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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีความ สมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอื ลกูคา้ชาวต่างชาตทิีใ่ชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหส์ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ลูกคา้ทีล่กัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ภูมลิ าเนา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้
บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาดและด้านพนักงานให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตัดสนิใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ
ให้บรกิาร ด้านราคา และด้านช่องทางจดัจ าหน่ายตามล าดบั มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ          
ปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด การตดัสนิใจใชบ้รกิาร โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study the relationship between the service marketing mix 
and the service usage decisions of customers at small and medium sized hotels in the Bangkok 
metropolitan area. The samples in this study consisted of foreign customers regarding their service 
usage of small and medium sized hotels in Bangkok. The questionnaire was constructed and used as 
the tool for collecting data. The data was statistically analyzed using percentage, mean and standard 
deviation. The statistical hypothesis testing of the data employed a t-test, one-way ANOVA and Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient.  

The customers of different genders, living situation and an average monthly income had 
different service usage decisions regarding small and medium hotels in the Bangkok metropolitan area at 
a statistically significant level of 0.01. 

The service marketing mix with regard to the aspects of promotion and people were related to 
service usage decisions of small and medium sized hotels in the Bangkok metropolitan area. This 
correlation was in the same direction and at the high level at statistically significant level of 0.01.  

The service marketing mix with regard to products and services, physical evidence, process, 
price and place were related to the service usage decisions of small and medium sized hotels in the 
Bangkok metropolitan area. The correlation the same direction at a  medium level and at statistically 
significant level of 0.01.  
 
Keywords: Marketing Mix, Service Usage Decisions , Small and Medium Hotel 
 
บทน า  
 ธุรกจิบรกิารประเภทโรงแรมเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและมบีทบาทส าคญั
ต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึง่เป็นศูนย์กลางธุรกจิของประเทศ
และรฐับาลสนับสนุนในการส่งเสรมิการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ เนื่องจากธุ รกจิขนาดกลางและ
ขนาดเลก็เป็นรากฐานและก าลงัส าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม  จากรายงานของบรษิทัที่
ปรกึษาและบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์(ศูนย์วจิยักสกิร. 2556) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2553-2557 จะมโีรงแรมสรา้ง
เสรจ็พรอ้มเปิดให้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 2,700 หอ้งต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 จะมโีรงแรมสรา้งเสรจ็
พรอ้มให ้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้ประมาณ 4,000 หอ้ง และมแีนวโน้มส าหรบัปี พ.ศ. 2559-2561 
จะมีโรงแรมสร้างเสร็จพร้อมให้บริการเพิ่มขึ้นอีกรวมทัง้สิ้น 3,700 ห้อง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง              
ทีย่าวนานต่อเน่ืองจากปลายปี พ.ศ. 2556 ส่งผลท าใหน้ักท่องเทีย่วชาวต่างชาตลิดลงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิ
ท่องเทีย่ว โดยเฉพาะธุรกจิโรงแรม จากสถติขิองกรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ใน
กรุงเทพมหานคร ในปี พ .ศ. 2557 มีจ านวนรวมทัง้สิ้น 15.5 ล้านคน ซึ่งลดลง 11.3% จากปี พ.ศ. 2556 ที่มี
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดนิทางเขา้มาประเทศไทย จ านวน  17.5 ล้านคน ส่งผลให้อตัราการเขา้ใช้
บริการห้องพักของโรงแรมลดลงจากอัตราเฉลี่ย  74.3% ในปี พ .ศ . 2556 เป็น 57.8% ในปี พ .ศ . 2557 
ผู้ประกอบการจงึให้ความสนใจในการลงทุนในธุรกจิบรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นธุรกิจที่ใช้เงนิ
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ลงทุนไม่สูง มีความเสีย่งต ่ากว่าและไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกบัการท าธุรกิจบรกิารโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจ
บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็สามารถสรา้งรายไดม้หาศาล 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาเรื่อง “สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ” เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขนัใน
ปัจจุบนัจะยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้นัน้ จงึท าให้ผู้ประกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนหากลยุทธ์และวธิกีาร
วางแผนการตลาดเพื่อมาใช้การปรบัแผนทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์การแข่งขนัของคู่แข่ง 
รวมทัง้ยงัต้องการศึกษาว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบนัจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีการ
ด าเนินชวีติรปูแบบใหม่อย่างไร และนกัท่องเทีย่วจะใชปั้จจยัดา้นการตลาดตวัใดมาพจิารณาเพื่อตดัสนิใจใชบ้รกิาร
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภูมลิ าเนา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา ดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานให้บรกิาร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ของลกูคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ภูมิล าเนา รายได้ต่อเดือน และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบรกิาร ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด พนกังานใหบ้รกิาร กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพ 
 2. ตวัแปรตาม ประกอบด้วย การตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั  
 1. ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ภูมลิ าเนา และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานให้บรกิาร ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านลกัษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร   
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ลกูคา้ชาวต่างชาตทิีใ่ชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ลูกคา้ชาวต่างชาตทิีใ่ชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 
 การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาจะใชค้วามถี่ 

