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คณุภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีความสมัพนัธ ์
กบัพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพกัประเภท Resorts Hotel  
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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารทีพ่กัประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอหวัหนิ จ านวน 400 คน 
ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 32-38 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต่ 20,000  – 25,999 บาท โดย
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีเพศ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นระยะเวลาใน
การเขา้พกั อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และ 0.01 และผูใ้ชบ้รกิารที่ม ีอายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารที่พกัด้านค่าใช้จ่ายในการเขา้พกั อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นระยะเวลาและค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพบรกิาร ดา้น
สิง่สมัผสัได ้ดา้นการเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และ 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และผู้ใช้บรกิารทีม่พีฤติกรรมการใชบ้รกิารที่พกั ในด้าน
ระยะเวลาในการเขา้พกั มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กบัส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์
และบรกิาร ราคาที่พกั สถานทีต่ัง้ช่องทางจดัจ าหน่าย บุคลากรในการใหบ้รกิาร กระบวนการให้บรกิาร ลกัษณะทาง
กายภาพ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการเขา้พกั พบว่ามคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนักบัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ราคาทีพ่กั สถานทีต่ัง้ช่องทางจดัจ าหน่าย 
ส่งเสรมิการตลาด บุคลากรในการให้บริการ และกระบวนการให้บรกิาร มีความสมัพันธ์ระดบัต ่าเป็นไปในทิศ ทาง
เดยีวกนั และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์ปานกลาง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01  
 
ค าส าคญั: คุณภาพการบรกิาร สว่นประสมการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั Resorts Hotel 
 
 
 
¹สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
²รองศาสตราจารย ์คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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       ABSTRACT 
 
 This research aims to study the factor of service quality and the service marketing mix in relation to 
the service usage behavior of Thai tourists on resorts and hotel accommodation in the Hua Hin district of 
Prachuap Khiri Khan province. The sample used in the research consisted of four hundred Thai tourists in 
Hua Hin.  The majority of the respondents were male, with an average age range from thirty two to thirty 
eight years old, single status, holding a Bachelor’s degree, worked as employees at private companies and 
with a monthly income of between 20,000 - 25,999 baht. The service users differed in terms of gender, 
education level and average monthly income. They had different behaviors in terms of using the service for 
their duration of the stay at statistically significant levels of 0.05 and 0.01. The users of different ages and 
average monthly income levels had different behaviors in term of using accommodation based on the cost at 
statistically significant levels of 0.01. The service users demonstrated service usage behavior term of using 
the service for the duration and the cost of the stay was related to service quality in tangibles, empathy, 
responsiveness and assurance at statistically significant levels of 0.05 and 0.01 with a low level relationship 
in the same direction. The service users’ demonstrated behavior in terms of using accommodation services 
and aspects such as length of stay had a low level relationship in the same direction as the service 
marketing mix in terms of products and services, price, place, people, process and physical evidence at a 
statistically significant level of 0.01. With regard to the average cost to stay, there was a relationship in the 
same direction as the service marketing mix in terms of products and services, price, place, promotion, 
people and process had a low level relationship in the same direction and the physical characteristics had a 
moderate relationship in the same direction at statistically significant level of 0.01.  
 
