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ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคณุค่าการบริการโรงแรมในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

The Effect of Marketing Mix Factors on Hotel’s Service Perceived Value in 
Nakhonratchasima 

 

กัญญ์วิญาณ์  ศิริศรีมังกร1 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการโรงแรมขนาด 3 ดาวขึ้นไปในเขตอ าเภอเมือง             
จ.นครราชสีมา  จ านวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า  

1. ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม        
มีค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา รองลงมา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. การรับรู้ในคุณค่าการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณค่าของบริการ รองลงมา คือ 
ด้านคุณค่าของบุคลากร และด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3. ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จั งหวัด
นครราชสีมา นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านบุคคล ส่วนด้าน
การจัดการส่งเสริมการขายที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด,  การรับรู้ในคุณค่าการบริการ, โรงแรม 

 

Abstract 
  This research was conducted to study marketing mix factors, which affect customers’ 
perception toward hotels service value of Mueang district, Nakhon Ratchasima province. A sample of 
400 respondents were hotel customers who used to stay in 3 stars and upper hotel in Sample of 400 
respondents were hotel customers who used to stay in 3 stars and upper hotel in Mueang Nakhon 
Ratchasima area. Data was collected by using a set of questionnaires. Research Instruments used for 
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data analysis are frequency, percentage, average, standard deviation, Pearson coefficient correlation 
and multiple regression.  
  The results of the study were as follows; 

1. Marketing mix factors of hotel customers in Mueang district, Nakhon Ratchasima province, 
in overall, has high level. Considering in each factor reveals that price followed by place and product 
have high level. 

2. Customers’ perception toward hotels service value of Mueang district, Nakhon Ratchasima 
province has high level. Considering in each factor reveals that services value followed by personnel 
value and product value have high level.  

