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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึน

ไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจพฤติกรรมและ

ประสบการณในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยา รวมถึงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 

4 ดาวข้ึนไปท้ังปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7P’s)  ซ่ึงไดแก ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานทําเลท่ีตั้ง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย

ดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และปจจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตรในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน การศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผูใชบริการ

ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยมีประสบการณการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว

ข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา โดยทําการสํารวจผานแบบสอบถาม และไดรับขอมูล

แบบสอบถามตอบกลับท่ีมีความสมบูรณรวมท้ังสิ้น 400 ชุด 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว

ข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ประมาณ 1-2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 74.00 มีระยะเวลาเฉลี่ย

ในการเขาพักโดยสวนใหญครั้งละ 1-2 คืน คิดเปนรอยละ 94.00 โดยจํานวนผูเขาใชบริการสวนใหญมี

จํานวน 1-2 คน คิดเปนรอยละ 39.00 กลุมผูใชบริการโรงแรมรวมกับกลุมตัวอยาง  ไดแก กลุมเพ่ือน

หรือแฟน คิดเปนรอยละ 49.25 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเขาพักโรงแรมเพ่ือการพักผอนหยอนใจ 

คิดเปนรอยละ 72.50 ผูใชบริการสวนใหญมีการตัดสินใจเลือกโรงแรมดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 
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47.00 ท้ังนี้กิจกรรมสงเสริมการขายท่ีกลุมผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองพัทยามีความสนใจมากท่ีสุด คือ การลดราคาหองพัก คิดเปนรอยละ 79.00 และมีการหาขอมูล

และรายละเอียดท่ีพักผานทางอินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลนเปนชองทางหลัก คิดเปนรอยละ 67.00 

กลุมตัวอยางมีการใชจายหองพักท่ีระดับราคาโดยเฉลี่ย 2,500 – 3,500 บาท ตอคืนสูงท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 39.25 และกลุมตัวอยางยังใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆนอกเหนือจาก

หองพัก คือ สระวายน้ํา คิดเปนรอยละ 39.75 และอินเตอรเน็ตไรสาย รอยละ 26.75 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองพัทยา หลังจากใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือกําหนดกลุมปจจัยใหม 

แลว ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัย และปจจัยดาน

ชองทางจัดจําหนาย (ออนไลน) เรียงตามลําดับ และในสวนการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยาท่ีแตกตางกัน ในขณะ

ท่ีเพศและระดับอายุท่ีแตกตางกันไมไดสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป, พัทยา 
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 ABSTRACT 

 

To study tourist choice of four-star hotels and higher in Pattaya, Thailand, 

the 7P’s marketing mix - people, product, price, promotion, place, process and 

physical evidence – was examined. Demographically, gender, age, educational status 

and average monthly income were also considered. Data was gathered by survey. 

Samples were Thai customers in the Bangkok metropolitan area who had stayed in 

four-star or higher hotels in Pattaya. 400 online questionnaires were completed.  

Results were that 74% of samples stayed in luxury hotels in Pattaya once 

or twice a year. 94% of these stayed for one to two nights at a time. 72.5% stayed at 

the hotels for recreational purposes. 47% chose four-star hotels by themselves, 

rather than relying on travel agents. 79% found that discounts on room rates were 

the most influential sales and promotional campaigns. 67% learned about hotels 

online and from social media, among other findings.  

After factor analysis to create a new group of related factors, people and 

secure environment as well as an online channel of distribution were significant. 

Hypothesis testing related to demographics revealed that different educational status 

and average monthly income materially influenced luxury hotel choice, but gender 

and age had no influence. These findings should provide researchers with new 
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insights for future research, helping to develop a reliable knowledge base upon 

which practitioners may base plans for future luxury hotels 

 

Keywords: Luxury hotel bookings in Thailand, Pattaya tourism. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงและประสบความสําเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับ

ความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีไดกรุณา

สละเวลาใหคําปรึกษาและขอแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย รวมถึงรอง

ศาสตราจารย ดร. นภดล รมโพธิ์ ท่ีไดใหเกียรติเปนกรรมการ ซ่ึงไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชน สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกทาน ท่ีได

ใหความรูตางๆ ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาใชในงานวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีไดสละ

เวลาในการตอบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงกําลังใจและความชวยเหลือตางๆเปนอยางดี 

จากครอบครัว รุนพ่ี รุนนอง และเพ่ือนๆ ทุกทาน สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไป

ไดดวยดี 

อนึ่ง ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการและผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา ตลอดจนผูท่ีมีความสนใจในเรื่องนี้ 

ซ่ึงหากงานวิจัยนี้มีขอบกพรองประการใด ผูวิจัยตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ธุรกิจการทองเท่ียวเปนภาคธุรกิจบริการท่ีมีความสําคัญซ่ึงชวยสรางรายไดใหกับ

ประเทศไทย และนําเงินตราของชาวตางชาติเขาสูประเทศ การเดินทางของนักทองเท่ียวไปท่ีใดยอม

ทําใหเกิดการผลิตสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว กอใหเกิดรายไดจาก

การขายสินคาและบริการ สงเสริมการสรางอาชีพใหกับคนในแหลงทองเท่ียว ทําใหเกิดกระแสเงิน

หมุนเวียนใหกับผูใหบริการในทุกระดับของสังคม เปนการดึงดูดเงินลงทุนจากตางชาติเพ่ือสรางความ

เจริญกับทองถ่ิน อันกอใหเกิดการขยายตัวของสังคมขนาดใหญ เกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ตางๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมการทองเท่ียว เชน การสรางถนน การพัฒนาระบบไฟฟา ระบบประปา และ

ระบบการขนสงเพ่ือใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดอยางเพียงพอ เม่ือมีจํานวนนักทองเท่ียวมากข้ึน

ก็กอใหเกิดความตองการดานท่ีพักแรมสูงข้ึน สงผลใหธุรกิจใหบริการท่ีพักประเภทโรงแรม รวมไปถึง

ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง เชน ธุรกิจนําเท่ียว ภัตตาคารรานอาหาร การคมนาคมขนสง เกิดการพัฒนาและ

เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดใหกับ

ประเทศเปนจํานวนมหาศาลในแตละป เห็นไดจากขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (2558) 

ดุลการชําระเงินของประเทศในป 2557 และ 2558 ถึงไตรมาสท่ี 2/2558 มีดุลบัญชีเดินสะพัดสถานะ

เกินดุลเปนจํานวนถึง 15,417.70 และ 14,534.75 ลานดอลลารสหรัฐตามลําดับ เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบวา ดุลบริการโดยเฉพาะในสวนของการทองเท่ียวนั้นเกินดุลเปนจํานวนถึง 31,350.62 

และ 18,484.48 ลานดอลลารสหรัฐตามลําดับ จะเห็นวารายไดภาคการทองเท่ียวเปนสวนสําคัญท่ี

ชวยชดเชยการขาดดุลการคาของประเทศ ในชวงท่ีการสงออกสินคาของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง

ตามภาวะเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้น ขอมูลจากแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 

ไดระบุวา ธุรกิจการทองเท่ียวยังกอใหเกิดการจางงานกวา 2 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 6-7 ของ

แรงงานท้ังระบบ คิดเปนรายไดประมาณรอยละ 5.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) จะ

เห็นไดวาภาคการทองเท่ียวสามารถทํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก เปนหนึ่งในภาคธุรกิจ

สําคัญของไทยท่ีสรางรายไดหลอเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางม่ันคง  

แหลงทองเท่ียวในประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวไดรับความนิยมเนื่องดวยความ

หลากหลายท้ังทางดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความสวยงามตามธรรมชาติ 

ประกอบกับอัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตรอันเปนเอกลักษณของคนไทย จึงทําใหประเทศไทยเปน 
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จุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวชาวตางชาติจากท่ัวทุกมุมโลก สถานท่ีทองเท่ียวของไทยหลาย

แหงมีเอกลักษณเฉพาะตัวและมีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งทะเลและชายหาดท่ีมีความ

งดงามตามธรรมชาติ อีกท้ังยังมีกิจกรรมพักผอนหยอนใจสําหรับนักทองเท่ียวและครอบครัว จากการ

จัดอันดับเมืองทองเท่ียวท่ีเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของนักทองเท่ียวท่ัวโลกโดย Euromonitor 

(2015) พบวา ประเทศไทยมีเมืองทองเท่ียวติดอันดับโลกถึง 3 อันดับ ใน 20 อันดับแรก และมีถึง 5 

อันดับใน 100 อันดับ ซ่ึงจัดอันดับจากจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวใน

เมืองสําคัญรวมถึงนักเดินทางภาคธุรกิจ ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1  

 

การจัดอันดับเมืองทองเท่ียวท่ีเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 100 อันดับ ป 2014 

โดย Euromonitor International 

เมืองทองเท่ียว อันดับ 

กรุงเทพมหานคร 3 

ภูเก็ต 15 

พัทยา 18 

เชียงใหม 83 

กระบี่ 99 

 

เนื่องจากภาคการทองเท่ียวเปนแหลงสรางรายไดท่ีสําคัญของประเทศ หนวยงานภาครัฐ

จึงไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดการพัฒาและบริหารจัดการในองค

รวม โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลกิจการดานการทองเท่ียวไดแกกระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา ซ่ึง

วางนโยบายและมีภาระกิจในการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว 

รวมท้ังการสนับสนุนการประกอบธุรกิจนําเท่ียวใหอยูในระดับมาตรฐานเพ่ือกอใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจ โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555–2559 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ฟนฟูและกระตุนภาคการทองเท่ียวใหขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพ่ือเรงรัดและสรางศักยภาพ

ในการหารายไดจากการทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทยใหมีความพรอมท้ังดาน

คุณภาพการแขงขัน และใหเกิดการสรางรายไดและกระจายรายไดควบคูไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ดานภาพรวมสภานการณทองเท่ียวของโลกองคการการทองเท่ียวโลก (WorldTourism 

Organization : UNWTO) ไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเท่ียวระหวางประเทศเพ่ิมข้ึน

เปนจํานวนถึง 1,600 ลานคน โดยภูมิภาคท่ีมีแนวโนมเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกและแปซิฟค และกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะเปนจุดหมายปลายทางการ

ทองเท่ียวท่ีมีผูนิยมเดินทางเขามาทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องโดยมีนักทองเท่ียวเปน 1 ใน 3 ของ

นักทองเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟค อีกท้ังจะเกิดการการแขงขันดานการทองเท่ียวท่ีสูงข้ึน เนื่องจาก

เพ่ิมข้ึนของตลาดเกิดใหมซ่ึงสวนใหญจะอยูภายในทวีปเอเชีย ท้ังตลาดท่ีมีขนาดใหญ เชน จีน อินเดีย 

และตลาดขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เชน กลุมประเทศท่ีเอเชียใต กลุมประเทศตะวันออกกลาง กลุม

ประเทศท่ีอยูเอเชียกลาง เปนตน หลายประเทศจึงมีการลงทุนและพัฒนาดานการทองเท่ียว การ

โฆษณาประชาสัมพันธการกําหนดกลยุทธ และการใชนโยบายสงเสริมใหคนเดินทางทองเท่ียว

ภายในประเทศเพ่ือแยงชิงตลาดในเวทีโลก  

แนวโนมดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในชวงท่ีผานมาสถานการณทางการเมืองท่ี

ไมม่ันคงไดสงผลกระทบตอการทองเท่ียวและภาพลักษณของประเทศในชวง 5-6 ปท่ีผานมา ตั้งแต

การปดทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในป 2551 เหตุการณความไมสงบทางการเมืองในป 2552 

มาจนกระท่ังการรัฐประหารในป 2557 เม่ือสถานการณทางการเมืองสงบลงและเริ่มมีทิศทางท่ีชัดเจน 

ทําใหการทองเท่ียวกลับมาฟนตัวอีกครั้ง โดยในชวงไตรมาสท่ี 4/2557 จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ

กลับเขามาทองเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึน โดยในเดือนธันวาคม 2557 มีนักทองเท่ียวตางชาติจํานวน 

2,841,333 คน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 11.8 สูงกวาท่ีคาดการณไว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 16 

มกราคม 2558) จากสถานการณการทองเท่ียวท่ีฟนตัวข้ึน จึงทําใหคาดการณวาในป 2558 จะมี

รายไดในธุรกิจโรงแรม ประมาณ 513,000 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 ถึงรอยละ 10 (ศูนยวิจัย

กสิกรไทย, 21 มกราคม 2558) เนื่องจากปจจัยสนับสนุนในดานการเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวจาก

ภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับการเดินหนาทําการตลาดเชิงรุกของหนวยงานภาครัฐ โดยทําการสงเสริม

การทองเท่ียวภายใตแคมเปญ “ปทองเท่ียววิถีไทย 2558 หรือ 2015 Discover Thainess” เพ่ือ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทย ซ่ึงชวยใหตลาดนักทองท่ียวตางชาติกลับมาคึกคักมากข้ึน 

อยางไรก็ตามดวยเหตุการกอการรายในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือนสิงหาคม 2558 ท่ีผานมาซ่ึง

ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตของนักทองเท่ียวชาวตางชาติและชาวไทย จึงอาจมีผลกระทบทางจิตวิทยา

ตอนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียวยังประเทศไทย ทําใหเกิดความหวาดกลัว ผูบริโภคและ

นักทองเท่ียวชะลอการจับจายใชสอย ผูประกอบการดานการทองเท่ียวจึงตองเตรียมความพรอมใน

การรับความเสี่ยงดานตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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สําหรับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทยแหลงทองเท่ียวทางทะเลถูกจัดอันดับให

เปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ พัทยาเปนหนึ่งในสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมในกลุมนักทองเท่ียวมาเปนเวลานาน เนื่องจากการเดินทางท่ีสะดวกสบาย 

ไมไกลจากกรุงเทพนัก ใชระยะเวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงเทานั้น พัทยาเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมี

สถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีหลากหลายสําหรับนักทองเท่ียวและครอบครัว มีแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน เกาะลานซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมสูง เนื่องจากมีชายหาดท่ี

สวยงามหลายแหงและอยูหางตัวเมืองพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางเรือโดยสารประมาณ 

45 นาที และเดินทางโดยเรือเร็วเพียง 15 นาที นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจท่ีมี

ชื่อเสียง อาทิ มิโมซาพัทยา (Mimosa Pattaya) พิพิธภัณฑตุกตาหมี (Teddy Island) พิพิธภัณฑ

ภาพวาด 3D (Art in Paradise) ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary Of Truth) ไรองุนซิลเวอรเลค (Silver 

Lake) ตลาดน้ําสี่ภาค พระพุทรูปแกะสลักเขาชีจรรย สวนนงนุช เขาพระตําหนัก อีกท้ังยังมี

รานอาหารทะเลรสเลิศ แหลงชอปปง รวมถึงหางสรรพสินคาเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในการจับจายใช

สอย มีสถานบันเทิงยามคํ่าคืนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบแสงสียามราตรี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม

ทองเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) ท่ีสรางความตื่นเตนใหแกนักทองเท่ียว ไดแก กิจกรรม

กลางอากาศ เชน การกระโดดรมแบบ Skydiving พารามอเตอร (Paramotor) และไคทเซิรฟ (Kite 

Surf) ซ่ึงนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาตินิยมเลนตามชายหาด  กิจกรรมบันจี้จั๊มพท่ีสรางความ

ตื่นเตนและวัดความกลาของจิตใจ และการดําน้ําลึกรอบเกาะตางๆ เนื่องดวยปจจัยทางดานแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพเหลานี้จึงทําใหนักทองเท่ียวมีความนิยมเดินทางมาเท่ียวท่ี

พัทยาเปนจํานวนมาก และสงผลใหธุรกิจโรงแรมและท่ีพักในพัทยามีการเติบโตสูงข้ึนเรื่อยๆ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท้ังโรงแรมและคอนโดมิเนียมมีโครงการใหมๆ ขยายตัวจากพัทยาเหนือ พัทยากลาง 

พัทยาใต นาจอมเทียน บางเสร ไปจนถึงสัตหีบ โรงแรมและท่ีพักตางๆ มีอัตราการเขาพักสูงเกือบ

ตลอดท้ังป และมีนักทองเท่ียวหมุนเวียนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมาเขาพักอยางตอเนื่อง 

จากสถิติจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาพักในโรงแรมในเขตพัทยาในป 2557 จากกลุมงาน

สถิติและเศรษฐกิจการทองเท่ียว กรมการทองเท่ียว พบวา ท่ีพักและโรงแรมในพัทยามีอัตราการเขา

พักโดยเฉลี่ยสูงข้ึนจากป 2556 ท่ีอัตรารอยละ 69.95 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 71.83 ในป 2557 มีอัตรา

การเติบโตของนักทองเท่ียวในเมืองพัทยาเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.63 ในป 2557 สวนคาใชจายจายตอหัว

เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากวันละ 3,555.52 บาทในป 2556 เปนวันละ 3,639.27 บาทในป 2557 และ

ระยะเวลาการเขาพักโดยเฉลี่ยคิดเปน 3.19 วัน และ 3.23 วัน ในป 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดย

ในสวนของผูเขาพักมีสัดสวนของนักทองเท่ียวชาวไทยรอยละ 26 และนักทองเท่ียวชาวตางชาติรอย

ละ 74 กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางพักผอนในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
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 เนื่องจากพัทยาเปนสถานท่ีตากอากาศยอดนิยมอันดับตนๆ ของคนกรุงเทพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

สวนนักทองเท่ียวตางชาติแยกตามเชื้อชาติ พบวา นักทองเท่ียวชาวรัสเซียมีสัดสวนสูง

ท่ีสุดรอยละ 18 ตามดวยนักทองเท่ียวชาวจีนรอยละ 13 นอกจากนั้นเปนนักทองเท่ียวกลุมยุโรปรอย

ละ 15 นักทองเท่ียวนักทองเท่ียวกลุมเอเชียตะวันออกรอยละ 9 และนักทองเท่ียวกลุมตะวันออก

กลางรอยละ 5 ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 จะเห็นวากลุมของผูเขาพักโรงแรมในเขตพัทยาสวนใหญมีท้ัง

กลุมชาวไทยและชาวตางชาติ โดยนักทองเท่ียวชาวตางชาติกลุมเปาหมายหลัก คือ ชาวรัสเซียไดมี

สัดสวนท่ีลดลงอยางมากในป 2558 เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําภายในประเทศทําใหปริมาณ

นักทองเท่ียวลดลงอยางมีนัยสําคัญ อีกท้ังยังสงผลใหนักทองเท่ียวใชจายดานการทองเท่ียวอยาง

ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความคุมคาเงินมากข้ึน นอกจากนั้นเหตุการกอการรายในประเทศไทยในชวง

เดือนสิงหาคม 2558 ท่ีเกิดข้ึนทําใหนักทองเท่ียวเกิดความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยและยกเลิก

การเดินทางมายังประเทศไทย รวมถึงระงับการจองหองพักในพัทยา สงผลใหนักทองเท่ียวจาก

ตางชาติกลุมอ่ืนๆ ชะลอการทองเท่ียวในพัทยาลงดวย ซ่ึงจากผลกระทบจากปจจัยตางๆ ดังท่ีกลาวมา

นั้นท้ังจากปญหาเศรษฐกิจและภัยกอการราย อาจทําใหนักทองเท่ียวลดจํานวนลงซ่ึงถึงแมอาจจะมีผล

เพียงชั่วคราวเทานั้น แตอยางไรก็ตามผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพัทยาก็ควรมีการเตรียมความ

พรอมและมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือเตรียมรับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยอาจหันมาจับ

กลุมตลาดอ่ืนๆ ท่ีจํานวนนักทองเท่ียวยังมีการขยายตัว เชน กลุมจีน เอเชียใต หรือกลุมตะวันออก

กลาง เปนตน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาพักใหมากข้ึนและชดเชยกับจํานวนนักทองเท่ียวรัสเซียท่ี

หายไปเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย ไดแก กลุมตลาดสัมนาและกลุม

ครอบครัว ท่ีนับวามีความนาสนใจเชนกัน  

 

ตารางท่ี 1.2  

 

จํานวนนักทองเท่ียวในพัทยาแยกตามกลุมประเทศป 2555 เทียบป 2556 

นักทองเท่ียว 2556 2555 เปล่ียนแปลง % 

ไทย 2,441,993  2,338,868  103,125  4.41% 

รัสเซีย 1,655,521  1,601,019  54,502  3.40% 

จีน 1,258,210  1,174,315  83,895  7.14% 

กลุมยุโรป 1,664,774  1,585,780  78,994  4.98% 
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ตารางท่ี 1.2  

 

จํานวนนักทองเท่ียวในพัทยาแยกตามกลุมประเทศป 2555 เทียบป 2556 (ตอ) 

นักทองเท่ียว 2556 2555 เปล่ียนแปลง % 

กลุมเอเชียกลาง 912,372  848,209  64,163  7.56% 

กลุมตะวันออกกลาง 458,843  455,994  2,849  0.62% 

กลุมเอเชียใต 362,635  360,524  2,111  0.59% 

กลุมอ่ืนๆ 825,943 791,441 34,502 4.18% 

รวมท้ังสิ้น 9,580,291  9,156,150  424,141  4.63% 

หมายเหตุ. จาก กระทรวงทองเท่ียวและการกีฬา, กรมการทองเท่ียว (2556) 

 

ในดานโรงแรมและสถานท่ีพักในพัทยานั้นมีแนวโนมขยายตัวในอัตราเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับ

จํานวนผูเขาพักท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในแตละป โดยในป 2556 มีจํานวนสถานท่ีพักแรมท้ังสิ้น 314 แหง มี

จํานวนหองพัก 40,758 หอง ในขณะท่ีป 2555 มีสถานท่ีพักแรมจํานวน 288 แหง และจํานวน

หองพักท่ี 36,112 หอง คิดเปนจํานวนหองพักท่ีเพ่ิมข้ึน 4,646 หอง หรือรอยละ 12.87 แสดงจํานวน

ท่ีพักแรมแตละประเภทในป 2556 ไดดังตารางตอไปนี้    

 

ตารางท่ี 1.3  

 

