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บทคัดย่อ 
งานวิจยันี้ มีวัตถปุระสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท

ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่ักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (3) 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P)และปัจจยัด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มผีลต่อการตัดสนิใจ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนกัท่องเที่ยววัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อ

ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยววยัทำงาน ใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ  อายุ  สถานะ อาชีพ ระดับการศึกษา และ รายได้ โดยทำการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จำนวน 410 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ 

แบบสอบถาม และใชส้ถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหวา่ง  2 กลุ่ม ที่เป็น

อิสระต่อกัน (Independent Samples : T-Test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way 

ANOVA)
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จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลในดา้น เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มี

ผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี แตกตา่งกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  ในส่วนของปัจจัยแนวคิดการดำรงชีวิต ในดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเข้าใชบ้ริการ และเหตุผลใน

การเลือกที่พัก ที่แตกต่างกัน มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี แตกตา่ง

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ :  การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด, ที่พักประเภทรีสอร์ท 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research (1) were to study the factors affecting the decision to 

use resort-type accommodation in Chonburi Province. of tourists in Bangkok (2) to study the 

personal factors of tourists affecting the decision to choose resort accommodation in Chonburi 

Province of tourists in Bangkok (3) to study the factors of marketing mix (7P) and lifestyle 

factors affecting the decision to choose resort accommodation in Chonburi Province of 

working-age tourists in Bangkok (4) to study the decision to use resort-type accommodation in 

Chonburi Province of working age tourists in Bangkok classified by sex, age, status, occupation, 

level of education and income By collecting a questionnaire from a group of 410 tourists in 

Bangkok. Th instrument used in this study was a surveying with descriptive statistics, frequency, 

percentage, average, standard deviate on and the Hypothesis test of difference between 2 

average analysis (independent samples: T-Test) and One-Way ANOVA 

For the samples are founded that personal factor of gender age career and the 

differences of income are affected to decision of Hotel or resort services in Chonburi Province 

ant 0.05 of statistics by the living factor. 

Keywords : Decision Making in Service Selection, Marketing mix factor, Resort accommodation 
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บทนำ 
 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เปน็หนึ่งในธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และยังมีความสำคัญใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยนัน้เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดบั

ต้นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นธุรกิจที่สร้างรายไดจ้ำนวนมากเข้ามาในประเทศ และในธุรกิจที่พัก โรงแรม รี

สอร์ทต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคยังคงมีการแข่งขันกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ การสร้าง

บรรยากาศในที่พัก โดนเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในประเทศไทย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว

ชายทะเลของประเทศไทยที่มีการฟื้นฟูจากสถานการณ์ผลกระทบต่างๆ ทั้งดา้นการเมือง ด้านเศรษฐกิจโลก ใน

ด้านภัยพบิัติที่เกิดจากธรรมชาต ิเช่น คลื่นยักษส์ึนามิในปี พ.ศ. 2547 ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย และใน

ปัจจุบนั ยังได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ถึงแม้ว่า ในภาคตะวนัออกของไทยจะ

ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัตทิางธรรมชาติ  แต่ยังคงได้รับผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจ และผลกระทบในการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ยังคงมีความนา่เป็นห่วงในด้านอัตราการเข้าพักแรม และการแข่งขันใน

ด้านกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ ทั้งในเร่ืองของ ราคา และการบริการ เพื่อให้เกิดอัตราการเข้าพักให้กลับมาคึกคัก

อีกครั้ง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท 

ในจังหวัดชลบุรี ในด้านของการศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยประชากรศาสตร์ ปจัจัยด้านแนวคิดการดำเนนิ

ชีวิต  และปัจจัยดา้นส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัด

ชลบุรี ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ สามารถนำไปเปน็แนวทางในการพัฒนาปรับกลยทุธ์ทางการตลาด ของธุรกิจที่พัก

ประเภภทรีสอร์ท ให้มีความมั่นคง และสามารถส่งมอบคุณคา่ให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรี

สอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P)และปัจจยัด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มผีลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบรุี ของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงานใน

กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจงัหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเทีย่ว

