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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมกับคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีพักแรมของ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมในอาํเภอหัว
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเพ่ือศึกษาถึงคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยการใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป เคยเดินทางไปท่องเท่ียวและพกัแรมในหวัหิน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด แลว้นาํมา
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (ร้อยละage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือ ANOVA (Analysis of variance) ใชว้ิธีเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD (Least Square Difference) และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิเคราะห์พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างของผูต้อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 214 คน ร้อยละ 53.50 และเป็นเพศชาย จาํนวน 186 คน ร้อยละ 46.50 มี
อายรุะหวา่ง 55-60 ปี จาํนวน 271 คน ร้อยละ 67.75 มีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 301 คน ร้อยละ 75.25 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 272 คน ร้อยละ 68.00 ทาํงานประจาํอยู ่จาํนวน 370 คน ร้อยละ 92.50 มีอาชีพ
พ่อบา้น/แม่บา้น จาํนวน 129 คน ร้อยละ 32.25 แหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากเบ้ียบาํนาญ จาํนวน 156 คน ร้อยละ 39.00 
ภาระความรับผิดชอบ คือ ดูแลพ่อแม่ จาํนวน 248 คน ร้อยละ 62.00 พฤติกรรมการเขา้พกัแรมของนักท่องเท่ียว
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่พกัโรงแรม จาํนวน 217 คน ร้อยละ 54.25 มีผูร่้วมเดินทาง คือ ครอบครัว/ญาติ จาํนวน 263 คน ร้อย
ละ 65.75 จาํนวนผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ัง 2 คน จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 ระยะเวลาในการเขา้พกัแรม
ต่อคร้ัง 1-2 วนั จาํนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ส่วนใหญ่มีจาํนวนคร้ังของการท่องเท่ียวในระยะเวลา 1 ปี
มากกวา่ 6 คร้ัง จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัต่อคร้ังนอ้ยกวา่ 5,000 บาท จาํนวน 242 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีวิธีการเดินทางมาท่ีพกัแรม ดว้ยรถยนต์ส่วนตวั จาํนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75 
วิธีการจองห้องพกัดว้ยการ Walk In เขา้มาจองหนา้เคาน์เตอร์ จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 คุณภาพการ
บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหินโดยรวม มี
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ค่าเฉล่ีย 3.96 และเม่ือพิจารณาคุณภาพการบริการเป็นรายดา้น พบวา่ อนัดบัแรก คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย 
4.00 ความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.96 และ
เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมเป็นรายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ พอใจในอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ี
ทนัสมยั และพอใจในค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีไดรั้บ ค่าเฉล่ีย 4.00 โดยสรุปจากสมการพยากรณ์ความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์พบว่า ตวัแปร
คุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นความสัมพนัธ์ในทางบวก กล่าวคือ หากตวัแปรคุณภาพบริการปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะ
ส่งผลให้ความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีพักแรมของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 
คาํสําคญั : ท่ีพกัแรม, ผูสู้งอาย,ุ คุณภาพการใหบ้ริการ 
 

ABSTRACT 
Research Behavior and service quality affecting the satisfaction of using hotel accommodation of Thai 

elderly tourists in Hua Hin District Prachuap Khiri Khan Province Is a quantitative research. The objective is to 
study the behavior of Thai elderly tourists that affect the satisfaction of using the hotel accommodation in Hua Hin 
District. Prachuap Khiri Khan Province. And to study the service quality that affects the satisfaction of using the 
accommodation of Thai elderly tourists in Hua Hin District Prachuap Khiri Khan Province By using the sample 
group of elderly tourists aged 55 years and older, used to travel and stay in Hua Hin Use questionnaires as tools for 
data collection. The researcher sampling and collecting data by using 400 sets of questionnaires. And then analyze 
and process the descriptive statistics which are percentage (age percentage), mean (mean) and standard deviation 
and inferential statistics to test The hypothesis is analyzed by Variance Analysis or ANOVA (Analysis of variance) 
using the comparison method using LSD (Least Square Difference) and Multiple Regression Analysis. The results 
of the data analysis are divided into 2 parts as follows: Part 1 Data analysis using descriptive statistics Part 2 Data 
analysis using inferential statistics. 

