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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ระดับ 3 ดาวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพัทยา (2 )เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ต่างกัน 
กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา
น่าจะแตกต่างกนั (3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจยั
ภายนอก ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ในเขตเมืองพทัยา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเคยเดินทางเขา้มาใชบ้ริการ
โรงแรมระดบั 3 ดาวในเขตเมืองพทัยา จ านวน 385 คน ใช้หลกัการค านวณของ เครซ่ีและมอร์แกน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis : MRA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  และมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่สถานภาพโสด และมีอาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัรายได ้55,001 
บาท ขึ้นไป  
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้  ท่ีต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยาแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ ปัจจยัทางพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ดา้นผูร่้วมเดินทาง  ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ปัจจัยภายนอก ด้านสภาวะโรคระบาด ด้าน
การเมืองและกฎหมาย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ค าส าคัญ : กระบวนการตดัสินใจ ,พฤติกรรมผูบ้ริโภค , โรงแรม , โควิด-19  

Abstract 

 Research subject Decision Making process in Service Selection of Three - star Hotel of Thai 
Tourists in the Pattaya city The objective is to (1) To study the process of  decision making in sevice 
selection of three-star hotel of Thai tourists in Pattaya city (2) To study the process of  decision making 
in sevice selection of three-star hotel of Thai tourists in Pattaya city classified by personal factors  (3) To 
study Service behavior , Marketing Mix factor and external factors affecting the process of  decision 
making in sevice selection of three-star hotel of Thai tourists in Pattaya city. The number of 385 persons 
was calculated by Krejcie and Morgan using the convenience sampling method. The research tool was a 
questionnaire. Analyze data on frequency and percentage, mean and standard deviation. One way 
ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) were used to test the hypothesis 

Respondents Most of them are female. Be between 31-40 years old and have a bachelor's degree 
or equivalent. For the most part, the status is single And have a career for private employees have an 
income level of 55,001 baht or more 

The results of hypothesis testing showed that different income personal factors make the Thai 
tourists decision making in sevice selection of three-star hotel different in Pattaya city statistically 
significant  0.05 and Behavior Factors in service selection the Reference person , Marketing Mix factor 
Product aspect Process aspects, external factors, epidemic conditions and politics an law affecting the 
process of decision making in sevice selection of three-star hotel among Thai tourists In the area of 
Pattaya. statistically significant  0.05 

Keywords : Decision Making process service , Behavior Consumer , Hotel , Covid -19 
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บทน า 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยเป็นอนัดบั
ตน้ๆ ช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอีกทั้งยงัน าเงินตราจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้สู่ประเทศไดเ้ป็น
จ านวนมาก   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด- 19 ในปลายปี 2562 ตลอดจน ปี 2564 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยจากการปิดประเทศท าให้
นกัท่องเท่ียวต่างชาติไม่สามารถเขา้มาท่องเท่ียวในเมืองไทยได ้โดยเม่ือดูสถิติจาก กระทรวงการท่องเท่ียว
และการกีฬา เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2563 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ลดลงถึง 82% ท าให้ 
รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติลดลงถึง 81%  ในส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีการท่องเท่ียวท่ีลดลง 46% 
รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวไทยลดลง 55% โดยจากขอ้มูลจะเห็นว่า ในระยะเวลาช่วงปี 2562 – 2563  ท่ีมี
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด- 19 นั้น ก็ยงัมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ียงัสามารถขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไดถึ้งแมว้า่จะลดไปมากกวา่คร่ึงก็ตาม จากในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงน้ี จะเห็นไดว้า่โรงแรมไดมี้
การปรับตวัเพื่อให้อยูร่อดได ้เช่น การลดจ านวนห้องพกัให้พอดีกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว การลดจ านวนวนั
ในการเปิดให้บริการโดยบางโรงแรมเปิดท าการเฉพาะวนั ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์เป็นตน้  ในสภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ปัจจุบนั นักท่องเท่ียวจึงมีงบประมาณท่ีจ ากดัมากขึ้นในการเท่ียวต่อคร้ัง (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและการกีฬา , 2564 ) 