Keywords: Product Components, Purchasing Behavior, Apple Watches 
 
บทน า 

ปจัจุบนัการท่องเทีย่วจดัเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อประเทศไทย เพราะสามารถท ารายได้
ให้กับประเทศเป็นล าดับต้นๆ ที่มีรายได้รองลงมาจากรายได้ที่ได้รบัจากการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทย ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละเงนิหมุนเวยีนภายในประเทศกว่า 8 แสนลา้นบาท ซึง่
เป็นรายได้ที่เกดิจากการเดนิทางท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ประกอบด้วยธุรกจิหลายประเภท ทัง้ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง 
และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทางออ้ม หรอืธุรกจิสนับสนุนต่าง ๆ การซือ้บรกิารของนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ ถอืไดว้่าเป็น 
การสง่สนิคา้ออกทีม่องไม่เหน็ดว้ยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซือ้ดว้ยเงนิตราต่างประเทศ การผลติ สนิคา้ 
คอื บรกิารต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อกจ็ะต้องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกดิงาน 
(ฉันทัชวรรณ ถนอม, 2552) ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก าลงัจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) เราจงึไม่อาจปฏเิสธไดว้่าคนไทยและภาคธรุกจิทกุแขนงรวมถงึธรุกจิการท่องเทีย่ว ตอ้งตื่นตวั และ
เตรยีมความพรอ้มการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน ซึง่ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 592,794 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.
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2553 และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยใหข้อ้มลูประมาณการรายไดใ้นปี พ.ศ. 2554 ไวท้ี ่700,000 ลา้นบาท เตบิโต
ในอตัรา 18%  ชีใ้หเ้หน็ถงึศกัยภาพการท่องเทีย่วของประเทศไทยมแีนวโน้มในทศิทางทีด่ ี(การท่องเทีย่วแห่งประเทศ
ไทย 2558) การเตบิโตอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมแีนวโน้มสงูขึน้อย่างทุกปีท าใหธุ้รกจิทีพ่กัเป็นหนึ่งในธุรกจิบรกิารที่
ท ารายไดส้งูสดุและมกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ ยกตวัอย่างเช่น อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มอีตัราการเพิม่ขึน้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติมีแนวโน้มสูงขึ้นภาครฐัและเอกชนก็พยายามจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว อาท ิเทศกาลกอลฟ์หวัหนิ/ชะอ า งานแขง่ขนัโปโลหลงัชา้งชงิถว้ยพระราชทาน  โครงการเทีย่วเมอืงไทยใกล้
กรุงเทพฯ การแข่งขันเรือใบ Hua Hin Regatta งาน Hua Hin Vintage Car Parade 2006 และ Hua Hin Jazz 
Festival รวมทัง้สถานที่ท่องเทีย่วลากหลายรูปแบบ อาท ิตลาดน ้า วดัหลวงพ่อทวดวดัห้วยมงคล สวนสนประดพิทัธ ์
เขาเต่า เขาตะเกยีบ ปากน ้าปราณบุร ีและอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด เป็นตน้ จากปจัจยัต่างๆ ดงักล่าว จงึสง่ผล
ดต่ีอจ านวนของผูเ้ยีย่มเยอืนในภาพรวมของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(การเตบิโตอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 2558) อ าเภอ
หวัหนิมจี านวนทีพ่กัทัง้สิน้ 148 แห่ง ซึง่รปูแบบของทีพ่กัสว่นใหญ่จะเป็นทีพ่กัในรปูแบบของรสีอรท์มตีัง้แต่ รสีอรท์ 
ระดบั 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว และ2 ดาว รวมไปถึง บ้านพกั และ บงักะโล จงึท าให้ธุรกจิที่พกั สไตล ์โอเตล็ รสีอร์ท ใน 
อ าเภอ หวัหนิ ความหลากหลายรปูแบบและสามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี (ASEAN, 2556) 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการการใชบ้รกิารทีพ่กัประเภท Resorts Hotel ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตอ าเภอ
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธจ์ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล 

2. เพื่อศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กัประเภท Resorts Hotel 
ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารที่พกัประเภท 
Resorts Hotel ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกนั 

2. คุณภาพการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั ประเภท Resorts Hotel 
3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์และบรกิาร ราคาที่พกั ท าเลที่ตัง้ช่องทางจดัจ าหน่าย

บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรในการให้บริการ กระบวนการการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กัประเภท (Resorts Hotel) ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์  ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวว่า คนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยัดงัน้ี เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท า
ให้บุคคลมพีฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั อายุ เป็นปจัจยัทีท่ าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิ
และพฤตกิรรม การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั สถานะทางสงัคม
และเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผู้รบั
สารทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 



4 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการให้บริการ Perasuraman, Zeithamal and Berry (1985: 44) กล่าวว่า ใน
เรื่องคุณภาพการบรกิาร(Service Quality) จะต้องประกอบดว้ยปจัจยัก าหนดคุณภาพ 10 ประการ คอื 1)ความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) 2) การตอบสนอง (Responsiveness) 3) ความรู้ความช านาญ (Competences) 4) การเขา้ถงึบรกิาร 
(Access) 5) อธัยาศยั (Courtesy) 6) การสื่อสาร (Communication) 7) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 8) ความมัน่คง 
(Security) 9) ความเอาใจใส ่(Understanding) 10) การสรา้งสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้(Tangibles) 

