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             การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดจันทบุรี 
(กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทย) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทใน
จงัหวดัจนัทบุรี (กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทย) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้น
ตราสินคา้ และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดั
จันทบุรี ท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน 400 คน  
            ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจัยด้านตราสินคา้ ปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการและการตดัสินใจเขา้พกัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
              ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  1) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและดา้นกระบวนการ  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม
และรีสอร์ทในจังหวดัจันทบุรีของนักท่องเท่ียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 2) ปัจจัยด้านตราสินค้าด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้   ดา้นความมีเสน่ห์ของตราสินคา้ และดา้นประโยชน์ของตราสินคา้   มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรีของนักท่องเท่ียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  3) ปัจจยั
ดา้นคุณภาพการบริการดา้นความเช่ือถือได ้ ดา้นความใส่ใจลูกคา้ และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้   มีผลต่อ



 
2 

 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวดัจันทบุรีของนักท่องเท่ียว อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
0.05   
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ตราสินคา้, คุณภาพการบริการ, การตดัสินใจใชบ้ริการ 
 
Abstract 
 A study of factors affecting the decision to use hotels and resorts in Chanthaburi province. (Case study of 
Thai tourists) This objective was to study the decision to use hotels and resorts in Chanthaburi Province. (Case study 
of Thai tourists) to study the level of marketing mix  brand and service quality factors affecting the decision to use 
hotels and resorts in Chanthaburi province, data were collected from the questionnaire. The sample group is Thai 
tourists traveling in Chanthaburi province. During May-June 2021, 400 people  
  The results of the study showed that The results of the overall marketing mix, brand, service quality and 
The results of the analysis of the overall stay decision in a very important level 
  The hypothesis testing results showed that 1) the product marketing mix factor distribution channel 
marketing promotion and process Affects the decision to choose hotels and resorts in Chanthaburi province of 
tourists. statistically significant 0.05 2) brand factor in terms of brand image The charm of the brand and the benefits 
of the brand Affects the decision to choose hotels and resorts in Chanthaburi province of tourists. statistically 
significant 0.05 3) Reliability service quality factor customer care and in terms of giving confidence to customers 
Affects the decision to choose hotels and resorts in Chanthaburi province of tourists. statistically significant 0.05 
Keyword: marketing mix, brand, service quality, service decision 
 

บทน า 
              ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมและท่ีพักไทย จะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ภาพรวมการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการยงัคงเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งการแข่งขนัในกลุ่มของโรงแรมระดบัสามดาวลงมา เพื่อแย่งชิงฐาน
นกัท่องเท่ียวระดบักลางท่ีมีจ านวนมาก รวมถึงการแข่งขนัในกลุ่มของโรงแรมระดบัส่ีดาวขึ้นไป ท่ีเร่ิมมีจ านวนผู ้
เล่นมากขึ้นจากการลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สถานการณ์ดงักล่าว 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่บรรเทาความเส่ียง ด้วยการมุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการรับ
บริหารโรงแรมมากขึ้น ในปี 2561 ธุรกิจโรงแรมน่าจะยงัไดรั้บอานิสงส์จากภาคการท่องเท่ียวท่ีขยายตวั ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจโรงแรมในปี 2561 น่าจะอยู่ท่ี 600,000-615,000 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5-
7.1 จากในปี 2560 ท่ีมีมูลค่าอยู่ท่ี 574,000 ลา้นบาท มาตรการภาษีส่งเสริมการท่องเท่ียวใน 55 จงัหวดัเมืองรอง 
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แนวโน้มการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง รวมถึงความนิยมการท่องเท่ียวทางเลือก สะทอ้นโอกาสส าหรับผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมในการน าเสนอห้องพกัและท าการตลาด ในขณะท่ีผูป้ระกอบการยงัคงแข่งขนัอย่างรุนแรง ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนโรงแรมและห้องพกั ทางเลือกในการใช้บริการท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ รวมถึง
นกัท่องเท่ียวสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งแข่งขนักนัจดั
โปรโมชัน่ กลยทุธ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็ก 
             ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรี (กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทย)” เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี ว่าเป็นอย่างไร การ
ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นส่วนผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมและรีสอร์ทแตกต่างกนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัยิ่งต่อการศึกษาปรับปรุงและพฒันา
รูปแบบการบริการของโรงแรมและรีสอร์ท อนัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท ผูท่ี้ตอ้งการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการบริหารโรงแรมและสถานท่ีพกัให้มีคุณภาพ พร้อม