The basic analysis of the sample of 400 respondents found that most of the respondents are female, 214 
people, 53.50% and 186 male, 46.50%, aged between 55-60 years, 271 people. 67.75 percent, with 301 
undergraduate studies, 75.25 percent, most of them having marital status, 272 people, 68.00 percent working full 
time, 370 people, 92.50 percent, 129 or 32.25 percent being butlers / housewives of the pension income, 156 people 
are 39.00%. The responsibility is to look after the parents of 248 people, 62.00%. Most of the elderly stay in the 
hotel with 217 people, 54.25%, with 263 family members / relatives, 65.75%, and 2 people with 319 people, or 
79.75%. The duration of the stay is 1-2 times per day, 375 people, representing 93.75%, most of the number of trips 
in the period of 1 year more than 6 times, a total of 223 people, representing 55.75%. There are 242 people staying 
less than 5,000 baht per time, accounting for 60.50%. There are ways to travel to stay at the hotel. By private cars, 
number 363 people, representing 90.75 percent. How to book a room by Walk In to book in front of 162 people, 
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accounting for 40.50 percent. The quality of service that affects the satisfaction of the stay of the Thai elderly 
tourists in Hua Hin District is overall average of 3.96 and when considering the service quality in each aspect, it is 
found that the first is the confidence. The average 4.00 satisfaction with the stay of Thai elderly tourists in Hua Hin 
in the overall is 3.96 and when considering the satisfaction of staying in each item, it is found that the first is 
satisfaction in the equipment. Convenient modern And satisfied with the expenses compared to what they received, 
averaged 4.00. In summary, from the forecasting equation, satisfaction with the use of hotel accommodations for 
Thai elderly tourists in Hua Hin district Prachuap Khiri Khan province found that The service quality variables 
have an effect on the satisfaction of using the hotel accommodation of Thai elderly tourists in Hua Hin District. 
Prachuap Khiri Khan Province Is a positive relationship, that is, if the service quality variable increases by 1 unit, it 
will result in the satisfaction of using the accommodation of Thai elderly tourists in Hua Hin district Prachuap Khiri 
Khan Province Rose 0.377 units. 
Keywords: Accommodation, Elderly Tourists, Service Quality 
 
1. บทนํา 

ในสังคมไทยขา้งหน้าน้ีท่ีจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ปัจจุบนัผูสู้งอายุของ
ประชากรโลกมีความสนใจและมีความสามารถในการเดินทาง แสดงใหเ้ห็นถึงโอกาสในการเติบโตท่ีสาํคญัของอตุสา
หกรรมการท่องเท่ียว (Le Serre, Legoherel & Weber, 2013) การท่องเท่ียวของกลุ่มผูสู้งอายไุดรั้บความสนใจอยา่ง
กวา้งขวางเน่ืองจากองค์การสหประชาชาติคาดว่าในปี 2050 จะมีประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นจาํนวน 22 
เปอร์เซ็นตท์ัว่โลก (United Nations, 2002) จึงเป็นประเดน็สาํคญัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายุถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย เพราะเป็นนักท่องเท่ียวคุณภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกนันักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความตอ้งการและมีความชอบเฉพาะท่ีแตกต่างกนัเพราะนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุมี
กาํลงัซ้ือสูง อีกทั้งมีแนวโน้มในการเดินทางไกลและพกัระยะยาวกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน ๆ ทุกกลุ่ม ผูสู้งอายุเป็น
ตลาดท่ีมีคุณภาพและมีกาํลงัซ้ือในการท่องเท่ียวสูงกว่าตลาดทัว่ไป ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีพกัต่าง ๆ จึง
จาํเป็นตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ท่ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นร่างกาย 
และตอ้งคดัสรรสินคา้ทางการท่องเท่ียวใหต้รงกบัความตอ้งการ และรองรับอุปสงคข์องนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จึงทาํให้
ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองพฤติกรรมกบัคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรม

ในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาว

ไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
แหล่งขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้กบ็รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม โดยทาํการแจก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ ผ่านทาง line, facebook, Instagram, twitter เป็นตน้ แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดม้า
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล (Qualitative Research)  

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีบุคคลอ่ืนไดท้าํการ
วิจัยมาก่อนหน้า ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง หรือฐานข้อมูลจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือทาง
อินเทอร์เน็ต 

ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายชุาวไทย จาํนวน 400 คน 
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องท่ียวกลุ่มผูสู้งอายชุาวไทยท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป เคยท่องเท่ียว

และพกัแรมในหัวหิน และเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนมาก (วสมน บุณรุ่ง, 2550) ทาํให้มีความคลาดเคล่ือน
ตลอดเวลา จึงไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรท่ีชดัเจนได ้เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมากพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือทางสถิติ และใหมี้จาํนวนไม่นอ้ยเกินไปจนมีความคลาดเคล่ือน (ธวชัชยั วงพงศธร, 2561) ผูว้ิจยัจึงใช้
สูตรการคาํนวณประชากรของคอแครน (Cochran, 1977 อา้งถึงใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543) ดงัน้ี 

n 	
4

 

โดยท่ี 
n คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

Z คือ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือระดบันยัสาํคญั 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 

e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้กาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.05 หรือ ร้อยละ 5แทนค่าสูตรไดด้งัน้ี 

n 	
1.96

4 0.05
 

 
n 384.16	หรือ	384 ตวัอยา่ง 

จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีคาํนวณไวคื้อ 384.16 หรือ 384  
วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาในการวิจยัเชิงปริมาณน้ีจะเป็นการศึกษาโดยการเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ผูว้ิจยัเลือกเกบ็ขอ้มูลแบบแจกแบบสอบถามออนไลน์
จาํนวน 400 ชุด โดยการกระจายแบบสอบถามตามเวบ็ต่างๆ เช่น facebook, twitter, line, instagram โดยระบุวา่ผูท้าํ
แบบสอบถามจะตอ้งมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป เคยท่องเท่ียวและเขา้พกัแรมในหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ตวัแปรการศึกษาวิจยั ตวัแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ตวัแปรในการศึกษา คือ ตวัแปรตน้ คือ 
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุและคุณภาพบริการ ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่ง โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. ทบทวนวตัถุประสงคข์องการศึกษาและตวัแปรท่ีศึกษา 

2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวจิยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการเขา้พกัแรม

ของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุคุณภาพการบริการต่อนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกั

แรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

4. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและเสนอแนะขอ้ปรับปรุง

แกไ้ข 

5. ทาํการแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะใหถ้กูตอ้ง 

6. นาํแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัอยา่งจาํนวน 30 รายเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่และนาํผลท่ีไดเ้ขา้ปรึกษากบั

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

7. ทาํการปรับปรุงแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และนาํเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติั ก่อนแจกแบบสอบถาม 

8. แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

วิธีการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากสถานการณ์ โควิด-19 ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลแบบแจกแบบสอบถามออนไลน์

จาํนวน 400 ชุด โดยการกระจายแบบสอบถามตามเวบ็ต่างๆ เช่น facebook, twitter, line, instagram โดยระบุวา่ผูท้าํ

แบบสอบถามจะตอ้งมีอายุ 55 ปีข้ึนไป เคยท่องเท่ียวและเขา้พกัแรมในหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 
สถานะการทาํงาน อาชีพ แหล่งท่ีมาของรายได ้และภาระความรับผดิชอบ 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ประเภทของท่ีพกัแรม ผู ้
ร่วมเดินทาง จาํนวนผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ัง ระยะเวลาในการเขา้พกัแรมของท่านต่อคร้ัง จาํนวนคร้ังของการ
ท่องเท่ียวในระยะเวลา 1 ปี ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัต่อคร้ัง วธีิการเดินทางมาท่ีพกัแรม วธีิการจองหอ้งพกั 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัแรม ขอ้มูลเก่ียวกับ
คุณภาพการบริการทั้ ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 2.ความเช่ือถือไวว้างใจได ้
(Reliability) 3.การตอบสนองของพนักงาน (Responsiveness) 4.การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 5.ความ
ไวว้างใจ (Empathy) เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัแบบ ลิเคิร์ท(Likert Scale) มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ระดบั 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

  ระดบั 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 

  ระดบั 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเขา้พกัแรม เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรของการวจิยั
การศึกษาดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งและเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด 
แลว้นาํมาวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (ร้อยละage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน หรือ ANOVA (Analysis of variance) ใชว้ธีิเปรียบเทียบรายคู่
ดว้ยวธีิ LSD (Least Square Difference) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล จาํแนกออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนาจําแนกเป็น 
ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ 