(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธบิายขอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา ภูมลิ าเนา รายไดต่้อเดอืน ใชค้่าเฉลีย่ (X̅) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวเิคราะห์ส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ของลกูคา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร และการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและเลก็ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานดงันี้  
             สมมติฐานข้อท่ี 1 ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา ภูมลิ าเนา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
           ส าหรบั เพศ สถานภาพสมรส สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Independent t-test 
           ส าหรบั อายุ การศกึษา ภูมลิ าเนา และรายได ้สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื One-Way ANOVA 
            สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ของลกูคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติที่ทดสอบความ สัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา ภูมลิ าเนา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยแจกแจงความถี ่และค่ารอ้ยละ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 400 ตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 อายุ 26 – 35 ปี จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 มี
สถานภาพโสด จ านวน 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.8 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 299 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
74.7 มีภูมลิ าเนาอยู่ในทวีปเอเชยี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 2,000 USD จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.8 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์และบรกิาร 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานให้บรกิาร  ด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  จากการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
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ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก พบว่าทุกขอ้ใหค้วามส าคญัระดบัมาก โดย
ดา้นระบบรกัษาความปลอดภยัมาตรฐานมคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมาคอื ภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงของโรงแรม โรงแรมม ี
WIFI ไวใ้หบ้รกิาร ภายในหอ้งพกัมรีะบบควบคุมทีท่นัสมยั และโรงแรมมหีอ้งพกัใหเ้ลอืกหลากหลาย ตามล าดบั 
 ด้านราคาโดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกบัคุณภาพ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารในระดบัมากทีสุ่ด หอ้งพกัมหีลายราคาใหเ้ลอืก โรงแรมมป้ีายบอกราคาชดัเจนส าหรบัลูกคา้ 
ทีไ่ม่ไดจ้องล่วงหน้า มรีาคาพเิศษส าหรบัการจองห้องพกัล่วงหน้าใหค้วาม ส าคญัอยู่ในระดบัมาก ราคาหอ้งพกัมี
ความคงทีแ่ละไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และมสีทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้พกัเป็นหมู่คณะหรอืแบบกลุ่มให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก พบว่าการจองหอ้ง พกัผ่านเวป็
ไซต์โรงแรม สะดวก รวดเรว็ โรงแรมมชี่องทางการช าระเงนิได้หลายช่องทางและโรงแรมมชี่องทางจดัจ าหน่าย
หลายทางเลือกจองผ่าน OTA, Agent, B2C, B2B,  Airline Packageให้ความ ส าคัญระดับมาก โดยการจอง
หอ้งพกัผ่านเวป็ไซตโ์รงแรม สะดวก รวดเรว็มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ สว่นโรงแรมมกีารรบัช าระค่าผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
หลายประเภท ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 ดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยการจดัแคมเปญร่วมกบัสาย
การบนิ บตัรเครดติ บรษิทัทวัร์ใหค้วามส าคญัระดบัมากทีสุ่ด ส่วนการท าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่าน Website 
Guild map Bill Board มีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการตลาดแต่ละเทศกาล มีสิทธิพิเศษส าหรบัลูกค้าที่มาเป็น
สมาชกิของโรงแรม มโีปรโมชัน่ Redeem ค่าใชจ้่ายเป็นสว่นลด และมแีคมเปญใหก้บัลกูคา้ทีพ่กันานและทีก่ลบัมา
พกัซ ้าใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
  ด้านพนักงานให้บรกิารโดยรวมมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยการให้บริการของพนักงาน
แผนกส ารองหอ้งพกัและอธัยาศยัและความเป็นมติรของพนักงานใหค้วามส าคญัระดบัมากทีส่ดุ สว่นการใหบ้รกิาร
ของพนักงานแผนกต้อนรบั การให้บรกิารของพนักงานรบัโทรศพัท์ให้ขอ้มูลข้อเสนอแนะ ประสทิธภิาพในการ
แกปั้ญหาพนักงานการใหค้วามช่วยเหลอืรวดเรว็ การใหบ้รกิารของพนักงานแผนกหอ้งอาหาร และการใหบ้รกิาร
ของแผนกแม่บา้นใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก พบว่า ทุกขอ้ให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยขัน้ตอนการช าระสนิค้าบรกิารรวดเรว็ถูกต้องมคี่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมาคอื ขัน้ตอนการช าระเงนิมี
ความสะดวกไม่ซบัซ้อน ขัน้ตอนการส ารองห้องพกัมีความสะดวกไม่ซบัซ้อน ประสทิธภิาพการสื่อสารภายใน
รวดเรว็ถูกตอ้ง และขัน้ตอนในการเชค็อนิและเชค็เอาทไ์ม่ยุ่งยากรวดเรว็ ตามล าดบั 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก พบว่า ทุกขอ้ใหค้วามส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยอุปกรณ์เครื่องมอืในการใหบ้รกิารได้มาตรฐานทนัสมยั มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื การตกแต่ง
ภายนอก ภายในโรงแรมสวยงามมเีอกลกัษณ์ โรงแรมมเีครื่องหมายการนัตรีบัรองคุณภาพทีเ่ป็นทีย่อมรบั และมี
ป้ายสญัลกัษณ์ป้ายแจง้ขอ้มลูต่างๆ ทัง้ภายในภายนอกโรงแรมหอ้งพกัชดัเจนหาง่าย ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ของลูกค้าในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ระดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารอยู่ในระดบัมาก พบว่าตดัสนิใจใชบ้รกิารเพราะเป็นสมาชกิ
หรอืไดส้ทิธปิระโยชน์จากการเป็นสมาชกิ และตดัสนิใจใชบ้รกิารเพราะพนักงานให้บรกิารและการบรกิารทัง้ก่อน
และหลงัการขาย ใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ สว่นการตดัสนิใจใชบ้รกิารเพราะสว่นลดพเิศษและรายการ
สง่เสรมิการขายทีโ่รงแรมน าเสนอใหก้บัลูกคา้ การตดัสนิในใชบ้รกิารโรงแรมเพราะชื่อเสยีงโรงแรมมใีบรบัประกนั



