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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและการน าเสนอทาง

กายภาพ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่

เข้าพัก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อที่พัก 1 คืน ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ นักท่องเที่ยวชาว

ไทยในเขตพัทยา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 

209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และเพศชาย จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8, ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี 

จ านวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5, ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5, ส่วนใหญ่

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-25,000บาท จ านวน 169  คน คิดเป็นร้อยละ 42.3, ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0, นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เข้าพัก 1-2 วัน จ านวน 

 

 



2 
 

219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8, ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อที่พัก 1 คืน 1,000-2,000 บาท จ านวน 157 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.3, ส่วนใหญ่มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารทาง Internet / Social Network จ านวน 252 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.0 ตามล าดับ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา โดยภาพรวมทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือด้านบุคลากร ด้านการสร้าง

และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 

ค าส าคัญ  นักท่องเที่ยว; โรงแรม; พัทยา 

ABSTRACT 

 This study about factors affecting the selection of three-star hotels in Pattaya. The aim 

of this study is to figure out the factors which are related to products, prices, place, promotion, 

people and process. Furthermore, in terms of physical presentation, this factor depends on 

many individual circumstances such as gender, age, status, monthly income, career, period of 

staying, average expense per night and channels of receiving information. People that were 

selected in this study are Thai tourists in Pattaya. Group of samples which gave information from 

questionnaire are 400 sampling people. To collect data, the questionnaire with data analysis 

through computer programme was applied to find out frequency, percentage, average (x̅) and 

standard deviation (SD). 

 The result of this research (1) from 400 tourists answered our questionnaire shows that 

209 females which is 52.3% and 191 males which is 47.8% gave information. Most of them are 

150 people in between 26-35-year-old which is 37.5%, Then, To concern about their status, the 

result shows that 51.5% or 205 people are single, 169 people or 42.3%, have average salary 

about 10,000-25,000 Baht, In case of their occupation, most of sample, 35.0% or 140 people, 

work in private companies, According to the result, 219 people or 54.8% mostly stay in the hotel 

for 1-2 days, Due to average expense per night, 157 people or 39.3%spent around 1,000-2,000 

Baht, Anyway, most of tourists around 252 or 63.0% received tourism information from internet 

or social network. (2) the factor that affect to the decision of the tourist to stay in three-star 

hotels can be depending on many factors. In summary, every factor can be including from most 

to least important are people, physical presentation, service process, prices, products, place 

and marketing promotion, respectively.
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บทน า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวท่ีใดสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้จากการซ้ือขาย การบริการและสินค้าที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวท้ังทางตรง

และทางอ้อม ท าให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสการเงินไปทุกระดับของสังคมอย่างทั่วถึง รายได้ที่เกิดขึ้นจาก

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่เกิดจากการซ้ือขายสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ 

ธุรกิจโรงแรม ถือว่าเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มี

ความส าคัญในด้านการสร้างงานและอาชีพให้แก่ชุมชนน้ัน ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัญหาที่เก่ียวกับโรงแรม 3 

ดาวในพัทยาพบว่าปัญหาที่ส าคัญอย่างหน่ึงของแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา คือ การที่มีห้องพักโรงแรมหรือที่พัก

แบบอ่ืนที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอ่ืน ๆ ล้นตลาด ท าให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากมายใน

การเลือกใช้บริการพักแรม จึงเป็นสาเหตุท าให้จ านวนห้องพักในโรงแรมมากเกินความ แต่เน่ืองจากจ านวน

นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยายังคงเพิ่มขึ้น จึงท าให้พัทยาไม่มีปัญหาห้องพักโรงแรมเกินความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว แต่การเติบโตของตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่งผลให้การปรับเพิ่มราคาห้องพักโรงแรม

ท าได้ยากขึ้น โครงสร้างราคาที่ต่ าและการปรับเพิ่มราคาได้ยากน้ีจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรม ซ่ึง