สถานะการทาํงาน อาชีพ แหล่งท่ีมาของรายได ้และภาระความรับผดิชอบ ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี (จาํนวน) ค่า
ร้อยละ (ร้อยละage) 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี 
(จาํนวน) ค่าร้อยละ (ร้อยละ) 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัแรม ใชก้ารวเิคราะห์หา
วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเขา้พกัแรม ใชก้ารวิเคราะห์หาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินท่ีมีพฤติกรรมการเขา้พกัแรมท่ีแตกต่างกนั โดยใช้
การวเิคราะห์ความแปรปรวน หรือ ANOVA (Analysis of variance) ใชว้ธีิเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD (Least Square 
Difference) และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการ กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน โดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 
4. ผลการวจิัย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จาํแนกออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนาจําแนกเป็น 
ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 

สถานะการทาํงาน อาชีพ แหล่งท่ีมาของรายได ้และภาระความรับผิดชอบ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (จาํนวน) ค่า
ร้อยละ (ร้อยละage) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 และเป็น
เพศชาย จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 มีอายรุะหวา่ง 55-60 ปี จาํนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 การศึกษา
ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 272 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.00 ทาํงานประจาํอยู ่จาํนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 มีอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น จาํนวน 129 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 32.25 มีแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากเบ้ียบาํนาญ จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีภาระความรับผิดชอบ คือ 
ดูแลพอ่แม่ จาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้พกัแรมของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
(จาํนวน) ค่าร้อยละ (ร้อยละ) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัโรงแรม จาํนวน 217 คน (ร้อยละ 54.25) มีผูร่้วม
เดินทาง คือ ครอบครัว/ญาติ จาํนวน 263 คน (ร้อยละ 65.75) จาํนวนผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ัง 2 คน จาํนวน 319 คน 
(ร้อยละ 79.75) ระยะเวลาในการเขา้พกัแรมต่อคร้ัง 1-2 วนั จาํนวน 375 คน (ร้อยละ 93.75) จาํนวนคร้ังของการ
ท่องเท่ียวในระยะเวลา 1 ปีมากกวา่ 6 คร้ัง จาํนวน 223 คน (ร้อยละ 55.75) มีค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัต่อคร้ังนอ้ยกวา่ 
5,000 บาท จาํนวน 242 คน (ร้อยละ 60.50) วิธีการเดินทางมาท่ีพกัแรม ดว้ยรถยนตส่์วนตวั จาํนวน 363 คน (ร้อยละ 
90.75) วธีิการจองหอ้งพกัดว้ยการ Walk In เขา้มาจองหนา้เคาน์เตอร์ จาํนวน 162 คน (ร้อยละ 40.50) 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัแรม คุณภาพการบริการท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ใชก้ารวเิคราะห์หาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

คุณภาพการบริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.91 .38 
มีท่ีจอดรถสาํหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ 3.91 .42 
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหส้าํหรับผูสู้งอาย ุเช่น ทางลาด ลิฟตร์ถเขน็ราวจบั 3.91 .38 
มีป้ายแสดงท่ีชดัเจน มองเห็นง่าย 3.90 .42 
สถานท่ีโปร่งใส สะอาด สบายตาและทาํใหรู้้สึกปลอดภยั 3.90 .41 
2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 3.93 .28 
พนกังานมีความตั้งใจในการแกปั้ญหาใหท่้าน 3.91 .38 
พนกังานใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ ยิม้แยม้ 3.90 .40 
วสัดุอุปกรณ์ของส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ 3.93 .36 
มีระบบเรียกยามฉุกเฉิน เพื่อใหช่้วยไดท้นัท่วงที 3.99 .11 
3. ด้านการสนองตอบลูกค้า 3.99 .15 
มีบริการยานพาหนะสาํหรับเคล่ือนยา้ย เช่น รถกอลฟ์ 3.99 .18 
พนกังานสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เช่น 
ผูสู้งอายเุป็นลม 