แนวคิดและทฤษฏีด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ไดอ้า้งถึง
แนวคดิสว่นประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix) ของ (Kotler, 2000) ไวว้่าเป็นแนวคดิที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารซึง่จะไดส้ว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7Ps ในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาด
ซึง่ประกอบดว้ย 1.ดา้นผลติภณัฑ(์Product) แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอืผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้งได ้และผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้ง
ไม่ได้ 2.ด้านราคา (Price) ลูกค้าจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของบรกิารกบัราคา (Price) 3. ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (Place) 4. ดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 5. ด้านบุคคล (People) หรอืพนักงาน ( Employee ) 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7.ด้านกระบวนการ 
(Process) 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler (2000) กล่าวว่าการซือ้ของผูบ้รโิภคเพื่อทีจ่ะ
ทราบถงึลกัษณะความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยการตัง้ค าถามและค าตอบทีไ่ดจ้ะชว่ยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์
ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บรโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วยWho, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหา
ค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets 
และ Operations. 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื  นักท่องเทีย่วชาวไทยทีใ่ช้บรกิาร Resort 
Hotel ในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้บรกิาร Resort Hotel ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารก าหนดขนาดของตวัอย่าง จ านวน 400 คน จากสตูรที่
ใช้กบัการหาขนาดตัวอย่าง แบบไม่ทราบค่าประชากร n = Z2 / 4E2 กลัยา วานิชย์บญัชา (2548) โดยการค านวณ
ประชากรที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 คน จะได้เท่ากบั 
400 คน โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักท่องเทีย่วชาวไทย ใหค้รบจ านวนแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ตามเกณฑ์
ความเตม็ใจและยนิดใีหข้อ้มลู การเลอืกสุม่ตวัอย่าง โดยมขีัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเจาะจงสถานที่ที่จะใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้บรกิาร Hotel Resort ในเขตอ าเภอ หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ จะได้
ทัง้หมด 3 ต าบล คือ ต าบลหวัหิน ต าบลหนองแก และต าบลหินเหลก็ไฟเพราะทัง้ 3 ต าบลนี้เป็นพื้นที่ ที่มีสถานที่
ท่องเทีย่วและใกลแ้หล่งทีพ่กัมากทีส่ดุใน อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(Wikipedia, 2558)  

ขัน้ตอนที่ 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) กบัผู้ที่เตม็ใจและยนิดสีละ
เวลาใหข้อ้มูลในการเกบ็ขอ้มูลที ่ต าบลหวัหนิ จะเกบ็ขอ้มูลทีช่ายหาดหวัหนิ ตลาดโต้รุ่งหวัหนิ ต าบลหนองแก จะเกบ็
ขอ้มูลที ่The Cicada Market หรอืตลาดจกัจัน่ และต าบลหนิเหลก็ไฟ จะเกบ็ขอ้มลูทีจุ่ดชมววิเขาหนิเหลก็ไฟอ าเภอหวั
หนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่ าง วิเคราะห์ โดยการแจกแจงจ านวนค่ าความถี่  (Frequency) และค่ าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน คุณภาพการใหบ้รกิารและสว่น
ประสมการตลาดบริการ ที่มีความสมัพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการที่พักประเภท Resorts Hotel แสดงผลเป็น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการหาค่า
ความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ซึง่ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 5 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร 
สว่นที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
สว่นที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กัประเภท Resorts Hotel  
สว่นที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 32-38 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสถานภาพ
โสด  อาชพีอาชพีรบัจ้าง/พนักงานบรษิัท และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,000 – 25,999 
บาท 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบรกิารในด้านสิง่ที่สมัผสัได้เป็นรายข้อ พบว่าข้อห้องพกัมีความสะอาดมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 รองลงมา สถานที่ตัง้โรงแรมมคีวาม
สะดวกในการเดนิทางหาง่ายมโีดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีากค่าเฉลีย่เท่ ากบั 4.27 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื
โรงแรมมบีรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกหลากหลายเช่นสระว่ายน ้าหอ้งอบไอน ้าหอ้งออกก าลงักายและอุปกรณ์ออก
ก าลงักายอย่างเพยีงพอโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30  

