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 บทคดัยอ่ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวั

หิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จาํนวน 400 ตวัอยา่ง   โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล จากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows โดยการหา

ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 

 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปีคิด

เป็นร้อยละ 40.23มีรายรับต่อเดือนน้อยกว่า 40,000 บาทมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาใช้บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์มากท่ีสุดมีดงัน้ี คือ 1. ดา้นบุคลากรและการบริการของโรงแรม คือการบริการท่ีจะ

ไดรั้บจากโรงแรม  2. ปัจจยัความพึงพอใจภายในห้องพกั คือ ความสะอาดและความสะดวกสบาย

ภายในโรงแรม 3. ปัจจยัดา้นห้องอาหารคือการไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพและรสชาดดี 4. ปัจจยัดา้น

ความปลอดภยัท่ีจะได้รับความปลอดภยัสูงสุดจากการใช้บริการโรงแรม 5. ปัจจยัด้านส่วนการ

บริการ สันทนาการฟิตเนส และสระวา่ยนํ้ า คือ การไดรั้บการบริการเสริมนอกเหนือจากการเขา้พกั

ในโรงแรมเพียงอยา่งเดียว 6. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด คือ การรับรู้ข่าวสารโปรโมชัน่

ต่างๆจากการโปรโมทผา่นส่ือต่างๆเช่น อินเทอร์เนต นิตยสารและจากเวบ็ไซตส์มาชิก   
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โรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สําเร็จไดด้ว้ยดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก

โรงแรมต่างๆในเขตอาํเภอหัวหินท่ีได้อนุญาตให้เขา้ไปสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้

บริการโรงแรมตลอดจนนักท่องเท่ียวชาวไทยทุกท่านท่ีสละเวลาการพกัผ่อนอนัมีค่าในการให้

ขอ้มูลต่าง ๆ และทาํแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอบพระคุณ อาจารยจิ์ตพนธ์ ชุมเกตุ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้

คาํแนะนาํตลอดจนแนวคิด ขอ้คิดเห็นและการตรวจทานแกไ้ขอยา่งดียิ่งจนการวิจยัคร้ังน้ีสําเร็จไป

ดว้ยดี 

ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ เ จ๊ียบท่ีเป็นกําลังใจและคอยให้ค ําแนะนําและเป็น

ผูส้นบัสนุนทางดา้นการเงินในการจิจยัคร้ังน้ี 

ขอบคุณ หมี กลาง เจ๋ีย โซดา แพท ย ูแป้ง ปอนด ์ออ้มและเพื่อนทุกคนท่ีให้คาํแนะนาํและ

ช่วยเหลือดา้นต่างๆเป็นอยา่งเดียวและเป็นกาํลงัใจใหโ้ดยตลอด 

หากไม่มีบุคคลเหล่าน้ี  งานวิจัยคร้ังน้ีคงจะสําเร็จลุล่างไปไม่ได้ ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึง

ขอขอบพระคุณและขอบคุณบุคคลเหล่าน้ีไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ประเทศไทยมีการขยายตวัดา้นการคา้ เศรษฐกิจและการลงทุนในหลายดา้นทั้งภาค

การบริการและภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกกรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท 

ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจนาํเท่ียว ธุรกิจภตัตาคาร ฯลฯ ปัจจุบนัอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ในแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยสามารถนาํรายไดเ้ขา้

ประเทศเป็นอนัดบัหน่ึง จึงถือไดว้า่รายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายไดท่ี้สาํคญัอยา่ง

หน่ึงของประเทศ โดยเป้าหมายหน่ึงก็คือ การเพื่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ใหมี้การเพิ่มข้ึนทุกปีโดยเฉล่ียร้อยละ 7-8 ต่อปี (กองสถิติและวจิยั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 

อนัจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศใหฟ้ื้นตวัอยา่งรวดเร็วและมีเสถียรภาพ  

ในบรรดาธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง

ซ่ึงเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ก็คือธุรกิจโรงแรมเน่ืองมาจาก

จาํนวนนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน ยอ่มส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีพกัเพิ่มข้ึนตามลาํดบั ดงันั้น

การลงทุนและพฒันาดา้นธุรกิจโรงแรม จึงมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วเพื่อรองรับการขยายตวั

ของธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรมมีการดาํเนินงานเก่ียวกบัการบริการดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีความ

แตกต่างกนัออกไปหลายรูปแบบบริการ ข้ึนอยูก่บัโรงแรมนั้น ๆ ซ่ึงอาจจาํแนกไดต้ามอตัราค่าท่ีพกั

และส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยรูปแบบของโรงแรมนั้นจะแตกต่างกนัออกไปหลายรูปแบบกิจการ 

ซ่ึงธุรกิจโรงแรมนั้นจะมีการพฒันาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพื่อนาํขอ้มูลมาเป็นขอ้เสนอแนะ 

ปรับปรุงและพฒันา โรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในเขตอาํเภอหวัหิน 

1.3 สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 

             1.ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

 2.สถานภาพทางเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรม 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

  การศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

กรณศึีกษา: โรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน ไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 

  1.ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีได้กาํหนดขอบเขตไวเ้ฉพาะพื้นท่ีในเขต

อาํเภอหวัหิน 

  2.ขอบเขตด้านประชากรท่ี ศึกษา ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แ ก่ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวัหิน 
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1.5 นิยามเฉพาะ 

 1.โรงแรม หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคา้ท่ีนกัธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการผูเ้ดินทาง

ในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดินทาง หรืออาคาร

ท่ีมีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกนัในอาคารหน่ึงหลงัหรือหลายหลงั ซ่ึงมีบริการต่าง ๆ เพื่อ

ความสะดวกของผูท่ี้มาพกั ในท่ีน้ีหมายถึงสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวใช้คา้งแรมในเขตอาํเภอหัวหิน

จาํนวน 19 แห่ง 

2. นกัท่องเท่ียวชาวไทยหมายถึงชาวไทยทุกภูมิภาคท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอ 

หวัหิน 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํให้ทราบความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมา

ท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหิน 

2.ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวัหิน 

3.สามารถนาํผลการศึกษามาใช้ในการพฒันาและปรับปรุงโรงแรมเพื่อให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
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กรอบแนวคิด 

ตวัแปรท่ีศึกษาแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  ไดแ้ก่ตวัแปรอิสระ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา ถ่ิน

ท่ีพกัอาศยั ตวัแปรตาม คือการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรูปแบบโรงแรม 

          ตวัแปรอิสระ (X)       

-เพศ                    

-อาย ุ

-อาชีพ 

-รายได ้

-การศึกษา 

-ถ่ินท่ีพกัอาศยั (ภาค)   

ตวัแปรตาม (Y) 

-การเลือกท่ีพกั 
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บทที2่ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  

จากการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม   ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ใน

เขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรม 

 2. ความพึงพอใจ 

 3. ความสาํคญัของการจดัการมิใหลู้กคา้หนัเหไปใชบ้ริการอ่ืน 

 4. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5. กระบวนการตดัสินใจของผูช้ื้อ 

 

กฤษฎี กาญจนกิตติ (2541) กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โรงแรม ทั้ งหมด 4 ปัจจัย

 ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย 

ปัจจยัดา้นอตัราค่าหอ้งพกั 

ปัจจยัดา้นการตอ้นรับของพนกังานหรือการบริการ 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

โดยทาํการจาํแนกกลุ่มผูใ้ชบ้ริการตามอาชีพ พบวา่ ชาวไทยทุกอาชีพ มีความเห็นฟ้องเช่นเดียวกนั

วา่อตัราค่าหอ้งพกัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 

ความพงึพอใจ 

ไพบูลย ์  ช่างเรียน        ไดก้ล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความ

ตอ้งการทางร่างกาย มีความรุนแรงในตวับุคคล ในการร่วมกิจกรรมเพ่ือสนองความตอ้งการทางร่างกายเป็นผลทาํ

ให้เกิดความพึงพอใจแลว้จะรู้สึกตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยัเม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนอง       ความตอ้งการ

ทางร่างกายและความตอ้งการความมัน่คง แลว้บุคคลจะเกิดความผกูพนัมากข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับวา่ตนเป็นส่วน

หน่ึงของกลุ่ม 

 อุทยั  หิรัญโต  ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ “ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีทาํให้ทุก

คนเกิดความสบายใจ       เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา  ทาํให้เขาเกิดความสุข 
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ความสําคัญของการจัดการมิให้ลูกค้าหันเหไปใช้บริการรายอ่ืน 

 

1. ราคา (Price) เน่ืองจากคู่แข่งเสนอราคาสินคา้และบริการตํ่ากวา่ทาํให้ลูกคา้ท่ีมีความ

ซ่ือสัตยต่์อบริษทัตํ่าจะหันเหไปใช้บริการของคู่แข่งได ้ธุรกิจส่วนมากหลีกเล่ียงการลดราคาเพื่อ

รักษาลูกคา้ของตนแต่ทาํใหบ้ริษทัแตกต่างจากคู่แข่งโดยการสร้างความน่าเช่ือถือ ความน่าไวว้างใจ 

การรับประกนัและจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัตอ้งไดร้อบๆ งานบริการอยา่งมีประสิทธิภาพจะสามารถ

รักษาลูกคา้ไวไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งใหส่้วนลด 

 2. ผลติภัณฑ์ (Product) คู่แข่งขนัจะเสนอสินคา้และบริการท่ีดีกวา่ ลูกคา้ท่ีจะหนัเหไป

ใช้บริการของคู่แข่งดว้ยเหตุผลขอ้น้ียากท่ีธุรกิจจะดึงกลบัมาใช้สินคา้และบริการไดอี้ก การรักษา

ลูกคา้ไวบ้ริษทัตอ้งไม่พอใจกบัความสาํเร็จในวนัน้ี แต่ตอ้งพฒันาและปรับปรุงบริการอยูเ่สมออยา่ง

ต่อเน่ืองจึงจะรักษาลูกคา้เอาไวไ้ด ้

3. บริการ (Service) ลูกคา้ท่ีจะหนัเหดว้ยเหตุผลน้ีจะแตกต่างจากขอ้อ่ืนเพราะขอ้อ่ืนเกิด

จากปัจจยัภายนอก แต่ในขอ้น้ีเกิดจากปัจจยัภายในเก่ียวกบัผลิตงานบริการท่ีได้ผลของการงาน

บริการไม่ดี เช่น มีพนกังานบริการไม่เพียงพอ ไม่ใหบ้ริการตามขอ้ตกลง ลูกคา้ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ของผูใ้ห้บริการ ทาํให้ลูกคา้หนัไปใชบ้ริการของคู่แข่ง นอกจากน้ีความลม้เหลวของบริการยงัรวม

ไปถึงการตอบสนองของพนกังานบริการเม่ือใหบ้ริการผิดพลาดดว้ย 

 4. ตลาด (Market) ลูกคา้ซ่ึงหมายรวมทั้งบุคคลและองคก์รธุรกิจ ลูกคา้จะหันเหไปใช้

บริการรายอ่ืน เน่ืองจากลูกคา้ออกจากตลาดหรือพื้นท่ีให้บริการ เช่นลูกคา้ยา้ยบา้นไปอยูท่ี่ใหม่ทาํ

ให้ตอ้งเลิกใช้บริการร้านตดัผมหนา้ปากซอย หรือธุรกิจท่ีเป็นลูกคา้ดาํเนินงานผิดพลาดทาํให้ตอ้ง

เลิกกิจการหรือยกเลิกการใชบ้ริการ เช่น ร้านซกั-อบ-รีด ก็เสียลูกคา้ตามไปดว้ย  

5. เทคโนโลยี (Technology) ลูกค้าจะเปล่ียนไปใช้บริการจากอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมี

เทคโนโลยีท่ีกา้วหน้ากว่า เช่น เปล่ียนมาใช้การเดินทางโดยเคร่ืองบินแทนทางรถไฟ การท่ีลูกคา้

เปล่ียนมาใช้บริการนอกอุตสาหกรรมเดิมเพราะพอใจในความสําเร็จของกิจการในอุตสาหกรรม

ใหม่ 

6. องค์กร (Organization) การเปล่ียนไปใช้บริการของบริษทัอ่ืนอาจเกิดจากนโยบาย

ของบริษทัเองท่ีมีระบบการจดัซ้ือสินคา้แบบเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั หรืออาจเกิดจากมิตรภาพระหวา่ง

บริษทัการรวมกลุ่มกนัทางสังคมและทางธุรกิจ 
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กระบวนการการจัดการมิให้ลูกค้าหันเหไปใช้บริการรายอ่ืน 

 

อตัราการหนัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืน(Defection Rate) สามารถวดัและจดัการได ้ตวัเลข

กาํไรและเหตุผลเฉพาะท่ีทาํใหลู้กคา้หนัเหไปนั้นจะเป็นขอ้มูลท่ีช่วยธุรกิจพฒันาการดาํเนินการไปสู่

เป้าหมายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กุญแจสําคญัในการจดัการมิให้หันเหไปใช้บริการรายอ่ืนคือการสร้างวฒันธรรมการมิ

ใหห้นัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืนเป็นศูนย ์(Zero-Defection) ทุกคนในองคก์รตอ้งเขา้ใจวา่การมิให้หนัเห

ไปใชบ้ริการรายอ่ืนเป็นศูนยเ์ป็นเป้าหมายเบ้ืองตน้ขององคก์ร 

ข้ันที่1 ของกระบวนการการจัดการมิให้หันเหไปใช้บริการรายอ่ืนคือต้องมีการ

ติดต่อส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานขององคก์รถึงความสําคญัของการรักษาลูกคา้ปัจจุบนั และ

ผลท่ีไดจ้ากการลดจาํนวนลูกคา้ท่ีหนัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืน 

เป้าหมายของการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัการมิให้หันเหไปใช้บริการรายอ่ืนเป็นศูนยต์อ้งกระทาํทุก

ระดบัในองค์กรเร่ิมตั้งแต่ระดบัสูงสุดในองคก์ร เช่น ในการประชุมพนกังาน ผูบ้ริหารตอ้งหยิบยก

งานบริการลูกคา้มาพิจารณาและพูดคุยกนัจึงจะสร้างเป็นวฒันธรรมขององคก์รได ้

ข้ันที2่ เป็นการสร้างวฒันธรรมการหนัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืนเป็นศูนย ์โดยการฝึกอบรม

พนกังานในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการมิใหห้นัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั 

 การรวบรวมขอ้มูลลูกคา้ใหค้าํแนะนาํวา่ตอ้งทาํอะไรกบัขอ้มูลลูกคา้ แนะนาํพนกังานถึงประโยชน์

จากขอ้มูลลูกคา้ท่ีไดม้าสนบัสนุนพนกังานในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล 

ข้ันที่3 ซ่ึงจดัว่าเป็นขั้นสําคญัของกระบวนการมิให้หนัเหไปใช้บริการรายอ่ืน มีผลต่อ

อตัราการหนัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืน ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดท่ีธุรกิจควรทาํคือธุรกิจตอ้งให้บริการท่ีมีคุณค่าท่ี

แทจ้ริง (Truly Value) จึงจะลดจาํนวนลูกคา้ท่ีหนัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืนได ้และโครงสร้างรางวลัจะ

ช่วยสนบัสนุนความพยายามรักษาลูกคา้ไว ้เช่น บริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง จะจ่ายค่าคอมมิชชัน่สูง

สําหรับลูกค้าใหม่ และตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาลูกค้า และให้รางวลัสําหรับพนักงานท่ี

พยายามรักษาลูกคา้ไว ้ส่ิงสําคญัของการจดัการหนัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืน คือการยอมรับวา่การหัน
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เหไปใชบ้ริการรายอ่ืนของลูกคา้วดัและจดัการได ้บ่อยคร้ังธุรกิจตดัรายช่ือลูกคา้ท่ีไม่ไดม้าใชบ้ริการ

เป็นเวลานานออกจากบญัชีรายช่ือลูกคา้ การจดัการหนัเหไปใชบ้ริการรายอ่ืนจะเนน้การรักษาลูกคา้

ไวก่้อนท่ีพวกเขาจะละทิ้งไปและก่อนท่ีพวกเขาจะคิดหาเหตุผลในการเลิกใช้บริการของบริษทั 

อย่างไรก็ตามแหล่งขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีหันเหไปใช้บริการรายอ่ืนเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีคุณค่าสําหรับ

การดาํเนินธุรกิจพนกังานและอนาคตของธุรกิจ 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ี

มีผลต่อการแสดงออก 

 

ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

                   1.ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

2.ช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแก็ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

 

กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 

1. พฤติกรรมเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุทาํใหเ้กิด 

2. พฤติกรรมเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ 

3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 

  1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการกาํหนดความตอ้งการและ

พฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับ

ภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ 
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ลกัษณะช้ันทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ 

 

  ชั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 

  ชั้นท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหนา้ใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่ใน

วงการบริหาร เป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจาํนวนชั้นทั้งหมด จดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 

  ชั้นท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงท่ีประสบความสาํเร็จในวชิาอ่ืน ๆ 

สมาชิกชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวทิยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัวา่เป็นตาเป็นสมองของสังคม 

  ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกวา่คนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่าย

บริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทาํงานนัง่โตะ๊ระดบัตํ่า 

  ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสัตย ์ไดแ้ก่ชนชั้นทาํงานเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในชั้นทางสังคม 

  ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความชาํนาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่ม

ท่ีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย 

   

2. ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซอ้ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

  2.1 กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 

ระดบั 

  กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทางสังคม 

และช่วงอาย ุ

  กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียว

แน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 

  2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีทาํการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีสําคญัท่ีสุด นกัการตลาดจะ

พิจารณาครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 

  2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ทาํ

ใหบุ้คคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
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  3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ 

เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาํเนินชีวติ วฏัจกัรชีวติ 

4. ปัจจยัทางจิตวทิยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวทิยา ซ่ึงจดั

ปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวทิยาประกอบดว้ย

การจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

นกัจิตวยิามาสโลวไ์ดก้าํหนดทฤษฏีลาํดบัขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึงกาํหนดความตอ้งการขั้น

พื้นฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั ซ่ึงจดัลาํดบัจากความตอ้งการระดบัตํ่าไปยงัระดบัสูงคือ  

 

1.ความสาํเร็จส่วนตวั 2. ความตอ้งการดา้นอีโก (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 

3. ความตอ้งการดา้นสังคม 4. ความปลอดภยัและมัน่คง 5. ความตอ้งการของร่ายกาย 

 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ ซ้ือ 

 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการของตนเอง 

  ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะ

คน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนาํมาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอ

ก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 

  ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่

และวเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

  ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี 

ขอ้เสีย หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา มกัใช้

ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 

  ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นสุดทา้ยหลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะนาํ

ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะทาํการประเมินผลิตภณัฑน์ั้นไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นได้

วา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความสาํคญัต่อความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บมาก เพราะการ
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ตดัสินใจแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้านหน่ึง หรือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง

โดยเฉพาะ ฉะนั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพจึงหวัใจสาํคญัของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึงปรากฏอยูต่รงกลางแบบจาํลอง ปัจจยัฐานของ

บุคคลทั้งหมด อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้ จะนาํมาใชพ้ิจารณาร่วมกนั 

เพื่อใหก้ารเลือกซ้ือเกิดข้ึนในตลาด และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกผูบ้ริโภคก็จะนาํมาใช้

พิจารณาและใชป้ระโยชน์ดว้ยเช่นกนั จากขอ้มูลความเป็นมาของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีไดก้ล่าว

มาแลว้เราก็จะสามารถเร่ิมศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคได ้อนัจะทาํ

ใหเ้ราเห็นและเขา้ใจถึงพฤติกรรมการซ้ือหรือไม่ซ้ือของผูบ้ริโภควา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ฉะนั้นใน

บทเรียนน้ีจึงเป็นเร่ืองต่างๆ ท่ีวา่ดว้ยการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ตลอดจนขั้นต่างๆ ในกระบวนการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 

 

ลกัษณะทัว่ไปของการเกดิการตัดสินใจ (The nature of decision marking) 

 

เง่ือนไขหลายประการท่ีจาํเป็นสาํหรับการพิจารณาวา่ กิจกรรมใดจึงจะถือวา่เป็น

กระบวนการของ การตดัสินใจ ต่อไปน้ีคือ กิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจ 

  1. ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้กนัท่ีจาํเป็นจะหาทาง

แกไ้ข ซ่ึงผูต้ดัสินใจในท่ีน้ีหมายถึง “บุคคลใดๆ หรือกลุ่มของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความพอใจสาํหรับ

สภาวะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนับางอยา่งหรือการคาดหวงัของสภาวะในอนาคต รวมทั้งความปรารถนา

อยากไดแ้ละสิทธิท่ีจะนาํมากระทาํของบุคคลใหมุ้่งไปสู่การแกไ้ขสภาวะในปัจจุบนัหรือในอนาคต

ดงักล่าว” (Williams’ 1982:26) 

  2. ผูต้ดัสินใจมีความปรารถนาท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงหรือหลาย

เป้าหมาย ซ่ึงเป้าหมายเหล่าน้ีปกติจะแสดงออกมาในรูปของการใหม้าซ่ึงสภาวะของส่ิงท่ีใหม่

บางอยา่ง หรือการรักษาไวซ่ึ้งสภาวะของส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่เป้าหมายต่างๆ ของผูบ้ริโภคโดยทัว่จึงเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการ 

  3. เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมาย ผูต้ดัสินใจจะตอ้งกาํหนดทางเลือกท่ีตอ้งกระทาํท่ีน่าจะนาํไปสู่

เป้าหมายท่ีปรารถนาได ้ทางเลือกต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักบัปัจจยัต่างๆ เช่น ตรา
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สินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ และราคา เป็นตน้ 

  4. ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัระดบัความไม่แน่นอนบางส่วนในการท่ีทางเลือกท่ีตอ้งการ

นาํมาซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจ สาํหรับผูบ้ริโภคแลว้ความไม่แน่นอนอาจเป็นขอ้จาํกดัท่ีเน่ืองมาก

จากการขาดความรู้ท่ีสมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆ หรือระดบัการไม่รู้ของแรงจูงใจ เป็นตน้ 

กระบวนการการตดัสินใจจึงเป็นเป้าหมายอยูท่ี่การแกไ้ขปัญหาในการซ้ือและการใชข้องผลิตภณัฑ์ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัชนิดของความไม่แน่นอน

ต่างๆ ในท่ีสุดก็นาํไปสู่การเลือกสรรและการปฏิบติัต่อทางเลือกบางอยา่งท่ีธุรกิจมีการนาํเสนออยู่

ในตลาด ทางเลือกท่ีเลือกแลว้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีไมผ้ลดีท่ีสุดก็ได ้และพฤติกรรม

การตดัสินใจในปัญหาอาจจะทาํไดดี้พอสมควรอยา่งต่อเน่ืองบ่อยๆ จนทาํใหบุ้คคลสามารถเขา้ไป

ใกลส้ภาวะของการตดัสินใจท่ีใหผ้ลดีท่ีสุดได ้

 

 

 

 

 

การตัดสินใจของผู้บริโภค (The consumer’s dilemma) 

 

ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัการท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งจริงจงัในตลาด โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งเขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจปัญหา 2 ประการ ระหวา่งท่ีตอ้งตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ท่ี

ตอ้งตดัสินใจซ้ือกบัการไม่มีความสามารถท่ีจะสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ มี

เหตุผลมากมายท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคยุง่ยากหรือลาํบากในการตดัสินใจใหมี้ประสิทธิภาพได ้คือ 

  1. มีความปรารถนาอยากไดม้ากมายเกินไป 

  2. ขาดเงินทุน 

  3 มีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

  4. มีเวลาไม่เพียงพอ 

  5. มีการฝึกอบรมท่ีไม่ดี 

  มีความปรารถนาอยากไดม้ากเกินไป ( too many desires) ผูบ้ริโภคไม่เคยหมดความ
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ตอ้งการอยากไดเ้ลย ผูบ้ริโภคมีแค่ตอ้งการอยากไดสิ้นคา้มากข้ึนและดีกวา่เดิมสาํหรับสินคา้และ

บริการทั้งในแง่ความหลากหลายของชนิดสินคา้และรูปแบบท่ีมีใหเ้ลือกมากข้ึน แมว้า่สังคมของเรา

จะสามารถจดัหาสินคา้และบริการมาเสนอขายใหผู้บ้ริโภคไดม้ากข้ึนกวา่เดิมอยูต่ลอดเวลา แต่

ปริมาณจาํนวนสินคา้และบริการกลบัทาํใหป้ระสิทธิภาพในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคลดลง 

การวางแผนโดยรวมทั้งหมดจะทาํใหผู้บ้ริโภคทราบถึงวธีิการท่ีจะจดัลาํดบัความสาํคญัของการ

ตดัสินใจท่ีมีอยูม่ากมายได ้การตดัสินใจสามารถจดัแยกออกตามลาํดบัของความจาํเป็นเร่งด่วนหรือ

ความสาํคญัได ้ดงันั้นการตดัสินใจบางอยา่งสามารถเล่ือนออกไปได ้หรือเอาไปใชต้ดัสินใจใน

อนาคตเม่ือบุคคลสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดม้ากข้ึนได ้

 

การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 

 

  การตดัสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคพร้อมจะกระทาํการตดัสินใจสําหรับทางเลือกท่ี

ไกดก์าํหนดไวแ้ลว้จากทางเลือกต่างๆ โดยทางเลือกท่ีจะกระทาํถือวา่เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับ

การแกไ้ขปัญหานั้น ดงันั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขั้นน้ีคือ ความตั้งใจท่ีจะกระทาํการซ้ือสินคา้ใดสินคา้

หน่ึง หรือตราใดตราหน่ึง ความตั้งใจวา่จะซ้ือน้ีจาํเป็นจะตอ้งก่อให้เกิดการซ้ือเสมอไป เพราะยงัมี

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับการตดัสินใจว่าจะซ้ือดีหรือไม่ รวมทั้งสภาพความพร้อมท่ีจะ

นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนหรือไม่จึงข้ึนอยูก่บั 

 

ความตั้งใจซ้ือ  

 

เป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสุดท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ข

ปัญหาของเขา ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีเกิดจากการซ้ือจริงเท่านั้น การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ไม่ไดซ้ื้อตวัสินคา้อย่างเดียวหากแต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้นดว้ย 

ดงันั้นการตั้งใจซ้ือจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะนําไปสู่การซ้ือจริงโดยการพิจารณาขอ้ดีของตราสินค้า 

คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้ งหมดของสินค้า เพื่อเปรียบเทียบกัน และสรุปเป็นทางเลือกท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 
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สถานการณ์ในขณะท่ีตดัสินใจ (Situational influences) สถานการณ์คือ ปัจจยัทั้งหลาย

โดยเฉพาะทางเลือกในแง่เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดจากการสังเกตไม่ไดเ้กิดจากความรู้ของบุคคล แต่

เกิดจากตวักระตุน้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั การเลือกสินคา้ตราสินคา้เป็นช่วง

ของการพิจารณาสถานการณ์ในการตดัสินใจซ้ือ เช่น จะซ้ือเน้ือผกัดี เป็นตน้ สถานการณ์ท่ีทาํให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือมีอยู ่5 ประการ คือ 

1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ทาํเลท่ีตั้ง การตกแต่งภายใน กล่ินเสียง และการจดัร้าน

2. ลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การซ้ือประกอบกบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

3.เง่ือนไขการซ้ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเวลา เช่น ซ้ือคร้ังสุดทา้ยเม่ือไร ซ้ือในช่วงเวลาอะไร เวลา

เลิกงาน หรือสุดสัปดาห์ 

4. การจงใจไปเดินซ้ือเป็นความตั้งใจและตอ้งการซ้ือ 

5. ข้ึนอยูก่บัสภาพของอารมณ์ เงินสดท่ีมี สภาพความพร้อมทางร่างกาย เช่น สบายดีหรือ

เจบ็ป่วย เป็นตน้ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (Decision time) ปัจจยัอีกตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจก็คือ เร่ือง

ของเวลาท่ีจะใชไ้ปสาํหรับการตดัสินใจเป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีตอ้งตดัสินใจ การเลือกซ้ือสินคา้อาจใชเ้วลา

เป็นปี หรือตดัสินใจเลือกซ้ือยา่งฉบัพลนัก็ได ้ปกติระยะเวลาท่ีใชจ้ะพิจารณาปัจจยัเช่นเดียวกบัการ

แสวงหาขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลหลงัการซ้ือ (Post purchase assessment) 

 

เป็นขั้ นตอนท่ีผู ้บริโภคจะประเมินผลการตัดสินใจท่ีได้ว่า  การตัดสินใจนั้ นมี

ประสิทธิภาพเป็นท่ีพอใจหรือไม่ อันจะนําไปสู่การตัดสินใจคร้ังต่อไปในอนาคต ฉะนั้ น

กระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึงไม่ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือมีการกระทาํการซ้ือ ส่ิงสําคญัอนัหน่ึง
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ของขั้นตอนน้ีคือ สภาวะความกงัวลหลงัการซ้ือ(post cognitive dissonance) ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีวา่ความ

กงัวลหลงัการซ้ือ (dissonance theory) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัการซ้ือ โดยทฤษฎีน้ีมี

ความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัความจาํเป็นในการรวบรวมขอ้มูลและการประมวลผลท่ี

เก่ียวกบัทางเลือกต่างๆ อนันาํไปสู่การยอมรับทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ความกงัวลดงักล่าวเป็น

ความรู้สึกไม่สบายทางจิตใจท่ีผูบ้ริโภคพยายามจะบรรเทา ถา้ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีเก่ียวกบั

สินคา้เป็นท่ีพอใจ การลดความกงัวลหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคก็ควรนาํไปสู่ความชอบในตราสินคา้

ดงักล่าวของสินคา้ และนาํไปสู่การเพิ่มความเป็นไปไดใ้นการกลบัมาซ้ือซํ้ าอีกของผูบ้ริโภค 

 

ทฤษฎทีีว่่าด้วยความกงัวลหลงัการซ้ือจะเกดิขึน้ภายในเง่ือนไข 2 ประการคือ 

 

1. ภายหลงัจากการถูกบงัคบัให้พูดหรือทาํในส่ิงตรงกนัขา้มกบัทศันคติ ความคิดเห็น 

หรือความเช่ือท่ีมีอยู ่

2. ภายหลงัจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัท่ีมีอยู ่ 

วธีิการท่ีผูบ้ริโภคจดัการเก่ียวกบัความกงัวลหลงัการซ้ือ อาจทาํให้ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดไดรู้้ถึงการ

ลดความกงัวลและเพิ่มความเป็นไปไดใ้นการซ้ือซํ้ าของผูบิ้โภคในตราสินคา้ดงักล่าวไดใ้นภายหลงั

ไดใ้นภายหลงั ผูบ้ริโภคอาจแสวงหาการบรรเทาความกงัวลไดห้ลายทาง เช่น 

1.ผูบ้ริโภคอาจคน้หาขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของเขา 

2.ผูบ้ริโภคอาจพยายามทาํให้เขามัน่ใจว่าการตดัสินใจของเขาถูกตอ้งดีแล้ว โดยการ

บอกคนอ่ืนวา่การตดัสินใจดงักล่าวคุม้ค่าแลว้ 

3.ผูบ้ริโภคอาจพยายามหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัความคิดของเขา 

4.ผูบ้ริโภคอาจแกไ้ขปัญหาความกงัวลโดยการซ้ือตราสินคา้ใหม่ในการซ้ือคร้ังต่อไป 

5.ผูบ้ริโภคอาจพยายามลืมความกงัวลดงักล่าวจนหมดความกงัวลไปเอง 

นักการตลาดจึงได้พยายามทาํโฆษณาเฉพาะข้ึนมาเพื่อขจดัความกังวลหลงัการซ้ือดงักล่าวของ

ผูบ้ริโภค โดยโฆษณานั้ นจะสนับสนุนคุณสมบัติท่ีดีของตราสินค้าดังกล่าว การให้คาํแนะนํา

วิธีการใช้ท่ีเพียงพอ การรับประกนัสินคา้ และการให้บริการหลงัการซ้ือจะเป็นส่ิงท่ีช่วยลดความ

กงัวลหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้
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นิศารัตน์ กนัทะเครือ (2549) ศึกษาต่อผลการให้บริการของกิจโรงแรมมหาวิทยาลยัราช

ภฏัในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นต่อการให้บริการ มีแนวความคิดทาง

การตลาด และมีปัจจยัท่ีสาํคญั 

อนัดบั 1 คือดา้นกระบวนการใหบ้ริการเน่ืองจากพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและ 

มีความพร้อมดา้นการใหบ้ริการอยูเ่สมอ  

อนัดบัท่ี 2 ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ เพราะพนกังานเป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส 

และมีการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนักบัลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ท่ีใหบ้ริการประจาํ 

อนัดบัท่ี 3 ลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงเก่ียวกบัการตกแต่งภูมิทศัน์และบริเวณตอ้นรับ 

มีความสะอาดและสวยงาม 

อบัดบัท่ี 4 ดา้นผลิตภณัฑ ์กล่าวคือ หอ้งพกัมีความสะอาด เรียบร้อย ระบบปรับ 

อากาศและระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ อุปกรณ์และฟอร์นิเจอร์ในห้องมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งตาม

ทฤษฎีความตอ้งการของมสัโลว ์(Maslow, 1954:174) กล่าวไวว้่าความตอ้งการทางกายภาพ หรือ

ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นมูลฐานของมวลมนุษย ์ 

อบัดบัท่ี 5 ดา้นราคา โดยราคาหอ้งพกัตอ้งเหมาะสมกบัสภาพโรงแรม  

อบัดบัท่ี 6 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (สถานท่ีตั้ง) กล่าวคือสถานท่ีอยูใ่นทาํเลท่ี 

เหมาะสม มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 

อนัดบัท่ี 7 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะตอ้งมีการส่งเสริมการขายอยา่งสมํ่าเสมอ  

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต

อาํเภอหวัหินเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยอาศยัตวัแปรท่ีประกอบไปดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ้รสนิยม ฯลฯ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรม เป็นการศึกษาเชิงสํารวจโดยการศึกษาภาคสนามโดยการแจกแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วธีิการศึกษามีขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอ

หวัหิน ผูว้จิยัไดใ้ชสู้ตรของ  Yamane    ในการกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชค้วามเช่ือมัน่ของการสุ่ม

ตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 95%และมีวธีิคาํนวณต่อไปน้ี 

n     =     N 

            —— 

          1+N (e²) 

 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N = ขนาดของประชากร คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวัหิน 

e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง กาํหนดให ้= 5% 

 

แทนค่า              n    =                    671,591 

                                            ————————— 

                                              1+ (671,591)(0.05)² 

   =                    399.76 

ดงันั้น   ในการทาํวจิยัคร้ังน้ีใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง = 400 ตวัวอยา่ง 

การสุ่มเลือกตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  

 

ผูท้าํวจิยัไดเ้ลือกโรงแรมท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  

1.โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด ์แอนด ์วลิล่า หวัหิน 

2.โรงแรมไฮอเวย ์หวัหิน 

3.โรงแรมอสัรา แอนด ์สูท หวัหิน 

4.โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั หวัหิน  

5.โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนดส์ปาหวัหิน  

6.โรงแรมเลทซ์ ซี หวัหิน  

7.โรงแรมวรบุระรีสอร์ท แอนดส์ปาหวัหิน  

8.โรงแรม ว ีวลิลล่า หวัหิน (Manage by Accor)  
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9.โรงแรม AKA หวัหิน  

