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ABSTRACT 
 

 The study aims at analyzing the 1) the level of perceived of service quality on 
using homestay in Amphawa, Samut Songkhram province 2) The level of perceived of 
satisfaction of tourists on using homestay in Amphawa, Samut Songkhram province. 
And 3) the factors affecting decision making on using homestay in Amphawa, Samut 
Songkhram province. The samples used in the study chooses from Thai tourists 
between the ages of 18 - 60, selected by using a convenience sampling method of 
400 people. A questionnaire was used, with a reliability of 0.907 and the content 
accuracy was examined by a panel of experts. The statistics used for data analysis 
were Descriptive Statistics, which included Percentage, Mean, Standard Deviation and 
inferential statistics, that used in hypothesis testing at the level of significance .05 
was multiple regression analyzed.  
 The results indicated that the majority of participants were female with 20-29 
years of age. They completed bachelor’s degree, single worked in private companies, 
and earned average monthly incomes between 10,001–20,000 baht. In addition, the 
study results indicated that the perceived of service quality and perceived of 
satisfaction of tourists on using homestay in Amphawa, Samut Songkhram province at 
high level. The results of hypothesis testing revealed that the service quality in term 
of assurance, tangibility, empathy and responsiveness affecting decision making on 
using homestay in Amphawa, Samut Songkhram province at the significant level of 
.05. In addition, the satisfaction of tourists in term of products and services, price, 
delivery and place affecting decision making on using homestay in Amphawa, Samut 
Songkhram province at the significant level of .05. 
 