วัยทำงาน ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ  อายุ  สถานะ อาชีพ ระดับการศึกษา และ รายได้ 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน ทำให้การตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรี

สอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

2. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจยัด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่

พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 

ขอบเขตในการศึกษา 
1 ปัจจัยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชพี และรายได้ 

2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านความนา่เชื่อถือ ด้านคุณภาพการ

บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจในการบริการ ด้านการเข้าถึงจติใจของผู้ใช้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม 

ด้านเทคโนโลยี และดา้นรปูแบบการดำเนนิชีวิต 

 

ประโยชน์จากการทำวิจัย 
  1 เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก

ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยว และทราบถึงแนวโน้มของการเลือกใช้บริการที่พักตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์

  2 เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้

บริการที่พักในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยว สามารถนำข้อมูลจากผลงานวจิัยไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้และปรบัปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดอย่างมปีระสทิธิภาพ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุร ี

ชลบุรี เปน็จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด คือ เทศบาล

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองท่องเที่ยวทีส่ำคัญของประเทศ 

คือ เมืองพัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญ

ของภาคตะวันออกอย่างมาก ทัง้ในด้านพาณชิยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ชลบุรี เปน็จังหวัดแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดนึงของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเล อีกทั้งยังอยู่

ใกล้กรุงเทพอีกด้วย จึงไม่แปลกเลยที่ในทุก ๆ ปี จะมีนักท่องเทีย่วมาเที่ยวที่จังหวัดนี้อย่างมากมายมหาศาล จุด

ท่องเที่ยวหลัก ๆ ที่ได้ยนิกันบ่อยครั้งก็คือ พัทยา บางแสน สัตหีบ เกาะลา้น เกาะสีชัง ซึง่จะสังเกตุได้ว่า เปน็

บริเวณที่อยู่ติดทะเลแทบทั้งหมด (บริเวณที่ไม่ติดทะเล ไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวเท่าใดนัก ส่วนมากจะเป็นสถานที่

สักการะสิ่งศักสิทธิ์ซะมากกว่า) แต่นอกจากสถานที่เที่ยวท่องเทีย่วแล้ว ชลบุรีก็มักจะมีกิจกรรมและประเพณีตา่ง 

ๆ ไว้คอยดึงดูดนักท่องเที่ยว ใหม้าแวะเวียนเที่ยวชมจังหวัดนี้มากข้ึน อีกอย่างนึงที่เปน็จุดเด่นของจังหวัดชลบุรีก็

คือ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้วย 

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประเภทรีสอร์ท 

นิคม จารุมณี (2544) ได้สรปุว่า รีสอร์ทมักนิยมสร้างขึ้นเพื่อเปน็ที่พักผ่อนหย่อนใจ ของนักท่องเที่ยว 

ตามบริเวณที่เปน็แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิ เช่น ชายทะเล หรือภูเขา เป็นต้น รีสอร์ทนั้งมีอยู่หลาย

ระดับด้วยกัน ตัง้แต่แบบประหยัด ไปจนถึงแบบหรูหรา ส่วนมากจะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพักได้เปน็

จำนวนมาก เชน่ ห้องประชุมสัมมนา สำหรับรีสอร์ทประเภทนี้ ยังมีห้องครัวและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้บริการแขกอีก

ด้วย เพื่อจุดประสงค์ในการดึงดดูกลุ่มที่มาพักเป็นครอบครัว และมีเวลาพักเป็นหลายสปัดาห์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด 

พัฒน์รพี ศรีตุลา (2554) วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้บริการ

โรงแรมและที่พักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นต่อปัจจัย

การตลาดบริการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความสำคัญ ของปจัจัยการตลาด 

ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างและการ

นำเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสว่นบุคคลกับ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทุก

ประเด็น และพบวา่ ปัจจยัการตลาดของโรงแรม มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต 

AIOs (Activities, Interests and Opinions) รูปแบบการดำเนินชวีิตถูกนำมาใช้ในการแบ่งสว่นตลาด 

เพื่อทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจผู้บริโภคได้อยา่งถ่องแท้ โดยรูปแบบการดำเนนิชีวิตสามารถวัดได้จากตัว

