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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และเข้าพักโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเก็บตัวอย่างแบบสะดวก นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ One Way ANOVA
(F-test) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี least square difference (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์
จากการศึกษา พบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตก ต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครด้วยปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยทางจิตวิทยา โรงแรมบูตคิ

Abstract
This research aims to study the demographic characteristics of European tourist affecting marketing and psychological
factors in decision making in selecting boutique hotel in Bangkok. The target groups used were 400 European tourists touring
Thailand and used to choose boutique hotels in Bangkok, as gathered by the sets of questionnaire based upon convenience
sampling. The outcomes were analyzed by statistics to find percentage, mean, standard deviation. The hypothesis testing
used t-test, One Way ANOVA (F-test) and least square difference (LSD) at the statistic significance at level of 0.05
According to basic data, most of European tourists were female, aged 20–35 years, with single status, completing the
bachelor’s degree, being private company employees, and having average monthly income less than 3,000 dollars.
According to the study, different demographic factor on gender, age, education, occupation and income affected
marketing factors in decision making in selecting boutique hotel in Bangkok in the different level at the statistic significance
level of 0.05; different demographic factor on gender, age, occupation and income affected psychological factors in decision
making in selecting boutique hotel in Bangkok in the different level at the statistic significance level of 0.05
Keywords: Marketing Factors, Psychological Factors, Boutique Hotel
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงท่ องเที่ ยวและกี ฬาพบว่ าปี 2550 เป็ นต้ นมา มี จ านวน
นักท่องเที่ยวถึง 14.46 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ในปี 2557
มีจานวนนักท่องเที่ยว 24.80 ล้านคน (สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, 2558, ออนไลน์) ซึ่งในปี 2557 นี้เอง
ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจนอยู่ในอันดับ 9
ของโลกและอยู่ในอันดับ 3 ของเอเชีย ส่วนข้อมูลล่าสุดจากกรม
การท่องเที่ยวได้สรุปจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ในไตรมาสแรกของปี 2558 มีถึง 7.90 ล้านคนและคาดว่าไตรมาสที่ 2
จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 5.74 ล้ า นคน และตลอดทั้ ง ปี ค าดว่ า จะมี
นักท่องเที่ยว 27.96 ล้านคน นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือ ททท. ยังได้ให้ความเห็นและนาเสนอแผนทิศทางการส่งเสริม
ตลาดการท่องเที่ยวปี 2559 ไว้ว่า การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
มี ทิ ศ ทางที่ ดี แ ละมี ก ารฟื้ น ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว จากความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (นิวร้อยแปด, 2558, หน้า 7)
จากข้อมูลข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยให้ความสนใจศึกษาปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภูมิภาคยุโรป
ซึ่งในบทต่อไปผู้วิจัยจะเรียกว่า “ชาวยุโรป” รวมถึงปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาว่าส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไร
เพื่อนาคาตอบหรือผลวิจัยที่ได้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรม
ประเภทบูติคในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงในประเทศไทย ให้มี
ความแข็งแรงสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยศึกษาปัจจัย
ทางจิตวิทยา
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2. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น
ตั วแปรต้ นหรื อตั วแปรอิ สระ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางจิตวิทยา
3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้คือนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปที่เดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้กาหนดขนาด
ของกลุ่ม ตัวอย่า ง โดยใช้สถิตินั กท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างธันวาคม 2558 ถึง มิถุนายน
2559
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research)
ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires)
เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
คือ ประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2558 มีจานวน
3,940,784 คน มาเป็นข้อมูลการวิจัย โดยทาการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
เป็นลักษณะการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปทั้งหญิงและชาย เลือกเก็บ
ตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จานวน 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล ปัจ จัย ส่ว นบุค คลของนัก ท่อ งเที่ย ว
ชาวยุโรปใช้ แบบสอบถามเป็นคาถามปลายปิดแบบเลือกตอบ
