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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และเข้าพักโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเก็บตัวอย่างแบบสะดวก น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ One Way ANOVA 
(F-test) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี least square difference (LSD) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์ 
 จากการศึกษา พบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครด้วยปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาทีแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยทางการตลาด ปจัจัยทางจิตวิทยา 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 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าปี 2550 เป็นต้นมา มีจ านวน
นักท่องเที่ยวถึง 14.46 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ในปี 2557 
มีจ านวนนักท่องเที่ยว 24.80 ล้านคน (ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, 2558, ออนไลน์) ซึ่งในปี 2557 นี้เอง 
ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจนอยู่ในอันดับ 9 
ของโลกและอยู่ในอันดับ 3 ของเอเชีย ส่วนข้อมูลล่าสุดจากกรม 
การท่องเที่ยวได้สรุปจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ในไตรมาสแรกของปี 2558 มีถึง 7.90 ล้านคนและคาดวา่ไตรมาสที่ 2 
จะมีนักท่องเที่ ยว 5.74 ล้ านคน และตลอดทั้ งปีคาดว่ าจะมี
นักท่องเที่ยว 27.96 ล้านคน นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือ ททท. ยังได้ให้ความเห็นและน าเสนอแผนทิศทางการส่งเสริม
ตลาดการท่องเที่ยวปี 2559 ไว้ว่า การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
มีทิศทางที่ดีและมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (นิวร้อยแปด, 2558, หน้า 7) 
 จากข้อมูลข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยให้ความสนใจศึกษาปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภูมิภาคยุโรป 
ซึ่งในบทต่อไปผู้วิจัยจะเรียกว่า “ชาวยุโรป” รวมถึงปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาว่าส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่อยา่งไร 
เพื่อน าค าตอบหรือผลวิจัยที่ได้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรม
ประเภทบูติคในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงในประเทศไทย ให้มี
ความแข็งแรงสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป 
 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปจัจยั
ทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยศึกษาปัจจัย
ทางจิตวิทยา  

  
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางจิตวิทยา 
 3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้คือนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิตินักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างธันวาคม 2558 ถึง มิถุนายน 
2559 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) 
เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัยดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2558 มีจ านวน 
3,940,784 คน มาเป็นข้อมูลการวิจัย โดยท าการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
เป็นลักษณะการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปทั้งหญิงและชาย เลือกเก็บ
ตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จ านวน 400 คน  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปใช้แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ 
(check list) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบ
อัตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยก าหนดไว้ 5 ระดับ ส่วนที่ 3 
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
โดยก าหนดไว้ 5 ระดับ ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย น าแบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (ค่า IOC: index of item 
concurrence) ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และมาใช้
บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทดลองใช้กับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s 
alpha-coefficient) เพื่อพิจารณาค่าความเช่ือมั่นว่าสูงพอหรือไม่ 
และมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จากการวิเคราะห์ได้ค่า
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ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
เท่ากับ 0.890 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ทางจิตวิทยาเท่ากับ 0.891 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่าค าถาม
ในแบบสอบถามสามารถวัดค่าตัวแปรหลักในการวิจัยอยู่ในระดับ
ความเชื่อมั่นที่สูง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยส ารวจโรงแรมบูติคโดยค้นหา และคัดเลือกจาก
รายชื่อที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์(website) www.agoda.com, 
www.thailandboutiqueawards.com โดยค้นหาจากหัวข้อ 
“โรงแรมบูติคในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงแรม
ส าหรับแจกแบบสอบถามที่เป็นโรงแรมบูติคสไตล์สมัยใหม่ (modern 
style hotel) ที่ตั้งอยู่แถบถนนข้าวสารจ านวน 10 โรงแรม จากนั้น
แบ่งจ านวนที่ละเท่าๆ กัน จะได้ 40 ชุดต่อโรงแรม จากนั้นน า
แบบสอบถามที่จัดเตรียมที่ใช้ส ารวจจริงน าไปแจกนักท่องเที่ยว 
