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รายงานการวิจัย 

1 อาจารยคณะมนุษยศาสตร  สาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยลุมน้ําปง 

 

ปจจัยการตลาดบริการที่มผีลตอผูใชบริการชาวไทยในการตัดสินใจ 
ใชบริการโรงแรมในจังหวดัตาก 

Service Marketing Factors Affected On Thai Service  
Users decision marketing Hotel  in Tak  Province 

 
                                                                                                                   ประกาศิต  โสภณจรัสกุล1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองปจจัยการตลาดบริการที่
มีผลตอผูใชบริการชาวไทยในการตัดสินใจใช
บริการโรงแรมในจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่ใชตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรม  เพื่อศึกษาทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่มีตอปจจัยการตลาดบริการ
ในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมของ
ผูใชบริการชาวไทย และเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ในการใชบริการโรงแรมของผูใชบริการ   
ชาวไทย  และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติที่มีตอปจจัย
การตลาดบริการกับการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมของผูใชบริการชาวไทย เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง
เปนผูใชบริการชาวไทยที่ตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมในจังหวัดตาก  จํานวน  400 คน 
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่
ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไคสแคว และคาอีตา 
(Eta)   

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผูใชบริการโรงแรมในจังหวัดตาก

สวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท 
เอกชน มีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาท 
และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี     

2.  พฤติกรรมการใชโรงแรมสวนใหญ
เลือกใชโรงแรมที่มีรูปลักษณทันสมัยในราคา 
501-1,000 บาท ใชบริการเฉลี่ย 1-2  คร้ังตอป 
คร้ังละ 1-2 คืน โดยมีสมาชิกรวมพัก 2-3 ทาน 
จองหองพักลวงหนาผานโทรศัพท ไดรับ
ขอมูลจากสื่อออนไลน  และการสงเสริม
การตลาดที่สนใจ ไดแก คูปองอาหารเชา และ
สภาพของอาคาร  

3.  ปจจัยการตลาดบริการที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการโรงแรม พบวา โดย
ภาพรวมผูใชบริการโรงแรมมีทัศนคติตอ
ปจจัยการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใ ช บ ริ ก า ร โ ร ง แ ร ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก             
หากพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญจาก
คาเฉลี่ยลําดับแรกดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะ
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ทางกายภาพของโรงแรม  ดานราคา  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการ
ใหบริการ เรียงตามลําดับ 

4. ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการตลาด
บริการกับการตัดสินใจใชบริการโรงแรมของ
ผูใชบริการชาวไทยมีความสัมพันธกันใน
ระดับมาก 

 
คําสําคัญ : การตลาดบริการ, โรงแรม, การ
ตัดสินใจใชบริการ 
 
Abstract 

This is a research on service 
marketing factors affecting Thai people in 
using services in hotels in Tak Province.  
The objectives of the research are to study: 
(1) demographic information, (2) ideal 
perception towards marketing factors 
affecting the decision to use hotel services; 
(3) the use of hotel services, and (4) 
relationship between demographic 
information and the use of hotel services. 
The instrument used in the research 
comprised of survey questionnaire. The 
target population for the survey consisted 
of Thai people using hotel services in the 
Tak Province. The sample consisted of 400 
samples. The data analyzed by statistics 
software. The statistics used in the 
research consisted of percentage, average, 

standard deviation, chi-square and ETA. 
The findings of the research showed that: 

1. The people in the survey were 
married female aged 31-40 year old. They 
worked as employees in private companies 
and earned 15,001-25,000 Baht. They had 
bachelor degree. 

2. The pattern of use of hotel 
services showed that they preferred to use 
modern Hotel priced 501-1,000 Baht per 
night. They frequency of use was 1-2 times 
per year and each stay lasted 1-2 days. 
Each occupancy had 2-3 people. The made 
reservation via telephone. They received 
information from Online convey. The 
market promotional material used was 
breakfast coupon and state building. 

3. There was a high level of 
opinions towards marketing factors 
influencing the people’s decision to stay in 
a hotel. Ranking by mean the first were  
product presentation of image, price, 
distribution, promotion, service personnel 
and processes, respectively. 

4. There was a significant of 
correlation between marketing factors and 
the use of Hotel services at high level. 
 
Keyword : Service Marketing, Hotel, 
Decision making 
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บทนํา 
 ประเทศไทยในชวงหลายปที่ผานมา
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหธุรกิจตางๆ 
เกิ ดการลงทุนอย า งรวด เร็ ว  โดยได รับ
แรงผลักดันจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
สนองตอบตอนโยบายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่นํามาใชในการ
พัฒนาประ เทศจนถึ งป จ จุ บั น  มี ผลให
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจ
หลากหลายประเภทอันไดแก ธุรกิจคมนาคม
ขนสง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดนําเที่ยว ธุรกิจ
ขายของที่ระลึก เปนตน ลวนแตเนนหนักใน
ดานการใหบริการ ซ่ึงเปนลักษณะเดนในเรื่อง
ของภาพลักษณ 
 จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับสอง
ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม คือ จังหวัด
ตาก ซ่ึงพื้นที่สวนใหญเปนปาเขาอันเปนที่อยู
อาศัยของชาวเขาเผาตางๆ มีแมน้ําปงไหลผาน
ตัวจังหวัด และเปนจังหวัดที่มีอุทยานแหงชาติ
หลายแหงที่ยังคงความสมบูรณของปา และ
ธรรมชาติ พรอมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
ตางๆ โดยจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติใหความสนใจเขามาเยี่ยมชม
จํานวนมากโดยเฉพาะชวงเทศกาลตางๆ 
โรงแรมในจังหวัดตากตองเตรียมพรอมใน
การตอนรับและบริการตางๆ ใหเพียงพอและ
สนองตอบตอความตองการของผูเยี่ยมเยือนที่
เดินทางเขามาดวยความหลากหลายเหตุผล
แตกตางกัน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่
จะสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยการตลาดบริการที่

มีผลตอผูใชบริการชาวไทยในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง  จังหวัด
ตาก ซ่ึงผลจากการสํารวจในครั้งนี้จะเปน
แนวทางสําหรับผูประกอบการทั้งรายใหม
และรายเกาในการวางแผนงาน  เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงสถานที่พักแรมใหสนองตอบตอ
ความตองการของลูกคามากที่สุด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่ใช
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม   

2. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมที่
มีตอปจจัยการตลาดบริการในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรมของผูใชบริการชาวไทย  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช
บริการโรงแรมของผูใชบริการชาวไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติที่มีตอปจจัย
การตลาดบริการกับการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมของผูใชบริการชาวไทย   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  
(Survey research) ดําเนินการดังนี้ 
 ประชากรและตัวอยาง 

ประชากรไดแก  ผูใชบริการชาวไทย
ทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่ได
ใชบริการหองพักโรงแรมในอําเภอเมือง
จังหวัดตาก 

กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการชาวไทย
ทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่ได
ใชบริการหองพักโรงแรมในอําเภอเมือง
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จังหวัดตาก จํานวน 400 คน ซ่ึงไดมาจากการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) 
 เคร่ืองมือ 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป น
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน คือ 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check-List) 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดบริการที่มีตอ
ผูใชบริการชาวไทยในการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรม  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใชบริการเขาพักในโรงแรม 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) 
 สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ที่ ผูตอบแบบสอบถามมีตอการใชบริการ
โรงแรม  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
ปลายเปด  (Open-ended Questions) 
 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการหา
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ไคสแคว และคาอีตา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผูใชบริการโรงแรมในจังหวัดตาก
สวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป  มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท 

เอกชน มีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาท 
และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. พฤติกรรมการใชโรงแรมสวน
ใหญเลือกใชโรงแรมที่มีรูปลักษณทันสมัย  
ในราคา 501-1,000 บาท ใชบริการเฉลี่ย 1-2 
คร้ังตอป คร้ังละ 1-2 คืน โดยมีสมาชิกรวมพัก 
2-3 ทาน จองหองพักลวงหนาผานโทรศัพท 
ไดรับขอมูลจากสื่อออนไลน และปจจัยที่มีผล
ตอการเขาใชบริการโรงแรมครั้งตอไป คือ  
สภาพของอาคาร 
 3. ปจจัยการตลาดบริการที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการโรงแรม พบวา โดย
ภาพรวมผูใชบริการโรงแรมมีทัศนคติตอ
ปจจัยการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการโรงแรมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหานอย  ดังนี้ ดาน
ผลิตภัณฑ  ดานลักษณะทางกายภาพของ
โรงแรม ดานราคา ดานทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และ
ดานกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ  
 4. ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยการตลาด
บริการกับการตัดสินใจใชบริการโรงแรมของ
ผูใชบริการชาวไทยมีความสัมพันธกันใน
ระดับมาก 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยการตลาดบริการ
ที่มีผลตอผูใชบริการชาวไทยในการตัดสินใจ
ใชบริการโรงแรมในจังหวัดตาก พบวา โดย
ภาพรวมผูใชบริการโรงแรมมีทัศนคติตอ
ปจจัยการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการโรงแรมอยูในระดับมาก สอดคลอง
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กับการวิจัยของ ราณี  อมรินทรรัตน (2543) 
และสอดคลองกับการวิจัยของ เสาวลักษณ  
เครืออารีย (2549)  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการใหบริการพิเศษ ซ่ึงเปน
การสมนาคุณใหกับลูกคาแทนการขอบคุณ  
เพื่อเปนการสรางความประทับใจใหแกผูเขาพัก 

2. ควรใหพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่
นาเชื่อถือ ทําใหเปนที่นาเชื่อถือและไววางใจ
แกผูพบเห็นหรือผูมาใชบริการของโรงแรม 

3. ควรมีการจัดบรรยากาศ  ความ
สะอาด และความสวยงามของสถานที่ใหนา
อยู เปนการสรางความประทับใจตั้งแตกาว
แรกที่เดินเขามา 
 4. ควรมีชองทางในการใหบริการ
จองหองพักไดหลายทาง เปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคาที่ตองการจองหองพัก
ลวงหนา 
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