Keywords: Service Quality, Satisfaction, Decision Making on Using, Homestay 
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 ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการ
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การศึกษาครั้งนี้ ที่คอยให้ก าลังใจ จนกระทั่งได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทั่วโลก แตํละประเทศจึงให๎ความสําคัญในการเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันเพ่ือชํวงชิง
สํวนแบํงตลาดทํองเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนตํางกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อดึงนักทํองเที่ยวทั่วโลกเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศตนเพ่ิมมากข้ึน ภารกิจด๎านการ
ทํองเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ (กระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬา, 2560) ซึ่งประเทศไทยจัดได๎วําเป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต๎ท่ีมีการสํงเสริมการทํองเที่ยวอยํางเป็นทางการ โดยเฉพาะการทํองเที่ยวภายในประเทศ จาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว ในชํวงระหวํางปี พ.ศ. 2530-2540 และหลังจากนั้นก็เกิด
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทําให๎นักทํองเที่ยวชาวไทยหันมาให๎ความสนใจในการทํองเที่ยว
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสํงเสริมไทยเที่ยวไทยของภาครัฐเป็นผลทําให๎นักทํองเที่ยว 
ชาวไทยนิยมทํองเที่ยวภายในประเทศเพ่ิมมาก (นงนุช กันธะชัย และธีระ เตชะมณีสถิตย์, 2558) 
 ทั้งนี้กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์การทํองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 ได๎เน๎นการมีสํวน
รํวมของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการทํองเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ชุมชน 
และภาคประชาคมในพ้ืนที่และภูมิภาค เพ่ือรํวมกันระดมความคิดเห็นกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การปฏิรูปการทํองเที่ยวของประเทศในอนาคตตํอไป ภายใต๎กรอบแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่11โดยเป้าหมายการพัฒนาการทํองเที่ยวของประเทศจะไมํมํุงเน๎นเฉพาะ
การเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทํองเที่ยว แตํจะให๎ความสําคัญกับการพัฒนาเพ่ือมุํงสูํเป้าหมายการเป็น
แหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณภาพมากข้ึน ทั้งในเรื่องการเพ่ิมระยะเวลาพํานักของนักทํองเที่ยว คําใช๎จําย
เฉลี่ยตํอหัวตํอวันหรือตํอครั้ง การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ การเชื่อมโยงการทํองเที่ยวภายในกลุํม
ทํองเที่ยวและระหวํางกลุํมทํองเที่ยว การกระจายตัวของนักทํองเที่ยวและกระจายรายได๎ไปสูํท๎องถิ่น
มากขึ้น โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตํอชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือสร๎างให๎
เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให๎การทํองเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข๎ากับ
สถานการณ์ตําง ๆ และเกิดการเติบโตอยํางมีคุณภาพ ยั่งยืน สามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก 
(กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2560) 
 จากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีการคาดการณ์วําในปี 2560 ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง
กับการทํองเที่ยว อยํางธุรกิจโรงแรม และบริษัทนําเที่ยว รับอานิสงส์จากสถานการณ์การทํองเที่ยวที่มี
แนวโน๎มขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปี 2559 โดยธุรกิจโรงแรมและบริษัทนําเที่ยวรายกลางและเล็กมี
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โอกาสให๎บริการรองรับนักทํองเที่ยวที่มีจํานวนมากข้ึน จากมาตรการและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
รวมถึงมีโอกาสเจาะตลาดการทํองเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) อยํางไรก็ตามธุรกิจโรงแรม 
และบริษัทนําเที่ยวรายกลางและเล็กยังต๎องปรับกลยุทธ์รับมือตํอความท๎าทาย ทั้งการแขํงขันในตลาด
ที่รุนแรงขึ้นรวมถึงตัวกลาง ที่ให๎บริการทําธุรกรรมด๎านการทํองเที่ยวผํานอินเทอร์เน็ต (Online 
Travel Agent: OTA) ที่เข๎ามามีบทบาทในการให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวมากข้ึน (ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย, 2560) 
 ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรทุกภาคสํวนใหญํมีอาชีพ
การเกษตร กระทรวงการทํองเที่ยวได๎บูรณาการความรํวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยววิถีเกษตรชุมชน กระตุ๎นเศรษฐกิจ และยกระดับสินค๎าคุณภาพ และมุํงเน๎นการ
กระจายรายได๎ให๎กับเกษตรกร และแหลํงทํองเที่ยวชุมชน ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญและประสงค์ให๎
นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎วิถีการเกษตรที่จะนํามาสูํความยั่งยืนทั้งมิติเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล๎อม
ควบคูํกันไป (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2557) จึงมีการสํงเสริมให๎ชุมชนมีการจัดการทํองเที่ยว
เชิงเกษตรชุมชนในพ้ืนที่ โดยมุํงเน๎นทางด๎านการเรียนรู๎วิถีชีวิตของชาวชนบทเน๎นการมีสํวนรํวมของ
นักทํองเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมให๎เกิดการเรียนรู๎วิถีการดํารงชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการ
นําเอาทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดการเรียนรู๎ ทําให๎เกิดประโยชน์ กํอให๎เกิดรายได๎ตํอชุมชน สร๎างการ
อนุรักษ์ควบคูํไปกับการทํองเที่ยวเพื่อไมํให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชนและสภาพสิ่งแวดล๎อม โดยให๎
ชาวบ๎านในหมูํบ๎านเป็นผู๎ดําเนินการเพ่ือแสดงตํอนักทํองเที่ยว เชํน การเดินป่าชมธรรมชาติบริเวณ
หมูํบ๎านหรือบริเวณใกล๎เคียงพร๎อมมัคคุเทศก์โดยคิดคําใช๎จํายจากนักทํองเที่ยว กิจกรรมการพักค๎าง
แรมในหมูํบ๎านสําหรับนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎าไปทํองเที่ยวในชุมชนแหํงนั้น ซึ่งกิจกรรมการพักค๎าง
แรมในหมูํบ๎านซึ่งมีหลายรูปแบบ เชํน การจัดแคมป์ (Camping) โฮมสเตย์ (Home stay) ซึ่งเป็นการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและที่พักแรมในหมูํบ๎าน (Village operated accommodation 
facilities) โดยให๎นักทํองเที่ยวเข๎าไปเที่ยวในหมูํบ๎านและพักค๎างคืนรํวมกับเจ๎าของบ๎านในชุมชนและ
ใช๎ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจมีการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจ๎าบ๎านโดยนักทํองเที่ยวต๎องจํายคําที่
พักและอาหาร ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดโฮมสเตย์ในลักษณะนี้หลายจังหวัด อยํางเชํน จังหวัด
สมุทรสงคราม (สุภัคศิษฏ์ ชัยชนะเจริญ และนันทนา อํุนเจริญ, 2560)   
 สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อยูํไมํไกลจากกรุงเทพมหานคร มีขนาดพ้ืนที่เล็ก 
ที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมีจํานวนประชากรน๎อยที่สุดเป็นอันดับ 2 
ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและมีชายฝั่ง
ทะเลติดอําวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร ไมํมีภูเขาหรือเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุํม โดยพื้นที่ฝั่ง
ตะวันตกจะสูงกวําฝั่งตะวันออกเล็กน๎อย อําเภออัมพวามีความสําคัญและเกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร์
ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต๎นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความเจริญทั้งในด๎านการเกษตร
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และการพาณิชย์ ที่พักแบบโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีจุดเดํน คือ 
นักทํองเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ไมํวําจะเป็นอาชีพการทําสวนผัก สวนผลไม ๎
ชมการทําน้ําตาลมะพร๎าว เที่ยวชมวัดหรือเท่ียวชมตลาด ที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ๎าน ลํองเรือ
ชมวิถีเกษตร เลือกซ้ือสินค๎าจากสวน เรียนพายเรือ ลํองเรือชมหิ่งห๎อย ชํวงเช๎าทําบุญตักบาตรทางเรือ 
ทั้งยังได๎ใช๎ชีวิตทํามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ และรับประทานอาหารที่มีจากธรรมชาติอีกด๎วย ด๎วยเหตุนี้
โฮมสเตย์ในเขตอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จึงเป็นสถานที่นักทํองเที่ยวให๎ความสนใจและนึก
ถึงเป็นอันดับต๎น ๆ เมื่อนึกถึงการทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ในปัจจุบันพบวําจํานวนนักทํองเที่ยวที่สนใจ
เข๎าพัก และรํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ (ชุติมา วุฒิศิลป์ และประสพชัย พสุนนท์, 2558) 
 จากข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎นจึงเป็นข๎อสนับสนุนให๎ผู๎วิจัยเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาถึง
ประเด็น คุณภาพการให๎บริการและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี ้เพ่ือสร๎างข๎อได๎เปรียบในการ
แขํงขันในด๎านการทํองเที่ยวและดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาทํองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสํงเสริม
การสร๎างงาน เพ่ิมรายได๎และสํงผลดีตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ตลอดจนนําข๎อมูลที่ได๎ไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาการสํงเสริมการตลาดทํองเที่ยวให๎มี
ความเหมาะสมและเติบโตยิ่งขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ คือ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู๎คุณภาพการให๎บริการในการใช๎บริการโฮมสเตย์ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวในการใช๎บริการโฮมสเตย์ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
        ผู๎วิจัยใช๎การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช๎วิธีการสํารวจด๎วย
แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นและได๎กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว๎ดังนี้คือ 
        ตัวแปรที่เก่ียวข๎องกับการศึกษา ประกอบด๎วย 
        ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 
        ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพการให๎บริการ และความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
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      ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แก ํนักทํองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานครเพศชายและเพศหญิง  
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากกลุํมประชากรดังกลําวเป็นกลุํมประชากรที่มีอํานาจในการซื้อ และมี
สามารถตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง ทั้งนี้เพราะมีรายได๎จากผู๎ปกครอง หรือรายได๎จากการทํางาน โดย
วิธีการสุํมตัวอยํางตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากผู๎วิจัยได๎คัดเลือกหนํวยตัวอยําง
โดยยึดหลักความสะดวกเป็นสําคัญ กลุํมตัวอยํางโดยอาศัยสูตรในการคํานวณ ของ Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได๎กลุํมตัวอยํางท้ังหมด 400 คน  
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
 1.4.1 ผลการวิจัยนี้ทําให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวทราบถึงปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช๎บริการโฮมสเตย์ สามารถนําผลการศึกษาไปกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือเพ่ิม
สํวนแบํงการตลาด และศักยภาพในการแขํงขันในธุรกิจทํองเที่ยว 
 1.4.2 ผลการวิจัยนี้ทําให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวทราบถึงระดับการรับรู๎ คุณภาพการ
ให๎บริการ และความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว สามารถนําผลการศึกษามาใช๎ประกอบการกําหนด
มาตรการในการสร๎างควาพพึงพอใจเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 1.4.3 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใช๎เป็นกรณีศึกษาสําหรับผู๎ที่สนใจทําการศึกษาใน
ประเด็นทีเกี่ยวข๎อง เพ่ือเป็นแนวทางในการทํางานวิจัยตํอไปในอนาคต 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.5.1 โฮมสเตย์ หมายถึง ที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท คือ บ๎านพักท่ีอยูํในชุมชนชนบท
ที่มีประชาชนเป็นเจ๎าของบ๎าน และประชาชนหรือสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยูํประจํา และบ๎านนั้น
เป็นสมาชิกของกลุํมหรือชมรมที่รํวมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ในชุมชน 
 1.5.2 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ตําง ๆ ที่มีอยูํซึ่งผู๎บริโภคมักจะต๎องตัดสินใจในทางเลือกตําง ๆ ของสินค๎าและบริการอยูํเสมอใน
ชีวิตประจําวัน 
 1.5.3 คุณภาพการให๎บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต๎องการของ
ธุรกิจให๎บริการ การเสนอคุณภาพการให๎บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู๎รับบริการเป็นสิ่งที่ต๎อง
กระทํา ผู๎รับบริการจะถูกใจถ๎าได๎รับสิ่งที่ต๎องการ เมื่อผู๎รับบริการมีความต๎องการ ณ สถานที่ที่
ผู๎รับบริการต๎องการและในรูปแบบที่ต๎องการ 
 1.5.4 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว หมายถึง ระดับความรู๎สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหวํางผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่เห็นหรือเข๎าใจกับ
การคาดหวังของบุคคล 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์  
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการวิจัย ดังตํอไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค๎า 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการโรงแรม 
 2.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 2.6 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 นักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายของคุณภาพการให๎บริการไว๎หลากหลาย เชํน Lewis 
& Bloom (1983 อ๎างใน ธราภรณ์ เสือสุริย์, 2558) กลําวไว๎วํา คุณภาพการให๎บริการเป็นสิ่งชี้วัดถึง
ระดับข้ันของการบริการที่สํงมอบจากผู๎ให๎บริการถึงผู๎รับบริการวํามีความสัมพันธ์ตรงกับความต๎องการ
ของผู๎รับบริการได๎ดีเพียงใด Ghobadian, Speller & Jones (1994) และ Boone & Kurtz (1998 
อ๎างใน ภัทรา ภัทรมโน, 2558) กลําวไว๎วํา คุณภาพการบริการมีความสําคัญตํอเศรษฐกิจโลก และ
ภาคธุรกิจที่อยูํในระดับการแขํงขันกันอยํางรุนแรง ดังนั้นบริษัทหรือองค์กรตําง ๆ ที่อยูํในธุรกิจบริการ
จึงต๎องพยายามกําหนดคุณภาพการบริการให๎ตรงกับความคาดหวังของผู๎รับบริการให๎ดีที่สุดเพ่ือการ
ดํารงอยูํรอดในธุรกิจ ซึ่งสอดคล๎องกับ กนกวรรณ นาสมปอง (2555) กลําววํา คุณภาพการให๎บริการ 
หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต๎องการของธุรกิจให๎บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่ง
สําคัญที่สุดที่จะสร๎างความแตกตํางของธุรกิจให๎เหนือกวําคูํแขํงขันได๎ การเสนอคุณภาพการให๎บริการ
ที่ตรงกับความคาดหวังของผู๎รับบริการเป็นสิ่งที่ต๎องกระทํา ผู๎รับบริการจะพอใจถ๎าได๎รับสิ่งที่ต๎องการ 
เมื่อผู๎รับบริการมีความต๎องการ ณ สถานที่ที่ผู๎รับบริการต๎องการ และในรูปแบบที่ต๎องการ และ สุพจน์ 
วิริยะสาธร (2554) กลําววํา คุณภาพการบริการ วําความเหมาะเจาะพอดีในการใช๎ละเป็นสํวนขยาย
ในความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ (สินค๎าหรือบริการ) ในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การใช๎งานตลอดระยะเวลาที่ใช๎สินค๎าหรือบริการนั้น 
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 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) กลําววําผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการที่ลูกค๎าประเมินคุณภาพ
ของการบริการที่เขาได๎รับเรียกวํา “คุณภาพของการบริการที่ลูกค๎ารับรู๎” (Perceived Service 
Quality) ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการที่ลูกค๎าทําการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง (Expected Service)  
กับ บริการที่รับรู๎ (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได๎รับบริการแล๎ว
นั่นเองโดยเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการให๎บริการให๎ให๎เลือกเกณฑ์อยํางกว๎างทั้งหมด 
รวม 5 เกณฑ ์ดังตํอไปนี้ 
  1) ความไว๎ใจหรือความนําเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ 
ให๎บริการในระดับหนึ่งที่ต๎องการอยํางถูกต๎อง (Accurate Performance) และไว๎วางใจ (Assurance) 
ซึ่งได๎แกํความสามารถของพนักงานในการให๎บริการได๎ตรงตามท่ีสัญญาไว๎ การเก็บรักษาข๎อมูล 
ของลูกค๎า และการนําข๎อมูลมาใช๎ในการให๎บริการแกํลูกค๎า การทํางานไมํผิดพลาด การบํารุงรักษา 
อุปกรณ์เครื่องมือให๎พร๎อมใช๎งานเสมอ และการมีจํานวนพนักงานเพียงพอตํอการให๎บริการ 
  2) ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผู๎ให๎บริการมีความรู๎และทักษะที่จําเป็นใน 
การบริการ (Competence) มีความสุภาพและเป็นมิตรกับลูกค๎า (Courtesy) มีความซื่อสัตย์และ 
สามารถสร๎างความมั่นใจให๎แกํลูกค๎าได๎ (Credibility) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) ซึ่งได๎แกํ 
ความรู๎ความสามารถของพนักงานในการให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริการ การสร๎างความ 
ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการรับบริการ ความมีมารยาทและความสุภาพของพนักงาน พฤติกรรมของ 
พนักงานในการสร๎างความเชื่อมั่นในการให๎บริการ 
  3) สิ่งที่สามารถจับต๎องได๎ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตําง ๆ 
สภาพแวดล๎อม เครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ซึ่งได๎แกํ ความทันสมัยของอุปกรณ์ สภาพแวดล๎อม 
ของสถานที่ให๎บริการ การแตํงกายของพนักงาน เอกสารเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับบริการ เป็นต๎น 
  4) ความใสํใจ (Empathy) หมายถึง สามารถเข๎าถึงได๎โดยสะดวกและสามารถ 
ติดตํอได๎งําย (Easy Access) ความสามารถในการติดตํอสื่อสาร (Good Communication) และ
เข๎าใจลูกค๎า (Customer Understanding) ซึ่งได๎แกํ การให๎ความสนใจ และเอาใจใสํลูกค๎าแตํละคน
ของพนักงานบริการ เวลาในการเปิดให๎บริการให๎ความสะดวกแกํลูกค๎า โอกาสในการรับทราบขําวสาร 
ข๎อมูลตํางๆของกิจการผู๎รับบริการ ความสนใจลูกค๎าอยํางแท๎จริงของพนักงาน ความสามารถในการ 
เข๎าใจความต๎องการเฉพาะของลูกค๎าอยํางชัดเจน เป็นต๎น 
  5) การสนองตอบลูกค๎า (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะให๎บริการ 
ทันท ี(Promptness) และให๎ความชํวยเหลือเป็นอยํางดี (Helpfulness) ได๎แก ํความเต็มใจที่จะ 
ให๎บริการ ความพร๎อมที่จะให๎บริการ การติดตํอกับลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง การวางแผนในการปฏิบัติ 
ตํอลูกค๎า เป็นต๎น 
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 ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (2552) กลําววํา คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นโมเดล
หนึ่งในสายการตลาด บริการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎ดีในการกําหนดเป้าหมาย หรือทิศทางการ
สร๎างการบริการที่มีคุณภาพก็คือโมเดล SERVQUAL ของ Ziethaml, Parasuraman & Berry 
(1988) ซึ่งระบุด๎านหรือมิติที่สําคัญตําง ๆ ที่กํอให๎เกิดผลรวมในการรับรู๎ของลูกค๎าวําเป็นการบริการที่
มีคุณภาพไว๎ 5 ด๎านที่เรียกวํา RATER ดังนี้  
  1) Reliability – ความนําเชื่อถือ หมายถึง ลูกค๎ารู๎สึกวําวางใจได๎มิตินี้เกิดจากการ
ให๎บริการได๎อยํางถูกต๎องแมํนยําไมํผิดพลาดและตรงเวลาทุกครั้ง 
  2) Assurance – การให๎ความเชื่อมั่น หมายถงึ ลูกค๎ารู๎สึกมั่นใจ (ประกันความมั่นใจให๎
ได๎) มิตินี้เกิดจากความรู๎และอัธยาศัยของพนักงานผู๎ให๎บริการที่ทําให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎สึกมั่นใจตํอ
สถานบริการ 
  3) Tangibles – ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลูกค๎าได๎มองเห็นความ
พร๎อมของเครื่องมือ และองค์ประกอบตําง ๆ มิตินี้เกี่ยวข๎องกับเรื่องเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทุกอยํางที่
ลูกค๎าเห็น ห๎องรับรอง การจัดสถานบริการ เครื่องแบบการมองเห็นสิ่งตําง ๆ เกี่ยวกับพนักงานบริการ 
  4) Empathy – การเอาใจใสํ หมายถึง ลูกค๎ารู๎สึกวําสถานบริการเอาใจใสํ มิตินี้คือ เรื่อง
การ “เอาใจเขามาใสํใจเรา” คือการเอาใจใสํลูกค๎าแตํละบุคคลเป็นอยํางดีเอาใจใสํในความต๎องการ
เฉพาะราย สามารถจดจําชื่อลูกค๎ารวมถึงการเปิดให๎บริการในวันเวลาที่สอดคล๎องกับความต๎องการใช๎
บริการของลูกค๎า ฯลฯ เป็นต๎น 
  5) Responsiveness – การตอบสนอง หมายถึง ลูกค๎ารู๎สึกวําได๎รับการตอบสนอง ใน
มิตินี้ หมายถึง การไมํเคยปฏิเสธลูกค๎ากํอนที่จะพยายามทําตามความต๎องการ รวมทั้งตอบสนองลูกค๎า
แบบทันทีท่ีเห็นลูกค๎า ทันทีที่ลูกค๎าถามทันทีที่ลูกค๎าร๎องขออีกด๎วย 
 นอกเหนือจากการวางแผน 5 มิติเพ่ือสร๎างให๎เกิดการรับรู๎การบริการที่มีคุณภาพแล๎ว 
รายละเอียดในการให๎บริการของพนักงาน ณ จุดบริการ ก็มีผลตํอการรับรู๎เชิงบวก และความพึงพอใจ
ตํอบริการด๎วยโดยมิติในการให๎บริการเรียกยํอ ๆ เป็น RASC ได๎แกํ 
  1) Recovery – ความสามารถของพนักงานในการแก๎ไขความบกพรํอง ผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับการบริการ โดยมิตินี้ลูกค๎าจะประเมินในเชิงบวกเม่ือการตอบสนองมีความ
ครบถ๎วนในเรื่องคําอธิบาย (สาเหตุของความบกพรํอง) คําขอโทษ การแสดงความรับผิดชอบด๎วยการ
เสนอการชดเชย หรือชดใช๎แบบ Upgrade 
  2) Adaptability – การปรับการบริการตามความต๎องการของลูกค๎า มิตินี้จะได๎รับการ
ประเมินเชิงบวกเมื่อพนักงานบริการสามารถปรับการบริการให๎เข๎ากับความต๎องการของลูกค๎าได๎ แม๎
จะเป็นความต๎องการที่เกินเลยกวําการดําเนินการทั่วไป โดยการบริการมิตินี้พนักงานต๎องแสดงถึง
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ความเข๎าใจในความต๎องการของลูกค๎า อธิบายกฎระเบียบได๎อยํางแมํนยําและอยํางสุภาพ และใช๎
ความพยายามอยํางจริงจังในการชํวยเหลือหรือหาทางปรับการบริการตามความต๎องการของลูกค๎า 
  3) Spontaneity – การมีธรรมชาติของการเป็นผู๎ให๎บริการที่ดี มิตินี้จะได๎รับการ
ประเมินเชิงบวกเมื่อพนักงานมีป้ายชื่อติดเสื้อให๎ผู๎รับบริการเห็นชื่อ เชํน การสอบถามเพ่ือชํวยเหลือ 
การให๎ข๎อมูลความสุภาพอํอนน๎อม และการให๎บริการลูกค๎าอยํางเป็นธรรม เทําเทียม 
  4) Coping – ความสามารถในการจัดการปัญหาตําง ๆ ที่เข๎ามารบกวนลูกค๎า หรือ
ปัญหาการรบกวนกันเองของลูกค๎า มิตินี้จะได๎รับการประเมินเชิงบวก เมื่อพนักงานบริการทําหน๎าที่ 
อยํางสมบูรณ์ในการเอาใจใสํปัญหาตําง ๆ เหลํานั้น และจัดการได๎อยํางสุภาพ ไมํคุกคาม และสร๎าง 
ความพึงพอใจในระดับหนึ่งให๎แกํทุกฝ่าย 
 สรุปได๎วํา คุณภาพการให๎บริการ หมายถึง ความสามารถในการให๎บริการของพนักงานตาม
มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎ เป็นไปตามความคาดหวัง โดยที่คุณภาพการ
ให๎บริการเป็นสิ่งที่สะท๎อนความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นการรับรู๎ของลูกค๎า จึงกลําวได๎วําคุณภาพในการ
ให๎บริการมีบทบาทสําคัญยิ่งตํอธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตการแขํงขันในอนาคตจะเป็นการแขํงขันกัน
ในด๎านคุณภาพการบริการ ดังนั้นคุณภาพในการให๎บริการจะเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของธุรกิจ ที่จะทําให๎
เกิดความแตกตํางด๎านผลิตภัณฑ์ และการสร๎างความภักดีในผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นที่ต๎องการของลูกค๎า
มากกวําการจัดการสํงเสริมการขายและการให๎สํวนลดและของแถม  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า 
 Kim, et al. (2008 อ๎างใน ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์, 2554) 
กลําววํา ความพึงพอใจของผู๎บริโภค (Customer Satisfaction) มักจะมีการนํามาใช๎สํารวจกับ
ผู๎บริโภคหรือลูกค๎าของธุรกิจอยูํเป็นประจํา เนื่องจากการรู๎จักลูกค๎าเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับองค์กรทุกแหํงที่ต๎องการความสําเร็จเหนือคูํแขํงขันรวมถึงการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจโดยทั่วไปความพึงพอใจด๎านบริการของผู๎บริโภคจะหมายถึง
ความรู๎สึกของผู๎บริโภคภายหลังจากการได๎เข๎ารับบริการวํามีความชอบหรือไมํชอบในบริการที่ได๎รับ
มากน๎อยเพียงใด 
 วารินทร์ สินสูงสุด และวันทิพย์ สินสูงสุด (2541 อ๎างใน อิสรา มหายศนันท์, 2554) กลําว
วํา ความพึงพอใจ หมายถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ท่ีสร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎า ซึ่งเป็นความ 
พึงพอใจที่เกิดขึ้น หลังการซื้อสินค๎าหรือบริการ ความพึงพอใจจะข้ึนอยูํกับการรับรู๎ตํอการปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑ์โดยถ๎าการรับรู๎ตํอการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่คาดหวังแสดงวําลูกค๎า 
พึงพอใจ แตํถ๎าไมํเป็นไปตามที่ลูกค๎าคาดหวังไว๎แสดงวําไมํพึงพอใจ ความพึงพอใจ ยังรวมถึงการ
ตอบสนองลูกค๎าในสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการจริง ๆ ทั้งในขณะเวลาและวิถีทางที่ลูกค๎าต๎องการ หรือจะกลําว
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ได๎วํา เป็นการตอบสนองความจําเป็นของลูกค๎าซึ่งอาจทําการจัดการระดับความพึงพอใจได๎ 3 ระดับ 
คือ 
 ระดับท่ี 1 การตอบสนองความจําเป็นของลูกค๎า 
 ระดับท่ี 2 สนองความคาดหมายของลูกค๎าในวิถีทางที่อยากกลับมาใช๎บริการอีก 
 ระดับท่ี 3 สนองเกินความคาดหมายของลูกค๎า เพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจ ก็คือทําการค๎นหา
วําที่ลูกค๎ามีความต๎องการหรือมีความจําเป็นอะไร แล๎วจึงสนองความต๎องการและความจําเป็นนั้น ซ่ึง
ระดับความต๎องการของลูกค๎าแตํละคนจะมีความจําเป็นแตกตํางกัน แตํความต๎องการพ้ืนฐาน
คล๎ายคลึงกันไมํวําลูกค๎าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ความต๎องการก็จะคล๎ายคลึงกัน ซึ่งปัจจัยที่กํอให๎เกิด
ความพึงพอใจประกอบด๎วย 
  1) ความต๎องการในตัวสินค๎าและบริการ ซึ่งลูกค๎าคาดหวังที่จะได๎รับสินค๎าที่ตรงกับ
ความต๎องการและบริการที่รวดเร็ว ประทับใจโดยไมํบกพรํอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญที่สุดที่จะ
ทําให๎ลูกค๎าสนใจ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด๎านราคาแล๎ว ยังมีความสําคัญมากกวํา 
  2) ราคาแขํงขันเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะกํอเกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะ
หากเป็นสินค๎าจํานวนมาก 
  3) คุณภาพและความเชื่อถือได๎ลูกค๎าคาดหวังวําสินค๎าและบริการที่เขาซื้อไปจะมี
คุณภาพสูงและสามารถเชื่อใจได๎ 
  4) การสํงมอบสินค๎า ซึ่งผู๎ให๎บริการจะต๎องมีการสํงมอบที่ตรงเวลา เพ่ือให๎ลูกค๎าเกิด
ความพึงพอใจและการสํงมอบนั้นจะต๎องทําด๎วยความมีประสิทธิภาพไมํเกิดความบกพรํอง 
  5) การบริการหลังการขายเมื่อลูกค๎าได๎ทําการซื้อสินค๎าและบริการแล๎วลูกค๎ายํอม
คาดหวังวํา หากเกิดปัญหากับสินค๎าหรือบริการที่ได๎รับ เขาจะได๎รับความชํวยเหลือและแนะนําเป็น
อยํางดี 
  6) สถานที่ลูกค๎ายํอมคาดหวังวําเขาจะได๎รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค๎าหรือ 
การรับบริการทั้งนี้รวมถึงบรรยากาศและความสะดวกในการบริการด๎วย 
 สรุปได๎วํา ความพึงพอใจ หมายถึง คือความรู๎สึกที่แสดงถึงความยินดีหรือความผิดหวังตํอ
การใช๎สินค๎าหรือบริการ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได๎จากการใช๎สินค๎าหรือบริการกับ
ความคาดหวังเดิมของลูกค๎า ถ๎าผลจากการใช๎สินค๎าหรือบริการที่ได๎รับมีคําต่ํากวําที่คาดหวังไว๎ ลูกค๎า
จะเกิดความไมํพึงพอใจ แตํถ๎าสิ่งที่ได๎รับตรงกับความคาดหวังหรือมากกวําที่คาดหวังไว๎ลูกค๎าก็จะมี
ความพึงพอใจ อยํางไรก็ตาม ความพึงพอใจของลูกค๎าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอและไมํมีที่สิ้นสุด
ตามเวลาและสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม 
 นิเวศน์ ธรรมะ (2552 อ๎างใน สิปปศิณ ีบาเรย์, 2555) พฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer 
behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลในการซื้อและใช๎ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งกระบวนการ
ภายในจิตใจและสังคมภายนอกท่ีเกิดขึ้นกํอนและหลังการกระทํานั้น ๆ โดยกลําวถึงศาสตร์ของ
พฤติกรรมที่จะชํวยตอบคําถามวํา ทําไมเขาถึงเลือกผลิตภัณฑ์อยํางหนึ่งมากกวําอีกอยํางหนึ่ง เขา
เลือกอยํางไร และบริษัทใช๎ประโยชน์เหลํานี้ในการนําเสนอคุณคําไปสูํผู๎บริโภคได๎อยํางไร  
 Johnston (2013) กลําววํา กระบวนการตัดสินใจของลูกค๎า เป็นกระบวนการกํอนที่ลูกค๎า
จะซื้อสินค๎าหรือบริการ ผู๎ประกอบการต๎องทําความเข๎าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค๎า 
ซึ่งการตัดสินใจซื้อไมํเพียงแตํเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผู๎ประกอบการ แตํยังชํวยให๎องค์กรสามารถ
ปรับกลยุทธ์การขายตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค๎าได๎อีกด๎วย 
 Swarbrooke & Horner (2007) ได๎กลําวถึงการตัดสินใจซื้อของนักทํองเที่ยววําเป็น 
กิจกรรมที่ได๎รับการวางแผนไว๎กํอนลํวงหน๎าอยํางมีเหตุผล ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค๎าของ
การทํองเที่ยว จึงไมํใชํสิ่งที่เกิดขึ้นมาเฉย ๆ ไมํวําจะเป็นการวางแผนเดินทางไปที่ใดนักทํองเที่ยว 
ต๎องคิด ถึงการเดินทางซึ่งอาจต๎องทําการซื้อบัตรโดยสาร การเตรียมที่พัก นอกจากนั้นแล๎วปัจจัย 
ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจซื้อตําง ๆ ของนักทํองเที่ยวนั้นยังเป็นสิ่งที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าทางการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวที่แตกตํางกันด๎วย 
 วจนะ ภูผานี (2555) กลําววํา การตัดสินใจของผู๎บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ
อ่ืน ๆ จากทางเลือกตําง ๆ ที่มีอยูํ ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคมีอยูํ 3 ระดับ คือ การ
ตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจที่จํากัด และการตัดสินใจอยํางกว๎างขวาง 
 การตัดสินใจ (Purchase) ภายหลังจากผู๎บริโภคได๎เลือกผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากทางเลือก
หลาย ๆ ทางแล๎ว ผู๎บริโภคก็พร๎อมที่จะซื้อ นั่นคือ การแลกเปลี่ยนเงินหรือสัญญาที่จะจํายเงินเพื่อ
ได๎มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการตามท่ีต๎องการ ในขั้นนี้ยังมีสิ่งที่ต๎องพิจารณาตัดสินใจอีก 3 ประการ คือ 
สถานที่ซื้อ (Place of Purchase) เงื่อนไขการซื้อ (Terms) และความพร๎อมที่จะจําหนําย 
(Availability) หากองค์ประกอบทั้ง 3 อยํางนี้เป็นที่พอใจตกลงกันได๎ การตัดสินใจซื้อก็จะเกิดขึ้น แตํ
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมํเป็นที่พอใจหรือไมํอาจจะรับได๎ ผู๎บริโภคอาจจะไมํซื้อ แม๎วําจะพอใจในผลิตภัณฑ์
หรือบริการแล๎วก็ตาม 
 โสภณ ศุภวิริยากร (2555) กลําววํา พฤติกรรมการซื้อของนักทํองเที่ยวมีลักษณะเป็น
กระบวนการที่ต๎องใช๎เวลาพิจารณาและความพยายามในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์
หนึ่ง ซึ่งมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทํองเที่ยวประกอบด๎วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การตระหนัก หรือการรับรู๎ปัญหา (Need Recognition) 

