตือรือร้น และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ จะ
ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางเพื่อมาใช้บริการที่พักเพิ่มมากขึน้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก สุวรรณพงศ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการ
บริการของโรงแรมในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ 
พบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญกับการจองห้องพักมีหลากหลายช่องทางและหลายภาษา
รวมทัง้การสร้างความน่าเชื่อถือในด้านข้อมลูที่ให้บริการมกัเป็นตวัก าหนดต่อการเดินทางเข้ามาใช้
บริการโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต มากขึน้ 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจที่พัก เช่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความสามารถในการแก้ปัญหาใน
ระหว่างการบริการของพนักงานได้เป็นอย่างดี จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณภาพการ
ให้บริการที่ดีของธุรกิจที่พัก จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนพดล ชูเศษ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบคุณภาพการบริการของ
โรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาพบว่า คณุภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ เช่น การ
ให้บริการตามมาตรฐาน อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ค่าบริการต่าง ๆ มีความถูกต้อง 
และแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการโรงแรมอย่างชดัเจนมีส่วนส าคญัในการสร้างความพึงพอใจและเป็น
สิ่งที่กระตุ้ นให้เกิดการเดินทางเพื่อมาใช้บริการโรงแรมได้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-
Oguiliy (2015) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของคณุภาพการบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว
ในโรงแรม 5 ดาว ในจอร์แดน พบว่า ในด้านความน่าเชื่อถือ นกัท่องเที่ยวได้ให้ความส าคญัในด้าน
มีกระบวนการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนในทุกขัน้ตอน จะช่วยสร้างความพึงพอใจที่จะน าไปสู่การ
ใช้บริการท่ีพกัภายในโรงแรม  
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ทัง้นีด้้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้าน
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครัง้/ปี)  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจมีการพิจารณาถึงคุณภาพการบริการในด้านอ่ืนๆ ที่ไม่
เก่ียวข้องกบัความเป็นรูปธรรมของการบริการ การให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า และการรู้จกัและเข้าใจ
ลูกค้า เพราะส่วนใหญ่ธุรกิจที่พักมักมีการเตรียมความพร้อมและมีการบริหารจัดการเก่ียวกับ
คุณภาพการบริการสิ่งเหล่านีไ้ว้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักอยู่แล้ว จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พกั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Kabir and Carlsson (2010) 
กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการผู้ ให้บริการมักจะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการ ซึ่ง
อาจจะพิจารณาจากความเข้าใจของลกูค้าเพื่อปอ้งกนัผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
การเข้ามาใช้บริการนัน้ๆ  

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของท่ีพักอย่างครบถ้วน 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 

จงัหวดักาญจนบรีุ ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นกัท่องเที่ยวที่ใช้
บริการธุรกิจที่พัก โดยธุรกิจที่พักให้ความส าคัญกับการบริการทัง้ด้านการออกแบบ ตกแต่ง 
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่พักที่ครบถ้วน รวมไปถึงการให้บริการของพนักงานที่มี
ความรู้ มีทักษะในการให้บริการที่ ดี จะมีผลต่อพฤติกรรมการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พัก  
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Al-Oguiliy (2015) ได้ศกึษาเร่ือง ผลกระทบของคณุภาพการบริการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในโรงแรม 5 ดาว ในจอร์แดนพบว่า พฤติกรรมการสร้างความ
น่าเชื่อถือทัง้มาตรฐานและจริยธรรมของพนักงานที่ให้บริการมีอิทธิพลต่อการชีน้ าให้นกัท่องเที่ยว
ตัดสินใจท่องเที่ยวในโรงแรม และสอดคล้องกับแนวคิดของสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวว่า 
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสญัญาที่ให้ไว้กับ
ผู้ รับบริการ บริการที่ให้ทุกครัง้จะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุด
ของบริการ ความสม ่าเสมอนีจ้ะท าให้ผู้ รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนัน้มีความน่าเชื่อถือเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการของโรงแรมต่อไป 

ทัง้นีด้้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า ด้านการให้ความ
เชื่อมัน่ต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน ซึ่งไม่
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สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจที่พักมีหน้าที่ในการดแูลและมอบคณุภาพ
การให้บริการไม่ว่าจะเป็นความเป็นรูปธรรมของการบริการ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความ
เชื่อมัน่ต่อลกูค้าและการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า เพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดีและสามารถ
ใช้บริการที่พักได้อย่างครบครัน โดยในแต่ละธุรกิจที่พักก็ล้วนมีการให้บริการในลักษณะนีท้ี่ไม่
แตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) กล่าวว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเภทต่างๆ 
ต้องมีหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเที่ยวที่เหมาะสมได้ 