3. ผลการวเิคราะหค์ุณภาพการบรกิารในดา้นความน่าเชื่อถอืเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัดี
มาก ประกอบดว้ยระบบการจองห้องพกัและการรบัช าระเงนิมคีวามถูกต้องและน่าเชื่อถอื  ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.39 รองลงมา เมื่อทางโรงแรมสญัญาว่าจะให้บรกิารบางอย่างกบัลูกค้าทางโรงแรมกส็ามารถให้บรกิารได้
ตามทีส่ญัญาภายในเวลาทีก่ าหนดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุโรงแรมมชีื่อเสยีงดา้นคุณภาพใน
การใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีากโดยมคี่าเฉลีย่ท่ากบั 4.30 
 4. ผลการวเิคราะหค์ุณภาพการบรกิารในด้านการตอบสนองเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้พนักงานเต็มใจและพรอ้ม
ใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 รองลงมา พนกังานมี
ความเอาใจใส่ต่อปญัหาและแกไ้ขปญัหาอย่างรวดเรว็โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.31 ขอ้ที่มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ พนักงานมจี านวนเพยีงพอ สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดท้ัว่ถงึและทนัตามเวลาทีลู่กคา้ต้องการ โดยมี
ความคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 ตามล าดบั มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.27   
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  5. ผลการวเิคราะห์คุณภาพการบริการในด้านการให้ความมัน่ใจโดยรวมเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความ
คดิเหน็ในระดบัดมีาก ประกอบดว้ยพนักงานสามารถสือ่สารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้องและชดัเจน ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดโดย 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 รองลงมา พนักงานมีความรู้สามารถให้ขอ้มูลและตอบค าถามของท่านได้เป็นอย่างดีโดย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 ขอ้ที่มค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ดทางโรงแรมใหค้วามส าคญักบัขอ้ตชิมและปญัหาของลูกคา้และสามารถ
แก้ไขไดอ้ย่างรวดเรว็โดย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ตามล าดบั มีความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.26  
 6. ผลการวเิคราะห์คุณภาพการบรกิารในด้านการเอาใจใส่โดยรวมเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้พนักงานให้บรกิาร
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรมอีธัยาศยัไมตรต่ีอลูกค้าค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีความคดิเหน็ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.35 รองลงมา พนักงานใหค้วามใส่ใจในความต้องการของลูกคา้เป็นรายบุคคลโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.07 ขอ้ที่มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดพนักงานสามารถจดจ าลูกคา้และความชอบ ไม่ชอบของลูกคา้ได ้โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดโีดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.53 

7. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และบรกิารโดยรวมเป็นรายข้อ พบว่าข้อ
โรงแรมมกีารรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมงโดยมพีนักงานรกัษาความปลอดภยัอยู่บรเิวณต่างๆของโรงแรมมี
ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 รองลงมา ภายในหอ้งพกัมอีุปกรณ์เครื่องใช้
เตรยีมไวใ้หบ้รกิารครบถว้น เช่น เครื่องอาบน ้าต่างๆ ผา้ขนหนู ไดรเ์ปา่ผม โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มค่ีาเฉลีย่
เท่ากบั 4.34 ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมมใีหเ้ลอืกหลากหลายโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ี
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 
 8. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาที่พักโดยรวมเป็นรายข้อ พบว่าข้อ ท่านคิดว่า
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัในจากการเขา้พกัทีโ่รงแรมในครัง้นี้มคี่าบรกิารที่เหมาะสมและคุม้ค่ากบัจ านวนเงนิที่ท่านจ่ายไป
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 รองลงมา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ของ
โรงแรมมรีาคาที่เหมาะสม และคุม้ค่า เช่น ห้องพักมบีรเิวณกวา้งโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 
ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุท่านคดิว่าราคาอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมมคีวามเหมาะสมและคุม้ค่ากบั จ านวนเงนิทีจ่่าย
ไปโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่ 4.14 ตามล าดบัมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.19 

9. ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมเป็นรายข้อ พบว่าข้อ  
สามารถท าการจองโรงแรมไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางอนิเทอรเ์น็ต โทรศพัท ์จดหมายอเิลคทรอนิกสม์คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด
โดยมีความคดิเห็นในระดบัดมีากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 รองลงมา ระบบการช าระเงนิค่าบรกิารที่สะดวกและหลาย
ช่องทางโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41 ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดท่านสามารถเลื่อนวนัเขา้พกั
ไดโ้ดยไม่มคี่าบรกิารโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่ 4.04 ตามล าดบัมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30  

10. ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม เป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มี
ความคดิเหน็ในระดบัด ีประกอบดว้ยบรกิารแพค็เกจ็ส าหรบัผูท้ีม่าพกัแบบเดีย่วหรอืเป็นกรุ๊ปมคี่าเฉลีย่มากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 รองลงมา มกีารประชาสมัพนัธโ์รงแรมอย่างต่อเน่ืองโดย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ดุ ท่านใชบ้รกิารเป็นประจ าเน่ืองจากมกีารลดราคาโดย มคี่าเฉลีย่ 4.03 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06  
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11. ผลการวเิคราะหส์่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิารโดยรวม เป็นรายขอ้ พบว่าขอ้
กริยิามารยาทของพนักงานสุภาพเรยีบร้อยด ีมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.33 รองลงมา พนักงานสามารถแนะน าหรอืแกไ้ขปญัหาใหก้บัลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดโีดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด พนักงานสามารถสื่อสารได้หลายภาษาโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีมี
ค่าเฉลีย่ 4.13 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 

12. ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มี
ความคดิเหน็ในระดบัที่ดมีาก ประกอบด้วยพนักงานให้บรกิารรวดเรว็ ไม่ต้องรอนานมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมคีวาม
คดิเหน็ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 รองลงมา พนักงานใหค้วามเอาใจใส่กบัทุกความต้องการของท่านโดย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุพนกังานมกีารท างานทีป่ระสานสอดคลอ้งต่อเนื่องกนัอย่างกลมกลนืโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 

13. ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม เป็นรายข้อ พบว่าข้อ โรงแรมมี
บรรยากาศทีอ่บอุ่นและเป็นมติรมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 รองลงมา 
เวบ็ไซตข์องโรงแรมมขีอ้มลูดา้นหอ้งพกั และบรกิารต่างๆของโรงแรม โดยมภีาพประกอบที่โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบั
ดมีาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 ขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดโรงแรมมหี้องพกัทีม่กีารออกแบบตกแต่งทีห่รูหราและสวยงาม
โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 ตามล าดบั มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.24 

14.วัตถุประสงค์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เพื่อพักผ่อนจ านวน 381 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.3 
รองลงมาเป็นสมัมนา ตดิต่อธุรกจิ และมากบักลุ่มทวัร ์ตามล าดบั 

15. สาเหตุส าคญันักท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่เลอืกเขา้พกัความชอบส่วนตวั รองลงมาเป็นท าเลทีต่ัง้ 
อตัราค่าหอ้งพกั ค าแนะน าจากคนรูจ้กั ตวัแทนบรษิทัท่องเทีย่ว และอื่นๆ เช่น การตกแต่งดไีซด ์ตามล าดบั 

16. นักท่องเทีย่วที่มาใชบ้รกิารส่วนใหญ่เลอืกวธิกีารส ารองหอ้งพกัโดยบรษิทัทอ้งถิ่น รองลงมาเป็นตวัแทน
ท่องเทีย่ว โทรศพัท ์อนิเตอรเ์นต/เวบ็ไซต ์และอื่นๆ เช่น แอพพลเิคชัน่ ตามล าดบั 

17. นักท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจาก อนิเตอรเ์น็ต/เว็ปไซต์ รองลงมาเป็น สื่อโฆษณาทวี ี
การโฆษณาจากสือ่สิง่พมิพ ์ตวัแทนท่องเทีย่ว การแนะน าจากคนรูจ้กั และอื่นๆ เช่น แอพลเิคชัน่ ตามล าดบั 

18. นักท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่มาเขา้พกักบัครอบครวั รองลงมาเป็นเพื่อน แฟนหรอืคู่รกั และอื่นๆ 
เช่น ตามโอกาสต่างๆ ขอ้ 1,2 และ 3 ตามล าดบั 

19. นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มาเข้าพักเมื่อวนัหยุดสุดสปัดาห์ รองลงมาเป็นพักร้อน วนัหยุด
เทศกาลและวนัส าคญั เฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษ และอื่นๆ เช่น วนัว่าง แลว้แต่โอกาสทีส่ะดวก ตามล าดบั 