http://www.b2bmarketing.net/membersdirectory/member/Euan.Johnston
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   - สิ่งกระตุ๎นภายใน เชํน การบุคคลรู๎สึกเครียด หรืออํอนล๎าจากการทํางานมาตลอด
ทั้งป ีหรือในกรณีท่ีบุคคลรู๎สึกจําเจกับชีวิตประจําวัน 
   - สิ่งกระตุ๎นภายนอก เชํน ข๎อมูลขําวสารที่นักทํองเที่ยวได๎รับจากการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ของแหลํงทํองเที่ยวหรือธุรกิจทํองเที่ยวทั้งสิ่งกระตุ๎นภายในและภายนอกทําให๎
นักทํองเที่ยวเกิดความต๎องการอยากพักผํอนหยํอนใจหรือเดินทางไปทํองเที่ยวปลดปลํอยให๎หาย
เหนื่อยหรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว 
  ขั้นตอนที่ 2 การหาข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าและบริการ (Information Search) 
   - แหลํงข๎อมูลภายใน นักทํองเที่ยวอาจนึกถึงแหลํงทํองเที่ยวที่ตนรู๎จักและจดจําไว๎ใน
ใจซึ่งอาจเคยมีประสบการณ์มาแล๎ว 
   - แหลํงข๎อมูลภายนอก นักทํองเที่ยวอาจหาข๎อมูลเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวจาก
อินเทอร์เน็ตจากนิตยสารทํองเที่ยว จากป่ายโฆษณากลางแจ๎ง จากบริษัททํองเที่ยว จากสํานักสํงเสริม
การทํองเที่ยวรวมทั้งข๎อมูลทางสังคม อาทิ ครอบครัว ญาติพ่ีน๎อง อาจารย์ เพ่ือนรํวมงาน ฯลฯ 
สํวนมากนักทํองเที่ยวจะเลือกใช๎บริการบริษัทที่มีเว็บไซต์ อาท ินักทํองเที่ยวจะหาข๎อมูลโรงแรมที่พัก
จากเว็บไซต ์หาข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยววําจะไปจังหวัดใด หาข๎อมูลวําร๎านที่ไหนนําสนใจ ฯลฯ 
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
   - ระบุทางเลือกหรือสถานที่ทํองเที่ยวที่ต๎องการไป 
   - เลือกแหลํงทํองเที่ยวที่ระบุไว๎ การตัดสินใจซื้ออาจจะมาจากเกณฑ์ราคาอันดับแรก 
นักทํองเที่ยวที่กําลังมองหาโปรแกรมทัวร์มักจะพิจารณาราคาโปรแกรมทัวร์กํอน นักทํองเที่ยวที่ไมํ
ละเอียดรอบคอบก็จะตัดสินใจสิ่งที่มีราคาถูกที่สุด แตํนักทํองเที่ยวที่รอบคอบมักพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ 
ด๎วย โดยการสอบถามรายการนําเที่ยวเพ่ิมเติมเม่ือพิจารณาคุณสมบัติครบแล๎ว ก็นํามาจัดเรียง
ความสําคัญ แล๎วก็ประเมินทางเลือกเพียงสิ่งเดียว 
  ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อและการเดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยว (Decision 
Making) 
  หลังจากนักทํองเที่ยวได๎ประเมินทางเลือกแล๎วและทราบวําผลิตภัณฑ์ใดที่ตนเองมีความ
ต๎องการจริง บางครั้งอาจมีตัวแปรตํางๆ เข๎ามามีอุปสรรคตํอการตัดสินใจซื้อ เชํน ปัจจัยสํวนบุคคล 
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม การกํอการร๎าย สงคราม ภัยพิบัติตําง ๆ เหตุการณ์เหลํานี้อาจทําให๎
นักทํองเที่ยวเลื่อนการเดินทางทํองเที่ยวหรือซื้อผลิตภัณฑ์ออกไปอีกหรืออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกได๎ อยํางไรก็ตามนักทํองเที่ยวจะมีความตั้งใจที่จะเดินทางและเตรียมตัวเดินทางโดยจะมี
กิจกรรมตํางๆ เข๎ามาเก่ียวข๎องเชํน การซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองห๎องที่พัก การแลกเงิน การทําวีซําเข๎า
ประเทศ การจัดเตรียมสัมภาระเพ่ือการเดินทาง ฯลฯ จากนั้นนักทํองเที่ยวจะเดินทางไปยังสถานที่ที่
ตัดสินใจไว๎ 
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  ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการเดินทาง (Post-Purchase Behavior) 
  นักทํองเที่ยวจะประเมินผลจากประสบการณ์ที่ได๎รับ ซึ่งสํงผลตํอความพึงพอใจหรือไมํ
พึงพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความแตกตํางระหวํางความคาดหวังที่นักทํองเที่ยวตั้งไว๎ และประสบการณ์ที่
ได๎รับจริงจากการเดินทางทํองเที่ยวยังสถานที่ทํองเที่ยวนั้น 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2543) ได๎กลําว ถึง กระบวนการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยววําคนเรา
นั้นเมื่อมีความต๎องการอยากท่ีจะเดินทางทํองเที่ยว ก็จะทําการตัดสินใจกํอนวําที่ไหนที่จะเดินทางไป
ทํองเที่ยว ใช๎บริการรูปแบบไหน ใช๎ระยะเวลาในการเดินทางทํองเที่ยวกี่วัน ซึ่งการตัดสินใจเดินทาง
ทํองเที่ยวจะมีกระบวนการตัดสินใจอยูํ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที ่1 การสํงเสริมการทํองเที่ยวไปยังตลาดเป้าหมาย ซึ่งโดยทั่วไปสามาร ทําได๎ 4 
แบบ คือการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสํงเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขายเพื่อเป็น
แรงกระตุ๎นให๎นักทํองเที่ยวเกิดความต๎องการที่อยากจะเดินทางทํองเที่ยว 
  ขั้นที ่2 นักทํองเที่ยวได๎รับขําวสารการทํองเที่ยว เป็นขั้นตอนที่นักทํองเที่ยวได๎รับ
ขําวสารการทํองเที่ยว 4 รูปแบบตามที่ได๎กลําวไปแล๎วในขั้นที่ 1 จากการสํงเสริมการทํองเที่ยวของ
หนํวยงานเกี่ยวข๎อง เพ่ือนําข๎อมูลดังกลําวมาประกอบการตัดสินใจการเดินทางทํองเที่ยว ข๎อมูล
ดังกลําวจะเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทํองเที่ยว บริการทางการทํองเที่ยว และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตําง ๆ เพ่ือชักจูงและกระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการอยากจะเดินทางเพ่ือการทํองเที่ยว 
  ขั้นที่ 3 ความต๎องการเดินทางทํองเที่ยว ในขั้นตอนนี้หลังจากท่ีนักทํองเที่ยว
กลุํมเป้าหมายได๎รับขําวสารทางการทํองเที่ยวแล๎วจนกระทั่งเกิดความต๎องการที่จะเดินทางทํองเที่ยว
ขึ้นภายในใจ ซึ่งการเดินทางทํองเที่ยวนั้นจะสามารถตอบสนองความต๎องการภายในของนักทํองเที่ยว
ได๎เป็นอยํางดี 
  ขั้นที ่4 สิ่งจูงใจทางการทํองเที่ยว เป็นขั้นตอนท่ีนักทํองเที่ยวถูกกระตุ๎นให๎เกิดความ
ต๎องการที่จะทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน การจูงใจทางการทํองเที่ยวเกิดจากปัจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัย
ผลัก (Push Factor) อันเป็นสภาพเงื่อนไขท่ีผลักให๎เกิดความต๎องการทํองเที่ยว โดยต๎องการหลีกหนี
ความจําเจซ้ําซากในชีวิตประจําวัน เชํน การมีเวลาวํางมากขึ้น การมีรายได๎เพียงพอ หรือการขยายตัว
ทางการศึกษา และความมั่นใจในการเดินทางทํองเที่ยว เป็นต๎น และอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยดึง (Pull 
Factor) อันเป็นสภาพที่ทํองเที่ยวใหมํ การสํงเสริมการตลาดจากธุรกิจการทํองเที่ยวการขยายตัวของ
บริษัทจัดนําเที่ยว ระบบคมนาคมขนสํงที่ดี เป็นต๎น ซึ่งสิ่งจูงใจนักทํองเที่ยวสามารถแบํงออกได๎เป็น 4 
ประเภท ดังตํอไปนี้ คือ 
   1) สิ่งจูงใจด๎านกายภาพ เป็นแรงกระตุ๎นจากความต๎องการพักผํอนทางรํางกายและ
จิตใจ เพ่ือต๎องการคลายความเครียดและดูแลสุขภาพ เชํน การชื่นชมแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติที่
สวยงาม การอาบน้ําแรํ การรํวมกิจกรรมกีฬา เป็นต๎น 
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   2) สิ่งจูงใจด๎านวัฒนธรรม เป็นสิ่งกระตุ๎นจากความต๎องการในการอยากรู๎อยากเห็น
วัฒนธรรมที่ไมํเคยรู๎จักมากํอน รวมทั้งการดําเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่น เชํน การชมแหลํงทํองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ การชมศิลปะพ้ืนบ๎านและความเป็นอยูํ การเข๎ารํวมในเทศกาลประเพณีตําง ๆ เป็น
ต๎น 
   3) สิ่งจูงใจด๎านสํวนตัว เป็นแรงกระตุ๎นจากความต๎องการสํวนตัวของนักทํองเที่ยว
เชํน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือการรํวมเดินทางไปเพ่ือประกอบศาสนกิจ เป็นต๎น 
    4) สิ่งจูงใจด๎านสถานภาพ เป็นแรงกระตุ๎นจากความต๎องการยกระดับสถานะของ
ตนเองให๎สูงขึ้นและมีชื่อเสียงมากขึ้น เชํน การเข๎ารํวมประชุมสัมมนา การศึกษาตํอตํางประเทศ เป็น
ต๎น 
  ขั้นที ่5 การตัดสินใจเลือกแหลํงทํองเที่ยว เป็นขั้นตอนที่นักทํองเที่ยวกลุํมเป้าหมาย
ได๎รับขําวสารจากการสํงเสริมการทํองเที่ยว เสริมด๎วยแรงกระตุ๎นจากสิ่งจูงใจทําให๎เกิดความต๎องการ
อยากเดินทางทํองเที่ยว และแหลํงทํองเที่ยวที่ตนเองต๎องการเดินทางไปมากที่สุดจะถูกเลือก 
  ขั้นที ่6 การวางแผนคําใช๎จํายการทํองเที่ยว เป็นขั้นตอนในการศึกษาถึงคําใช๎จํายตําง ๆ 
ที่จําเป็นต๎องใช๎ในการเดินทางตามแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎ตัดสินใจเลือกแล๎ว ซึ่งจะต๎องวางแผนคําใช๎จําย
รวมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการทํองเที่ยว เชํน คําท่ีพัก คํายานพาหนะในการเดินทาง คําเยี่ยมชม
สถานที่ คําอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต๎น นักทํองเที่ยวอาจขอข๎อมูลและการชํวยเหลือด๎านการ
วางแผนคําใช๎จํายจากธุรกิจนําเที่ยวก็ได๎ นอกจากนี้ยังต๎องมีการวางแผนถึงความสามาร ในการ 
เดินทางทํองเที่ยวอันประกอบไปด๎วยสิ่งสําคัญตํอไปนี้ คือ 
   1) เวลาวําง วางแผนวําจะใช๎เวลาเทําใดในการทํองเที่ยวและ รวมถึงชํวงเวลาใดท่ี
จะเดินทางทํองเที่ยว 
   2) การเงิน วางแผนคําใช๎จํายตลอดการเดินทางวําจะต๎องใช๎งบเทําไหรํ 
   3) สุขภาพ ในการเดินทางทํองเที่ยวจะต๎องวางแผนวําจะต๎องมีการเตรียมตัวด๎าน
สุขภาพอยํางไร เชํนการปีนเขา การเดินป่า ลํองแพ ตลอดจนการเตรียมยารักษาโรคประจําตัว เป็นต๎น 
   4) อาชีพ จะต๎องวางแผนวําจะมอบภารกิจการงานให๎ใคร 
   5) ระยะทาง จะต๎องวางแผนถึงระยะทางของสถานที่ทํองเที่ยววําจะสมดุลกับเวลา
วํางการเงิน สุขภาพ และอาชีพหรือไมํอยํางไร 
  ขัน้ที่ 7 การเตรียมตัวกํอนเดินทางทํองเที่ยวเป็นขั้นตอนที่นักทํองเที่ยวจะต๎องเตรียมตัว
กํอนออกเดินทางที่จะทํองเที่ยว หลังจากท่ีได๎วางแผนถึงคําใช๎จํายเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งการเตรียมตัวกํอน
ออกเดินทางทํองเที่ยวมีหลายอยํางที่ต๎องคํานึงถึง เชํน การจองตั๋วพาหนะเดินทางการ 
จองตั๋วรายการนําเที่ยว การแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ และการจัดเตรียมเสื้อผ๎ากระเป๋าเดินทาง 
เป็นต๎น 
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  ขั้นที ่8 การเดินทางทํองเที่ยว เป็นขั้นตอนท่ีนักทํองเที่ยวออกเดินทางสูํจุดมุํงหมาย
ปลายทางหรือสถานที่ทํองเที่ยวที่ได๎เลือกไว๎แล๎ว จนกระทั่งกลับสูํที่พักในภูมิลําเนาเดิม โดย
นักทํองเที่ยวจะมีการประเมินการเดินทางทํองเที่ยวเป็นชํวง ๆ ตามท่ีได๎รับประสบการณ์เริ่มตั้งแตํ
ยานพาหนะที่นําสูํจุดมุํงหมาย หรือแหลํงทํองเที่ยว สภาวะแวดล๎อมตํางๆ ของแหลํงทํองเที่ยว
ตลอดจนที่พัก อาหารการกิน และบริการอ่ืน ๆ วําเป็นอยํางไรบ๎าง ตรงกับที่ได๎คาดหวังไว๎หรือไมํ 
  ขั้นที ่9 ประสบการณ์จากการเดินทางทํองเที่ยว เป็นขั้นตอนที่นักทํองเที่ยวจะทําการ
ประเมินประสบการณ์ที่ได๎รับจากการเดินทางทํองเที่ยวครั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางทํองเที่ยว
แล๎ว ซึ่งการประเมินของนักทํองเที่ยวที่ได๎รับจากการเดินทางทํองเที่ยววําจะเกิดความรู๎สึกพึงพอใจ 
หรือไมํพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินของนักทํองเที่ยวที่ได๎รับหรือสัมผัสผํานการทํองเที่ยวในครั้งนี้ ไมํ
วําจะเป็น สถานที่ คน สภาวะแวดล๎อม ตลอดจนการให๎บริการของธุรกิจทํองเที่ยว 
  ขั้นที ่10 ทัศนคติตํอการเดินทางทํองเที่ยว เป็นขั้นตอนที่นักทํองเที่ยวเกิดทัศนคติตํอ
การเดินทางทํองเที่ยวหลังจากประเมินประสบการณ์จากการทํองเที่ยวแล๎ว ทันคติท่ีดีจะเกิดข้ึนหาก
นักทํองเที่ยวได๎รับความรู๎สึกหรือสิ่งที่ดีก็จะเกิดเป็นความพึงพอใจ และยังอาจทําให๎อยากที่จะกลับมา
ทํองเที่ยวซ้ําอีกด๎วย หรือแม๎กระท่ังบอกตํอให๎บุคคลอื่นมาทํองเที่ยวด๎วยเชํนกัน แตํหากนักทํองเที่ยว
เกิดความไมํพึงพอใจจากการทํองเที่ยวก็จะมีทันคติที่ไมํดี ทําให๎ไมํอยากไปทํองเที่ยวอีก และอาจนําไป
บอกคนอื่นไมํให๎เดินทางมาทํองเที่ยวด๎วยเหมือนกัน 
 สรุปได๎วํา พฤติกรรมการใช๎บริการโรงแรม หมายถึง สิ่งที่นักทํองเที่ยวปฏิบัติเมื่อมีการ
ตัดสินใจทํองเที่ยว โดยการกระทําหรือการแสดงออกใด ๆ เพ่ือตอบสนองความต๎องการ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเดินทางทํองเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นการค๎นหา หรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภค เพ่ือทราบถงึลักษณะความต๎องการ และพฤติกรรม
การซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภค ประกอบด๎วยการตระหนัก หรือการรับรู๎ปัญหา การหาข๎อมูลเกี่ยวกับ
สินค๎าและบริการ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและการเดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยว และ
พฤติกรรมภายหลังการเดินทาง 
 