ด้วยเหตุน้ีผูป้ระกอบการโรงแรมจึงจ าเป็นต้องปรับตวัและพฒันาแนวทางการให้บริการให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั พร้อมรับกบัความไม่แน่นอนทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ดงันั้นผูวิ้จยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา โดยวิเคราะห์ผา่น พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เพื่อน าผลจากการวิจยัมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นการสร้างผลก าไร
และก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.    เพื่อศึกษา กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย ในเขตเมืองพทัยา 

2. เพื่อศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล ต่างกนั กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 
ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยาน่าจะแตกต่างกนั  

3. เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจยัภายนอก 
ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขต
เมืองพทัยา  
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเคยเดิน
ทางเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม 3 ดาว ในเขตเมืองพทัยา  ทั้งหมดจ านวน  385 คน ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ ถึง 
เมษายน 2564 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได ้การศึกษา (2) พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ระยะเวลาการเขา้พกั ผูร่้วม
เดินทาง กิจกรรมการท่องเท่ียว (3) ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย /สถานท่ี ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพ (4) ปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic)  สภาวะโรคระบาด (Environment)  การเมืองและกฎหมาย 
(Legal)  ตวัแปรตามคือ กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย ในเขตเมืองพทัยา โดยพิจารณาผ่าน 3 ด้านได้แก่ การประเมิณทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้การศึกษา ต่างกนัน่าจะท าให้
กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา 
ต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ ระยะเวลาการเขา้พกั ผูร่้วม
เดินทาง กิจกรรมการท่องเท่ียว  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย/สถานท่ี ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบานการ ดา้นกายภาพ 
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะโรคระบาด การเมืองและกฎหมาย น่าจะมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.    เพื่อให้ทราบกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา  

2. เพื่อให้ทราบ เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ต่างกัน กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยาแตกต่างกนั  
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3. เพื่อให้ทราบ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
ภายนอก ท่ีส่งผลต่อ กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ในเขตเมืองพทัยา 

4. ผูป้ระกอบการโรงแรมระดบั 3  ดาวสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการอีกทั้งยงัน าไปใชใ้นการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใหม้ากยิ่งขึ้น 

ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7Ps) 
Kotler and Keller (2016 p.47) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

นกัการตลาดสามารถน ามาใชเ้พื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได ้โดยประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกัคือ 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

พนิตสุภา ธรรมประมวล (2563 p .212)  ไดก้ล่าวถึง  องคป์ระกอบของการบริการ ประกอบดว้ย 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ความพร้อมในการให้บริการ ความมีคุณค่า
ของการบริการ ความสนใจต่อการใหบ้ริการ ความสุภาพในการใหบ้ริการ ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความ
รวดเร็ว การรับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล  อีกทั้งยงักล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการนั้นเป็นส่วนประกอบระหว่างส่วนประสมธุรกิจ ท่ีรู้จกักนัในช่ือ 4P’s คือ ผลิตภณัฑ์
(Product) ราคา ( Price) สถานท่ี(Place) รายการส่งเสริมการขาย(Promotion) แต่ยงัเป็นมุมมองท่ีค่อนขา้ง
แคบไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจบริการ ดังนั้น Zeithama and Bitner (2003)  จึงได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมให้มี
ส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 3P’s  คือ ดา้นบุคคล (People) ดา้นกระบวนการ( Process) และ ดา้น
กายภาพ (Physical Evidence) 

พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
Kotler and Keller (2016 pp.179-187) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของ

บุคคล หรือองค์กรเก่ียวกบัการซ้ือ การใช้ สินคา้หรือบริการ ประสบการณ์การใช้ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง  โดยจุดเร่ิมตน้ในการท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือการแสดงแบบจ าลอง
การตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้  ส่ิงเร้าทางการตลาด (Marketing Stimuli) และส่ิงเร้าอ่ืนๆ (Other Stimuli) เม่ือ
ส่ิงเร้าเขา้สู่จิตส านึกของผูบ้ริโภคและชุดของกระบวนการทางจิตวิทยา (Consumer Psychology) รวมกบั
ลักษณะเฉพาะของผู ้บริโภค (Consumer Characteristics ) จะส่งผลท าให้ผู ้บริโภคเกิดกระบวนการ
ตดัสินใจ( Buying Decision Process) และตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยกระบวนการทางจิตวิทยา 
(Consumer Psychology) ประกอบดว้ย แรงจูงใจ ( Motivation ) การรับรู้(Perception) การเรียนรู้ (Learning) 
และ ความทรงจ า (Memory) ส่วนลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภค (Consumer Characteristics )ประกอบดว้ย 
วฒันธรรม (Cultural) สังคม (Social) และปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
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ฉัตยาพร เสมอใจ (2556 p.32) พฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมตน้จากการมีส่ิงเร้า มากระตุน้ความรู้สึก
ของผูบ้ริโภคท าใหรู้้สึกถึงความตอ้งการ จนตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
เพื่อท ากระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) ถึงแมผู้ซ้ื้อจะมีลกัษณะการซ้ือ เหตุผล หรือ
ความชอบท่ีแตกต่างกัน แต่ผูซ้ื้อจะมีขั้นตอนการตดัสินใจท่ีเหมือนกัน ซ่ึงเราสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน (Kotler , 1997 อา้งใน ฉัตยาพร เสมอใจ , 2556) คือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 
(Problem recongnition)  การหาข้อมูล ( Information search)  การประเมินทางเ ลือก (Evaluation of 
alternative)  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision)  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Postpurchase behavior)  

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ 
Kotler and Keller (2016) กล่าวว่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมหภาคประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ

หลกัคือ ประชากรศาสตร์ ( Demographic)  เศรษฐกิจ( Economic)  สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ ( Physical 
Environment)  เทคโนโลย ี(Technology)  การเมืองและกฎหมาย (Political and Law) วฒันธรรมและสังคม 
(Social and Culture)   

ฉัตยาพร เสมอใจ (2556 p.34) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด เป็นการวิเคราะห์ถึง
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีจะมีผลต่อการด าเนินงานและการแข่งขนัใน
ตลาดสภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค เป็นสภาพแวดลอ้มในภาพกวา้งท่ีอาจยงัไม่ส่งผลกระทบในทนัทีต่อ
ธุรกิจ แต่ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบได ้

กรอบแนวความคิด 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้การศึกษา 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

ระยะเวลาการเขา้พกั 
ผูร่้วมเดินทาง 

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจ าหน่าย      
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร                 

ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพ 

 

 
ปัจจัยภายนอก 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สภาวะโรคระบาด             
การเมืองและกฎหมาย 

 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

เขตเมืองพทัยา  

-ประเมิณทางเลือก 
-การตดัสินใจซ้ือ 
-พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 
( Kotler and Keller , 2016 ) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental 
Design) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยขอ
ความอนุเคราะห์ ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามคือ 0.77 จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนเพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach , 1970) ในโปรแกรม SPSS  ซ่ึงได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.903 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา  
1. ใช้ค่าร้อยละ และ ค่าความถ่ีกบัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายได ้การศึกษา  
2. ใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเฉล่ีย พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ  ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัภายนอก และ กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา  ท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 

สถิติเชิงอนุมาน 
1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนักท่องเท่ียวชาว

ไทย ในเขตเมืองพทัยา จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพ โดยใช้สถิติ สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นราย
คู่ดว้ยสถิติ LSD 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัภายนอก  
ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมือง
พทัยา โดยใชส้ถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

สรุปผลการวิจัย 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.9 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 63.1 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 63.9 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.4 
อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.9 มีระดับรายได้ 55,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.6 โดย
สามารถสรุปผลวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.602 
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2. ผลเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี  นักท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมี รายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

3.   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยั
ภายนอก ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ใน
เขตเมืองพทัยา  

 
กระบวนการตดัสินใจ  b Std. 

Error 
Beta t Sig F Sig. 