ปกติมีต้นทุนการด าเนินงานสูง จนส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมบางแห่งหันมาลงทุนในส่วนของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มาก

ขึ้น โรงแรมระดับ 3 ดาวในพัทยา ซ่ึงมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาระหว่างผู้ประกอบการ

ในระดับสูงกว่า ท่ามกลางแนวโน้มที่เชนโรงแรมขนาดใหญ่ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มโรงแรมระดับ 3 ดาวมากขึ้น เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการลงทุนและเตรียมพร้อมรองรับการเพิ่มขึ้นของฐานนักท่องเที่ยวระดับกลาง จึงมีความจ าเป็น

ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จ าเป็นจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โรงแรมขนาดกลางและเล็ก นอกจากน้ีปัญหาที่พักแรมที่ไ ม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวท าให้

นักท่องเที่ยวไม่กลับมาใช้บริการอีก จึงก่อให้เกิดปัญหาส าหรับธุรกิจท่ีพักแรม และจะเกิดผลกระทบกับสถานที่

ท่องเที่ยว ชุมชน เศรษฐกิจในชุมชน อาจไปถึงระดับประเทศได้ แม้ว่าจ านวนที่พักแรม ประเภท และระดับของที่

พักแรมของเมืองพัทยาจะมีหลากหลายก็ตาม  

จากเหตุผลข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาว

ในพัทยา  เพื่อที่จะหาแนวทางที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง

เป็นการเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา 

ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรต้น คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจีน ที่มาใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา  ซ่ึงมุ่งศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่เข้าพัก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อที่พัก 1 

คืน และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 

ตัวแปรตาม งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( 7P’s ) ที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจีน ในเขตเมือง

พัทยา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการค านวณจากสูตร ไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

งานวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 

ระยะเวลาที่เข้าพัก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คืน และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา 

2. เพื่อน าผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

โรงแรมเพื่อให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปเป็นเคร่ืองมือประกอบการวิจัย มี

หัวข้อดังต่อไปน้ี
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 , น.29) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) คือ

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินงานทางด้านการตลาด เน่ืองจากเป็นสิ่งที่กิจการสามารถท าการ

ควบคุมได้ โดยพื้นฐานของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 

4P’s แต่ส าหรับธุรกิจบริการจะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพิ่มเข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล 

(People) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้น

กระบวนการ (Process) รวมเรียกได้ว่าเป็น 7P’s 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, น. 80-81) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่งซ่ึงสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขาย

ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆโดยทั่วไปแล้ว  ผลิตภัณฑ์

แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้  และ  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2. ด้ านราคา   (Price) หมายถึ ง  คุณค่ าผลิตภัณฑ์ ในรูปตัว เ งิน  ลูกค้ าจะเป รียบเทียบระหว่าง

คุณค่า  (Value)  ของบริการกับราคา  (Price) ของบริการน้ัน  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ

บริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ  ซ่ึงจะต้อง

พิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion)ส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่มีความส าคญั

ในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้

บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล  (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 

เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน

การบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ

ประทับใจ
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7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและ

รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การที่ธุรกิจจะด าเนินกิจการไปได้ด้วยดีน้ัน ล้วนมาจากทุกปัจจัยทั้ง 7 ข้อข้างต้น 

ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดกลยุทธและแผนในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาน้ัน ท าให้ลูกค้ าเกิดความพึง

พอใจและเกิดความประทับใจ จนกลายเป็น (Loyalty Customer)ในที่สุด น่ีจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับธุรกิจการ

ให้บริการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ณัฐธิดา เทพสุทิน (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม4 ดาวในขึ้นไปของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในพัทยา ผลปรากฏว่า ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ัน ปัจจัยด้านบุคลากรและ

รักษาความปลอดภัย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรม 4 ดาวในขึ้นไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพัทยา 

จันทิมา รักม่ันเจริญ (2558)  ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พัก

ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผล

จากการศึกษาปรากฏดังน้ีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการและสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพกั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนียภาพ ปัจจัยด้านบุคลากรและการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านราคาและความ

สะอาดเรียบร้อยของห้องพัก และปัจจัยด้านสถานที่ในส่วนของปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศและ

รายได้) ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ที่แตกต่างกัน 

ธิดารัตน์ เหมือนเดชา (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจ

โรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ และวิเคราะห์การพัฒนาปัจจัยทางการตลาด ธุรกิจโรงแรม จังหวัด

อุตรดิตถ์ ใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ กับ เชิงคุณภาพ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ัง

น้ีมี 2 เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด

อุตรดิตถ์ จ านวน 385 คนและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 9 สถานประกอบการ 

จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร
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ด้านกระบวนการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการ

จัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

วิธีด าเนินวิจัย 

การศึกษา เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจีน ในเขตพัทยา *

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังน้ันขนาดตัวอย่าง

สามารถค านวนได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างจ านวน 384 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามท่ีอาจจะไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงส ารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 

คน โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 200 คน และ นักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 200 คน และผู้วิจัยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้วิจัย ได้สร้างขึ้นจากการรวบรวม 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้ในการพักผ่อน/คร้ัง  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร มีค าถาม

จ านวน 8 ข้อ  

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา มี

จ านวน 35 ข้อ โดยมีเกณ์การให้คะแนน 5 = ระดับความส าคัญมากที่สุด , 4 = ระดับความส าคัญมาก , 3 = 

คะแนนระดับความส าคัญปานกลาง, 2 = คะแนนระดับความส าคัญน้อย, 1 = คะแนนระดับความส าคัญน้อยทีส่ดุ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เม่ือ

รวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วใช้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลีย่

ในการแปลผล ซ่ึงผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณ ความกว้างของอันตรภาคชั้นของ (กัลยา วานิชย์

บัญชา, 2545 หน้า 29) ในการแปลความหมายของอันตรภาคชั้น คือ เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00 – 1.8 

หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด, 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย, 2.61 – 3.40 หมายถึง
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ระดับความส าคัญปานกลาง , 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก, 4.21– 5.00 หมายถึงระดับ

ความส าคัญมากที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล , ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา 

ผลการวิจัย 

ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา มีนักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 400 

คน เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และเพศชาย จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 , ส่วน

ใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปีจ านวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 18 - 25 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.3, 36 - 45 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5, 46 - 55 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 , 

มากกว่า 55 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 , น้อยกว่า 18 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ตามล าดับ, ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ 

สมรส จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0, หย่าร้าง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และ อ่ืน ๆ จ านวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ, ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-25,000บาท จ านวน 169  คน คิด

เป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา 25,001-40,000บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8, 40,001-55,000บาท 

จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8, มากกว่า 70,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3, 55,001-70,000 

บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และต่ ากว่า 10,000บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ, 

ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5, ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.0, นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และอ่ืน ๆ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 .0 

ตามล าดับ, นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เข้าพัก 1-2 วัน จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา

คือ 3-4 วัน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3, 5-6 วัน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 6 วันขึ้นไป 

จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ, นักท่องเที่ยวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทีพ่กั 

1 คืน 1,000-2,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 2 ,001-3,000 บาท จ านวน 112 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.0, น้อยกว่า 1,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ17.0, 3,001-4,000 บาท จ านวน 

39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และมากกว่า 4,000บาท จ านวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ, ส่วนใหญ่มี

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารทาง Internet / Social Network จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมา
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คือเพื่อน / คนรู้จัก จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ  21.0 , อ่ืน ๆ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ6.0 , นิตยสาร 

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และบริษัทน าเที่ยว จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา มี

องค์ประกอบ 7 ด้าน ด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและดา้น

ส่งเสริมการตลาด 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความสะอาดของบริเวณที่พัก/ห้องพัก ข้อ