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 อําเภออัมพวา เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู๎คนมาตั้ง
ถิ่นฐานอาศัยอยูํไมํมากนักตํอมาเม่ือเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2310 ผู๎คนอพยพมาอยูํกันมาก
ขึ้น เพราะมีทําเลเหมาะแกํการเพาะปลูกและเป็นที่อยูํอาศัย ตามหลักฐานที่พอจะค๎นคว๎าได๎นั้น 
ปรากฏวํา ทึ่วําการอําเภออัมพวาในอดีตได๎อาศัยศาลาการเปรียญของวัดอัมพวันเจติยาราม ตํอมาได๎
ย๎ายข๎ามคลองอัมพวาไปอยูํที่ศาลาการเปรียญวัดท๎ายตลาด ตําบลบางกะพ๎อม ซึ่งอยูํหํางจากสถานที่
เดิมไปประมาณ 400 เมตร และได๎ย๎ายมาอยูํที่ริมฝั่งแมํน้ําแมํกลองมาจนทุกวันนี้ และคงใช๎ชื่ออัมพวา 
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เพราะบริเวณนี้เดิมเป็นเรือกสวน มีต๎นมะพร๎าว และต๎นมะมํวงอยูํเป็นจํานวนมาก ต๎นมะพร๎าวนั้นเป็น
พืชหลักของสมุทรสงครามและมีอยูํทั่วไป สํวนต๎นมะมํวงมีการปลูกอยูํอยํางหนาแนํนที่บริเวณนี้ จึงใช๎
ชื่ออัมพวามาตลอด (กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) 
 
ภาพที่ 2.1: แผนที่ตั้งและการเข๎าถึงอําเภออัมพวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  เป็นที่ราบลุํม แมํแมํน้ําแมํกลองไหลผําน มีลําคลองผํานหลายสาย เชํน 
คลองอัมพวา คลองวัดนางวัง คลองวัดบางกะพ๎อม คลองบางจาก คลองดาวดึงษ์ คลองลัตตาโชติ 
ได๎รับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน น้ําไหลขึ้นลงตลอดปี พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นสวนผลไม๎ ได๎แกํ สวนลิ้นจี่ 
สวนส๎มโอ สวนมะพร๎าว สวนมะมํวง (กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) 
 ลักษณะภูมิอากาศ  โดยทั่วไป จะมีฝนตกชุกประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เนื่องจาก
ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ๎เนื่องจากอยูํไมํไกลทะเลมากนัก จึงทําให๎อากาศไมํหนาว
จัดมากนัก (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ และ ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, 2553) 
 ที่ตั้งและอาณาเขต  อําเภออัมพวามีอาณาเขตติดตํอกับอําเภอข๎างเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตํอกับอําเภอบางคนที 
  ทิศใต๎ ติดตํอกับอําเภอเทืองสามุทรสงคราม 
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับอําเภอเขาย๎อยและอําเภอบ๎านแหลม(จังหวัดเพชรบุรี) 
  ทิศตะวันตก ติดตํอกับอําเภอปากทํอและอําเภอวัดเพลง (จังหวัดราชบุรี) 
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 สถานที่ทํองเที่ยวในอําเภออัมพวา (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ และ ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, 
2553) 
  1) ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
 

ภาพที่ 2.2: ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพียง 20 กิโลเมตรจากอัมพวา จะถึงตลาดน้ําดําเนินสะดวก สถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมอีก
แหํงหนึ่ง เปิดให๎เข๎าเที่ยวชมตั้งแตํเวลา 8.00-12.30 น. จะทํองเที่ยวโดยการเดินเลาะริมคลองหรือจะ
นั่งเรือลํองดูทิวทัศน์ 2 ฝั่งคลองก็ได๎บรรยากาศท้ัง 2 แบบ 
  2) ตลาดน้ําอัมพวา 
 

ภาพที่ 2.3: ตลาดน้ําอัมพวา 
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  ตลาดน้ํายามเย็น หรือตลาดน้ําอัมพวาหํางจากรีสอร์ทเพียง 3 กิโลเมตร ขณะนี้กําลัง
ได๎รับความนิยมอยํางมากเนื่องจาก บรรยากาศริมสองฝั่งน้ํายังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว๎ได๎เป็น
อยํางดี เลือกชิมอาหารไทยนานาชนิดจากพํอค๎า แมํค๎าที่พายเรือขายในคลอง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ในการลํองเรือชมวิถีชีวิตชาวบ๎าน และหิ่งห๎อย 
  3) ตลาดทางรถไฟ  
 
ภาพที่ 2.4: ตลาดทางรถไฟ 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากอัมพวาไปสูํตลาดแมํกลองประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบตลาดที่แปลกตา ด๎วยมีพํอค๎า 
แมํค๎า หลายร๎านขายของกันบนทางรถไฟ เป็นอีกตลาดหนึ่งที่นําแวะเท่ียวชม เพราะมีความตื่นตา  
ตื่นใจเป็นอยํางยิ่งเมื่อรถไฟวิ่งเข๎าสูํชานชาลา พํอค๎า แมํค๎า เหลํานี้จะทําอยํางไร ต๎องแวะไปดูด๎วย 
ตาตนเอง 
  4. วัดบางกุ๎ง 
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ภาพที่ 2.5: วัดบางกุ๎ง 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 สร๎างข้ีนในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะพิเศษ คือโบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด๎วยรากและ ต๎นไม๎
ถึงสี่ชนิด ได๎แกํ ต๎นโพธิ์ ต๎นไทร ต๎นไกร ต๎นกรําง ยึดไว๎ทั้งหลังเป็นเวลารวมกวํา 200 ปี จนกลายเป็น
สถานที่ทางการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยแนะนําให๎เป็นหนึ่งใน “Unseen Thailand” 
  5) อุทยาน ร.2  
 
ภาพที่ 2.6: อุทยาน ร.2 
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 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ลักษณะเป็นอาคาร
ทรงไทย 4 หลัง แบํงออกเป็นสํวนตําง ๆ ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุสมัยต๎นรัตนโกสินทร์ 
เครื่องเบญจรงค์เครื่องถ๎วย หัวโขนเปิดให๎ชมทุกวัน 
  6) โบสถ์คริสต์  
 
ภาพที่ 2.7: โบสถ์คริสต์ 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  
 สร๎างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1890 โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสและญาติพ่ี
น๎อง โดยใช๎เวลาในการสร๎างทั้งสิ้นรวม 6 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศสฉาบด๎วย
ปูนดําภายในประดับด๎วยกระจกสีสวยสดงดงาม 
  7) ดอนหอยหลอด  
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ภาพที่ 2.8: ดอนหอยหลอด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
 สถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยูํปากแมํน้ําแมํกลอง 
บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยูํหลายชนิด ไมํวําจะเป็น หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็นและหอยที่พบ
มากที่สุดคือ หอยหลอด จึงเป็นจุดเดํนของสถานที่แหํงนี้ 
  8) ลํองเรือชมหิ่งห๎อย 
 
ภาพที่ 2.9: ลํองเรือชมหิ่งห๎อย 
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 มาตลาดน้ําอัมพวาทั้งที ต๎องไปดูแมลงชนิดนี้ หิ่งห๎อย จะพบได๎ในระบบนิเวศน์ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ เพราะการดํารงชีวิตอยูํของหิ่งห๎อยต๎องอาศัยน้ําค๎าง และสิ่งแวดล๎อมที่
ไมํมีพิษ สัมผัสธรรมชาติด๎วยการลํองเรือมาตร ที่มีความปลอดภัย และนั่งสบายได๎ทุกวัย  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Ismail, Hanafiah, Aminuddin & Mustafa (2016) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให๎บริการ 
ความพึงพอใจ และการตัดสินใจใช๎บริการโฮมสเตย์ อธิบายวํา โฮมสเตย์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์การ
ทํองเที่ยวของชุมชน โดยหลายประเทศมีการเติบโตอยํางมากรวมทั้งโครงการโฮมสเตย์ในมาเลเซีย  
แตํอุตสาหกรรมนี้ก็ต๎องเผชิญกับความท๎าทายใหมํ ๆ มากมาย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช๎การวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามซึ่งได๎รับการตรวจสอบตามความตรงเชิงเนื้อหาและความนําเชื่อถือโดยใช๎
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยการตรวจสอบ (Exploratory Factor Analysis EFA) ผลการศึกษายืนยัน
ความสัมพันธ์ระหวํางคุณภาพการให๎บริการ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจใช๎บริการของ
นักทํองเที่ยว 
 Kasuma, Esmado, Yacob, Kanyan & Nahar (2016) ศึกษาเรื่องการรับรู๎ของ
นักทํองเที่ยวเกี่ยวกับธุรกิจโฮมสเตย์: กรณีศึกษา รัฐซาบะฮ์ การศึกษาครั้งนี้มุํงเน๎นการรับรู๎เกี่ยวกับ
การทํองเที่ยวของธุรกิจโฮมสเตย์ในรัฐซาบาห์ โดยการทําความเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎
ของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพการให๎บริการโครงสร๎างพื้นฐานการสํงเสริมและ
ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได๎รับ จากการวิเคราะห์ถดถอยพบวํามีความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎ของ
นักทํองเที่ยวกับคุณภาพการบริการ โครงสร๎างพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโฮมสเตย์ นอกจากนี้
ยังพบวํา คุณภาพการบริการและการสํงเสริมการขายมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของนักทํองเที่ยวที่ซึ่ง
นําไปสูํความพึงพอใจมากขึ้น 

 Assaf & Magnini (2012) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค๎าในการวัด
ประสิทธิภาพของโรงแรม: หลกัฐานจากอุตสาหกรรมโรงแรมในสหรัฐอเมริกา (Accounting for 
customer satisfaction in measuring hotel efficiency: Evidence from the US Hotel 
Industry) และพบวํา ความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญจากการให๎บริการ แตํมักจะ 
ถูกละเลยในการศึกษาประสิทธิภาพของโรงแรม การศึกษาครั้งนี้ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไมํรวม
ความพึงพอใจของลูกค๎าท่ีอาจนําไปสูํความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญในความหมายและการจัดอันดับ
ของคะแนนประสิทธิภาพของโรงแรม การศึกษาครั้งนี้ได๎รับผลคะแนนประสิทธิภาพของโรงแรมใช๎
วิธีการสุํมแบบ Stochastic Frontier ที่อยูํบนพ้ืนฐานของตัวอยํางที่สมดุลของกลุํมโรงแรมชั้นนําใน
สหรัฐอเมริกา การศึกษาครั้งนี้ มีการนําเสนอและเปรียบเทียบผลด๎านประสิทธิภาพจากสองรูปแบบ
ของการศึกษา รูปแบบแรก มีการรวมเอาคะแนนความพึงพอใจของลูกค๎าและรูปแบบที่สอง ไมํรวม