จากนั้นเก็บรวบรวม ตรวจสอบ เลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ตอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 400 ตัวอย่างน ามาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติ  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบข้อมูล (editing) โดยตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นลงรหัส (coding) จากนั้น 
ประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสแล้วน ามาบันทึกและประมวลผลขอ้มลู
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัย
ส่วนบุคคล ใช้การค านวณโดยหาค่าร้อยละ (percentage) ส่วนข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้การค านวณหา
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
จากนั้นทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test และ anova (F-test)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 70.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.50 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 47.00 และส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 43.00 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางการตลาดซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อันดับหนึ่ง คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านช่องทางจ าหน่าย ตามล าดับ 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางจิตวิทยา ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ในอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอันดับหนึ่ง คือ
ด้านการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้ ด้านความเช่ือ
ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง และด้านแรงจูงใจ ตามล าดับ 
 4. ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป จ าแนกตาม เพศ อายุ และรายได้ 
 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ที่ เ ป็น เพศหญิง ให้ค วามส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด
ด้านสภาพแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านบุคลากร 
และด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ ในขณะที่เพศชาย
ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านกระบวนการให้บริการ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยังให้ความส าคัญในด้านสภาพแวดล้อม
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
5,001-10,000 ดอลล่าร์ ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยัง ให้ความส าคัญในด้านสภาพแวดล้อม
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านบุคคลากร และด้านกระบวนการ
ให้บริการตามล าดับ 
 5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปจ าแนกตาม เพศ อายุ และรายได้ 
 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ที่เป็นเพศหญิงให้ความส าคัญกับปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการเรียนรู้
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ และด้านทัศนคติ 
ตามล าดับ ในขณะที่เพศชายให้ความส าคัญกับปัจจัยทางจิตวิทยา
ด้านการเรียนรู้เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ และด้าน
การรับรู้ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมี
อายุมากกว่า 50 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยังให้ความส าคัญในด้านการเรียนรู้
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านการรับรู้  และด้านทัศนคติ  
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
5,001-10,000 ดอลล่าร์ ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และยังให้ความส าคัญในด้านการรับรู้
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป 



54
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 1. ปัจจัยด้านบุคลากร ผลการศึกษาวิจัยพบว่าให้ความส าคัญ
กับด้านบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง โดยให้ความส าคัญที่ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ตามมาด้วย
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นอันดับท้ายสุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมาท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีวัฒนธรรม 
และมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน จึงท าให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความคาดหวังและต้องการได้รับบริการ
จากพนักงานท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพราะนั่นหมายถึง
พนักงานจะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ 
ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ดังนั้น หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านบุคลากร โดยให้ข้อมูลกับพนักงานให้ใส่ใจและพยายาม
เรียนรู้นิสัยใจคอของชาวยุโรปที่คาดหวังและต้องการการบริการ
ที่รวดเร็วและถูกต้องเป็นอันดับต้นๆ จากนั้นให้การอบรมทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น 
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ให้ความส าคัญกับด้านสภาพแวดล้อม เป็นอันดับสอง โดยให้
ความส าคัญที่บรรยากาศที่น่ารื่นรมย์มากที่สุด ตามมาด้วย
ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน
ท้องถิ่น เป็นอันดับท้ายสุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญ
กับการตกแต่งโรงแรมโดยเน้นหรือให้ความใส่ใจในบรรยากาศ
ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น 
 3. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ให้ความส าคัญกับด้านกระบวนการให้บริการเป็นอันดับสาม โดยให้
ความส าคัญกับบริการในขั้นตอนการ check in ได้รวดเร็วและถูกต้อง
มากที่สุด ตามมาด้วยมีบริการส ารองห้องพักพร้อมบริการ
ช าระเงินผ่านระบบออนไลน์และจัดรูปแบบบริการได้สอดคล้อง
ตามความต้องการ เป็นอันดับท้ายสุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการ
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  โดยเน้น
หรือให้ความใส่ใจในขั้นตอนการ check in ที่ต้องรวดเร็วและถูกต้อง
ที่สุด มีความผิดพลาดน้อยที่สุดก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น 
 4. ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับสี่  โดยให้ความส าคัญกับราคา
ห้องพักคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับมากที่สุด ตามมาด้วยห้องพักมีราคา
เหมาะสมและห้องพักมีหลายระดับราคาให้เลือก เป็นอันดับท้ายสุด 
ดังนั้น โรงแรมควรให้ความส าคัญกับคุณค่าของห้องพักและบริการ
ของโรงแรมมากที่สุด ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น 
 5. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับห้า โดยให้
ความส าคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 
ตามมาด้วยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องพักและการตกแต่ง
ห้องพักท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นอันดับท้ายสุด ดังนั้น โรงแรม

ควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ให้มาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงแรม
นอกจากจะเป็นห้องพักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแล้ว 
อีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญมาก คือ การบริการ (service) ดังนั้น การเอาใจใส่
ต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของโรงแรม ก็จะสามารถ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น 
 6. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ชาวยุโรปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
เป็นอันดับหก โดยให้ความส าคัญกับการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ มากที่สุด ตามมาด้วยการเพิ่มบริการพิเศษ
ให้ลูกค้าและส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก  
เป็นอันดับท้ายสุด การส่งเสริมการตลาด คือ การส่งเสริมการขาย
ด้วยกลยุทธ์หรือเทคนิคทางการตลาด เพื่อน าผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือข้อมูลส่งออกจากผู้ขายถึงผู้ใช้บริการ เพื่อชักจูงให้เกิด
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในปัจจุบันการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่สามารถผลิตได้ง่าย รวมทั้งสามารถผลิตได้
ด้วยตัวเอง ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถใช้สื่อออนไลน์หรือโซเชียล
มีเดียต่างๆ ในการท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตัวเองเช่นกัน 
ที่ส าคัญนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันก็นิยมหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์
หรือโซเชียลมีเดียมากกวา่สื่อประเภทอ่ืนแล้ว     
 7. ปัจจัยด้านช่องทางจ าหน่าย ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ชาวยุโรปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางจ าหน่าย
เป็นอันดับเจ็ด โดยให้ความส าคัญกับการให้บริการที่พักโดยวิธี  
การขายผ่านอินเตอร์เน็ตมากที่สุด ตามมาด้วยให้บริการที่พัก
โดยวิธีการขายตรงกับลูกค้า walk In และให้บริการที่พักโดยวิธี 
การขายผ่านตัวแทน เป็นอันดับท้ายสุด ช่องทางจ าหน่ายของโรงแรม 
คือ กระบวนการน าผลิตภัณฑ์ออกไปยังผู้ซื้อหรือกระบวนการที่ท าให้
ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงของโรงแรม กระบวนการนี้มักจะมีคนกลาง
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยจัดจ าหน่ายให้ แต่การให้บริการที่พัก
โดยวิธีการขายผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีสะดวกที่สุด
ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ในปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป 
 1. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการเรียนรู้ เป็นอันดับหนึ่ง โดยให้
ความส าคัญจากประสบการณ์ที่มีท าให้เลือกพักเพราะบรรยากาศ
ของโรงแรมมากที่สุด ตามมาด้วยความมั่นใจว่าโรงแรมมีคุณภาพ
ทั้งห้องพักและการให้บริการ และเข้าพักหากมีบุคคลที่เช่ือถือ
บอกว่าดีเป็นอันดับท้ายสุด หากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเรียนรู้
หรือเคยมีประสบการณ์ว่าโรงแรมบูติคนั้นมีบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ 
รวมถึงมีห้องพักและการให้บริการที่มีคุณภาพมากกว่าโรงแรม
ประเภทอื่น และมักจะเข้าพักหากมีบุคคลที่เช่ือถือแนะน าว่าดี 
 2. ปัจจัยด้านทัศนคติ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านทัศนคติเป็นอันดับสอง โดยให้
ความส าคัญจากการพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพห้องพัก



55
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากท่ีสุด ตามมาด้วยพิจารณา
เลือกพักจากคุณภาพการให้บริการและสอบถามความคิดเห็น
จากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก เป็นอันดับท้ายสุด ซึ่งทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการวิจัยครั้งนี้นั้นเกิดจากการเช่ือมั่น
ในคุณภาพห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม
มากท่ีสุด รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการและจากการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก 
 3. ปัจจัยด้านการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการรับรู้ เป็นอันดับสาม โดยให้
ความส าคัญจากการรับรู้และช่ืนชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน
มากที่สุด ตามมาด้วยการรับรู้และช่ืนชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของโรงแรมและรับรู้และช่ืนชมการตกแต่งห้องพักที่มีความแปลกใหม่
ไม่ซ้ าแบบใครเป็นอันดับท้ายสุด ซึ่งก็สอดคล้องตามแนวคิด
ที่กล่าวว่า การรับรู้ของแต่ละบุคคลขึ้นกับปัจจัยภายใน เช่น ความเช่ือ 