6 
 

การนัตีคุณภาพ ตัดสนิใจใช้บรกิารเพราะการเดนิทางสะดวก ตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมเพราะอตัราค่าห้องพกั 
ตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมเพราะการออกแบบ การตกแต่งทัง้ภายในและภายนอก ใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัมาก  
 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลูกค้าท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา ภูมลิ าเนา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เลก็ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ลูกคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย         
เพศหญงิมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากกว่าเพศชาย  

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ลูกคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในเขตกรุงเพทมหานครแตกต่างกนั 
ผลการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขต
กรุงเพทมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ผลการศกึษาพบว่า ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ลูกค้าทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ผลการศกึษาพบว่า ลกูคา้ทีร่ะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ลูกคา้มภีูมลิ าเนาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เลก็ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
ผลการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่ภูมลิ าเนาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัย ส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน            
ทีต่ัง้ไว้ โดยลูกค้าที่มภีูมลิ าเนาอยู่ในทวปีเอเชยีมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขต
กรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยลูกค้าที่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 4,001 – 6,000 USD มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเลก็มากทีส่ดุ 
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สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานให้บรกิารด้านกระบวน การให้บรกิารและดา้น
ลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กของลู กค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ด้านผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.596 ซึ่งตวัแปรสองตวัมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีว กนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าลูกค้าโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยรวมมากขึน้ จะท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมลกูคา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