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431911001435
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431911001435
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คะแนนความพึงพอใจของลูกค๎า การศึกษามีการอภิปรายถึงความแตกตํางของคะแนนด๎าน
ประสิทธิภาพระหวํางทั้งการศึกษาทั้งสองรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายคําคะแนนประสิทธิภาพ
ของแตํละกลุํมเครือโรงแรมและให๎คําแนะนําสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 AbuKhalifeh & Som (2013) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพการให๎บริการใน
อุตสาหกรรมโรงแรม: กรอบแนวคิดสําหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Service Quality 
Management in Hotel Industry: A Conceptual Framework for Food and Beverage 
Departments) พบวํา คุณภาพการให๎บริการเป็นประเด็นที่สําคัญของการวิจัยที่เก่ียวข๎องกับแผนก
อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม แม๎จะมีงานวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการ แตํเหตุผล
ที่วําทําไมแขกมาพักซํ้าที่โรงแรมและทําไมการบริการที่มีคุณภาพสูงจากแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
เป็นสิ่งจําเป็นนั้น ยังคงยังไมํได๎คําตอบ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูํ
ในการบริหารจัดการคุณภาพการให๎บริการในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ของโรงแรม กระบวนการ
ของโรงแรมและกรอบการจัดการคุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานี้ อภิปรายถึงโมเดล
ที่มชีื่อเสียงและอธิบายกรอบมิติ การจัดการคุณภาพการของ Parasuraman ของการให๎บริการที่
เกี่ยวข๎องกับอาหารและเครื่องดื่ม และการประยุกต์ใช๎กับอุตสาหกรรมโรงแรม การศึกษาแนวคิดใน
ครั้งนี้ ได๎เสนอแนะวิธีการประยุกต์ใช๎แบบจําลองมิติคุณภาพการให๎บริการในแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดีในการตอบสนองความพึงพอใจของแขกที่มาใช๎
บริการ 
 Seubsamarn (2009) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํองเที่ยวโฮมสเตย์ 
ในประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาถึงแรงจูงใจและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักทํองเที่ยว 
และศึกษาคุณลักษณะที่ทําให๎นักทํองเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวชมสถานที่ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 
ข๎อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมจากผู๎ใช๎บริการโฮมสเตย์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย  
ผลการศึกษาพบวํา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คุณลักษณะทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจโดยรวมของนักทํองเที่ยว และความพึงพอใจโดยรวมของนักทํองเที่ยวเป็นตัวบํงชี้ที่สําคัญของ
การตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว 
 Baker & Crompton (2000) คุณภาพการให๎บริการ ความพึงพอใจ และการตัดสินใจใช๎
บริการ การศึกษาครั้งใช๎แบบจําลองสมการโครงสร๎างภายใต๎สมมุติฐานวําการรับรู๎คุณภาพการบริการ
จะมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการมากกวําความพึงพอใจ ผลการวิจัยชี้ให๎เห็นวํา ปัจจัยคุณภาพการ
ให๎บริการและความพึงพอใจมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการของนักทํองเที่ยว โดยการประเมินคุณภาพ
การให๎บริการและความพึงพอใจของทั้งสองด๎าน แตํเนื่องจากคุณภาพการให๎บริการอยูํภายใต๎การ
ควบคุมของฝ่ายจัดการจึงนําจะเป็นมาตรการที่มีประโยชน์มากข้ึน 
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2.5 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 2.5.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 กรอบแนวคิดการวิจัยในข๎างต๎นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระ ได๎แก ํคุณภาพ
การให๎บริการ และความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว กับตัวแปรตามการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พัก
แบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ภาพที่ 2.10: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

คุณภาพการให้บริการ 
 

1. ความเชื่อถือ ไว๎วางใจได๎ 
2. การให๎ความเชื่อมั่น  
3. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
4. ความเอาใจใสํ  
5. การสนองตอบลูกค๎า 

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 
1. การตอบสนองความจําเป็นของลูกค๎า 
2. การตอบสนองความคาดหมายของ
ลูกค๎า 
3. การตอบสนองเกินความคาดหมายของ

ลูกค๎า 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮมสเตย ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 

1. การตระหนักหรือการรับรู๎ปัญหา  
2. การหาข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าและ

บริการ  
3. การประเมินทางเลือก  
4. การตัดสินใจซื้อและการเดินทางไปยัง

สถานที่ทํองเที่ยว  
5. พฤติกรรมภายหลังการเดินทาง 
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 2.5.2 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให๎บริการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมส
เตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวสํงผลการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและตัวอยําง  
 3.2 ประเภทของข๎อมูล 
 3.3 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา  
 3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.5 การแปรผลข๎อมูล  
 3.6 วิธีการทางสถิติสําหรับใช๎ในการวิเคราะห์ 

 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 
ปีขึ้นไป ที่รู๎จัก เคยเดินทางไปทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่อัมพวา หรือกําลังตัดสินใจทํองเที่ยวแบบโฮมส
เตย์ที่อัพวา เนื่องจากกลุํมประชากรดังกลําวเป็นกลุํมประชากรที่มีอํานาจในการซื้อ และมีสามารถ
ตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง ทั้งนี้เพราะมีรายได๎จากผู๎ปกครอง หรือรายได๎จากการทํางาน  
 3.1.2 ตัวอยําง 

 ตัวอยํางที่ใช๎ศึกษา คือ นักทํองเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจากข๎อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวําประชากร เพศชายและเพศหญิง ที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 3,561,448 คน (กรมการปกครอง, 2561) จึงทํา
การหาขนาดของกลุํมตัวอยํางโดยอาศัยสูตรในการคํานวณ ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยยอมให๎มีคําความแปรปรวนเทํากับ 5% ซึ่งสูตรที่ใช๎ในการคํานวณหาขนาดของกลุํมตัวอยําง
มีดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) 
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   n = 
  
เมื่อ   n =  ขนาดตัวอยําง 
   N = ขนาดประชากร 
   e =  สัดสํวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ 5% 
 
 
แทนคํา   N = 
     
    =                         399.95 
 
  
 ได๎ขนาดตัวอยํางอยํางน๎อย 400 คน จึงจะสามารถประมาณคําร๎อยละ โดยมีความผิดพลาด
ไมํเกินร๎อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์
ข๎อมูล ผู๎วิจัยจึงใช๎ขนาดกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง   

 
3.2 ประเภทของข้อมูล 
        ข๎อมูลที่ใช๎ในกระบวนการศึกษา ได๎แก ํการจัดทําข๎อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
วิเคราะห์ข๎อมูล การแปลความและการสรุปผล ประกอบด๎วย 
 3.2.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ  เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นเองโดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสม
สําหรับการเก็บรวบรวมซึ่งในที่นี้ คือ แบบสอบถามที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง 
 3.2.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ เน๎นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหลํงที่สามารถอ๎างอิงได๎และมี
ความนําเชื่อถือ ได๎แกํ  
  1) ตํารา หนังสือ 
  2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผํานมาแตํมีความเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยในครั้งนี้และ  
  3) วารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท้ังที่ใช๎ระบบเอกสารและระบบออนไลน์ 

 
 
 
 

            N 

       1 + N(e)2 

 

     3,561,448 

       1 + 3,561,448 (0.05)2 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลจากตัวอยําง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร๎างแบบสอบถามเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรที่ศึกษา 
 3.3.2 ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
 3.3.3 สร๎างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นตํอไปนี้ คือ    
  1) ข๎อมูลสํวนบุคคล   
  2) คุณภาพการให๎บริการ  
  3) ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว  
  4) การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 3.3.4 นําแบบสอบถามที่ได๎สร๎างข้ึนมาเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและ
เสนอแนะข๎อปรับปรุงแก๎ไข 
 3.3.5 ทําการแก๎ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะให๎ถูกต๎อง 
 3.3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอยํางจํานวน 30 รายเพื่อหาคําความเชื่อมั่นและนํา
ผลที่ได๎เข๎าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.3.7 ทําการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําเสนอให๎อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ
กํอนแจกแบบสอบถาม 
 3.3.8 แจกแบบสอบถามไปยังตัวอยําง 

 
3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ  
 3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity)  
 ผู๎วิจัยได๎นําเสนอแบบสอบถามที่ได๎สร๎างขึ้นตํออาจารย์ที่ปรึกษา และผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบความครบถ๎วนและความสอดคล๎องของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามที่
ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทํานที่พิจารณาแบบสอบถาม  
 3.4.2 วิธีการและขั้นตอนการประเมิน 
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาผู๎วิจัยได๎กระทําได๎โดยการนํานิยามเชิงปฏิบัติการ และข๎อ
คําถามให๎ผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข๎องพิจารณาความสอดคล๎อง และกรอกผลการพิจารณา 
ซึ่งดัชนีที่ใช๎แสดงคําความสอดคล๎องเรียกวํา ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู๎เชี่ยวชาญประเมินด๎วยคะแนน 3 ระดับ  
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 ให๎คะแนน +1 หากแนํใจวํา ข๎อคําถามนั้นสอดคล๎องกับนิยามของตัวแปรที่กําหนด 
 ให๎คะแนน 0 หากไมํแนํใจวํา ข๎อคําถามนั้นสอดคล๎องกับนิยามของตัวแปรที่กําหนด 
 ให๎คะแนน -1 หากแนํใจวํา ข๎อคําถามนั้นไมํสอดคล๎องกับนิยามของตัวแปรที่  
 กําหนดคําดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไป (กรมวิชาการ, 2545, 
หน๎า 65) 
 
 สูตรในการคํานวณ 
 

    
N

R
IOC


  

 
  IOC  คือ ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค์ 
  R   คือ คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ 

  RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน 
     คือ จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ 
 
 ผลการวิเคราะห์คํา ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามและวัตถุประสงค์ ( Item-
Objective Congruence Index: IOC) โดยผู๎เชี่ยวชาญ พบวํามึคําตั้งแตํ 0.3 ขึ้นไป จึงไมํต๎องตัด
คําถามข๎อใดออก 
 
 3.4.3 การตรวจสอบความเชื่อมั่น  
 ผู๎วิจัยพิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึง
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได๎คําความเชื่อมั่นของคําถามแตํละประเด็นและคําความ
เชื่อมั่นรวมอยูํระหวํางคํา 0.817 – 0.937 นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นยังได๎ผํานการตรวจสอบ
เนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร๎อยแล๎ว จึงได๎สรุปวําแบบสอบถามที่ได๎สามารถนําไปใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลได๎ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
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3.5 การแปลผลข้อมูล 
 ผู๎ทําวิจัยได๎กําหนดอันตรภาคชั้นชั้น สําหรับการแปลผลข๎อมูลโดยคํานวณอันตรภาคชั้นชั้น 
เพ่ือกําหนดชํวงชั้น ด๎วยการใช๎สูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตํละชํวงชั้น ดังนี้ (ธานินทร์      
ศิลป์จารุ, 2555) 
 
  อันตรภาคชั้น =    คําสูงสุด – คําต่ําสุด 

                       จํานวนชั้น 
 
      = 5 – 1  = 0.80 
                   5 
 

 การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยชํวงชัน้ของคําคะแนน ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น  4.24 – 5.00      หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
  อันตรภาคชั้น  3.43 – 4.23      หมายถึง ระดับมาก 
  อันตรภาคชั้น  2.62 – 3.42      หมายถึง ระดับปานกลาง 
  อันตรภาคชั้น  1.81 – 2.61      หมายถึง ระดับน๎อย 
  อันตรภาคชั้น  1.00 – 1.80      หมายถึง ระดับที่สุด  
 
3.6 วิธีการทางสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู๎ทําวิจัยได๎กําหนดคําสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ 
ไว๎ดังนี้ คือ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง
ตํอไปนี้ คือ   
  1) ตัวแปรด๎านปัจจัยสํวนบุคคลของตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ใช๎มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไมํสามารถวัด
เป็นมูลคําได๎และผู๎วิจัยต๎องการบรรยายเพื่อให๎ทราบถึงจํานวนตัวอยํางจําแนกตามคุณสมบัติเทํานั้น 
ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ คําความถี ่(จํานวน) และคําร๎อยละ  
  2) ตัวแปรด๎านระดับความคิดเห็น ได๎แกํ คุณภาพการให๎บริการ ความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยว และการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นข๎อมูลที่ใช๎มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู๎วิจัยได๎กําหนดคําคะแนนให๎แตํละระดับ 
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และผู๎วิจัยต๎องการทราบจํานวนตัวอยําง และคําเฉลี่ยคะแนนของแตํละระดับความคิดเห็นของ
ตัวอยําง สถิติที่ใช๎จึงได๎แกํ คําความถี ่คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.6.2 สถิติเชิงอ๎างอิง ผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติเชิงอ๎างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษาของ
ตัวอยํางโดยใช๎การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการสํงผลตํอกันระหวํางตัวแปร
อิสระหลายตัว ได๎แกํ คุณภาพการให๎บริการ และความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว ซึ่งใช๎มาตรวัด 
อันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัว คือ การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งใช๎มาตรวัดอันตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกตํางที่ตัวแปรอิสระ
ดังกลําวแตํละตัวมีตํอตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติท่ีใช๎คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple 
Regression) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในบทนี้ เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการอธิบายและทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวกับตัวแปรแตํ
ละตัว ซึ่งข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถ๎วนสมบูรณ์ จํานวน
ทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด ผลการวิเคราะห์ แบํง
ออกเป็น 5 สํวน ประกอบด๎วย 
 4.1 ข๎อมูลสํวนบุคคล 
 4.2 ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ 
 4.3 ปัจจัยความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
 4.4 การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 การนําเสนอในสํวนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน สถิติที่นํามาใช๎ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) ผลดังกลําวปรากฏในตาราง
และคําอธิบายตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลสํวนบุคคล จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 133 33.2 
หญิง 267 66.8 

รวม 400 100.0 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
ซึ่งมีจํานวน 267 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.8 และเป็นเพศชาย จํานวน 133 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.2 
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ตารางที่ 4.2: จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลสํวนบุคคล จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 20 ปี 5 1.2 
21 – 29 ปี 210 52.5 
30 – 39 ปี 144 36.0 
40 – 49 ปี 34 8.5 
50 – 59 ปี 7 1.8 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 21 – 29 
ปี ซึ่งมีจํานวน 210 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.5 และรองลงมามีอายุ 30 – 39 ปี มีจํานวน 144 คน คิด
เป็นร๎อยละ 36.0 อายุ 40 – 49 ปี มีจํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.5 อายุ 50 – 59 ปี จํานวน 7 
คน คิดเป็นร๎อยละ 1.8 และอายุ 18 – 20 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3: จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลสํวนบุคคล จําแนกตามสถานภาพ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
โสด 236 59.0 
สมรส 136 34.0 
ม๎าย/หยําร๎าง 28 7.0 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพโสด 
จํานวน 236 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.0 รองลงมา สมรส จนําวน 136 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.0 และ
ม๎าย/ หยําร๎าง จํานวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4: จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลสํวนบุคคล จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 18 4.5 
เจ๎าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 41 10.2 
พนักงานบริษัทเอกชน 318 79.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ข๎าราชการ 

10 2.5 

แมํบ๎าน/พํอบ๎าน 8 2.0 
อ่ืนๆ 5 1.2 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 318 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.5 รองลงมา เจ๎าของธุรกิจ / อาชีพอิสระ 
จํานวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.2 อาชีพนักเรียน นักศึกษา จํานวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.5 
อาชีพ แมํบ๎าน/พํอบ๎าน จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 1.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5: จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลสํวนบุคคล จําแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ํากวํา 15,000 บาท 25 6.2 
10,001 – 20,000 บาท 145 36.2 
20,001 – 30,000 บาท 108 27.0 
30,001 – 40,000 บาท 48 12.0 
40,001 – 50,000 บาท 26 6.5 

50,001 บาท ขึ้นไป 48 12.0 

รวม 400 100.0 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.2 และรองลงมามีรายได๎
เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 108 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.0 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 
– 40,000 บาท และ 50,001 บาท ขึ้นไป เทํากันที่จํานวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.0 รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.5 และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ต่ํา
กวํา 15,000 บาท มีจํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.2 ตามลําดับ 
 
4.2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
 การนําเสนอในสํวนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ สถิติที่นํามาใช๎
ได๎แกํ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลดังกลําวปรากฏในตาราง และคําอธิบายตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.6: คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตํอปัจจัยคุณภาพ

การให๎บริการ 
 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ   S.D การแปลผล 

1. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 
   1.1 ที่พักแบบโฮมสเตย์ให๎บริการได๎ตรงตามท่ีชี้แจงไว๎ เชํน 
กิจกรรมทํองเที่ยวตํางๆ เป็นต๎น 

4.02 .711 
มาก 

   1.2 ผู๎ให๎บริการสามารถให๎บริการเหมือนกันทุกครั้งที่มาใช๎
บริการ 

4.06 .689 
มาก 

   1.3 การจองห๎องพักมีความนําเชื่อถือ 3.97 .773 มาก 

   1.4 การให๎บริการมีมาตรฐานทุกครั้งที่มาใช๎บริการ 4.18 .716 มาก 

รวม 4.05 .611 มาก 

2. ด้านการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance) 