ที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น ทีวี ตู้เย็น ไดร์เป่าผม กระติกน้ า

ร้อน และอ่ืน ๆ, ความหลากหลายของประเภทห้องพักที่มีให้เลือก, การตกแต่งภายในห้องพัก, ขนาดและความ

กว้างของห้องพัก ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิชา อัยยะศิริ (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการที่ พักของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา โดยนักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญ กับความสะอาดของที่พัก สิ่งอ านวยความ

สะดวกภายในห้องพักและชื่อเสียงของที่พัก ส่วนในด้านของราคานักท่องเที่ยวจะ ให้ความส าคัญกับราคาที่

สมเหตุสมผล สถานบริการแสดงราคาห้องพักชัดเจน และราคาห้องพัก มี หลากหลายระดับราคา 

ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

คือ ที่พักและบริการคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป , มีการก าหนดราคาของห้องพักและบริการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน , มี

ช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น ช าระผ่าน Website บัตรเครดิต เงินสด, ราคาของห้องพักเหมาะสมเม่ือ

เทียบกับที่พัก/โรงแรมอ่ืน, การก าหนดราคาห้องพักและบริการอ่ืน ๆ เช่น ห้องอาหารแบบเหมาะสม ตามล าดับ 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพร ยศไกร (2559) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการโรงแรม

ในพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเมือง

พัทยาของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด คือ ด้านราคาและด้านกายภาพ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความส าคญั

อยู่ในระดับมาก คือ มีความสะดวกง่ายต่อการเดินทางไปที่พัก/โรงแรม, บริเวณที่ตั้งของที่พัก/
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โรงแรม มีทัศนียภาพที่สวยงาม, ที่พักใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล, บริเวณที่พัก/โรงแรม ตั้งอยู่ใกล้แหลง่

ชุมชน เช่น ตลาด ร้านค้า โรงพยาบาล ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชดากร สถิตย์ (2558) ศึกษา

เร่ือง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอ าเภอวังน้ าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยด้านสถานที่ และด้านบุคลากรโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรม

อยู่ในระดับมาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความส าคัญอยู่ใน

ระดับมาก คือ ที่พัก/โรงแรม มีโปรโมชั่นที่เหมาะสม เช่น อาหารเช้าให้บริการฟรี 2 ท่านต่อ1ห้องพัก, การ

ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับส่วนลดและโปรโมชั่นของโรงแรมผ่าน Internet, Social Media อย่างสม่ าเสมอ, การให้

ส่วนลดห้องพักเม่ือจองผ่านWebsite ต่าง ๆ เช่น Agoda Booking.com, มีส่วนลด ค่าอาหารและค่าที่พัก ตลอด

ทั้งปีส าหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกของโรงแรม, การส่งเสริมการขายหรือจัดโปรโมชั่นผ่าน Event ต่าง ๆ เช่น 

งานไทยเที่ยวไทย ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ เหมือนเดชา (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย อยู่ในร ะดับ

ค่อนข้างมาก 

ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความส าคัญอยู่ในระดับ

มากที่สุด คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการบริการ , พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ข้อที่มี

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ พนักงานมีกิริยามารยาทที่ด,ี พนักงานมีความรู้และทักษะในการให้บริการ เช่น 

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว, มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 

24 ชั่วโมง, พนักงานมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน 

ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา เทพสุทิน (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการโรงแรม4 ดาวในขึ้นไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพัทยา พบว่า ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

น้ัน ปัจจัยด้านบุคลากรและรักษาความปลอดภัย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพล

ต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาวในขึ้นไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพัทยา 

ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความส าคัญ

อยู่ในระดับมาก คือระบบการ เช็คอินและเช็คเอ้าท์ ที่รวดเร็ว, การให้บริการตามคิว ก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม, 

ที่พัก/โรงแรม มีการจัดเตรียม ของใช้ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองไว้ให้ภายในห้องพัก เช่น แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, ยา