3. Marketing mix factors which affect customers’ perception toward hotels service value of 
Mueang district, Nakhon Ratchasima province had statistically significant at 0.01 level. Product has 
the highest regression coefficients followed by physical, process, place, price and personnel. 
Promotion factor had no statistically significant in customers’ perception toward hotels service value 
of Mueang district, Nakhon Ratchasima province. 
Keywords: Marketing Mix, Service Perceived Value, Hotel 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
 การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศของตน และการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากขึ้นส่งผลให้เกิดธุรกิจด้านการท่องเที่ยวตามมาอย่างมากมาย 
ปัจจุบันนี้มีการสร้างสถานที่พักแรมเกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละวัน และ
กลายเป็นธุรกิจที่ท ารายได้ให้กับเจ้าของเป็นอย่าง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละเป็น
จ านวนมาก ทั้งการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ธุรกิจโรงแรมหรืออุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางอันเป็นผลจากการเจริญรุดหน้าของธุรกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีถึงรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล เมื่อพิจารณาถึง
การท่องเที่ยวภายในประเทศของไทยจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก จากนโยบาย
ที่ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยดูจากสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศที่
เพิ่มขึ้นทุกๆปี (ฉันท์หทัย ค าสาร, 2555) ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในแถบเอเชียเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นตามไปด้วย 
ถึงแม้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ แต่ธุรกิจโรงแรมและ
ที่พักซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความส าคัญต่อภาคการท่องเที่ยวกลับประสบปัญหานั่น คือจ านวนวันพักของนักท่องเที่ยว
ลดลงแต่จ านวนห้องพักมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสภาวะอุปทานล้นตลาด (จติกา คุ้มเรือน, 2559) 
  ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจ
ของโลก มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
พนักงานที่ให้บริการ และการด าเนินงานของโรงแรมที่ต้องจัดให้มีสิ่ งอ านวยความสะดวกมากที่สุด พร้อมให้บริการ
ส าหรับแขกผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด รวมถึงการน ากลยุทธ์ต่างๆโดยเฉพาะกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
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เพื่อการสร้างความแตกต่างด้านการตกแต่ง ด้านการให้บริการ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การจองห้องพัก
ผ่านเว็บไซต์การลงทะเบียนเข้าพักโดยไม่ผ่านแผนกต้อนรับด้านหน้า เป็นต้น ควบคู่กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ด้านการส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่สมาชิกบัตรวีไอพีและบัตรเครดิตหรือการจัดรายการทัวร์พิเศษ เป็น
การเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงการให้บริการของโรงแรมที่ให้ได้มาตรฐานระดับสากล (ธัญพรน
ภัส แฟงสม, 2556)  
 โรงแรมเป็นธุรกิจที่พักให้บริการที่ต้องให้ความส าคัญต่อคุณภาพของบริการ ซึ่งช่วยสร้างคุณค่าให้ตราสินค้า
จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยความพึงพอใจเกิดได้จากการได้รับความประทับใจจากการได้รับบริการและการ
สร้างความพึงพอใจในบริการของธุรกิจโรงแรม (ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์: 2560) การบริการที่ดีเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ และเมื่อผู้รับบริการมีความ
พอใจก็จะต้องกลับมารับบริการอีกในครั้งต่อไป และธุรกิจที่พักแรมเป็นส่วนหนึ่งของความส าคัญอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการที่พักค้างแรมต่างมีความต้องการที่พักแรมในการตอบสนองต่อความต้องการด้าน
ความสะดวกสบายและความปลอดภัย การก าหนดระดับคุณภาพของสถานที่พักถือเป็นเรื่องส าคัญ เป็นการรับประกัน
คุณภาพให้กับผู้ใช้ บริการอย่างเป็นรูปธรรม และต้องพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้เทียบเท่ามาตรฐานที่พักแรมในระดับ
สากลเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กิจการ (ธนิฏฐา มณีโชติ, 2553) 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ใน
คุณค่าการบริการของโรงแรม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของโรงแรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวจิัย 
 1. ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย จากการศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเป็น
ระบบโดยด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและท าการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
   1.2 ก าหนดกรอบแนวคิด ออกแบบวิธีการวิจัย 
   1.3 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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   1.4 สร้างเครื่องมือโดยใช้หลักการจากทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาประยุกต์และท า
การออกแบบสอบถาม เพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความครอบคลุมของ
เนื้อหา และน าแบบสอบถามน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) 
   1.5 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่แจกออกไป เพื่อน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล จัดท ารูปเล่มและ
น าเสนอผลงานวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มาใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาคือ โรงแรมยู-สบาย พาร์ค โรงแรมจอมสุรางค์ โรงแรมแคนทารี โรงแรมอิมพีเรียลโคราช โรงแรมสีมาธานี 
โรงแรมโคราปุระ โรงแรมวีวัน โรงแรมสบาย โรงแรมลีโอซอ และโรงแรมรายาแกรนด์ โดยไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มาใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่าง W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วน มีค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
  การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ท าวิจัย เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้มีความเที่ยง (Reliability)  มีความน่าเชื่อถือ (Validity) มีดังนี้ 
   1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโดยพิจารณาความ
ถูกต้องด้านการใช้ภาษาความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัย และความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Construct Validity) จากนั้นน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   2. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้มาใช้บริการโรงแรมระดับ 
3 ดาวขึ้นไป ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด หาความเที่ยง (Reliability) 
และน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ความเชื่อมั่นที่
มาตรฐาน คือ มากกว่า 0.70 ขึ้นไป ซ่ึงการทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.965 เป็นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับ
ได้  
  4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญ 2 แหล่งดังนี้ 
   4.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
   4.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้
มาใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจ านวน 400 ชุด  
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  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามขั้นตอนดังนี้ 
   5.1 ลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถาม บันทึกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
   5.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
    1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาการ
แจกแจงความถี่  และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่  1 ซึ่งเป็นลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
    2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ในคุณค่าการบริการโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    4) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อค าถามที่มีลักษณะปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติเชิงพรรณนา 
   5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ในคุณค่าการบริการของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. สรุปผลข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม 
   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 58.80 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อย
ละ 33.00 การศึกษาอยู่นะดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 50.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
รับจ้าง ร้อยละ 33.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 27.80  ตามล าดับ 
  2. ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม        

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.97, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา (X̄ = 4.09, S.D. = 

0.51) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย (X̄  = 4.08, S.D. = 0.39) และด้านผลิตภัณฑ์ (X̄  
= 4.06, S.D. = 0.48) ตามล าดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายองค์ประกอบสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ห้องพักและบริเวณรอบโรงแรมมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ     การ
ออกแบบตกแต่งภายในของโรงแรม ความสวยงาม น่าเข้าพัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และห้องพักมีรูปแบบ
หลากหลายให้เลือก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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   2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า        
มีราคาพิเศษตามลักษณะของอาชีพเฉพาะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ราคาห้องพักมีหลายระดับให้เลือก
และแสดงอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และราคาห้องพักเหมาะสมกับประเภทของห้องพัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
   2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก       
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมสามารถค้นหาได้หลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ สามารถส ารองห้องพักทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และท าเลที่ตั้ง
โรงแรมอยู่ในท าเลที่สะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  3. การรับรู้ในคุณค่าการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม     

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.04, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านด้านคุณค่าของบริการ   (X̄ 

= 4.09, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ด้านคุณค่าของบุคลากร (X̄ = 4.08, S.D. = 0.439) และด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

