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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
  

40 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ 
กกกทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
กกกสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท......................................................................... 85 

41 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ 
กกกทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
กกกสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท......................................................................... 86 

42 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการ 
กกกของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามรายได.้............................ 87 

43 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ 
กกกทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ 
กกกโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท.............................................................. 88 

44 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ 
กกกทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
กกกสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท......................................................................... 89 

45 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ 
กกกทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
กกกสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท......................................................................... 90 

46 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ 
กกกทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
กกกสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท......................................................................... 91 

47 แสดงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 
กกกชาวไทยกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของ 
กกกโรงแรมสไตล์บูติค.................................................................................... 93 

 



 12 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ  หน้า 
  

1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย………............................................…………... 6 
2 ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และตัดสินใจของ

กกกผู้บริโภค……………………………………....…………….........………….. 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


