
บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ และตัวแปรตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้

n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง
X แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation)
Ho แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
Sig. (2-tailed) แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบที่โปรแกรม SPSS คํานวณ

ไดใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล โดยแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน ตามลําดับ ดังตอไปนี้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา แบงเปน 4 สวน ดังน้ี
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ

โรงแรมธุรกิจนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสินคาและ

บริการของโรงแรม
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี
สมมติฐาน ปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา ดาน

สถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
วัฒนา

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ตาราง 1 แสดงความถ่ีและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลสวนบุคคล ค ว า ม ถ่ี
(คน)

รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง

226
174

56.5
43.5

รวม 400 100
อายุ

20-25 ป 15 3.8
26-30 ป 93 23.2
31-35 ป 141 35.3
36-40 ป 102 25.5
มากวา 41 ปขึ้นไป 49 12.2
รวม 400 100

อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 83 20.8
พนักงานบริษัทเอกชน 156 39.0
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 161 40.2
รวม 400 100
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ตาราง 1 (ตอ)

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001-20,000 บาท 77 19.2
20,001-30,000 บาท 85 21.3
30,001-40,000 บาท 133 33.2
มากกวา 40,001 บาท 105 26.3
รวม 400 100

จากตาราง 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน พบวา

เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ
56.5 และเปนเพศหญิงจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.5

อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 141 คน คิด
เปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือ อายุระหวาง 36-40 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.5 อายุ
ระหวาง 26-30 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.2 อายุ มากวา 41 ปขึ้นไป จํานวน 49 คน คิด
เปนรอยละ 12.2 และอายุระหวาง20-25 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ

อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.2 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน
156 คน คิดเปนรอยละ 39.0 และประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 83 คน คิด
เปนรอยละ 20.8 ตามลําดับ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดระหวาง 30,001-
40,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.2 รองลงมามีรายไดมากกวา 40,001 บาท จํานวน
105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 รายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ
21.3 และรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.2 ตามลําดับ
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานผลิตภัณฑ

ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ X S.D. ระดับความคิดเห็น
ชื่อเสียงของโรงแรม 4.31 .710 เห็นดวยอยางย่ิง
รูปแบบการตกแตงหองพัก 4.46 .644 เห็นดวยอยางย่ิง
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 4.59 .563 เห็นดวยอยางย่ิง
ความสะอาดภายในหองพัก 4.42 .667 เห็นดวยอยางย่ิง
คุณภาพของหองพัก 4.41 .705 เห็นดวยอยางย่ิง
ระบบรักษาความปลอดภัย 4.58 .609 เห็นดวยอยางย่ิง
รวม 4.39 .515 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดาน
ผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 แสดงวาผูบริโภค
เห็นดวยอยางย่ิง และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดานตางๆจากมากไปหานอย
ไดดังตอไปนี้

1) สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 2) ระบบรักษาความปลอดภัย 3) รูปแบบการ
ตกแตงหองพัก 4) ความสะอาดภายในหองพัก 5) คุณภาพของหองพัก 6) ชื่อเสียงของโรงแรมและ
7) คุณภาพของหองพัก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59, 4.58, 4.46, 4.42, 4.41 และ 4.31 ตามลําดับ
แสดงวา ผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิงในดาน 1) สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 2)ระบบรักษา
ความปลอดภัย 3) รูปแบบการตกแตงหองพัก 4) ความสะอาดภายในหองพัก 5) คุณภาพของ
หองพักและ 6) ชื่อเสียงของโรงแรม
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานบริการ

ปจจัยทางการตลาดดานบริการ X S.D. ระดับความคิดเห็น
การเขาถึงและตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว 4.25 .789 เห็นดวยอยางย่ิง
การติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน 4.73 .531 เห็นดวยอยางย่ิง
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 4.66 .618 เห็นดวยอยางย่ิง
ความมีน้ําใจชวยเหลือลูกคา 4.49 .660 เห็นดวยอยางย่ิง
ความนาเชื่อถือ 4.18 .709 เห็นดวย
ความซื่อสัตย สุจริต 4.40 .701 เห็นดวยอยางย่ิง
การเขาใจและรูจักลูกคา 4.78 .480 เห็นดวยอยางย่ิง
การใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน 4.07 .800 เห็นดวย
รวม 4.44 .455 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานบริการ
พบวา ปจจัยทางการตลาดดานบริการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 แสดงวาผูบริโภคเห็นดวยอยาง
ย่ิง และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดานตางๆจากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้