สระผม, ระบบการให้บริการส ารองห้องพักที่หลากหลาย เช่น จองผ่านตัวแทนจ าหน่าย, จองผ่าน Website, จอง

โดยตรง, ที่พัก/โรงแรมมีการบริการรถ รับ - ส่ง โรงแรมและสนามบิน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จันทิมา รักม่ันเจริญ (2558)  ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
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โรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลจาก

การศึกษาปรากฏว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการและสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพกั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนียภาพ ปัจจัยด้านบุคลากรและการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านราคาและความ

สะอาดเรียบร้อยของห้องพัก และปัจจัยด้านสถานที่ 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ

พบว่า ข้อที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ที่พัก/โรงแรม มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 

ข้อที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ มีบริการที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ, มีป้ายบอกทางไปห้องพัก, บริเวณ

ทางเดินที่ชัดเจนและหลากหลายภาษา เช่นภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ, บรรยากาศบริเวณรอบ ๆ ที่พัก/โรงแรม 

มีความสวยงาม น่ามอง, สิ่งอ านวยความสะดวกภายในบริเวณที่พัก/โรงแรม ครบครัน เช่น สระว่ายน้ า, ห้องซาว

น่า , ห้องออกก าลังกาย ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิโสม ดวงรักษา (2558) ศึกษาเร่ือง 

เปรียบเทียบปัจจัยและพฤติกรรมที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4-5 ดาวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยาจังหวัด ชลบุรี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ด้าน

กระบวนการ ด้านกายภาพ และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา สามารถสรุป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า เน่ืองจากกลุ่มผู้ใช้บริการมีความคาดหวัง (1) เร่ืองความสะอาดบริเวณห้องพกั/

ที่พัก ดังน้ัน ผู้ประกอบการโรงแรม จึงควรดูแลให้บริเวณห้องพัก/ที่พัก มีความสะอาด  เม่ือนักท่องเที่ยวหรือ

ลูกค้าเข้ามาพักจะท าให้เกิดความประทับใจ (2) ภายในห้องพักควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก ให้แก่ ลูกค้าที่เข้ามา

พัก ให้ได้รับความสะดวกสบาย (3) ทางผู้ประกอบการโรงแรมควรมีห้องพักที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือก เช่น 

นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าของโรงแรมมาพักในแบบครอบครัว  มีห้องพักรองรับส าหรับครอบครัวซ่ึงสามารถท า

กิจกรรมร่วมกันได้ภายในครอบครัว  

2. ด้านราคา พบว่า นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าให้ความส าคัญ (1) เร่ืองที่พักและบริการที่คุ้มค่ากับเงินที่

จ่ายไป ดังน้ัน ผู้ประกอบการโรงแรม จึงควร ก าหนดราคาที่พักให้มีความเหมาะสมกับขนาดของห้องพักและ

ให้บริการที่เหมาะสม (2) มีการก าหดราคาของห้องพักและบริการต่าง ๆไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่ นักท่องเที่ยวหรือ

ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมจะได้เกิดความสบายใจไม่กังวลเรื่อง ค่าใช้จ่าย ในการเข้าพัก เพราะ ทุกอย่างได้ก าหนด

ไว้อย่างชัดเจน (3) ผู้ประกอบการโรงแรม ควรมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้า
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ได้เลือกช าระเงิน ตามที่ลูกค้าสะดวก เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ นิยม จองห้องพักผ่านเว็บไซด์ และใช้จ่ายผ่าน 

Application Alipay, WhatsApp ซ่ึงถ้ามีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้า ก็จะ

ท าให้เกิดความประทับใจในการเข้าพักและใช้บริการของทางโรงแรม 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวใน

พัทยา อยู่ในระดับมาก ผู้ประกอบการโรงแรมก็ควรที่จะให้ความส าคัญในด้านน้ีเช่นกัน โดย อันดับ1ของด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยคร้ังน้ีคือ (1) ความสะดวกง่ายต่อการเดินทางมาที่พัก/โรงแรม เน่ืองจาก

