
 
 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

THE DECISION PROCESS FOR CHOOSING HOTEL ACCOMODATION  
IN HUA-HIN DISTRICT OF PEOPLE IN BANGKOK AREA 

 
ดวงกมล  บุญจนัทร ์

สาขาวชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ผู้รับผิดชอบบทความ 

 
Doungkamol Boonchan 

Email: Doungkamol.boonchan@gmail.com, Faculty of Business Administration 
Ramkhamhaeng University, Thailand 

Corresponding Author 
 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการวิจัยในหัวข้อ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน
ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อที่จะท าให้เห็นผลลัพธ์ทีช่ัดเจนมากยิ่งขึ้นจาก
การรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงส าหรับ
เจ้าของกิจการธุรกิจที่พักและโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน รวมไปถึงยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่
สนใจจะลงทนุท าธุรกิจที่พักโรงแรมในเขตพื้นที่อ าเภอหัวหินอีกด้วย ว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอย่างไร และมี
เหตุผลหรือตัวแปรด้านใดบ้างทีจ่ะตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักและโรงแรม 
 
ค าส าคัญ : การเลือกใช้บริการที่พักโรงแรม, ที่พักโรงแรมในหัวหิน 
 
Abstract 
 Research studies on the topic the decision process for choosing hotel 
accommodation in Hua Hin district of Bangkok population this time it was created in order 
to show more clear results from data collection and opinions from sample groups. To be a 
guideline for development and improvement for property and hotel business owners in 
Hua Hin district As well as useful information for those interested in investing in hotel 
accommodation in the Hua Hin district. What consumers think and what are the reasons or 
variables in deciding to use accommodation and hotels? 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัคนเราใช้เวลาเกือบ 70% หมดไปกับการท างานที่เคร่งเครียด โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงชีวิต
ของคนท างานในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครแล้วนัน้ การใช้ชีวิตประจ าวันในการท างานเปน็ไปด้วย
ความล าบาก ไม่ว่าจะเป็นตัง้แตเ่ร่ิมต้นการเดินทางไปท างาน ซึ่งแน่นออยู่แล้วว่าในกรุงเทพฯ การเดินทาง
เป็นสิ่งทีจ่ะท าให้ทุกคนเกิดอาการเครียดมาเป็นอันดบัต้นๆ เพราะการจราจรที่ตดิขัดโดยเฉพาะในชั่วโมเร่ง
รีบที่ทุกคนล้วนจะรบีเร่งเดินทางไปท างาน บางคนมีรถยนต์สว่นตัว แต่บางคนต้องใช้บริการรถสาธารณะ ซึ่ง
อาจจะล าบากกว่าผู้ที่มีรถยนต์สว่นตัว เพราะเราจะคาดเดาไม่ได้และไมส่ามารถก าหนดเวลาไดเ้ลย นอกจาก
ปัญหาการจราจรที่ติดขัดแล้วนัน้ ปัญหาทีต่ามควบคู่กันมาก็คือ มลภาวะหรือมลพิษทางอากาศ เพราะ
ควันพิษจากรถยนต์ในกรุงเทพฯ เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา แตไ่ม่ว่าจะมีปญัหาหรืออุปสรรค
ใดๆนอกเหนือจากนี้ เราทุกคนก็ยังคงต้องด าเนินชีวิตและปฏบิตัิหน้าที่ทางการงานที่เราต้องรบัผิดชอบของ
เราต่อไป 
 การท่องเที่ยวพักผ่อน จะเปน็สิ่งที่ควบคู่มากับธุรกิจที่พักและโรงแรม เพราะการไปพักผ่อนเรา
จ าเป็นต้องพักค้างคืนทีโ่รงแรมหรือรีสอร์ทในจังหวัดนั้นๆที่เราเดินทางไป  ด้วยความเป็นมาในส่วนนี้เองจึงได้
เกิดหัวข้อการวิจัยในคร้ังนี้เกิดขึ้น คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน
ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เหตุผลในการเลือกพื้นที่ในเขตอ าเภอหัวหินก็คือ เป็นเขตอ าเภอที่
ทุกคนรู้จักมากอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย มีสถานทีท่่องเที่ยวที่โดดเด่นเปน็ที่รู้จักมายาวนาน และที่
ส าคัญเป็นสถานที่ที่อยู่ไมไ่กลจากรุงเทพฯ สามารถเดินทางมาได้ง่าย ใช้เวลาไมน่าน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอ
หัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาโดยแบ่งจ าแนกตามปจัจัยด้านประชากรที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตพื้นทีอ่ าเภอหัวหิน และยังศึกษาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีความแตกต่างกันท าให้มีผลกระทบต่อการเลือกใช้
บริการที่พักโรงแรมในเขตพื้นทีอ่ าเภอหัวหินของประชากรในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้
จะท าให้เห็นผลลพัธ์ที่ชดัเจนมากยิ่งขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรบัปรุงส าหรับเจ้าของกิจการธุรกิจที่พักและโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัทางด้านประชากร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัด 
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สมมติฐานการวิจัย 
          1.ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินต่างกัน 
           2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางตลาดบริการ (4P’s) ที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้น
ช่องการจ าหนา่ย และดา้นการสง่เสริมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมใน
เขตอ าเภอหัวหินของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 งานวิจยัในคร้ังนี้เปน็การศึกษาในหัวข้อ กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขต
อ าเภอหัวหินของประชากรในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัจะก าหนดขอบเขตงานวิจัยไวด้ังนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากร เป็นการส ารวจจากประชากรในทุกๆด้าน โดยเราสามารถแบ่งและ
จ าแนกขอบเขตทางดา้นประชากรออกมาได้หลากหลายรปูแบบ ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ ดา้นเพศ ด้านอายุ 
ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ดา้นสถานภาพ และดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. ขอบเขตด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) เป็นการก าหนดขอบเขตย่อยเชิงลึกใน
ด้านสว่นประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อกระบวนการเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตพื้นที่อ าเภอหัวหินของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแปรอีกช่องทางที่จะสามารถท าให้ผลการวิจยัในครั้งนี้ มี
ผลลัพธท์ี่เที่ยงตรงและแม่นย ามากที่สุด โดยเราสามารถแบ่งและจ าแนกปัจจัยทางดา้นสว่นประสมทาง
การตลาด (4P’s) ออกมาได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
(Place)  และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตทางด้านพื้นที่และกลุ่มเปา้หมายจะเปน็การ
ส ารวจและสอบถามจากประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการที่พักและโรงแรมในเขตพื้นที่
อ าเภอหัวหิน ส าหรับเหตุผลที่เราได้ท าการคัดเลือกขอบเขตของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่อง
ด้วยจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก และแตล่ะคนลว้นมีความหลากหลายทีแ่ตกต่างกัน 
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางความคิดและทัศนคติต่อการส ารวจในด้านการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครในครัง้นี้  
 4. ขอบเขตด้านเวลา ในการท าวิจัยในหัวข้อกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมใน
เขตพื้นที่อ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ มีการก าหนดขอบเขตด้าน
ระยะเวลาทีช่ัดเจนคือ อยู่ในช่วงระหว่าง เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งจ าแนกตามดา้นประชากร และส่วนประสมทางการตลาด 
 3. เพื่อให้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจ หรือต้องการจะลงทุนท าธุรกิจที่พักโรงแรมในเขตพื้นที่อ าเภอ
หัวหิน สามารถวางแผนและศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและศึกษากลุ่มเป้าหมายของ
ผู้ใช้บริการจากตัดสินใจเลือกใชบ้ริการจากผลการวิจัยนีไ้ด้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้และเอกสารที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรม
ในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรณ์ศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ 
ระดับการศึกษา องค์ประกอบ เหล่านี้เปน็เกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งสว่นการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งทีส่ าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรทีจ่ะสามารถช่วยก าหนดตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อ การวัดมากกว่าตัวแปรทางดา้นอื่นๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต Solomon (1996) ได้อธิบาย รูปแบบการด าเนนิ
ชีวิตในเชิงผู้บริโภควา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมใน
การด าเนินชีวิตผา่นรปูแบบของการบริโภคสินคา้ต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเปน็กลุ่มโดยมสีิ่งที่ชอบ
เหมือนๆ กัน ใช้เวลาท ากิจกรรมที่คล้ายกัน และซื้อขอของที่คล้ายกัน ดงันัน้นบัเป็นโอกาสที่ดขีองนักการ
ตลาดในการก าหนดกลยุทธ์หรือ ผลิตสนิค้าให้ตรงกับลักษณะและความต้องการของกลุ่มคนตา่ง ๆ เหล่านี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เลวิทท์ (พิบูล ทีปะปาล, 2543 : 109 อ้างจาก 
Levitt. n.d.) ได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่จะท าให้
เกิดพฤติกรรมเสมอ ซึ่งมูลเหตุดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุน้เร่งเร้าจิตใจ ท าให้เกิดความต้องการและจากความ
ต้อการจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมในที่สุด ซึ่งมีลักษณะเป็นขัน้ตอนหรือเป็นกระบวนการ 
เรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” (Process of Behavior) 3 ประการดังนี้ 1. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้
จะต้องมีสาเหตุท าให้เกิด (Behavior is caused) 2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมสีิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น 
(Behavior is motivated) 3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is goal-directed) 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค หมายถึง บทบาทของนักท่องเที่ยวที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเที่ยว ซึ่งกระบวนการซื้อ
ของผู้บริโภคมี ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ การกระตุ้นและตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว 
โดยเห็นได้วา่สิ่งกระตุน้ (Input) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทุกประเภท ตลอดจนการให้บรกิารของธุรกิจ 
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สินค้าท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ แสวงหาข้อมูล ซึ่งงอยูใ่นกระบวนการตัดสินใจ ท าให้เกิดการรับรู้ 
(Perception) และน าไปสู่การพยายามหาทางตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของตนโดยการซื้อ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และโรงแรมที่เลือกสรรแล้ว การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนบัว่าเปน็การ
ตอบสนอง (Output)  
 แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด อดุลย์ จาตรุงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง 
ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุน้หรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่
กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ ดา้นผลติภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านที่พักและโรงแรม เฮนคิน (Henkin, 1979 : 3 - 4) ได้จัดแบ่งโรงแรม
ออกเป็น 3 ประเภท 1. โรงแรมเพื่อการพาณิชย์ หรือโรงแรมแขกพักไม่ประจ า (Commercial or 
Transient Hotels) 2. โรงแรมแขกพักประจ า (Residential Hotels) 3. โรงแรมรีสอร์ท (Resorts Hotel) 
ส าหรับที่พักประเภทอื่นๆ ซึง่จัดขึ้นเพื่อบริการแขกนอกจาก 3 ประเภทดังกล่าวแล้ว ได้แก่ โมเตล (Motels) 
มอร์เตอร์โฮเตล (Motor Hotels) บ้านแบ่งเชา่ (Rooming Houses) แคมป์พักแรม (Tourist Camps) และ
บ้านพักนักท่องเที่ยว (Tourist Houses) (Henkin, 1978 : 5) 
   