แปรต่างๆ ในบริบทที่เก่ียวกับ 

1. ผู้บริโภคใช้เวลาในการทำกิจกรรมอย่างไร (Activities) 

2. สิ่งที่พวกเขาสนใจและให้ความสำคัญ (Interests) 

3. ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิง่รอบตัว (Opinions) 

4. ข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ รายได้ การศึกษา ภูมิลำเนา เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซื้อ (Buyer’ s Decision Process) เป็นลำดบัขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย การรับรู้ ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นฤมล บัวจนัทร์ (2551) ได้ทาํการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มี 

ต่อการบริหารจัดการของโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล 

ผลงานวิจัยพบวา่  

1) ลูกค้าที่มาใชบ้ริการโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเดินทางมาท่องเที่ยวและ

พักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเดนิทางมาเปน็หมู่คณะ 2-3 คน ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และค้างแรม 1 

คืน โดยจะพิจารณาเลือกใช้บริการโรงแรม จากทําเลที่ตั้งมากทีสุ่ด  

2) ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเตล็ ในระดบัมาก ด้านการจัด

องค์การ ด้านการควบคุม ดา้นการประสานงาน และดา้นการวางแผน ตามลําดับ  

3) ลูกค้ามีความพึงพอใจ ในการใช้บริการของโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ในระดับมาก ด้านราคา ด้าน

สื่อ / ช่องทางที่ได้รบั ด้านทาํเลที่ตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ  

4) ลูกค้าที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ ที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี

ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ลแตกต่างกัน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่

ระดับ .05  
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5) ลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงแรมอยุธยาแกรนด์

โฮเต็ล แตกต่างกัน อย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05  

6) ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการใช้บริการ ต่างกัน มีระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการ ของโรงแรมอยุธยา

แกรนด์โฮเต็ล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05  

7) อายุ สถานภาพ อาชพี ที่อยูอ่าศัย ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้า มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า อย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8) ระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารจัดการของโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล มีความสมัพันธ์

กับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใชบ้ริการโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดบั 

.01 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีการเก็บข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน็งานวิจยัเชิงสำรวจ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลทีไ่ด้จากการใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง ที่ได้กำหนดไว้ตามสูตรจากการไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน 

ผู้วิจัยไดผ้ลลพัธ์ของกลุ่มตัวอย่าง 410 คน คือกลุ่มนักท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ส่ง

แบบสอบถามออนไลน์ ตั้งแต่เดอืนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ์2565 ซึ่งหลังจากได้รับข้อมุลจนครบตามจำนวน

ที่กำหนดไว้ ไปวิเคราะห์ด้วยวิธกีารทางสถิตโิดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาคำนวนทางสถิติต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาจะใช้วิธีการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคล อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้   

และวิธีการแจกแจงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบาย เลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัด

ชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นสถานที่ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ และใช้อธิบายข้อมูลดา้นพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี 
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2.    สถิติอ้างอิง 

สมมุตฐานข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ ที่แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนกัท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดย

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ใช้สถิติ T-Test และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทางดา้น อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกนั ทำให้การตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัด

ชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA)  

สมมุตฐานข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรปูแบบการดำเนนิชีวิต  ที่แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้

บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจงัหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเทีย่ว ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยจำแนก

ตาม ด้านผลติภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ 

และด้านกระบวนการ และดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตคิวามแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ในด้านประชากรศาสตร์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 

20,001 – 30,000 บาท ต่อเดือน  

ในด้านแนวคิดการดำเนินชีวิต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนเข้าพักโดยเฉลี่ย 1-3 คร้ัง

ต่อปี มีจุดประสงค์ที่จะพักผ่อนและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ตัดสินใจเลือกที่พักด้วยตนเอง และเข้าพักค้าง

คืนในแต่ละคร้ังจำนวน 1 คืน โดยมีเหตุผลในการเลือกที่พักจากความสวยงาม ได้รับข้อมูลทีพ่กัผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ต เว็ตไซต์ หรือสังคมออนไลน์ตา่งๆ และจองที่พักผา่นทางเวบ็ไซต์ของโรงแรม โดยมคี่าใช้จ่ายอยู่