(check list) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ
โรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบ
อัตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยกาหนดไว้ 5 ระดับ ส่วนที่ 3
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
โดยกาหนดไว้ 5 ระดับ ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นาแบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (ค่า IOC: index of item
concurrence) ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ ทั้งหญิ งและชายที่เดิ นทางเข้ ามาท่องเที่ยว และมาใช้
บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทดลองใช้กับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30 คน แล้วนามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s
alpha-coefficient) เพื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นว่าสูงพอหรือไม่
และมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จากการวิเคราะห์ไ ด้ค่า

ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางการตลาด
เท่ากับ 0.890 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ทางจิตวิทยาเท่ากับ 0.891 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่าคาถาม
ในแบบสอบถามสามารถวัดค่าตัวแปรหลักในการวิจัยอยู่ในระดับ
ความเชื่อมั่นที่สูง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยส ารวจโรงแรมบูติ คโดยค้นหา และคัดเลื อกจาก
รายชื่อ ที่แ สดงอยู่ใ นเว็บ ไซต์ (website) www.agoda.com,
www.thailandboutiqueawards.com โดยค้ น หาจากหั ว ข้ อ
“โรงแรมบูติ ค ในกรุง เทพมหานคร” ผู้ วิจั ย ได้ คั ดเลื อกโรงแรม
สาหรับแจกแบบสอบถามที่เป็นโรงแรมบูติคสไตล์สมัยใหม่ (modern
style hotel) ที่ตั้งอยู่แถบถนนข้าวสารจานวน 10 โรงแรม จากนั้น
แบ่งจานวนที่ละเท่าๆ กัน จะได้ 40 ชุดต่อโรงแรม จากนั้น นา
แบบสอบถามที่ จั ดเตรี ยมที่ ใช้ ส ารวจจริ งน าไปแจกนั กท่ องเที่ ยว
จากนั้นเก็บรวบรวม ตรวจสอบ เลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ตอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 400 ตัวอย่างนามาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล (editing) โดยตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้ น ลงรหั ส (coding) จากนั้ น
ประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสแล้วนามาบันทึกและประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัย
ส่วนบุคคล ใช้การคานวณโดยหาค่าร้อยละ (percentage) ส่วนข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้การคานวณหา
ค่าเฉลี่ ย (mean) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
จากนั้นทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test และ anova (F-test)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 70.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.50
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับ ปริญ ญาตรี คิด เป็น ร้อ ยละ 40.80 ส่ว นใหญ่มีอ าชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 47.00 และส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 43.00
2. ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุ โรป พบว่ า นั กท่ องเที่ ยวชาวยุ โรปให้ ความส าคั ญกั บปั จจั ย
ทางการตลาดซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป็น รายด้า น พบว่ า
อันดับหนึ่ง คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อม
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านช่องทางจาหน่าย ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสาคัญกับ ปัจจัย
ทางจิตวิทยา ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับหนึ่ง คือ
ด้านการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้ ด้านความเชื่อ
ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง และด้านแรงจูงใจ ตามลาดับ
4. ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป จาแนกตาม เพศ อายุ และรายได้
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ที่ เ ป็ น เพศหญิ ง ให้ ค วามสาคั ญ กั บ ปั จ จั ย ทางการตล าด
ด้านสภาพแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านบุคลากร
และด้านกระบวนการให้บริการ ตามลาดับ ในขณะที่เพศชาย
ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านกระบวนการให้บริการ
ตามล าดั บ เมื่ อพิ จ ารณาตามอายุ พบว่ า นั ก ท่อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ
มากกว่า 50 ปี ให้ความสาคัญกับ ปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยังให้ความสาคัญในด้านสภาพแวดล้อม
เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง รองลงมา คื อ ด้ า นราคา และด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่านักท่องเที่ยวที่ มีรายได้
5,001-10,000 ดอลล่าร์ ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยัง ให้ความสาคัญในด้านสภาพแวดล้อม
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านบุคคลากร และด้านกระบวนการ
ให้บริการตามลาดับ
5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปจาแนกตาม เพศ อายุ และรายได้
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ที่เป็นเพศหญิงให้ความสาคัญกับปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการเรียนรู้
เป็น อัน ดับหนึ่ง รองลงมา คื อ ด้า นการรั บรู้ และด้ านทั ศนคติ
ตามลาดับ ในขณะที่เพศชายให้ความสาคัญกับปัจจัยทางจิตวิทยา
ด้านการเรียนรู้เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ และด้าน