1) การเขาใจและรูจักลูกคา 2) การติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน 3) การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 4)ความมีน้ําใจชวยเหลือลูกคา 5)ความซื่อสัตย สุจริต 6)การเขาถึงและตอบสนอง
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว 7)ความนาเชื่อถือ และ 8)การใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.78, 4.73, 4.66, 4.49, 4.40, 4.25, 4.18 และ 4.07 ตามลําดับ แสดงวา ผูบริโภคเห็น
ดวยอยางย่ิงในดาน 1)การเขาใจและรูจักลูกคา 2)การติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน 3)การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 4)ความมีน้ําใจชวยเหลือลูกคา 5.ความซื่อสัตย สุจริต 6)การเขาถึง
และตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว และผูบริโภคเห็นดวยในดาน 7)ความนาเชื่อถือ และ 8)การ
ใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานราคา

ปจจัยทางการตลาดดานราคา X S.D. ระดับความคิดเห็น
ราคาหองพัก 3.87 .792 เห็นดวย
ราคาอาหารของโรงแรม 3.92 .703 เห็นดวย
ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ 4.51 .609 เห็นดวยอยางย่ิง
ประสิทธิภาพของระบบการจายเงิน 4.72 .450 เห็นดวยอยางย่ิง
เงื่อนไขการชําระเงิน เชน (เงินสด/บัตรเครดิต) 4.62 .581 เห็นดวยอยางย่ิง
การวางเงินมัดจําหองพักลวงหนา 4.53 .663 เห็นดวยอยางย่ิง
รวม 4.36 .437 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานราคา
พบวา ปจจัยทางการตลาดดานราคา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 แสดงวาผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิง
และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดานตางๆจากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้

1) ประสิทธิภาพของระบบการจายเงิน 2)เงื่อนไขการชําระเงิน เชน (เงินสด/บัตรเครดิต)
3) การวางเงินมัดจําหองพักลวงหนา 4)ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ 5)ราคาอาหารของ
โรงแรม และ 6)ราคาหองพัก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.72, 4.62, 4.53, 4.51, 3.92, และ 3.87
ตามลําดับแสดงวา ผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิงในดาน 1)ประสิทธิภาพของระบบการจายเงิน 2.
เงื่อนไขการชําระเงิน เชน (เงินสด/บัตรเครดิต) 3) การวางเงินมัดจําหองพักลวงหนา 4)ราคาคุมคา
เมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ และผูบริโภคเห็นดวยในดาน 5)ราคาอาหารของโรงแรม และ 6)ราคา
หองพัก
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานสถานท่ี

ปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ี X S.D. ระดับความคิดเห็น
ทําเลที่ต้ัง 4.17 .703 เห็นดวย
ความเพียงพอของที่จอดรถ 4.58 .510 เห็นดวยอยางย่ิง
ความสะดวกในการเดินทาง 4.59 .538 เห็นดวยอยางย่ิง
ความปลอดภัย 4.38 .705 เห็นดวยอยางย่ิง
รวม 4.43 .497 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานสถานที่
พบวา ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.43 แสดงวาผูบริโภคเห็นดวยอยาง
ย่ิง และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดานตางๆจากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้

1) ความสะดวกในการเดินทาง 2) ความเพียงพอของที่จอดรถ 3) ความปลอดภัย และ 4)
ทําเลที่ต้ัง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59, 4.58, 4.38, และ 4.17 ตามลําดับ แสดงวา ผูบริโภคเห็นดวย
อยางย่ิงในดาน 1) ความสะดวกในการเดินทาง 2) ความเพียงพอของที่จอดรถ 3) ความปลอดภัย
และผูบริโภคเห็นดวยในดาน 4) ทําเลที่ต้ัง
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขต
วัฒนา ของนักทองเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริม
การตลาด

ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด X S.D. ระดับความคิดเห็น
การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 4.72 .497 เห็นดวยอยางย่ิง
มีพนักงานขายเสนอขายโดยตรง 4.73 .477 เห็นดวยอยางย่ิง
การลดราคา 4.68 .498 เห็นดวยอยางย่ิง
การแจกของแถมหรือของที่ระลึก 4.31 .708 เห็นดวยอยางย่ิง
การจัดโปรโมชั่นตางๆ 4.39 .606 เห็นดวยอยางย่ิง
รวม 4.57 .431 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานการ
สงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.57 แสดงวาผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิง และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดาน
ตางๆจากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้