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 นางสาวลลิตา  ยุรยาตร์ ได้ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ทใน
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันต์ โดยท าการส ารวจจากกลุม่ตัวอย่าง โดยแบ่งเปน็เพศชาย 179 คน และ
เพศหญิง 221 คน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25-29 ปี สถานภาพโสด เปน็ส่วนใหญ่ โดยระดบัการศึกษาเฉลี่ยคือ ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว / คา้ขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 
20,000 บาท ค่าใช้จา่ยในแตล่ะครั้งอยู่ที่ประมาน 1,000 – 2,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ
เก่ียวกับสถานที่ตัง้มากที่สดุ และชอบลักษณะที่พักในแบบโรงแรม / รีสอร์ท / บังกะโล มากที่สดุ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะชอบลักษณะที่พักที่มีความใกล้ชิดธรรมชาติมากทีสุ่ด 
 นางสาวอรุณี  ลอมเศรษฐี ได้ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจของ
ชาวตา่งชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ
ชาย 204 และเพศหญิง 196 คน ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในทวปีอเมริกา อายุเฉลี่ย 25-35 ปี กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี อาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน 
สถานภาพโสด และมีรายได้เฉลีย่อยู่ที่ 40,001 – 50,000 บาท โดยปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกที่พักของชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย
ได้ดังนี้ คือ ดา้นที่พักและบริการ ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการให้บริการของพนักงาน 
ด้านกระบวนการบริการ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านราคา ตามล าดับ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนีผู้้วิจัยไดท้ าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจัย
ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับข้อมูลทัง้หมดที่ได้มา 
ผู้วิจัยจะใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สถิติและรวมรวมข้อมูลและสรุปผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS โดยผู้วจิัยได้ก าหนด
ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจยัไว้ดงัต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัย
ที่ศึกษาตามสภาพที่เปน็ไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการศึกษาวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวมรวม
ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
 2. กลุ่มตัวอย่างของประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยเลือกใช้บริการที่พัก
โรงแรมในเขตพื้นที่อ าเภอหัวหิน ในพื้นพืน้จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จึงต้องมีการก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของ (Yamane 
 3. ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม ซึง่เป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการ
เก็บและรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา ค้นควา้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลงานการวิจัยต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดทางการวิจัยและน ามาสู่ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยมีการแบ่งส่วนของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
 4. ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยได้มีการน าแบบสอบถามซึ่งเปน็เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย น าเสนอให้แก่อาจารย์ทีป่รึกษาตรวจสอบเนื้อหาว่ามีความครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระใน
งานวิจยัหรือไม่ รวมถึงการใช้ภาษาวา่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักงานวิจัยมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
หากมีค าแนะน าหรือให้ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ทีป่รึกษา ก็ท าการแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้จริง 
 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามทีไ่ด้เก็บรวบรวมมาแล้วนั้น ผู้วิจัยด าเนินการ
น าข้อมูลทั้งหมดทีไ่ด้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัย
ด้านการตัดสินใจเลือกซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ  
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดของประชากรในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ที่
ผู้วิจัยไดท้ าการก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
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 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสนิใจเลือกที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปจัจัยด้านประชากร และปัจจัยดา้นการตัดสินใจเลือกซื้อ จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธขีอง LSD  
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกที่พัก
โรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมใน
เขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบวา่ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ให้ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ดา้น การแสวงหาข้อมูล ให้ความคิดเห็นในระดับมาก 
คือ ด้านการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินทางเลือก และ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ส่วนให้ความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปจัจัยด้านประชากร  
 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ สถานภาพ อาย ุที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน ไม่ต่างกัน  
 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่ต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน ต่างกัน  