   2.1 ผู๎ให๎บริการมีความรูสามารถให๎ข๎อมูลและตอบคําถาม
ของทํานได๎เป็นอยํางดี 

3.96 .772 
มาก 

   2.2 ทํานมั่นใจในความปลอดภัยระหวํางเข๎าพัก 4.01 .806 มาก 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ): คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตํอปัจจัย
คุณภาพการให๎บริการ 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ   S.D การแปลผล 

   2.3 ที่พักแบบโฮมสเตย์ให๎ความสําคัญกับข๎อติชมและ
ปัญหาของลูกค๎า สามารถแก๎ไขได๎อยํงรวดเร็ว 

3.90 .818 
มาก 

   2.4 ผู๎ให๎บริการสามารถสื่อสารกับลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง 
สร๎างความมั่นใจให๎แกํทําน 

4.07 .780 
มาก 

รวม 3.98 .695 มาก 

3. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 
   3.1 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีที่จอดรถเพียงพอกับจํานวน
ลูกค๎า 

4.07 .743 
มาก 

   3.2 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสถานที่นั่งพักผํอนเหมาะสมกับ
จํานวนลูกค๎า 

4.07 .751 
มาก 

   3.3 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสัญญาณ wifi ให๎บริการทั่ว
บริเวณท่ีพักแบบโฮมสเตย์ 

4.06 .827 
มาก 

   3.4 ห๎องพักมีการตกแตํงที่เป็นระเบียบ 3.92 .841 มาก 

รวม 4.02 .701 มาก 

4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 

   4.1 ผู๎ให๎บริการให๎ความใสํใจในความต๎องการของลูกค๎า
เป็นรายบุคคล 

4.12 .748 
มาก 

   4.2 ผู๎ให๎บริการให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มี
อัธยาศัยไมตรีตํอลูกค๎า 

4.11 .726 
มาก 

   4.3 ผู๎ให๎บริการสามารถจดจําบริการที่ลูกค๎าต๎องการได๎ 4.02 .774 มาก 

   4.4 ที่พักแบบโฮมสเตย์แหํงนี้มีการสอบถามความ
ต๎องการของลูกค๎า เพื่อให๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง 

3.98 .796 
มาก 

รวม 4.06 .666 มาก 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ): คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตํอปัจจัย
คุณภาพการให๎บริการ 
 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ   S.D การแปลผล 

5. ด้านการสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) 

   5.1 ผู๎ให๎บริการมีจํานวนเพียงพอ สามารถให๎บริการลูกค๎า
ได๎ทั่วถึง 

4.03 .814 
มาก 

   5.2 ผู๎ให๎บริการสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎องและ
รวดเร็ว 

4.04 .773 
มาก 

   5.3 ผู๎ให๎บริการมีความพร๎อมให๎บริการตลอดเวลา 4.02 .883 มาก 

   5.4 ผู๎ให๎บริการมีความเต็มใจที่จะให๎บริการอยําง
สม่ําเสมอ 

3.89 .952 
มาก 

รวม 3.99 .758 มาก 

คุณภาพการให้บริการ รวม  4.02 .627 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตํอ 
ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ โดยภาพรวมในระดับเห็นด๎วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 และเมื่อ
พิจารณาปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ เป็นรายด๎านแล๎ว พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับทุกด๎าน
อยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยที่มากท่ีสุดคือ ด๎านความเอาใจใสํ รองลงมาคือ ด๎านความ
นําเชื่อถือไว๎วางใจได๎ ถัดมา ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ถัดมาด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า 
และด๎านการให๎ความเชื่อมั่น ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายแตํละด๎านได๎ดังนี้ 
 ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจได๎ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ การให๎บริการมีมาตรฐานทุก
ครั้งที่มาใช๎บริการ มากท่ีสุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาผู๎ให๎บริการสามารถให๎บริการ
เหมือนกันทุกครั้งที่มาใช๎บริการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 และที่พักแบบโฮมสเตย์ให๎บริการได๎ตรง
ตามท่ีชี้แจงไว๎ เชํน กิจกรรมทํองเที่ยวตํางๆ เป็นต๎น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 สํวนข๎อที่ผู๎ตอบ
แบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ การจองห๎องพักมีความนําเชื่อถือ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 
 ด๎านการให๎ความเชื่อม่ัน  ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ผู๎ให๎บริการสามารถสื่อสารกับ
ลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง สร๎างความมั่นใจให๎แกํทําน มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 รองลงมา ทําน
มั่นใจในความปลอดภัยระหวํางเข๎าพัก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.01 และผู๎ให๎บริการมีความรู๎ สามารถ
ให๎ข๎อมูลและตอบคําถามของทํานได๎เป็นอยํางดี ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.96 สํวนข๎อที่ผู๎ตอบ
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แบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ที่พักแบบโฮมสเตย์ให๎ความสําคัญกับข๎อติชมและปัญหาของลูกค๎า 
สามารถแก๎ไขได๎อยํงรวดเร็ว ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.90 
 ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ที่พักแบบโฮมสเตย์
มีที่จอดรถเพียงพอกับจํานวนลูกค๎า และที่พักแบบโฮมสเตย์มีสถานที่นั่งพักผํอนเหมาะสมกับจํานวน
ลูกค๎า มากท่ีสุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 รองลงมา ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสัญญาณ wifi ให๎บริการ
ทั่วบริเวณท่ีพักแบบโฮมสเตย์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 สํวนข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อย
ที่สุดคือ ห๎องพักมีการตกแตํงที่เป็นระเบียบ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.92 
 ด๎านความเอาใจใสํ  ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ผู๎ให๎บริการให๎ความใสํใจในความ
ต๎องการของลูกค๎าเป็นรายบุคคล มากท่ีสุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.12 รองลงมา ผู๎ให๎บริการ
ให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีอัธยาศัยไมตรีตํอลูกค๎า ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.11 และผู๎
ให๎บริการสามารถจดจําบริการที่ลูกค๎าต๎องการได๎ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 สํวนข๎อที่ผู๎ตอบ
แบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ที่พักแบบโฮมสเตย์แหํงนี้มีการสอบถามความต๎องการของลูกค๎า 
เพ่ือให๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98 
 ด๎านการสนองตอบลูกค๎า  ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ผู๎ให๎บริการสามารถแก๎ปัญหาได๎
อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.04 รองลงมา ผู๎ให๎บริการมีจํานวนเพียงพอ 
สามารถให๎บริการลูกค๎าได๎ทั่วถึง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.03 และผู๎ให๎บริการมีความพร๎อมให๎บริการ
ตลอดเวลา ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 สํวนข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุด คือ ผู๎
ให๎บริการมีความเต็มใจที่จะให๎บริการอยํางสม่ําเสมอ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.89 
 
4.3 ปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 การนําเสนอในสํวนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว สถิติที่
นํามาใช๎ได๎แกํ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลดังกลําวปรากฏในตาราง และคําอธิบาย
ตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.7: คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตํอความพึงพอใจ
ของนักทํองเที่ยว 

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   S.D การแปลผล 

1. สินค้าและบริการ 

1.1 สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในโฮมสเตย์มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.18 .706 
มาก 

1.2 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสิ่งดึงดูดใจ และสวยงาม แปลกตา 
แตกตํางจากท่ีอ่ืน 

4.08 .749 
มาก 

1.3 ผู๎ให๎บริการมีความชํานาญด๎านการให๎บริการที่พักแบบ
โฮมสเตย์เป็นอยํางดี 

4.13 .721 
มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.12 .645 มาก 

2. ราคา 

2.1 ราคาห๎องพักมีความเหมาะสม 4.17 .633 มาก 

2.2 ราคาคําอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 4.07 .703 มาก 

2.3 ราคาคํากิจกรรมอ่ืนๆ มีความเหมาะสม 4.09 .714 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.10 .619 มาก 

3. คุณภาพและความเชื่อถือได้ 

3.1 การให๎บริการของโฮมสเตย์มีความนําเชื่อถือ วางใจได๎ 4.13 .755 มาก 

3.2 การให๎บริการของโฮมสเตย์มีความรวมเร็ว ไมํยุํงยาก 4.16 .797 มาก 

3.3 พนักงานสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎เป็นอยํางดี 4.14 .797 มาก 

4. การส่งมอบสินค้า    

4..1 โฮมสเตย์ให๎บริการตรงตามท่ีโฆษณาไว๎ 3.95 .785 มาก 

4.2 โฮมสเตย์ให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํมี
ข๎อผิดพลาดในการให๎บริการ 

4.06 .772 
มาก 

4.3 โฮมสเตย์ให๎บริการตรงตามเวลา เชํน บริการนําเที่ยว 
บริการด๎านอาหาร เป็นต๎น 

4.02 .770 
มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.00 .703 มาก 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตํอ): คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตํอ 
    ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   S.D การแปลผล 

5. การบริการหลังการขาย 

5.1 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีการสอบถามความคิดเห็นหลังการ
เข๎าพัก 

4.08 .765 
มาก 

5.2 ที่พักแบบโฮมสเตย์นําเสนอกิจกรรมพิเศษในชํวงเวลา
ตํางๆ หลังจากการเข๎าพักให๎แกํผู๎ใช๎บริการได๎รับทราบ 

4.07 .780 
มาก 

5.3 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีการจูงใจให๎ทํานเข๎ามาใช๎บริการอีก
ครั้งภายหลังการใช๎บริการ เชํน การมอบสํวนลดพิเศษ  

4.11 .738 
มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.08 .671 มาก 

6. สถานที่ 

6.1 โฮมสเตย์ได๎รับการออกแบบและตกแตํงอยํางสวยงาม 4.14 .742 มาก 

6.2 บริเวณโดยรอบโฮมสเตย์มีความสะอาด 4.04 .750 มาก 

6.3 สถานที่ตั้งของโฮมสเตย์มีความสะดวกในการเดินทาง 3.98 .799 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.05 .637 มาก 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวม 4.08 .585 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตํอ 
ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว โดยภาพรวมในระดับเห็นด๎วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว เป็นรายด๎านแล๎ว พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ
ทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยที่มากท่ีสุดคือ ด๎านคณุภาพและความเชื่อถือได๎ 
รองลงมา ด๎านสินค๎าและบริการ ถัดมา ด๎านราคา  ถัดมา ด๎านการบริการหลังการขาย ถัดมา ด๎าน
สถานที่ และด๎านการสํงมอบสินค๎า ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายแตํละด๎านได๎ ดังนี้ 
 ด๎านสินค๎าและบริการ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานใน
โฮมสเตย์มีความเหมาะสมและเพียงพอ มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาผู๎ให๎บริการมี
ความชํานาญด๎านการให๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นอยํางดี ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 และท่ีพัก
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แบบโฮมสเตย์มีสิ่งดึงดูดใจ และสวยงาม แปลกตา แตกตํางจากท่ีอ่ืน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 
ตามลําดับ 
 ด๎านราคา ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ราคาห๎องพักมีความเหมาะสม มากท่ีสุด ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.17 รองลงมาราคาคํากิจกรรมอ่ืนๆ เชํน ลํองเรือ เป็นต๎น มีความเหมาะสม ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.09 และราคาคําอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 
ตามลําดับ 
 ด๎านคุณภาพและความเชื่อถือได๎ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ การให๎บริการของโฮมส
เตย์มีความรวมเร็ว ไมํยุํงยาก มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.16 รองลงมา พนักงานสามารถแก๎ไข
ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎เป็นอยํางดี ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.14 และการให๎บริการของโฮมสเตย์มีความ
นําเชื่อถือ วางใจได๎ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ 
 ด๎านการสํงมอบสินค๎า ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ โฮมสเตย์ให๎บริการอยํางมี
ประสิทธิภาพ ไมํมีข๎อผิดพลาดในการให๎บริการ มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมา โฮมส
เตย์ให๎บริการตรงตามเวลา เชํน บริการนําเที่ยว บริการด๎านอาหาร เป็นต๎น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 
และโฮมสเตย์ให๎บริการตรงตามที่โฆษณาไว๎ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.95 ตามลําดับ 
 ด๎านการบริการหลังการขาย ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ที่พักแบบโฮมสเตย์มีการจูงใจ
ให๎ทํานเข๎ามาใช๎บริการอีกครั้งภายหลังการใช๎บริการ เชํน การมอบสํวนลดพิเศษ  มากท่ีสุด ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.11 รองลงมา ที่พักแบบโฮมสเตย์มีการสอบถามความคิดเห็นหลังการเข๎าพัก ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.08 และท่ีพักแบบโฮมสเตย์นําเสนอกิจกรรมพิเศษในชํวงเวลาตํางๆ หลังจากการเข๎า
พักให๎แกํผู๎ใช๎บริการได๎รับทราบ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 ตามลําดับ 
 ด๎านสถานที่ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ โฮมสเตย์ได๎รับการออกแบบและตกแตํงอยําง
สวยงาม มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.14 รองลงมา บริเวณโดยรอบโฮมสเตย์มีความสะอาด ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.04 และสถานที่ตั้งของโฮมสเตย์มีความสะดวกในการเดินทาง ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ 
  

4.4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
 การนําเสนอในสํวนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมส
เตย์ สถิติที่นํามาใช๎ได๎แกํ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลดังกลําวปรากฏในตาราง และ
คําอธิบายตํอไปนี้ 
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 ตารางที่ 4.8: ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 

 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์   S.D การแปลผล 

1. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เพ่ือต๎องการ
พักผํอน 

4.06 .776 
มาก 

2. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เพ่ือต๎องการ
สัมผัสกับวิถีชุมชนอยํางใกล๎ชิด 

4.16 .727 
มาก 

3. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เมื่อได๎รับ
ขําวสารจากสื่อออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตํางๆ 

4.08 .691 
มาก 

4. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากได๎
รับทราบประสบการณ์จากผู๎ที่เคยมาใช๎บริการ 

4.07 .774 
มาก 

5. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพราะมีความ
คุ๎มคํากับราคาที่จํายไป 

4.03 .767 
มาก 

6. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากมี
การจัดโปรโมชั่น และให๎สํวนลดพิเศษ 

4.12 .720 
มาก 

รวม 4.08 .611 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 และเม่ือ
พิจารณาการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นรายข๎อแล๎ว พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม
เห็นด๎วยกับทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยที่มากท่ีสุดคือ ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่
พักแบบโฮมสเตย์เพ่ือต๎องการสัมผัสกับวิถีชุมชนอยํางใกล๎ชิด รองลงมา ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พัก
แบบโฮมสเตย์ เนื่องจากมีการจัดโปรโมชั่น และให๎สํวนลดพิเศษ ถัดมาทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พัก
แบบโฮมสเตย์ เมื่อได๎รับขําวสารจากสื่อออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ สํวนข๎อที่ผู๎ตอบแบบน
สอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพราะมีความคุ๎มคํากับราคา
ที่จํายไป 
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.9: คําสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยคุณภาพการให๎บริการกับการตัดสินใจ

เลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ปัจจัย B Std. 
Error 

Beta t Sig 

1. ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจได๎  .054 .044 .054 1.223 .222 

2. ด๎านการให๎ความเชื่อมั่น  .083 .042 .095 1.978 .049* 

3. ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  .117 .047 .134 2.501 .013* 

4. ด๎านความเอาใจใสํ  .257 .044 .280 5.892 .000* 

5. ด๎านการสนองตอบลูกค๎า .315 .038 .391 8.291 .000* 

Note: R2 = 0.781, AR2 = 0.779, F= 281.722, *p< 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 พบวํา ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ ด๎านการให๎ความเชื่อมั่น 
(sig = 0.049) ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (sig = 0.013) ด๎านความเอาใจใสํ (sig = 0.000) 
และด๎านการสนองตอบลูกค๎า (sig = 0.000) สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของคุณภาพการให๎บริการ พบวํา ด๎านการสนองตอบ
ลูกค๎า (Beta = 0.391) สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านความเอาใจใสํ (Beta = 0.280) ถัดมาด๎านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (Beta = 0.134) และด๎านการให๎ความเชื่อมั่น (Beta = 0.095) 
ตามลําดับ 
 เมื่อวิเคราะห์คําสัมประสิทธิ์การกําหนด (Adjust R Square = 0.779) พบวํา ปัจจัย
คุณภาพการให๎บริการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ร๎อยละ 77.9 สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 22.1 มาจากปัจจัยด๎านอ่ืน ๆ ที่ไมํได๎นํามา
พิจารณา 
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ตารางที่ 4.10: คําสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ปัจจัย B Std. 
Error 