20. ระยะเวลาการเขา้พกั พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บรกิารมรีะยะเวลาในการเขา้พกัมากที่สุด 6 วนั และ 
น้อยทีส่ดุ 1 วนั โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 3 วนั และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.794 วนั 
21. ค่าใช้จ่ายในการเขา้พกั พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บรกิารมีค่าใช้จ่ายในการเขา้พกัมากที่สุด 80,000 บาท และ 
น้อยทีส่ดุ 500 บาท โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 7,143.89 บาท และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,057.84 บาท 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารทีพ่กั ประเภท Resorts Hotel 
แตกต่างกนั 
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 1. เพศ พบว่าเพศแตกต่างกัน มีความพฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภท Resorts Hotel ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ แตกต่างกนัในดา้นของระยะเวลาในการเขา้พกัโดย
เฉลี่ยเมื่อท าการเข้าพัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง เพราะ
นกัท่องเทีย่วเพศชายสว่นใหญ่ชอบแสวงและเกบ็เกีย่วประสบการณ์และความนิยมสว่นบุคคลในกลุ่มเพื่อน ทีส่ามารถมี
อสิระทางความคดิและความมัน่ใจในการเดนิทางไปท่องเที่ยวมากกว่าเพศหญิง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะ
เวทนิ (2533) กล่าวว่า เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศหญงิ
มแีนวโน้ม มคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกวา่เพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบั
ขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึ้นจากการรบัและส่งขา่วสารนัน้
ดว้ย (Glodhabers, 1980) นอกจากนี้ เพศหญิงและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิค่านิยมและ
ทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 2. อายุ พบว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์อายุ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ เพราะนกัท่องเทีย่วที่
มอีายุ 45 ปีขึน้ไปมรีายไดท้ีเ่ริม่มัน่คงและมเีงนิส ารองทีจ่ะสามารถใช่จ่ายในการพกัผ่อนไดอ้ย่างเตม็ก าลงั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยั อนุภา สายบัวทอง (2550) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตพิบว่า อายุของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีแ่ต่ง
ต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปาในดา้นพฤตกิรรมระหว่าง และหลงัใช้
บรกิารแตกต่างกนัเป็นรายคู่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บรกิารที่มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 29 ปี มีพฤติกรรมการใช้
บรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั น้อยกว่า นกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารทีม่อีายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 50 ปี
ขึน้ไป และนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารทีม่อีายุ 30-39 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั น้อยกว่า 
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บรกิารที่มีอายุ 40-49 ปี ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่มอีายุ 40-49 ปี มีพฤติกรรมการใช้
บรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั มากกว่า นกัท่องเทีย่วทีม่ารใชบ้รกิารทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป จะเหน็ไดว้่านกัท่องเทีย่ว
ทีม่าใช้บรกิารทีม่อีายุน้อยมพีฤตกิรรมการใช้จ่ายในการเข้าพกัน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มอีายุมาก อาจจะเนื่องมาจาก
นกัท่องเทีย่วทีม่อีายุน้อยมกี าลงัซือ้น้อยกว่านกัท่องเทีย่วทีม่อีายุมาก 
 3. สถานภาพสมรส พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารที่
พกัประเภท Resorts Hotel ในเขตอ าเภอหนัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า Resorts Hotel มรีปูแบบการบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วชาวไทย
ได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นสถานภาพสมรสใดกต็าม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อนุภา สายบวัทอง (2550) ท าการ
วจิยัของนกัท่องเทยีวชาวต่างชาต ิผลการวจิยัพบว่า สถานภาพสมรสของนกัท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนัในดา้นพฤตกิรรม
การเขา้พกัของผูเ้ขา้รบับรกิาร 
 4. การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บรกิารพัก
ประเภท Resorts Hotel ในเขตอ าเภอหนัหิน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ แตกต่างกนั ด้านระยะเวลาในการเขา้พกัโดย
เฉลีย่ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยนักท่องเทีย่วทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด เพราะนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยทีอ่ยู่ในช่วงระดบัปรญิญาตรเีป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และมเีวลาว่างในการท ากจิกรรมและการแสดงออกกบักลุ่ม
เพื่อนโดยทีไ่ม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเขา้พกัมากนกั หรอืสามารถท่องเทีย่วไดโ้ดยไม่วางแผนล่วงหน้า ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อญัชล ีสุขานนทส์วสัดิ ์(2550) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและแนวโน้ม
พฤตกิรรมมาใชบ้รกิารของลกูคา้โรงแรมรอยลัรเิวอร ์โดยนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารมรีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ี



9 

 

 

 