4.00 .17 

พนกังานกระตือรือร้นและใส่ใจท่าน 3.99 .18 
พนกังานมีความเตม็ใจใหบ้ริการและช่วยเหลือท่าน 3.99 .19 
4. ด้านการให้ความเช่ือมัน่ 4.00 .15 
ภายในหอ้งพกัมีปุ่มสญัญาณเตือนไปยงัประชาสมัพนัธ์เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน 4.00 .17 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกใชง้านไดง่้ายและปลอดภยั 4.00 .17 
มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เช่นกลอ้งวงจรปิด 4.00 .17 
พนกังานรักษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของท่าน 4.00 .17 

จากตาราง พบวา่ คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
ชาวไทยในอาํเภอหวัหินโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.96 และเม่ือพิจารณาคุณภาพการบริการเป็นรายดา้น พบวา่ อนัดบัแรก 
คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา คือ ดา้นการสนองตอบลกูคา้ และดา้นความเอาใจใส่ ค่าเฉล่ีย 3.99 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดบับณัฑติศึกษา 
คร้ังที ่๑๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๓ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า 1010 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เท่ากนั อนัดบั 3 ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ค่าเฉล่ีย 3.93 และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ เป็นลาํดบั
สุดทา้ย ค่าเฉล่ีย 3.91 และสามารถอธิบายผลการศึกษาโดยจาํแนกเป็นรายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบวา่ อนัดบัแรก คือ มีท่ีจอดรถสาํหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ และมี
ส่ิงอาํนวยความสะดวกใหส้าํหรับผูสู้งอาย ุเช่น ทางลาด ลิฟตร์ถเขน็ราวจบั ค่าเฉล่ีย 3.91 เท่ากนั รองลงมา คือ มีป้าย
แสดงท่ีชดัเจน มองเห็นง่าย และสถานท่ีโปร่งใส สะอาด สบายตาและทาํใหรู้้สึกปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 3.90 เท่ากนั  

2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้พบวา่ อนัดบัแรก คือ มีระบบเรียกยามฉุกเฉิน เพ่ือใหช่้วยไดท้นัท่วงที 
ค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา คือ วสัดุอุปกรณ์ของส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุค่าเฉล่ีย 3.93 อนัดบั 2 
พนกังานมีความตั้งใจในการแกปั้ญหาใหท่้าน ค่าเฉล่ีย 3.91 และพนกังานใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ ยิม้แยม้ ค่าเฉล่ีย 
3.90 เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

3. ดา้นการสนองตอบลูกคา้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ พนกังานสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว เช่น ผูสู้งอายเุป็นลม ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา คือ มีบริการยานพาหนะสาํหรับเคล่ือนยา้ย เช่น รถกอลฟ์, 
พนกังานกระตือรือร้นและใส่ใจท่าน และพนกังานมีความเตม็ใจใหบ้ริการและช่วยเหลือท่าน ค่าเฉล่ีย 3.99 เท่ากนั 

4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ พบวา่ ภายในหอ้งพกัมีปุ่มสัญญาณเตือนไปยงัประชาสัมพนัธ์เพ่ือติดต่อกรณี
ฉุกเฉิน, ส่ิงอาํนวยความสะดวกใชง้านไดง่้ายและปลอดภยั, มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เช่นกลอ้งวงจรปิด และ
พนกังานรักษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของท่าน ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั 

5. ดา้นความเอาใจใส่ พบวา่ อนัดบัแรก คือ มีช่องทางด่วนพิเศษสาํหรับผูสู้งอายใุนการเชค็อินและเชค็เอา้ท,์ 
บริการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอาย ุเช่น การบาํบดัหรือฟ้ืนฟสูภาพร่างกายจากการเม่ือยลา้ และมีกิจกรรม
สาํหรับผูสู้งอาย ุเช่น ออกกาํลงักาย ร้องคาราโอเกะ นัง่สมาธิ ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั รองลงมา คือ มีอาหารเพ่ือสุขภาพ
พร้อมกบับรรยากาศท่ีดีต่อใจ ค่าเฉล่ีย 3.99 

ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเขา้พกัแรม ใชก้ารวิเคราะห์หาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยใน
อาํเภอหวัหิน ใชก้ารวเิคราะห์หาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ความพงึพอใจในการเข้าพกัแรม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

พอใจในความสะอาดและความปลอดภยั 3.99 .19 
พอใจในการบริการของพนกังาน 3.95 .27 
พอใจในอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 4.00 .16 
พอใจในค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีไดรั้บ 4.00 .15 
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ 3.98 .25 