ประเภทท่ีพักแรมและจํานวนหองพักในเขตเทศบาลเมืองพัทยาในป 2556 

ประเภทท่ีพักแรม 2556 

จํานวนท่ีพัก จํานวนหองพัก 

เกสทเฮาส 10 227 

รีสอรทและอ่ืนๆ 107 8,901 

โรงแรม 197 31,360 

รวม 314 40,758 

 หมายเหตุ. จาก กระทรวงทองเท่ียวและการกีฬา, กรมการทองเท่ียว (2556) 
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อยางไรก็ดีจะเห็นวาสัดสวนจํานวนท่ีพักท่ีเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาลเมืองพัทยามีมากกวา

สัดสวนจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน อาจทําใหเกิดปญหาอุปทานดานหองพักมากกวาปริมาณความ

ตองการหองพักของกลุมผูใชบริการ ซ่ึงหากเกิดปญหาหองพักลนตลาดแลวผูประกอบการธุรกิจ

โรงแรมอาจตองแขงกันลดราคาหองพักเพ่ือแยงชิงกลุมผู ใชบริการมาเปนของตน แตหาก

ผูประกอบการทานใดสามารถใชกลยุทธในการบริหารจัดการดานการตลาด สรางความแตกตางใน

สินคาและบริการท่ีมีอยูได ก็จะชวยใหสามารถแกไขอุปสรรคในการแยงชิงลูกคา และสรางความ

ความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจของตนเองสงผลใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน 

ดวยเหตุนี้ผูประกอบการโรงแรมจึงจําเปนตองพัฒนาแนวทางในการใหบริการให

เหมาะสมกับสถานการณการทองเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และเตรียมพรอมรับกับความไม

แนนอนท้ังจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ ใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา

ไดอยางเหมาะสม รวมถึงประเมิณถึงแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการท้ัง

ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย บุคลากร 

กระบวนการในการใหบริการ และสภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ ทําใหสามารถวางตําแหนง

ทางการตลาดไดอยางเหมาะสม และสามารถสรางความสามารถทางการแขงขันและความแตงตางจาก

คูแขงได ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหสวนประสมการตลาด (Marketing Mix: 7Ps) เพ่ือนําผลจากการ

วิจัยมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธเพ่ือตอบสนองความตองการและพฤติกรรมของ

ผูใชบริการ ซ่ึงจะเปนการสรางผลกําไรใหกิจการบริษัทฯ และกอใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ

ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย  

 

1.2.1 เพ่ือสํารวจพฤติกรรมและประสบการณท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

1.2.2 เพ่ือศึกษาสวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา 
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1.2.3 เพ่ือศึกษาวากลุมผูใหขอมูลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันในดาน

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 

4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา หรือไม อยางไร 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา โดยใช

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการสาหรับธุรกิจบริการหรือ 7Ps อันประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและบริการ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัด

จําหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคลากร (People) 

ปจจัยดานกระบวนการ (Process) และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 

รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ ผูใชบริการชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีเคยใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา โดยทําการสํารวจ

ผานแบบสอบถาม และมีระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยระหวางเดือนกันยายน – ธันวาคม 

2558 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.4.1 เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 

ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา เปนประโยชนใหกับผูสนใจลงทุน

ในธุรกิจประเภทโรงแรม ในการวางแผนการพัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ

บริการใหสามารถสรางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

1.4.2 สามารถนําผลของการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธของ

ของผูประกอบการโรงแรม ใหสามารถพัฒนาบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ

สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

1.4.3 สามารถนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางการศึกษาคนควา วิจัย และเปน

ประโยชนตอผูท่ีสนใจในการศึกษาคนควาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการใน

รูปแบบอ่ืนๆ ตอไป 
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1.5 นิยามศัพท 

 

1.5.1 โรงแรม หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคาท่ีตั้งข้ึน เพ่ือบริการผูเดินทางใน

ดานท่ีพักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพักอาศัยและการเดินทางหรืออาคารท่ีมี

หองพักหลายหองติดตอกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง 

1.5.2 โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ มีมาตรฐานสูงในดาน

บริการและความสะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองพักมาตรฐานกวางกวา 24 

ตารางเมตร มีเตียงขนาดไมนอยกวา 3.5 ฟุต โทรทัศนขนาด 20 นิ้วข้ึนไป มีรายการใหเลือกชม

มากกวา 8 ชองรายการ ตูเย็น มินิบาร กาตมน้ํารอนพรอมกาแฟและชา ชุดขัดรองเทา ถุงซักผา เสื้อ

คลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ โทรศัพทท่ีสามารถโทรทางไกลหรือตางประเทศไดโดยตรง หองน้ํามี

เครื่องใชครบถวน อุปกรณในหองน้ําท่ีเพ่ิมเดิมจากระดับ 3 ดาว ไดแก ผาเช็ดมือ ชุดเย็บผา ไดรเปา

ผม ปลั๊กไฟสําหรับโกนหนวด มีหองชุดใหบริการ 2 แบบ นอกจากนี้มีหองอาหารมากกวา 1 หอง หอง

ออกกําลังกายท่ีมีอุปกรณมากกวา 5 ชนิด หองอบไอน้ํา หองนวด สระวายน้ํา business center หอง

ประชุมใหญ และหองประชุมยอยอีกไมนอยกวา 2 หอง และมีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณดาน

ความปลอดภัย 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและปจจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป 

ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง

ผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของไวในสวนของการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนํามาปรับใชเปนแนวทางใน

การศึกษา ดังรายละเอียด ตอไปนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

2.1.2 ทฤษฎสีวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  

2.2 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

2.3 กรอบการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

 

2.1.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูบริโภค   

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจถึงเหตุจูงใจท่ี

กอใหเกิดการตัดสินใจ เลือกซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคโดย  Kotler and Keller (2012) ได

เสนอแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavioral Model) เริ่มตนจากการมีสิ่งกระตุน 

ท่ีทําใหเกิดความตองการเขามาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ไปสูกระบวนการทางจิตวิทยา รวมกับ

ลักษณะของผูบริโภค ซ่ึงจะสงผลตอการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) และสุดทายเกิด

การซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคข้ึน (Buyer’s Purchase Dicision) จะเห็นวา จุดเริ่มตนของ

แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นเริ่มมาจากสิ่งกระตุน (Stimulus) เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการ และเม่ือผูบริโภคไดรับรูถึงสิ่งท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของตนไดแลวจึงเกิดการ

ตอบสนองหรือการตัดสินใจซ้ือ (Response) ดังนั้นแบบจําลองนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา S-R  

Theory ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือโดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 Model of Consumer Behavior. Adapted from Marketing Management (p. 

183), by Kotler and Keller, 2012, Pearson Education Limited. 

 

2.1.1.1 ส่ิงกระตุน (Stimulus) เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือซ่ึงอาจเปนเหตุจูงใจ

ดานเหตุผล หรือเหตุจูงใจดานจิตวิทยาก็ได โดยสิ่งกระตุนนั้นอาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside 

Stimulus) หรือเปนสิ่งกระตุนจากภายนอกเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือ

วาเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying Motive) สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ  

(1) ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนท่ี

นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดใหมีได เปนสิ่งกระตุนท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด

บริการ ประกอบดวย สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) สิ่งกระตุนดานราคา (Price) สิ่งกระตุน

ดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place)  และสิ่งกระตุนดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) ท้ังนี้หากนักการตลาดสามารถท่ีจะเขาถึงความตองการของผูบริโภคอยาง

แทจริงไดก็จะสงเสริมใหสามารถสรางสิ่งกระตุน และสามารถจูงใจผูบริโภคใหสามารถซ้ือสินคาไดใน

ท่ีสุด 

(2) ส่ิงกระตุนดานอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการ

ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกซ่ึงนักการตลาดไมสามารถท่ีจะเขาไปควบคุมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก สิ่ง

กระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) สิ่งกระตุนทาง

กฎหมายและการเมือง (Law and Political) และสิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  

2.1.1.2 จิตวิทยาของผูบริโภค (Consumer Psychology) ถือวาเปนปจจัย

ภายในของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใชผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงประกอบดวย 

(1) การจูงใจ (Motivation) การเกิดพฤติกรรมของมนุษยตองมีสิ่งจูงใจเปน

ตัวกระตุนใหเกิด ความตองการและเกิดพฤติกรรมตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการนั้น ความ

ตองการจะกลายเปนแรงจูงใจและเม่ือมีการกระตุนใหอยูในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะผลักดันใหเกิดกระทํา 
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โดยมีทฤษฎีการจูงใจ ไดแก ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory) และทฤษฎีสองปจจัย

ของเฮอรเบิรก (Herzberg’s Theory) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory) ความตองการของ

มนุษยจะจัดในลําดับจากมากไปอยางนอย ไดแก ความตองการของรางกาย (Physiological Needs) 

ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการทางสังคมหรือความตองการการยอมรับ

และความรัก (Social Needs) ความตองการการนับถือ (Esteem Needs) และความตองการประสบ

ความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) โดยความตองการของคนเราอาจจะเกิดข้ึนได

พรอมๆ กันหลายข้ันตอน แตละบุคคลจะพยายามตอบสนองความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดหรือมากท่ีสุด

กอนเปนลําดับแรกและจากนั้นจะพยายามท่ีจะตอบสนองข้ันตอนถัดไป 

 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s Theory) เปนทฤษฎีท่ี

แบงปจจัยท่ีกอใหเกิดความไมพอใจ (Dissatisfiers) จากปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfiers) 

ซ่ึงการไมมี Dissatisfiers ก็ยังไมเพียงพอท่ีจะกระตุนการซ้ือ เชนคอมพิวเตอรท่ีไมไดมาพรอมกับการ

รับประกันจะถือวาเปน Dissatisfiers แตการมีการรับประกันสินคาจะไมทําหนาท่ีเปน Satisfier หรือ

แรงจูงใจในการซ้ือเพราะมันไมไดเปนแหลงท่ีมาของความพึงพอใจท่ีแทจริง 

(2) การรับรู (Perception) เปนกระบวนการท่ีแตละบุคคลเลือกสรร จัด

ระเบียบและตีความหมายขอมูลเพ่ือท่ีจะสรางภาพท่ีมีความหมาย การรับรูไมไดข้ึนอยูกับแคเพียง

ปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ แตยังมีปจจัยภายนอก คือ สิ่ง

กระตุน โดยการรับรูจะเปนกระบวนการกลั่นกรอง ซ่ึงรวมถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัส ท้ัง 5 ไดแก 

การไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน ไดรสชาติ และไดรูสึก การรับรูมี 4 ข้ันตอน คือ การเปดรับขอมูลท่ีได

เลือกสรร (Selective exposure) การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective attention) ความ

เขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective comprehension) การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร 

(Selective retention)  

(3) การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความ

โนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณท่ีผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับสิ่ง

กระตุน (Stimulus) ก็จะเกิดการตอบสนอง (Response) ซ่ึงเปนไปตาม ทฤษฎีสิ่งกระตุน – การ

ตอบสนอง (Stimulus– Response (SR) Theory) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน 

ทัศนคติ ความเชื่อถือ ตลอดจนประสบการณในอดีต แตอยางไรก็ตามสิ่งกระตุนนั้นจะมีอิทธิพลท่ีทํา

ใหเกิดการเรียนรูไดตองมีคุณคาในสายตาผูบริโภค เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจก

สินคาตัวอยาง จะมีสงผลทําใหเกิดการเรียนรู คือ การทดลองใชไดดีกวา การจัดกิจกรรมการแถม 
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เพราะการแถมนั้นผูบริโภคตองเสียเงินเพ่ือซ้ือสินคา ถาผูบริโภคไมซ้ือสินคา ก็จะไมเกิดการทดลองใช

สินคาท่ีแถม 

(4) ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด จากการประเมินความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจของบุคคลความรูสึกดานอารมณ และแนวโนม

การปฏิบัติท่ีมีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาจะมีความเก่ียวของและสัมพันธกัน การเกิดทัศนคตินั้นเปนผลจากขอมูลท่ีแตละคน

ไดรับ กลาวคือเกิดจากประสบการณและการเรียนรูในอดีตเก่ียวกับสินคา หรือเกิดจากความนึกคิด 

และความสัมพันธท่ีมีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม เพ่ือน บุคคลชั้นนําในสังคม เปนตน  

(5) การจําได (Memory) ความสามารถในการสะสมประสบการณตางๆ ท่ี

ไดรับจากการเรียนรู แลวสามารถถายทอดในรูปของการระลึกได 

2.1.1.3 ลักษณะของผูบริโภค (Consumer Characteristics) มีอิทธิพลมาจาก

ปจจัยตางๆ ไดแก 

(1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะ

กําหนดความตองการ และพฤติกรรมของมนุษย โดยผานครอบครัวหรือสิ่งท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา

ยาวนาน มีสวนทําใหเกิดคานิยมตางๆ ตลอดจนความตองการในสินคาตางๆ โดยแตละวัฒนธรรมก็

สามารถแบงออกเปนวัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมกลุมยอยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชั้น

สังคม   

(2) ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของใน

ชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมไดแก กลุมอางอิง ครอบครัว 

บทบาท และสถานะของผูซ้ือ 

(3) ปจจัยประชากรศาสตร (Personal Factors) ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ สินคาและบริการของผูซ้ือ ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 

 อายุและชวงวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) โดยอายุท่ี

ตางกันจะมีการดํารงชีวิตในแตละชวงตางกัน สงผลใหเกิดความตองการและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 

เชน วัยรุนนิยมซ้ือสินคาประเภทแปลกใหม ในขณะท่ีคนมีอายุจะเลือกสินคาและบริการท่ีจําเปนและ

มีความรอบคอบในการเลือกซ้ือมากกวาคนท่ีมีอายุนอย 

 อาชีพ (Occupation) อาชีพนําไปสูความจําเปนและความตองการ

สินคาและบริการท่ีตางกัน เชน กลุมขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาจําเปน ในขณะท่ีนักธุรกิจจะ

ตองการซ้ือเสื้อผาราคาสูงเพ่ือแสดงฐานะทางสังคม 
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 การศึกษา (Education) การศึกษาท่ีแตกตางกันยอมตองการขอมูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑ ประเภทของผลิตภัณฑ และคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตางกัน สงผลใหเลือกสินคา

และบริการท่ีแตกตางกันดวย โดยปกติคนท่ีการศึกษาสูงๆ มักจะมีความละเอียดรอบคอบในการเลือก

ซ้ือสินคาและบริการมากกวาคนท่ีมีการศึกษานอย 

 รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึงรูปแบบการใชชีวิตของ

มนุษย โดยแสดงออกจากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 

(Opinions) นอกจากนี้รูปแบบการดํารงชีวิตยังสงผลถึงเวลาและรายไดท่ีแตกตางกัน เชน กลุม

พนักงานบริษัทท่ีใชชีวิตเรงรีบก็จะใหความสําคัญกับเวลาเปนหลัก 

2.1.1.4 กระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือ (Buying Decision Process) 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem Recognition) ในข้ัน

แรกผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหานั่นก็คือความตองการในสินคาหรือบริการ ซ่ึงปญหาหรือความ

ตองการนั้นเกิดข้ึนมาจากความจําเปน (needs) ของผูบริโภค 

(2) การแสวงหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภครับทราบถึง

ความตองการในสินคาหรือบริการแลว ในข้ันตอนตอไปผูบริโภคจะทําการแสวงหาขอมูล เพ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจ 

(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดขอมูล

จากการแสวงหาขอมูล แลวในข้ันตอนตอไปผูบริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมิน

ทางเลือกนั้น ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติท่ีจะใชในการประเมิน 

(4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีผูบริโภคไดประเมิน

ทางเลือกแลว ผูบริโภคก็จะเขาสูในข้ันตอนของการตัดสินใจซ้ือ 

(5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลังจากท่ี

ผูบริโภคไดตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการไปแลวนั้น นักการตลาดจะตองทําการตรวจสอบความพึง

พอใจภายหลังการซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีผูบริโภคเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับสิ่ง

ท่ีคาดหวังไว ถาคุณคาของสินคาหรือบริการท่ีไดรับจริงตรงกับสิ่งท่ีคาดหวังหรือสูงกวาท่ีไดคาดหวัง

เอาไว ผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น 

2.1.1.5 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เปนข้ันตอนท่ีผูบริโภคพรอมจะ

ตัดสินใจซ้ือโดยผูบริโภคจะเลือกจากทางเลือกตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑ แบรนด ตัวแทนการขาย 

ปริมาณในการซ้ือ เวลาในการซ้ือและวิธีการชําระเงิน 

 

 



15 

 

2.1.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  

 สวนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจการใหบริการ หมายถึง กลุมของ

เครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจจะทําการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้เขาดวยกันเพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงคทางการตลาดและความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายได โดยตอง

พิจารณาปจจัยตางๆ เพ่ือกําหนดตําแหนงของการบริการและกําหนดสวนตลาดของธุรกิจบริการ 

โดยสวนประสมทางการตลาดบริการจะตองเนนถึงองคประกอบดานบุคลากร 

กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกานยภาพ นอกเหนือจากสวนประสมทางการตลาดของ

สินคาท่ัวไป ดังนั้นสวนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบดวย 7Ps ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ

และบริการ ราคา ทําเลท่ีตั้ งและชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร 

กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดังนี้ 

2.1.2.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product/Service) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดย

ธุรกิจ เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย บริการจัดเปนผลิตภัณฑ

อยางหนึ่งซ่ึงไมมีตัวตนไมสามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม อันไดแก ความสะดวกสบาย 

ความรวดเร็ว การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน 

การบริการจะตองมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด

เชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการจะประกอบดวยหลายปจจัย ท้ังความรูความสามารถ 

ประสบการณของพนักงาน ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ ความรวดเร็วและตอเนื่องของ

ข้ันตอนการสงมอบบริการ บรรยากาศและความสวยงามของอาคารสถานท่ี รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของ

พนักงานท่ีใหบริการ การบริการสามารถแบงตามลักษณะ ความจําเปนไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

(1) บริการจําเปน เปนบริการท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราวเนื่องจากลูกคามีความ

จําเปนตองมาใชบริการ ดวยเหตุผลดานสภาพรางกาย เวลา ความจําเปนในการการปองกันความเสี่ยง 

และปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงหากไมใชบริการอาจทําใหรางกายไมแข็งแรง ไมสามารถกลับสูสภาวะปกติ และ

เสียเวลา เชน บริการรักษาพยาบาล ตัดผม เปนตน 

(2) บริการฟุมเฟอย เปนบริการท่ีเกิดเปนครั้งคราวเชนกันแตลูกคาอาจไม

จําเปนตองมาใชบริการ สาเหตุของการใชบริการประเภทนี้คือ ความตองการดานความสวยงาม ความ

ทันสมัย พัฒนาภาพลักษณ เพ่ิมความสะดวกสบายและผอนคลาย เชน บริการทําสีผม ทําเล็บ บริการ

ทองเท่ียว เปนตน 

2.1.2.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ผูบริโภค

จะใช ราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑและบริการท่ีลูกคา

คาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งท่ีจะจูงใจใหเกิดการซ้ือ 
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ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคากับราคาของผลิตภัณฑนั้น หากพิจารณาวาคุณคาสูงกวาราคา 

ก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธราคาตองคํานึงถึงคุณคาท่ีรับรู (Perceived value) ในสายตา

ของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

จึงจะเปนการตั้งราคาท่ีเหมาะสม และพิจารณารวมกับตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ การ

แขงขัน และปจจัยอ่ืนๆ 

2.1.2.3 การจัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ชองทาง

หรือโครงสรางท่ีใชในการเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาดหรือผูบริโภค โดย

กิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคา

คงคลัง การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

(1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง 

เสนทางท่ีผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชอง

ทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค และผูใชทางอุตสาหกรรม โดยชอง

ทางการจัดจําหนายอาจผานคนกลางหรือไมก็ได 

(2) การกระจายสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิต ไปยังผูบริโภคและผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจาย

สินคามีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 

การขนสง (Transportation) 

การเก็บรักษาสินคาและการคลังสินคา (Storage and Warehousing) 

การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)  

2.1.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารขอมูล

ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสารอาจเก่ียวของกับการ

ขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) และการขายโดยไมใชพนักงานขาย (Non-Personal 

Selling) โดยตองมีการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบผสมผสานกัน (Integrate Marketing 

Communication-IMC) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ 

คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญประกอบดวย 5 

เครื่องมือ ดังนี้ 

(1) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการ

สงเสริม นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธและใหขาวสารซ่ึง

สามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือ โดยชองทางการสงเสริมการขายแบงออกเปน 

3 รูปแบบ คือ 

 



17 

 

การกระตุน ผูบริ โภค  หรือ  การส ง เสริมการขาย ท่ี มุ งสู ผู บริ โภค 

(Consumer Promotion) เปนการสงเสริมการขายท่ีมุงผูบริโภคข้ันสุดทาย ซ่ึงซ้ือสินคาไปเพ่ือใชสอย

สวนตัว ซ่ึงสินคาท่ีผูบริโภคซ้ือไปเพ่ือบริโภคข้ันสุดทายนี้ เรียกวา สินคาผูบริโภค 

การกระตุนคนกลาง หรือ การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade  

Promotion) เปนการกระตุนความพยายามในการขายของคนกลางเพ่ือผลักดันสินคาไปยังผูบริโภค 

และอาจอยูในรูปการโฆษณาทกระตุนและจูงใจใหคนกลางซ้ือผลิตภัณฑหรือขายตอผลิตภัณฑใหกับ

ผูบริโภค 

การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย

หรือหนวยงานขาย   (Sales Force Promotion) เปนการกระตุนพนักงานขายใหใชความพยายามใน

การขายมากข้ึน ถือวาเปนการใชกลยุทธผลัก (Push Strategy) มักอยูในรูปแบบท่ีกระตุนใหเกิดการ

แขงขันระหวางพนักงานขายดวยกันเอง เชน การแขงขันการทํายอดขาย และการแจกโบนัส หรือ

รางวัลเพ่ือตอบแทนความสามารถของพนักงาน 

(2) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมการเสนอขาวสารเก่ียวกับ

องคกร ผลิตภัณฑ บริการ ตลอดจนชักนําใหปฏิบัติตามแนวความคิดตางๆ ท้ังนี้ขอใหผูโฆษณาตอง