Beta t Sig 

1. สินค๎าและบริการ .261 .031 .275 8.422 .000* 

2. ราคา .331 .033 .336 10.168 .000* 

3. คุณภาพและความเชื่อถือได๎ .045 .027 .053 1.655 .099 

4. การสํงมอบสินค๎า .204 .031 .235 6.626 .000* 

5. การบริการหลังการขาย -.008 .031 -.008 -.243 .808 

6. สถานที่ .148 .027 .154 5.409 .000* 

Note: R2 = 0.874, AR2 = 0.872, F= 453.879, *p< 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 พบวํา ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว ด๎านสินค๎าและ
บริการ (sig = 0.000) ด๎านราคา (sig = 0.000) ด๎านการสํงมอบสินค๎า (sig = 0.000) และด๎าน
สถานที่ (sig = 0.000) สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว พบวํา ด๎านราคา 
(Beta = 0.336) สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านสินค๎าและบริการ (Beta = 0.275) ถัดมาด๎านการสํงมอบ
สินค๎า (Beta = 0.235) และด๎านสถานที่ (Beta = 0.154) ตามลําดับ 
 เมื่อวิเคราะห์คําสัมประสิทธิ์การกําหนด (Adjust R Square = 0.872) พบวํา ระดับความ
พึงพอใจของนักทํองเที่ยวสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ร๎อยละ 87.2 สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 12.8 มาจากปัจจัยด๎านอ่ืน ๆ ที่ไมได๎นํามา
พิจารณา 
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4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 4.11: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมมติฐานยํอยท่ี 1.1 คุณภาพการให๎บริการด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจได๎  
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ไมํสอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 1.2 คุณภาพการให๎บริการด๎านการให๎ความเชื่อม่ัน สํงผล
ตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

สอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 1.3 คุณภาพการให๎บริการด๎านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

สอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 1.4 คุณภาพการให๎บริการด๎านความเอาใจใสํ สํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

สอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 1.5 คุณภาพการให๎บริการด๎านการสนองตอบลูกค๎า 
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

สอดคล๎อง 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมมติฐานยํอยท่ี 2.1 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวด๎านความต๎องการใน
ตัวสินค๎าและบริการ สํงผลการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
สอดคล๎อง 

(ตารางมีตํอ) 
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ตาราง 4.11 (ตํอ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมส
เตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมมติฐานยํอยท่ี 2.2 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวด๎านราคา สํงผลการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
สอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 2.2 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวด๎านคุณภาพและความ
เชื่อถือได๎ สํงผลการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ไมํสอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 2.4 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวด๎านการสํงมอบสินค๎า  
สํงผลการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
สอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 2.5 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวด๎านการบริการหลัง
การขาย สํงผลการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ไมํสอดคล๎อง 

สมมติฐานยํอยท่ี 2.6 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวด๎านสถานที่ สํงผลการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
สอดคล๎อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์  
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎วิธีเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ประชากร
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุระหวําง 18 – 60 ปี 
จํานวน 400 ตัวอยําง สถิติท่ีใช๎สําหรับวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพรรณนา ได๎แกํ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร๎อยละ (Percentage) คําคะแนนเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) และสถิติท่ีใช๎สําหรับวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ได๎แกํ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดสรุปได๎ ดังนี้ 
 5.1.1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 267 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.8 มีอายุ 
21 – 29 ปี มีจํานวน 210 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.5 สถานภาพโสด จํานวน 236 คน คิดเป็นร๎อยละ 
59.0 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 318 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.5 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
10,001 – 20,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.2 
 5.1.2 ระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมตํอปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ โดยภาพรวมในระดับเห็นด๎วย
มาก และเมื่อพิจารณาปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ เป็นรายด๎านแล๎ว พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเห็น
ด๎วยกับทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ด๎านความเอาใจใสํ ผู๎ตอบ
แบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ผู๎ให๎บริการให๎ความใสํใจในความต๎องการของลูกค๎าเป็นรายบุคคล มากท่ีสุด 
รองลงมา ผู๎ให๎บริการให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีอัธยาศัยไมตรีตํอลูกค๎า และผู๎ให๎บริการ
สามารถจดจําบริการที่ลูกค๎าต๎องการได๎ สํวนข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ที่พักแบบ
โฮมสเตย์แหํงนี้มีการสอบถามความต๎องการของลูกค๎า เพ่ือให๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง  
 รองลงมาคือ ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจได๎ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ การให๎บริการ
มีมาตรฐานทุกครั้งที่มาใช๎บริการ มากที่สุด รองลงมาผู๎ให๎บริการสามารถให๎บริการเหมือนกันทุกครั้ง
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ที่มาใช๎บริการ และที่พักแบบโฮมสเตย์ให๎บริการได๎ตรงตามที่ชี้แจงไว๎ เชํน กิจกรรมทํองเที่ยวตําง ๆ 
เป็นต๎น สํวนข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ การจองห๎องพักมีความนําเชื่อถือ  
 ถัดมา ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ที่พักแบบ
โฮมสเตย์มีที่จอดรถเพียงพอกับจํานวนลูกค๎า และที่พักแบบโฮมสเตย์มีสถานที่นั่งพักผํอนเหมาะสมกับ
จํานวนลูกค๎า มากที่สุด รองลงมา ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสัญญาณ wifi ให๎บริการทั่วบริเวณท่ีพักแบบ
โฮมสเตย์ สํวนข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ห๎องพักมีการตกแตํงที่เป็นระเบียบ  
 ถัดมาด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ผู๎ให๎บริการสามารถ
แก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว มากท่ีสุด รองลงมา ผู๎ให๎บริการมีจํานวนเพียงพอ สามารถ
ให๎บริการลูกค๎าได๎ทั่วถึง และผู๎ให๎บริการมีความพร๎อมให๎บริการตลอดเวลา สํวนข๎อที่ผู๎ตอบ
แบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ผู๎ให๎บริการมีความเต็มใจที่จะให๎บริการอยํางสม่ําเสมอ 
 และด๎านการให๎ความเชื่อมั่น ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ผู๎ให๎บริการสามารถสื่อสารกับ
ลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง สร๎างความมั่นใจให๎แกํทําน มากที่สุด รองลงมา ทํานมั่นใจในความปลอดภัย
ระหวํางเข๎าพัก และผู๎ให๎บริการมีความรู๎ สามารถให๎ข๎อมูลและตอบคําถามของทํานได๎เป็นอยํางดี สํวน
ข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ที่พักแบบโฮมสเตย์ให๎ความสําคัญกับข๎อติชมและ
ปัญหาของลูกค๎า สามารถแก๎ไขได๎อยํงรวดเร็ว  
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมตํอความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว โดยภาพรวมในระดับเห็นด๎วย
มาก และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว เป็นรายด๎านแล๎ว พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม
เห็นด๎วยกับทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ด๎านคุณภาพและความ
เชื่อถือได๎ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ การให๎บริการของโฮมสเตย์มีความรวมเร็ว ไมํยุํงยาก มาก
ที่สุด รองลงมา พนักงานสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎เป็นอยํางดี และการให๎บริการของโฮมส
เตย์มีความนําเชื่อถือ วางใจได๎  
 รองลงมา ด๎านสินค๎าและบริการ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ สิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานในโฮมสเตย์มีความเหมาะสมและเพียงพอ มากท่ีสุด รองลงมาผู๎ให๎บริการมีความชํานาญด๎าน
การให๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นอยํางดี และที่พักแบบโฮมสเตย์มีสิ่งดึงดูดใจ และสวยงาม แปลก
ตา แตกตาํงจากท่ีอ่ืน  
 ถัดมา ด๎านราคา ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ราคาห๎องพักมีความเหมาะสม มากท่ีสุด 
รองลงมาราคาคํากิจกรรมอ่ืน ๆ เชํน ลํองเรือ เป็นต๎น มีความเหมาะสม และราคาคําอาหารและ
เครื่องดื่มมีความเหมาะสม 
 ถัดมา ด๎านการบริการหลังการขาย ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ ที่พักแบบโฮมสเตย์มี
การจูงใจให๎ทํานเข๎ามาใช๎บริการอีกครั้งภายหลังการใช๎บริการ เชํน การมอบสํวนลดพิเศษ  มากท่ีสุด 
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รองลงมา ที่พักแบบโฮมสเตย์มีการสอบถามความคิดเห็นหลังการเข๎าพัก และที่พักแบบโฮมสเตย์
นําเสนอกิจกรรมพิเศษในชํวงเวลาตําง ๆ หลังจากการเข๎าพักให๎แกํผู๎ใช๎บริการได๎รับทราบ 
 ถัดมา ด๎านสถานที่ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ โฮมสเตย์ได๎รับการออกแบบและตกแตํง
อยํางสวยงาม มากท่ีสุด รองลงมา บริเวณโดยรอบโฮมสเตย์มีความสะอาด และสถานที่ตั้งของโฮมส
เตย์มีความสะดวกในการเดินทาง 
 และด๎านการสํงมอบสินค๎า ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับ โฮมสเตย์ให๎บริการอยํางมี
ประสิทธิภาพ ไมํมีข๎อผิดพลาดในการให๎บริการ มากที่สุด รองลงมา โฮมสเตย์ให๎บริการตรงตามเวลา 
เชํน บริการนําเที่ยว บริการด๎านอาหาร เป็นต๎น และโฮมสเตย์ให๎บริการตรงตามที่โฆษณาไว๎ 
 ระดับความคิดเห็นตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พัก
แบบโฮมสเตย์ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นราย
ข๎อแล๎ว พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยที่
มากที่สุดคือ ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เพ่ือต๎องการสัมผัสกับวิถีชุมชนอยํางใกล๎ชิด 
รองลงมา ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากมีการจัดโปรโมชั่น และให๎สํวนลดพิเศษ 
ถัดมาทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เมื่อได๎รับขําวสารจากสื่อออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ตํางๆ สํวนข๎อที่ผู๎ตอบแบบนสอบถามเห็นด๎วยน๎อยที่สุดคือ ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
เพราะมีความคุ๎มคํากับราคาท่ีจํายไป 
 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังตํอไปนี้  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการ พบวํา ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการด๎านการให๎
ความเชื่อมั่น ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด๎านความเอาใจใสํ และด๎านการสนองตอบลูกค๎า 
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปัจจัยคุณภาพการให๎บริการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พัก
แบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร๎อยละ 77.9 สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 22.1 มา
จากปัจจัยด๎านอื่น ๆ ที่ไมได๎นํามาพิจารณา 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว พบวํา ความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยว ด๎านสินค๎าและบริการ ด๎านราคา ด๎านการสํงมอบสินค๎า และด๎านสถานที่ สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร๎อยละ 87.2 สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 12.8 มาจาก
ปัจจัยด๎านอื่นๆ ที่ไมได๎นํามาพิจารณา 
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5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได๎นําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเข๎า
ด๎วยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ ใน อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  พบวํา ปัจจัยคุณภาพการ
ให๎บริการ ด๎านการให๎ความเชื่อมั่น ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด๎านความเอาใจใสํ และด๎าน
การสนองตอบลูกค๎า สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยคุณภาพการให๎บริการด๎านการสนองตอบลูกค๎า สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านความ
เอาใจใสํ ถัดมาด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด๎านการให๎ความเชื่อม่ัน ตามลําดับ สํวน
ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจได๎ ไมํสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่
พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เป็นเพราะกลุํมตัวอยํางให๎ความเชื่อมั่น
ตํอการสร๎างความมั่นใจของผู๎ให๎บริการ โดยมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข๎าพัก หรือการ
แก๎ไขปัญหาตํางๆ ของที่พักแบบโฮมสเตย์ที่นําข๎อติชมและปัญหาของลูกค๎า สามารถแก๎ไขได๎อยํงรวด
เร็ว  นอกจากนี้แล๎วจากการที่ผู๎ให๎บริการมีจํานวนเพียงพอ มีความเต็มใจที่จะให๎บริการอยํางสม่ําเสมอ 
สามารถให๎บริการลูกค๎าได๎ทั่วถึง และมีความพร๎อมให๎บริการตลอดเวลา ยังเป็นสํวนที่มีผลทําให๎กลุํม
ตัวอยํางตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ รวมทั้งในสํวนของความใสํใจในความต๎องการของ
ลูกค๎า การให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีอัธยาศัยไมตรีตํอลูกค๎า สามารถจดจําบริการที่ลูกค๎า
ต๎องการได๎ มีที่จอดรถเพียงพอ มีสถานที่นั่งพักผํอนเหมาะสมกับจํานวนลูกค๎า และมีสัญญาณ wifi 
ให๎บริการทั่วบริเวณท่ีพักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งปัจจัยตํางๆ เหลํานี้ล๎วนทําให๎ลูกค๎าตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคล๎องกับแนวความคิดของ       
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (2552) ที่กลําววํา คุณภาพการให๎บริการ เป็นความสามารถในการตอบสนอง
ความต๎องการของธุรกิจให๎บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสร๎างความแตกตํางของ
ธุรกิจให๎เหนือกวําคูํแขํงขันได๎ การเสนอคุณภาพการให๎บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู๎รับบริการ
เป็นสิ่งที่ต๎องกระทํา ผู๎รับบริการจะพอใจถ๎าได๎รับสิ่งที่ต๎องการ เมื่อผู๎รับบริการมีความต๎องการ ณ 
สถานที่ที่ผู๎รับบริการต๎องการ และในรูปแบบที่ต๎องการ และ สุพจน์ วิริยะสาธร (2554) กลําววํา 
คุณภาพการบริการ วําความเหมาะเจาะพอดีในการใช๎ละเป็นสํวนขยายในความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ 
(สินค๎าหรือบริการ) ในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช๎งานตลอดระยะเวลาที่
ใช๎สินค๎าหรือบริการนั้น นอกจากนี้แล๎วผลการศึกษายังสอดคล๎องกับการศึกษาของ Ismail, 
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Hanafiah, Aminuddin & Mustafa (2016) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให๎บริการ ความพึงพอใจ และ
การตัดสินใจใช๎บริการโฮมสเตย์ ผลการศึกษายืนยันความสัมพันธ์ระหวํางคุณภาพการให๎บริการ การ
ตัดสินใจใช๎บริการของนักทํองเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
แบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบวํา ความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยว ด๎านสินค๎าและบริการ ด๎านราคา ด๎านการสํงมอบสินค๎า และด๎านสถานที่ สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยความพึงพอใจ
ของนักทํองเที่ยวด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านสินค๎าและบริการ ถัดมาด๎านการสํงมอบสินค๎า และ
ด๎านสถานที่ ตามลําดับ ทั้งนี้เป็นเพราะผู๎ที่ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจตํอราคาห๎องพัก คําอาหารและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม  และราคาคํากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสม ภายในโฮมสเตย์มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานในโฮมสเตย์มีความเหมาะสม สิ่งดึงดูดใจ และสวยงาม แปลกตา แตกตํางจากท่ีอ่ืน และ
เพียงพอ ภายใต๎การให๎บริการของผู๎ให๎บริการที่มีความชํานาญด๎านการให๎บริการ นอกจากนี้แล๎วโฮมส
เตย์ยังมีการให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํมีข๎อผิดพลาดในการให๎บริการ ซึ่งการให๎บริการตรงตาม
เวลาและตรงตามที่โฆษณาไว๎ รวมทั้งสถานที่ตํางๆ ภายในโฮมสเตย์ได๎รับการออกแบบและตกแตํง
อยํางสวยงาม มีความสะอาด  และสถานที่ตั้งของโฮมสเตย์มีความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งจากปัจจัย
ตํางๆ เหลํานี้จึงทําให๎ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว ด๎านสินค๎าและบริการ ด๎านราคา ด๎านการสํง
มอบสินค๎า และด๎านสถานที่ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคล๎องกับแนวความคิดของ วารินทร์ สินสูงสุด และวันทิพย์ สินสูงสุด 
(2541 อ๎างใน อิสรา มหายศนันท์, 2554) ที่กลําววํา ความพึงพอใจเกิดจากความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ที่สร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎า ซึ่งเป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นหลังการซื้อสินค๎าหรือบริการ 
ความพึงพอใจจะขึ้นอยูํกับการรับรู๎ตํอการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์โดยถ๎าการรับรู๎ตํอการปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามท่ีคาดหวังแสดงวําลูกค๎าพึงพอใจ แตํถ๎าไมํเป็นไปตามที่ลูกค๎าคาดหวังไว๎
แสดงวําไมํพึงพอใจ ความพึงพอใจ ยังรวมถึงการตอบสนองลูกค๎าในสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการจริง ๆ ทั้ง
ในขณะเวลาและวิถีทางที่ลูกค๎าต๎องการ นอกจากนี้แล๎วผลการศึกษายังสอดคล๎องกับการศึกษาของ 
Seubsamarn (2009) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํองเที่ยวโฮมสเตย์ในประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจโดยรวมของนักทํองเที่ยวเป็นตัวบํงชี้ที่สําคัญของการตัดสินใจ
เลือกทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 ข๎อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช๎งานธุรกิจ  
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ประกอบการหรือหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องสามารถนําผลการศึกษา
ไปใช๎ได ๎ดังนี้ 
  1) ด๎านคุณภาพการให๎บริการ ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ ควรให๎
ความสําคัญกับการให๎บริการมีมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้งที่ผู๎ใช๎บริการมาใช๎บริการ ให๎ตรงตามที่ชี้แจง
ไว๎ ต๎องมีการสื่อสารกับลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง มีการสร๎างความม่ันใจในความปลอดภัยระหวํางเข๎าพัก 
เพ่ือการสร๎างความมั่นใจให๎แกํลูกค๎า ต๎องมีการฝึกอบรมผู๎ให๎บริการผู๎ให๎มีความรู๎ สามารถให๎ข๎อมูลและ
ตอบคําถามแกํลูกค๎าได๎เป็นอยํางดี การให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีอัธยาศัยไมตรีตํอลูกค๎า มี
การสอบถามความต๎องการของลูกค๎า เพื่อให๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง นอกจากนี้แล๎วต๎องมีมีความพร๎อม
ให๎บริการตลอดเวลา ต๎องจัดสรรผู๎ให๎บริการมีจํานวนเพียงพอ สามารถให๎บริการลูกค๎าได๎ทั่วถึง และ
ควรการรักษาความเป็นรูปธรรมของโฮมสเตย์ เพราะการสร๎างสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ดีของโฮมสเตย์จะ
ชํวยสํงเสริมการสร๎างความมั่นใจให๎แกํลูกค๎า อันจะสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการองลูกค๎าตํอไป 
  2) ด๎านความพึงพอใจ ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ ควรให๎ความสําคัญกับ
การนําเสนอสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในโฮมสเตย์ให๎มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดหา
ผู๎ให๎บริการมีความชํานาญด๎านการให๎บริการ การสร๎างสิ่งดึงดูดใจ ที่สวยงาม แปลกตา แตกตํางจากท่ี
อ่ืน ภายใต๎ราคาของที่พักท่ีมีมาตรฐานมีความเหมาะสม  โดยที่การให๎บริการต๎องมีประสิทธิภาพ ไมํมี
ข๎อผิดพลาดในการให๎บริการ การรักษาเวลาในการให๎บริการใหเตรงตามเวลา และตรงตามที่โฆษณาไว๎ 
นอกจากนี้แล๎วควรมีการจูงใจให๎ลุกค๎าให๎เข๎ามาใช๎บริการอีกครั้งภายหลังการใช๎บริการ เชํน การมอบ
สํวนลดพิเศษ นําเสนอกิจกรรมพิเศษในชํวงเวลาตํางๆ และมีการสอบถามความคิดเห็นหลังการเข๎าพัก
เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการให๎สอดคล๎องกับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ เพ่ือสํงเสริมการ
ตัดสินใจเข๎าใช๎บริการ และความภักดีของลูกค๎าท่ีจะเข๎ามาใช๎บริการและบอกตํอกันตํอไป 
 5.3.2 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจยัขอนําเสนอข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้  
  1) การศึกษาในครั้งจะมีข๎อจํากัดในด๎านกรณีตัวอยํางที่ใช๎ที่เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ ใน
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพียงแหํงเดียว ผลของการศึกษาอาจมีข๎อจํากัดในการนําไป
เปรียบเทียบหรืออ๎างอิงกับที่พักแบบโฮมสเตย์อ่ืนในธุรกิจเดียวกัน ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาเพ่ิมเติม
ในลักษณะเดียวกันนี้กับท่ีพักแบบโฮมสเตย์อ่ืน ๆ เปรียบเทียบผลที่ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้จะทําให๎
ทราบถึงปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ที่กว๎างขวางขึ้นตํอไป 
  2) การศึกษาครั้งตํอไปควรขยายขอบเขตงานวิจัยให๎กว๎างขึ้น เพ่ือให๎ครอบคลุมไปยัง
ผู๎ใช๎บริการชาวตํางชาติเพื่อจะได๎ศึกษาวํามีความเหมือนหรือแตกตํางกันกับกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
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งานวิจัยครั้งนี้หรือไมํ เพื่อจะได๎ทราบถึงปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมส
เตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได๎อยํางครบถ๎วนในอนาคต 
  3) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น สําหรับผู๎ที่สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย
ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับวิจัยเรื่องนี้ ควรจะมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพ เพ่ือให๎เกิดการค๎นพบ
ปัจจัยใหมํ ๆ ที่อาจสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ตํอไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามงานวิจัย 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 