10.โรงแรมซีฮอสหวัหิน  

11.โรงแรมคาซ่าเดลมาเรหวัหิน  

12.โรงแรมอิมพีเรียลหวัหิน  

13.โรงแรมเรส ดีเทล หวัหิน  

14.โรงแรมนภาลยัรีสอร์ท แอนดส์ปาหวัหิน  

15.โรงแรมสายลม หวัหิน  

16.โรงแรมมินิเทล หวัหิน  

17.บา้นปิยณฐั  

18.บา้นทะเลดาวหวัหิน  

19.โรงแรมเดอะร็อค หวัหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี   ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มอิสระ   และตวัแปรตาม  ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรดา้นลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์   และตวัแปรดา้นปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด   ดงัน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษาและถ่ินท่ีพกัอาศยั 
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ตวัแปรด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ สภาพห้องพกั  การตกแต่งภายในห้องพกั ส่ิง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ  อาหารและเคร่ืองด่ืมและดา้นอ่ืนๆเช่นคุณภาพการบริการ ช่ือเสียงของ

โรงแรม ความปลอดภยั  การเสริมการตลาดของห้องพกั ช่องทางการจดัจาํหน่ายและจองห้องพกั 

และการนนัทนาการฯลฯ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอาํเภอหวัหิน โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งคือ

ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวทางและ

กรอบแนวคิดท่ีกาํหนดไวโ้ดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่างเท่ียวชาวไทย เป็นคาํถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได้ ถ่ินท่ีพกัอาศยั ของนักท่องเท่ียวชาวไทยโดยแบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบ 

ส่วนท่ี  2 ดา้นระดบัความคิดเห็นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหิน 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์โดยแบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบโดยเรียงลาํดบัความสําคญัตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีสเกลวดั

ระดบัความสาํคญัของปัจจยั 

มีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหินดงัน้ี 

มากท่ีสุด (5 คะแนน) มาก (4คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน)  นอ้ย  (2 คะแนน) นอ้ยท่ีสุด      

 (1 คะแนน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในอาํเภอ

หวัหินโดยเป็นคาํถามปลายเปิด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้จิยัจะไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเร่ิมทาํการเก็บขอ้มูลตัง่แต่เดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวั

หิน 
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วเิคราะห์ข้อมูล 

 

1. ผูศึ้กษานาํขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามทั้งหมดมาวเิคราะห์โดย

ใชข้อ้มูลทางสถิติ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการคาํนวนและวเิคราะห์ 

 

2. รวบรวมขอ้เสนอแนะและความตอ้งการท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอไวเ้พื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลใหท้างโรงแรมนาํกลบัไปปรับปรุงคุณภาพและการบริการของโรงแรมใหเ้ป็นไปในทาง        

ท่ีดีข้ึน 

  

การแปลความหมายระดบัความสาํคญัซ่ึงวดัจากค่าเฉล่ียในแบบสอบถามจะใชแ้นวทางของ  

วนั เดชพิชยั (2532) ดงัต่อไปน้ี 

  

 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความวา่ สาํคญัระดบั มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั นอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  จากการวจิยัคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดซ่ึงขอ้มูลไดถู้ก

นาํมาประมวลผลโดยอาศยัโปรแกรม SPSS ในการเสนอผลของการประมวลผล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ

ประมวลผลและแปลขอ้มูลออกเป็นส่วนๆดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบั เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ถ่ินท่ีพกัอาศยั (ภาค) ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ถิ่นที่พักอาศัย 

(ภาค)  

ตารางที ่1 แสดง จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของเพศ 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 149 37.3 

หญิง 251 62.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหัวหินส่วนใหญ่เป็นเพศ

เป็นหญิงจาํนวน 251คนคิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือเพศชายจาํนวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 37.3 

 

 

 
 
ตารางที ่2  แสดง จาํนวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ของอาย ุ

 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่20ปี 0 0.0 

21-30 ปี 132 33.0 

31-40 ปี 155 38.8 

41-50 ปี 71 17.8 

51 ปีข้ึนไป 42 10.5 

รวม 400 100.0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวัหินส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง

อายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือช่วงอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อย

ละ 33.0 

 

ตารางที ่3  แสดง จาํนวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ของระดบัการศึกษา 

 

การศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา 0 0.0 

มธัยมศึกษา/ปวช. 43 10.8 

อนุปริญญา/ปวส. 111 27.8 

ปริญญาตรี 212 53.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 34 8.5 

อ่ืนๆ 0 0.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหัวหินส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 212 คนคิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือระดบัอนุปริญญา/ปวส.

จาํนวน 111 คนคิดเป็นร้อยละ 27.8 

 

 

ตารางที ่4  แสดง จาํนวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ของอาชีพ 

 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

รับราชการ

รัฐวสิาหกิจ 

65 16.3 

พนกังานบริษทั/

ลูกจา้ง 

149 37.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 61 15.3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 0.8 

แม่บา้น/พอ่บา้น 28 7.0 

นกัเรียน/นกัศึกษา 77 19.3 

เกษียณ/ไม่ไดท้าํงาน 17 4.3 

อ่ืนๆ 0 0.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหัวหินส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนกังาน 

บริษทั/ลูกจา้งจาํนวน 149 คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือนกัเรียนนกัศึกษาจาํนวน 77 คนคิดเป็น

ร้อยละ 19.3 

 

ตารางที ่5  แสดง จาํนวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ของรายได ้

 

รายได ้ จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 40,000 346 86.5 

40,000-59,999 41 10.3 

60,000-79,999 11 2.8 

80,000-99,999 0 0.0 

มากกวา่ 100,000 2 0.5 

รวม 400 100.0 

จากตารางพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวัหินส่วนใหญ่มีรายได้

นอ้ยกวา่ 40,000 บาทจาํนวน 346 คนคิดเป็นร้อยละ 86.5 รองลงมาคือมีรายได ้40, 000-59,999 บาท

คิดเป็นร้อยละ 10.3 

 

ตารางที ่6  แสดง จาํนวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ของถ่ินท่ีพกัอาศยั (ภาค) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั (ภาค) จาํนวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 50 12.5 

ภาคกลาง 235 58.8 

ภาคตะวนัออก 38 9.5 

ภาคตะวนัตก 23 5.8 

ภาคใต ้ 25 6.3 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

29 7.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวัหินส่วนใหญ่มีถ่ินท่ีพกั

อาศยัในภาคกลางจาํนวน 235 คนคิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาคือ ภาคเหนือจาํนวน 50 คนคิดเป็น

ร้อยละ 12.5 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถสรุป

แยกตามปัจจยัดงัต่อไปน้ี  ความพึงพอใจในสถานท่ีตั้ง  สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไปและท่ีจอด

รถ   โถงตอ้นรับ   เส้นทางภายในโรงแรม   ลิฟท ์  ความพึงพอใจภายในห้องพกั   ห้องอาหาร    

ส่วนการบริการ สันทนาการฟิตเนส และสระว่ายนํ้ า   บุคลากรและการบริการ  การรักษาความ

ปลอดภยัในพื่นท่ีโรงแรมและพื่นท่ีทัว่ไป และส่วนประสมทางการตลาด 

ตารางที ่7  แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นสถานทีต่ั้ง สภาพแวดล้อม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไปและทีจ่อดรถ 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

 

S.D.            

 

แปล

ผล 

5 4 3 2 1 

1.สถานท่ีตั้งโรงแรมตั้งอยูใ่นเมือง 10 

(90.8) 

 

27 

(6.8) 

 

363 

(2.5) 

 

0 

 

0 

 

4.88 

 

0.39 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

2.สถานท่ีตั้งโรงแรมตั้งอยูติ่ด

ชายหาด 

347 

(86.8) 

51 

(12.8) 

2 

(0.5) 

0 0 4.86 0.35 มาก

ท่ีสุด 

3.สถานท่ีตั้งโรงแรมตั้งอยูบ่ริเวณ

ภูเขา 

0 0 1 

(0.3) 

2 

(0.5) 

397 

(99.3) 

1.01 0.12 นอ้ย

ท่ีสุด 

4.สถานท่ีตั้งโรงแรมตั้งอยูห่่างไกล

จากตวัเมือง 

0 0 16 

(4.0) 

52 

(13.0) 

332 

(83.0) 

1.21 0.49 นอ้ย

ท่ีสุด 

5.สถานท่ีตั้งโรงแรมอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการ

พกัผอ่น 

6 

(1.5) 

394 

(98.5) 

0 0 0 4.98 0.12 มาก

ท่ีสุด 

6.สถานท่ีตั้งของโรงแรมสามารถ

เดินทางไดส้ะดวก 

347 

(86.8) 

44 

(11.0) 

9 

(2.3) 

0 0 4.84 00.4

2 

มาก

ท่ีสุด 

7.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอต่อ

จาํนวนแขกท่ีมาใชบ้ริการ 

218 

(54.5) 