เสียคาใชจายในสื่อนั้นๆ ท้ังนี้กลยุทธในการโฆษณาจะเก่ียวของกับกลยุทธสื่อ (Media Strategy) และ

กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy)  

(3) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจง

ขาวสาร จูงใจ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาโดยใชบุคคล ซ่ึงจะเก่ียวของกับ 

 กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) 

   การจัดการหนวยงานขาย (Salesforce Management)  

(4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public 

Relations) การใหขาวเปนการเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับสินคาหรือบริการโดยไมตองจายเงิน สวนการ

ประชาสัมพันธหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอ

องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

(5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response 

Marketing) เปนการติดตอสื่อสารหรือเขาถึงกลุมเปาหมาย เพ่ือทําใหเกิดการตอบสนองโดยตรงหรือ

หมายถึง วิธีการท่ีนักการตลาดใชสงเสริมการขายผลิตภัณฑและบริการโดยตรงกับผูซ้ือ และทําใหเกิด

การตอบสนองในทันที เครื่องมือนี้ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายทางไปรษณีย การขาย

โดยใชแคตตาลอก และการขายผานการกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ซ่ึงจูงใจใหผูบริโภคมีการ

ตอบสนอง  
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2.1.2.5 บุคลากร (People) ผลิตภัณฑบริการนั้นจะข้ึนอยูกับการท่ีบุคคลปฏิบัติ

ตอบตอกันสองฝาย (Interaction) คือระหวาง ลูกคา กับพนักงาน ของบริษัท สภาพของการปฏิบัติ

ตอบตอกัน สองฝายมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ในดานคุณภาพของบริการเปนอยางมาก ลูกคามัก

ตัดสินเก่ียวกับคุณภาพของบริการท่ีไดรับ จากการประเมินบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ บริษัทท่ีประสบ

ความสําเร็จสวนใหญมักทุมเทความพยายามกับการรับ และคัดเลือกพนักงาน การฝกอบรม การจูงใจ

พนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรงกับลูกคา 

หวงโซของบริการและกําไร คือ การลงทุนในดานพัฒนาบุคลากร 

เทคโนโลยี ท่ีจะชวยใหพนักงาน ในสวนหนาท่ีใหบริการลูกคา สามารถดูแลลูกคาไดดียิ่งข้ึน ระบบการ

จายผลตอบแทนท่ีผูกกับผลการทํางานในทุกระดับ หวงโซนี้เปนความสัมพันธระหวางการทํากําไรกับ

ลูกคาท่ีมีความภักดี & พนักงานบริการท่ีมีความสุขกับงาน 

2.1.2.6 กระบวนการใหบริการ (Process) เปนกระบวนการออกแบบการสง

มอบบริการใหลูกคา ถาการออกแบบทําไดดีการสงมอบบริการก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพถูกตอง

ตรงเวลาอยางสมํ่าเสมอ คุณภาพงานบริการ ข้ึนอยูกับความคาดหวังของลูกคาเปนหลักใหญ นักการ

ตลาดจึงกําหนดปจจัยท่ีมีอิทธิพล กับการสรางความคาดหวังของลูกคา ตอการประเมินคุณภาพ

บริการไว 4 ปจจัย 

(1) Word of Mouth and Communication หาขอมูลดวยการสอบถาม

จากเพ่ือนหรือญาติท่ีเคยใชบริการนั้นๆ มากอน 

(2) Personal Needs and Preferences เปนความตองการท่ีเปนรสนิยม

สวนตัว อันเนื่องมาจากพ้ืนฐานทางดานสังคม การศึกษา ครอบครัว ศาสนา & วัฒนธรรม 

(3) Past Experiences เปนประสบการณในอดีตท่ีสะสมมา ถาลูกคาไมเคย 

ไดรับการดูแลเปนพิเศษในลักษณะนี้มากอน แตไดรับเปนครั้งแรก ลูกคาจะรูสึกพอใจเปนพิเศษ เหนือ

ความคาดหมาย 

(4) External Communication ไดแก การลงโฆษณาเพ่ือสรางภาพพจน 

เปนการใหขอมูลลูกคาลวงหนา เพ่ือใหลูกคาสะสมขอมูล ในการสรางความคาดหวัง กอนตัดสินใจมา

ใชบริการ สินคาของบริษัท เปนตน 

2.1.2.7 องคประกอบทางกายภาพ (Physical Environment) เปนสิ่งเราท่ี

มองเห็นดวยตามเปลา แสดงถึงรูป และ คุณภาพบริการของบริษัท เปนสิ่งท่ีลูกคาสามารถสัมผัสจับ

ตองได ในขณะท่ีใชบริการอยู และยังเปนสิ่งเปรียบเทียบ หรือ อาจจะเปนสัญลักษณ ท่ีลูกคาเขาใจ

ความหมาย ในการรับขอมูลจากการทํา การสื่อสารตลาดออกไป เปนรูปลักษณท่ีปรากฏออกมาจาก

สิ่งแวดลอม ของสถานท่ีบริการ ท่ีลูกคากําลังไดรับบริการอยูในขณะนั้น เชน การออกแบบเครื่องบิน 
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รูปรางตัวตึก สวนหยอม พาหนะ เฟอรนิเจอร เครื่องมือ ปายวัสดุสิ่งพิมพ เครื่องแบบพนักงาน 

ท้ังหมดเปนหลักฐานท่ีเสริมท่ีมองเห็นได ธุรกิจบริการจําเปนตองบริหารหลักฐานท่ีเปนตัววัตถุ อยาง

รอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอยางแรงตอความประทับใจ และความรูสึกของลูกคา 

 

2.2 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาว

ไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พบวา งานวิจัยสวนใหญท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมท่ีคลายกัน ใหความสําคัญกับปจจัย

ตางๆ ดังนี้ 

 

2.2.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

2.2.1.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ  

อาริตา จินดา (2552) ทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอ

ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง

พัทยา พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการในเรื่องของหองพักและอุปกรณอํานวยความสะดวก

ตางๆ อยูในสภาพดีและพรอมใชงาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรมครบครัน และความ

สะอาดของหองพักและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในหองพัก มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมในระดับมาก สอดคลองกับการะเกด แกวมรกต (2554) ซ่ึงทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยใน

จังหวัดกระบี่ พบวา ปจจัยดานสภาพหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ความ

หลากหลายของสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการภายในโรงแรม และชื่อเสียงของโรงแรม มีผลตอ

การเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมาก สวนปจจัยดานมีหองพักหลายระดับใหเลือก ผูใชบริการให

ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑในดานความมีชื่อเสียงของท่ีพัก สิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในหองพักอยูในสภาพดี ความสะอาดของหองพัก และการมีหองพักใหเลือกหลายระดับ มีผลตอ

การตัดสินใจของนักทองเท่ียวในระดับสูง สอดคลองกับชัยวัฒน รุงนิ่ม (2556) ซ่ึงวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมพัทยา ปารค บีช รีสอรท ของนักทองเท่ียวชาวไทย 
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พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการดานความมีชื่อเสียงของโรงแรมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการโรงแรมในระดับมากท่ีสุด สวนปจจัยดานความหลากหลายของหองพัก และการบริการสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายในท่ีพัก มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาพักในระดับมาก 

นอกจากนั้น สุรภี พงษพานิช (2556) ซ่ึงทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัด

ชลบุรีพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีพัก สิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีครบครันภายในสถานท่ีพัก เปนปจจัยท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดในการ

ตัดสินใจเขาพัก สอดคลองกับ Raymon (1999) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ตัดสินใจเลือกท่ีพักในอุตสาหกรรมโรงแรมของฮองกงโดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหลักษณะสินคา

และบริการ (IPA) พบวา ปจจัยดานความปลอดภัยภายในท่ีพัก คุณภาพในการใหบริการและสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีครบครันภายในโรงแรม และการมีหองพักท่ีสะดวกสบายและกวางขวาง เปน

ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใชบริการใหความสําคัญในการเลือกใชบริการหองพักในระดับสูง 

2.2.1.2 ปจจัยดานราคา 

Abdulnabi (2014) ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(7P’s) ในการสรางความสามารถทางการแขงขันของโรงแรมระดับ 5 ดาวในประเทศจอรแดน พบวา 

การตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับการใหบริการดานอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งอํานวยความสะดวก และการตั้ง

ราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการตั้งราคาแบบยืดหยุนสําหรับกลุมลูกคาท่ีแตกตาง และการตั้งราคาท่ี

สามารถแขงขันไดกับคูแขง เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการในระดับมาก 

สอดคลองกับ พรลาภ ประโยชนอมรกุล (2557) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ

เลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต พบวา ความรูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจายออกไป 

ความเหมาะสมของราคาหองพักเม่ือเทียบกับโรงแรมอ่ืน และความเหมาะสมของราคาอาหารและ

เครื่องดื่ม เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมาก สอดคลองกับ อาริตา จินดา 

(2552) ท่ีทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว

ไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวา ปจจัยดานราคาในเรื่องของ

ราคาท่ีพักมีความเหมาะสมตอคุณภาพภายในหองพัก ราคาท่ีพักมีความเหมาะสมตอคุณภาพการ

ใหบริการของพนักงานมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตเทศบาลเมือง

พัทยามากท่ีสุด เชนเดียวกับ ธัญวรัตน อัศยานนท (2554) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัย

ดานราคาในดานการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับบริการท่ีไดรับเปนปจจัยท่ีนักทองเท่ียวให

ความสําคัญในระดับสูง และเปนไปในทิศทางเดียวกับ Yu (2012) ซ่ึงทําการวิจัยเก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีผล
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ตอความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจีน พบวา การตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผล 

ความรูสึกถึงความคุมคาตอราคาท่ีจาย และการกําหนดราคาท่ีต่ํากวาโรงแรมท่ีมีระดับใกลเคียงกัน มี

ผลตอระดับกสรตัดสินใจของผูเขาพักในระดับสูง  

นอกจากนั้น อาริตา จินดา (2552) ท่ีทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการ

ท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองพัทยา พบวา ปจจัยดานราคาในดานโรงแรมมีรูปแบบการชําระเงินไวบริการท่ี

หลากหลายทําใหผูเขาพักมีความสะดวกสบายในการใชบริการมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขาพัก

โรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตเทศบาลเมืองพัทยาในระดับสูง และพรลาภ ประโยชนอมรกุล (2557) ท่ี

ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต 

พบวาการแสดงราคาหองพักไวอยางละเอียดชัดเจนเปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางจะใหความสําคัญอยูใน

ระดับมาก 

2.2.1.3 ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย 

อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนายในดานสถานท่ีตั้งของท่ีพักเหมาะสมใกลแหลง

ทองเท่ียว/แหลงธุรกิจ/แหลงชุมชน มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับ

พรลาภ ประโยชนอมรกุล (2557) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ

โรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต พบวา ปจจัยทําเลท่ีตั้งในสวนของโรงแรมตั้งอยูใจกลางธุรกิจและ

แหลงทองเท่ียวตางๆ กลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนั้น สุรภี พงษพานิช 

(2556) ทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีพบวา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายท่ีนักทองเท่ียว

ใหความสําคัญ 3 อันดับแรกไดแก ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายในดานท่ีพักมีบริการขอมูลเก่ียวกับ

หองพักและบริการตางๆ ทางเว็บไซตหรือสังคมออนไลน ทําเลท่ีตั้งของท่ีพักมีความสะดวกในการ

เดินทาง และทําเลท่ีตั้งของท่ีพักตั้งอยูใกลแหลงทองเท่ียว ตามลําดับ ในสวนของ อาริตา จินดา 

(2552) ท่ีทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว

ไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวา ปจจัยดานชองทางจัด

จําหนายในดานความสามารถในการจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมโดยตรง สามารถจองหองพัก

ไดจากเว็บไซตของบริษัททัวรหรือตัวแทนออนไลนตางๆ และระบบเว็บไซตการจองหองพักท่ีมี

ประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดงายมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมในพ้ืนท่ีเขตพัทยา

ในระดับสูง  
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นอกจากนั้น Abdulnabi (2014) ท่ีทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (7P’s) ในการสรางความสามารถทางการแขงขันของโรงแรมระดับ 5 ดาวใน

ประเทศจอรแดน พบวา ปจจัยชองทางจัดจําหนายในดานการมีความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงแรมกับ

ตัวแทนนําเท่ียว (Travel Agencies) การมีระบบการจองหองพักท่ีมีประสิทธิภาพผานเครือขาย

อินเตอรเน็ท การพัฒนาเทคโนโลยีใหงายสําหรับผูเขาพักในการจองหองพัก การจายเงิน และการให

ขอมูลกับลูกคา เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางความสามารถในการแขงขันของโรงแรมใน

ระดับสูง  

2.2.1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ชัยวัฒน รุงนิ่ม (2556) ซ่ึงวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการโรงแรมพัทยา ปารค บีช รีสอรท ของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดดานการมีบัตรสมาชิกโรงแรม การจัดโปรโมชั่นรวมกับสายการบิน สงเสริมการขายโดยให

สวนลดรวมกับบัตรเครดิต การจัดแพ็คเก็จหองพักตางๆ การลงโฆษณาในเวบไซตอินเตอรเน็ท การจัด

โปรโมชั่นลดราคาตามฤดูกาลการทองเท่ียว มีผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมในพัทยาของ

นักทองเท่ียวในระดับสูง สอดคลองกับ อาริตา จินดา (2552) ท่ีทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการท่ี

สงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองพัทยา พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดดานการมีระบบสมาชิกท่ีจะใหสิทธิพิเศษ

ตางๆ กับผูเปนสมาชิก มีการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีตอเนื่อง และมีสวนลดหรือบริการพิเศษมอบ

ใหกับลูกคาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขาพักในระดับมาก นอกจากนั้น Abdulnabi 

(2014) ท่ีทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในการสรางความสามารถ

ทางการแขงขันของโรงแรมระดับ 5 ดาวในประเทศจอรแดน พบวา การใหสวนลดพิเศษมากกวาคูแขง 

การเลือกโปรโมชั่นท่ีเหมาะสมในแตละชวงเวลา และการสรางแบรนดใหแตกตางจากคูแขง มี

ความสําคัญตอการสรางความสามารถในการแขงขันในระดับสูง นอกจากนั้น Yu (2012) ท่ีทําการวิจัย

เก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจีน พบวาการให

สวนลดผานการจองหองพักออนไลน การทําโปรโมชั่นท่ีนาสนใจ และการประชาสัมพันธถึง

ภาพลักษณของแบรนดท่ีแตกตาง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจองหองพักของผูใชบริการในระดับสูง 

2.2.1.5 ปจจัยดานบุคลากร 

ชัยวัฒน รุงนิ่ม (2556) ซ่ึงวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การใชบริการโรงแรมพัทยา ปารค บีช รีสอรท ของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา ปจจัยดานบุคลากรมี

อิทธิพลตอผูใชบริการในระดับสูง โดยผูใชบริการใหความสําคัญกับการมีกริยามารยาทเรียบรอย ความ

เปนมิตรและความซ่ือสัตยของพนักงาน ความกระตือรือรนและความใสใจในการใหบริการ และการ
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แตงกายท่ีเรียบรอยในชุดเครื่องแบบพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมในระดับสูง  ซ่ึง

สอดคลองกับ  Abdulnabi (2014) ท่ีทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ใน

การสรางความสามารถทางการแขงขันของโรงแรมระดับ 5 ดาวในประเทศจอรแดน พบวา ปจจัยดาน

บุคลากรในดานการใหบริการท่ีดีตามมาตรฐาน การบริการท่ีเปนมิตร ความสามารถในการแกปญหา

ไดอยางรวดเร็วและสรางความประทับใจแกผูเขาพัก มีความสัมพันธกับการสรางความสามารถในการ

แขงขันของโรงแรมในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับ Yu (2012) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจีน พบวา ความเปนมิตรของผูใหบริการ ประสิทธิภาพ

ในการใหบริการของพนักงาน และความรวดเร็วในการใหบริการ เปนปจจัยท่ีผูใหบริการให

ความสําคัญในระดับสูง นอกจากนั้นสุรภี พงษพานิช (2556) ทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีพบวา 

ปจจัยดานบุคลากรท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี 

พนักงานมีความรูและมีทักษะในการใหบริการอยางมีคุณภาพ และพนักงานใหบริการดวยความ

รวดเร็วตามลําดับ สอดคลองกับ พรลาภ ประโยชนอมรกุล (2557) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต พบวา ปจจัยดานพนักงานมี

ความเต็มใจในการใหบริการ กลุมผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ตามมาดวยพนักงาน

สามารถตอบสนองความตองการอยางรวดเร็ว  

2.2.1.6 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  

ชัยวัฒน รุงนิ่ม (2556) ซ่ึงวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การใชบริการโรงแรมพัทยา ปารค บีช รีสอรท ของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา ปจจัยดาน

กระบวนการในดานความตรงตอเวลาในการใหบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ และความ

เหมาะสมของข้ันตอนการใหบริการเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาพักของผูใชบริการใน

ระดับสูง สอดคลองกับ Yu (2012) ท่ีทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

โรงแรมราคาประหยัดในจีน พบวา ปจจัยดานกระบวนการในเรื่องของระบบการจัดการการจอง

หองพักอยางมีประสิทธิภาพ การใหบริการดวยความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบ การ

ใหบริการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับสูง สอดคลองกับ 

พรลาภ ประโยชนอมรกุล (2557) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ

โรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการในสวนของประสิทธิภาพ

ของการใหบริการลูกคาตามความตองการตางๆ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการหองพักเม่ือ 

Check in/out และประสิทธิภาพของกระบวนการจองหองพักของโรงแรม เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญในการเลือกใชบริการหองพักในระดับมากท่ีสุด นอกจากนั้น อาริตา จินดา (2552) ท่ี
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ทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอ

โรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการในดาน

การจัดการ check in ท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการใหบริการในระหวางเขาพักท่ีสะดวกสบายและ

สรางความประทับใจ กระบวนการจองและชําระเงินคาหองพักลวงหนามีความนาเชื่อถือ สะดวก และ

ปลอดภัย เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการหองพักในระดับสูง 

2.2.1.7 ปจจยัดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

ชัยวัฒน รุงนิ่ม (2556) ซ่ึงวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การใชบริการโรงแรมพัทยา ปารค บีช รีสอรท ของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพดานการออกแบบและตกแตงหองพักท่ีสวยงามและมีสไตล ความสวยงามของ

สภาพแวดลอมของโรงแรม และระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรมมีความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเขาพักโรงแรมในระดับสูง สอดคลองกับ สุรภี พงษพานิช (2556) ท่ีทําการวิจัยเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยดานรูปแบบการตกแตงท่ีโดดเดนของสถานท่ีพัก เปนหนึ่งในปจจัยท่ี

นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุด สอดคลองกับ Raymon (1999) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการศึกษา

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกท่ีพักในอุตสาหกรรมโรงแรมของฮองกงโดยใชเครื่องมือในการ

วิเคราะหลักษณะสินคาและบริการ (IPA) พบวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพดานรูปแบบการ

ตกแตงหองพัก หองรับรอง การเลือกใชเฟอรนิเจอรท่ีใหความรูสึกสบายและผอนคลาย การเลือกวัสดุ

ตกแตงท่ีสะทอนภาพลักษณของผูเขาพัก และบรรยากาศของโรงแรม เปนปจจัยท่ีผูใชบริการให

ความสําคัญในการเลือกใชบริการหองพักในระดับสูง เชนเดียวกับ Yu (2012) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจีน พบวา ปจจัยดานการตกแตงภายนอก

ท่ีโดดเดน บรรยากาศภายในโรงแรมและการตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีสวยงาม รวมถึงการมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีดีและครบครัน มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับสูง 

2.2.2 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

2.2.2.1 ปจจัยดานเพศ 

สุรภี พงษพานิช (2556) ทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา   

ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเท่ียวชาว

ไทยในเมืองพัทยา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อาริตา จินดา (2552) ซ่ึงทําการศึกษา 

ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 

4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวาพบวา เพศท่ีแตกตางกันไมไดมีความสัมพันธกับระดับ
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ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา

แตกตางกัน และงานวิจัยของ การะเกด แกวมรกต (2554) ซ่ึงทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ 

พบวา ผูใชบริการโรงแรมท่ีมีเพศแตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมไม

แตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการเลือกใชบริการ

ท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน รวมถึงงานวิจัยของ ชัยวัฒน 

รุงนิ่ม (2556) ซ่ึงวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมพัทยา ปารค บีช 

รีสอรท ของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวาผูใชบริการท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการของ

โรงแรมไมแตกตางกัน  

อยางก็ตามงานวิจัยขางตนขัดแยงกับงานวิจัยของฉัตรปารี อยูเย็น (2553) 

ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะ 

สมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกพัก

โรงแรมและรีสอรทท่ีแตกตางกัน โดยกลุมผูใชบริการโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน

สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และจากผลการทดสอบพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันมี

ผลตอปจจัยการเลือกใชบริการโรงแรมและรีสอรทท่ีแตกตางโดยเพศชายมีแนวโนมในการตัดสินใจ

เลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ 

2.2.2.2 ปจจัยดานอายุ 

พรลาภ ประโยชนอมรกุล (2557) ท่ีทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ตไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญวรัตน อัศยานนท (2554) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา อายุ

ไมไดมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และงานวิจัยของ 

อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ

แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการท่ีพักในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

รวมถึงงานวิจัยของ สุรภี พงษพานิช (2556) ทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
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เลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูใชบริการท่ี

มีอายุท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตพัทยาไมแตกตางกัน 

งานวิจัยขางตนขัดแยงกับงานวิจัยของฉัตรปารี อยูเย็น (2553) ซ่ึงศึกษา

เรื่องปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและ

เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกพัก

โรงแรมและรีสอรทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมผูใชบริการท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป มี

แนวโนมเลือกใชบริการโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวา

กลุมผูมีอายุมากกวา 50 ป เนื่องจากกลุมผูมีอายุมากกวา 50 ป สวนใหญอาจมีความคลองตัวในการ

เดินทางลดลง และบางทานอาจรูสึกกังวลเรื่องสุขภาพในระหวางการเดินทาง จึงสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันท่ีแตกตางกัน 