ประสบการณ์ ความต้องการ และอารมณ์และปัจจัยภายนอก เช่น
สิ่งกระตุ้น ซึ่งจะมีเง่ือนไขที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล จึงท าให้เกิด
การรับรู้ที่แตกต่างกันในสิ่งเร้าที่เหมือนกัน นั่นคือ หากนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปรับรู้และช่ืนชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน ความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรม และการตกแต่งห้องพักที่มี
ความแปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใครก็จะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น 
 4. ปัจจัยด้านความเชื่อ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความเช่ือเป็นอันดับสี่ โดยให้ความส าคัญ
จากความเช่ือว่าพนักงานของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ
มากที่สุด ตามมาด้วยมีความเช่ือว่าโรงแรมบูติคมีคุณภาพคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับราคาและเช่ือว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง
เป็นอันดับท้ายสุด หากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเชื่อว่าพนักงาน
ของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ มีคุณภาพคุ้มค่าเมื่อเทียบกบั
ราคาและเช่ือว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง ก็จะสามารถส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากขึ้น 
 5. ปัจจัยด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ชาวยุโรปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง 
เป็นอันดับห้า โดยให้ความส าคัญจากความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
เป็นส่วนตัวมากที่สุด ตามมาด้วยความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
ไม่ซ้ าแบบใครและความชอบที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองเป็นอันดับ
ท้ายสุด นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความชอบหรือมีแนวคิดที่จะพัก
โรงแรมที่มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว มีที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้ าแบบใคร
รวมถึงมีที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเอง 
 6. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวยุโรป
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านแรงจูงใจเป็นอันดับหก โดยให้
ความส าคัญจากการเลือกพักเพราะความมีช่ือเสียงของโรงแรม
มากที่สุด ตามมาด้วยเลือกพักตามบุคคลอื่นและ เลือกพัก
เพราะต้องการหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นอันดับท้ายสุด 
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต้องการพักเพราะความมีช่ือเสียงของโรงแรม 
เลือกพักตามบุคคลอื่นและเลือกพักเพราะต้องการหาประสบการณ์
ทีแ่ปลกใหม่ 

 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 พบประเด็นที่ควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี ้
 สมมุติฐานข้อ 1.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศที่แตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางการตลาด
ที่แตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่าเพศหญิงให้ความส าคัญหรือให้
ความสนใจในโรงแรมบูติค ทั้งยังให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจ
ในโฆษณาต่างๆ ของโรงแรม บริการพิเศษต่างๆ รวมถึงส่วนลดที่พัก 
บรรยากาศของโรงแรมที่ต้องให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และต้องตั้งอยู่
ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่นมากกว่าเพศชาย 
 สมมุติฐานข้อ 1.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุที่แตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางการตลาด
ที่แตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 50 
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องพัก และการตกแต่ง
ห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากที่สุด 
 ด้านช่องทางจ าหน่าย นักท่องเที่ยวที ่มีอายุ
น้อยกว่า 20 ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจการให้บริการที่พัก
โดยวิธีการขายผ่านอินเตอร์เน็ต  การให้บริการที่พักโดยวิธี 
การขายตรงกับลูกค้า Walk In และการให้บริการที่พักโดยวิธี 
การขายผ่านตัวแทนมากท่ีสุด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวที่มีอายุ
น้อยกว่า 20 ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจการโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโซเช่ียลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษ
ให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก 
มากที่สุด 
 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 36-50 
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้มากที่สุด 
 ด้านสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 50 
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ ความรู้สึก
เป็นส่วนตัว และใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด 
 สมมุติฐานข้อ 1.3 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่แตกต่าง
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางการตลาด
ที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค
ด้วยปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน ปัจจัยทางการตลาดนั้น ได้แก่ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านสภาพแวดล้อมอภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสดให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจการโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษ
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ให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก 
มากที่สุด 
 ด้านสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวที่โสดให้ความส าคัญ 
หรือให้ความสนใจในบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ ความรู้สึกเป็นส่วนตัว 
และใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด  
 สมมุติฐานข้อ 1.4 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัย
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ต่างกัน
เกือบท้ัง 7 ด้าน ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่พบความแตกต่าง 
อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องพัก 
และการตกแต่งห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากท่ีสุด 
 ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจด้านราคาห้องพักคุ้มค่ากับบริการ
ที่ได้รับ ราคาเหมาะสม และห้องพักมีหลายระดับราคาให้เลือก 
มากที่สุด 
 ด้านช่องทางจ าหน่าย นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจการให้บริการทีพ่กั
โดยวิธีการขายผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการที่พักโดยวิธีการขายตรง
กับลูกค้า Walk In และการให้บริการที่พักโดยวิธีการขายผ่านตัวแทน
มากที่สุด  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจ
การโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ การเพิ่ม
บริการพิเศษให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่า
หรือสมาชิก มากที่สุด 
 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากที่สุด 
 ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในบริการ
ในขั้นตอนการ Check in ได้รวดเร็วและถูกต้อง การบริการส ารอง
ห้องพักพร้อมบริการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ และจัดรูปแบบ
บริการได้สอดคล้องตามความต้องการ มากที่สุด 
 สมมุติฐานข้อ 1.5 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพท่ีแตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางการตลาด
ที่แตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการ
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องพัก และการตกแต่ง
ห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากที่สุด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวที่เป็น
ข้าราชการ ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต 

หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษให้ลูกค้า และส่วนลด
ราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก มากที่สุด 
 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอื่นๆ 
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้มากที่สุด 
 ด้านสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในบรรยากาศ
ที่น่ารื่นรมย์ ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และใกล้แหล่งท่องเที่ยว
หรือชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด 
 สมมุติฐานข้อ 1.6 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน
ที่แตกต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัย
ทางการตลาดที่แตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-10,000 
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องพัก และการตกแต่ง
ห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากที่สุด 
 ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-10,000 
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจด้านราคาห้องพักคุ้มค่ากับบริการ
ท่ีได้รับ ราคาเหมาะสม และห้องพักมีหลายระดับราคาให้เลือก 
มากที่สุด 
 ด้านช่องทางจ าหน่าย นักท่องเท่ียวมีรายได้  
5,001-10,000 ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจการให้บริการ
ที่พักโดยวิธีการขายผ่านอินเตอร์เน็ตการให้บริการที่พัก โดยวิธีการ
ขายตรงกับลูกค้า Walk In และการให้บริการที่พักโดยวิธีการขาย
ผ่านตัวแทนมากท่ีสุด  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวมีรายได้ 
5,001-10,000 ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจการโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ การเพิ่มบริการพิเศษ
ให้ลูกค้า และส่วนลดราคาค่าที่พักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก 
มากที่สุด 
 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-10,000 
ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้มากที่สุด 
 ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-
10,000 ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในบริการในข้ันตอน
การ Check in ได้รวดเร็วและถูกต้อง การบริการส ารองห้องพัก
พร้อมบริการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ และจัดรูปแบบบริการ
ได้สอดคล้องตามความต้องการ มากที่สุด 
 ด้านสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวมีรายได้ 5,001-
10,000 ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจในบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ 
ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่น 
มากที่สุด  
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 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลตอ่การตดัสนิใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2  พบประเด็นท่ีควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี ้
 สมมุติฐานข้อ 2.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศที่แตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา
ที่แตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่าเพศหญิงให้ความส าคัญหรือ