104 

(26.0) 

58 

(14.5) 

20 

(5.0) 

0 4.30 0.89 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นความ

พึงพอใจในสถานที่ตั้ ง   สภาพแวดล้อม ส่ิงก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถสรุปได้ว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีอยูใ่นสถานท่ีเหมาะสมต่อการพกัผอ่นร้อยละ 98.5 

รองลงมาคืออยูใ่นเขตเมืองคิดเป็นร้อยละ 90.8 สามารถเดินทางไดส้ะดวกร้อยละ 87.75 สามารถ

เดินทางไดส้ะดวกรวดเร็วร้อยละ 86.8 อยูติ่ดชายหาดร้อยละ 86.8 และมีท่ีจอดรถเพียงพอร้อยละ 

54.5 ตามลาํดบัดงัรายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 7 

  

ตางรางที ่8  แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้น โถงต้อนรับ เส้นทางภายในโรงแรม ลฟิท์ 

 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

1.มีพ้ืนท่ีนัง่รอ  มีบริเวณอเนกประสงค์

ท่ีเพียงพอกบัแขกท่ีมาใชบ้ริการ 

195 

(48.8) 

148 

(37.0) 

57 

(14.3) 

0 0 4.34 0.71  

มาก 

2.มีหนงัสือพิมพ ์  นิตยสาร   แผน่พบั

แนะนาํบริการของโรงแรมและขอ้มูลท่ี

น่าสนใจ 

175 

(43.8) 

133 

(33.3) 

73 

(18.3) 

19 

(4.8) 

0 4.16 0.88 มาก 

3.มีเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ 294 

(73.5) 

51 

(12.8) 

54 

(13.5) 

1 

 (0.3) 

0 4.59 0.72 มาก 

4.จาํนวนลิฟทมี์เพียงพอต่อจาํนวนแขก

ท่ีเขา้พกั 

151 

(37.8) 

78 

(19.5) 

108 

(27.0) 

63 

(15.8) 

0 3.79 1.11 มาก 

  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้น โถงต้อนรับ เส้นทาง

ภายในโรงแรม ลิฟท์ สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีเคร่ืองด่ืม

ตอ้นรับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือมีหนงัสือพิมพนิ์ตยสารแผน่พบัรายละเอียดต่างๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท่ีน่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 43.8 พื่นท่ีสําหรับนัง่รอและมีบริเวณอเนกประสงคส์ําหรับการใชบ้ริการ

คิดเป็นร้อยละ 48.8 และมีจาํนวนลิฟทเ์พียงพอต่อจาํนวนผูเ้ขา้พกัคิดเป็นร้อยละ 37.8 ตามลาํดบัดงั

รายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 8   

 

ตางรางที ่9  แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการ   

                โรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นความพงึพอใจภายในห้องพกั 

 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

1หมายเลขห้องชดัเจน 238 

(59.5) 

107 

(26.8) 

49 

(12.3) 

6 

(1.5) 

0 4.44 0.76 มาก 

2.ขนาดห้องพกัมีขนาดกวา้งและ

สะดวกในการใชส้ 

282 

(70.5) 

80 

(20.0) 

38 

(9.5) 

0 0 4.61 0.65 มากท่ีสุด 

3.อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ภายใน

ห้องพกัมีคุณภาพ 

238 

(59.5) 

161 

(40.3) 

1 

(0.3) 

0 0 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

4.มีโซ่คลอ้งประตู 233 

(58.3) 

160 

(40.0) 

4 

(1.0) 

3 

(0.8) 

0 4.55 0.55 มากท่ีสุด 

5.มีตาแมว 224 

(56.0) 

139 

(34.8) 

37 

(9.3) 

0 0 4.46 0.65 มาก 

6.ความสะอาดในห้องพกั 400 

(100) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากท่ีสุด 

7.ภายในห้องพกัมีการถ่ายเทอากาศดี 381 

(95.3) 

19 

(4.8) 

0 0 0 4.95 0.21 มากท่ีสุด 

8.มีตูเ้ส้ือผา้ ชั้นวางเส้ือผา้ ตูเ้ซฟ 

รองเทา้ใส่ภายในห้อง ร่มฯลฯ ภายใน

ห้องพกั 

305 

(76.3) 

68 

(17.0) 

27 

(6.8) 

0 0 4.69 0.58 มากท่ีสุด 

7.เตียง ผา้ปูภายในห้องพกัอยูใ่น

สภาพดีสะอาด 

397 

(99.3) 

3 

(0.8) 

0 0 0 4.99 0.08 มากท่ีสุด 

8.มีโซฟาหรือเกา้อ้ีภายในห้องพกัและ

อยูใ่นสภาพดีและสะอาด 

369 

(92.3) 

19 

(4.8) 

12 

(3.0) 

0 0 4.89 0.39 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9.มีโตะ๊เคร่ืองแป้ง เกา้อ้ีและกระจก

ภายในห้องพกัและอยูใ่นสภาพดี

สะอาด 

245 

(61.3) 

152 

(38.0) 

3 

(0.8) 

0 0 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

10.มีโทรทศัน์สีและช่องสณัญาณ

ภายในห้องพกั 

257 

(64.3) 

126 

(31.5) 

17 

(4.3) 

0 0 4.60 0.57 มากท่ีสุด 

11.มีตูเ้ยน็ภายในห้องพกัและอยูใ่น

สภาพใชง้านไดแ้ละสะอาด 

259 

(64.8) 

125 

(31.3) 

16 

(4.0) 

0 0 4.60 0.56 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางที ่9  แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการ   

                โรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นความพงึพอใจภายในห้องพกั (ต่อ) 

 
 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

12.มีโทรศพัทภ์ายในและระบบ

อินเตอร์เนตสะดวกต่อการใชง้าน

ภายในห้องพกั 

209 

(52.3) 

138 

(34.5) 

53 

(13.3) 

0 0 4.39 0.71 มาก 

13.มีเคร่ืองตม้นํ้าร้อนหรือเคร่ืองทาํ

กาแฟภายในห้องพกั 

114 

(28.5) 

164 

(41.0) 

122 

(30.5) 

0 0 3.98 0.76 มาก 

14.มีเมนูอาหาร Room Service 

ภายในห้องพกั 

149 

(37.3) 

94 

(23.5) 

157 

(39.3) 

0 0 3.98 0.87 มาก 

15.มีคาํอธิบายการใชโ้ทรศพัทแ์ละ

โทรทศัน์ 

152 

(38.0) 

10 

(2.5) 

238 

(59.5) 

0 0 3.78 0.96 มาก 

 

16.มีมินิบาร์ภายในห้องพกั 

 

42 

(10.5) 

 

71 

(17.8) 

 

287 

(71.8) 

 

0 

 

0 

 

3.38 

 

0.66 

 

ปานกลาง 

17.มีถงัขยะภายในห้องพกั 330 

(82.5) 

59 

(14.8) 

11 

(2.8) 

0 0 4.79 0.46 มากท่ีสุด 

18.ภายในห้องพกัมีการตกแต่งเหมาะ

กบัการพกัผอ่น 

391 

(97.8) 

9 

(2.3) 

0 0 0 4.97 0.14 มากท่ีสุด 

19.พ้ืนอยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ล่ืน

และมียางกนัล่ืน 

323 

(80.8) 

76 

(19.0) 

1 

(0.3) 

0 0 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

20.มีระบบควบคุมอุณหภูมินํ้า 281 

(70.3) 

68 

(17.0) 

51 

(12.8) 

0 0 4.57 0.70 มากท่ีสุด 

21.มีฝักบวัและอ่างอาบนํ้าภายใน

ห้องพกั 

280 

(70.0) 

115 

(28.8) 

5 

(1.3) 

0 0 4.68 0.49 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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22.มีอ่างลา้งหน้าและกระจกเงาอยูใ่น

สภาพดีและสะอาดภายในห้องพกั 

270 

(67.5) 

129 

(32.3) 

1 

(0.3) 

0 0 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

23.มีราวพาดผา้เช็ดตวัภายในห้องพกั 73 

(18.3) 

111 

(27.8) 

216 

(54.0) 

0 0 3.64 0.77 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางที ่9  แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการ   

                โรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นความพงึพอใจภายในห้องพกั (ต่อ) 

 
 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

24.มีผา้เช็ดตวั  ผา้เช็ดหนา้  ผา้เช็ดเทา้

ท่ีสะอาดภายในห้องพกั 

283 

(70.8) 

116 

(29.0) 

1 

(0.3) 

0 0 4.70 0.49 มากท่ีสุด 

25.โถสุขภณัฑอ์ยูใ่นสภาพดี 270 

(67.5) 

123 

(30.8) 

7 

(1.8) 

0 0 4.65 0.51 มากท่ีสุด 

26 มีสบู่ สบู่เหลว แชมพ ูครีมนวดผม 

ครีมทาผิว มีดโกนหนวด ไมป่ั้นหู หวี 

เขม็ดา้ย หมวกคลุมผม ถุงใส่

ผา้อนามยั แปรงสีฟันยาสีฟัน  ภายใน

ห้องพกั 

236 

(59.0) 