ทั้งตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการไดดี้ยิ่งขึ้น   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรี (กรณีศึกษานกัท่องเท่ียว
ชาวไทย) 
 2. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัดา้นตราสินคา้และปัจจยัดา้นคุณภาพการ
บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรี  
ขอบเขตงานวิจัย 
         1. ขอบเขตของประชากร คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน 400 คน 
        2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมดา เนินการวิจยัในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 
        3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั
ดา้นตราสินคา้และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ตวัแปรตาม คือ  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ท
ในจงัหวดัจนัทบุรี       
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทใน
จงัหวดัจนัทบุรีท่ีแตกต่างกนั 
              2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นตราสินคา้  และดา้นคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรี 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรี
สอร์ทในเขตจังหวดัจันทบุรีเพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวดัจันทบุรีและจังหวัด
ใกลเ้คียง สามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ี ไปประยุกตใ์ชก้บัการวางแผนการตลาด และพฒันากิจการโรงแรมและท่ี
พกัใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัโรงแรมโดยจะใช ้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการบริหารจดัการต่อไป 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในเขตจงัหวดัจนัทบุรี
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด และคุณภาพบริการ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
รวมถึงการยกระดบัการให้บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
การทบทวนวรรณกรรม 
             แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
             Kolter (2000) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือดา้นการตลาดท่ีบริษทันามาใช้
เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นการตลาดของบริษทัในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีมีอิทธิพลและมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจการตลาดเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้นักการตลาดจะก าหนดปรับเปล่ียน ปรับปรุง
แกไ้ขไดเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
            อณิษฐา ผลประเสริฐ (2558) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน 
(People) กระบวนการให้บริการ (Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
            แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านตราสินค้า 
            ธนบดี วายุวฒันศิริ (2561) กล่าวว่า ตราสินคา้เป็นคา้สัญญาของผูข้ายท่ีจะส่งมอบลกัษณะผลประโยชน์
และบริการ รวมถึงการรับประกันคุณภาพ โดยสามารถส่ือความหมายได้ 6 ระดับ คือ คุณลกัษณะของสินค้า 
(Attributes) ตราสินค้าท าให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีแน่ชัดของผลิตภัณฑ์และจะเช่ือมโยง ถึง
คุณประโยชน์ (Benefits) ตามหน้าท่ีและทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นถึง คุณประโยชน์ตามหน้าท่ี
การใชง้าน และก่อให้เกิดคุณค่า (Value) วฒันธรรม (Culture) โดยตราสินคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรมของ
องคก์รหรือของประเทศผูผ้ลิตไดแ้ละตราสินคา้จะบ่งช้ีถึง บุคลิกภาพ (Personality) ของสินคา้ และส่ือถึงลกัษณะ
ของผูใ้ช ้(User) ดว้ย 
           Kotler and Keller (2016) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้ เป็นนิยามของการสร้างคุณลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้
ท่ีไม่ซ ้ ากนั เป็นมูลค่าเพิ่มท่ีมอบให้แก่ผลิตภณัฑ์ คุณค่าตราสินคา้สะทอ้นให้เห็นถึงวิธีท่ีผูบ้ริโภคคิด รู้สึก และ
ปฏิบติัต่อตราสินคา้ และเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและขอ้ดีในเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญของ
ธุรกิจ โดยคุณค่าตราสินคา้แบ่งได ้4 องค์ประกอบ คือ การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) การเช่ือมโยงตรา
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สินค้า (Brand Association) การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Perceived Quality) และความภักดีในตราสินค้า 
(BrandLoyalty) 
               แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ   
 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ได้มีการก าหนดมิติ ท่ี ใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ 
(Dimension of Service Quality) ไว ้5 มิติ โดยใหค้วามหมายของมิติหรือมุมมองคุณภาพการให้บริการ ไดด้งัน้ี  
 มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  มิติท่ี 2 ความไวว้างใจ (Reliability)  มิติท่ี 3 การสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) มิติท่ี 4 การประกนัคุณภาพ (Assurance)  และมิติท่ี 5 ความเขา้อกเขา้ใจ 
(Empathy)  
               แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 Moody (1983, pp 1-2 อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ 2559, หนา้ 380) ไดน้ าเสนอกระบวนการตดัสินใจ โดยระบุ
ว่าเป็นกระบวนการท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง สามารถน าตวัแปรต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้มาร่วมในการตดัสินใจซ้ือ เช่น การเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ตอ้งมีตวัแปรหรือปัจจยั เพื่อพิจารณา
ในการเลือกซ้ือกรมธรรม ์ซ่ึงมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือมีทั้งหมด 5 ดา้นดงัน้ี ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการ
คน้หาขอ้มูล  ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตวัแปรตน้  คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ดา้นราคา (Price)  ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion  ด้านบุคลากร (People)  ด้าน