การรับรู้ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
อายุมากกว่า 50 ปี ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยังให้ความสาคัญในด้านการเรียนรู้
เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง รองลงมาคื อ ด้ า นการรั บ รู้ และด้ า นทั ศ นคติ
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
5,001-10,000 ดอลล่าร์ ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยังให้ความสาคัญในด้านการรับรู้
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ
ตามลาดับ
อภิปรายผล
ผลการศึ กษาปั จจั ยทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป
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1. ปัจจัยด้านบุคลากร ผลการศึกษาวิจัยพบว่าให้ความสาคัญ
กับด้านบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง โดยให้ความสาคัญที่ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ตามมาด้วย
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการได้อ ย่างรวดเร็ว
และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นอันดับท้ายสุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมาท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีวัฒนธรรม
และมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน จึงทาให้ นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความคาดหวังและต้องการได้รับบริการ
จากพนั กงานที่ สามารถสื่ อสารภาษาอั งกฤษได้ เพราะนั่ นหมายถึ ง
พนักงานจะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ดังนั้น หากผู้ประกอบการให้ความสาคัญ
กับปัจจัยด้านบุคลากร โดยให้ข้อมูลกับพนักงานให้ใส่ใจและพยายาม
เรียนรู้นิสัยใจคอของชาวยุโรปที่คาดหวังและต้องการการบริการ
ที่รวดเร็วและถูกต้องเป็นอันดับต้นๆ จากนั้นให้การอบรมทักษะ
ด้า นภาษาอัง กฤษให้กับ พนัก งานอย่า งต่อ เนื่อ งก็จ ะส่ง ผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น
2. ปัจ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
ให้ ความสาคั ญกั บด้ านสภาพแวดล้อ ม เป็น อัน ดับ สอง โดยให้
ความสาคั ญ ที่ บ รรยากาศที่ น่ า รื่ น รมย์ ม ากที่ สุ ด ตามมาด้ ว ย
ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน
ท้องถิ่น เป็นอันดับท้ายสุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการให้ความสาคัญ
กับการตกแต่งโรงแรมโดยเน้นหรือให้ความใส่ใจในบรรยากาศ
ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น
3. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ให้ความสาคัญกับด้านกระบวนการให้บริการเป็นอันดับสาม โดยให้
ความสาคัญกับบริการในขั้นตอนการ check in ได้รวดเร็วและถูกต้อง
มากที่สุด ตามมาด้ว ยมีบ ริก ารสารองห้อ งพัก พร้อ มบริก าร
ชาระเงินผ่านระบบออนไลน์และจัดรูปแบบบริการได้สอดคล้ อง
ตามความต้องการ เป็นอันดับท้ายสุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการ
ให้ค วามสาคัญ กับ ปัจ จัย ด้า นกระบวนการให้บ ริก าร โดยเน้น
หรือให้ความใส่ใจในขั้นตอนการ check in ที่ต้องรวดเร็วและถูกต้อง
ที่สุด มีความผิดพลาดน้อยที่สุดก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น
4. ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ให้ความสาคัญ
กั บ ปั จ จั ย ด้ า นราคาเป็ น อั น ดั บ สี่ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ ราคา
ห้องพักคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับมากที่สุด ตามมาด้วยห้องพักมีราคา
เหมาะสมและห้องพักมีหลายระดับราคาให้เลือก เป็นอันดับท้ายสุด
ดังนั้น โรงแรมควรให้ความสาคัญกับคุณค่าของห้องพักและบริการ
ของโรงแรมมากที่สุด ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น
5. ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น อั น ดั บ ห้ า โดยให้
ความสาคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
ตามมาด้ วยอุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องพั กและการตกแต่ ง
ห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นอันดับท้ายสุด ดังนั้น โรงแรม
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ควรให้ความส าคัญกั บผลิ ตภั ณฑ์ให้มาก ซึ่งผลิตภั ณฑ์ ของโรงแรม
นอกจากจะเป็น ห้อ งพัก และอุป กรณ์อานวยความสะดวกแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่สาคัญมาก คือ การบริการ (service) ดังนั้น การเอาใจใส่
ต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของโรงแรม ก็จะสามารถ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น
6. ปัจจัย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผลการศึ กษาวิจั ย
พบว่า ชาวยุโรปให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
เป็นอันดับหก โดยให้ความสาคัญกับการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ มากที่สุด ตามมาด้วยการเพิ่มบริการพิเศษ
ให้ลูก ค้าและส่วนลดราคาค่าที่พัก ให้แ ก่ลูก ค้าเก่า หรือ สมาชิก
เป็นอันดับท้ายสุด การส่งเสริมการตลาด คือ การส่งเสริมการขาย
ด้วยกลยุทธ์หรือเทคนิคทางการตลาด เพื่อนาผลิตภัณฑ์ บริการ
หรือ ข้อ มูล ส่ง ออกจากผู้ข ายถึง ผู้ใ ช้บ ริก าร เพื่อ ชัก จูง ให้เ กิด
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในปัจจุบันการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่สามารถผลิตได้ง่าย รวมทั้งสามารถผลิตได้
ด้วยตัวเอง ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถใช้สื่อออนไลน์หรือโซเชียล
มีเดียต่างๆ ในการทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตัวเองเช่นกัน