รวม 3.98 .15 

จากตาราง พบวา่ ความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินโดยรวม 
มีค่าเฉล่ีย 3.96 และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการเขา้พกัแรมเป็นรายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ พอใจในอุปกรณ์
อาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั และพอใจในค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีไดรั้บ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา คือ พอใจใน
ความสะอาดและความปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 3.99 อนัดบั 3 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 3.98 และพอใจใน
การบริการของพนกังาน เป็นลาํดบัสุดทา้ย ค่าเฉล่ีย 3.95 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดบับณัฑติศึกษา 
คร้ังที ่๑๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๓ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า 1011 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน  
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมท่ี
แตกต่างกนั 

โดยสรุปจากสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยใน
อาํเภอหวัหิน พบวา่ตวัแปรคุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
ชาวไทยในอาํเภอหวัหิน โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทางบวก กล่าวคือ หากตวัแปรคุณภาพบริการปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินปรับตวั
เพ่ิมข้ึน 0.377หน่วย 
สมมตฐิานที่ 2 คุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน 

การศึกษาถึงตวัแปรอิสระปัจจยัคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีสามารถพยากรณ์หรือทาํนาย ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการพิจารณาตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอ
หวัหิน โดยนาํตวัแปรอิสระมาทดสอบการพยากรณ์ ใชว้ธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise 
multiple regression analysis) ไดก้าํหนดสัญลกัษณ์แต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
   X1   หมายถึง  ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

 X2   หมายถึง  ปัจจยัดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
 X3   หมายถึง  ปัจจยัดา้นการสนองตอบลูกคา้ 
 X4   หมายถึง  ปัจจยัดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ 
 X5   หมายถึง  ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ 
 Y   หมายถึง  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรม 
 R   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
 R2  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (อาํนาจพยากรณ์) 
 Adjusted R2 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีมีการเปล่ียนจากเดิมเม่ือเพ่ิมตวัแปรอิสระทีละตวั 
 SE.B   หมายถึง  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 B   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 Beta   หมายถึง  ค่ามาตรฐานสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์การถดถอย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการกบัความพงึพอใจในการใช้บริการทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่วผู้สูงอายุชาวไทยใน
อาํเภอหัวหิน 

  ดา้นความ
เป็นรูปธรรม
ของการ
บริการ 

ดา้นความ
เช่ือถือ
ไวว้างใจ

ได ้

ดา้นการ
สนองตอบ
ลูกคา้ 

ดา้นการให้
ความเช่ือมัน่ 

ดา้นความ
เอาใจใส่ 

คุณภาพ
บริการ 

ความพึง
พอใจในการ
ใชบ้ริการท่ี
พกัแรม 

ดา้นความเป็น
รูปธรรมของการ
บริการ 

1 .948* .204* .213* .199* .885* .070 

ดา้นความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้

.948* 1 .141* .157* .143* .847* .081 

ดา้นการสนองตอบ
ลูกคา้ 

.204* .141* 1 .772* .619* .567* .427* 

ดา้นการใหค้วาม
เช่ือมัน่ 

.213* .157* .772* 1 .786* .606* .633* 

ดา้นความเอาใจใส่ .199* .143* .619* .786* 1 .569* .717* 
คุณภาพบริการ .885* .847* .567* .606* .569* 1 .377* 
ความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการท่ีพกัแรม 

.070 .081 .427* .633* .717* .377* 1 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรม

ของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน ดว้ยสถิติค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation) พบวา่ คุณภาพบริการในภาพรวม และในดา้นการสนองตอบลกูคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ดา้นความเอา
ใจใส่ และคุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคุณภาพบริการในดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ และดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
ตาราง ANOVA จากการทดสอบด้วยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยวธีิแบบมขีั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตวัแปรคุณภาพบริการทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่ว
ผู้สูงอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหิน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 5.750 2 2.875 297.432 .000* 
Residual 3.828 397 .010   
Total 9.577 399    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง พบวา่ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน 

มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปรอิสระคุณภาพบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรคุณภาพ
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บริการ สามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยใน
อาํเภอหวัหินได ้ร้อยละ 57.80 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณได ้ 