ด้านการใช้บริการท่ีพักเดิมเมื่อมีโอกาส 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ประกอบกับความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน ตัง้แต่แรกเร่ิมของการ
ให้บริการ การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ รวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกตลอดการให้บริการระหว่างที่มีการ
เข้าพักที่สามารถตอบสนองตามความต้องการได้อย่างทันท่วงที ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พกัและมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บริการที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาส ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของศิมาภรณ์ สิทธิชัย และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบว่า การที่พนกังานจะสามารถตอบสนองความต้องการแก่
ผู้ ใช้บริการ ประกอบกับโรงแรมมีการประเมินผลการให้บริการ การแก้ปัญหาในระหว่างการ
ให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ จะท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด
ความประทบัใจและมีความต้องการที่จะกลบัมาใช้บริการโรงแรมอีกครัง้ 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการให้ความส าคัญและการดแูลเอาใจใส่นกัท่องเที่ยว
อย่างใกล้ชิด รวมทัง้มีการให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน มีความเข้าอกเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของนักท่องเที่ยวในแต่ละคน ย่อมจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกประทับใจต่อคุณภาพการ
บริการที่ได้รับ ย่อมจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการและมีแนวโน้มที่จะกลบับริการที่พกัเดิมเมื่อ
มีโอกาสอีกครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล ชูเศษ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 
องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า พนักงาน
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โรงแรมต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าและให้บริการตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ตัง้ใจดูแลและใส่ใจในการให้บริการ เช่น พนักงานจ าชื่อลูกค้าได้ ยอมรับความคิดเห็นของลูกค้า 
ขอโทษทนัทีหากเกิดความผิดพลาด พูดจาอ่อนโยนสภุาพ และมีการแสดงออกที่ดีจะยิ่งสร้างความ
ประทับใจในการบริการและเกิดความต้องการที่จะใช้บริการโรงแรมต่อไปอีก  และสอดคล้องกับ
แนวคิดของสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวว่า ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้ รับบริการ
ตามความต้องการที่แตกต่างของผู้ รับบริการแต่ละคน  สามารถสร้างความแตกต่างจากธุรกิจ
เดียวกันได้ การบริการที่ ดีจะส่งผลให้ผู้ ใช้บริการต้องการมาใช้บริการซ า้และเกิดเป็นความ
จงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการนัน้ๆ 

ทัง้นีด้้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ และด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พกัเดิมเมื่อมีโอกาส ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  เป็นบริการ
ขัน้พืน้ฐานท่ีนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะน ามาพิจารณาว่าจะใช้บริการที่พักต่อไปอีกหรือไม่ ดังนัน้
ธุรกิจที่พักต่างๆ จึงพยายามรักษารูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ และการให้
ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า ที่ไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงไม่ใช้ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการพิจารณา
ในการเลือกใช้บริการที่พักเดิมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) 
กลา่วว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเภทต่างๆ ต้องมีหน้าที่ให้บริการนกัท่องเที่ยว ซึง่ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเที่ยวที่เหมาะสมได้ 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนกัท่องเที่ยวชาว
ไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ผู้วิจยัมีข้อเสนอนแนะ ดงันี ้

1. จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักควรจดัหาคณุภาพการให้บริการที่
เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่เป็นลกัษณะครอบครัว เช่น การจัดห้องพักที่มีขนาดกว้างและมีพืน้ที่ใช้
สอยพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะกับการเดินทางเพื่อมาพักผ่อน รวมทัง้การพัฒนา
คณุภาพการบริการในด้านการเข้าถึงข้อมลูที่พกัผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น โทรศพัท์, Email, 
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line, Facebook ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
นกัท่องเที่ยวที่มีอายุ 42-49 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 -
50,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัมากที่สดุ 

2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักควรเน้นการการรักษา
มาตรฐานภายในที่พัก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ เข้าพัก เช่น การแสดงการติดแสดง
ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่พักโรงแรม ใบประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับ รวมไปถึง
ใบรับรองมาตรฐานการดูแลด้านความปลอดภัยที่อยู่ในระดับที่ผู้ เข้าพักสามารถสังเกตได้  
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเที่ยวได้ให้ความคิดเห็นต่อด้านความน่าเชื่อถือในเร่ืองที่พกัมี
เอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ใบรับรองมาตรฐานลิฟท์ ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 
ที่แขกที่เข้าพกัสามารถสงัเกตได้ชดัเจน น้อยที่สดุ 