ให้ความสนใจการรับรู้และช่ืนชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน
การรับรู้และช่ืนชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรม รับรู้
และช่ืนชมการตกแต่งห้องพักที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใคร
ความเช่ือว่าพนักงานของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ ใจ
เช่ือว่าโรงแรมบูติคมีคุณภาพคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาเช่ือว่า
โรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง มีความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
เป็นส่วนตัว มีความชอบที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้ าแบบใคร
และมีความชอบที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากกว่าเพศชาย 
 สมมุติฐานข้อ 2.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา
ที่แตกต่างกัน พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุที่แตกต่างกันตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน
ทั้ง 6 ด้าน อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านแรงจูงใจ นักท่องเที่ยวอายุมากกว่า 50 
ให้ความส าคัญกับการเลือกพักเพราะความมีช่ือเสียงของโรงแรม 
เลือกพักตามบุคคลอื่นและเลือกพักเพราะต้องการหาประสบการณ์
ที่แปลกใหม่มากที่สุด 
 ด้านการรับรู ้ นักท่องเที่ยวอายุมากกว่า 50 
ให้ความส าคัญการรับรู้และช่ืนชมการให้บริการที่ดีของพนักงาน
การรับรู ้และชื่นชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรม 
และการรับรู้และชื่นชมการตกแต่งห้องพักท่ีมีความแปลกใหม่
ไม่ซ้ าแบบใครมากที่สุด 
 ด้านการเรียนรู้ นักท่องเที่ยวอายุมากกว่า 50 
ให้ความส าคัญจากประสบการณ์ที่มีท าให้เลือกพักเพราะบรรยากาศ
ของโรงแรมมั่นใจว่าโรงแรมมีคุณภาพทั้งห้องพักและการให้บริการ
และเข้าพักหากมีบุคคลที่เช่ือถือบอกว่าดีมากที่สุด 
 ด้านความเช่ือ นักท่องเที่ยวอายุ 36-50 ให้ความส าคัญ 
กับความเช่ือว่าพนักงานของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ
มีความเชื่อว่าโรงแรมบูติคมีคุณภาพคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา
และเชื่อว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากท่ีสุด 
 ด้านทัศนคติ นักท่องเที่ยวอายุมากกว่า 50 
ให้ความส าคัญกับการพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพห้องพัก
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพ
การให้บริการและสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก 
มากที่สุด 
 ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง นักท่องเที่ยวอายุ 36-50 
ให้ความส าคัญกับความชอบที่พักที่มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว 

ความชอบที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้ าแบบใครและความชอบที่พัก
ที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากที่สุด 
 สมมุติฐานข้อ 2.3 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่แตกต่าง
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา
ที่แตกต่างกัน พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาที่ไม่แตกต่างกัน
ทั้ง 6 ด้าน  
 สมมุติฐานข้อ 2.4 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่ไม่แตกต่างกัน เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกัน 
ปัจจัยทางจิตวิทยานั้น ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้าน
ความเชื่อ อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านการรับรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับการรับรู้และช่ืนชมการให้  
บริการที่ดีของพนักงาน การรับรู้และช่ืนชมความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของโรงแรม และการรับรู้และช่ืนชมการตกแต่งห้องพัก
ที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใครมากที่สุด 
 ด้านการเรียนรู้ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคัญกับจากประสบการณ์ที่มี
ท าให้เลือกพักเพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรม
มีคุณภาพทั้งห้องพักและการให้บริการ และเข้าพักหากมีบุคคล
ที่เช่ือถือบอกว่าดีมากที่สุด 
 ด้านความเช่ือ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคัญกับความเช่ือว่าพนักงาน
ของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ มีความเช่ือว่าโรงแรมบูติค
มีคุณภาพคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา และเชื่อว่าโรงแรมบูติค
ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากที่สุด 
 สมมุติฐานข้อ 2.5 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพท่ีแตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา
ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกัน
เกือบทั้ง 6 ด้าน ยกเว้นด้านแรงจูงใจที่ไม่พบความแตกต่าง 
อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านการรับรู้ พบว่านักท่องเที่ยวที่รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญกับการรับรู้และชื่นชม
การให้บริการที่ดีของพนักงาน การรับรู้และช่ืนชมความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของโรงแรม และการรับรู้และช่ืนชมการตกแต่งห้องพัก
ที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใครมากที่สุด 
 ด้านการเรียนรู้ พบว่านักท่องเที่ยวที่รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญกับจากประสบการณ์ที่มี
ท าให้เลือกพักเพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรม
มีคุณภาพทั้งห้องพักและการให้บริการ และเข้าพักหากมีบุคคล
ที่เช่ือถือบอกว่าดีมากที่สุด 
 ด้านความเช่ือ พบว่า นักท่องเที่ยวที่รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญกับความเชื่อว่าพนักงาน