1) มีพนักงานขายเสนอขายโดยตรง 2)การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 3)การลด
ราคา 4) การจัดโปรโมชั่นตางๆ และ 5) การแจกของแถมหรือของที่ระลึก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.73, 4.72, 4.68, 4.39 และ 4.31ตามลําดับ แสดงวา ผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิงในดาน 1) มี
พนักงานขายเสนอขายโดยตรง 2) การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 3) การลดราคา 4) การ
จัดโปรโมชั่นตางๆ และ 5) การแจกของแถมหรือของที่ระลึก
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขต
วัฒนา ดานพนักงาน

ปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน X S.D. ระดับความคิดเห็น
การใหบริการของพนักงาน 4.70 .482 เห็นดวยอยางย่ิง
ความเปนมิตรของพนักงาน 4.22 .720 เห็นดวยอยางย่ิง
บุคลิกภาพ ความสะอาดและการแตงกายของพนักงาน 3.88 .769 เห็นดวย
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน 4.01 .582 เห็นดวย
รวม 4.20 .472 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานพนักงาน
พบวา ปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 แสดงวาผูบริโภคเห็นดวย
อยางย่ิง และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดานตางๆ จากมากไปหานอย ได
ดังตอไปนี้

1) การใหบริการของพนักงาน 2) ความเปนมิตรของพนักงาน 3) ความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และ 4) บุคลิกภาพ ความสะอาดและการแตงกายของพนักงาน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.70, 4.22, 4.01 และ 3.88 ตามลําดับ แสดงวา ผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิงในดาน
1) การใหบริการของพนักงาน 2) ความเปนมิตรของพนักงาน และผูบริโภคเห็นดวยในดาน 3)
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 4) บุคลิกภาพ
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานกายภาพ

ปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ X S.D. ระดับความคิดเห็น
สถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม 4.41 .607 เห็นดวยอยางย่ิง
การตกแตงภายนอกตัวโรงแรม 4.58 .523 เห็นดวยอยางย่ิง
การตกแตงภายในหองพัก 4.59 .555 เห็นดวยอยางย่ิง
ความทันสมัยของอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.55 .555 เห็นดวยอยางย่ิง
รวม 4.53 .501 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดานกายภาพ
พบวา ปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.53 แสดงวาผูบริโภคเห็นดวย
อยางย่ิง และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดานตางๆ จากมากไปหานอยได
ดังตอไปนี้

1) การตกแตงภายในหองพัก 2) การตกแตงภายนอกตัวโรงแรม 3) ความทันสมัยของ
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก และ 4) สถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.59, 4.58, 4.55 และ 4.41 ตามลําดับ แสดงวา ผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิงในดาน 1) การ
ตกแตงภายในหองพัก 2) การตกแตงภายนอกตัวโรงแรม 3) ความทันสมัยของอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก และ 4) สถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ข อ ง นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว ช า ว ไ ท ย ใ น เ ข ต วั ฒ น า ด า น ก ร ะ บ ว น ก า ร

ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ X S.D. ระดับความคิดเห็น
ขั้นตอนในการจองหองพัก 4.14 .626 เห็นดวย
ความรวดเร็วในการ Check-in 4.52 .579 เห็นดวยอยางย่ิง
ความรวดเร็วในการ Check-out 4.45 .619 เห็นดวยอยางย่ิง
ความรวดเร็วของบริการดาน Room-Service 4.25 .737 เห็นดวยอยางย่ิง
ความรวดเร็วในการแกปญหา 4.78 .422 เห็นดวยอยางย่ิง
ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหขอมูลขาวสาร 4.76 .464 เห็นดวยอยางย่ิง
รวม 4.48 .441 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ดาน
กระบวนการ พบวา ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 แสดงวา
ผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิง และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตามปจจัยดานตางๆจากมากไป
หานอย ไดดังตอไปนี้