ที่สาคัญนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันก็นิยมหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์
หรือโซเชียลมีเดียมากกว่าสื่อประเภทอื่นแล้ว
7. ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางจ าหน่ า ย ผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย
พบว่า ชาวยุโรปให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านช่องทางจาหน่าย
เป็นอันดับเจ็ด โดยให้ความสาคัญกับการให้บริการที่พักโดยวิธี
การขายผ่านอินเตอร์เน็ต มากที่สุด ตามมาด้วยให้บริการที่พัก
โดยวิธีการขายตรงกับลูกค้า walk In และให้บริการที่พักโดยวิธี
การขายผ่านตัวแทน เป็นอันดับท้ายสุด ช่องทางจาหน่ายของโรงแรม
คือ กระบวนการนาผลิตภัณฑ์ออกไปยังผู้ซื้อหรือกระบวนการที่ทาให้
ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงของโรงแรม กระบวนการนี้มักจะมีคนกลาง
ซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยจัดจาหน่ายให้ แต่การให้บริการที่พัก
โดยวิ ธี ก ารขายผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น ช่ อ งทางที่ ส ะดวกที่ สุ ด
ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ในปัจจุบัน
ผลการศึ กษาปั จจั ยทางจิ ตวิ ทยาที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป
1. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ความสาคัญกับ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ เป็นอันดับหนึ่ง โดยให้
ความสาคัญจากประสบการณ์ที่มีทาให้เลือกพักเพราะบรรยากาศ
ของโรงแรมมากที่สุด ตามมาด้วยความมั่นใจว่าโรงแรมมีคุณภาพ
ทั้งห้องพักและการให้บริการ และเข้าพักหากมีบุคคลที่เชื่อถือ
บอกว่าดีเ ป็นอันดับท้ายสุด หากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเรียนรู้
หรือเคยมีประสบการณ์ว่าโรงแรมบูติคนั้นมีบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์
รวมถึงมีห้องพักและการให้บริการที่มีคุณ ภาพมากกว่าโรงแรม
ประเภทอื่น และมักจะเข้าพักหากมีบุคคลที่เชื่อถือแนะนาว่าดี
2. ปัจจัยด้านทัศนคติ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ เ ป็ น อั น ดั บ สอง โดยให้
ความสาคัญ จากการพิจ ารณาเลือ กพัก จากคุณ ภาพห้ อ งพัก

และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มากที่สุด ตามมาด้วยพิจารณา
เลือกพักจากคุณภาพการให้บริการและสอบถามความคิดเห็น
จากบุคคลอื่นก่อนตัด สิน ใจพัก เป็น อัน ดับ ท้า ยสุด ซึ่ง ทัศ นคติ
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการวิจัยครั้งนี้นั้นเกิดจากการเชื่อมั่น
ในคุณภาพห้องพักและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม
มากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการและจากการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก
3. ปัจจัยด้านการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ เป็ น อั น ดั บ สาม โดยให้
ความสาคัญจากการรับรู้และชื่นชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน
มากที่สุด ตามมาด้วยการรับรู้และชื่นชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของโรงแรมและรับรู้และชื่นชมการตกแต่งห้องพักที่มีความแปลกใหม่
ไม่ ซ้าแบบใครเป็ น อั น ดั บ ท้ า ยสุ ด ซึ่ ง ก็ ส อดคล้ อ งตามแนวคิ ด
ที่กล่าวว่า การรับรู้ของแต่ละบุคคลขึ้นกับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ
ประสบการณ์ ความต้องการ และอารมณ์และปัจจัยภายนอก เช่น
สิ่งกระตุ้น ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล จึงทาให้เกิด
การรับรู้ที่แตกต่างกันในสิ่งเร้าที่เหมือนกัน นั่นคือ หากนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปรับรู้และชื่นชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน ความมี
เอกลัก ษณ์เ ฉพาะตัว ของโรงแรม และการตกแต่ง ห้อ งพัก ที่มี
ความแปลกใหม่ ไม่ ซ้ าแบบใครก็ จะสามารถส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจ
เลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น
4. ปัจจัยด้านความเชื่อ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านความเชื่อเป็นอันดับสี่ โดยให้ความสาคัญ
จากความเชื่อว่าพนักงานของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ
มากที่สุด ตามมาด้วยมี ความเชื่อว่าโรงแรมบูติคมีคุณภาพคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับราคาและเชื่อว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง
เป็นอันดับท้ายสุด หากนัก ท่องเที่ย วชาวยุโ รปเชื่อว่าพนักงาน
ของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ มีคุณภาพคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ราคาและเชื่อว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง ก็จะสามารถส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น
5. ปัจจัยด้านแนวคิดเกี่ยวกับ ตนเอง ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ชาวยุโรปให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
เป็นอันดับห้า โดยให้ความสาคัญจากความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
เป็นส่วนตัวมากที่สุด ตามมาด้วยความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
ไม่ซ้าแบบใครและความชอบที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองเป็นอันดับ
ท้ายสุด นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความชอบหรือมีแนวคิดที่จะพัก
โรงแรมที่มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว มีที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้าแบบใคร
รวมถึงมีที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเอง
6. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจเป็ น อั น ดั บ หก โดยให้
ความสาคัญจากการเลือกพักเพราะความมีชื่อเสียงของโรงแรม
มากที ่สุด ตามมาด้ว ยเลือ กพัก ตามบุค คลอื่น และเลือ กพัก
เพราะต้ องการหาประสบการณ์ ที่ แปลกใหม่ เป็ นอั นดั บท้ ายสุ ด
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต้องการพักเพราะความมีชื่อเสียงของโรงแรม
เลือกพักตามบุคคลอื่นและเลือกพักเพราะต้องการหาประสบการณ์
ทีแ่ ปลกใหม่

ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ด้ า นการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 พบประเด็นที่ควรนามา
อภิปรายผล ดังนี้
สมมุติฐานข้อ 1.1 นั กท่ องเที่ ยวที่ มี เพศที่ แตกต่ างกั น
ตัด สิน ใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจ จัย ทางการตลาด
ที่แตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่าเพศหญิงให้ความสาคัญหรือให้
ความสนใจในโรงแรมบูติค ทั้งยังให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจ
ในโฆษณาต่างๆ ของโรงแรม บริการพิเศษต่างๆ รวมถึงส่วนลดที่พัก
บรรยากาศของโรงแรมที่ต้องให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และต้องตั้งอยู่
ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่นมากกว่าเพศชาย
สมมุติฐานข้อ 1.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุที่แตกต่างกัน
ตัด สิน ใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจ จัย ทางการตลาด
ที่แตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 50
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า อุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องพัก และการตกแต่ ง
ห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากที่สุด
ด้า นช่อ งทางจ าหน่า ย นัก ท่อ งเที ่ย วที ่ม ีอ ายุ
น้อยกว่า 20 ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจการให้บริการที่พัก
โดยวิธีก ารขายผ่า นอิน เตอร์เ น็ต การให้บ ริก ารที่พัก โดยวิธี
การขายตรงกับลูกค้า Walk In และการให้บริการที่พักโดยวิธี
การขายผ่านตัวแทนมากที่สุด
ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวที่มีอายุ
น้อ ยกว่า 20 ให้ค วามสาคัญ หรือ ให้ค วามสนใจการโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษ
ให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก
มากที่สุด
ด้ า นบุ ค ลากร นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ 36-50
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้มากที่สุด
ด้านสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 50
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจในบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ ความรู้สึก
เป็นส่วนตัว และใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด
สมมุติฐานข้อ 1.3 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่แตกต่าง
ตัด สิน ใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจ จัย ทางการตลาด
ที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ด้วยปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน ปัจจัยทางการตลาดนั้น ได้แก่
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านสภาพแวดล้อมอภิปรายผลได้ว่า
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
สถานภาพโสดให้ค วามสาคัญ หรือ ให้ค วามสนใจการโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษ
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ให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก
มากที่สุด
ด้านสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวที่โสดให้ความสาคัญ
หรือให้ความสนใจในบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ ความรู้สึกเป็นส่วนตัว
และใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด
สมมุติฐานข้อ 1.4 นัก ท่อ งเที่ย วที่มีร ะดับ การศึก ษา
ที่แ ตกต่า งกัน ตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารโรงแรมบูติค ด้ว ยปัจ จัย
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ต่างกัน
เกื อบทั้ ง 7 ด้าน ยกเว้ นด้านสภาพแวดล้ อมที่ ไม่พบความแตกต่ าง
อภิปรายผลได้ว่า
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ นั กท่ องเที่ย วมี ระดั บการศึก ษา
ปริญญาตรี ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า อุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องพัก
และการตกแต่งห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด
ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจด้านราคาห้องพักคุ้มค่ากับบริการ
ที่ได้รับ ราคาเหมาะสม และห้องพักมีหลายระดับราคาให้เลือก
มากที่สุด
ด้านช่องทางจาหน่าย นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจการให้บริการทีพ่ กั
โดยวิธีการขายผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการที่พักโดยวิธีการขายตรง
กับลูกค้า Walk In และการให้บริการที่พักโดยวิธีการขายผ่านตัวแทน
มากที่สุด
ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวมีระดับ
การศึกษาต่ากว่า ปริญญาตรีให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจ
การโฆษณาผ่านอินเตอร์เ น็ตหรื อโซเชียลมีเดีย ต่างๆ การเพิ่ ม
บริการพิเศษให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่า
หรือสมาชิก มากที่สุด
ด้ า นบุ ค ลากร นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ ค วามสาคั ญ หรื อ ให้ ค วามสนใจความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากที่สุด
ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญ ญาตรีให้ความสาคัญ หรือให้ค วามสนใจในบริก าร