 
แสดง Coefficient ของตวัแปรคุณภาพบริการที่มผีลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่ว
ผู้สูงอายุชาวไทยในอาํเภอหัวหินโดยใช้วธีิการวเิคราะห์ ถดถอยเชิงพหุด้วยวธีิแบบมขีั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 0.453 0.149  3.043 0.003* 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ (X4) 0.261 0.055 0.232 4.755 0.000* 
ดา้นความเอาใจใส่ (X5) 0.622 0.052 0.584 11.965 0.000* 
R = 0.775      
R2 = 0.578      
Adjusted R2 = 0.598      
SEE = 0.098      

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง พบวา่ ตวัแปรคุณภาพบริการ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ และดา้นความเอาใจใส่ มีผล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนตวัแปรคุณภาพบริการ 2 ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความ
เช่ือถือไวว้างใจได ้และดา้นการสนองตอบลกูคา้ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน 

จึงไดน้าํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกั
แรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน ไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน 
โดยใชค้ะแนนดิบ 



Y  = 0.453 + 0.261 (X4)* + 0.622 (X5)* 
สมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน 

โดยใชค้ะแนนมาตรฐาน 


Z  = 0.232 (X4)* + 0.584 (X5)* 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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โดยสรุปจากสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยใน
อาํเภอหวัหิน พบวา่มีตวัแปรคุณภาพบริการดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ และดา้นความเอาใจใส่ผลในทางบวก ต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  กล่าวคือ  

 
หากตวัแปรคุณภาพบริการดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจใน

การใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินปรับตวัเพ่ิมข้ึน 0.232 หน่วย 
หากตวัแปรคุณภาพบริการดา้นความเอาใจใส่ ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจในการใช้

บริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหินปรับตวัเพ่ิมข้ึน 0.584 หน่วย 
 

โดยสรุปจากสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยใน
อาํเภอหัวหิน พบวา่ตวัแปรคุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
ชาวไทยในอาํเภอหัวหิน โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทางบวก กล่าวคือ หากตวัแปรคุณภาพบริการปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหัวหินปรับตวั
เพ่ิมข้ึน 0.377หน่วย 
 
5. การอภิปรายผล 

โดยสรุปจากสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทยใน
อาํเภอหัวหิน พบวา่ตวัแปรคุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
ชาวไทยในอาํเภอหัวหิน โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทางบวก กล่าวคือ หากตวัแปรคุณภาพบริการปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหัวหินปรับตวั
เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่อพฤติกรรมกบัคุณภาพบริการท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
คือ สถานท่ีพกัแรมสําหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทย นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายตุอ้งการท่ีพกัท่ีมีส่ิงอาํนวยความ
สะดวก และอุปกรณ์ความปลอดภยั ตามทาง ภายในห้องพกั และบริเวณโดยรอบ เพ่ือให้ผูสู้งอายุรู้สึกปลอดภยัและ
สบายใจ แมจ้ะเป็นกลุ่มผูสู้งอายเุหมือนกนั แต่ความสนใจ หรือกิจกรรมท่ีชอบทาํของแต่ละบุคคล ก็มีความแตกต่าง
กนัอยา่งส้ินเชิง ดงันั้น การทาํการตลาดกบักลุ่มผูสู้งอายุ เพ่ือศึกษาและทาํความเขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
ทั้งในดา้นทศันคติ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตราฐานในดา้นคุณภาพบริการท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายตุ่อไป 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัในอนาคต 
1. จากการเกบ็ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุเลือกพกัโรงแรมท่ีให้

ความเช่ือมัน่ โดยท่ีภายในห้องพกัมีปุ่มสัญญาณเตือนไปยงัประชาสัมพนัธ์เพ่ือติดต่อกรณีฉุกเฉิน, ส่ิงอาํนวยความ
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สะดวกใชง้านไดง่้ายและปลอดภยั, มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เช่นกลอ้งวงจรปิด และพนกังานรักษาขอ้มูลความ

เป็นส่วนตวั ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพของกลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาดของผูสู้งอาย ุ

เช่น ควรมีการปรับการรองรับความปลอดภยั และเพ่ิมความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้ริการในโรงแรม และมีการจดั

โปรโมชัน่เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้น สาํหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั

วิจยัเร่ืองน้ี ควรมีการศึกษาวิจยัเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ถึงมูลเหตุท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น 

ความภกัดีต่อสินคา้ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดการคน้พบปัจจยัใหม่ ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแรม

ของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
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