1) ความรวดเร็วในการแกปญหา 2) ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหขอมูล
ขาวสาร 3) ความรวดเร็วในการ Check-in 4) ความรวดเร็วในการ Check-out 5) ความรวดเร็วของ
บริการดาน Room-Service และ 6) ขั้นตอนในการจองหองพัก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.78, 4.76,
4.52, 4.45, 4.25, และ 4.14 ตามลําดับ แสดงวา ผูบริโภคเห็นดวยอยางย่ิงในดาน 1) ความรวดเร็ว
ในการแกปญหา 2) ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหขอมูลขาวสาร 3) ความรวดเร็วในการ
Check-in 4) ความรวดเร็วในการ Check-out 5) ความรวดเร็วของบริการดาน Room-Service และ
ผูบริโภคเห็นดวยในดาน 6) ขั้นตอนในการจองหองพัก



47

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา

ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา

พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา X S.D. ระดับการมีผลตอการ
ตัดสินใจ

หองพักมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหอง เชน ทีวี ตูเย็น
อินเตอรเน็ท 4.70 .492 มีผลมากท่ีสุด

โรงแรมมีส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน สระนํ้า ฟตเนส
หองอาหาร หองประชุม หองจัดเล้ียง เปนตน 4.28 .680 มีผลมากท่ีสุด

ในพ้ืนท่ีโรงแรมมีส่ิงอํานวยความสนุกอื่นๆ เชน หองคาราโอเกะ
ผับ คาเฟ เปนตน 4.37 .659 มีผลมากท่ีสุด

การตกแตงหองพักไดลงตัวเหมาะสม 4.67 .586 มีผลมากท่ีสุด
โรงแรมอยูใกลแหลงธุรกิจ การคมนาคมและเดินทางสะดวก 4.26 .705 มีผลมากท่ีสุด
โรงแรมหาไดงาย มีทางเขาออกสะดวก มีการจัดสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอ 3.93 .722 มีผลมาก

การบริการคุมคากับเงินท่ีเสียไป 3.99 .571 มีผลมาก
การมีหองพักหลายระดับราคาใหเลือก 4.45 .581 มีผลมากท่ีสุด
สามารถชําระคาหองพักดวยบัตรเครดิต 4.62 .486 มีผลมากท่ีสุด
การมีพนักงานแนะนํา /เสนอขาย 4.59 .602 มีผลมากท่ีสุด
มีระบบการจองหองพักผานทางอินเตอรเน็ท 4.59 .527 มีผลมากท่ีสุด
มีบริการพิเศษสําหรับสมาชิก หรือลูกคาประจํา 4.12 .622 มีผลมาก
มีบริการท่ีรวดเร็วทันใจ บริการถูกตอง ครบถวน 4.58 .510 มีผลมากท่ีสุด
พนักงานมีกริยามารยาทในการใหบริการ เอาใจใส และอํานวย
ความ สะดวกให 4.52 .543 มีผลมากท่ีสุด

พนักงานมีบุคลิกภาพการแตงกาย และพูดจาดี มนุษยสัมพันธดี 4.32 .692 มีผลมากท่ีสุด
พนักงานมีความรู ความเขาใจในการทํางาน 4.78 .422 มีผลมากท่ีสุด
มีระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ีดีเยี่ยม 4.76 .464 มีผลมากท่ีสุด
รวม 4.44 .395 มีผลมากที่สุด
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหระดับของพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.44 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด และสามารถจําแนกระดับความคิดเห็นตาม
ปจจัยดานตางๆจากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้

1.กกพนักงานมีความรู ความเขาใจในการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.78 แสดงวา มี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

2.กกมีระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีเย่ียม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.76 แสดง
วา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

3.กกหองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอง เชน ทีวี ตูเย็น อินเตอรเน็ท มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.70 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

4.กกการตกแตงหองพักไดลงตัวเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 แสดงวา มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

5.กกสามารถชําระคาหองพักดวยบัตรเครดิต มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 แสดงวา มีผล
ตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

6.กกการมีพนักงานแนะนํา /เสนอขาย และมีระบบการจองหองพักผานทางอินเตอรเน็ท
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

7.กกมีบริการที่รวดเร็วทันใจ บริการถูกตอง ครบถวน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.58 แสดง
วา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

8.กกพนักงานมีกริยามารยาทในการใหบริการ เอาใจใส และอํานวยความ สะดวกให มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.52 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

9.กกการมีหองพักหลายระดับราคาใหเลือก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.45 แสดงวา มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

10.กกในพื้นที่โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสนุกอ่ืนๆ เชน หองคาราโอเกะ ผับ คาเฟ เปนตน
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.37 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

11.กกพนักงานมีบุคลิกภาพการแตงกาย และพูดจาดี มนุษยสัมพันธดี มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.32 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