2.2.2.3 ปจจัยดานระดับการศึกษา 

งานวิจัยของ ชูศักดิ์ ชูศรี (2553) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมประเภทรีสอรทในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรี

สอรทในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ การะเกด แกว

มรกต (2554) ซ่ึงทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ    

อาริตา จินดา (2552) ซ่ึงทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวา ระดับ

การศึกษาไมไดมีความสัมพันธกับการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตเทศบาลเมืองพัทยา 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ อัครเดช เนตรสุวรร (2555) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการประเภทท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษา

แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณไม

แตกตางกัน 

งานวิจัยดังกลาวขัดแยงกับงานวิจัยของฉัตรปารี อยูเย็น (2553) ซ่ึงศึกษา

เรื่องปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและ

เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานีพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และจากผลการ

ทดสอบพบวานักทองเท่ียวท่ีระดับการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีมีแนวโนมในการตัดสินใจเลือก
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พักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันนอยกวานักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้ึนไป ท้ังนี้อาจเนื่องจากกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรียังมีอายุนอย หรือมี

ความสามารถในการหารายไดสําหรับการทองเท่ียวไมสูงเทากลุมนักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา จึงสงผลใหมีการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยท่ีต่ํากวา 

2.2.2.4 ปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ธัญญารัตน บุญตอ (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการ โรงแรม เวสติน แกรนด สุขุมวิท ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการ

ใหบริการของโรงแรมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรภี พงษพานิช (2556) ทําการวิจัย

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการของ

โรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองพัทยาไมแตกตางกัน  

งานวิจัยขางตนขัดแยงกับงานวิจัยของชัยวัฒน รุงนิ่ม (2556) ซ่ึงวิจัยเรื่อง

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมพัทยา ปารค บีช รีสอรท ของนักทองเท่ียว

ชาวไทย พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

หองพักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยผูท่ีมีรายไดสูง มีแนวโนในการเลือกใชบริการโรงแรมพัทยา 

ปารค บีช รีสอรท มากกวากลุมผูมีรายไดต่ํากวา สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) 

ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 

2.3 กรอบการวิจัย 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยสรุปวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาประกอบดวยปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย

ดานราคา ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย

ดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ รวมไปถึงปจจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุปเปน

กรอบแนวคิดงานวิจัยไดดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 กรอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาว ของนักทองเท่ียวชาว

ไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

2. ปจจัยดานราคา 

3. ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทาง

การจัดจาหนาย 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

5. ปจจัยดานบุคลากร 

6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาในหัวขอปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ซ่ึง

ไดดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอน ดังตอไปนี้  

3.1 การออกแบบงานวิจัย  

3.2 การกําหนดประชากร และขนาดของกลุมตัวอยาง  

3.3 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย  

3.4 สมมติฐานในงานวิจัย  

3.5 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

3.6 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.8 การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

 

3.1 การออกแบบงานวิจัย  

 

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา โดยปจจัยท่ีทําการศึกษา คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการสําหรับ

ธุรกิจบริการ 7 ดาน (7Ps) ไดแก 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

2. ปจจัยดานราคา (Price) 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย (Place) 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ปจจัยดานบุคคล (People) 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 

7. ปจจัยดานกระบวนการ (Process)  

และศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของกลุมตัวอยางวามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาว
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ข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาหรือไม รวมไปถึงการสํารวจพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือก

เลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยา โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) ซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มีการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ทําการวิเคราะห

ขอมูล จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัย เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและการบรรยาย

ประกอบ 

 

3.2 การกําหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง  

 

3.2.1 ประชากรเปาหมาย 

ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผูใชบริการชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีเคยมีประสบการณการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา 

3.2.2 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไมสามารถหาจํานวนประชากรเปาหมาย ซ่ึง

ไดแกจํานวนผูใชบริการชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณการใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได จึงทําให

การศึกษาในครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร โดยมีสมมติฐานวาขอมูล

มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรเทียบ

ของ Cochran และกําหนดใหมีระดับความแปรปรวนสูงสุดคือ p = 50% หรือ 0.5 และ q= 50% 

หรือ 0.5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% 

หรือ 0.05 (Cochran, 1963, อางถึงใน ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย และคณะ, 2557) ดังนั้นสามารถ

คํานวณขนาดตัวอยางได ดังนี้ 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞
𝑒2  

กําหนดให 

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

Z = ระดับความเชื่อม่ัน 

p = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณหรือสัดสวนของคุณลักษณะท่ีสนใจในกลุมตัวอยาง 

q = โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณซ่ึงเทากับ 1-p ในกรณีของกลุมตัวอยาง  
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e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได โดยในงานวิจัยนี้

กําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95% (กาหนด e เทากับ 0.05)  

แทนคาตัวอยาง (p)  

𝑛 =
(1.96)2(0.5)2(1− 0.5)

(0.05)2  

 

𝑛 = 384.16 
จากการคํานวณขางตนพบวา ในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ณ ระดับความ

เชื่อม่ันท่ี 95% จะไดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง แตท้ังนี้เพ่ือปองกันความผิดพลาด

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ และเพ่ือใหผลท่ีไดมีความแมนยําในการ

วิเคราะหสมมติฐาน ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามสาหรับงานวิจัยครั้งนี้เพ่ิมข้ึนอีก 5% รวมเปน 405 

ตัวอยาง และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุมผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

 

3.3 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

 

ตัวแปรท่ีเก่ียวของในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี้  

3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

3.3.1.1 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร  

(1) เพศ 

(2) อายุ 

(3) ระดับการศึกษา 

(4) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

3.3.1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  

(1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ไดแก หองพักและอุปกรณตางๆอยูใน

สภาพดีและพรอมใชงาน หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน ไดรเปาผม, กาน้ํารอน เปน

ตน หองพักและอุปกรณอํานวยความสะดวกมีความสะอาด โรงแรมมีหองพักหลายระดับใหเลือกใช

บริการ โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน เชน ท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ โรงแรมมีชื่อเสียงและเปน

ท่ีรูจัก หองพักมีขนาดกวางขวาง และอาหารและเครื่องดื่มท่ีบริการในโรงแรมมีคุณภาพและรสชาติดี 
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(2) ปจจัยดานราคา (Price) ไดแก ราคาท่ีพักมีความเหมาะสมตอคุณภาพของ

หองพัก ราคาท่ีพักมีความเหมาะสมตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ราคาท่ีพักมีความ

เหมาะสมกับการใหบริการดานอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอํานวยความสะดวก การกําหนดราคาหองพัก

และสินคาและบริการอ่ืนๆ แบบสมเหตุสมผล โรงแรมมีรูปแบบการชําระเงินท่ีหลากหลายสรางความ

สะดวกในการใชบริการ ความรูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจายไป การตั้งราคาแบบยืดหยุนสําหรับกลุม

ลูกคาท่ีแตกตาง ความเหมาะสมของราคาหองพักเม่ือเทียบกับคูแขง และการแสดงราคาหองพักไว

อยางละเอียดชัดเจน 

(3) ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไดแก สถาน

ท่ีตั้งของท่ีพักใกลแหลงทองเท่ียว/แหลงธุรกิจ/แหลงชุมชน สถานท่ีตั้งของท่ีพักมีความสะดวกในการ

เดินทาง ท่ีพักมีบริการขอมูลเก่ียวกับหองพักและบริการตางๆ ทางเว็บไซต สามารถจองหองพักไดผาน

เว็บไซตตัวแทนออนไลนตางๆ เชน Agoda, Booking.com เปนตน ความสามารถในการจองหองพัก

ผานเว็บไซตของโรงแรมโดยตรง และระบบเว็บไซตการจองหองพักท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใช

งานไดงาย 

(4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดแก การมีระบบสมาชิก

โรงแรม โปรโมชั่นสวนลดรวมกับบัตรเครดิต การจัดแพ็คเก็จหองพักและจําหนายในราคพิเศษ การลง

โฆษณาและแสดงลิงคการจองหองพักในเวบไซตตางๆ การจัดโปรโมชั่นลดราคาตามฤดูกาลการ

ทองเท่ียว การโฆษณาประชาสัมพันธท่ีตอเนื่อง การใหสวนลดผานการจองหองพักออนไลน และการ

ประชาสัมพันธถึงภาพลักษณของแบรนดท่ีแตกตาง 

(5) ปจจัยดานบุคลากร (People) ไดแก พนักงานมีการบริการท่ีเปนมิตร 

พนักงานมีกิริยา มารยาทท่ีเรียบรอย พนักงานมีทักษะในการใหบริการอยางมีคุณภาพ พนักงานมี

ความกระตือรือลนและความใสใจในการใหบริการ พนักงานมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะ

หนาไดอยางรวดเร็ว พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ และพนักงานมีการแตงกายเรียบรอย

และสุภาพ 

(6) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) ไดแก ความตรงตอเวลาใน

การใหบริการ ความเหมาะสมของข้ันตอนการใหบริการ ระบบการจัดการการจองหองพักอยางมี

ประสิทธิภาพ การใหบริการดวยความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบ การใหบริการภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม กระบวนการจัดการหองพักเม่ือ Check in/out ท่ีมีประสิทธิภาพ และ

กระบวนการจองและชําระเงินคาหองพักลวงหนามีความนาเชื่อถือ สะดวก และปลอดภัย 

(7) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแก การ

ออกแบบและตกแตงหองพักท่ีสวยงามและมีสไตล เลือกอุปกรณตกแตงและเฟอรนิเจอรท่ีให
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ความรูสึกสบาย บรรยากาศและการตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีสวยงาม การตกแตงของโรงแรมมีความ

เปนธรรมชาติ โรงแรมมีการรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือ และโรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

ครบครัน เชน สระวายน้ํา สปา ฟตเนส เปนตน 

3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

 

3.4 สมมติฐานในงานวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่องปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา มีสมมติฐานดังนี้ 

 

3.4.1 สมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศท่ีแตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยประชากรศาสตรดานอายุท่ีแตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยาท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาท่ีแตกตางกัน  

3.4.2 สมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

สมมุติฐานท่ี 5 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑและบริการมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา 

สมมุติฐานท่ี 6 ปจจัยทางดานราคามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 
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สมมุติฐานท่ี 7  ปจจัยทางดานทําเลท่ีตั้ งและชองทางการจัดจําหนายมี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมุติฐานท่ี 8 ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา 

สมมุติฐานท่ี 9 ปจจัยทางดานบุคลากรมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมุติฐานท่ี 10 ปจจัยทางดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา 

สมมุติฐานท่ี 11 ปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา 

 

3.5 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา และเพ่ือให

แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัยและปจจัยหลักท้ัง 7 ปจจัย ผูวิจัยไดแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนคําถามคัดกรองเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามและคําถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมการการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ความถ่ีในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว

ข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ระยะเวลาในการใชบริการโรงแรมตอครั้ง คาใชจายโดยเฉลี่ย

ตอครั้งในการใชบริการโรงแรม เหตุผลท่ีใชบริการโรงแรม รูปแบบของหองพักท่ีใชบริการ และผูท่ีมี

สวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) 

 



35 

 

สวนท่ี 2 เปนคําถามในการประเมินความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัย

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยา ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและ

ชองทางจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ 

และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ รวมถึงระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึน

ไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ซ่ึงคําถามในสวนนี้มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมิน

เปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scales) ดังนี้  

ระดับคะแนน 5   เห็นดวยมากท่ีสุด หรือ ตัดสินใจซ้ือแนนอน 

ระดับคะแนน 4   เห็นดวยมาก หรือ อาจจะตัดสินใจซ้ือ 

ระดับคะแนน 3   เห็นดวยปานกลาง หรือ ไมแนใจ 

ระดับคะแนน 2   เห็นดวยนอย หรือ ตัดสินใจอาจจะไมซ้ือ 

ระดับคะแนน 1    เห็นดวยนอยท่ีสุด หรือ ตัดสินใจไมซ้ือแนนอน 

เกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความเห็นหรือการตัดสินใจใช

บริการผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการหาความกวางอันตร

ภาคชั้นเปนดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคชั้น       =   
พิสัย

จํานวนชั้น
 

 =    
 5 − 1 

5  

        =     0.8 
ดังนั้น เกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยของระดับความเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ และระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยา มีการแปลคาเฉลี่ยของระดับความเห็นและการตัดสินใจ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลคาเปน มากท่ีสุด/ซ้ือแนนอน 

คะแนนเฉลี่ย 3.42 – 4.20  แปลคาเปน มาก/อาจจะซ้ือ 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  แปลคาเปน ปานกลาง/ไมแนใจ 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60    แปลคาเปน นอย/อาจจะไมซ้ือ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  แปลคาเปน นอยท่ีสุด/ไมซ้ือแนนอน 
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สวนท่ี 3 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) และเติมลงในชองวาง 

 

3.6 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยไดกําหนดให

ครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัย ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้ 

3.6.1 ศึกษาและทบทวนทฤษฎี หลักการ แนวคิด จากเอกสาร ตํารา หนังสือ เว็บไซต 

และงานวิจัยท่ี เก่ียวของ รวมท้ังสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ (Expert Interview) เพ่ือเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

3.6.2 ทดลองนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 10 ชุดไปทดลอง (Pilot 

Test) กับกลุมตัวอยางท่ีเคยเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาเพ่ือ

ทดสอบความเขาใจและนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามมี

ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน พรอมท้ังปรับปรุงเนื้อหาในสวนท่ีผูทําแบบสอบถามไมเขาใจและมี

ความหมายไมชัดเจน 

3.6.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยไดจัดสงแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหขอเสนอแนะ และตรวจสอบ

ความครอบคลุมของเนื้อหาการจัดเรียงคําถาม ลักษณะของคําถาม รวมถึงภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม 

และไดมีการปรับปรุงแกไขพรอมท้ังเพ่ิมเติมคําถามในแบบสอบถามใหสามารถวัดผลในประเด็นท่ี

ตองการและเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของ กอนจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุม

ประชากรเปาหมายเปนข้ันตอนสุดทาย 

 

3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล   

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) การตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา โดยเก็บขอมูลท่ี

ทําการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดรับจากการเก็บรวบรวมจาก

การตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชบริการท่ีเคยมีประสบการณการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาดวยตนเอง ผานทาง Google Forms และการกระจาย
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แบบสอบถามทาง Social Network ซ่ึงมีระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยระหวางเดือน

กันยายน – ธันวาคม 2558 

  

3.8 การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองพัทยา ซ่ึงกําหนดระดับความเชื่อม่ันไวท่ี 95% สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ดังนี้ 

 

3.8.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสําหรับอธิบาย

ขอมูลท่ัวไป ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการของกลุมตัวอยาง และระดับการตัดสินใจใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขต

เทศบาลเมืองพัทยา โดยอธิบายและนําเสนอในรูป (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และ

แผนภูมิแทง (Bar Chart) ตามความเหมาะสม 

3.8.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

3.8.2.1 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุมตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธกันไวเปนปจจัยเดียวกัน ใหสามารถสื่อความหมายตัวแปรไดอยางครอบคลุม 

3.8.2.2 การวิเคราะห Independent Sample t-Test เพ่ือทดสอบวา ปจจัย 

ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว

ข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาแตกตางกันหรือไม 

3.8.2.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการ กับ ตัวแปรตามคือ การใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาของ

กลุมตัวอยาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95% โดยทดสอบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ

ตางๆ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมือง

พัทยาของกลุมตัวอยางหรือไม 

3.8.2.4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ

ทดสอบวาปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยาของกลุมตัวอยางแตกตางกันหรือไม 
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บทที ่4 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองพัทยา โดยใชปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดบริการสําหรับธุรกิจบริการหรือ 7Ps ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ 

(Product/Service) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคลากร (People) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

(Process) และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) รวมถึงลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซ่ึงจากการกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยาง ในกรณีไมทราบจานวนประชากร ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 จะไดกลุม

ตัวอยางท่ีเหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและไดรับ

ขอมูลแบบสอบถามตอบกลับรวมท้ังสิ้น 449 ชุด จากนั้นไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของขอมูลท่ีจําเปนตอการวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีมีผูใหขอมูลเรียบรอยแลว โดยผูวิจัยได

ตัดแบบสอบถามท่ีเลือกตอบวา “ไมเคยใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมือง

พัทยา” ออกจํานวน 49 ชุด ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมีแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 400 ชุด ซ่ึง

มากกวาขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณได ในข้ันตอนตอไปผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการ

ประมวลผลและวิเคราะหคาทางสถิติตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน

สวนตางๆ ดังนี้ 

 

4.1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีมีความครบถวน

สมบูรณท้ังสิ้นจํานวน 400 ตัวอยาง โดยขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีมีการ

เก็บรวบรวม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรขของกลุมมตว ัวอยาาง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
 
 

             190 

 
 
            47.50 ชาย 

หญิง 210             52.50 

400           100.00 

2. อายุ  
 

 

 
 

          21 – 30 ป 151             37.75 

31 – 40 ป              164             41.00 

41 ปข้ึนไป 85              21.25 

405           100.00 
3. สถานภาพสมรส  

 

262 

 
 

65.50 โสด 

สมรส 135 33.75 

หยาราง 3                0.75 

400           100.00 
4. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  

 

 

 
 

          มัธยมศึกษา / ปวช. 4                1.00 

อนุปริญญา / ปวส. 10                2.50 

ปริญญาตรีหรือเท ียบเทา 192 48.00 

ปริญญาโทหรือเท ียบเทา 190 47.50 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 4                1.00 

400           100.00 
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ตารางท่ี 4.1 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรขของกลุมมตว ัวอยาาง (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

5. อาชีพ 
 

 

11 

 
 

               2.75 นักเรียน / นักศ ึกษา 

ขาราชการ / พนักงานรัฐว ิสาหกิจ 97  24.25 

พนักงานบริษัทเอกชน 228  57.00 

ธุรกิจสวนตัว 56  14.00 

อ ื่นๆ : โปรดระบุ 8        2.00 

400  100.00 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน  

 

 

 
 

              10,000 – 25,000 บาท 50               12.50 

25,001 – 40,000 บาท  112  28.00 

40,001 – 55,000 บาท 57  14.25 

55,001 – 70,000 บาท 45  11.25 

มากกวา 70,000 บาท ข้ึนไป 136  34.00 
400  100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ในจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ัง 400 คน แบงเปนชาย 190 

คนคิดเปนรอยละ 47.50 และหญิง 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 

40 ป คิดเปนรอยละ 41.00 ท้ังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คือ โสด คิดเปนรอยละ 

65.50 มีระดับการศึกษาอยูระหวางระดับมัธยมศึกษาหรือปวช.ถึงระดับปริญญาเอก โดยระดับ

การศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยางคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 48.00 อาชีพสวน

ใหญของกลุมตัวอยาง คือ กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 57.00 และระดับรายได

เฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญอยูในระดับมากกวา 70,000 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอย

ละ 34 
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4.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึน้ไป ของ

นักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองพทัยา 

 

ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองพัทยาในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ความถ่ีในการใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยา ระยะเวลาเฉลี่ยในการเขาพักตอครั้ง จํานวนผู

เขาใชบริการโรงแรมตอครั้ง กลุมผูเขาใชบริการโรงแรมรวมกับกลุมตัวอยาง กิจกรรมสงเสริมการขาย

ท่ีชื่นชอบ วัตถุประสงคหลักในการเขาพัก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการหองพัก ชองทาง

ในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงแรม ระดับราคาโดยเฉลี่ยตอคืนของหองพักท่ีใชบริการ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีผูใชบริการใหความสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ความถี่ในการใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึน้ไป ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมืองพทัยา 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ความถ่ีในการใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยา ของกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

1 - 2 ครัง้
ตอ่ปี, 

296, 74% 

3 - 5 ครัง้
ตอ่ปี, 

86, 21% 

6 - 10 ครัง้
ตอ่ปี, 

18, 5% 
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ระยะเวลาเฉลีย่ต่อคร้ังในการเข้าพกัโรงแรมระดับ 4 ดาวขึน้ไป ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองพทัยา 

 

 
ภาพท่ี 4.2 ระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้งในการเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาของกลุมตัวอยาง 

 

จํานวนผูเขาใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาตอครั้ง 

 

 
ภาพท่ี 4.3 จํานวนผูเขาใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาตอครั้ง

ของกลุมตัวอยาง 

 

1 - 2  คนื, 
378, 94% 

3 - 4  คนื, 
20, 5% 

มากกวา่ 6 
คนื, 2, 1% 

1 - 2 คน, 
156, 39% 

3 - 4  คน, 
150, 37% 

5 - 6 คน, 
31, 8% 

มากกวา่ 6 
คน, 63, 
16% 
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ผูเขาใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา รวมกับกลุมตัวอยาง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ผูเขาใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา รวมกับกลุม

ตัวอยาง 

 

 

กิจกรรมสงเสริมการขายท่ีช่ืนชอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 กิจกรรมสงเสริมการขายท่ีเปนท่ีชื่นชอบของกลุมตัวอยาง 

 

 

197, 49.25% 

114, 28.50% 

82, 20.50% 

7, 1.75% 

0 50 100 150 200 250

เพือ่น/แฟน 

บคุคลในครอบครัว 

เพือ่นร่วมงาน 

พักคนเดยีว 

316, 79.00% 

63, 15.75% 

21, 5.25% 

0 50 100 150 200 250 300 350

ลดราคาหอ้งพัก 

แถมอาหารหรอืบรกิาร 

สทิธพิเิศษสาํหรับสมาชกิ 
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ตารางท่ี 4.2 

 

วัตถุประสงคหลักในการเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาของกลุมตัวอยาง 

ลําดับท่ี วัตถปุระสงคหลักในการเขาพัก จํานวน รอยละ 

1 พักผอนหยอนใจ 290 72.50 

2 ประชุมสัมนา 60 15.00 

3 การทํางาน/ ทําธุรกิจ 27 6.75 

4 กิจกรรมทองเท่ียวของบริษัท 15 3.75 

5 พบปะญาติ หรือเพ่ือน 8 2.00 

 รวมท้ังส้ิน 400 100.00 

 

ตารางท่ี 4.3 

 