ในขั้นตอนการ Check in ได้รวดเร็วและถูกต้อง การบริการสารอง
ห้องพักพร้อมบริการชาระเงินผ่านระบบออนไลน์ และจัดรูปแบบ
บริการได้สอดคล้องตามความต้องการ มากที่สุด
สมมุติฐานข้อ 1.5 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน
ตัด สิน ใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจ จัย ทางการตลาด
ที่แตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่า
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ นัก ท่อ งเที่ย วที่เ ป็น ข้า ราชการ
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า อุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องพัก และการตกแต่ ง
ห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากที่สุด
ด้า นการส่ง เสริม การตลาด นั กท่ องเที่ ยวที่เ ป็ น
ข้าราชการ ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
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หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษให้ลูกค้า และส่วนลด
ราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก มากที่สุด
ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอื่นๆ
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้มากที่สุด
ด้านสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนให้ความสาคัญหรือ ให้ค วามสนใจในบรรยากาศ
ที่น่า รื่น รมย์ ความรู้สึก เป็น ส่ว นตัว และใกล้แ หล่ง ท่อ งเที่ย ว
หรือชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด
สมมุติฐานข้อ 1.6 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น
ที่แ ตกต่า งกัน ตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารโรงแรมบูติค ด้ ว ยปัจ จัย
ทางการตลาดที่แตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน อภิปรายผลได้ว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-10,000
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า อุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องพัก และการตกแต่ ง
ห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากที่สุด
ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-10,000
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจด้านราคาห้องพักคุ้มค่ากับบริการ
ที่ได้รับ ราคาเหมาะสม และห้องพักมีหลายระดับราคาให้เลือก
มากที่สุด
ด้ า นช่ อ งทางจ าหน่ า ย นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ร ายได้
5,001-10,000 ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจการให้ บริการ
ที่พักโดยวิธีการขายผ่านอินเตอร์เน็ตการให้บริการที่พัก โดยวิธีการ
ขายตรงกับลูกค้า Walk In และการให้บริการที่พักโดยวิธีการขาย
ผ่านตัวแทนมากที่สุด
ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวมีรายได้
5,001-10,000 ให้ค วามสาคัญ หรือ ให้ความสนใจการโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษ
ให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก
มากที่สุด
ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-10,000
ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้มากที่สุด
ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,00110,000 ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจในบริการในขั้นตอน
การ Check in ได้รวดเร็วและถูกต้อง การบริการสารองห้องพัก
พร้อมบริการชาระเงินผ่านระบบออนไลน์ และจัดรูปแบบบริการ
ได้สอดคล้องตามความต้องการ มากที่สุด
ด้ านสภาพแวดล้ อม นั กท่ องเที่ ยวมี รายได้ 5,00110,000 ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจในบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์
ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และใกล้แหล่งท่องเที่ ยวหรือชุมชนท้องถิ่น
มากที่สุด

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 พบประเด็นที่ควรนามา
อภิปรายผล ดังนี้
สมมุติฐานข้อ 2.1 นั กท่ องเที่ ยวที่ มี เพศที่ แตกต่ างกั น
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรมบู ติ ค ด้ ว ยปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
ที่แ ตกต่า งกัน อภิป รายผลได้ว่า เพศหญิง ให้ค วามสาคัญ หรือ
ให้ความสนใจการรับรู้และชื่นชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน
การรับรู้และชื่นชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรม รับรู้
และชื่นชมการตกแต่งห้องพักที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้าแบบใคร
ความเชื่อว่าพนักงานของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ ใจ
เชื่ อ ว่ า โรงแรมบู ติ ค มี คุ ณ ภาพคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาเชื่ อ ว่ า
โรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง มีความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
เป็ น ส่ ว นตั ว มี ค วามชอบที่ พั ก ที่ มี บ รรยากาศไม่ ซ้าแบบใคร
และมีความชอบที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากกว่าเพศชาย
สมมุติฐานข้อ 2.2 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรมบู ติ ค ด้ ว ยปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
ที่แตกต่างกัน พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุที่แตกต่างกันตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน
ทั้ง 6 ด้าน อภิปรายผลได้ว่า
ด้ า นแรงจู ง ใจ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอายุ ม ากกว่ า 50
ให้ความสาคัญกับการเลือกพักเพราะความมีชื่อเสียงของโรงแรม
เลือกพักตามบุคคลอื่นและเลือกพักเพราะต้องการหาประสบการณ์