12.กกโรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน สระน้ํา ฟตเนส หองอาหาร หองประชุม
หองจัดเลี้ยง เปนตน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด
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13.กกโรงแรมอยูใกลแหลงธุรกิจ การคมนาคมและเดินทางสะดวก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.26 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

14.กกมีบริการพิเศษสําหรับสมาชิก หรือลูกคาประจํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.12 แสดง
วา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด

15.กกการบริการคุมคากับเงินที่เสียไป มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.99 แสดงวา มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการมาก

16.กกโรงแรมหาไดงาย มีทางเขาออกสะดวก มีการจัดสถานที่จอดรถเพียงพอ มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.93 แสดงวา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมาก

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสินคาและ
บริการของโรงแรม

1.กกควรจัดอบรมใหความรูกับพนักงานหรือบุคลากรของโรงแรมอยางทั่วถึงดานขอมูล
ตางเก่ียวกับโรงแรม อุปกรณดานความปลอดภัยตางๆ รวมถึงขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่ลูกคาอาจ
ตองการทราบ เพื่อใหพนักงานสามารถตอบขอซักถามหรือใหคําแนะนําแกลูกคาที่เขาใชบริการได

2.กกพนักงานควรใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส เพื่อตอนรับลูกคา การสนทนาไม
ควรตะคอกและควรใชน้ําเสียงสุภาพ

3.กกบุคลากรควรมีการนําเสนอ โปรแกรมการใหบริการเสริมตางๆที่ลูกคาตองการ เชน
การบริการรถรับ-สง สําหรับนักธุรกิจที่เดินทางมาติดตอธุรกิจจากตางจังหวัดหรือตางประเทศที่
ไมไดนําพาหนะของตนเองมาดวย

4.กกควรปรับปรุงดานการบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการรักษามาตรฐานเดิมที่มีอยู
หรือพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา

ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทย
ในเขตวัฒนา สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้

สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้



50

H0: ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจใช
บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

H1: ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

ตาราง 11 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
เขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1. ชื่อเสียงของโรงแรม .418* (.000) ปานกลาง
2. รูปแบบการตกแตงหองพัก .378* (.000) ปานกลาง
3. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก .493* (.000) ปานกลาง
4. ความสะอาดภายในหองพัก .531* (.000) ปานกลาง
5. คุณภาพของหองพัก .444* (.000) ปานกลาง
6. ระบบรักษาความปลอดภัย .436* (.000) ปานกลาง
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม .568* (.000) ปานกลาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 11 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา คา Sig.
(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประ
สิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.56 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกชื่อเสียงของโรงแรม มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.41 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
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2.กกรูปแบบการตกแตงหองพัก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.37 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

3.กกสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.49
และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

4.กกความสะอาดภายในหองพัก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.53 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

5.กกคุณภาพของหองพัก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.44 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

6.กกระบบรักษาความปลอดภัย มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.43 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
เก่ียวกับชื่อเสียงของโรงแรม รูปแบบการตกแตงหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก
ความสะอาดภายในหองพัก คุณภาพของหองพัก และระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น จะทําใหมี
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยทางการตลาดดานบริการ มีความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจ
ใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ปจจัยทางการตลาดดานบริการ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
H1 : ปจจัยทางการตลาดดานบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ

โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
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ตาราง 12 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานบริการกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
เขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานบริการ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1.การเขาถึงและตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว .354* (.000) ปานกลาง
2.การติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน .402* (.000) ปานกลาง
3.การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ .461* (.000) ปานกลาง
4.ความมีน้ําใจชวยเหลือลูกคา .396* (.000) ปานกลาง
5.ความนาเชื่อถือ .528* (.000) ปานกลาง
6.ความซื่อสัตย สุจริต .322* (.000) ปานกลาง
7.การเขาใจและรูจักลูกคา .441* (.000) ปานกลาง
8.การใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน .344* (.000) ปานกลาง

ปจจัยดานบริการโดยรวม .584* (.000) ปานกลาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 12 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานบริการกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา คา Sig.
(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานบริการมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
วัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.58 ซึ่ง
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง หมายความวา ถาปจจัยทางการตลาดดาน
บริการเพิ่มขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกการเขาถึงและตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.35 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

2.กกการติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.40 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
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3.กกการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.46
และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

4. ความมีน้ําใจชวยเหลือลูกคา มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.39 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