 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา 

ของกลุมตัวอยาง 

ลําดับท่ี ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน รอยละ 

1 ตัดสินใจดวยตนเอง 188 47.00 

2 บริษัท/ เพ่ือนรวมงาน/ หนวยงานท่ีสังกัด 80 20.00 

3 เพ่ือน/ แฟน 76 19.00 

4 บุคคลในครอบครัว 56 14.00 

 รวมท้ังส้ิน 400 100.00 
 

ตารางท่ี 4.4  

 

ระดับราคาหองพักโดยเฉลี่ยตอคืนของโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ี

กลุมตัวอยางใชบริการ 

ระดับราคา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 2,500 บาท 78 19.50 

2,500 - 3,500 บาท 157 39.25 

3,501- 4,500  บาท 99 24.75 

มากกวา 4,500 บาทข้ึนไป 66 16.50 

รวมท้ังส้ิน 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.5  

 

ชองทางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

ของกลุมตัวอยาง 

ลําดับท่ี ชองทางในการไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน รอยละ 

1 อินเตอรเน็ต/ สังคมออนไลน 268 67.00 

2 เพ่ือน/ คนรูจัก 106 26.50 

3 นิตยสาร 17 4.25 

4 บริษัทนําเท่ียว 8 2.00 

5 บิลบอรด/ แผนพับ/ เอกสารแจก 1 0.25 

 รวมท้ังส้ิน 400 100.00 

 

ตารางท่ี 4.6  

 

สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ีกลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญ 

ส่ิงอํานวยความสะดวก จํานวน รอยละ 

สระวายน้ํา 159 39.75 

อินเตอรเน็ตไรสาย 107 26.75 

หองอาหาร 94 23.50 

ฟตเนส 23 5.75 

Business Center 3 0.75 

อ่ืนๆ 14 3.50 

รวมท้ังส้ิน 400 100.00 
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จากขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและประสบการณในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา ของผูตอบแบบสอบถามดังแสดงในภาพท่ี 4.1-4.5 และตารางท่ี 

4.2-4.6 ขางตน สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุมตัวอยางไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยา ประมาณ 1-2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมา คือ 3-5 ครั้งตอป คิด

เปนรอยละ 21.00 และ 6-10 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ ท้ังนี้ไมมีกลุมตัวอยางท่ีมี

ความถ่ีในการเขาพักมากกวา 10 ครั้งตอป 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

ของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือเขาพักโดยเฉลี่ยครั้งละ 1-2 คืน คิดเปนรอยละ 94.00 นอกจากนั้นกลุม

ตัวอยางยังมีเขาพักโดยเฉลี่ย 3-4 คืน และมากกวา 6 คืน คิดเปนรอยละ 5.00 และ 1.00 ตามลําดับ 

จํานวนผูเขาใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาโดย

เฉลี่ยตอครั้ง ของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีจํานวน 1-2 คน คิดเปนรอยละ 39.00 รองลงมาคือ 3-4 

คน คิดเปนรอยละ 37.00 มากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และ 5-6 คน คิดเปนรอยละ 8.00 

ตามลําดับ 

กลุมผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา รวมกับกลุม

ตัวอยางโดยสวนใหญ ไดแก กลุมเพ่ือนหรือแฟน คิดเปนรอยละ 49.25 รองลงมาคือ กลุมบุคคลใน

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 28.50 ตามมาดวยกลุมเพ่ือนรวมงาน คิดเปนรอยละ 20.50 และพักคน

เดียว คิดเปนรอยละ 1.75 ตามลําดับ 

กิจกรรมสงเสริมการขายท่ีกลุมผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยามีความสนใจเรียงตามลําดับ คือ การลดราคาหองพัก คิดเปนรอยละ 79.00 ตาม

ดวย การแถมอาหารเชาหรือบริการพิเศษ คิดเปนรอยละ 15.75 และการมอบสิทธิพิเศษสําหรับ

สมาชิก คิดเปนรอยละ 5.25 ตามลําดับ 

วัตถุประสงคหลักในการเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา 

ของกลุมตัวอยางสวนใหญคือ เพ่ือการพักผอนหยอนใจ คิดเปนรอยละ 72.50 รองลงมาคือ การ

ประชุมสัมนา คิดเปนรอยละ 15.00 ตามดวย การทํางานหรือทําธุรกิจ คิดเปนรอยละ 6.75 การรวม

กิจกรรมทองเท่ียวของบริษัท คิดเปนรอยละ 3.75 และเพ่ือพบปะญาติหรือเพ่ือน คิดเปนรอยละ 2.00 

ตามลําดับ 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาล

เมืองพัทยากับกลุมตัวอยางโดยสวนใหญ คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมา คือ บริษัท 
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เพ่ือนรวมงานหรือหนวยงานท่ีสังกัด คิดเปนรอยละ 20.00 เพ่ือนหรือแฟน คิดเปนรอยละ 19.00 และ

บุคลลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ 

ระดับราคาหองพักโดยเฉลี่ยตอคืนของโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมือง

พัทยา ท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการ คือ 2,500 – 3,500 บาท คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมา 

คือ 3,501 – 4,500 บาท คิดเปนรอยละ 24.75 และต่ํากวา 2,500 บาท คิดเปนรอยละ 19.50 และมี

กลุมตัวอยางท่ีใชบริการหองพักท่ีระดับราคาสูงกวา 4,500 บาท คิดเปนรอยละ 16.50 

กลุมผูใชบริการสวนใหญมีชองทางในการรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงแรมระดับ 4 ดาว

ข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยา ผานทางอินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 67.00 

รองลงมาคือ รับรูจากเพ่ือน/ คนรูจัก คิดเปนรอยละ 26.50 นอกจากนั้นรับรูจากนิตยสาร บริษัทนํา

เท่ียว บิลบอรด/ แผนพับ/ เอกสารแจก คิดเปนรอยละ 4.25 และ 2.25 ตามลําดับ 

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมือง

พัทยาใหความสําคัญนอกเหนือจากหองพักภายในโรงแรม อันดับแรก คือ สระวายน้ํา คิดเปนรอยละ 

39.75 รองลงมาคือ อินเตอรเน็ตไรสาย รอยละ 26.75 หองอาหาร รอยละ 23.50 และฟตเนส รอย

ละ 5.75 นอกจากนั้นกลุมตัวอยางยังใหความสําคัญกับบิสเนส เซ็นเตอร คิดสคลับ และการมีชายหาด

สวนตัว เปนตน 

 

4.3 ขอมูลเกี่ยวกับคะแนนระดับความเห็นตอปจจัยดานการตลาดบริการท่ีกลุมตัวอยางใชในการ 

พิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมือง

พัทยา 

 

ขอมูลท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามท่ีครบถวนสมบูรณจํานวนท้ังสิ้น 400 ชุด สามารถ

สรุปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาได

ท้ังหมด 7 ปจจัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัววัด 
 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ 
1.1 หองพักและอุปกรณตางๆ อยู

ในสภาพดี สะอาด 
4.62 0.507 เห็นดวยมากท่ีสุด 

1.2 หองพักมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกครบครัน เชน ไดรเปา

ผม, กาน้ํารอน เปนตน 

4.31 0.704 เห็นดวยมากท่ีสุด 

1.3 หองพักมีขนาดกวางขวาง 4.18 0.629 เห็นดวยมาก 

1.4 โรงแรมมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก 4.12 0.774 เห็นดวยมาก 

1.5 อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ

และรสชาติดี 
4.26 0.697 เห็นดวยมากท่ีสุด 

1.6 อาหารและเครื่องดื่มมีความ

เพียงพอ 
4.19 0.723 เห็นดวยมาก 

2. ปจจัยดานราคา 

2.1 ราคาหองพักเหมาะสมกับ 

     คุณภาพ 
4.43 0.645 เห็นดวยมากท่ีสุด 

2.2 ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และ                

บริการอ่ืนๆ สมเหตุสมผล 
 

4.00 0.715 เห็นดวยมาก 

2.3 รูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจาย

ไป 
4.46 0.689 เห็นดวยมากท่ีสุด 

2.4 ราคาต่ํากวาคูแขงในตลาด 3.74 0.878 เห็นดวยมาก 
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ตารางท่ี 4.7 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัววัด (ตอ) 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

3. ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจำหนาย 

3.1 ท่ีพักอยูใกลแหลงทองเท่ียว/

แหลงธุรกิจ 

 

4.17 0.759 เห็นดวยมาก 

3.2 สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการ

เดินทาง 

 

4.40 0.675 เห็นดวยมากท่ีสุด 

3.3  สามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับท่ี

พักทางเว็บไซตไดอยาง

 

4.24 0.699 เห็นดวยมากท่ีสุด 

3.4 สามารถจองหองพักผาน

ตัวแทนออนไลน เชน Agoda, 

Booking.com ไดสะดวก 
 

4.26 0.717 เห็นดวยมากท่ีสุด 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

4.1 มีการสงเสริมการตลาดท่ี

นาสนใจ 
 

4.05 0.798 เห็นดวยมาก 

4.2 มีการสงเสริมการตลาดท่ี

หลากหลาย 
3.84 0.811 เห็นดวยมาก 

4.3 มีการโฆษณาผานชองทาง

ตางๆ อยางหลากหลาย 
3.72 0.833 เห็นดวยมาก 

4.4 มีกิจกรรมสงเสริมการตลาด

อยางหลากหลาย 
3.81 0.842 เห็นดวยมาก 
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ตารางท่ี 4.7 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัววัด (ตอ) 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

 5. ปจจัยดานบุคลากร 

5.1 พนักงานกระตือรือรนและเต็ม

ใจในการใหบริการ 
4.58 0.566 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5.2 พนักงานมีกิริยา มารยาท

เรียบรอย 
4.56 0.572 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5.3  พนักงานใหบริการอยางมือ

อาชีพ 
4.49 0.601 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5.4 พนักงานมีการบริการท่ีเปนมิตร 4.56 0.589 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5.5 พนักงานมีความรวดเร็วในการ

ใหบริการ 
4.47 0.656 เห็นดวยมากท่ีสุด 

 6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

6.1 กระบวนการ Check in/Check 

out ท่ีรวดเร็ว 
4.26 0.674 เห็นดวยมากท่ีสุด 

6.2 ระบบการจองหองพักมี

ประสิทธิภาพ 
4.36 0.668 เห็นดวยมากท่ีสุด 

6.3 การจัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองใน

หองพักท่ีเพียงพอ 
4.14 0.681 เห็นดวยมาก 

6.4 การจัดหาท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 4.39 0.674 เห็นดวยมากท่ีสุด 

6.5 ระบบ Internet ภายในท่ีพักมี

ประสิทธิภาพ 
4.39 0.677 เห็นดวยมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.7 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัววัด (ตอ) 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

6.6 มีความถูกตองในการชําระเงิน 4.30 0.678 เห็นดวยมากท่ีสุด 

6.7 ชองทางการชําระเงินท่ีสะดวก 4.23 0.766 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

7.1 การตกแตงหองพักท่ีสวยงาม 4.41 0.606 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7.2 เลือกใชอุปกรณท่ีใหความรูสึก

สบาย 
4.44 0.593 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7.3 บรรยากาศและการ

ตกแต ง พ้ืน ท่ีส วนกลาง ท่ี

 

4.41 0.638 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7.4 การตกแต งภายนอก ท่ี

โดด เด น  
4.10 0.715 เห็นดวยมาก 

7.5 การรักษาความปลอดภัยท่ี

นาเชื่อถือ 
4.59 0.586 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7.6 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบ

ครัน เชน สระวายน้ํา สปา ฟต

เนส 

  4.43 0.675 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7.7 ไมมีเสียงรบกวน มีความเปน

สวนตัว 
4.44 0.642 เห็นดวยมากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา คะแนนระดับความเห็นตอปจจัยดานการตลาดบริการท่ีกลุม

ตัวอยางใชในการพิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา 5 

อันดับแรก ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ประกอบดวย 
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อันดับท่ี 1 ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ – หองพักและอุปกรณตางๆ อยูในสภาพดี 

สะอาด (คาเฉลี่ย = 4.62) 

อันดับท่ี 2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ - การรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือ 

(คาเฉลี่ย = 4.59) 

อันดับท่ี 3 ปจจัยดานบุคลากร - พนักงานกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ 

(คาเฉลี่ย = 4.58) 

อันดับท่ี 4 ปจจัยดานบุคลากร - พนักงานมีกิริยามารยาทเรียบรอย (คาเฉลี่ย = 4.56) 

อันดับท่ี 5 ปจจัยดานบุคลากร - พนักงานมีการบริการท่ีเปนมิตร (คาเฉลี่ย = 4.56) 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในแตละปจจัย 7Ps สามารถสรุปผลการศึกษาของแตละปจจัย

ไดดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง

หองพักและอุปกรณตางๆ อยูในสภาพดี สะอาด มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.62: เห็นดวยมากท่ีสุด) 

รองลงมา คือ หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน (คาเฉลี่ย 4.31: เห็นดวยมากท่ีสุด) 

ปจจัยดานราคา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องรูสึกถึงความคุมคากับ

เงินท่ีจายไปมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.46: เห็นดวยมากท่ีสุด) รองลงมา คือ ราคาหองพักเหมาะสมกับ

คุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.43: เห็นดวยมากท่ีสุด) 

ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางจัดจําหนาย กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ในเรื่องสถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.40: เห็นดวยมากท่ีสุด) รองลงมา 

คือ สามารถจองหองพักผานตัวแทนออนไลน (คาเฉลี่ย 4.26: เห็นดวยมากท่ีสุด) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีการ

สงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.05: เห็นดวยมาก) รองลงมาคือมีการสงเสริม

การตลาดท่ีหลากหลาย (คาเฉลี่ย 3.84: เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานบุคคล กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานกระตือรือรน

และเต็มใจในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.58: เห็นดวยมากท่ีสุด) รองลงมา คือพนักงานมีกิริยามารยาท

เรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.56: เห็นดวยมากท่ีสุด) และ พนักงานมีการบริการท่ีเปนมิตร (คาเฉลี่ย 4.56: 

เห็นดวยมากท่ีสุด) 

ปจจัยดานกระบวนการ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องระบบ

อินเตอรเน็ตภายในท่ีพักมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 4.39: เห็นดวยมากท่ีสุด) และ มีความถูกตองในการ

ชําระเงินมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.39: เห็นดวยมากท่ีสุด) รองลงมา คือ ระบบการจองหองพักมี

ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 4.36: เห็นดวยมาก) 
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ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีการ

รักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.59: เห็นดวยมากท่ีสุด) รองลงมา คือ การ

เลือกใชอุปกรณท่ีใหความรูสึกสบาย (คาเฉลี่ย 4.44: เห็นดวยมากท่ีสุด) และ ไมมีเสียงรบกวนมีความ

เปนสวนตัว (คาเฉลี่ย 4.44: เห็นดวยมากท่ีสุด) 

 

ตารางท่ี 4.8 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

การแปลคา 

ใชบ ริการโรงแรมระดับ  4 ดาว

ขึ้น ไปในเขตพัทยา  

4.43 0.654 ใชบริการอยางแนนอน 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยูในระดับใชบริการอยางแนนอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.43 

 

4.4 การวเิคราะห์ปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวขึน้ไป ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองพทัยา 

 

วัตถุประสงคหนึ่งของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาวาในกลุมผูใหขอมูลท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองพัทยาแตกตางกันหรือไม อยางไร ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยสวนนี้ใชการ

วิเคราะห Independent-Sample T Test สาหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม

ตัวอยางท่ีแตกตางกันดานเพศ และดานระดับการศึกษา และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน

ดานอายุ และดานรายได 
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4.4.1  เพศกบัระดับการตัดสินใจใช้บริการ 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 1 ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศท่ีแตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.9 

 

ผลการว ิเคราะหเเพศกับบระดับบการตัดดสินนใจใชบริการ 

เพศ N คาเฉล่ียการ

ตัดสินใจใชบริการ 

(Mean) 

คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

 T Sig. 

ชาย 190 4.43 0.644 -0.182 0.856 

หญิง 210 4.44 0.648 
 

จากการทดสอบเพศกับระดับการตัดสินใจใชบริการดวยการวิ เคราะห 

Independent-Sample T Test ไดคา Sig. เทากับ 0.856 ซ่ึงมากกวาคา α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปวา

เพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยาโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา โรงแรม

สามารถใหบริการและตอบสนองความตองการของท้ังเพศชายและเพศหญิงไดไมแตกตางกัน ดังนั้น 

เพศจึงไมไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2 เชน อาริตา จินดา (2552) 

ทําการศึกษา ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอ

โรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยาไมแตกตางกัน 
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4.4.2  อายุกบัระดับการตัดสินใจใช้บริการ 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 2 ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยประชากรศาสตรดานอายุท่ีแตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.10 

 

ผลการว ิเคราะหอ อายุกกับบระดับบการตัดดสินนใจใชบริการ 

อายุ N คาเฉล่ียการ

ตัดสินใจใช

บริการ (Mean) 

คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

 F Sig. 

อายุ 20 - 30 ป 151 4.45 0.618  2.32  0.100 

อายุ 31 - 40 ป 164 4.36 0.700  

อายุ 41 ข้ึนไป  85 4.54 0.568  
 

จากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจซ้ือดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) ไดคา Sig. เทากับ 0.100 ซ่ึงมากกวาคา α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปวาอายุ

ท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แมวาอายุจะเปนปจจัยท่ีทําใหคน

มีความแตกตางกันในเรื่องของพฤติกรรมและประสบการณชีวิตท่ีแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามอายุ

ไมไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองพัทยา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2 เชน งานวิจัยของ สุรภี พงษพานิช 

(2556) ทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมระดับ 3 ดาวของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรม

การใชบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตพัทยาไมแตกตางกัน 
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4.4.3  ระดับการศึกษากบัระดับการตัดสินใจใช้บริการ 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 3 ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.11 

 

ผลการวิเคราะหระดับการศก ึกษากับระดับบการต ัดสน ินใจใชบริการ 

ระดับการศึกษา N คาเฉล่ียการ

ตัดสินใจใชบริการ 

(Mean) 

คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

T Sig. 

ปริญญาตรีหรือต่ํากวา 206 4.35 0.6

 

-2.512 0.012 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 194 4.52 0.6

  

จากการทดสอบระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจซ้ือดวยการวิเคราะห 

Independent-Sample T Test ไดคา Sig. เทากับ 0.012 ซ่ึงนอยกวาคา α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปวา

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูมีการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือสูงกวามีคาเฉลี่ยในการตัดสินใจใชบริการท่ีสูงกวาผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

ต่ํากวา ท้ังนี้ผูมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวาโดยสวนใหญเปนกลุมผูมีรายไดเฉลี่ยสูง 

และหลายทานมีตําแหนงหนาท่ีการงานในระดับผูบริหาร ทําใหมีกิจกรรมท่ีตองใชบริการโรงแรม

ระดับ 4 ดาวดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจ เชน การประชุมสัมมนา การ

ทํางานหรือทําธุรกิจ จึงมีแนวโนมในการตัดสินใจเขาใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปมากกวา

เนื่องจากความคุมคากับบริการและความสะดวกสบายท่ีไดรับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีได

กลาวไวในบทท่ี 2 เชน งานวิจัยของ ฉัตรปารี อยูเย็น (2553) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ตอนักทองเท่ียวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมและรีสอรทใน

เกาะสมุยและเกาะพงันท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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4.4.4  รายได้เฉลีย่กบัระดับการตัดสินใจใช้บริการ 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 4 ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ีแตกตางกัน 

  

ตารางท่ี 4.12 

 

ผลการวิเคราะหรรายไดก เฉลี่ยกับบระดับบการตัดดสินนใจใชบริการ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน N คาเฉล่ียการ

ตัดสินใจใช

บริการ (Mean) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

F Sig. 