กระบวนการให้บริการ(Process)  และดา้นส่ิงท่ีเห็นและจบัตอ้งได(้Physical Evidence) ปัจจยัดา้นตราสินคา้ ไดแ้ก่  
ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ด้านความมีเสน่ห์ของตราสินค้า (Brand Attractiveness)  และด้าน
ประโยชน์ของตราสินค้า (Brand Performance) ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่  ด้านความเช่ือถือได้ 
(Reliability) ดา้นความใส่ใจลูกคา้ (Empathy)  และดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance)  
  ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรี 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
          การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพ
ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท า หรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
แบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัยจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่าค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากบั 0.66 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 
แสดงวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและน าไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่กลุ่ม
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ตวัอย่าง จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.971 แสดงว่า 
ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
          เม่ือผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการประมวลผล
ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายไดต้่อ
เดือน  
           1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดับ
การวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัดา้นตราสินคา้   ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ  
และการตดัสินใจเขา้พกั 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 2.1 เพื่อปัจจยัดา้นลกษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลการตดัสินใจเขา้พกั จ าแนกตามเพศ จะ
ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-Test  

   2.2 เพื่อปัจจัยด้านลกษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลการตดัสินใจเขา้พกั จ าแนกตามอายุ 
สถานภาพ  รายได ้ อาชีพ และรูปแบบการท่องเท่ียว จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ (One – way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 

 2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัดา้นตราสินคา้   ปัจจยัดา้นคุณภาพ
การบริการ ท่ีมีผลการตดัสินใจเขา้พกัจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ  Multiple  Regression  
Analysis 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและ
รีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรี (กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทย)  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มี
อายุ 25-30 ปี  มีสถานภาพโสด  มีรายได ้25,001 – 35,000 บาท  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรูปแบบการ
ท่องเท่ียวมาเป็นคู่รัก 
 2. ผลารวิเคราะห์การตดัสินใจเขา้พกั  โดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.92   
 3. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวดัจันทบุรี  
สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 
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     3.1 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอาย ุ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรีท่ีแตกต่างกนั 
      3.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดและดา้นกระบวนการ   มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจันทบุรี
ของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
       3.3 ปัจจัยด้านตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า   ด้านความมีเสน่ห์ของตราสินค้า และด้าน
ประโยชน์ของตราสินค้า   มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวดัจันทบุรีของ
นกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
       3.4 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือได ้ ดา้นความใส่ใจลูกคา้ และดา้นการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้   มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวดัจันทบุรีของนักท่องเท่ียว 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดจันทบุรี (กรณีศึกษา
นกัท่องเท่ียวชาวไทย)  อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีการตดัสินใจเขา้พกั  โดยพิจารณาหากก าลงั
มองหาท่ีพกัผ่อนในต่างจงัหวดัจะนึกถึงโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีจนัทบุรี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุทธิกานต์ 
คงคลา้ย และธญัเทพ ยะติวฒัน์ (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า  นกัท่องเท่ียวมีการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ต อยู่ใน
ระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจยัของจนัทิมา รักมัน่เจริญ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
การเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  การตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยอยูในระดบัมาก  
  2. ผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรีท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและรายได้
ท่ีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรีท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของราวดี   ติณรัตน์ (2559) คุณภาพการให้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  ผล
การศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการโรงแรมท่ีมีอาย ุและรายไดต้่อเดือน มีความคิดเห็นต่อ คุณภาพการ
ใหบ้ริการโรงแรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรี
สอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและดา้นกระบวนการ   มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทใน
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จังหวดัจันทบุรีของนักท่องเท่ียว อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับ
งานวิจยัของชลธิชา เตชวชัรมงคล (2559) ท าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม ระดบั 5 ดาวใน
เขตพื้นท่ี อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า   การตดัสินใจเลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่
นักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เพราะช่ือเสียงของโรงแรม  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี/ ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตวัแบบท่ีไดมี้ความแม่นย  าในการพยากรณ์
ร้อยละ 19.4 
  4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทใน
จงัหวดัจนัทบุรี   พบวา่  ปัจจยัดา้นตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้   ดา้นความมีเสน่ห์ของตราสินคา้ และดา้น
ประโยชน์ของตราสินค้า   มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวดัจันทบุรีของ
นกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2558) ท าการศึกษา
เร่ืองภาพลกัษณ์และคุณภาพการใชบ้ริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้าโรงแรมขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของ
โรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจยั
ดา้นภาพลกัษณ์โรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้น
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ และดา้นภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ ้ าของโรงแรมขนาด
กลางในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05   
  5. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ท
ในจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการดา้นความเช่ือถือได ้ ดา้นความใส่ใจลูกคา้ และดา้นการให้
ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า   มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดจันทบุรีของ
นกัท่องเท่ียว อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2558) ท าการศึกษา
เร่ืองภาพลกัษณ์และคุณภาพการใชบ้ริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้าโรงแรมขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดา้น การให้ความ
มัน่ใจ ความเขา้ใจและการรับรู้ของผูรั้บบริการ และความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการ
ซ ้ าของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นิศากร นามโคต (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอการใชบ้ริการโรงแรม 5 ดาวของประชาชนท่ีมาใชบ้รการ
โรงแรมระดบั 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์
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ของโรงแรมระดบั 5 ดาว และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการ
โรงแรมระดับ 5 ดาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบว่าภาพลักษณ์ของโรงแรมส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณภาพการบริการ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจัยส าหรับการสร้างกลยุทธ์ เพื่อพฒันาการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกคา้ อีกทั้งใช้เป็นแนวทางพฒันาธุรกิจและผูป้ระกอบการต่อไปในอนาคต 
ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี ้  
  1. ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกัควรให้ความส าคญักบัความสะอาดของห้องพกัและเคร่ืองนอน จดัให้มีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัและมีความสะดวกต่อการใชง้าน  มีบริการจองโรงแรมหรือรีสอร์ทผา่นเวป็ไซต์จอง
โรงแรมและรีสอร์ท หรือเว็ปไซต์ของตวัเอง  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสม ่าเสมอ เช่น แจกโคด้ส่วนลด  
จดัโปรโมชัน่จองห้องพกัฟรีสปา เน้นกระบวนการบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้งเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบั
ลูกคา้ 
  2. ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกัควรให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยมีการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท าการรีวิวท่ีพกัจากประสบการณ์ผูเ้ขา้พกั เพื่อใหโ้รงแรมหรือรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง  มีความน่าเช่ือถือ  
สร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นแตกต่างจากสถานท่ีพกัอ่ืนๆ เพราะการเลือกเขา้พกัสามารถสะทอ้นรสนิยมของผูพ้กัได ้ 
บ่งบอกถึงคุณภาพ  ความสะดวกสบายและความสะอาด    อีกทั้งยงัเป็นเสน่ห์ของตราสินคา้ช่ือของโรงแรมหรือรี
สอร์ทซ่ึงสามารถดึงดูดใหค้นมาพกั  
  3. ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกัควรให้ความส าคญักบัคุณภาพงานบริการได้มาตรฐาน เป็นโรงแรมหรือรี
สอร์ทท่ีท าให้มัน่ใจเช่ือถือ เป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกคา้  แสดงถึง
ความใส่ใจลูกคา้  สามารถท าให้ลูกคา้จ่ายเพิ่มแบบไม่เสียดายเงินและไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความรับผิดชอบ  เป็นการ
ท าใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ   
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
   1. ควรเพิ่มปัจจัยในการศึกษาวิจัยด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดัจนัทบุรีมากขึ้น 
  2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจควรศึกษาเก่ียวกบัดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ความภกัดีของนกัท่องเท่ียว   
ปัจจัยดึงดูด  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว เป็นต้น เพราะในปัจจุบนัน้ีปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว  โดยการศึกษาประเด็น
ดงักล่าวจะไดเ้ขา้ใจถึงการรับรู้และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากขึ้นรวมทั้งน าผลมาศึกษาวา่ มีความแตกต่าง
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จากท่ีน าเสนอในงานวิจัยฉบบัน้ีหรือไม่ เพื่อน ามาท าการเปรียบเทียบกับงานวิจัยน้ีว่า มีความสอดคล้องหรือ 
แตกต่างกนัอยา่งไร จนท าใหส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
  3. ควรศึกษาวิธีการจดัท าวิจยัในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ท าให้ทราบถึงขอ้มูลใน
ดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึ้น มีมุมมองกวา้งยิ่งขึ้นในการจดัท าวิจยัคร้ังต่อไป 
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