5.กกความนาเชื่อถือ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.52 และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

6.กกความซื่อสัตย สุจริต มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.32 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

7.กกการเขาใจและรูจักลูกคา มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.44 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

8.กกการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ
0.34 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานบริการเก่ียวกับ
การเขาถึงและตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน การปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ความมีน้ําใจชวยเหลือลูกคา ความนาเชื่อถือ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ความซื่อสัตย สุจริต การเขาใจและรูจักลูกคา และการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน มากขึ้น
จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจ
ใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ปจจัยทางการตลาดดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
H1 : ปจจัยทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ

โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
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ตาราง 13 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานราคากับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
เขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานราคา
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1.ราคาหองพัก .188* (.000) ตํ่า
2.ราคาอาหารของโรงแรม .100* (.000) ตํ่า
3.ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ .611* (.000) ปานกลาง
4.ประสิทธิภาพของระบบการจายเงิน .562* (.000) ปานกลาง
5.เงื่อนไขการชําระเงิน เชน (เงินสด/บัตรเครดิต) .425* (.000) ปานกลาง
6.การวางเงินมัดจําหองพักลวงหนา .526* (.000) ปานกลาง
ปจจัยดานราคาโดยรวม .549* (.000) ปานกลาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 13 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานราคากับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา คา Sig.
(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานราคามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
วัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.54 ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง หมายความวา ถาปจจัยทางการตลาดดาน
ราคาเพิ่มขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกราคาหองพัก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ0.18 และมีความสัมพันธในทิศ
ทางเดียวกันในระดับตํ่า

2.กกราคาอาหารของโรงแรม มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.10 และมีความสัม
พันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า
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3กก.ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.61
และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

4.กกประสิทธิภาพของระบบการจายเงิน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.56
และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

5.กกเงื่อนไขการชําระเงิน เชน (เงินสด/บัตรเครดิต) มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.42 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

6.กกการวางเงินมัดจําหองพักลวงหนา มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.52 และ
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานราคาเก่ียวกับ
ราคาหองพัก ราคาอาหารของโรงแรม ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับประสิทธิภาพของ
ระบบการจายเงิน เงื่อนไขการชําระเงิน เชน (เงินสด/บัตรเครดิต) และการวางเงินมัดจําหองพัก
ลวงหนามากขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของ
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
H1 : ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ

โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
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ตาราง 14 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
เขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1.ทําเลที่ต้ัง .321* (.000) ปานกลาง
2.ความเพียงพอของที่จอดรถ .765* (.000) สูง
3.ความสะดวกในการเดินทาง .687* (.000) ปานกลาง
4.ความปลอดภัย .631* (.000) ปานกลาง
ปจจัยดานสถานที่โดยรวม .719* (.000) สูง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 14 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานสถานที่กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา คา Sig.
(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานสถานที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
วัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.71 ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง หมายความวา ถาปจจัยทางการตลาดดานสถานที่
เพิ่มขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจเพิ่มขึ้นในระดับสูง และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกทําเลที่ต้ัง มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.32 และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

2.กกความเพียงพอของที่จอดรถ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.76 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง

3.กกความสะดวกในการเดินทาง มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.68 และมี
ความ สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
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4.กกความปลอดภัย มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.63 และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานสถานที่เก่ียวกับ
ทําเลที่ต้ัง ความเพียงพอของที่จอดรถ ความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยมากขึ้นจะทํา
ใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
H1 : ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

ตาราง 15 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียว
ชาวไทยในเขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1.การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ .550* (.000) ปานกลาง
2.มีพนักงานขายเสนอขายโดยตรง .704* (.000) สูง
3.การลดราคา .737* (.000) สูง
4.การแจกของแถมหรือของที่ระลึก .496* (.000) ปานกลาง
5.การจัดโปรโมชั่นตางๆ .570* (.000) ปานกลาง
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม .776* (.000) สูง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 15 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
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พบวา คา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการ
ตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
ของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.77 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง หมายความวา ถา
ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจเพิ่มขึ้นในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ
0.55 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

2.กกมีพนักงานขายเสนอขายโดยตรง มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.70 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง

3.กกการลดราคา มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.73 และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูง

4.กกการแจกของแถมหรือของที่ระลึก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.49 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