 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทางผู๎วิจัย
ใครํขอความรํวมมือจากผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการให๎ข๎อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
โดยที่ข๎อมูลทั้งหมดของทํานจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช๎เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเทํานั้น 

ขอขอบพระคุณทุกทํานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข๎อมูลของทํานมากที่สุด 
 
1. เพศ 
  1) ชาย     2) หญิง 
 
2. อายุ   

 1) 18 – 20 ปี    2) 21 – 29 ปี     
 3) 30 – 39 ปี    4) 40 – 49 ปี   
 5) 50 – 59 ปี    6) 60 ปีขึ้นไป 

     
3. สถานภาพ  

   1) โสด     2) สมรส   
   3) ม๎าย/หยําร๎าง                      4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
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4. อาชีพ 
 1) นักเรียน/นักศึกษา               2) เจ๎าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
 3) พนักงานบริษัทเอกชน          4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข๎าราชการ  
 5) แมํบ๎าน/พํอบ๎าน                 6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
 

5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  
 1) 15,000 บาท หรือต่ํากวํา   2) 15,001 – 25,000 บาท  
 3) 25,001 – 35,000 บาท   4) 35,001 – 45,000 บาท   
 5) 45,001 - 55,000 บาท    6) 55,000 บาท ขึ้นไป 
 
 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางที่ทํานเห็นวําตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุดเพียง
ชํองเดียว โดยมีความหมายหรือข๎อบํงชี้ในการเลือกดังนี้ 
 5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยมากที่สุด   
 4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยมาก 
   3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยปานกลาง   
 2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยน๎อย 

1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
2  

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ 

ที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 

1.1 ที่พักแบบโฮมสเตย์ให๎บริการได๎ตรงตามที่ชี้แจงไว๎ เชํน 
กิจกรรมทํองเที่ยวตํางๆ เป็นต๎น 

     

1.2 ผู๎ให๎บริการสามารถให๎บริการเหมือนกันทุกครั้งที่มาใช๎บริการ      

1.3 การจองห๎องพักมีความนําเชื่อถือ      

1.4 การให๎บริการมีมาตรฐานทุกครั้งที่มาใช๎บริการ      
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ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ 

ที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. ด้านการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance) 
2.1 ผู๎ให๎บริการมีความรูสามารถให๎ข๎อมูลและตอบคําถามของ

ทํานได๎เป็นอยํางดี 
     

2.2 ทํานมั่นใจในความปลอดภัยระหวํางเข๎าพัก      

2.3 ที่พักแบบโฮมสเตย์ใหความสําคัญกับขอติชมและปญหาของ
ลูกค๎า และสามารถแกไขไดอยางรวดเร็ว 

     

2.4 ผู๎ให๎บริการสามารถสื่อสารกับลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง สรา๎ง
ความมั่นใจให๎แกํทําน 

     

3. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)  

3.1 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีที่จอดรถเพียงพอกับจํานวนลูกค๎า      

3.2 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสถานที่นั่งพักผํอนเหมาะสมกับจํานวน
ลูกค๎า 

     

3.3 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสัญญาณ wifi ให๎บริการทั่วบริเวณที่พัก
แบบโฮมสเตย์ 

     

3.4 ห๎องพักมีการตกแตํงท่ีเป็นระเบียบ      

4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 

4.1 ผู๎ให๎บริการใหความใสใจในความตองการของลูกคาเปนราย
บุคคล 

     

4.2 ผู๎ให๎บริการให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีอัธยาศัย
ไมตรีตํอลูกค๎า 

     

4.3 ผู๎ให๎บริการสามารถจดจําบริการที่ลูกค๎าต๎องการได๎      

4.4 ที่พักแบบโฮมสเตย์แหํงนี้มีการสอบถามความต๎องการของ
ลูกค๎า เพ่ือให๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง 

     

5. ด้านการสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) 

5.1 ผู๎ให๎บริการมีจํานวนเพียงพอ สามารถให๎บริการลูกค๎าได๎
ทั่วถึง 

     

5.2 ผู๎ให๎บริการสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว      
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ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ 

ที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

5.3 ผู๎ให๎บริการมีความพร๎อมให๎บริการตลอดเวลา      

5.4 ผู๎ให๎บริการมีความเต็มใจที่จะให๎บริการอยํางสม่ําเสมอ      

 
 
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางที่ทํานเห็นวําตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุดเพียง
ชํองเดียว  
 
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ระดับความพึงพอใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. สินค้าและบริการ 

1.1 สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในโฮมสเตย์มีความเหมาะสม
และเพียงพอ 

     

1.2 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีสิ่งดึงดูดใจ และสวยงาม แปลกตา 
แตกตํางจากท่ีอ่ืน 

     

1.3 ผู๎ให๎บริการมีความชํานาญด๎านการให๎บริการที่พักแบบโฮมส
เตย์เป็นอยํางดี 

     

2. ราคา 

2.1 ราคาห๎องพักมีความเหมาะสม      

2.2 ราคาคําอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม      

2.3 ราคาคํากิจกรรมอ่ืนๆ เชํน ลํองเรือ เป็นต๎น มีความเหมาะสม      

3. คุณภาพและความเชื่อถือได้ 

3.1 การให๎บริการของโฮมสเตย์มีความนําเชื่อถือ วางใจได๎      

3.2 การให๎บริการของโฮมสเตย์มีความรวมเร็ว ไมํยุํงยาก      
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ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 

ระดับความพึงพอใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3.3 พนักงานสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎เป็นอยํางดี      

4. การส่งมอบสินค้า 

4..1 โฮมสเตย์ให๎บริการตรงตามท่ีโฆษณาไว๎      

4.2 โฮมสเตย์ให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํมีข๎อผิดพลาดใน
การให๎บริการ 

     

4.3 โฮมสเตย์ให๎บริการตรงตามเวลา เชํน บริการนําเที่ยว บริการ
ด๎านอาหาร เป็นต๎น 

     

5. การบริการหลังการขาย 

5.1 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีการสอบถามความคิดเห็นหลังการเข๎าพัก      

5.2 ที่พักแบบโฮมสเตย์นําเสนอกิจกรรมพิเศษในชํวงเวลาตํางๆ 
หลังจากการเข๎าพักให๎แกํผู๎ใช๎บริการได๎รับทราบ 

     

5.3 ที่พักแบบโฮมสเตย์มีการจูงใจให๎ทํานเข๎ามาใช๎บริการอีกครั้ง
ภายหลังการใช๎บริการ เชํน การมอบสํวนลดพิเศษ เป็นต๎น 

     

6. สถานที่ 

6.1 โฮมสเตย์ได๎รับการออกแบบและตกแตํงอยํางสวยงาม      

6.2 บริเวณโดยรอบโฮมสเตย์และบริเวณห๎องพักมีความสะอาด      

6.3 สถานที่ตั้งของโฮมสเตย์มีความสะดวกในการเดินทาง      
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ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางที่ทํานเห็นวําตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุดเพียง
ชํองเดียว  
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เพ่ือต๎องการพักผํอน      
2. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เพ่ือต๎องการสัมผัสกับวิถี

ชุมชนอยํางใกล๎ชิด 
     

3. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เมื่อได๎รับขําวสารจากสื่อ
ออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตํางๆ 

     

4. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากได๎รับทราบ
ประสบการณ์จากผู๎ที่เคยมาใช๎บริการ 

     

5. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพราะมีความค๎ุมคํากับ
ราคาที่จํายไป 

     

6. ทํานตัดสินใจใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากมีการจัด
โปรโมชั่น และให๎สํวนลดพิเศษ 

     

 
** ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 1: ผลการวิเคราะห์คําความเชื่อมั่น (Reliability) โดยภาพรวมและจําแนกเป็นราย
ด๎าน 

ส่วนของค าถาม 
ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อม่ัน 

กลุํมทดลอง (n=40) 
1. คุณภาพการให๎บริการ 0.870 

2. ความพึงพอใจ 0.817 

3. การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 0.937 

ค่าความเชื่อม่ันรวม 0.907 

 
 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได๎คําความเชื่อมั่นของคําถามแตํละประเด็นและคําความ
เชื่อมั่นรวมอยูํระหวํางคํา 0.7-1.00 นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นยังได๎ผํานการตรวจสอบเนื้อหา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร๎อยแล๎ว จึงได๎สรุปวําแบบสอบถามท่ีได๎สามารถนําไปใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลได๎ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

ตัวแปร 
ผู้เชี่ยวชาญ  ∑R 

N

R  แปลผล 

1 2 3    

ส่วนที่ 1   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจ 
1. เพศ +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

2. อายุ +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

3. สถานภาพ +1 +1 +1 3 1  
4. อาชีพ +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

5. รายได๎ +1 0 +1 2 0.66 ใช๎ได๎ 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

1. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 0 2 0.6 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 4 +1 +1 0 2 0.6 ใช๎ได๎ 
2. ด้านการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance) 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 0 2 0.6 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 0 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 4 +1 0 0 1 0.3 ใช๎ได๎ 
3. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 0 2 0.6 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 4 0 +1 +1 2 0.6 ใช๎ได๎ 
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ตัวแปร 
ผู้เชี่ยวชาญ  ∑R 

N

R  แปลผล 

1 2 3    
4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 4 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
5. ด้านการสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 4 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
1. ความต้องการในตัวสินค้าและบริการ 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

2. ราคา 
ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
3. คุณภาพและความเชื่อถือได้ 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

4. การส่งมอบสินค้า 
ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
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ตัวแปร 
ผู้เชี่ยวชาญ  ∑R 

N

R  แปลผล 

1 2 3    
5. การบริการหลังการขาย 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

6. สถานที่ 
ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ข๎อคําถามที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 2 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 4 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 
ข๎อคําถามที่ 3 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 6 +1 +1 +1 3 1 ใช๎ได๎ 

ข๎อคําถามที่ 7 -1 -1 +1 -1 -0.3 ตัดออก 
ข๎อคําถามที่ 8 -1 0 +1 0 0 ตัดออก 

รวม 45 46 46 137 0.89 ใช๎ได๎ 
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