ในช่วง 1,001 – 3000 บาท ต่อคร้ัง 

ในด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับ 

โรงแรมที่มีห้องพักที่สะอาด ในด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ให้ความสำคัญกับ ราคาห้องที่เหมาะสม

และคุ้มค่ากับจำนวนเงินทีจ่่าย ในด้านสถานที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับ การจองห้องพัก

ได้ผ่านทาง Applications (Agoda , Traveloka) ในดา้น การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ให้ความสำคัญกับ ส่วนลดในเทศกาลต่างๆ ในด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกบั 
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พนักงานพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพ ในด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับ 

ความปลอดภัยภายในห้องพัก และในดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับ ระบบ

การชำระค่าบริการ ผา่นทางช่องทางตา่งๆ 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลในดา้น เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มี

ผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี แตกตา่งกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  ในส่วนของปัจจัยแนวคิดการดำรงชีวิต ในดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเข้าใชบ้ริการ และเหตุผลใน

การเลือกที่พัก ที่แตกต่างกัน มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี แตกตา่ง

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเก่ียวกับการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของ

นักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษา โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พัก

ประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบรุี 

 ด้านที่พักและการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญมากทีสุ่ด 3 อันดบัแรก 

คือ โรงแรมที่มีห้องพักที่สะอาด สถานที่ตัง้ของโรงแรมมีความสะดวกในการเดินทาง และมทีี่จอดรถเพียงพอ 

สอดคล้องกับ จารุวรรณ โพสาวงั และกนกพร ชัยประสทิธิ์ (2020) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน

การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกบัสภาพของห้องพกั มีการตกแต่ง

สวยงาม แตไ่ม่สอดคล้องกับ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของที่พัก และการมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ 

ด้านราคา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือราคาห้องที่

เหมาะสมและคุ้มค่ากบัจำนวนเงินที่จา่ย ราคาพิเศษสำหรับชว่งในและนอกฤดูการท่องเที่ยว และราคาห้องพักมี

ให้เลือกหลายหลาย สอดคล้องกับ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาห้องพัก และบริการต่างๆ และสอดคล้องกับ จารุวรรณ 
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โพสาวงั และกนกพร ชัยประสทิธิ์ (2020) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจในดารเลือกใช้บริการที่พัก

ประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับราคาห้องพักที่มัความเหมาะสมกับระยะเวลาที่

เข้าพัก 

ในด้านสถานที่ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือการจอง

ห้องพักได้ผ่านทาง Applications (Agoda , Traveloka) โรงแรมมีเว็บไซต์สำหรับการจองห้องพัก และสามารถ

เดินเข้ามาจองพักได้โดยตรงกับทางห้องพัก (Walk In) สอดคลอ้งกับ สุรางคนา แก้วตา (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวจนีในจังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการจองห้องพกัผ่านเว็บไซต์ของที่พัก แต่ไมส่อดคล้องกับ 

สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮส

เทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบวา่ มีการเลือกทำเลที่ตั้งในการประกอบธุรกิจให้ใกล้กับ

สถานทีท่่องเที่ยว หรือแหล่งชุมชน  

ในด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับ

แรก คือ ส่วนลดในเทศกาลตา่งๆ ให้ส่วนลดค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการเสริมต่างๆ ในที่พกั และมีบริการ

อัพเกรดห้องพัก สอดคล้องกับ จารุวรรณ โพสาวัง และกนกพร ชัยประสิทธิ์ (2020) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจในดารเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เขา

ใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคญัต่อการมี

รายการส่งเสริมการขายตามฤดกูาลอย่างสมำ่เสมอ แต่ไม่สอดคล้องกับ สุรางคนา แก้วตา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวจนีในจังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิต 

ในด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญมากที่สุด 3 อันดบัแรก คือ 

พนักงานพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพ พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี และพนักงานมีกิริยามารยาทและบุคลิกภาพที่ดี 

สอดคล้องกับ สุนทรีย์ ศิริจันทร ์(2561) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่

พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสำคัญกบัการบริการด้วยความยิ้มแย้มสุภาพ เป็นมิตร แตไ่ม่สอดคล้องกับ จารุวรรณ โพสาวัง และกนกพร 