5.กกการจัดโปรโมชั่นตางๆ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.57 และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดเก่ียวกับ การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีพนักงานขายเสนอขายโดยตรง การ
ลดราคา การแจกของแถมหรือของที่ระลึก และการจัดโปรโมชั่นตางๆ มากขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรม
การตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
H1 : ปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
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ตาราง 16 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานพนักงานกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
เขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1.การใหบริการของพนักงาน .516* (.000) ปานกลาง
2.ความเปนมิตรของพนักงาน .443* (.000) ปานกลาง
3.บุคลิกภาพความสะอาดและการแต งกายของ
พนักงาน

.413* (.000) ปานกลาง

4.ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน .420* (.000) ปานกลาง
ปจจัยดานพนักงานโดยรวม .599* (.000) ปานกลาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 16 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานพนักงานกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา คา Sig.
(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
วัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.59 ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง หมายความวา ถาปจจัยทางการตลาดดาน
พนักงานเพิ่มขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกการใหบริการของพนักงาน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.51 และมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

2.กกความเปนมิตรของพนักงาน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.44 และมี
ความ สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

3.กกบุคลิกภาพความสะอาดและการแตงกายของพนักงาน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
(r) เทากับ 0.41 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
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4.กกความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.42 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานพนักงาน
เก่ียวกับ การใหบริการของพนักงาน ความเปนมิตรของพนักงาน บุคลิกภาพความสะอาดและการ
แตงกายของพนักงาน และความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน มากขึ้น จะทําใหมี
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 1.7 ปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
H1 : ปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

ตาราง 17 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานกายภาพกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
เขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1.สถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม .685* (.000) ปานกลาง
2.การตกแตงภายนอกตัวโรงแรม .666* (.000) ปานกลาง
3.การตกแตงภายในหองพัก .591* (.000) ปานกลาง
4.ความทันสมัยของอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวก .743* (.000) สูง

ปจจัยดานกายภาพโดยรวม .751* (.000) สูง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 17 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานกายภาพกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา คา Sig.
(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
วัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.75 ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง หมายความวา ถาปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ
เพิ่มขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจเพิ่มขึ้นในระดับสูง และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกสถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.68
และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

2.กกการตกแตงภายนอกตัวโรงแรม มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.66 และมี
ความ สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

3.กกการตกแตงภายในหองพัก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.59 และมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

4.กกความทันสมัยของอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
(r) เทากับ0.74 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานกายภาพ
เก่ียวกับสถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม การตกแตงภายนอกตัวโรงแรม การตกแตงภายใน
หองพัก และความทันสมัยของอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 1.8 ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
H1 : ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
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ตาราง 18 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
เขตวัฒนา

ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
r Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ

1.ขั้นตอนในการจองหองพัก .593* (.000) ปานกลาง
2.ความรวดเร็วในการ Check-in .642* (.000) ปานกลาง
3.ความรวดเร็วในการ Check-out .653* (.000) ปานกลาง
4.ความรวดเร็วของบริการดาน Room-Service .654* (.000) ปานกลาง
5.ความรวดเร็วในการแกปญหา .695* (.000) ปานกลาง
6.ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหขอมูล
ขาวสาร .749* (.000) สูง

ปจจัยดานกระบวนการโดยรวม .856* (.000) สูง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 18 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบวา คา
Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยทางการตลาดดาน
กระบวนการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในเขตวัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.85 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง หมายความวา ถาปจจัยทางการ
ตลาดดานกระบวนการเพิ่มขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจเพิ่มขึ้นใน
ระดับสูง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

1.กกขั้นตอนในการจองหองพัก มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.59 และมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

2.กกความรวดเร็วในการ Check-in มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.64 และมี
ความ สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
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3.กกความรวดเร็วในการ Check-out มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.65 และมี
ความ สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

4.กกความรวดเร็วของบริการดาน Room-Service มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ
0.65 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

5.กกความรวดเร็วในการแกปญหา มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.69 และมี
ความ สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

6.กกความรวดเร็วและความถูกตองในการใหขอมูลขาวสาร มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
(r) เทากับ 0.74 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง

กลาวคือ ถานักทองเที่ยวที่มาใชบริการพิจารณาปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ
เก่ียวกับขั้นตอนในการจองหองพัก ความรวดเร็วในการ Check-in ความรวดเร็วในการ Check-out
ความรวดเร็วของบริการดาน Room-Service ความรวดเร็วในการแกปญหา และความรวดเร็วและ
ความถูกตองในการใหขอมูลขาวสารมากขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรม
ธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น