115 

(28.8) 

49 

(12.3) 

0 0 4.46 0.70 มาก 

27.มีห้องนํ้าแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง 266 

(66.5) 

122 

(30.5) 

10 

(2.5) 

2 

(0.5) 

0 4.63 0.56 มากท่ีสุด 

28.มีระบบสาธารณูปโภคเช่น ระบบ

ทาํนํ้าอุ่น,ระบบแอร์,ระบบไฟฟ้า,

ระบบโทรศพัท ์

272 

(68.0) 

127 

(31.8) 

1 

(0.3) 

0 0 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

29. มีเมนูหมอนในห้องพกั 109 

(27.3) 

147 

(36.0) 

132 

(33.0) 

12 

(3.0) 

0 3.88 0.84 มาก 

30. ราคาห้องพกัมีความเหมาะสมกบั

ประเภทห้อง 

396 

(99.0) 

4 

(1.0) 

0 0 0 4.99 0.09 มากท่ีสุด 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้

บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหินในด้าน 

ความพึงพอใจภายในห้องพกัสรุปได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโรงแรมท่ี

ห้องพกัมีความสะอาดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือเตียง   ผา้ปูภายในห้องพกัอยูใ่น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สภาพดีสะอาดคิดเป็นร้อยละ 99.3 ราคาห้องพกัมีความเหมาะสมกบัประเภทห้องคิดเป็นร้อยละ 

99.0 ภายในห้องพกัมีการตกแต่งเหมาะแก่การพกัผ่อนคิดเป็นร้อยละ 97.8 ภายในห้องพกัมีการ

ถ่ายเทอากาศดีคิดเป็นร้อยละ 95.3 โซฟาหรือเกา้อ้ีภายในห้องพกัและอยูใ่นสภาพดีและสะอาดคิด

เป็นร้อยละ 92.3 ตามลาํดบัดงัรายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 9 

 

  ตางรางที ่10  แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี 

 เลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในด้านห้องอาหาร 

 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

1.มีห้องอาหารสาํหรับบริการอาหาร

เพียงพอกบัแขกท่ีมาใชบ้ริการ 

303 

(75.8) 

91 

(22.8) 

6 

(1.5) 

0 0 4.74 0.47  

มากท่ีสุด 

2.สภาพโตะ๊และอุปกรณ์ภายใน

ห้องอาหาร 

340 

(85.0) 

39 

(9.8) 

21 

(5.3) 

0 0 4.79 0.51 มากท่ีสุด 

3.มีผา้ปูโตะ๊หรือท่ีรองจานท่ีสะอาด 381 

(95.3) 

19 

(4.8) 

0 0 0 4.95 0.21 มากท่ีสุด 

4.อาหารและเคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ 400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

5.รสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม 399 

(99.8) 

1 

(0.3) 

0 0 0 4.99 0.20 มากท่ีสุด 

6.มีรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมหลาย

หลาย 

390 

(97.5) 

2 

(0.5) 

8 

(2.0) 

0 0 4.95 0.28 มากท่ีสุด 

7.ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมี

ความเหมาะสม 

400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

8.การถ่ายเทของอากาศภายใน

ห้องอาหารดี 

390 

(97.5) 

8 

(2.0) 

2 

(0.5) 

0 0 4.96 0.25 มากท่ีสุด 

9.การตกแต่งภายในห้องอาหาร 366 

(91.5) 

31 

(7.8) 

3 

(0.8) 

0 0 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวเิคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นห้องอาหารสรุปไดว้า่

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโรงแรมท่ีมีอาหารและเคร่ืองด่ืมมีคุณภาพและราคา

ของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือรสชาติของ

อาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 99.8 มีรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมหลากหลายคิดเป็นร้อยละ 

97.5 การถ่ายเทของอากาศภายในห้องอาหารดีคิดเป็นร้อยละ 97.5 มีผา้ปูโต๊ะหรือท่ีรองจานท่ี

สะอาดคิดเป็นร้อยละ 95.3 การตกแต่งภายในห้องอาหารคิดป็นร้อยละ 91.5 สภาพโต๊ะและอุปกรณ์

ภายในห้องอาหารคิดเป็นร้อยละ 85.0 มีห้องอาหารสําหรับบริการอาหารเพียงพอกบัแขกท่ีมาใช้

บริการคิดเปนร้อยละ 75.8 ตามลาํดบัดงัรายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 10 

  

ตางรางที ่11  แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช ้

                  บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในด้านการบริการ สันทนาการฟิตเนส และ 

          สระว่ายนํา้ 

 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

1.โรงแรมมีส่วนพกัผอ่นท่ีหลายหลาย 397 

(99.3) 

3 

(0.8) 

0 0 0 4.98 0.17 มาก

ท่ีสุด 

 

2.ฟิตเนสและอุปกรณ์ต่างๆอยูใ่น

สภาพดี 

51 

(12.8) 

125 

(31.3) 

221 

(55.3) 

3 

(0.8) 

0 3.56 0.71 มาก 

3.มีล็อคเกอร์ พ่ืนท่ีเปล่ียนชุดและ

ห้องนํ้า 

53 

(13.3) 

167 

(41.8) 

180 

(45.0) 

0 0 3.68 0.69 มาก 

4.สระนํ้ามีขนาดใหญ่เพียงพอต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ 

389 

(97.3) 

11 

(2.8) 

0 0 0 4.97 0.16 มาก

ท่ีสุด 

5.มี Life Guard และอุปกรณ์ช่วยชีวิต

มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใชง้าน 

391 

(97.8) 

9 

(2.3) 

0 0 0 4.97 0.14 มาก

ท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.มี Kids Club 151 

(37.8) 

97 

(24.3) 

152 

(38.0) 

0 0 3.99 0.87 มาก 

  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นการบริการ 

 สันทนาการ ฟิตเนส และสระว่ายนํ้าสรุปได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ

โรงแรมท่ีมีส่วนพกัผอ่นท่ีหลากหลายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 99.3 รองลงมาคือมี Life Guard และ

อุปกรณ์ช่วยชีวิตมีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานคิดเป็นร้อยละ 97.8 สระนํ้ ามีขนาดใหญ่

เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 97.3 ตามลาํดบัโดยรายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 11 

 

ตางรางที ่12   แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช ้

                   บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในด้านบุคลากรและการบริการ 

 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

S

D 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

1.พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยและ

สะอาด 

400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

 

2.พนกังานสามารถส่ือสารภาษาไทยได้

เป็นอยา่งดี 

400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

 

3.พนกังานมีอธัยาศยัท่ีดี 400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

 

4.พนกังานสามารถให้ขอ้มูลและ

ช่วยเหลือตามหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

 

5.พนกังานมีหวัใจในการให้บริการ 400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

 

6.พนกังานมีความอ่อนนอ้ม สุภาพใน

การให้บริการ 

400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  การวิเคราะห์ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นบุคลากรและ

การบริการสรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีพนกังานแต่งกายสุภาพ 

เรียบร้อยและสะอาด พนกังานสามารถส่ือสารภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  พนกังานมีอธัยาศยัท่ีดี  .

พนกังานสามารถใหข้อ้มูลและช่วยเหลือตามหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พนกังานมีหวัใจในการ

ให้บริการ พนักงานมีความอ่อนน้อมสุภาพในการให้บริการ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 ดงั

รายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 12 

 

 

ตางรางที ่13   แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช ้     

                   บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในด้านการรักษาความปลอดภัยในพืน้ทีโ่รงแรมและ                 

                          พื้นทีท่ัว่ไป 

 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

1.มีพนกังานรักษาความปลอดภยั

เพียงพอ 

388 

(97.0) 

12 

(3.0) 

0 0 0 4.97 0.17 มากท่ีสุด 

 

2.มีระบบป้องกนัอคัคีภยัภายใน

อาคารและพ่ืนท่ีสาธารณะ 

383 

(95.8) 

17 

(4.3) 

0 0 0 4.95 0.20 มากท่ีสุด 

 

3.มีกลอ้งวงจรปิดท่ีเพียงพอ 375 

(93.8) 

8 

(2.0) 

17 

(4.3) 

0 0 4.89 0.42 มากท่ีสุด 

 

4.มีป้ายบอกทางหนีภยัท่ีชดัเจน 360 

(90.0) 

27 

(6.8) 

13 

(3.3) 

0 0 4.86 0.42 มากท่ีสุด 
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5.มีตูด้บัเพลิงกระจายทัว่ทั้งอาคาร

และพ่ืนท่ีภายในโรงแรม 

397 

(99.3) 

3 

(0.8) 

0 0 0 4.99 0.08 มากท่ีสุด 

 

6.มีไฟฉุกเฉินท่ีเพียงพอ 399 

(99.8) 

1 

(0.3) 

0 0 0 4.99 0.20 มากท่ีสุด 

 

7.ภายในห้องพกัมีอุปกรณ์ตรวจจบั

ควนัและหวัดบัเพลิงบนเพดาน 

400 

(100) 