10,000 - 25,000 บาท  50 4.40 .639 4.502 0.001 

25,001 - 40,000 บาท 112 4.31 .698 
40,001 - 55,000 บาท  57 4.26 .669 
55,001 - 70,000 บาท  45 4.67 .477 
มากกวา 70,000 บาทข้ึนไป  136 4.54 .607 

 

จากการทดสอบรายไดกับระดับการตัดสินใจซ้ือดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) ไดคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวาคา α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปวา 

รายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพัทยาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

55,000 – 70,000 บาท มีคาเฉลี่ยการตัดสินใจใชบริการมากท่ีสุด สวนผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

40,001 – 55,000 บาท มีคาเฉลี่ยการตัดสินใจใชบริการนอยท่ีสุด เม่ือทําการทดสอบเพ่ิมเติม พบวา 

กลุมรายไดท่ีมีการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญคือ กลุมรายได 25,001 - 40,000 บาท และ 

กลุมรายได 40,001 - 55,000 บาท กับกลุมรายได 55,001 - 70,000 บาท (รายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก ข) เนื่องจากผูใชบริการแตละระดับรายไดตางมีวัตถุประสงคในการเขาพักและความ

คาดหวังเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีไมเหมือนกัน อีกท้ังระดับราคาของหองพัก

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยา แตละแหงแตกตางกัน และยังมีหองพักใหเลือก

หลากหลายตามความตองการ สงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปมีความ

แตกตาง อยางไรก็ตาม ผูท่ีมีระดับรายไดสูงนิยมเลือก หองพักท่ีมีระดับราคาสูงข้ึน ตามกําลังซ้ือหรือ
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อํานาจซ้ือท่ีมีมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย ดังนั้น รายไดจึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีไดกลาว

ไวในบทท่ี 2 เชน งานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 

4.5 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึน้ไป

ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองพทัยา 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหผูวิจัยสามารถรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการออกแบบ

แบบสอบถาม โดยนําขอมูลท่ีไดรับมากําหนดปจจัยทางการตลาดบริการเบื้องตนได 7 ปจจัย ซ่ึง

หลังจากการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางแลว 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหความเหมาะสมของปจจัยและตัววัดเหลานั้นอีกครั้งกอนนําไปใชในการ

วิเคราะหทางสถิติตอไป เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมและมีผลการวิเคราะหท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของปจจัยและตัววัดเบื้องตนเหลานั้นอาจมีความสัมพันธ

กันเอง หรือมีแนวโนมของขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถรวบรวมและกําหนดเปนปจจัยใหมท่ี

มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

4.5.1  การวเิคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอสิระโดยใช้วธีิการวเิคราะห์ปัจจัย 

เบื้องตนผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือพิจารณา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ ท้ัง 37 ตัวแปร ซ่ึงเม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัววัด

ตางๆ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีตัววัดหลายคูท่ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 

ความสัมพันธดังกลาวมีผลตอการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําตัววัดเหลานั้น

ไปทําการวิเคราะหและสกัดปจจัยตอไป โดยการวิเคราะหปจจัยจะใชสถิติทดสอบในการวิเคราะห คือ 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสม

ของตัวแปรอิสระท่ีจะทําการสกัดปจจัยหรือไม 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เปนคาท่ีใชวัดความเหมาะสมของขอมูลตัวอยางท่ีจะ

นํามาวิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ซ่ึงถาคา KMO มีคามาก (เขาสูคา 

1) แสดงวาเทคนิคการวิเคราะหปจจัยมีความเหมาะสมในการแบงกลุมตัวแปรได แตถาคา KMO มีคา
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นอย (เขาใกลคา 0) แสดงวาไมสมควรนําเทคนิคการวิเคราะหปจจัยมาใช สวนในการทดสอบแบบ 

Barlett’s Test of Sphericity ซ่ึงใชในการทดสอบคาสหสัมพันธโดยรวมของตัวแปรยอยท่ีนํามา

วิเคราะห ขอมูลท่ีเหมาะสมจะตองมีคา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกาหนด โดยการวิจัยครั้งนี้ได

กําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 และไดตั้งสมมติฐานคือ H0: ตัวแปรไมมีความสัมพันธระหวางกัน 

และ H1: ตัวแปรมีความสัมพันธระหวางกัน 

 

ตารางท่ี 4.13 

 

KMO และ Barlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.909 

Barlett’s Test of Sphericity                  Approx. Chi-Square 10524.871 

df 666 

Sig. 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา เม่ือทําการทดสอบความเหมาะสมของขอมูลในการ

วิเคราะหปจจัยจะไดคา KMO มีคาเทากับ 0.909 ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 แสดงวา ขอมูลท่ีรวบรวมไดนั้น

มีความเหมาะสมท่ีจะใชในการวิเคราะหปจจัยในระดับดีมาก และเม่ือทําการทดสอบ Barlett’s Test 

of Sphericity พบวา คาไคสแควรท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 10524.871 และมีคา Sig เทากับ 0.000 

ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญในการทดสอบ (0.05) แสดงวา เมทริกซสัมพันธไมเปนเมทริกซ

เอกลักษณ (ภานุพงศ แตงอักษร, 2557) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตัวแปรท้ัง 37 ตัวแปรมีความสัมพันธ

ระหวางกันนั่นเอง 

4.5.2 การกําหนดกลุมปจจัย (Factor Analysis) 

การวิเคราะหปจจัยเปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ีเปนตัวเลข (Numeric 

Data) โดยมีเปาหมายในการลดจํานวนตัวแปรตางๆ ใหกลายเปนปจจัย (Factor) ท่ีไมมีความสัมพันธ

ระหวางกัน (ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย และคณะ, 2555) งานวิจัยนี้ใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยโดยการ

หมุนแกนแบบ Varimax เพ่ือจัดกลุมตัวแปร เม่ือนําตัวแปรท้ัง 37 ตัว ไปทําการวิเคราะหปจจัยพบวา 

สามารถสกัดปจจัยออกมาท้ังสิ้น 8 ปจจัย และสามารถอธิบายคาแปรปรวนของตัวแปรท้ัง 37 ตัว ได

ท้ังหมดเทากับรอยละ 67.350 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) สามารถสรุปลักษณะของปจจัยโดย

โดยพิจารณาจากน้ําหนักขององคประกอบ (Factor Loading) ท่ีมีคามากกวา 0.35 ได ดังนี้ 
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โดยผูวิจัยไดแสดงการเปรียบเทียบปจจัยและตัวแปรท่ีไดจากการทบทวน

วรรณกรรมและการทําการวิเคราะหปจจัย ดังตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14 

 

เปรียบเทียบปจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรรณกรรมและจากผลการวิเคราะหปจจัย 
 

ปจจยัท่ีได จากการทบทวนวรรณกรรม ปจจยัท่ีได จากการวิเคราะหป ปจจัย 

1. ปจจัยด านผล ิตภ ัณฑ และบริการ 

1) หองพักและอุปกรณตางๆ อยูในสภาพดีและ

สะอาด 

2) หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน 

ไดรเปาผม, กาน้ํารอน เปนตน 

3) หองพักมีขนาดกว างขวาง 

4) โรงแรมมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก 

5) อาหารและเครื่องดื่มท่ีบริการในโรงแรมมี

คุณภาพและรสชาติดี 

6) อาหารและเครื่องดื่มท่ีบริการในโรงแรมมี

ความเพียงพอ 

1. ปจจัยด านผลิตภัณฑและทําเลท่ีตั้ง 

1) หองพักและอุปกรณตางๆ อยูในสภาพดีและ

สะอาด 

2) หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน 

ไดรเปาผม, กาน้ํารอน เปนตน 

3) หองพักมีขนาดกว างขวาง 

4) โรงแรมมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก 

 

2. ปจจัยดานอาหารและเครื่องดื่ม 

1) อาหารและเครื่องดื่มท่ีบริการในโรงแรมมี

คุณภาพและรสชาติดี 

2) อาหารและเครื่องดื่มท่ีบริการในโรงแรมมี

ความเพียงพอ 

2. ปจจัยด านราคา 

1) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

หองพัก 

2) ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอ่ืนๆ

สมเหตุสมผล 

3) รูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจายไป 

4) ความเหมาะสมของราคาหองพักเม่ือเทียบกับ

คูแขง 

 

3. ปจจัยด านราคา 

1) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

หองพัก 

2) ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอ่ืนๆ

สมเหตุสมผล 

3) รูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจายไป 

4) ความเหมาะสมของราคาหองพักเม่ือเทียบกับ

คูแขง 
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ตารางท่ี 4.14 
 
เปรียบเทียบปจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรรณกรรมและจากผลการวิเคราะหปจจัย (ตอ) 
 

 
 

ปจจยัท่ีได จากการทบทวนวรรณกรรม ปจจยัท่ีได จากการวิเคราะหป ปจจัย 

3. ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจ ัด   

จำหน าย  

1) ท่ีพักอยูใกลแหลงทองเท่ียว/แหลงธุรกิจ 

2) สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทาง 

3) สามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับท่ีพักทางเว็บไซต

ไดอยางครบถวน 

4) สามารถจองหองพักผานตัวแทนออนไลน เชน 

Agoda, Booking.com ไดสะดวก 

 

4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

(ออนไลน) 

1) สามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับท่ีพักทางเว็บไซต

ได 

2) สามารถจองหองพักผานตัวแทนออนไลน เชน 

Agoda, Booking.com ไดสะดวก 

4. ปจจัยด านการส งเสร ิมการตลาด 

1) มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ 

2) มีการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย 

3) มีการโฆษณาโรงแรมและหองพักผานชองทาง

ตางๆอยางหลากหลาย 

4) มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางสมํ่าเสมอ 

5. ปจจัยด านการส งเสร ิมการตลาด 

1) มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ 

2) มีการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย 

3) มีการโฆษณาโรงแรมและหองพักผานชองทาง

ตางๆอยางหลากหลาย 

4) มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางสมํ่าเสมอ 

5. ปจจัยด านบ ุคลากร 

 

1) พนักงานกระตือรือลนและเต็มใจในการ

ใหบริการ 

2) พนักงานมีกิริยา มารยาทเรียบรอย 

3) พนักงานมีทักษะในการใหบริการอยางมือ

อาชีพ 

4) พนักงานมีการบริการท่ีเปนมิตร 

5) พนักงานมีความรวดเรว็ในการใหบริการ 

6. ปจจัยด านบ ุคลากรและการรักษาความ

ปลอดภัย 

1) พนักงานกระตือรือลนและเต็มใจในการ

ใหบริการ 

2) พนักงานมีกิริยา มารยาทเรียบรอย 

3) พนักงานมีทักษะในการใหบริการอยางมือ

อาชีพ 

4) พนักงานมีการบริการท่ีเปนมิตร 

5) พนักงานมีความรวดเรว็ในการใหบริการ 

6) การรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือ 
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ตารางท่ี 4.14 
 
เปรียบเทียบปจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรรณกรรมและจากผลการวิเคราะหปจจัย (ตอ) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจยัท่ีได จากการทบทวนวรรณกรรม ปจจยัท่ีได จากการวิเคราะหป   ัจจัย 

 6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

 

1) กระบวนการ Check in/Check out ท่ี  

รวดเร็ว 

2) ระบบการจองหองพักลวงหนามีประสิทธภิาพ 

3) การจัดเตรยีมวสัดุสิ้นเปลืองในหองพักท่ี

เพียงพอตอความตองการ 

4) การจัดหาท่ีจอดรถสําหรับผูเขาพักท่ีเพียงพอ 

5) ระบบ Internet ภายในท่ีพักมีประสิทธิภาพ 

มีสัญญาณชัดเจน 

6) มีความถูกตองในข้ันตอนการชําระเงิน 

7) วิธีการและชองทางการชําระเงินท่ี

สะดวกสบาย 

 7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการและการ

จัดการดานเสียง 

1) กระบวนการ Check in/Check out ท่ี  

รวดเร็ว 

2) ระบบการจองหองพักลวงหนามีประสิทธภิาพ 

3) การจัดเตรยีมวสัดุสิ้นเปลืองในหองพักท่ี

เพียงพอตอความตองการ 

4) การจัดหาท่ีจอดรถสําหรับผูเขาพักท่ีเพียงพอ 

5) ระบบ Internet ภายในท่ีพักมีประสิทธิภาพ 

มีสัญญาณชัดเจน 

6) มีความถูกตองในข้ันตอนการชําระเงิน 

7) วิธีการและชองทางการชําระเงินท่ี

สะดวกสบาย 

8) ท่ีพักไมมีเสียงรบกวนและมีความเปนสวนตัว 

7. ปจจัยด านส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

1) การออกแบบและตกแตงหองพักท่ีสวยงาม 

2) เลือกใชอุปกรณท่ีใหความรูสึกสบาย 

3) บรรยากาศและการตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลางท่ี

สวยงาม 

4) การตกแตงภายนอกท่ีโดดเดน 

5) การรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือ 

6) สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน เชน สระ

วายน้ํา สปา ฟตเนส 

7) ท่ีพักไมมีเสียงรบกวนและมีความเปนสวนตัว 

8. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

1) การออกแบบและตกแตงหองพักท่ีสวยงาม 

2) เลือกใชอุปกรณท่ีใหความรูสึกสบาย 

3) บรรยากาศและการตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลางท่ี

สวยงาม 

4) การตกแตงภายนอกท่ีโดดเดน 

5) สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน เชน สระ

วายน้ํา สปา ฟตเนส 
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จากผลการวิเคราะหปจจัยขางตน ทําใหผูวิจัยตองปรับเปลี่ยนสมมติฐานการวิจัยเพ่ือให

สอดคลองกับผลท่ีไดจากการจัดกลุมปจจัย ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัยมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการและการจัดการดานเสียงมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมติฐานท่ี 8 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมติฐานท่ี 9 ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมติฐานท่ี 10 ปจจัยดานปจจัยดานผลิตภัณฑและทําเลท่ีตั้งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมติฐานท่ี 11 ปจจัยปจจัยดานอาหารและเครื่องดื่มมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สมมติฐานท่ี 12 ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

4.5.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression) 

ผูวิจัยไดนํากลุมปจจัยท้ัง 8 ปจจัยมาทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) 

เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา คาเฉลี่ยของปจจัยท่ีสกัดไดมีคา

เทากับ 0 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1 สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยท้ัง 8 ตัว

นี้ ก็มีคาเปน 0 และคา Sig มีคามากกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบ แสดงวา ปจจัยท้ัง 8 ตัวนี้ ไมมี

ความสัมพันธกันนั่นเอง ผูวิจัยจึงไดนํากลุมปจจัยท่ีไดท้ัง 8 ตัวนี้ ไปวิเคราะหเพ่ือพิสูจนวา ปจจัย

เหลานี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาหรือไม 

ในสวนของการวิเคราะหการถดถอยแบบ Multiple Regression เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของ

นักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ซ่ึงใชขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดทําการ

ตรวจสอบความสมบูรณแลวจํานวน 400 ชุด และกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 นําตัวแปรเขาสมการ
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โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติ (Enter Regression) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยโดยพิจารณาคา Sig. เปรียบเทียบกับ คา α 0.05 ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.15 

 

ประสิทธิภาพของสมการถดถอยตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะหการถดถอยระหวาง 

การตัดสินใจเลือกใชบริการและปจจัยท้ัง 8 ตัว 
 

Model 
 

R 
 

R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .305a .093 .075 .621 
a. Predictors: (Constant), Factor9, Factor4, Factor6, Factor7, Factor8, Factor5, Factor1, Factor3, Factor2 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ตัวแปรอิสระในสมการมีคาความผิดพลาดมาตรฐาน 

เทากับ 0.621 และมีคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2) เทากับ 0.093 แสดงวา ปจจัยท้ัง 8 ปจจัย 

สามารถลดความผิดพลาดในการประมาณการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของ

นักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาได รอยละ 9.3 ขณะท่ีตารางท่ี 4.15 พบวา ผล

การทดสอบทุกสมการผานการทดสอบ และมีอยางนอยหนึ่งปจจัยท่ีสามารถอธิบายการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาได 

 

ตารางท่ี 4.16 

 

ผลการวิเคราะหสมมติฐานในภาพรวมของสมการถดถอยตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะห 

การถดถอยระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการและปจจัยท้ัง 8 ปจจัย 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 15.468 8 1.933 5.016 .000b 
 Residual 150.710 391 .385   

 Total 166.178 399     

a. Dependent Variable: RepeatReservation 

b. Predictors: (Constant), Factor8, Factor7, Factor6, Factor5, Factor4, Factor3, Factor2, Factor1 
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การวิเคราะหผลจากตารางท่ี 4.16 มีการตั้งสมมติฐาน คือ 

H0:  ตัวแปรอิสระทุกตัวไมสามารถนํามาใชในการพิจารณาการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาได 

H1:  ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว สามารถนํามาใชในการพิจารณาการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองพัทยาได 

จากการทดสอบท่ีกาหนดระดับนัยสําคัญ (α) 0.05 นั้น ผลจากการทดสอบตาม

ตารางท่ี 4.16 ได คา Sig. เปน 0.000 ซ่ึงนอยกวา α ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือตัว

แปรอิสระอยางนอย 1 ตัว สามารถนํามาใชในการพิจารณาการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 

4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาได 

 

ตารางท่ี 4.17 

 

สมการถดถอยท่ีไดในแตละข้ันตอนตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะหการถดถอยระหวาง 

การตัดสินใจเลือกใชบริการและปจจัยท้ัง 8 ตัว 
  

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

T Sig. 

B Std. Error Beta 

คาคงท่ี 4.433 .031  142.790 .000 
ปจจัยดานบุคลากรและการ

รักษาความปลอดภัย 
.165 .031 .256 5.307 .000 

ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการและการจัดการดาน

เสียง 

-.018 .031 -.027 -.566 .572 

ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด 

.007 .031 .011 .228 .820 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 
.012 .031 .019 .399 .690 

ปจจัยดานราคา .003 .031 .004 .086 .931 
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ตารางท่ี 4.17 

 

สมการถดถอยท่ีไดในแตละข้ันตอนตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะหการถดถอยระหวาง 

การตัดสินใจเลือกใชบริการและปจจัยท้ัง 8 ตัว (ตอ) 
  

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

T Sig. 

B Std. Error Beta 
ปจจัยดานปจจัยดานผลิตภัณฑ

และทําเลท่ีตั้ง 
.042 .031 .065 1.357 .175 

ปจจัยปจจัยดานอาหารและ

เครื่องดื่ม 
.002 .031 .004 .077 .932 

ปจจัยชองทางการจัด

จําหนาย (ออนไลน) 
.096 .031 .149 3.095 .002 

 

จากตารางท่ี 4.17 ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 

4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (T-test ของปจจัยท่ีมีคา Sig. นอยกวา 0.05) มีจํานวน 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน

บุคลากรและการรักษาความปลอดภัย ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) สวนปจจัยท่ีเหลืออีก 

6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานปจจัยดานผลิตภัณฑและทําเลท่ีตั้ง ปจจัยปจจัยดานอาหารและเครื่องด่ืม 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการใหบริการและการจัดการ

ดานเสียง และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ใของนักทองเท่ียวชาวไทย นเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาเนื่องจากคา Sig. ของแต

ละปจจัยมีคามากกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี 0.05 

ผลท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย สามารถตอบแตละสมมติฐานของงานวิจัย ไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัยมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัยมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงสามารถตีความไดวา บุคลากรในโรงแรมมีความ

กระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ บุคลากรในโรงแรมมีมารยาท พูดจาสุภาพ บุคลากรใน
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โรงแรมมีมนุษยสัมพันธดีมีการบริการท่ีเปนมิตร บุคลากรในโรงแรมมีความรูและทักษะในการ

ใหบริการอยางมืออาชีพ บุคลากรในโรงแรมสามารถใหบริการไดรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา รวมถึง

โรงแรมมีการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับลูกคา เหลานี้มีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2 เชนสุรภี พงษพานิช (2556) ท่ีพบวา ปจจัยดาน

บุคลากรในดาน พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี พนักงานมีความรูและมีทักษะในการใหบริการอยางมี

คุณภาพ และพนักงานใหบริการดวยความรวดเร็วมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการโรงแรม และ

สอดคลองกับ พรลาภ ประโยชนอมรกุล (2557) ท่ี พบวา ปจจัยดานพนักงานในเรื่องพนักงานมีความ

เต็มใจในการใหบริการ และพนักงานสามารถตอบสนองความตองการอยางรวดเร็วจอมยุทธ มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการและการจัดการดานเสียงมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวา 2 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการและการจัดการดานเสียงไมมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําใหปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงสามารถตีความไดวา ประสิทธิภาพของ

กระบวนการจัดการหองพักเม่ือ Check in/out ระบบการจองหองพักมีประสิทธิภาพ กระบวนการ

ชําระเงินเงินคาหองพักลวงหนามีความนาเชื่อถือ สะดวก และปลอดภัย  มีความถูกตองในการชําระ

คาหองพักและบริการตางๆ ระบบอินเตอรเน็ตไรสายภายในท่ีสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง การ

จัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองในหองพักท่ีเพียงพอ ระบบการจัดการท่ีจอดรถแขกผูมาเขาพักท่ีเพียงพอ และ

หองพักมีความเปนสวนตัวไมมีเสียงรบกวนเหลานี้ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ท้ังนี้โรงแรมระดับ 4  ดาวข้ึนไปแตละแหง

มีกระบวนการในการใหบริการและมาตรฐานการบริการท่ีใกลเคียงกัน การดําเนินการในการจัดการ

หองพัก รวมถึงการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแขกผูเขาพักลวนบริหารจัดการโดยผูมีประสบการณ

ในดานการโรงแรม คุณภาพในการบริการของแตละแหงจึงมีมาตรฐานท่ีไมแตกตางกันมากนัก 

ผูใชบริการจึงไมไดใชปจจัยเหลานี้ในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 ทําใหปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ซ่ึงสามารถตีความไดวา การสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย มี
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กิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางสมํ่าเสมอ มีการโฆษณาผานชองทางตางๆ อยางหลากหลาย มีการ

สงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เหลานี้ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซ่ึงเห็นไดวาผูเขาใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวในแตละครั้งไมไดพิจารณาถึงรูปแบบการสงสริมการขายตางๆ เปนสําคัญ 

ท้ังนี้เนื่องจากวัตถุประสงคในการเขาพักของผูใชบริการแตละทานท่ีมีความแตกตาง โดยเฉพาะ

ผูใชบริการโรงแรมเพ่ือการประชุมสัมมนา หรือเพ่ือการทํางานและทําธุรกิจ ซ่ึงทําใหบางครั้งมีความ

จําเปนตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ ตอเนื่องจากการเขาพักมากกวา

โปรโมชั่นสงเสริมการขายตางๆ นอกจากนั้น ท่ีพักแตละแหงมักจัดทําโปรโมชั่นสงเสริมการขายและมี

เง่ือนไขการใชบริการท่ีไมแตกตางกัน ทําใหการทําการสงเสริมการขายไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา  

สมมติฐานท่ี 8 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 ทําใหปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 ซ่ึงสามารถตีความไดวา โดยรวมแลว บรรยากาศและการตกแตง

พ้ืนท่ีสวนกลางท่ีสวยงาม การตกแตงภายนอกท่ีโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีการตกแตง

หองพักท่ีสวยงามสะทอนเอกลักษณของโรงแรม การเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีใหความรูสึกสบายและมี

ความผอนคลาย และการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน เชน ฟตเนส สระวายน้ํา สปา หองประชุม

สัมนา เหลานี้ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ท้ังนี้เนื่องจากโรงแรมระดับ 4 ดาวใน

แตละแหงมีการออกแบบท่ีสวยงามและมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไมแตกตางกันมากนัก ผูเขาพักจึง

สามารถเลือกใชบริการจากโรงแรมอ่ืนๆ ไดเชนกัน หรือผูเขาพักเองอาจใชเวลาสวนใหญกับกิจกรรม

ทองเท่ียว รวมถึงการประชุมสัมนา ทําใหไมไดใหความสําคัญกับบรรยากาศและการตกแตงภายใน

โรงแรมมากนัก สงผลใหผูใชบริการไมไดใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้ในการตัดสินใจใชบริการ

โรงแรม 

สมมติฐานท่ี 9 ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานราคาไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม

ระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําใหปฏิเสธ

สมมติฐานท่ี 5 ซ่ึงสามารถตีความไดวา ราคาหองพักเหมาะสมกับคุณภาพหองพักและบริการ รูสึกถึง

ความคุมคากับเงินท่ีจายไป ราคาต่ํากวาคูแขงในตลาด ราคาอาหารเครื่องดื่มและบริการอ่ืนๆ ท่ี