ดา้นราคา เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ อย่างมนีัย ส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.495 ซึ่งตัวแปรสองตัวมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าลูกค้าโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวมมากขึ้น จะท าให้การ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมของลกูคา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.493 ซึ่งตวัแปรสองตวัมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีว กนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าลูกค้าโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางจดั
จ าหน่ายโดยรวมมากขึน้ จะท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมของลกูคา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นการสง่เสรมิทางการการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.700 ซึ่งตวัแปรสองตวัมคีวาม สมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัสูง กล่าวคอื ถ้าลูกค้า
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
การสง่เสรมิการตลาดโดยรวมมากขึน้ จะท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมของลกูคา้เพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าสว่นประสมทางการ ตลาดบรกิารดา้น
พนักงานให้บรกิารโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.652 ซึ่งตวัแปรสองตวัมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง เดยีวกนัในระดบัสงู กล่าวคอื ถ้าลูกค้าโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านพนักงานให้บรกิาร
โดยรวมมากขึน้ จะท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมของลกูคา้เพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

ดา้นกระบวนการให้บรกิาร เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ด้านกระบวนการให้บรกิารโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.518 ซึ่งตวัแปรสองตวัมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าลูกค้าโรงแรม
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ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
กระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมมากขึน้ จะท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมของลกูคา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.545 ซึง่ตวัแปรสองตวัมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้ลกูคา้โรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพ   มหานคร ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวมมากขึน้ จะท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมของลกูคา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเลก็ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศหญงิมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญงิมกัจะเป็นคนตดัสนิใจเลอืกที่
พกัในการเดนิทาง เพราะเพศหญงิมคีวามรอบคอบในศกึษาหาขอ้มูล รวมถงึจะมเีตรยีมการและวางแผนล่วงหน้า
ก่อนการตดัสนิใจมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ (2552) ได้ศกึษาปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารโรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมวทิ พบว่าลูกค้าที่มเีพศแตกต่างกนัมีความ         
พงึพอใจใชบ้รกิารโรงแรมเวสตนิแกรนดส์ขุมุวทิแตกต่างกนั 

2. ลูกค้าที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากลูกค้าแต่ละช่วงอายุ ไม่ได้
คาดหวงัว่าจะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารทีเ่หมาะกบัช่วงอายุของตน อาจเพราะทราบว่าโรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเลก็มกัมหีอ้งพกัและสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่ป็นมาตรฐานไวส้ าหรบับรกิารลกูคา้ทัว่ๆ ไป ไม่ไดจ้ าเพาะ
เจาะจงกบักลุ่มอายุลูกคา้เพยีงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึง่ต่างจากโรงแรมทีเ่ป็นแบบรสีอรท์ซึ่งมวีตัถุประสงค์ไวส้ าหรบั
เพื่อการพกัผ่อน ดงันัน้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารอาจจะตอ้งเน้นเพื่อใหต้อบสนองต่อช่วงอายุของกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นลกูคา้
เป้าหมายของโรงแรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรเดช เนตรสุวรรณ และคณะ (2553) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการเลอืกใชบ้รกิารประเภททีพ่กัเพื่อการท่องเทีย่วในจงัหวดั เพชรบรูณ์ พบว่า นกัท่องเทีย่วทีอ่ายุแตกต่างกนัมี
ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารประเภททีพ่กัเพื่อการท่องเทีย่วในจงัหวดัเพชรบรูณ์ไม่แตกต่างกนั  

3. ลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากลูกค้าที่มสีถานภาพโสด หรอื
สถานภาพสมรสย่อมมคีวามต้องการเดนิทางท่องเทีย่วและใชบ้รกิารโรงแรมเหมอืนกนั และโรงแรมมกีารปรบัปรุง
รูปแบบการใหบ้รกิารที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ (2552) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงแรมเวสตนิ
แกรนดส์ขุมุวทิ พบว่าลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจใชบ้รกิารโรงแรมเวสตนิแกรนดส์ขุมุวทิ
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