Constant 0.019 0.230  0.082 0.935 29.459 <0.001* 
ดา้นระยะเวลาการเขา้พกั 0.021 0.044 0.021 0.473 0.636 
ดา้นผูร่้วมเดินทาง 0.089 0.042 0.099 2.094 0.037* 
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 0.002 0.040 0.003 0.062 0.951 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.189 0.059 0.169 3.223 0.001* 
ดา้นราคา -0.016 0.050 -0.017 -0.313 0.755 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย / 
สถานท่ี 
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด  
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการ 
ดา้นกายภาพ 
ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
ดา้นสภาวะโรคระบาด 
ดา้นการเมืองและกฎหมาย 

0.072 
 
0.028 
0.078 
0.119 
0.099 
0.016 
0.093 
0.191 

0.057 
 
0.042 
0.059 
0.060 
0.055 
0.035 
0.038 
0.033 

0.069 
 
0.033 
0.083 
0.116 
0.093 
0.022 
0.109 
0.262 

1.267 
 
0.664 
1.320 
1.969 
1.795 
0.466 
2.444 
5.731 

0.206 
 
0.507 
0.118 
0.050* 
0.073 
0.641 
0.015* 
<0.001* 

R = 0.713, R2 = 0.508, Adjusted R Square = 0.491, SEE = 0.429 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา  = 
0.019+0.191 (ดา้นการเมืองและกฎหมาย) + 0.189 (ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.119 (ดา้นกระบวนการ) + 0.093 
(ดา้นสภาวะโรคระบาด) + 0.089 (ดา้นผูร่้วมเดินทาง)  
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สามารถสรุปผลวิจยัไดด้งัน้ี 
3.1  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้านผูร่้วมเดินทาง มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.05 
              3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

3.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

3.4  ปัจจยัภายนอก ดา้นสภาวะโรคระบาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.05 

3.5 ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองและกฎหมาย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.05 

ท าใหท้ั้ง 5 ตวัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการได ้
ร้อยละ 50.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 50.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี   ± 0.230 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจยัการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ในเขตเมืองพทัยา สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

1.  ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการ
ตดัสินใจ 3 ดา้นไดแ้ก่ การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงทั้ง 3 ดา้นได้
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดใ้ห้ความส าคญั
ในกระบวนการตดัสินใจก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ศิริลกัษณ์ สันทราย 
(2560) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยดา้นพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ การกลบัมาใชบ้ริการซ ้า และการบอกคนรู้จกัให้มาพกัแห่ง
น้ีอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด  

2.   ผลเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี  นักท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมี รายไดต้่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ความเห็นวา่ รายไดข้องนกัท่องเท่ียวแสดงถึงสภาพทางการเงินและงบประมาณในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง 
ซ่ึงสามารถบ่งช้ีถึงการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ     
ชลธิชา เตชวชัรมงคล (2559) ศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตพื้นท่ี อ าเภอหวั
หิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า รายได้ของนักท่องเท่ียวต่างกันท าให้การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ต่างกนั  
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3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
ภายนอก ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ใน
เขตเมืองพทัยา สามารถสรุปผลวิจยัไดด้งัน้ี 
 3.1  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้านผูร่้วมเดินทาง มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา ซ่ึงดา้นผูร่้วมเดินทางในการวิจยั
คร้ังน้ีหมายถึงบุคคลอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูร่้วมเดินทาง
มีอิทธิพลต่อการเลือกทั้งในแง่ความคิดเห็น ความปลอดภยัหรือความสะดวกสบายท่ีผูร่้วมเดินทางจะไดรั้บ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณยา เลิศพุทธรักษ ์และ วิไลลกัษณ์ ค าลอย วรชยั อจัฉราวงศช์ยั. (2559)  
ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัและกลุ่มบุคคลอา้งอิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการห้องพกัในเมืองพทัยา 
พบวา่ กลุ่มบุคคลอา้งอิงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอ้งพกัในเมืองพทัยา โดยเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นเพื่อนท่ีมีรสนิยมคลา้ยกนั และสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
หอ้งพกัเมืองพทัยา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