สมเหตุสมผล เหลานี้ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จะสังเกตไดวาโรงแรมระดับ 4 ดาว
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ข้ึนไปในเขตพัทยาจะมีการกําหนดราคาหองพักและบริการตางๆไวในมาตรฐานเดียวกัน ผูใชบริการจะ

รับทราบอยูแลววาถาพักโรงแรมระดับนี้จะมีอัตราคาหองพักและบริการตางๆเทาไหร ดังนั้น

ผูใชบริการจึงไมไดใชราคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกโรงแรม  

สมมติฐานท่ี 10 ปจจัยดานผลิตภัณฑและทําเลท่ีตั้งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและทําเลท่ีตั้งไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 ทําใหปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ซ่ึงสามารถตีความไดวา ท่ีพักอยูใกลแหลงทองเท่ียว/แหลงธุรกิจ 

สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทาง โรงแรมมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก หองพักมีขนาดกวางขวาง 

หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เหลานี้ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑและทําเลท่ีตั้งดังกลาวไมมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเขาพักของกลุมผูใชบริการ ท้ังนี้อาจเนื่องจากกลุมผูเขาพักมาใชบริการดวยวัตถุประสงคท่ี

แตกตาง เชน การอบรมสัมนา จึงไมไดใหความสําคัญกับหองพักท่ีกวางขวาง หรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกภายในหองพักท่ีครบครันมากนัก รวมถึงทําเลท่ีตั้งของท่ีพักท่ีอยูใกลแหลงทองเท่ียวจึงไมมี

ความจําเปนตอการตัดสินใจใชบริการของผูเขาพักกลุมนี้ นอกจากนั้นท่ีพักในพัทยาโดยสวนมากตั้งอยู

ในทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกตอการเดินทาง ใกลแหลงทองเท่ียวและยานธุรกิจ ทําใหไมวาผูใชบริการจะพักท่ี

ใดก็ไมแตกตางในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียว จึงทําใหผูใชบริการไมได

ใชปจจัยดานผลิตภัณฑและทําเลท่ีตั้งในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 

สมมติฐานท่ี 11 ปจจัยดานอาหารและเครื่องดื่มมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานอาหารและเครื่องดื่มไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 ทําใหปฏิเสธสมมติฐานท่ี  7 ซ่ึงสามารถตีความไดวา อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพและรสชาติ

ดีและอาหารและเครื่องดื่มมีความเพียงพอตอปริมาณผูเขาพักในแตละชวงเวลา นั้นไมมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ ท้ังนี้เนื่องจากผูเขาพักบางทานไมรับประทานอาหารภายในโรงแรม หรือ

ในชวงเวลาเชาอาจรับประทานอาหารเพียงเล็กนอยจึงไมไดใหความสําคัญกับอาหารและเครื่องดื่ม

มากนัก นอกจากนั้นโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปโดยสวนใหญมีอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานใกลเคียงกัน ผูเขาพักจึงอาจไมเห็นถึงความแตกตางของอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมแต

ละแหงมากนัก จึงทําใหผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้นอย 
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สมมติฐานท่ี 12 ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ซ่ึงสามารถตีความไดวา สามารถจองหองพักผานตัวแทน

ออนไลน และสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับท่ีพักทางเว็บไซตไดอยางครบถวน มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชบริการหองพักในปจจุบันท่ีนิยมหาขอมูล

ตางๆ เชน รูปแบบหองพัก ภาพถายหองพัก และบรรยากาศท่ีสวยงามของโรงแรม จากอินเตอรเน็ต

หรือเปรียบเทียบขอมูลหองพักแตละแหงผานการรีวิวในสังคมออนไลนตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยนี้ในอดีตท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2 เชนงานวิจัยของ สุรภี พงษพานิช (2556) ท่ีพบวา ปจจัย

ดานชองทางจัดจําหนายในดานท่ีพักมีบริการขอมูลเก่ียวกับหองพักและบริการตางๆ ทางเว็บไซตหรือ

สังคมออนไลน มีความสําคัญตอการตัดสินใจในการใชบริการ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Abdulnabi 

(2014) ท่ีพบวาปจจัยชองทางจัดจําหนายในดานการมีระบบการจองหองพักท่ีมีประสิทธิภาพผาน

เครือขายอินเตอรเน็ท การพัฒนาเทคโนโลยีใหงายสําหรับผูเขาพักในการจองหองพัก การจายเงิน 

และการใหขอมูลกับลูกคาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึน

ไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและ

ประสบการณในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป รวมถึงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ท้ังปจจัยดาน

การตลาดบริการและปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได) ของกลุม

ผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ซ่ึงประชากรท่ีทําการศึกษาคือ 

ผูใชบริการชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยมีประสบการณการใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา หลังจากท่ีไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของใน

อดีต และทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผานแบบสอบถาม โดยเลือกเก็บขอมูล

เฉพาะกลุมผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยเขาพักหรือมีประสบการณการ

เลือกใชบริการหองพักระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาแลว ผูวิจัยไดรับขอมูล

แบบสอบถามตอบกลับท่ีมีความสมบูรณรวมท้ังสิ้น 400 ชุด จากนั้นนํามาประมวลผลและวิเคราะหคา

ทางสถิติตามวัตถุประสงคของงานวิจัย จึงสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

5.1.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ในภาพรวมพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางแบงออกเปน

เพศชายรอยละ 47.50 เพศหญิงรอยละ 52.50 มีชวงอายุตั้งแต 24 ป ไปจนถึงอายุ 61 ป โดยสวน

ใหญมีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 41.00 มีสถานภาพโสดรอยละ 65.50 มีระดับ

การศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาหรือปวช.ถึงปริญญาเอก โดยสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 48.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเปนจํานวน 228 

คน คิดเปนรอยละ 57.00 และมีระดับรายไดตอเดือนระหวาง 10,000 บาทถึงมากกวา 70,000 บาท 

โดยสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือนสูงกวา 70,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.00 
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5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณในการเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการโรงแรม

ระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา ประมาณ 1-2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 74.00 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเขาพักของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือเขาพักโดยเฉลี่ยครั้งละ 1-2 คืน คิดเปน

รอยละ 94.00 โดยจํานวนผูเขาใชบริการโดยสวนใหญมีจํานวน 1-2 คน และ 3-4 คน คิดเปนรอยละ 

39.00 และ 37.00 ตามลําดับ กลุมผูใชบริการโรงแรมรวมกับกลุมตัวอยางโดยสวนใหญ ไดแก กลุม

เพ่ือนหรือแฟน คิดเปนรอยละ 49.25 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเขาพักโรงแรมเพ่ือการพักผอน

หยอนใจ คิดเปนรอยละ 72.50 ผูใชบริการโดยสวนใหญมีการตัดสินใจเลือกโรงแรมดวยตนเอง คิด

เปนรอยละ 47.00 ท้ังนี้กิจกรรมสงเสริมการขายท่ีกลุมผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยามีความสนใจมากท่ีสุด คือ การลดราคาหองพัก คิดเปนรอยละ 79.00 และมี

การหาขอมูลและรายละเอียดท่ีพักผานทางอินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลนเปนชองทางหลัก คิดเปน

รอยละ 67.00 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชจายหองพักท่ีระดับราคาโดยเฉลี่ย 2,500 – 3,500 

บาท ตอคืน คิดเปนรอยละ 39.25 นอกจากนั้นกลุมตัวอยางยังใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆนอกเหนือจากหองพัก อันดับแรก คือ สระวายน้ํา คิดเปนรอยละ 39.75 รองลงมาคือ 

อินเตอรเน็ตไรสาย รอยละ 26.75  

5.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป 

ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

ผลจากการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ท้ัง 37 ตัวแปร โดยใชวิธีหมุน

แกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุมได 8 ปจจัยใหมดวยกัน และเม่ือนําท้ัง 8 ปจจัย มาทําการ

วิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา จากท้ังหมด 8 ปจจัย มีปจจัยจํานวน 2 ปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยคือ 

ปจจัยดานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัย และปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) โดย

ตัวแบบดังกลาวสามารถอธิบายความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพทยาไดรอยละ 9.30 ซ่ึงแตละปจจัยมี

รายละเอียดดังนี้ 

5.1.3.1 ปจจัยดานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยามากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดวย 

บุคคลากรในโรงแรมมีความกระตือรือลนและเต็มใจในการใหบริการ บุคลากรในโรงแรมมีมารยาท 
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พูดจาสุภาพ บุคลากรในโรงแรมมีมนุษยสัมพันธดีมีการบริการท่ีเปนมิตร บุคลากรในโรงแรมมีความรู

และทักษะในการใหบริการอยางมืออาชีพ บุคลากรในโรงแรมสามารถใหบริการไดรวดเร็ว ถูกตอง 

และแมนยํา รวมถึงโรงแรมมีการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือเพ่ือสรางความม่ันใจ

ใหกับลูกคา เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจบริการซ่ึงตองมีการสรางมาตรฐานดานคุณภาพในการ

บริการท่ีดีเพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการซํ้า จึงทําใหคุณภาพการใหบริการของ

พนักงานเปนสิ่งสําคัญและถือเปนภาพลักษณท่ีดีของโรงแรม บุคลากรในโรงแรมท่ีมีมนุษยสัมพันธดี มี

ความกระตือรือรนในการใหบริการ มีมารยาทและพูดจาสุภาพเรียบรอย และมีการบริการท่ีรวดเร็วจึง

ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูเขาพัก นอกจากนี้ความรูและทักษะในการ

ใหบริการอยางมืออาชีพของบุคลากรจะมีสวนเสริมใหมีคุณภาพการใหบริการท่ีดีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงแรมท่ีมีความนาเชื่อถือ และมีกระบวนการรักษาความปลอดภัย

ภายในท่ีเขมงวด จะชวยสรางความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชบริการดวย 

5.1.3.2 ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา เปนอันดับ 2 ซ่ึง

ประกอบดวยความสามารถสามารถจองหองพักผานตัวแทนออนไลนไดอยางสะดวก และสามารถ

เขาถึงขอมูลเก่ียวกับท่ีพักทางเว็บไซตไดอยางครบถวน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลทางดานพฤติกรรม

ผูใชบริการท่ีนิยมหาขอมูลเก่ียวกับท่ีพักแรมในอินเตอรเน็ท หรือสังคมออนไลนตางๆ ซ่ึงในปจจุบัน

โรงแรมหลายแหงมีการพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับท่ีพัก เชน การใหรายละเอียดเก่ียวกับ

ประเภทหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีโรงแรมใหบริการ การแสดงภาพถายหองพักหรือภาพ

บรรยากาศภายในโรงแรม ผานเว็บไซทหรือแอพพลิเคชั่นตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมของใช

บริการในปจจุบันท่ีตองการความสะดวกสบายและตองการรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ชอง

ทางการจัดจําหนายออนไลนจึงเปนชองทางท่ีสําคัญท่ีทําใหผูใชบริการไดรับขอมูลในวงกวางและมี

ความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมของผูเขาพัก 

ในสวนการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรท่ี

แตกตางกันในดานเพศ  พายุ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยวามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาหรือไมอยางไร พบวา เพศท่ีแตกตางกัน

ไมไดสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปท่ีแตกตางกัน เชนเดียวระดับอายุ

ท่ีแตกตางกันไมไดไมไดผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปท่ีแตกตางกัน 

ท้ังนี้แมวาอายุจะเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของพฤติกรรมและประสบการณชีวิต 

แตอายุไมไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมท่ีแตกตางกัน นอกจากนั้นระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปท่ีแตกตางกัน 
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โดยผูมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวามีแนวโนมในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวข้ึนไปมากกวาผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา ท้ังนี้เนื่องจากผูมีการศึกษาระดับปริญญา

โทหรือสูงกวาโดยสวนใหญจะมีรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ยในระดับท่ีสูง และอาจมีหนาท่ีการงานใน

ระดับสูงกวา เชน อยูในระดับผูบริหาร จึงทําใหมีโอกาสในการเขาพักดวยวัตถุประสงคท่ีแตกตางและ

หลากหลาย เชน เพ่ือการทํางาน หรือเพ่ือการประชมสัมมนา ทําใหผูใชบริการท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือสูงกวามีแนวโนมในการตัดสินใจใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปสูงกวา และ

นอกจากนั้นระดับรายไดโดยเฉลี่ยท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 

ดาวข้ึนไปท่ีแตกตางกัน โดยกลุมผูมีรายไดสูงมีแนวโนมในการเลือกท่ีพักท่ีมีระดับราคาหองพักตอคืนท่ี

สูงกวา ตามกําลังซ้ือหรืออํานาจซ้ือท่ีมีมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย ดังนั้น รายไดจึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาอีกปจจัยหนึ่ง 

 

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 

 

จากการศึกษาการวิจัยนี้ทําใหทราบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา รวมไปถึง

พฤติกรรมและประสบการณในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยา สามารถชวยใหผูประกอบการโรงแรม นําขอมูลผลการศึกษาจากงานวิจัยไปประกอบการ

ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของโรงแรมภายใตสภาวะท่ีมีการแขงขันสูงในปจจุบัน รวมถึง

ผูท่ีสนใจในธุรกิจนี้ ก็ยังสามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหกิจการ

โรงแรมสามารถตอบสนองความตองการของกลุมตัวอยาง อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได 

ผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอผูประกอบการตามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา และขอมูลตางๆ ท่ีไดจาก

การวิจัย เปนหัวขอ ดังนี้ 

5.2.1 ผูประกอบการควรคํานึงคุณภาพการใหบริการของบุคลากร เนื่องจากกลุม

ผูใชบริการมีความคาดหวังท่ีจะไดรับบริการท่ีมีความแตกตางจากโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป คุณภาพ

และมาตรฐานในการใหบริการของพนักงานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีผูประกอบการควรให

ความสําคัญ โดยเริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีทัศนคติท่ีดีและมีใจรักบริการ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

ท่ีจะทําใหพนักงานสามารถใหการบริการท่ีดีได นอกจากนั้นควรมีระบบการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู

และทักษะในการใหบริการของบุคลากรท่ีเปนมาตรฐานและสามารถใหบริการลูกคาไดอยางประทับใจ 

ควบคูไปกับการพัฒนาใหบุคลากรมีความเต็มใจในการใหบริการ มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี และมีความ
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กระตือรือรนในการใหบริการกับผูใชบริการ นอกจากนั้นผูประกอบการในปจจุบันอาจใชระบบการ

จัดการสมัยใหมในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของผูเขาพัก ระยะเวลาการเขาพัก 

รวมถึงความเห็นตางๆท่ีผูใชบริการมี เพ่ือใชในการพัฒนาการใหบริการในครั้งตอๆไปใหมีความ

เฉพาะเจาะจงและตรงตอความตองการของผูใชบริการแตละคนมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการสราง

มาตรฐานในการใหบริการท่ีดีแลวผูประกอบการควรมีการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริการให

ตอบสนองความตองการของผูเขาพักอยางสมํ่าเสมอ โดยเนนในดานความสะดวกสบายของผูเขาพัก

และรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการท่ีรวดเร็ว ซ่ึงการใหบริการท่ีสรางความแตกตางและ

ความประทับใจใหกับผูเขาพักจะทําใหกลุมลูกคาเกิดการตัดสินใชบริการซํ้าในอนาคตได 

 นอกจากนั้นผูประกอบการตองมีความสามารถในการจัดการปญหาขอเรียกรอง

ตางๆของแขกผูเขาใชบริการไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป สวนใหญ

มีความคาดหวังท่ีจะไดรับการบริการท่ีดีเปนพิเศษ เนื่องดวยมาตรฐานและภาพลักษณของโรงแรมใน

แตละแหง ดังนั้นผูประกอบการจึงควรวางระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการวางแผนงานและมีความ

เพียงพอของอุปกรณและเครื่องมือตางๆเพ่ือใหสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นก็

ควรเตรียมความพรอมในดานของบุคลากรในการรับเรื่องรองเรียน ชางตางๆท่ีมีความเพียงพอ เพ่ือให

สามารถแกปญหาใหกับผูใชบริการไดอยางทันทวงที และทําลูกคาเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากใน

ปจจุบันขอมูลขาวสารตางสามารถเผยแพรไปไดอยางรวดเร็ว การแกปญหาไดลาชาอาจทําใหลูกคา

เกิดความไมพอใจและเกิดการกระจายขอมูลท่ีไมดีและทําใหภาพลักษณในการใหบริการของโรงแรม

เสียไปได 

5.2.2 ผูประกอบการควรใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) 

เนื่องจากผูใชบริการสวนใหญนิยมเขาถึงรวมถึงคนหาขอมูลท่ีพักผานอินเตอรเน็ท ซ่ึงเปนชองทางท่ีมี

ความสะดวกรวดเร็วตอบสนองความตองการของผูใชบริการในปจจุบัน โดยผูใชบริการมักใช

อินเตอรเน็ทในการหาขอมูลหองพัก และจองหองพักออนไลน ชองทางการจัดจําหนายออนไลนจึงเปน

ชองทางท่ีสําคัญท่ีผูใชบริการสวนใหญนิยมเลือกใช ผูประกอบการหลายรายมีการพัฒนาชองทางการ

จัดจําหนายออนไลนของตนเองเพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูใชบริการ และเพ่ิมความสะดวกในการคนหา

ขอมูลเก่ียวกับท่ีพัก และในขณะเดียวกันชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทนออนไลนตางๆ เชน 

Agoda หรือ Booking.com ก็เปนชองทางท่ีไดรับความนิยมจากผูใชบริการเปนอยางมาก เนื่องจาก

ความนาเชื่อถือ การใหขอมูลท่ีครบถวน ตลอดจนมีขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูเขาพัก ดังนั้น

ผูประกอบการจึงควรพิจารณาเลือกใชชองทางการจัดหนายออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชงาน

ไดงาย สามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักและบริการตางๆไดอยางครบถวนชัดเจน มีระบบใน

การจองหองพักลวงหนาไดอยางถูกตอง และใหผูประกอบการสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลตางๆ ได
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สะดวก ก็จะชวยใหผูประกอบการสามารถใหขอมูลท่ีพักท่ีเปนปจจุบันและสามารถเขาถึงกลุม

ผูใชบริการไดอยางกวางขวางซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการขายอีกดวย  

5.2.3 ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับกลุมลูกคาท่ีมีแนวโนมตัดสินใจเขาใชบริการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพัทยา โดยจากการผลการวิจัยพบวาผูมีการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือสูงกวามีคาเฉลี่ยในการตัดสินใจใชบริการท่ีสูงกวาผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา โดยผู

มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวาโดยสวนใหญมักมีตําแหนงหนาท่ีการงานในระดับ

ผูบริหาร ทําใหมีกิจกรรมท่ีตองใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวดานตางๆ นอกเหนือจากการทองเท่ียว

และพักผอนหยอนใจ เชน การประชุมสัมมนา การทํางานหรือทําธุรกิจ ดังนั้นผูประกอบการควร

พิจารณารูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลายใหสามารถรองรับการจัดกิจกรรมสําหรับกลุมลูกคานี้ เชน 

การมีหองประชุมและสัมนารองรับการจัดกิจกรรมของของกลุมผูบริหาร การจัดหองประชุมสวนตัว

ขนาดเล็ก หรือมี business center เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทํางาน เปนตน  

5.2.4 จากผลการวิจัยพบวาผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 55,000 บาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ย

การตัดสินใจใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพัทยามากท่ีสุด ในขณะท่ีผูมีรายไดเฉลี่ยใน

ระดับต่ํากวามีแนวโนมในการตัดสินใจเขาพักนอยกวา โดยผูใชบริการแตละทานตางมีวัตถุประสงคใน

การเขาพักและความคาดหวังเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีไมเหมือนกัน ดังนั้น

ผูประกอบการควรมีระดับราคาหองพักท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของลูกคา และ

อยางไรก็ตามควรใหความสําคัญกับกลุมผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาเนื่องจากเปนกลุม

ลูกคาหลัก โดยผูท่ีมีระดับรายไดสูงนิยมเลือก หองพักท่ีมีระดับราคาสูงข้ึน ตามกําลังซ้ือหรืออํานาจ

ซ้ือท่ีมีมากกวาผูท่ีมีรายไดนอยกวา ดังนั้นจึงเปนโอกาสใหผูประกอบการสามารถเพ่ิมรายไดจากการ

เขาพักหากสามารถกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละกลุมได  

 ท้ังนี้ ผูวิจัยหวังวา ผลการศึกษาวิจัยนี้จะชวยใหผูประกอบการสามารถสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตอไป 

 

5.3 ขอจํากัดในการวิจัย 

 

ในงานวิจัยนี้มีขอจํากัด ไดแก 

5.3.1 ในการออกแบบแบบสอบถามนั้นไดมีการตรวจสอบความถูกตองและความ

นาเชื่อถือเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีสามารถรวบรวมขอมูลไดตรงกับจุดประสงคของงานวิจัยนี้ แต

ขอมูลท่ีไดรับอาจจํากัดอยูแคในแบบสอบถามเทานั้น ซ่ึงขอมูลสําคัญบางอยางอาจตองอาศัยขอมูลเชิง

ลึกจากการสังเกตหรือการสัมภาษณเพ่ิมเติม 
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5.3.2 งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน

มุมมองของผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยาเทานั้น ยังคงขาดขอมูล

จากมุมมองของผูประกอบการโรงแรมไป ทําใหผลลัพธท่ีไดออกมาอาจจะไมสมบูรณท่ีสุด 

 

5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่อง 

 

ในงานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

5.4.1 ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณเจาะลึก (In-

depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมีความหลากหลายมากข้ึน 

5.4.2 ควรมีการเก็บรวมรวมขอมูลจากมุมมองทัศนคติของผูประกอบการโรงแรมดวย

เพ่ือเปนการศึกษาขอมูลท้ังสองดาน จะไดมีขอมูลประกอบการพิจารณาประเด็นตางๆ อยาง

ครอบคลุมมากข้ึน นอกจากนี้ยังพิจารณาไดวาในฐานะผูประกอบการจะสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการโรงแรมไดมากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีจะนําผลลัพธท่ีไดจากการศึกษามาใช

ประกอบกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5.4.3 ควรมีการทําการวิจัยปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรในดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

เชน สถานภาพสมรส อาชีพ เพ่ือทดสอบวามีความแตกตางกันหรือไม 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจ  

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนกัทองเที่ยวชาวไทย  

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองพัทยา 

 

คําช้ีแจง 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม นี้ เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง  ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนผสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป

 ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ  ตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

สวนท่ี 3  ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

คํานิยาม 

โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ มีมาตรฐานสูงในดานบริการและความ

สะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองพักมาตรฐานกวางกวา 24 ตารางเมตร มีเตียง

ขนาดไมต่ํากวา 3.5 ฟุต โทรทัศนขนาด 20 นิ้ว ข้ึนไป มีรายการใหเลือกชมมากกวา 8 ชองรายการ 

ตูเย็น มินิบาร กาตมน้ํารอนพรอมกาแฟและชา ชุดขัดรองเทา ถุงซักผา เสื้อคลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ 

โทรศัพทท่ีสามารถโทรทางไกลหรือตางประเทศไดโดยตรง หองน้ํามีเครื่องใชครบถวน อุปกรณใน

หองน้ําท่ีเพ่ิมเดิมจากระดับ 3 ดาว ไดแก ผาเช็ดมือ ชุดเย็บผา ไดรเปาผม ปลั๊กไฟสําหรับโกนหนวด มี

หองชุดใหบริการ 2 แบบ นอกจากนี้มีหองอาหาร หองออกกําลังกายท่ีมีอุปกรณมากกวา 5 ชนิด 
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หองอบไอน้ํา หองนวด สระวายน้ํา business center หองประชุมใหญ และหองประชุมยอยอีกไม

นอยกวา 2 หอง และมีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณดานความปลอดภัย 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานในการเสียสละเวลาตอบคําถามใน

แบบสอบถามนี้จนครบทุกขอ ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลและความเห็นของทานจะถูกเก็บเปนความลับ

อยางเครงครัด ผลวิจัยท่ีไดจากการศึกษาจะถูกนํามาใชประโยชนเชิงวิชาการเทานั้น 
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สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของ

นักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

คําชี้แจง:  กรุณาทําเครื่องหมาย () ลงในชองท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทานมากท่ีสุด 

  (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)        

 

1. ทานผูตอบแบบสอบถามเคยเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาใชหรือไม 

   ใช     ไม (จบแบบสอบถาม) 

2. ในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา อะไรคือจุดประสงค

หลักในการเดินทางของทาน (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 

                      พักผอนหยอนใจ                               พบปะ ญาติ หรือเพ่ือน    

             การทํางาน/ทําธุรกิจ                       กิจกรรมทองเท่ียวของบริษัท 

                      ประชุมสัมนา    อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 

3. ใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาท่ีทานไปพักโดย  

   ตัดสินใจดวยตนเอง   บุคคลในครอบครัว  

   เพ่ือน     บริษัท 

   แฟน                       อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................. 

4. ทานไดรับขอมูลของโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาผานชองทางใดบอย

ท่ีสุด  

    เพ่ือน/คนรูจัก    นิตยสาร 

    Internet/Social Network  บิลบอรด/ แผนพับ/ เอกสารแจก 

    บริษัทนําเท่ียว    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

5. ทานมีความถ่ีในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาในระดับใด 

   1 - 2 ครั้งตอป    6-10 ครั้งตอป   

   3 - 5 ครั้งตอป      มากกวา 10 ครั้งตอป 
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6. ทานมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาใน

แตละครั้งอยางไร 

    1-2  คืน    5-6 คืน 

      3-4  คืน    มากกวา 6 คืน  

7. ทานมักใชบริการหองพักระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยากับใคร 

 เพ่ือน     บุคคลในครอบครัว  

  แฟน     มาทองเท่ียวคนเดียว 

           อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................................... 

8. ทานมักใชบริการหองพักระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยาครั้งละก่ีคน 

    1-2 คน    5-6 คน 

      3-4  คน    มากกวา 6 คน      

9. จํานวนเงินท่ีทานใชจายในการใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พัทยาโดยเฉลี่ยตอคืน 

  ต่ํากวา 2,500 บาท   3,501-4,500  บาท  

  2,500 – 3,500 บาท    มากกวา 4,500 บาทข้ึนไป 

10. ทานใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกใดภายในท่ีพักแรมมากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

หองอาหาร     บริการซักรีด 

สระวายน้ํา     Internet ไรสาย 

บริการนวด/สปา    ฟตเนส 

รถบริการรับสง/รถเชา    Business Center 

12. โรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ในเขตเทศบาลพัทยาท่ีทานไปพักมาครั้งลาสุดคือ โรงแรม

................................................................................................. 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไป ของ

นักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพัทยา 

คําชี้แจง:  ใหทานประเมินการตัดสินใจโรงแรม ระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตเทศบาลพัทยาท่ีทานไปพัก

มาครั้งลาสุด ตามปจจัยตางๆ ตอไปนี้ วาทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอย

เพียงใด โดยทําเครื่องหมาย ()ลงในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

 ก 

ปจจัยตางๆ ในการเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประ 

เมิน

ไมได 

 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ       

1.1 หองพักและอุปกรณตางๆ อยูในสภาพ

ดีและสะอาด 

      

1.2 หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ

ครัน เชน ไดรเปาผม, กาน้ํารอน เปน

ตน 

      

1.3 หองพักมีขนาดกวางขวาง       

1.4 โรงแรมมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก       

1.5 โรงแรมมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก       

1.6 อาหารและเครื่องดื่มท่ีบริการใน

โรงแรมมีคุณภาพและรสชาติดี 

      

1.7 อาหารและเครื่องดื่มท่ีบริการใน

โรงแรมมีความเพียงพอ 
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 ก 

ปจจัยตางๆ ในการเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประ 

เมิน

ไมได 

 2. ปจจัยดานราคา       

2.1 ราคาท่ีพักมีความเหมาะสมตอคุณภาพ

ของหองพัก 

      

2.2 การกําหนดราคาหองพักและสินคาและ

บริการอ่ืนๆ แบบสมเหตุสมผล 

      

2.3 ความรูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจาย

ไป 

      

2.4 ความเหมาะสมของราคาหองพักเม่ือ

เทียบกับคูแขง 

      

 3. ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางจัด

จําหนาย 

      

3.1 สถานท่ีตั้งของท่ีพักใกลแหลง

ทองเท่ียว/แหลงธุรกิจ/แหลงชุมชน 

      

3.2 สถานท่ีตั้งของท่ีพักมีความสะดวกใน

การเดินทาง 

      

3.3 ท่ีพักมีบริการขอมูลเก่ียวกับหองพัก

และบริการตางๆ ทางเว็บไซตครบถวน 

      

3.4 สามารถจองหองพักไดผานเว็บไซต

ตัวแทนออนไลนตางๆ ไดสะดวก เชน 

Agoda, Booking.com เปนตน 
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 ก 

ปจจัยตางๆ ในการเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประ 

เมิน

ไมได 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด       

4.1 มีการสงเสริมการตลาดท่ีมีความ

นาสนใจ 

      

4.2 มีการสงเสริมการตลาดท่ีมีความ

หลากหลาย 

      

4.3 มีการโฆษณาโรงแรมและหองพักผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย 

      

4.4 มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด

ราคา จําหนาย voucher ในราคา

พิเศษ อยางสมํ่าเสมอ 

      

 5. ปจจัยดานบุคคลากร       

5.1 พนักงานมีความกระตือรือลนและความ

ใสใจในการใหบริการ 

      

5.2 พนักงานมีกิริยา มารยาทท่ีเรียบรอย       

5.3 พนักงานมีทักษะในการใหบริการอยาง

มืออาชีพ 

      

5.4 พนักงานมีการบริการท่ีเปนมิตร       

5.5 พนักงานมีความรวดเร็วในการ

ใหบริการ 
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 ก 

ปจจัยตางๆ ในการเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประ 

เมิน

ไมได 

6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ       

6.1 กระบวนการ Check in/Check out ท่ี 

รวดเร็ว 

      

6.2 ระบบการจองหองพักลวงหนามี

ประสิทธิภาพ 

      

6.3 การจัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองในหองพัก

ท่ีเพียงพอตอความตองการ 

      

6.4 การจัดหาท่ีจอดรถสําหรับผูเขาพักท่ี

เพียงพอ 

      

6.5 ระบบ Internet ภายในท่ีพักมี

ประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนของ

สัญญาณ 

      

6.6 มีความถูกตองในข้ันตอนการชําระเงิน       

6.7 วิธีการและชองทางการชําระเงินท่ี

สะดวกสบาย 

      

7. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ       

7.1 การออกแบบและตกแตงหองพักท่ี

สวยงามและมีสไตล 

      

7.2 เลือกอุปกรณตกแตงและเฟอรนิเจอรท่ี

ใหความรูสึกสบาย 
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 ก 

ปจจัยตางๆ ในการเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 4 ดาวข้ึนไป 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประ 

เมิน

ไมได 

7.3 บรรยากาศและการตกแตงพ้ืนท่ี

สวนกลางท่ีสวยงาม 

      

7.4 การตกแตงภายนอกของโรงแรมท่ีโดด

เดนและมีเอกลักษณ 

      

7.5 โรงแรมมีการรักษาความปลอดภัยท่ี

นาเชื่อถือ 

      

7.6 โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบ

ครัน เชน สระวายน้ํา สปา ฟตเนส 

      

7.7 โรงแรมมีความเปนสวนตัวและไมมี

เสียงรบกวน 
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 ก 

หัวขอความคิดเห็น 

ระดับการตัดสินใจ 

ใช   

บริการ

อยาง

แนนอน 

นาจะ 

ใช

บริการ 

ไม

แนใจ 

ไม

นาจะ

ใช

บริการ 

ไมใช

บริการ

อยาง

แนนอน 

ในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไป ใน

เขตเทศบาลเมืองพัทยา ครั้งตอไป ทานจะใช

บริการโรงแรมท่ีทานกําลังประเมินนี้มากนอย

เพียงใด 

     

 

ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................   
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สวนท่ี 3  ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง:  กรุณาทําเครื่องหมาย ()ลงในชองท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทานมากท่ีสุด 

  (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)     

1. เพศ    

   ชาย     หญิง 

2. อายุ       ................................ ป 

   

3. สถานภาพ 

   โสด     สมรส 

4. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

   มัธยมศึกษา    ปวส./ อนุปริญญา 

 ปริญญาตรี    ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

   สูงกวาปริญญาโท   อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………… 

5. อาชีพ 

   นักเรียน/ นักศึกษา   ขาราชการ 

   รัฐวิสาหกิจ    พนักงานบริษัท 

   ธุรกิจสวนตัว    อาชีพอิสระ 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………… 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

   ต่ํากวา 10,000 บาท   10,000 - 20,000 บาท 

   20,001 - 30,000 บาท   30,001- 40,000 บาท 

   40,001 - 50,000 บาท   มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป 

7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

   1 - 2 คน    3 - 4 คน 

   5 - 6 คน    มากกวา 6 คน 

 

-- ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีกรุณาสละเวลารวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ -- 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลการวิเคราะหจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 

ตารางท่ี ข.1 

 

การวิเคราะหระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีมีการตัดสินใจใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: การตัดสินใจใชบริการในคร้ังถัดไป  

(I) รายไดเฉล่ียตอเดือน 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

10,000 - 25,000 บาท 25,001 - 40,000 บาท .088 .108 .956 -.25 .42 

40,001 - 55,000 บาท .137 .123 .871 -.24 .52 

55,001 - 70,000 บาท -.267 .130 .383 -.67 .14 

มากกวา 70,000 บาทขึ้นไป -.137 .105 .791 -.46 .19 

25,001 - 40,000 บาท 10,000 - 25,000 บาท -.088 .108 .956 -.42 .25 

40,001 - 55,000 บาท .049 .103 .994 -.27 .37 

55,001 - 70,000 บาท -.354* .112 .042 -.70 -.01 

มากกวา 70,000 บาทขึ้นไป -.224 .081 .106 -.47 .03 

40,001 - 55,000 บาท 10,000 - 25,000 บาท -.137 .123 .871 -.52 .24 

25,001 - 40,000 บาท -.049 .103 .994 -.37 .27 

55,001 - 70,000 บาท -.404* .126 .039 -.79 -.01 

มากกวา 70,000 บาทขึ้นไป -.274 .100 .115 -.58 .04 

55,001 - 70,000 บาท 10,000 - 25,000 บาท .267 .130 .383 -.14 .67 

25,001 - 40,000 บาท .354* .112 .042 .01 .70 

40,001 - 55,000 บาท .404* .126 .039 .01 .79 

มากกวา 70,000 บาทขึ้นไป .130 .109 .841 -.21 .47 

มากกวา 70,000 บาทขึ้นไป 10,000 - 25,000 บาท .137 .105 .791 -.19 .46 

25,001 - 40,000 บาท .224 .081 .106 -.03 .47 

40,001 - 55,000 บาท .274 .100 .115 -.04 .58 

55,001 - 70,000 บาท -.130 .109 .841 -.47 .21 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ตารางท่ี ข.2 

 

จํานวนปจจัยท่ีสกัดไดจากการวิเคราะหปจจัยและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถ 

อธิบายได 

Total Variance Explained 

Com 

 ponent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 13.245 35.796 35.796 13.245 35.796 35.796 4.720 12.757 12.757 

2 2.680 7.243 43.040 2.680 7.243 43.040 4.618 12.480 25.237 

3 2.038 5.508 48.548 2.038 5.508 48.548 3.689 9.971 35.208 

4 1.921 5.192 53.740 1.921 5.192 53.740 3.039 8.213 43.421 

5 1.400 3.784 57.524 1.400 3.784 57.524 2.567 6.938 50.360 

6 1.315 3.554 61.078 1.315 3.554 61.078 2.224 6.011 56.371 

7 1.208 3.266 64.344 1.208 3.266 64.344 2.066 5.584 61.955 

8 1.112 3.006 67.350 1.112 3.006 67.350 1.996 5.395 67.350 

9 .958 2.588 69.938             

10 .880 2.379 72.317             

11 .781 2.112 74.430             

12 .730 1.972 76.401             

13 .719 1.943 78.344             

14 .658 1.777 80.121             

15 .610 1.649 81.770             

16 .562 1.518 83.288             

17 .547 1.480 84.768             

18 .521 1.407 86.175             

19 .475 1.285 87.460             

20 .450 1.217 88.676             

21 .415 1.122 89.798             

22 .388 1.049 90.847             

24 .324 .875 92.661             

25 .300 .811 93.472             
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ตารางท่ี ข.2 

 

จํานวนปจจัยท่ีสกัดไดจากการวิเคราะหปจจัยและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถ 

อธิบายได (ตอ) 

Total Variance Explained 

 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulativ

e % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

26 .293 .791 94.263             

27 .273 .738 95.001             

28 .253 .683 95.685             

29 .245 .663 96.348             

30 .232 .627 96.975             

31 .210 .568 97.543             

32 .199 .537 98.080             

33 .165 .445 98.526             

34 .156 .422 98.947             

35 .141 .381 99.329             

36 .133 .359 99.687             

37 .116 .313 100.000             

          

          

          

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางท่ี ข.3 

 

ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยและหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix) 
Rotated Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ปจจัยดานบุคคลากร[พนกังานกระตือรือลนและเต็มใจใน

การใหบริการ] 

.785               

ปจจัยดานบุคคลากร[พนกังานมีกิริยามารยาทเรียบรอย] .783               

ปจจัยดานบุคคลากร[พนกังานมีการบริการที่เปนมิตร] .742 .393             

ปจจัยดานบุคคลากร[พนกังานใหบริการอยางมืออาชีพ] .731               

ปจจัยดานบุคคลากร[พนกังานมีความรวดเร็วในการ

ใหบริการ] 

.707               

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ[การรักษาความ

ปลอดภัยที่นาเชื่อถือ] 

.526               

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ[มีความถูกตองในการ

ชําระเงิน] 

  .808             

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ[วิธกีารชําระเงินที่

สะดวก] 

  .733             

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ[ระบบการจองหองพกั

มีประสิทธิภาพ] 

  .657             

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ[กระบวนการCheck 

in/Check out ที่รวดเร็ว] 

.366 .647             

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ[ไมมีเสียงรบกวนมี

ความเปนสวนตัว] 

  .554             

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ[การจดัหาที่จอดรถที่

เพียงพอ] 

  .543       .429     

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ[ระบบInternetภายใน

ที่พักมีประสิทธภิาพ] 

  .530             

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ[การจดัเตรียมวัสดุ

ส้ินเปลืองในหองพักที่เพียงพอ] 

  .487             

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด[มกีารสงเสริมการตลาด

ที่หลากหลาย] 

    .800           

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด[มกีิจกรรมสงเสริม

การตลาดอยางสมํ่าเสมอ] 

    .798           

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด[มกีารโฆษณาผาน

ชองทางตางๆอยางหลากหลาย] 

    .794           
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ตารางท่ี ข.2 

 

ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยและหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix) (ตอ) 
Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด[มกีารสงเสริมการตลาด

ที่นาสนใจ] 

    .730           

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ[บรรยากาศและการ

ตกแตงพื้นที่สวนกลางที่สวยงาม] 

      .784         

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ[การตกแตงภายนอก

ที่โดดเดน] 

      .780         

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ[การตกแตงหองพักที่

สวยงาม] 

.391     .645         

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ[เลือกใชอุปกรณที่ให

ความรูสึกสบาย] 

      .587         

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ[ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกที่ครบครัน] 

  .406   .469         

ปจจัยดานราคา[ราคาหองพักเหมาะสมกับคุณภาพ]         .723       

ปจจัยดานราคา[รูสึกถึงความคุมคากับเงินที่จายไป] .399       .706       

ปจจัยดานราคา[ราคาตํ่ากวาคูแขงในตลาด]     .361   .579       

ปจจัยดานราคา[ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมและบริการอื่นๆ

สมเหตุสมผล] 

        .546       

ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง[ที่พักอยูใกลแหลงทองเที่ยว/แหลง

ธุรกิจ] 

          .630     

ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง[สถานที่ต้ังมีความสะดวกในการ

เดินทาง] 

          .539     

ปจจัยดานผลิตภัณฑ[หองพกัมีขนาดกวางขวาง]   .352       .496     

ปจจัยดานผลิตภัณฑ[โรงแรมมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก]           .462 .362   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ[หองพกัมีส่ิงอํานวยความสะดวก

ครบครัน] 

  .371       .450     

ปจจัยดานผลิตภัณฑ[หองพกัและอปุกรณตางๆอยูใน

สภาพดีสะอาด] 

.457         .454     

ปจจัยดานผลิตภัณฑ[อาหารและเคร่ืองด่ืมมีคุณภาพและ

รสชาติดี] 

            .805   

 

 



98 

 

ตารางท่ี ข.2 

 

ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยและหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix) (ตอ) 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ[อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ

เพียงพอ] 

            .793   

ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง[สามารถจองหองพกัผานตัวแทน

ออนไลน] 

              .830 

ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง[สามารถเขาถึงขอมลูเกี่ยวกบัที่พัก

ทางเว็บไซตไดอยางครบถวน] 

              .710 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ  นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน 

วันเดือนปเกิด  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 

วุฒิการศึกษา   ปการศึกษา 2549: บัญชีบัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง  กรรมการผูจัดการ 

 บริษัท เทิดไทแอนดโค จํากัด 
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	ตารางที่ 1.1
	การจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 100 อันดับ ปี 2014 โดย Euromonitor International

	เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒาและบริหารจัดการในองค์รวม โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการด้านการท่องเที่ยวได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬ...
	ด้านภาพรวมสภานการณ์ท่องเที่ยวของโลกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WorldTourism Organization : UNWTO) ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึง 1,600 ล้านคน โดยภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ภูมิภ...
	แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคงได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในปี 2551 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2552 มา...
	สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลานาน เนื่องจากการเดินทางที่...
	จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมในเขตพัทยาในปี 2557 จากกลุ่มงานสถิติและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว พบว่า ที่พักและโรงแรมในพัทยามีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงขึ้นจากปี 2556 ที่อัตราร้อยละ 69.95 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71.83 ในปี 2557 ...
	เนื่องจากพัทยาเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนกรุงเทพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติแยกตามเชื้อชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 18 ตามด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนร้อยละ 13 นอกจากนั้นเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปร้อยละ 15 นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียตะวันออกร้อยละ 9 และนักท่องเที่ยว...
	ตารางที่ 1.2
	จำนวนนักท่องเที่ยวในพัทยาแยกตามกลุ่มประเทศปี 2555 เทียบปี 2556
	หมายเหตุ. จาก กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา, กรมการท่องเที่ยว (2556)
	ในด้านโรงแรมและสถานที่พักในพัทยานั้นมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าพักที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2556 มีจำนวนสถานที่พักแรมทั้งสิ้น 314 แห่ง มีจำนวนห้องพัก 40,758 ห้อง ในขณะที่ปี 2555 มีสถานที่พักแรมจำนวน 288 แห่ง และจำนวน...
	ตารางที่ 1.3
	ประเภทที่พักแรมและจำนวนห้องพักในเขตเทศบาลเมืองพัทยาในปี 2556
	อย่างไรก็ดีจะเห็นว่าสัดส่วนจำนวนที่พักที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพัทยามีมากกว่าสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดปัญหาอุปทานด้านห้องพักมากกว่าปริมาณความต้องการห้องพักของกลุ่มผู้ใช้บริการ ซึ่งหากเกิดปัญหาห้องพักล้นตลาดแล้วผู้ประกอบการธ...
	ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการโรงแรมจึงจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางในการให้บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมรับกับความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะ...
	1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	1.2.1 เพื่อสำรวจพฤติกรรมและประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา
	1.2.2 เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา
	1.2.3 เพื่อศึกษาว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา หรือไม่ อย่างไร
	1.3 ขอบเขตการวิจัย
	งานวิจัยนี้ทำการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการสาหรับธุรกิจบริการหรือ 7Ps อันประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิ...
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.4.1 เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 4 ดาวขึ้นไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา เป็นประโยชน์ให้กับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจประเภทโรงแรม ในการวางแผนการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ...
	1.4.2 สามารถนำผลของการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ของของผู้ประกอบการโรงแรม ให้สามารถพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
	1.4.3 สามารถนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
	1.5 นิยามศัพท์
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