0 0 0 0 5.00 0 มากท่ีสุด 

 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้บริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหินในด้านการรักษา

ความปลอดภัยในพ่ืนที่โรงแรมและพ่ืนที่ทั่วไปสรุปได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้

บริการโรงแรมท่ีภายในห้องพกัมีอุปกรณ์ตรวจจบัควนัและหวัดบัเพลิงบนเพดานมากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 100 รองลงมาคือโรงแรมมีไฟฉุกเฉินท่ีเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 99.8 มีตูด้บัเพลิงกระจายทัว่

ทั้งอาคารและพื่นท่ีภายในโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 99.3 มีพนกังานรักษาความปลอดภยัเพียงพอคิด

เป็นร้อยละ 97.0 มีระบบป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคารและพื่นท่ีสาธารณะคิดเป็นร้อยละ 95.8

ตามลาํดบัดงัรายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 13 

ตางรางที ่14   แสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช ้

                    บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

หวัขอ้ 

 

 

ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

 

 

( ) 

 

SD 

 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

1.มีการจดัโปรโมชัน่เป็นประจาํ 195 

(48.8) 

112 

(28.0) 

93 

(23.3) 

0 0 4.25 0.81 มาก 

2.มีการจดัส่งรายละเอียด

โปรโมชัน่ให้ลูกคา้ทางดา้นต่างๆ

เช่น E-mail ,SMS ฯลฯ 

277 

(69.3) 

4 

(1.0) 

119 

(29.8) 

0 0 4.39 0.91 มาก 

3.สามารถจองห้องพกัผา่นทาง

ตวัแทนต่างๆได ้

391 

(97.8) 

9 

(2.3) 

0 0 0 4.97 0.14 มากท่ีสุด 

 

4.โรงแรมมีเวบไซตเ์ป็นของตวัเอง

และรายละเอียดต่างๆท่ีชดัเจน 

381 

(95.3) 

9 

(2.3) 

10 

(2.5) 

0 0 4.92 0.34 มากท่ีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

5.มีการทาํบตัร Member Card เพ่ือ

สะสมแตม้เช่น A-Club ฯลฯ 

317 

(79.3) 

68 

(17.0) 

13 

(3.3) 

2 

(0.5) 

0 4.75 0.53 มากท่ีสุด 

 

6.โรงแรมไดอ้อกบูท๊ตามงาน

ท่องเท่ียวต่างๆเช่นงานท่องเท่ียว

ไทย  ฯลฯ 

303 

(75.8) 

81 

(20.3) 

16 

(4.0) 

0 0 4.71 0.53 มากท่ีสุด 

 

7.รับทราบขอ้มูลผา่นส่ือต่างๆเช่น

โทรทศัน์ แผน่พบั อีเมล 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้าย

โฆษณาต่างๆ 

152 

(38.0) 

198 

(49.5) 

30 

(7.5) 

20 

(5.0) 

0 4.20 0.78 มาก 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินในดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดสรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีสามารถจองห้องพกั

ผา่นทางตวัแทนต่างๆไดม้ากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมาคือ โรงแรมมีเวบไซตเ์ป็นของตวัเอง

และรายละเอียดต่างๆท่ีชดัเจนคิดเป็นร้อยละ 95.3 มีการทาํบตัร Member Card เพื่อสะสมแตม้เช่น 

A-Club ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 79.3 โรงแรมไดอ้อกบูทตามงานท่องเท่ียวต่างๆเช่นงานท่องเท่ียวไทย 

ฯลฯคิดเป็นร้อยละ 75.8 ตามลาํดบัดงัรายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 14 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดการวเิคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช้บริการโรงแรมในเขต

อาํเภอหวัหินพบวา่ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง 

 -ท่ีจอดรถในตวัเมืองหวัหินมากท่ีสุด 15 ชุด 

 -การคมนาคมท่ีไม่สะดวกเน่ืองจากมีรถติดมากในช่วงเวลาท่ีมีวนัหยดุยยาว 7 ชุด 

 -เร่ืองราคาอาหารท่ีบางร้านขายแพงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น 3 ชุด 

บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา

โรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตวัอย่างจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้

บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

เขตอาํเภอหวัหินโดยใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 

สรุปผลการศึกษา 

  ในการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

เขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้บ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 

1. ข้อมูลความพงึพอใจส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

            กลุ่มตวัอยา่ง 400 คนจากผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.3 อายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 38.8 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีร้อยละ 53.0 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทั/ลูกจา้งร้อยละ 37.3และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 86.5โดย

ส่วนใหญ่มีถ่ินท่ีพกัอาศยัอยูใ่นภาคกลางร้อยละ 58.8 

2. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด 

  จากการศึกษา  พบว่า  ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ให้ความสําคญัความพึงพอใจด

ดา้นบุคลากรและการบริการของโรงแรมมากท่ีสุด เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวคาดหวงักบัการบริการท่ีจะ

ได้รับจากโรงแรมจากการท่ีได้จ่ายเงินเพื่อการไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุดกลบัคืนมา รองลงมาคือ

ความพึงพอใจภายในห้องพักเน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญด้านความสะอาด ความ

สะดวกสบายในการเขา้รับการใชบ้ริการโรงแรมรวมถึงการตกแต่งห้องพกัให้มีความเหมาะสมต่อ

การพกัผอ่น  ความพึงพอใจดา้นห้องอาหารเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งการไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพ

และมีความอร่อยใหมี้ความคุม้ค่ากบัราคาท่ีไดเ้สียไป   

อภิปรายผล 

ในการศึกษาพบว่าความพึงพอใจท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอาํเภอหวัหิน สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี คือ 
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 จากผลการวิจยัทาํให้ทราบความพึงพอใจในการเลือกรูปแบบท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย  พบวา่ ความพึงพอใจส่วนบุคคลนั้นมีผลต่อการเลือกท่ีพกัรูปแบบโรงแรม โดยการเลือกนั้นจะ

คาํนึงถึงส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ นกัท่องเท่ียวจะมีความคาดหวงัสูงหรือตํ่าข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจ

ดา้นผลิตภณัฑข์องโรงแรม และความพึงพอใจดา้นราคาของโรงแรมกบัความเหมาะสมกบัคุณภาพ

การบริการท่ีไดรั้บจากโรงแรม 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังนี ้

 จากการศึกษาความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดความพึงพอใจท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่อง เ ท่ียวชาวไทย ในเขตอํา เภอหัวหิน จังหวัด

ประจววบคีรีขนัธ์ มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

1. ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนทางการตลาดให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาการท่องเท่ียว 

ของอาํเภอหวัหินหรือมีการวางแผนทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถาณการณ์ของประเทศในช่วง

นั้นๆโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัอตัราการเขา้พกัและระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

 

2. ผูป้ระกอบการควรเขา้ร่วมกบัเวบ็ไซตก์ารจองห้องพกัต่างๆรวมถึงเขา้ร่วมการออกงาน 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีทางภาครัฐหรือเอกชนจดัข้ึนเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัรงแรมตลอดจนเพื่อเป็นการ

ขายหรือเป็นการสาํรองท่ีพกัล่วงหนา้เพื่อท่ีจะสามารถทราบถึงจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในอนาคตและ

สามารถวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคตได ้

 

3.   ผูป้ระกอบควรมีการอบรมพนกังานใหมี้การบริการเป็นมาตรฐานคงท่ีเน่ืองจาก 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในดา้นการบริการของพนกังานเป็นเร่ืองสาํคญัในการเลือกใช้

บริการโรงแรมซ่ึงจะส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียว 
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4.   ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงแรมรวมถึงห้องพกัและส่วนต่างๆของ

โรงแรมให้มีความใหม่เขา้กับยุคสมยัอยู่เสมอเน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส่งผลในการเลือกใช้บริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียว 

 

5.   ผูป้ระกอบการควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆให้ครอบคลุมทัว่บริเวณของ

โรงแรมเน่ืองจากความความปลอดภยัของโรงแรมและผูเ้ขา้พกัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัซ่ึงจะส่งผลในการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียว 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวและใช้

บริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินจาํนวน 19โรมแรมเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบัห้าดาว จึง

ควรมีการศึกษาจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและจาํนวนโรงแรมรวมถึงระดับของโรงแรมให้

ครอบคลุมเพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเขตอาํเภอหวัหินอยา่งแทจ้ริง 

 

2.  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหินเท่านั้น   จึงควรมีการศึกษาถึง

ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมในเขต

อาํเภออ่ืนๆหรือจงัหวดัอ่ืนๆเพื่อท่ีจะทราบปัจจยัต่างๆและนาํมาเปรียบเทียบในการนาํขอ้ไดเ้ปรียบ

มาพฒันาและปรับปรุงโรงแรมเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

 

3.  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยการนาํแบบสอบถามไปให้ทางโรงแรมแจก

ให้กบัผูเ้ขา้ใช้บริการโรงแรมตอบเท่านั้น จึงควรมีการนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลโดยผูว้ิจยัเอง

เพื่อขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 
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