(X̄ = 4.03, S.D. = 0.43) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายองค์ประกอบสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
   3.1 การรับรู้ในคุณค่าการบริการด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมได้อย่างสวยงามและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ผู้ใช้บริการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และชื่อของโรงแรมเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   3.2 การรับรู้ในคุณค่าการบริการ ด้านคุณค่าของบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การบริการที่ท่านได้รับจากการเข้าพักคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าพักมีความเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพนักงาน
ให้บริการทันทีที่ท่านเดินทางมาถึงโรงแรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   3.3 การรับรู้ในคุณค่าการบริการ ด้านคุณค่าของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า พนักงานสามารถเก็บความลับของลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่เข้าพัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ พนักงานมีความช านาญในการเสนอราคาประเภทของห้องพัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพนักงานเอา
ใจใส่ในการบริการให้แก่ท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
  4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 
   4.1 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยต้องการห้องพักและบริเวณรอบโรงแรมมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี การออกแบบตกแต่ง
ภายในของโรงแรม ความสวยงาม น่าเข้าพัก และห้องพักมีรูปแบบหลากหลายให้เลือก เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่า
การบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น 
   4.2 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการส่วนประสมทางการตลาด   ด้าน
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ลักษณะทางกายภาพ โดยต้องการพื้นที่ให้บริการมีความกว้างขวางโอ่โถง สบายตา พนักงานสามารถให้รายละเอียด
ข้อมูลการให้บริการห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรมอย่างชัดเจน และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
เข้มงวดและได้มาตรฐาน เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่ม
มากขึ้น 
   4.3 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการส่วนประสมทางการตลาด                      
ด้านราคา โดยต้องการมีราคาพิเศษตามลักษณะของอาชีพเฉพาะราคาห้องพักมีหลายระดับให้เลือกและแสดงอย่าง
ชัดเจน และราคาห้องพักเหมาะสมกับประเภทของห้องพัก เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น 
   4.4 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการส่วนประสมทางการตลาด                      
ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมสามารถค้นหาได้หลายช่องทาง สามารถ
ส ารองห้องพักทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และท าเลที่ตั้งโรงแรมอยู่ในท าเลที่สะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทาง 
เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น 
   4.5 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการ โดยต้องการท่านสามารถติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลา การจองห้องพักต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง
แม่นย า และการเอาใจใส่ในการบริการกล่าวทักทายเมื่อท่านเข้าพักและการกล่าวค าลา เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่า
การบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น 
   4.6 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
บุคคล โดยต้องการขั้นตอนการให้บริการของพนักงานไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน พนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และพนักงานแต่งกายเรียบร้อยมีบุคลิกภาพดีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการ
บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น 
    4.7 ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย โดยต้องการมีการโฆษณาโรงแรมผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ หรือมีของสมนาคุณให้กับลูกค้าเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงโปรโมชั่น ข่าวสารช่วงเทศกาล หรืองานวันส าคัญต่างๆ เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการ
โรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น 
   4.8 ส่วนประสมทางการตลาดทุกๆด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเข
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 31.40 (Adj R2 = 0.314) 
 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-101- 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยผลวิจัยพบว่าประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อ
การรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย จึงแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถท างาน
ร่วมกันท าให้เกิดผลในตลาดเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler (2003) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง   สิ่งที่เสนอ
ขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) 
มีค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานงานวิจัยของ มาริสา 
จันทะวาลย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเกสท์เฮาส์ของนักท่องเที่ยวในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลตอการเลือกบริการในทิศทางเดียวกัน 
และได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เดชา บุญก่อสร้าง (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการไปรษณีย์ ที่ท าการไปรษณีย์ในสังกัดส านักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือด้านผลิตภัณฑ์ งานวิจัยของ รุ่งโรจน์ 
สงสระบุญ (2555) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์สาขาท่าพระ โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านลักษณะทางกายภาพ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชยฉัตร แสงคุณที (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต้อการเลือกโรงแรมที่มี
การรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น พบว่า พนักงานให้ความส าคัญและปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารที่
เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรม งานวิจัยของ กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยที่ส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของ ลูกค้า (7C’s) ทั้ง 7 ด้าน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านความสบายด้านต้นทุนดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าในทุกๆ ด้านเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกถึงการดูแลเอา
ใจใส่และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ การะเกด แก้วมรกต (2554) 
เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัด
กระบี่ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในจังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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 2. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย ที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการ
โรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก ผู้ใช้บริการโรงแรมต้องการมีการโฆษณาโรงแรมผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ หรือมีของสมนาคุณให้กับลูกค้าเสมอ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงโปรโมชั่น ข่าวสารช่วงเทศกาล หรืองานวันส าคัญต่างๆ เพื่อส่งผลต่อ
การรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
Lamb, Hair and Mc Danial (2000) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคามาประสมกันเป็นหนึ่งเดียว จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยฉัตร แสงคุณที (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต้อ
การเลือกโรงแรมที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น พบว่าส่วนมากไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 นอกจากนี้ ยังมีผู้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อตัวแปรตามประกอบด้วย 
สวิตา เดชวรสุทธ (2558) ได้ศึกษา อิทธิพลของการรับรู้ตราสินค้า ความสนใจในการส่งเสริมการขาย และความพึง
พอใจในการบริการ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า TNT ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ตราสินค้า และความพึงพอใจใน
การบริการส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า TNT อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทางด้านความสนใจที่มีต่อการส่งเสริม
การขายนั้น ไม่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า TNT และนอกจากการอภิปรายผลการวิจัย พบว่าตัวแปรส่วนประสม
ทางการตลาดไม่ส่งผลต่อตัวแปรตามแตกต่างกันในแต่ละด้านสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการศึกษาวิจัยขึ้นอยู่กับ
บริบท เช่น ส่วนประสมทางการตลาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่ส่งผลต่อตัวแปร
ตามเกิดความแตกต่างตามไปด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  
 1. กลุ่มผู้ใช้บริการโรงแรม ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้คือ  เพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 
ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม เนื่องจากมีพฤติการณ์ในการเข้าพักสูงที่สุด จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาวางเป้าหมาย เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 
 2. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับ ห้องพักที่มีรูปแบบหลากหลายให้เลือก 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกห้องพักได้ตามแบบที่ต้องการ มีความหลากหลายของสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก   
และการออกแบบตกแต่งภายในของโรงแรมความสวยงาม น่าเข้าพัก เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้บริการเลือกที่จะเข้า
มาพัก 
 3. ด้านราคา ผู้ประกอบการโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับมีราคาพิเศษตามลักษณะของอาชีพ เนื่องจากบาง
อาชีพต้องมีการเดินทางและพักที่โรงแรมต้อง โรงแรมควรมีราคาส าหรับกลุ่มอาชีพเฉพาะ มีราคาห้องพักหลายระดับให้
เลือกและแสดงอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกและตัดสินใจในการเข้าพัก และราคาห้องพักควรเหมาะสมกับ
ประเภทของห้องพัก 
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 4. ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโรงแรมที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้หลายช่องทาง ท าเลที่ตั้งโรงแรมอยู่ในท าเลที่สะดวกและปลอดต่อการ
เดินทางมาพักของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการสามารถเลือกช าระเงินค่าห้องพักได้หลายช่องทาง เช่น ช าระเป็นเงินสด     
บัตรเครดิต บัตรเดบิต เช็ค หรือการโอนผ่านทางแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ  
 5. ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต เพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาที่พักได้ผ่านทางอินเตอร์ รับรู้โปรโมชั่นต่างๆ ข่าวสารในช่วงเทศกาล หรือวันส าคัญที่โรงแรมมี
การจัดโปรโมชั่นหรือมีการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการและการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดที่มีศักยภาพว่าจะได้รับความเชื่อถือและเป็นวิธีหนึ่งที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการได้ในระยะยาว 
 6. ด้านบุคคล ผู้ประกอบการโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการให้การบริการของพนักงานที่ให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการต้องไม่ยุ่งยาก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน ให้ข้อมูลชัดเจนและถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและมี
ความรู้เกี่ยวกับโรงแรมที่ท าเป็นอย่างดี พนักงานควรมีใจรักบริการ เพื่อสามารถให้ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี พนักงานต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และมีการแต่งกายที่เรียบร้อย
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและผู้ใช้บริการจะมีความภักดีต่อโรงแรม 
 7. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านการติดต่อสื่อสารโดยที่ผู้ใช้บริการสามารถ
ติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลกับพนักงานเกี่ยวกับที่โรงแรม พนักงาน
ต้องมีความรู้ในการจองห้องพัก การให้ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องแม่นย า และเอาใจใส่ในการบริการแก่
ผู้ใช้บริการ มีการกล่าวทักทายและกล่าวค าลา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรที่ใช้ในศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เฉพาะผู้ใช้บริการ
โรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้น ควรจะมีการท าวิจัยที่เก็บตัวอย่างจาก
ผู้ใช้บริการโรงแรมอ าเภออื่น เพื่อให้ทราบผลการศึกษาที่ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในแต่ละช่วงเวลาจะช่วยให้น าผลวิจัย
ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
 2. ควรท าการศึกษาในปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ศึกษาความพึงพอใจ 
ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโรงแรม เพื่อให้เกิดผลสรุปที่หลากหลาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้การบริการ ว่าการรับรู้การ
บริการมีความแตกต่างกันอย่างไร 
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