3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักควรเพิ่มการตรวจสอบการ
ให้บริการส าหรับนกัท่องเที่ยว เช่น การให้บริการโทรปลกุตอนเช้า (Wake Up Call) ให้ตรงต่อเวลา
และตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครัง้หลงัจากที่มีการให้บริการที่นกัท่องเที่ยวที่เข้าพกัมีการร้องขอ  
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ดีได้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเที่ยวได้ให้
ความคิดเห็นต่อด้านการตอบสนองต่อลูกค้าในเร่ืองการให้บริการโทรปลุกตอนเช้าตามค าขอมี
ความตรงต่อเวลา น้อยที่สดุ 

4. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พกัควรมีการออกแบบ
ห้องพักให้มีพืน้ที่ใช้สอยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับจ านวนผู้ เข้าพัก รวมทัง้ควรให้ความส าคัญกับ
พืน้ที่ใช้สอยให้มีสดัส่วนที่เหมาะกบักลุ่มนักท่องเที่ยวที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นห้องพัก
เด่ียว ห้องพักคู่หรือห้องพักแบบครอบครัว เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความ
คิดเห็นต่อด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในเร่ืองขนาดของห้องพักมีพืน้ที่ใช้สอยที่
กว้างขวาง น้อยที่สดุ 

5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักควรฝึกอบรมในด้านการ
ให้บริการให้แก่พนักงานโดยเน้นการดูแลเอาใจใส่ให้แก่ผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล เช่น การให้
ความส าคญักบัการจดจ าชื่อหรือลกัษณะของแขกที่เข้าพกั จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและยังสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ อันจะน ามาซึ่งการ
กลับมาใช้บริการอีกครัง้ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความ
คิดเห็นต่อด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ในเร่ืองพนักงานสามารถจดจ าชื่อหรือลกัษณะของแขกที่
เข้าพกัได้เป็นอย่างดี น้อยที่สดุ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงมุมของผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

พฒันารูปแบบการให้บริการธุรกิจที่พกัในมิติด้านอ่ืนๆ  
2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นถึง

ประเด็นอ่ืนๆ ที่จะใช้ในการศกึษาต่อไปได้ 
3. ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการในโรงแรมระดบั 4 – 5 ดาว เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพฒันาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ เข้าพกัอ่ืนๆ ได้ 
4. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง

ลกูค้า ปัจจยัทางด้านการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น 
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แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 
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                                                                                             เลขที่แบบสอบถาม   

 
 

 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอ

เมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชีแ้จง 

             แบบสอบถามชดุนีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี โดยแบบสอบถาม
ชดุนีแ้บ่งออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัลกัษณะสว่นบคุคล  
ส่วนที่ 2 คณุภาพการให้บริการของธุรกิจที่พกัในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ  
ส่วนที่  3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง 

จงัหวดักาญจนบรีุ 
  ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านใน

การตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ทัง้นีข้้อมูลที่ได้รับจะน ามาวิเคราะห์ในภาพรวม และ

ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ทัง้นี เ้ป็นไปเพื่อใช้

ประโยชน์ในการเป็นข้อเสนอแนะในธุรกิจที่เก่ียวข้องในด้านการท่องเที่ยวเท่านัน้  

 

* หมายเหต ุ: ธุรกิจที่พกัในงานวิจยัในครัง้นีจ้ะเก็บข้อมลูตามแนวถนนโค้งประปา  
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ตอนที่  1   ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงใน ❑   ที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ     

  ❑  ชาย    ❑  หญิง               
2. อายุ    

   ❑   18 - 25 ปี   ❑  26 – 33 ปี 
    ❑   34 – 41 ปี   ❑  42 – 49 ปี 
    ❑   50 ปี ขึน้ไป  
3.  สถานภาพสมรส 
    ❑ โสด       ❑  สมรส      ❑  หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 
4. ระดับการศึกษา 
   ❑  ต ่ากว่าปริญญาตรี              
  ❑  ปริญญาตรี    
  ❑  สงูกว่าปริญญาตรี    
5. อาชีพ 
  ❑  นกัเรียน/นกัศกึษา  ❑  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

  ❑  พนกังานบริษัทเอกชน  ❑  ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ  

  ❑  เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ   
6.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
             ❑  ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  ❑  10,001 – 20,000 บาท   
            ❑  20,001 – 30,000 บาท  ❑ 30,001 – 40,000 บาท    
             ❑  40,001 – 50,000 บาท ❑ 50,001 บาทขึน้ไป   
7. ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน 
  ❑  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  ❑  จงัหวดัอ่ืนๆ ได้แก่ ................................  
 