4. ลูกค้าที่ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากลูกคา้แต่ละรายจะมกีารรบัรูแ้ละ
สามารถตอบสนองต่อการบรกิารทีไ่ดร้บัจากโรงแรมโดยไม่จ าเป็นว่าลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาสงู จะมกีารรบัรูแ้ละ
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ตอบสนองต่อการบรกิารได้ดกีว่าลูกคา้ที่ระดบัการศกึษาต ่ากว่า ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กรณัย ์สุทธารมณ์ 
(2546) ไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของโรงแรมรอยลั ไดมอน จงัหวดัเพรชบุร ีพบว่า 
ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของโรงแรมไม่แตกต่างกนั   

5. ลูกค้าที่ภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ของลูกค้า             
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าจากทวีปเอเชียมีการ            
ตดัสนิใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากที่สุด เนื่องจากลูกค้าชาวเอเชยีตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรม              
ทีพ่กัและบรกิาร โดยดูจากรูปลกัษณ์ภายในและภายนอกโรงแรม มอีุปกรณ์เครื่องมอืทีท่นัสมยั และมกีารตกแต่ง           
ที่มีเอกลกัษณ์สวยงาม แตกต่างจากลูกค้าจากทวีปยุโรปและทวีปอื่นๆ ที่มักจะตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมที่มี
ชื่อเสยีง มีความน่าเชื่อถือ เพราะคาดหวงัในความเป็นมาตรฐานของที่พักและการให้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อรุณี ลอมเศรษฐ ี(2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใิน
การเลอืกใช้บรกิารทีพ่กัในเขตกรุงเพทมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิีม่ภีูมลิ าเนาแตกต่างกนัมกีาร
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัแตกต่างกนั 

6. ลูกคา้ที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
4,001-6,000 USD มีการตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
เนื่องจากลูกค้าที่มรีายได้สูงกว่ามคีวามสามารถในการใช้เงนิและโอกาสเลอืกที่พกัได้หลายระดบัราคามากกว่า
ลกูคา้ทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อย ลกูคา้ทีม่รีายไดน้้อยจะคาดหวงัสนิคา้และบรกิารสงูกว่าในเรื่องความคุม้ค่าของเงนิที่
จ่ายไปกบัสิง่ทีจ่ะไดร้บักลบัมา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ (2552) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารโรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมวทิ พบว่า ลูกค้ากลุ่มรายได้ต่างๆ มรีะดบัความพึง
พอใจโดยรวมในการเขา้พกัโรงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ แตกต่างกนั 

7. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
ผลติภณัฑ์และบรกิารเป็นสิง่ที่ลูกคา้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาว่าจะตดัสนิใช้บรกิารผลติภณัฑ์และบรกิารนัน้
หรอืไม่ ถ้าหากสามารถสรา้งผลิตภณัฑ์และบรกิารที่ด ีมคีุณภาพ มคีุณค่า และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ได ้กจ็ะมผีลท าให้สามารถจ าหน่ายผลติภณัฑ์และบรกิารให้กบัลูกค้าเพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ อรุณี ลอมเศรษฐ ี(2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการ
เลือกใช้บริการที่พกัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านที่พักและการบริการ              
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 เนื่องจากราคาเป็นสิง่ส าคญั            
ทีล่กูคา้ใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรุณี ลอมเศรษฐ ี(2554) ไดศ้กึษาเรื่อง
ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติในการเลือกใช้บรกิารที่พกัในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามคีวามสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ           
ในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัการทีห่อ้งพกัมใีหเ้ลอืกหลายระดบั
ราคา การก าหนดราคาหอ้งพกัและบรกิารต่าง ๆ อย่างชดัเจนทีส่ดุ 

9. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากลกูคา้ที่
ใช้บรกิารเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ความสะดวกสบายในการจองห้องพกัและช่องทางการช าระเงนิ จงึเป็นปัจจยั
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ส าคญัในการตดัสนิใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรุณี ออมเศรษฐ.ี (2554) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัที่ผลต่อการ
ตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดดา้นสถานทีห่รอืช่องทางจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บักบัการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
ในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในเขตกรุงเทพมหานคร 

10. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้
บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก
ลกูคา้เป็นชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่จะเดนิทางเขา้มาเป็นบางช่วง หรอืในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว จงึตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั
จากรายการส่งเสริมการขายว่าตรงตามความต้องการของตนเองหรอืไม่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลธินี           
อยู่คง (2555) การวจิยัเรื่องการศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เขา้พกัโรงแรมในจงัหวดัระนอง 
พบว่า การส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เขา้โรงแรมในจงัหวดั
ระนอง โดยนกัท่องเทีย่วม ีมคีวามพงึพอใจ ดา้นการโฆษณาโรงแรมผ่านสือ่ต่างๆ เช่น วทิยุ ป้ายโฆษณา นิตยสาร 
แผ่นพบั ฯลฯ การประชาสมัพนัธโ์รงแรมร่วมกบัหน่วยงาน องคก์รต่างๆ  

11. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิาร
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
พนักงานใหบ้รกิารมอีธัยาศยัและแสดงความเป็นมติรทีด่กีบัลูกคา้ในการใหบ้รกิาร สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและ
ใหค้ าแนะน า รวมทัง้แกปั้ญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ไดด้ ีกจ็ะสามารถท าใหล้กูคา้ตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมมากขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรางคนา แกว้ตา (2557) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจนีในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า ป้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
พนักงานใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมและแรงจูงใจในการตดัสนิใจเลอืกใชธุ้รกจิทีพ่กัของนักท่องเทีย่ว
ชาวจนี ในจงัหวดัภูเกต็ 

12. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
กระบวนการใหบ้รกิารสามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ ในเรื่องของขัน้ตอนการจองหอ้งพกั การจดัหา
และส่งมอบห้องพกั ขัน้ตอนการช าระเงนิ การเชค็เอาท์ ที่สะดวกรวดเรว็ ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ 
อรุณี ออมเศรษฐ ี(2554) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัที่ผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลอืกใช้
บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการกระบวนการบริการมี
ความสมัพนัธก์บักบัการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเรื่องประสบการณ์เกีย่วกบัการวธิกีารจองหอ้งพกั/ทีพ่กั  

13. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กบัการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
เนื่องจากลูกค้าจะน าลกัษณะทางกายภาพของโรงแรมมาพิจารณาเพิ่มเติม ถ้าโรงแรมมีลกัษณะทางกายภาพ           
ทัง้ผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่ดี จะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ส าหรบัความคุ้มค่าและคุณภาพใน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เป็นการสรา้งความประทบัใจมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความทนัสมยัและพรอ้มใชง้านของอุปกรณ์
เครื่องมอื บรรยากาศบรเิวณรอบทีพ่กั เครื่องหมายการนัตหีรอืรบัรองคุณภาพ รวมทัง้ระบบรกัษาความปลอดภยั
ภายในห้องพกั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภาวณีิ  เต็มดี (2553) ได้ศกึษาปัจจยัที่ผลต่อการเขา้รบับรกิารใน 
Boutique Hotel ของนักท่องเทีย่วที่เดนิทางมาในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพมคีวาม สมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการเลอืกใช้บรกิารโรงแรม Boutique Hotel ของนักท่องเที่ยว             
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ทีเ่ดนิทางมาในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยลูกคา้ใหค้วามส าคญัในเรื่องดา้นการออกแบบตกแต่งมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั
โดดเด่น บรรยากาศโดยรอบน่ารื่นรมย ์ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัโดยก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ลูกค้าเพศหญิง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 2,000 เหรียญสหรฐั และภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย 
เน่ืองจากมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากทีส่ดุ 

2. ผู้ประกอบการควรมีการจดัรายการส่งเสรมิการตลาด โดยจดัโปรโมชัน่  Redeem ค่าใช้จ่าย เพราะ
ลูกค้าต้องการเอามาเป็นส่วนลดในการช าระค่าบรกิาร และควรมีโปรโมชัน่ส่งเสรมิการตลาดในแต่ละเทศกาล 
เน่ืองจากลกูคา้เป็นชาวต่างชาตจิะเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยในช่วงเทศกาลเป็นสว่นใหญ่  

3. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลควรเตรยีมความพรอ้มใหก้บัพนกังานใหบ้รกิาร เนื่องจากพนักงานใหบ้รกิารตอ้ง
ติดต่อกบัลูกค้าตลอดเวลา การฝึกอบรมจะท าให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่องานบรกิารบริการด้วยอธัยาศยัที่ด ี             
ยิม้แยม้แจ่มใส สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมทัง้พนักงานบรกิารสามารถใหข้อ้มูล
ขอ้เสนอแนะไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยห้องพักควรมีระบบควบคุม            
ทีท่นัสมยัเพื่อง่ายต่อการใชง้าน ควรม ีWifi ไวบ้รกิาร เพื่อความสะดวกการตดิต่อสือ่สาร และหอ้งพกัควรมใีหเ้ลอืก
หลากหลาย เน่ืองจากลกูคา้เป็นชาวต่างชาตมิภีูมลิ าเนาแตกต่างกนัจงึมคีวามตอ้งการไม่เหมอืนกนั  

5. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัลกัษณะทางกายภาพเป็นอกีปัจจยัหนึ่งที ่โดยโรงแรมควรแสดง
เครื่องหมายการนัตีรบัรองคุณภาพด้านการบริการเพื่อท าให้ลูกค้าเชื่อถือ มีการติดตัง้ป้ายสญัลักษณ์ต่างๆ            
ทัง้ภายในและภายนอกโรงแรมใหม้องเหน็ไดง้่าย  

6. ผู้ประกอบการควรก าหนดมาตรฐานของกระบวนการในการให้บรกิาร ควรก าหนดขัน้ตอนการช าระ
ค่าบรกิารให้รวดเรว็และถูกต้อง เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อลูกค้า           
และควรใหค้วามส าคญักบัขัน้ตอนการลงทะเบยีนเขา้พกัและการคอืหอ้งพกั โดยจะต้องมขี ัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยากและ 
ใชเ้วลานานเกนิไปเพื่อไม่ใหล้กูคา้รอนาน  

7. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัดา้นราคา โดยหอ้งพกัควรมหีลายราคาใหเ้ลอืกเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลายขึน้ และควรก าหนดราคาหอ้งพกัใหค้งทีไ่ม่ควรปรบัเปลีย่นบ่อยเพราะจะท า
ใหลู้กคา้ลงัเลในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ควรมรีาคาพเิศษใหส้ าหรบัลูกคา้ทีจ่องล่วงหน้าและลกูคา้ทีเ่ป็นสมาชกิของ
โรงแรมดว้ย  

8. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการพัฒนาปรบัปรุงเว็ปไซต์ให้
ทนัสมยัและปรบัเปลีย่นขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ท าใหลู้กค้าสามารถหาขอ้มูลไดถู้กต้อง สะดวก รวดเรว็ขึน้ 
อกีทัง้ยงัต้องเพิ่มช่องทางการรบัช าระเงนิให้มหีลายช่องทางมากขึน้ เช่น ลูกค้าสามารถช าระผ่านธนาคารหรอื          
โอนเงนิผ่านธนาคารระหว่างประเทศได ้สามารถช าระดว้ยบตัรเครดติ หรอืใหส้ามารถช าระเงนิทีเ่คาน์เตอรโ์รงแรม
ดว้ยสกุลเงนิของนกัท่องเทีย่วได ้เป็นตน้ 
 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร. อจัฉรียา ศักดิน์รงค์ อาจารย ์            
ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ใหค้ าปรกึษา และเสนอขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยัตลอดจนการตรวจ
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แก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยด ี ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุสิสร ์               
ที่กรุณาเสียสละเวลาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ             
การวจิยั ตลอดจนใหค้ าแนะน าในการวจิยัในครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คณาจารยใ์นโครงการบรหิาร ธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอน 
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎรีวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
รวมถงึขอขอบคุณเจา้หน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ทุกท่านทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอื และอ านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการ ศกึษาของผูว้จิยั ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  และ MBA สาขาการตลาด รุ่น 16 
ที่เป็นก าลังใจให้กันเสมอตลอดจนให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน าเป็นอย่างดี สุดท้ายขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 

คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบแด่ผูม้พีระคุณทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัและประสบการณ์ต่างๆ ในการศกึษาใหแ้ก่ผูว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธ์
ฉบบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ อนัประกอบไปด้วยคณาจารย์ทุกท่าน และท้ายสุดขอมอบแด่บิดา มารดา และทุกคนใน
ครอบครวัทีใ่หก้ารสนบัสนุนทางการศกึษาและคอยเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
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