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าที่พักจะอยู่ตรงไหนก็สามารถค้นหาได้ผ่าน ระบบ GPS ดังน้ันผู้ประกอบการ

ควรสร้างต าแหน่งที่ตั้งของโรงแรมในระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางมายังโรงแรม (2) บริเวณที่ตั้งของ

โรงแรม/ที่พัก มีทัศนียภาพที่สวยงาม (3) การน าเสนอจุดเด่นของโรงแรมทางด้านความเป็นธรรมชาติ ของ

โรงแรมเช่น เป็นที่พักที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา หรืออยู่ใกล้ กับทะเล ซ่ึงมีความมีความเงียบสงบ หากผู้ประกอบการ

สามารถดึงจุดเด่นของที่พัก/โรงแรม ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าก็สามารถสร้างผลก าไร

ให้กับธุรกิจได้ 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญเป็นอันดับ 1 ด้านการส่งเสริม

การตลาด คือ (1) ที่พัก/โรงแรมมีโปรโมชั่นที่เหมาะสม เช่น อาหารเช้าให้บริการฟรี 2 ท่านต่อ 1 ห้องพัก ซ่ึงน่ีท า

ให้ผู้ประกอบการควรที่จะแจ้งลูกค้าผ่านเว็บไซด์ของทางโรงแรมและบริษัทของตัวแทนหรืออ่ืน ๆ เพื่อให้ลูกค้า

ได้รับรู้ (2) การประชาสัมพันธ์ เ ก่ียวกับส่วนลดและโปรโมชั่นของโรงแรมผ่าน Internet , Social Media 

เน่ืองจากปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมีการใช้ Internet , Social Media มากขึ้น ในการหาข้อมูลทางด้านน้ีจึงมักหา

ข้อมูลจากช่องทางน้ีเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับช่องทางน้ีด้วย เพื่อช่วยใน

การประชาสัมพันธ์ต่างของโรงแรมอีกช่องทางหน่ึง (3) การให้ส่วนลดห้องพักเม่ือจองผ่าน Websiteต่าง ๆ  เช่น 

Agada  , Booking.com เพราะปัจจุบัน นักท่องเที่ยว มักใช้ ช่องทางต่าง ๆท่ีกล่าวมาน้ีในการจองห้องพัก  

5. ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ประกอบการโรงแรมควรให้ความส าคัญ (1) ด้านการพัฒนาบุคลากรและ

พนักงานในองค์กรโดยการจัดให้มีการอบรมด้านคุณภาพมาตรฐานการบริการให้แก่บุคลากรและพนักงานใน

องค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าที่มาพักเกิดความประทับใจ (2) และเน่ืองจากพนักงานเป็นบุคคลที่

ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและทราบถึงความต้องการของลูกคา้โดยตรง จึงจ าเป็นที่พนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 

ให้การบริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส (3) และพนักงานควรมีทักษะในการให้บริการที่ดีมีความรู้

ความสามารถ เช่น การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การใช้ภาษาสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้ ซ่ึงสามารถช่วยท าให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจในการใช้บริการ 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวใน

พัทยา อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการน้ันผู้ประกอบการโรงแรมควรควรคานึงถึงกระบวนการต่าง ๆ 
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ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า (1) ระบบการcheck-in , check-out ที่รวดเร็ว เพราะบางคร้ังลูกค้า

ต่างชาติที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์มีความจ าเป็นต้องออกเดินทางตามระยะเวลาท าก าหนดเน่ืองจาก หมายก าหนดการ

ตามแผนกรุ๊ปทัวร์มีเวลาที่แน่นอน ดังน้ัน ระบบการcheck-in , check-out ที่รวดเร็วจึงเป็นสิ่งส าคัญ (2) และ

