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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน  400 คน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีที่อยู่อาศัย ปัจจุบันอยู่ในจังหวัด
อื่นๆ คุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 1,678.250 บาท/ครั้ง มีการใช้บริการที่พัก             
3 ครั้ง /ปี ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน          
มีพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกิจที่พักแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการ
รู้จัก และเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่ พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วนสามารถใช้พยากรณ์
สูงสุด ร้อยละ 27.30  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ นักท่องเที่ยวชาวไทย ธุรกิจที่พัก จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the Factors affecting accommodation service usage 
behavior among Thai tourists in Mueang district, in the Kanchanaburi province. The sample in this research 
included four hundred Thai tourists. The results of this research showed that the most of the Thai tourists 
were female, aged between twenty six to thirty- three, single, held a Bachelor’ s degree ,worked as civil 
servants or state enterprise employees, with an average monthly income of 10,001 – 20,000 Baht and 
currently resided in other provinces. The overall service quality was at a good level, with expenses of 
1,678.250 (Baht/per time), with a service usage of three times per year. The results of hypothesis testing 
revealed the following; Thai tourists of a certain age, educational level and average monthly income had 

                                                      
1สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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different service usage behaviors at a level of 0.05 and service quality factors such as tangibility, reliability, 
responsiveness and empathy, which affected the accommodation service usage behavior of Thai tourists 
in Mueang district, in Kanchanaburi province at a level of 0.05, and behavior in using various services of 
the accommodation able to predict the highest percentage at 27.30  
 
Keywords: Service Usage Behavior, Thai Tourists, Accommodation Services, Kanchanaburi Province  
 

บทน า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในการเป็นแหล่งสร้างรายได้ การ
สร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การท่องเที่ยว ยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการค้าการบริการและการลงทุน (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภายในจังหวัด ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงธุรกิจที่พักบริการส าหรับนักท่องเที่ยว โดยในปี 2559 พบว่า มีจ านวนที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์
ทจ านวน 59 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี, 2562) ท าให้เกิดการ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจที่พักส าหรบับริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งต้องมีการปรบัตัวในด้านคุณภาพการให้บริการ อันจะ
น ามาซึ่งการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ในทางกลับกันหากไม่สามารถสร้างความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการได้ก็จะท าให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนการใช้บริการสถานที่อื่น ๆ ที่ดีกว่า (ศันสนีย์ สีพิมขัด, 2556) รวมทั้ง
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวล้วนมีพฤติกรรมและปัญหาต่อการใช้บริการที่แตกต่างกัน การค านึงถึง
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง ซึ่งหากไม่มีการศึกษาพฤติกรรมอย่างลึกซึ้งแล้วนั้น จะส่งผลให้ทิศ
ทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการให้บริการขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่
เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง  