58
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ของโรงแรมบูติคให้บริการด้วยความใส่ใจ มีเช่ือว่าโรงแรมบูติค
มีคุณภาพคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา  และเชื่อว่าโรงแรมบูติค
ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากที่สุด 
 ด้านทัศนคติ พบว่านักท่องเที่ยวที่รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคัญกับการพิจารณาเลือกพัก
จากคุณภาพห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การพิจารณา
เลือกพักจากคุณภาพการให้บริการและสอบถามความคิดเห็น
จากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก มากท่ีสุด      
 ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง นักท่องเที่ยวที่ประกอบ
อาชีพส่วนตัว ให้ความส าคัญกับความชอบที่พักที่มีบรรยากาศ
เป็นส่วนตัว ความชอบที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้ าแบบใครและความชอบ
ที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากที่สุด 
 สมมุติฐานข้อ 2.6 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน
ที่แตกต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคด้วยปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันเกือบทั้ง 6 ด้าน ยกเว้นด้านแรงจูงใจที่ไม่พบความแตกต่าง 
อภิปรายผลได้ว่า 
 ด้านการรับรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 5,001-
10,000 ให้ความส าคัญกับการรับรู้และช่ืนชมการให้บริการที่ดี
ของพนักงาน การรับรู้และชื่นชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของโรงแรม และการรับรู้และชื่นชมการตกแต่งห้องพักที่มี
ความแปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใครมากที่สุด 
 ด้านการเรียนรู้ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
15,000 ขึ้นไป ให้ความส าคัญกับจากประสบการณ์ที่มีท าให้เลือกพัก
เพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรมมีคุณภาพทั้งห้องพัก
และการให้บริการ และเข้าพักหากมีบุคคลที่เช่ือถือบอกว่าดีมากที่สุด 
 ด้านความเช่ือ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
15,000 ขึ้นไป ให้ความส าคัญกับความเช่ือว่าพนักงานของโรงแรมบูติค
ให้บริการด้วยความใส่ใจ มีความเชื่อว่าโรงแรมบูติคมีคุณภาพ
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา และเช่ือว่าโรงแรมบูติคให้ความเป็นส่วนตัวสูง
มากที่สุด 
 ด้านทัศนคติ พบว่า  นักท่องเที่ยวที่มีรายได้  
15,000 ขึ้นไป ให้ความส าคัญกับการพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพ
ห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การพิจารณาเลือกพัก
จากคุณภาพการให้บริการ และสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลอื่น
ก่อนตัดสินใจพัก มากท่ีสุด 
 ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีรายได้ 5,001-10,000 ให้ความส าคัญกับความชอบที่พัก
ที่มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว ความชอบที่พักที่มีบรรยากาศไม่ซ้ าแบบใคร
และความชอบที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางการตลาดในภาพรวมในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้  
ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพ

ตรงกับบุคลิกภาพของโรงแรม มีทักษะและมีใจรักในงานบริการ 
และควรให้มีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ได้ถูกต้องรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมโรงแรม
ควรมีบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ และต้องให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว 
ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่น เพื่อได้เผยแพร่
วัฒนธรรมของไทยไปในตัว ท้ังชุมชุนท่ีอยู่ใกล้โรงแรมยังได้ค้าขาย
ของที่ระลึกหรือให้บริการเป็นการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 
ด้านกระบวนการให้บริการควรมีบริการส ารองห้องพักพร้อมบริการ
ช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนการ check in ได้รวดเร็ว
และถูกต้อง และควรจัดรูปแบบบริการได้สอดคล้องตามความต้องการ 
เช่น การขี่จักรยานชมชุมชนอยู่ใกล้โรงแรม การปรุงอาหารไทยพื้นบ้าน 
การวาดภาพที่มีเอกลักษณ์ไทยหรือมีศิลปะแบบไทยแก่นักท่องเที่ยว 
เป็นต้น   
 2. พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางจิตวิทยาในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ ด้านการเรียนรู้ 
จากผลวิจัยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญต่อการเลือกพัก
เพราะบรรยากาศของโรงแรม มั่นใจว่าโรงแรมบูติคจะมีคุณภาพ
ทั้งห้องพักและการให้บริการ และพักเพราะมีบุคคลที่เช่ือถือบอกว่าดี 
เราควรตระหนักข้อนี้ให้มากท่ีสุด และน าไปปรับปรุงวิธีให้บริการ
ให้เป็นที่ประทับใจจนเกิดการแนะน าบอกต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโซเชียลมีเดียต่างๆ เพราะไม่ต้องเสียค่าโฆษณาใดๆ เลย  
ด้านทัศนคตินักท่องเที่ยวจะพิจารณาเลือกพักจากคุณภาพห้องพัก
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เลือกพักจากคุณภาพการให้บริการ 
และสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลอื่นก่อนตัดสินใจพัก  
เราควรตระหนักข้อนี้ให้มากที่สุดเช่นกัน เพราะการแนะน าบอกต่อ
เป็นสิ่งที่ช่วยท าให้โรงแรมเกิดความน่าเช่ือถือในระดับหนึ่งเลยทีเดียว 
ด้านการรับรู้ นักท่องเที่ยวรับรู้และช่ืนชมความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของโรงแรม การตกแต่งห้องพักที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใคร 
และการให้บริการที่ดีของพนักงาน เราไม่ควรเพิกเฉยข้อน้ีเช่นกัน 
และควรปรับปรุงโรงแรม พัฒนาโรงแรม และประเมินผลการบริการ
อย่างต่อเนื่อง 
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