การให้บริการตามคิวก่อน-หลังอย่างยตุิธรรมก็เป็นสิ่งส าคัญ หากเกิดข้อผิดพลาดเร่ืองน้ีอาจมีการบอกต่อจนท าให้

เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงแรม (3) ที่พัก/โรงแรม มีการจัดเตรียมของใช้ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองไว้ให้ภายในห้องพัก 

เช่น แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,ยาสระผม ไว้ให้แก่ นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของลูกค้า  

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า จากผลการวิจัยทางด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ (1) ที่พัก/โรงแรม มี

ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ดังน้ัน ผู้ประกอบการโรงแรมควรที่การติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบ ๆ 

บริเวณ, ทางเดิน ของโรงแรม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ (2) การมีที่จอดรถที่สะดวก

และเพียงพอ ต่อนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็มีความจ าเป็น (3) ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติน้ันการ 

มีป้ายบอกทางไปห้องพัก,บริเวณทางเดินที่ชัดเจนและหลากหลายภาษา เช่นภาษาจีน ,ภาษาอังกฤษ ถือเป็นสิ่ง

ส าคัญ ซ่ึงสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มาใช้บริการ จนมีการบอกต่อกับผู้อ่ืนและ

กลับมาใช้บริการซ้ าในโอกาสต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษา จุดแข็ง-จุดอ่อน ของโรงแรมคู่แข่ง เพื่อน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาความต้องการของลูกค้าที่มีลักษณะการเข้าพักที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงความ

ต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจสูงสุดในการเข้าพักที่โรงแรม 

เอกสารอ้างอิง 

ความรู้เก่ียวกับโรงแรม สบืค้นเม่ือ 11 พฤษภาคม 2562, จาก 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/weera_we/pluginfile.php/222/mod_resource/content/0/_H

otel_and_FB.pdf. 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเมืองพัทยา สืบค้นเม่ือ 11 พฤษภาคม 2562, จาก http://www.pattaya.go.th/ 

ความส าคัญของธุรกิจบริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543: 14-16) สืบค้นเม่ือ 11 พฤษภาคม 2562, 

จาก http://www.spvc.ac.th/news/Chapter1-Service.pdf

http://www.elfhs.ssru.ac.th/weera_we/pluginfile.php/222/mod_resource/content/0/_Hotel_and_FB.pdf
http://www.elfhs.ssru.ac.th/weera_we/pluginfile.php/222/mod_resource/content/0/_Hotel_and_FB.pdf
http://www.pattaya.go.th/
http://www.spvc.ac.th/news/Chapter1-Service.pdf
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ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการให้บริการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุพรรณบุรี.  

จันทิมา รักม่ันเจริญ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและ      รี

สอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.  

ชลธิชา เตชวัชรมงคล (2559) การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาว ในเขตพื้นที่ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  การค้นคว้าอิสระ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและ

การท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

ชดากร สถิตย์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอ าเภอวัง

น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา.  

ชัยณรงค์ ทรายค า. (2552) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในจังหวัดพูน. 

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ณัฐธิดา เทพสุทิน (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม4 ดาวในขึ้นไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ในพัทยา. 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of Consumer Behavior) สืบค้นเม่ือ 11 พฤษภาคม 2562, จาก 

http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html. 

ธงชัย ศันติวงษ์. (2537) ทฤษฎีองค์การเเละการออกแบบ กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ธิดารัตน์ เหมือนเดชา (2558) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด

อุตรดิตถ์.  

นงค์นุช ศรีนาอนันต์ (2553) การโรงแรมเบื้องต้น  พิมพ์คร้ังที่7.กรุงเทพมหานคร:โรง พิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์.  

ประภาพร ยศไกร (2559 หน้า13) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ของนักท่องเที่ยวชาวจีน.    

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา. (เตือนใจ ศรีชะฏา 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560)  

รววีรรณ โปรยรุ่งโรจน์  (2551) จิตวทิยาการบริการ  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
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