ดังนั้น ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบไปด้วย ความรูปธรรมของการบริการ ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการจึงมีความส าคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่พักท่ีจ าเป็นต้องปรับ
การบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดการใช้บริการซ้ ารวมถึงการบอกต่อ โดยผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นข้อเสนอแนะและเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานน าผลการศึกษาที่ได้มาก าหนดในระดับแผน นโยบาย 
ส าหรับการให้บริการที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว และใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจที่พัก รวมถึงเจ้าของกิจการที่
พักปัจจุบัน สามารถน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และที่อยู่อาศัยปัจจุบันของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเช่ือถือ              
ไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะที่แบ่งแยกความแตกต่างของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส การศึกษา ขนาดครอบครัว สัญชาติ สีผิว ภูมิล าเนา ลักษณะที่แตกต่างกัน จะส่งผล
ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะยึดแนวคิดของ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล (2557) และ อลิสรา 
รุ่งนนทรัตน์ (2561) มาเป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการเป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นท่ีลูกค้าพึงที่จะ
ได้รับการบริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการนั้นประกอบด้วย 5 ประการคือ ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) ความมั่นใจได้ (Assurance) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) และ
รูปธรรมของการบริการ ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือกใช้เครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการของ ธธีร์ธร ธีรขวัญ
โรจน์ (2561) มาเป็นกรอบในการวิจัยถึงปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเกิดจากกระบวนการกระตุ้นจากภายในและ
ภายนอก น ามาซึ่งการตัดสินใจทั้งแต่การรับรู้สภาพปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนั้นเป็นตัวกระตุ้นและก าหนดให้มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าและ
บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย จะเป็น
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักที่ได้มีการพิจารณาไว้เพื่อให้สามารถตอบสนองและมีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของตนเอง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งนักท่องเที่ยว การตัดสินใจเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว การตัดสินใจท่องเที่ยว และธุรกิจที่พักแรม เนื่องจากทั้งกิจกรรมดังกล่าวนั้น มีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้นั้นจะน าหลักการท่องเที่ยวน ามาเป็นตัวแปรในการศึกษาถึ งคุณภาพการให้บริการและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งมีความ
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวในแต่ละคน ซึ่งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะน ามาซึ่งการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพในทางการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น รวมถึงธุรกิจที่พักที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วย           
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ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้จะมีการยึดแนวคิดด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) มาเป็นกรอบใน
การศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการใช้บริการธุรกิจที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจที่พัก ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา            
วานิชย์บัญชา, 2561) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน 
และได้เก็บเพิ่มแบบสอบถามอีก 5% หรือเท่ากับจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนธุรกิจ

ที่พักที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นใน 4 ย่านได้แก่ 1) ย่านถนนแม่น้ าแคว 2) ย่านถนนแสงชูโต 3) ย่านถนนอู่ทอง และ                 
4) ย่านถนนซอยท่ามะขาม ได้กลุ่มตัวอย่างย่านละ 100 คน 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling ) โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่าง จนครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด 

2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยการออกแบบตัวอาคาร มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.18 รองลงมาคือ 
พนักงานที่ให้บริการภายในที่พัก แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 การตกแต่งภายในห้องพัก มีการจัดวาง
สิ่งของเป็นสัดส่วน สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก มีความทันสมัย และขนาดของห้องพักมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 3.07 และ 3.06 ตามล าดับ 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยมาตรฐานด้านความสะอาด ที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น พื้นห้องอาหาร เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.12 รองลงมาคือ ที่พักเป็นที่นิยมและมีคะแนนรีวิวจากผู้ใช้บริการในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 การให้
ค าแนะน าหรือการอธิบายข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร  สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ ของพนักงาน จ านวน
พนักงานเพียงพอต่อการให้บริการแขกผู้เข้าพัก และที่พักมีเอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ใบรับรองมาตรฐานลิฟท์ 
ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ท่ีแขกที่เข้าพักสามารถสังเกตได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 3.03 และ 2.85 ตามล าดับ 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยการจัดสภาพบรรยากาศมีความเหมาะสมกับการเดินทางเพื่อพักผ่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.21 
รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 การให้บริการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ของ
พนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว พนักงานให้บริการภายในที่พักตลอด 24 ช่ัวโมง และการให้บริการโทรปลุกตอนเช้าตามค าขอมี
ความตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 3.01 และ 2.65 ตามล าดับ 
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ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยช่องทางการติดต่อที่พักมีหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , Email, line, Facebook เป็นต้น                
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.22 รองลงมาคือ การแจ้งเง่ือนไขการใช้บริการของที่พักเป็นไปอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 
การติดไฟส่องสว่างรอบบริเวณที่พักอย่างพอเพียง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในห้องพัก เช่น คีย์การ์ด สปริงเกอร์  
เป็นต้น และการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบที่พัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 3.03 และ 3.02 
ตามล าดับ 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยการติดตั้งสายช าระในห้องน้ า ส าหรับเพิ่มสะดวกสบายแก่แขกผู้เข้าพัก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.08 รองลงมาคือ มี Wi-fi ที่ครอบคลุมทุกจุดในอาคาร สัญญาณสม่ าเสมอ ไว้บริการแก่แขกที่เข้าพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ปลั๊กสามขา ที่เป่าผม ไว้บริการภายในที่พัก สามารถด าเนินการเปลี่ยนห้องพัก/ย้ายห้องได้ เมื่อแขก
ร้องขอ และพนักงานสามารถจดจ าช่ือหรือลักษณะของแขกที่เข้าพักได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 2.84 และ 2.70 
ตามล าดับ 

3. พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พักในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีโดยประมาณ (บาท/ครั้ง) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1,678.250 บาท/ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายต่ าสุด 400 บาท/ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง 

การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี (ครั้ง/ปี) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก 3 ครั้ง/ปี  โดยมีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักต่ าสุด 1 ครั้ง/ปี  และ            
มีการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักสูงสุด 10 ครั้ง/ปี 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วนในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 และจะยังใช้
บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกัน 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/คร้ัง) นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ               
ที่พัก (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (คร้ัง/ปี)  นักท่องเที่ยวที่มี
อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้
บริการที่พัก (ครั้ง/ปี) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน  นักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของ
ที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส  นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยลักษณะ               
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อ ยู่อาศัยปัจจุบัน                
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส                     
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือ
ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/คร้ัง)  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ             
ที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครั้ง) โดยอธิบายได้ร้อยละ 17.50 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านการเดินทางมาท่องเท่ียวและใช้บริการที่พัก (คร้ัง/ปี) ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้  มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักใน             
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี) โดยอธิบายได้ร้อยละ 3.70 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน  ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการ
ได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน โดยอธิบายได้ร้อยละ 27.30 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน โดยอธิบายได้ร้อยละ 24.80 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/คร้ัง) 
1. นักท่องเที่ยวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 
บาท ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง มักมีอ านาจในการใช้จ่ายและสามารถเลือกใช้บริการที่พักที่มากกว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ ากว่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ต่อเดือน 40,001 -50,000 บาท นั้น                 
มีพฤติกรรมในด้านการใช้จ่ายในการใช้บริการที่พักท่ีแตกต่างกันเมื่อเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ ากว่า 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล (2557) กล่าวว่า ความสามารถในการหารายได้ซึ่งหากผู้ที่มีรายได้สูงจะมี
อ านาจในการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ า เช่น การเข้าพักโรงแรมของผู้ที่มีรายได้สูงมักจะมองถึงโครงสร้างและการ
บริการในสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ รถรับส่งส่วนตัว สระว่ายน้ า ตรงกันข้ามผู้ที่มีรายได้ต่ าจะมองบริการที่ได้รับน้อยกว่า 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการ
จองห้องพักออนไลน์ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนสูงจะมีผลต่อพฤติกรรมการจองห้องพักออนไลน์จ านวน
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกระดับราคาของโรงแรม 

2. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่พัก (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการสามารถสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของที่พัก การให้บริการ
ของพนักงาน การวางแผนและสร้างรูปธรรมการบริการที่ดีจะเป็นการยกระดับการบริการท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งจะ
สามารถสร้างแรงกระตุน้ให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการและสามารถเพิ่มการใช้จ่ายของผู้ใช้บริการที่พักในแต่
ละครั้งได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ชูเศษ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบคุณภาพการบริการของ
โรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า สิ่งแวดล้อมที่พบเห็นเป็นปัจจัยด้านกายภาพซึ่งง่ายต่อการสัมผัสและรับรู้ได้
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โดยตรง ทั้งในเรื่องของการออกแบบตกแต่งโรงแรมทั้งภายใน และภายนอก อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย 
พร้อมใช้งาน มีความสะอาด อุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องแบบของ
พนักงานดูดี มีเอกลักษณ์ คุณภาพการบริการที่สัมผัสได้ชัดเจนจะกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้ใช้บริการได้เพิ่มขึ้น  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ สุริยะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
โรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา :โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อ
รูปธรรมของการบริการโดยจะมีการพิจารณาถึงการน าเอาเทคโนโลยีในการใช้ลงทะเบียนที่พักได้ด้วยตนเอง และอุปกรณ์ที่             
ไม่ยุ่งยากเกินไปจะท าให้นักท่องเที่ยวมีความเต็มใจท่ีจะเสียค่าบริการที่การเข้าพักมากข้ึน 

ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (คร้ัง/ปี) 
1. นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน

การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเดนิทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักท่ีแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 42-49 ปี มีพฤติกรรมการเดินทางและใช้บริการที่พักมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 42-49 ปี มักมีระดับรายได้ที่สูงและมีความมั่นคงในการท างาน จึงมีตัวเลือกในการเลือกระดับคุณภาพ
ของการบริการของแต่ละโรงแรมหรอืท่ีพักได้มากกว่า กลุ่มอายุอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล (2557) 
กล่าวว่า อายุและวัฎจักรชีวิตจะมีความต้องการของผู้บริโภคจะแปรผันตามช่วงวัย ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เจริญวัย ซึ่งในช่วงอายุที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ช่วงอายุในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับช่วงอายุของผู้บริโภค  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ บุญต่อ (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงแรม เวสติน แกรนด์สุขุมวิท พบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน                      
มีพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการที่พักหรือกิจกรรมอื่นๆ ภายใน
โรงแรม  

2. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากการตอบสนองที่รวดเร็วของธุรกิจที่พักจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการตอบสนองต่อลูกค้า
อาจจะเป็นการตอบสนองในด้านระบบการบริหารจัดการของที่พักที่รวดเร็ว การให้การช่วยเหลือของพนักงานได้อย่าง
ทันท่วงที จะมีการสร้างการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่พักที่ได้รับ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการธุรกิจที่พักที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นพดล ชูเศษ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า หากพนักงานของโรงแรมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีความกระตือรือร้น และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ จะท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางเพื่อมาใช้บริการที่พักเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก 
สุวรรณพงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ พบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญกับการจองห้องพักมีหลากหลายช่องทางและหลาย
ภาษารวมทั้งการสร้างความน่าเช่ือถือในด้านข้อมูลที่ให้บริการมักเป็นตัวก าหนดต่อการเดินทางเข้ามาใช้บริการโรงแรมใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มากขึ้น 

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการ
เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พัก (ครั้ง/ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการธุรกิจที่พัก เช่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความสามารถในการแก้ปัญหาใน
ระหว่างการบริการของพนักงานได้เป็นอย่างดี จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการที่ดีของธุรกิจที่พัก จะมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นพดล ชูเศษ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
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องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า คุณภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือ 
เช่น การให้บริการตามมาตรฐาน อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ค่าบริการต่าง ๆ มีความถูกต้อง และแจ้งเง่ือนไขการ
ใช้บริการโรงแรมอย่างชัดเจนมีส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจและเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อมาใช้บริการ
โรงแรมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Oguiliy (2015) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในโรงแรม 5 ดาว ในจอร์แดน พบว่า ในด้านความน่าเช่ือถือ นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญในด้านมี
กระบวนการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนในทุกข้ันตอน จะช่วยสร้างความพึงพอใจท่ีจะน าไปสู่การใช้บริการที่พักภายในโรงแรม 

ด้านการได้ใช้บริการต่างๆ ของท่ีพักอย่างครบถ้วน 
1. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มักให้ความใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดและความพร้อมส าหรับการให้บริการของที่พักไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการของพนักงานภายในที่พัก ท าให้นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมักพฤติกรรมการใช้บริการที่พักท่ีแตกต่างกันกับนักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมักจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) กล่าวว่า การศึกษาสามารถใช้ในการแบ่งพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให้เหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา               
ที่แตกต่างกัน  