ที่แปลกใหม่มากที่สุด
ด้ า นการรั บ รู้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอายุ ม ากกว่ า 50
ให้ความสาคัญการรับรู้และชื่นชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน
การรับ รู้แ ละชื่น ชมความมีเ อกลัก ษณ์เ ฉพาะตัว ของโรงแรม
และการรับรู้และชื่นชมการตกแต่ งห้องพักที่มีความแปลกใหม่
ไม่ซ้าแบบใครมากที่สุด
ด้า นการเรีย นรู้ นัก ท่อ งเที่ย วอายุม ากกว่า 50
ให้ความสาคัญจากประสบการณ์ที่มีทาให้เลือกพักเพราะบรรยากาศ
ของโรงแรมมั่นใจว่าโรงแรมมีคุณภาพทั้งห้องพักและการให้บริการ
และเข้าพักหากมีบุคคลที่เชื่อถือบอกว่าดีมากที่สุด
ด้านความเชื่อ นักท่องเที่ยวอายุ 36-50 ให้ความสาคัญ
กับความเชื่อว่าพนักงานของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ
มีค วามเชื่อ ว่าโรงแรมบูติคมีคุณ ภาพคุ้ม ค่า เมื่อเทีย บกับ ราคา
และเชื่อว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากที่สุด
ด้ า นทั ศ นคติ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วอายุ ม ากกว่ า 50
ให้ค วามสาคัญ กับ การพิจ ารณาเลือ กพัก จากคุณ ภาพห้อ งพัก
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพ
การให้บริการและสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก
มากที่สุด
ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง นักท่องเที่ยวอายุ 36-50
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความชอบที่ พั ก ที่ มี บ รรยากาศเป็ น ส่ ว นตั ว

ความชอบที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้าแบบใครและความชอบที่พัก
ที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากที่สุด
สมมุติฐานข้อ 2.3 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่แตกต่าง
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรมบู ติ ค ด้ ว ยปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
ที่แตกต่างกัน พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาที่ไม่แตกต่างกัน
ทั้ง 6 ด้าน
สมมุติฐานข้อ 2.4 นัก ท่อ งเที่ย วที่มีร ะดับ การศึก ษา
ที่แ ตกต่า งกัน ตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารโรงแรมบูติค ด้ว ยปัจ จัย
ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น
พบว่า นักท่ องเที่ ยวที่ มีระดั บการศึกษาที่แตกต่างกันตัด สินใจ
เลื อกใช้ บริ การโรงแรมบู ติ คด้ วยปั จจั ยทางจิ ตวิ ทยาที่ แตกต่ างกั น
ปัจจัยทางจิตวิทยานั้น ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้าน
ความเชื่อ อภิปรายผลได้ว่า
ด้านการรับรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี ให้ ความส าคั ญกั บการรั บรู้ และชื่ นชมการให้
บริการที่ดีของพนักงาน การรับรู้และชื่นชมความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของโรงแรม และการรับรู้และชื่นชมการตกแต่งห้องพัก
ที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้าแบบใครมากที่สุด
ด้านการเรียนรู้ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีให้ความสาคัญกับจากประสบการณ์ที่มี
ทาให้เลือกพักเพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรม
มีคุณภาพทั้งห้องพักและการให้ บริการ และเข้าพักหากมีบุคคล
ที่เชื่อถือบอกว่าดีมากที่สุด
ด้านความเชื่อ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีให้ความสาคัญกับความเชื่อว่าพนักงาน
ของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ มีความเชื่อว่าโรงแรมบูติค
มี คุ ณ ภาพคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ราคา และเชื่ อ ว่ า โรงแรมบู ติ ค
ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากที่สุด
สมมุติฐานข้อ 2.5 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรมบู ติ ค ด้ ว ยปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
ที่แ ตกต่า งกัน เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า แตกต่า งกัน
เกื อ บทั้ ง 6 ด้ า น ยกเว้ น ด้ า นแรงจู ง ใจที่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า ง
อภิปรายผลได้ว่า
ด้านการรับ รู้ พบว่านัก ท่องเที่ยวที่ รับราชการ/
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ค วามสาคั ญ กั บ การรั บ รู้ แ ละชื่ น ชม
การให้บริการที่ดีของพนักงาน การรับรู้และชื่นชมความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของโรงแรม และการรับรู้และชื่นชมการตกแต่งห้องพัก
ที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้าแบบใครมากที่สุด
ด้านการเรียนรู้ พบว่านักท่องเที่ยวที่รับราชการ/
พนัก งานรัฐ วิส าหกิจ ให้ค วามสาคัญ กับ จากประสบการณ์ที่มี
ทาให้เลือกพักเพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรม
มีคุณภาพทั้งห้องพักและการให้บริ การ และเข้าพักหากมีบุคคล
ที่เชื่อถือบอกว่าดีมากที่สุด
ด้านความเชื่อ พบว่า นักท่องเที่ยวที่รับราชการ/
พนัก งานรัฐ วิส าหกิจ ให้ค วามสาคัญ กับ ความเชื่อ ว่า พนัก งาน
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ของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ ใจ มีเชื่อว่าโรงแรมบูติค
มี คุ ณ ภาพคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ราคา และเชื่ อ ว่ า โรงแรมบู ติ ค
ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากที่สุด
ด้า นทั ศนคติ พบว่ านั กท่ องเที่ ยวที่รั บราชการ/
พนักงานรัฐวิส าหกิจ ให้ความสาคัญกับการพิจ ารณาเลือกพัก
จากคุณภาพห้องพักและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การพิจารณา
เลือกพักจากคุณภาพการให้บริการและสอบถามความคิดเห็น
จากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก มากที่สุด
ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง นักท่องเที่ยวที่ประกอบ
อาชีพส่วนตัว ให้ความสาคัญกับความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
เป็นส่วนตัว ความชอบที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้าแบบใครและความชอบ
ที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากที่สุด
สมมุติฐานข้อ 2.6 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น
ที่แ ตกต่า งกัน ตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารโรงแรมบูติค ด้ว ยปัจ จัย
ทางจิ ต วิ ท ยาที่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
แตกต่างกันเกือบทั้ง 6 ด้าน ยกเว้นด้านแรงจูงใจที่ไม่พบความแตกต่าง
อภิปรายผลได้ว่า
ด้านการรับรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 5,00110,000 ให้ความสาคัญกับการรับรู้และชื่นชมการให้บริการที่ดี
ของพนัก งาน การรับ รู้แ ละชื่นชมความมีเ อกลัก ษณ์เ ฉพาะตัว
ของโรงแรม และการรับ รู้แ ละชื่น ชมการตกแต่ง ห้อ งพัก ที่มี
ความแปลกใหม่ ไม่ซ้าแบบใครมากที่สุด
ด้ า นการเรี ย นรู้ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้
15,000 ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับจากประสบการณ์ที่มีทาให้เลือกพัก
เพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรมมีคุณภาพทั้งห้องพัก
และการให้บริการ และเข้าพักหากมีบุคคลที่เชื่อถือบอกว่าดีมากที่สุด
ด้ า นความเชื่ อ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้
15,000 ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับความเชื่อว่าพนักงานของโรงแรมบูติค
ให้บริการด้วยความใส่ ใจ มีความเชื่อว่าโรงแรมบูติคมีคุณภาพ
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา และเชื่อว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง
มากที่สุด
ด้ า นทั ศ นคติ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้
15,000 ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับการพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพ
ห้องพักและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การพิจารณาเลือกพัก
จากคุณภาพการให้บริการ และสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลอื่น
ก่อนตัดสินใจพัก มากที่สุด
ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีร ายได้ 5,001-10,000 ให้ค วามสาคัญ กับ ความชอบที่พัก
ที่มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว ความชอบที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้าแบบใคร
และความชอบที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. พบว่ า นั กท่ องเที่ ยวชาวยุ โรปให้ ความส าคั ญกั บปั จจั ย
ทางการตลาดในภาพรวมในระดับ มาก มีข้อ เสนอแนะดัง นี้
ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสาคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง
ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพ
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ตรงกับบุคลิกภาพของโรงแรม มีทักษะและมีใจรักในงานบริการ
และควรให้มีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ได้ถูกต้องรวดเร็ว แก่นักท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมโรงแรม
ควรมีบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ และต้องให้ความรู้สึกเป็น ส่วนตัว
ควรตั้ งอยู่ ใกล้ แหล่ งท่ องเที่ ยวหรื อชุ มชนท้ องถิ่ น เพื่ อได้ เผยแพร่
วัฒนธรรมของไทยไปในตัว ทั้งชุมชุนที่อยู่ใกล้โรงแรมยังได้ค้าขาย
ของที่ระลึกหรือให้บริการเป็นการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
ด้านกระบวนการให้บริการควรมีบริการสารองห้องพักพร้อมบริการ
ชาระเงินผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนการ check in ได้รวดเร็ว
และถูกต้อง และควรจัดรูปแบบบริการได้สอดคล้องตามความต้องการ
เช่น การขี่จักรยานชมชุมชนอยู่ใกล้โรงแรม การปรุงอาหารไทยพื้นบ้าน
การวาดภาพที่มีเอกลักษณ์ไทยหรือมีศิลปะแบบไทยแก่นักท่องเที่ยว
เป็นต้น
2. พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสาคัญกับ ปัจจัย
ทางจิตวิทยาในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ ด้านการเรียนรู้
จากผลวิจัยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสาคัญต่อการเลือกพัก
เพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรมบูติคจะมีคุณภาพ
ทั้งห้องพักและการให้บริการ และพักเพราะมีบุคคลที่เชื่อถือบอกว่าดี
เราควรตระหนักข้อนี้ให้มากที่สุด และนาไปปรับปรุงวิธีให้บริการ
ให้เป็นที่ประทับใจจนเกิดการแนะนาบอกต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโซเชีย ลมีเ ดีย ต่า งๆ เพราะไม่ต้อ งเสีย ค่า โฆษณาใดๆ เลย
ด้านทัศนคตินักท่องเที่ยวจะพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพห้องพัก
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เลือกพักจากคุณภาพการให้บริการ
และสอบถามความคิ ด เห็ น จากบุ ค คลอื่ น ก่ อ นตั ด สิ น ใจพั ก
เราควรตระหนักข้อนี้ให้มากที่สุดเช่นกัน เพราะการแนะนาบอกต่อ
เป็นสิ่งที่ช่วยทาให้โรงแรมเกิดความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
ด้านการรับรู้ นักท่องเที่ยวรับรู้และชื่นชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของโรงแรม การตกแต่งห้องพักที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้าแบบใคร
และการให้บริการที่ดีของพนักงาน เราไม่ควรเพิกเฉยข้อนี้เช่นกัน
และควรปรับปรุงโรงแรม พัฒนาโรงแรม และประเมินผลการบริการ
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