 

 



  173 

ตอนที่  2  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่พัก ในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่องตามความคิดเหน็ของท่านเพียงค าตอบเดียว  

ค ำอธิบำย : ( 4 = ดีมำก  3 = ดี  2 = ไม่ดี 1 = ไม่ดีอย่ำงมำก) 
 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ระดับคุณภาพการ
ให้บริการ 

4 3 2 1 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ         

1. การออกแบบตวัอาคาร มีความสวยงาม          

2. ขนาดของห้องพกัมีพืน้ที่ใช้สอยที่กว้างขวาง         

3. การตกแต่งภายในห้องพกั มีการจดัวางสิ่งของเป็นสดัสว่น         

4. สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั มีความทนัสมยั         
5. พนกังานที่ให้บริการภายในที่พกั แต่งกายสภุาพ เรียบร้อย         

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้         
1. การให้ค าแนะน าหรือการอธิบายข้อมลูอื่นๆ เช่น ข้อมลูของที่
พกั ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ ของพนกังาน         

2. จ านวนพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการแขกผู้ เข้าพกั         
3. มาตรฐานด้านความสะอาด ที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น พื น้
ห้องอาหาร เป็นต้น         
4. ที่พักมี เอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ใบรับรอง
มาตรฐานลิฟท์ ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ท่ีแขกที่ เข้าพัก
สามารถสงัเกตได้ชดัเจน         

5. ที่พกัเป็นที่นิยมและมีคะแนนรีวิวจากผู้ใช้บริการในระดบัสงู 
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ตอนที่  2  (ต่อ) 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ระดับคุณภาพการ

ให้บริการ 

4 3 2 1 

การตอบสนองต่อลูกค้า         
1. ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังาน         
2. การให้บริการโทรปลกุตอนเช้าตามค าขอมีความตรงต่อเวลา         
3. การจดัสภาพบรรยากาศมีความเหมาะสมกบัการเดินทางเพื่อ
พกัผ่อน         
4. การให้บริการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ของพนกังานเป็นไปอย่างรวดเร็ว         

5. พนกังานให้บริการภายในที่พกัตลอด 24 ชัว่โมง          

การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า         
1. ช่องทางการติดต่อที่พักมีหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์, Email, 
line, Facebook เป็นต้น         
2. การแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการของที่พกัเป็นไปอย่างชดัเจน         

3. การติดไฟสอ่งสว่างรอบบริเวณที่พกัอย่างพอเพียง         
4. ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในห้องพัก เช่น คีย์การ์ด 
สปริงเกอร์ เป็นต้น         
5. การติดตัง้กล้องวงจรปิดครอบคลมุทัง้ภายในและบริเวณโดยรอบ
ที่พกั     

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า     
1. สามารถด าเนินการเปลี่ยนห้องพกั/ย้ายห้องได้ เมื่อแขกร้องขอ     
2. มี Wi-fi ท่ีครอบคลุมทุกจุดในอาคาร สัญญาณสม ่าเสมอ ไว้
บริการแก่แขกที่เข้าพกั     
3. พนกังานสามารถจดจ าชื่อหรือลกัษณะของแขกท่ีเข้าพกัได้เป็นอย่างดี     
4. อปุกรณ์เสริมอ่ืน  ๆเช่น ปลัก๊สามขา ที่เป่าผม ไว้บริการภายในที่พกั     
5. การติดตัง้สายช าระในห้องน า้ ส าหรับเพิ่มสะดวกสบายแก่แขกผู้
เข้าพกั         
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชีแ้จง กรอกข้อมูลหรือท าเคร่ืองหมาย ✓ ให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพักของ

ท่านให้มากที่สุด 

1. ท่านมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พกัในอ าเภอเมืองกาญจนบรีุโดยประมาณ...................บาท/
ครัง้ 
2. ท่านมีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่ีพกัในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี................ครัง้/ปี 
3. ท่านได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พกัอย่างครบถ้วน 

มากที่สดุ : : :    น้อยที่สดุ 
   4 3 2 1  

4. ท่านมกัจะใช้บริการท่ีพกัเดิมเมื่อมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง : : :    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   4 3 2 1 

 

**** ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข  
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจคุณภาพของเคร่ืองมอื 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา   อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 
       คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร. อจัฉรียา ศกัด์ินรงค์    อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 
       คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชติุมณฑน์ วงษ์ปัญญา 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มกราคม 2536 
สถานที่เกิด กาญจนบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  

บญัชีบณัฑิต   
จาก มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
พ.ศ. 2563  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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