3.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพัทยา ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นด้านท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเห็นได้ชัดเจนในข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นความมี
ช่ือเสียงของโรงแรมท่ีน่าเช่ือถือ ห้องพักสวยงาม สะอาด และมีความสะดวกในการเข้าพัก ท าให้
นกัท่องเท่ียวสามารถเป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบเพื่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการได ้สอดคลอ้งกบั งานวิจยั
ของ   ธัญภรณ์ เจียรนันทนา (2559) ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกพกัประเภท บูติคโฮเต็ล 
อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกท่ีพกัประเภทบูติคโฮเต็ล อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ 
หรือห้องพกั สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าและสามารถสร้างความประทบัใจในคร้ังแรกได ้ เพราะถา้มีการ
ออกแบบของโรงแรมท่ีมีเอกลักษณ์ สวยงาม น่าสนใจก็ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกท่ีพกั
ประเภทบูติคโฮเตล็ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า  ด้าน
กระบวนการในการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวมีความส าคญัเน่ืองด้วยในด้านกระบวนการของ
โรงแรมระดบั 3 ดาวนักท่องเท่ียวมีความคาดหวงักระบวนการท่ีสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งไม่ว่าจะเป็น
การ check in และ check out หรือการส ารองห้องพกัผ่านช่องทางออนไลน์ หรือระบบช าระเงินท่ีถูกต้อง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ   Zhang Ziyue (2560) ท าการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า 



11 
 

นักท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคญักับกระบวนการบริการ โดยเฉพาะ ขั้นตอนการส ารองห้องพกัผ่าน
ระบบออนไลน์ ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ  

3.4  ปัจจยัภายนอก ดา้นสภาวะโรคระบาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ระดบั 3 ดาวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในขณะท่ีท าการวิจยัอยู่
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นกัท่องเท่ียวมีความกงัวลในการท่องเท่ียวและมีผลกระทบต่อ
จ านวนวนั และความถ่ีในการเขา้พกั อีกทั้งยงักงัวลดา้นความปลอดภยัในการท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พชัรียา แกว้ชู (2563) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพร่ระบาดโควิด -19 พบวา่ ทศันคติต่อการแพร่ระบาดโควิด-19ของ
นกัท่องเท่ียวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพร่ระบาดโควิด 
-19 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวมีความกงัวลต่อการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับตวัและเปล่ียนแปลงในการท่องเท่ียวเช่น มีการตรวจวดัอุณหภูมิ การเวน้ระยะห่างทางสังคม เป็นตน้  

3.5  ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองและกฎหมาย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพทัยา ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในขณะท่ีท าการ
วิจยัอยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นกัท่องเท่ียวมีความกงัวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -
19 การท่ีรัฐบาลมีขอ้ก าหนดในการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นการจ ากดัการเดินทาง หรือการผลกัดัน
ในมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ จึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียวในช่วงน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรียา แกว้ชู (2563) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพร่ระบาดโควิด -19 พบวา่ ปัจจยั
ผลกัดนัทางการท่องเท่ียวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพร่
ระบาดโควิด -19 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยในงานวิจยัปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว
ไดแ้ก่ ความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก และนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวจากภาครัฐ  

4.  จากผลของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา พบว่าในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย/สถานท่ี ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ ไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผูว้ิจัยจึงท าการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเฉพาะกรอบแนวความคิดของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยเพิ่มเติม เพื่อหาอิทธิพล
เฉพาะส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า  ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีระดับนัยส าคัญทางส ถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ                                    
ชลธิชา เตชวชัรมงคล (2559)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตพื้นท่ี อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าปัจจยัส่วนประสม
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ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจประกอบด้วย 4 ตวัแปร เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางจ าหน่าย ดา้นราคา และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากนั้นผูวิ้จยั
จึงท าการหาค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา เพื่อวิเคราะห์ว่าตวัแปรดา้นอ่ืนท่ีไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย/สถานท่ี ดา้นบุคลากร และดา้นกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
หรือไม่  พบวา่ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา และเม่ือพิจารณาด้านราคา มีค่าสหสัมพนัธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ =  0.492 และจากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณด้านราคามีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอย =  -0.016 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านราคายงัมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แต่อาจมีความสัมพนัธ์ทางออ้ม ซ่ึง
จากขอ้ค าถามในด้านการเมืองและกฎหมายมีขอ้ค าถามท่ีเก่ียวพนัด้านราคาจึงอาจจะมีความสัมพันธ์
ทางออ้มผา่นตวัแปรดา้นการเมืองและกฎหมาย  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยส าหรับผู ้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาวเพื่อน า
ผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการอีกทั้งยงัน าไปใชใ้นการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใหม้ากยิง่ขึ้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได้ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้
ต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวในเขตเมืองพทัยาต่างกนั ซ่ึงดว้ยใน
สภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจท าให้ปัจจัยด้านรายได้ส าคัญต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 
ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงปัจจยัดา้นรายไดเ้พื่อน าไปสร้างเป็นกลยุทธ์เก่ียวกับธุรกิจท่ีพกัในเขตเมือง
พทัยาต่อไป หรือการก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น  

2. จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย พบว่า ปัจจยัภายนอกดา้นการเมืองและกฎหมายและดา้นสภาวะโรคระบาด มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงปัจจยั
ทั้งสอง โดยอาจพิจารณาเขา้ร่วมนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพ
ของโรงแรม และควรค านึงในการปรับปรุงดา้นบริการให้สอดคลอ้งกบัสภาวะโรคระบาดในปัจจุบนัเช่น
เพิ่มความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัในการให้บริการ  อีกทั้งควรและพร้อมรับมือกบัการท่องเท่ียววิถีใหม่
ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หรือหลงัจากน้ี 

3. จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงปัจจยัทั้งสองในการ
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สร้างกลยทุธ์ของกิจการโรงแรม โดยผูป้ระกอบการควรค านึงถึงการสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรม
เพื่อให้เป็นท่ีจดจ าและค านึงถึงคุณลกัษณะของห้องพกัให้มีความสะอาดมีการออกแบบของห้องพกัท่ี
สวยงามและสะดวกต่อการใชบ้ริการและสร้างความน่าเช่ือถือ อีกทั้งควรค านึงถึงกระบวนการให้บริการท่ี
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4. จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย พบว่า ด้านผูร่้วมเดินทางมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยา ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัต่อบุคคลอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ ทั้งในดา้นการให้ขอ้มูลกับกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลโดยตรงในการตดัสินใจ 
หรือการอ านวยความสะดวก ความปลอดภยั ต่อผูร่้วมเดินทางซ่ึงจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียว 

5. เน่ืองดว้ยการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ปัจจยัภายนอกจึงมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยาเป็นอยา่งมากซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากการวิเคราะห์ผ่านสถิติการถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด ซ่ึงหากผ่านพน้ระยะการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไป
แล้ว ปัจจัยภายนอกอาจไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเมืองพทัยาโดยสามารถสรุปเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดโค
วิด -19 ไดว้า่  ผูป้ระกอบการควรไดเ้ขา้ร่วมนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ เพื่อเพิ่มกระบวน
การตดัสินใจของนักท่องเท่ียวให้มากขึ้น แต่ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์ 
และดา้นกระบวนการให้นักท่องเท่ียวไดมี้ประสบการณ์ท่ีดีในช่วงน้ีและสร้างกลยุทธ์การบริหารจดัการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงแรมและนักท่องเท่ียว อย่างเช่น การท า Customer Relationship Management 
(CRM)   เพื่อเป็นการสร้างกลยทุธ์ระยะยาวต่อไป  

ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 จากงานวิจยั มีขอ้จ ากดัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. การวิจยัคร้ังน้ีอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้มีงานวิจยัในเชิงปริมาณท่ีเก่ียวกบัการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ค่อนขา้งน้อย ผูว้ิจัยจึงจ าเป็นต้องหางานวิจัยเชิงคุณภาพจากต่างประเทศเพื่อมา
สนบัสนุนแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรม  

2.ในข้อค าถามปัจจัยภายนอกมีค าถามท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับปัจจัยด้านราคาท าให้ ผลงานการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณมีการส่งผลทางออ้มกบัตวัแปรอ่ืน  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาอิทธิพลทางออ้มของตวัแปรอิสระ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ดา้นระยะเวลา

การเขา้พกั ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย/
สถานท่ี ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย และเพื่อผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลมาปรับใชต้่อกิจการต่อไป  

2.ในช่วงการท างานวิจยัน้ีเป็นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ท าให้มีขอ้จ ากดัทางดา้น
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณยงัพบได้จ านวนไม่มาก  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควร
ศึกษางานวิจยัเชิงปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มขึ้น 

3.ในการสุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ดงันั้นหากตอ้งการขอ้มูลท่ี
ตรงกบักลุ่มเป้าหมายและมีความเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึ้นอาจเปล่ียนวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
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