2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
การได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พักอย่างครบถ้วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการ
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจที่พัก โดยธุรกิจที่พักให้ความส าคัญกับการบริการทั้งด้านการออกแบบ 
ตกแต่ง อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่ีพักที่ครบถ้วน รวมไปถึงการให้บริการของพนักงานที่มีความรู้ มีทักษะในการ
ให้บริการที่ดี จะมีผลต่อพฤติกรรมการได้ใช้บริการต่างๆ ของที่พัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Oguiliy (2015) ได้ศึกษา
เรื่อง ผลกระทบของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในโรงแรม 5 ดาว ในจอร์แดนพบว่า พฤติกรรมการ
สร้างความน่าเชื่อถือทั้งมาตรฐานและจริยธรรมของพนักงานท่ีให้บริการมีอิทธิพลต่อการชี้น าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยว
ในโรงแรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวว่า ความเช่ือถือไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็น 
ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และ
ได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้ผู้รบับริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการของโรงแรมต่อไป 

ด้านการใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส 
1. นักท่องเที่ยวท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการใช้บริการที่พัก
เดิมเมื่อมีโอกาส ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากหลังจากนักท่องเที่ยวที่
ได้มีการใช้บริการธุรกิจที่พัก นักท่องเที่ยวจะมีการประเมินคุณภาพการบริการที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ความเช่ือถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าและการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ซึ่งหาก
ได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองต่อการบริการก็จะมีแนวโน้มในการใช้บริการที่พักเดิม ดังนั้นไม่ว่านักท่องเที่ยวที่มี
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบันระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน 
จึงมีพฤติกรรมการใช้บริการที่พักเดิมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์ (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับนักท่องเที่ ยวจากประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ พบว่า ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นเพศใดต่างก็มีสิทธ์ิในการเดินทางมาเพื่อ
ใช้บริการรวมทั้งมีความคิดที่จะกลับมาใช้บริการโรงแรมใน สปป. ลาว ซ้ าอีกครั้งเมื่อมีโอกาสที่จะกลับมาไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก สุวรรณพงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพ 
รายได้ต่อเดือน อาชีพ ต่างให้ความส าคัญกับนรูปธรรมของบริการและส่วนของการติดต่อใช้บริการมีหลายช่องทาง ท าให้มี
ความสะดวก ซึ่งจะมีแนวโน้มในการตัดสินใจเดินทางมาเข้าพักภายในโรงแรมอีกครั้ง  

2. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
การใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการตอบสนอง
ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ประกอบกับความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน ตั้งแต่แรกเริ่มของการ
ให้บริการ การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดการให้บริการระหว่างที่มีการเข้าพักท่ีสามารถตอบสนอง
ตามความต้องการได้อย่างทันท่วงที ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักและมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บริการที่พักเดิม
เมื่อมีโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการของธุรกิจ
โรงแรมในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การที่พนักงานจะสามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ 
ประกอบกับโรงแรมมีการประเมินผลการให้บริการ การแก้ปัญหาในระหว่างการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามเกณฑ์               
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและมีความต้องการที่จะกลับมาใช้บริการโรงแรมอีกครั้ง 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
การใช้บริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการให้
ความส าคัญและการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน มีความเข้าอกเข้าใจ
ถึงความแตกต่างของนักท่องเที่ยวในแต่ละคน ย่อมจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกประทับใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับ 
ย่อมจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการและมีแนวโน้มที่จะกลับบริการที่พักเดิมเมื่อมีโอกาสอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นพดล ชูเศษ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาพบว่า พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าและให้บริการตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจดูแล
และใส่ใจในการให้บริการ เช่น พนักงานจ าช่ือลูกค้าได้ ยอมรับความคิดเห็นของลูกค้า ขอโทษทันทีหากเกิดความผิดพลาด 
พูดจาอ่อนโยนสุภาพ และมีการแสดงออกที่ดีจะยิ่งสร้างความประทับใจในการบริการและเกิดความต้องการที่ จะใช้บริการ
โรงแรมต่อไปอีก และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวว่า ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน สามารถสร้างความแตกต่างจากธุรกิจเดียวกันได้ การบริการ
ที่ดีจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องการมาใช้บริการซ้ าและเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการนั้นๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอนแนะ ดังนี้ 
1. จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การใช้บริการธุรกิจท่ีพักในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักควร
จัดหาคุณภาพการให้บริการที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวท่ีเป็นลักษณะครอบครัว เช่น การจัดห้องพักที่มีขนาดกว้างและมีพื้นท่ีใช้
สอยพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะกับการเดินทางเพื่อมาพักผ่อน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านการ
เข้าถึงข้อมูลที่พักผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ , Email, line, Facebook ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง
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โดยเฉพาะ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 42 -49 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย               
ต่อเดือน 40,001 -50,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักมากท่ีสุด 