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลติภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานที่และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงคไ์ดด้ังนี้  
 1. ประชาชนในเขตเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการทีพ่ัก
โรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกนั โดยผู้วจิัยมีความเห็น
ว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการในการเลือกที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินตามความพึงพอใจ
ของตนเอง แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านทางเพศที่แตกต่างกัน ไมไ่ด้มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกที่พักในโรงแรมที่
หัวหิน 
 2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตา่งกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน โดยภาพรวมตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมคีวามเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีความหลายหลายทางอายุ เพราะฉะนั้น ความต้องการในการเลือกซื้อที่พักหรือโรงแรมย่อมมีปัจจัยที่
แตกต่างกันออกไป ตามช่วงวยั เช่น วัยเด็ก อาจจะต้องการที่พกัหรือโรงแรมที่ตอบสนองความต้องการ
ทางดา้นกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเปน็ สวนน้ า หรือสระว่ายน้ า เป็นต้น 
 3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกนั ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน โดยภาพรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนมีตา่งมีความต้องการในการท่องเที่ยวพักผ่อนไม่
ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพไหนๆ เช่นสถานภาพโสด ก็สามารถไปท่องเที่ยวได้กบักลุ่มเพื่อน หรือ หากมี
สถานภาพสมรสแล้ว ก็ยงัคงไปท่องเที่ยวได้กับครอบครัว ซึ่งถือว่า สถานภาพไม่มีผลต่อการท่องเที่ยว 
 4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาตา่งกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน โดยภาพรวมตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ประชากรใน
กรุงเทพมหานคร มีความหลายหลายทางด้านการศึกษา บางคนมีสถานะทางการศึกษาในระดบัสูงก็จะมี
ปัจจัยหรือตัวแปรด้านตา่งๆ เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกที่พักและโรงแรม ว่ามี
ความคุ้มค่าและเหมาะสมกับราคาที่ได้จา่ยไปหรือไม่ แต่ในขณะที่ประชากรที่มีสถานะทางการศึกษาลดลงมา 
ก็จะไม่มีเงื่อนไขในการเลือกใช้บริการที่พักและโรงแรมได้มากเท่าที่ควร แต่อาจจะมปีัจจัยดา้นในด้านหนึ่งที่
เป็นตัวชี้วดัในการจะตดัสินใจซือ้ที่พักและโรงแรมได้ เชน่ ปัจจยัทางดา้นราคา เป็นต้น 
 5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชพีต่างกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่
พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน โดยภาพรวมไม่แตกตา่งกัน ซึง่ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยทางด้านอาชีพที่แตกต่างกัน แต่ความต้องการในด้านการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อ
พักผ่อนในโอกาสตา่งๆ ไม่แตกต่างกัน เพราะทุกคน ทุกอาชพี ล้วนมีความต้องการที่จะเกินทางท่องเที่ยว 
และเลือกใช้บริการที่พักและโรงแรมเสมอ 
 6. ประชาชนในประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ตอ่เดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า 
ถึงแม้ว่าประชาชนในประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน แตไ่ม่ส่งผลท าให้
เกิดการเลือกซื้อที่พักโรงแรมที่ต่างกัน อาจเปน็ผลมาจาก เนื่องจากในยุคสมัยนี้ สื่อ Social media หรือ 
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Social Network ต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนนิชีวิตของคนอย่างมาก เช่น เราอาจจะเห็นคนมี
ชื่อเสียง ดารา นักแสดง ไปใชบ้ริการที่พักโรงแรมในที่ต่างๆ ที่มรีาคาค่อนข้างสงู แต่ตัวโรงแรมนั้นๆ เปน็ที่
นิยมในหมู่คนดัง ก็เปน็อีกหนึ่งปจัจัยที่ท าให้เราอยากไปสัมผสับรรยากาศในแบบนั้นบ้าง แม้ว่าราคาของที่พีก
จะค่อยข้างสูง แต่ความต้องการของตัวบุคคลมีมากกว่า จึงท าให้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการเลือกซื้อที่
พักและโรงแรม 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและโรงแรมจึงไม่ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ และ
ด้านสถานภาพ ดังกลา่วข้างตน้ แต่ควรหันมาค านึงถึงเรื่องของ ปัจจัยด้านประชากร ด้านระดบัการศึกษา 
ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพราะปัจจัยดังกลา่วข้างต้นนัน้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ ธุรกิจที่พัก
และโรงแรมจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อมาบริหารจัดการด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนอง
ต่อลูกค้าที่มี ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทีห่ลากหลาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าในระดับความพึงพอใจสงูสุด 
 
ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขต
อ าเภอหัวหินของประชากรในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยด้าน
สถานการณ์ ปัจจัยดา้นทัศนคติ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยดา้นสังคม ปัจจัยดา้นความพึงพอใจ และน าข้อมูล
ที่ได้รับไปจัดท ากลยทุธ์ต่างๆ ทางด้านส่วนประสมการทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึน้ 
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ดังนั้นเพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่หลายหลายยิ่งขึ้น ควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ประชาชนในเขตอ าเภออื่นๆ หรือจังหวัดอ่ืนๆ ที่เคยไปใชบ้ริการที่โรงโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน 
เพื่อศึกษาความแตกต่างทางสังคม ค่านิยม ความคิด ของประชากรที่ท าการศึกษา 
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