ชัยประสิทธิ์ (2020) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจในดารเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมขนาด
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ใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อพนักงานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ในด้านลักษณะทางกายภาพ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับ

แรก คือ ความปลอดภัยภายในห้องพัก ความปลอดภัยในโรงแรมและบริการ การรักษาความปลอดภัยที่ดี และ 

ความสะอาด ความสะดวกสบายของ เคร่ืองนอน ได้แก่ ฟูก ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และ ผ้าคลุมเตียง สอดคล้องกับ 

สุรางคนา แก้วตา (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพนัธก์ับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธรุกิจที่พักของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย 

และความสะอาดของที่พัก แต่ไม่สอดคล้องกับ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่ักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ความพร้อมในการใชง้าน Wi-Fi และการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่สำหรับลูกค้า 

เช่น ที่จอดรถ และมุมพักผ่อน 

ในด้านกระบวนการ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ให้ความสำคัญมากที่สุด 3 อันดบัแรก คือ 

ระบบการชำระคา่บริการ ผา่นทางช่องทางตา่งๆ ความทันสมัยของเทคโนโลยีตา่ง ๆ ของที่พัก เช่น ระบบการ

จองห้องพัก website ของที่พัก ระบบเครดิตการ์ด และความทนัสมัยของเทคโนโลยีในห้องพัก ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับ อาทิตย์ พวงนาค (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ

โฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อการให้บริการใน

ห้องพัก และกระบวนการจองห้องพัก 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี 

 จากสมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้ ส่วนปจัจัยทีไ่ม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบรุี ได้แก่ สถานะ 

และระดับการศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ ปุญญาพร บญุธรรมา (2563) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการ

บริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการโรงแรมขนาดกลาง ในอำเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพนักงานบริษทั  
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี 

จากสมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจยัด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต แตกต่างกนั ทำให้การตัดสินใจ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มนกัท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจัยที่มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่ักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ปริมาณ

การเข้าพักในแต่ละคร้ัง จุดประสงค์เข้าพัก เหตุผลในการเลือกเข้าพัก ช่องทางการจองห้องพัก และค่าใช้จา่ยใน

การเข้าพักในแต่ละคร้ัง ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรี 

ได้แก ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการเข้าพัก ระยะเวลาการเข้าพักในแต่ละคร้ัง และ ช่องทางการได้รบัข่าวสารเกี่ยวกับ

ห้องพัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ นิติพล ภูตะโชติ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในการเลือกพักโรงแรมที่จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการเข้าพักสว่นใหญ่คือ 1-2 

คืนต่อครั้ง มีจุดประสงค์ในการเข้าพักส่วนใหญ่เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเข้า

พักด้วยตนเอง  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แสดงให้เห็นว่า สถานทีท่่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เป็นทีด่ึงดูด

นักท่องเที่ยวเพศหญิงได้เป็นอยา่งดี ควรมีพื้นที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเพศหญิง มาให้บริการเพิ่ม 

อย่างเช่น ร้านเสริมสวย และสปา และควรเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ ที่พักควรมีการพัฒนารปูแบบของที่พักให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ควรออกแบบที่พักให้มี

การดึงดูดนักท่องเที่ยว เปน็เอกลักษณ์เฉพาะของโรงแรม มีห้องพักให้ลุกค้าได้เลือกหลากหลาย และควรรักษา

มาตรฐานในการบริการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึน้  

3. ด้านราคา และกระบวนการให้บริการต่างๆ  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ ค้นหาข้อมูลที่พักจาก เว็บไซต์และ Application  อ่ืนๆทีไ่ม่ใช่เว็บไซต์ของที่พักโดยตรง จงึควรเน้นในเร่ือง

ของความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการให้บริการ เช่น ในช่องทางการชำระ

เงินที่หลากหลายกวา่เดิม สามารถชำระไดผ้่านทางช่องทางออนไลน์ และมีส่วนลดในการจองทีพ่ัก ในแต่ละ

ช่องทางที่ทางลูกค้าได้ทำการจองเข้ามา 
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