2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักควรเน้นการการรักษามาตรฐานภายในท่ีพัก เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้เข้าพัก เช่น การแสดงการติดแสดงใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่พักโรงแรม ใบประกาศเกียรติคุณหรือ
รางวัลที่ได้รับ รวมไปถึงใบรับรองมาตรฐานการดูแลด้านความปลอดภัยที่อยู่ในระดับที่ผู้เข้าพักสามารถสังเกตได้ เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความคิดเห็นต่อด้านความน่าเชื่อถือในเรื่องที่พักมีเอกสารรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น 
ใบรับรองมาตรฐานลิฟท์ ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ท่ีแขกที่เข้าพักสามารถสังเกตได้ชัดเจน น้อยที่สุด 

3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักควรเพิ่มการตรวจสอบการให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
เช่น การให้บริการโทรปลุกตอนเช้า (Wake Up Call) ให้ตรงต่อเวลาและตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งหลังจากที่มีการ
ให้บริการที่นักท่องเที่ยวท่ีเข้าพักมีการร้องขอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ดีได้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวได้ให้ความคิดเห็นต่อด้านการตอบสนองต่อลูกค้าในเรื่องการให้บริการโทรปลุกตอนเช้าตามค าขอมีความตรงต่อ
เวลา น้อยท่ีสุด 

4. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักควรมีการออกแบบห้องพักให้มีพื้นที่ใช้สอยให้มี
ขนาดที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าพัก รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับพื้นที่ใช้สอยให้มีสัดส่วนที่เหมาะกับกลุ่มนั กท่องเที่ยว                  
ที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่หรือห้องพักแบบครอบครัว เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นต่อด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในเรื่องขนาดของห้องพักมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง  
น้อยทีสุ่ด 

5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักควรฝึกอบรมในด้านการให้บริการให้แก่พนักงานโดยเน้น
การดูแลเอาใจใส่ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล เช่น การให้ความส าคัญกับการจดจ าช่ือหรือลักษณะของแขกที่เข้าพัก                 
จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยังสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการ อันจะน ามา    
ซึ่งการกลับมาใช้บริการอีกครั้งของนักท่องเที่ยว เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นต่อด้านการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า ในเรื่องพนักงานสามารถจดจ าชื่อหรือลักษณะของแขกที่เข้าพักได้เป็นอย่างดี น้อยที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงมุมของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการธุรกจิ

ที่พักในมิติด้านอ่ืนๆ  
2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นถึงประเด็นอื่นๆ ที่จะใช้ใน

การศึกษาต่อไปได้ 
3. ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการในโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เข้าพักอื่นๆ ได้ 
4. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ปัจจัยทางด้านการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับบนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร . ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์                

ที่ได้เสียสละเวลาในการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ข้อเสนอแนะ ในการทาสารนิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงผู้วิจัยซาบซึ้ง             
ในความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
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ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์                
ที่กรุณาเป็นประธานและกรรมการในการสอบ รวมทั้ง ให้ค าปรึกษาและ ข้อเสนอแนะจนท าให้สารนิพนธ์สมบูรณ์ขึน้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือ            
ในการตอบแบบสอบถามของผู้วิจัยจนท าให้งานวิจยัส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอน้อมราลึกถึงคุณบิดามารดาและครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้เป็น ก าลังใจและให้การ
สนบัสนุนผู้วิจยัด้วยดีเสมอมา  
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