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการดา้นระยะเวลาในการเขา้พกั น้อยกว่า นักท่องเทีย่วทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสงู
กว่าปรญิญาตร ีทัง้นี้เน่ืองจากนักท่องเทีย่วทีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามตอ้งการและความคาดหวงัสงูในดา้นระยะเวลาใน
การพกัผ่อนใหย้าวนาน และรูส้กึผกัผ่อนไดอ้ย่างคุม้ค่าในแต่ละครัง้ทีเ่ขา้พกัและท่องเทีย่ว  
 5. อาชพี พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารพกัประเภท Resorts 
Hotel ในเขตอ าเภอหันหิน จังหวดัประจวบคีรขีนัธ์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาในการเข้าพักโดยเฉลี่ย และ
ค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทุกกลุ่มอาชพีของนกัท่องเทีย่วชาว
ไทย มชี่วงเวลาในการเลอืกเขา้พกัและใช้บรกิารในช่วงวนัหยุดของดแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกนั นักท่องเที่ยวบางคน
อาจจะไปพกัผ่อนในวนัหยุดสุดสปัดาห ์ไปพกัผ่อนเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ หรอืช่วงลาพกัรอ้น รวมทัง้บรกิารของ 
Resorts Hotel ไม่จ ากดัอาชพีในการเลอืกใช้บรกิาร ส่งผลให้กลุ่มอาชีพจงึมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สุปราณี ศลิโกเศศศกัดิ ์(2547) ศกึษาขอ้มลูเหตุจูงใจและความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโรงแรมจุลดศิเขา้
ใหญ่ รสีอร์ท แอนด์ สปาของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีาชีพต่างกนั มมีูลเหตุจูงใจด้านโรงแรม
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารพกัประเภท Resorts Hotel ในเขตอ าเภอหนัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการเข้า
พกัโดยเฉลีย่ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการเขา้พกั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยนกัท่อ
เทีย่วชาวไทยทีม่รีายได ้32,000 – 37,999 บาท มรีะยะเวลาในการเขา้พกัมากทีส่ดุ และรายไดม้ากกว่า 44,000 บาทมี
ค่าใชจ้่ายมากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่มรีายได ้32,000 – 37,999 บาท จะมคีวามต้องการและความคาดหวงัสูงใน
ระยะเวลาในการพกัผ่อน เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่จะไดพ้กัผ่อนต้องมกีารวางแผนก่อนล่วงหน้าทีจ่ะท าการท่องเทีย่ว 
สว่นรายไดท้ีม่ากกว่า 44,000 บาท มคี่าใชจ้่ายมากทีสุ่ดเพราะมรีายไดส้งูและมกี าลงัในการซื้อสงูและนักท่องเทีย่วทีม่ี
ก าลงัในการซื้อสูงจะหาสิง่ที่ดีที่สุดและคุ้มค้าที่สุดในแต่ละครัง้เมื่อได้มีการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อญัชล ีสุขานนทส์วสัดิ ์(2550) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมมา
ใชบ้รกิารของลูกค้าโรงแรมรอยลัรเิวอร ์พบว่าระยะเวลาเขา้พกัต่อครัง้ มคีวามแตกต่างกนัตามอายุ ระดบัการศกึษา
สงูสดุและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยนกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดส้งู จะมรีะยะเวลาในการเขา้พกั ค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั และ
ความคุ้มค่าจากการใช้บรกิาร Resorts Hotel ในการตอบสนองความต้องการ มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อย 
เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดส้งู มกี าลงัในการซือ้สงู และท าใหม้คีวามรูส้กึคุม้ค่ามากกว่านกัทอ่งเทีย่วทีม่รีายไดน้้อย 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณภาพการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั ประเภท Resorts  
คุณภาพการให้บรกิารกบัพฤติกรรมในการใช้บรกิารที่พกัประเภท  Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นระยะเวลาในการเขา้พกัโดยเฉลีย่ พบว่า ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นการเอาใจใส ่
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และดา้นการตอบสนอง ดา้นการให้
ความมัน่ใจ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั พรรณวด ีพฒันชยั (2551)ไดศ้กึษาความพงึพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบรกิารของโรงแรมเชยีงใหม่ภูค า 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ของนกัท่องเทีย่วจ านวน 150 คน โดยศกึษาปจัจยัคุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น พบว่า นกัท่องเทีย่วให้
ความส าคญัด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิารอยู่ในล าดบัมาก คอืโรงแรมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เขา้ถึงสะดวก ด้านความ
เชื่อถอืหรอืไวว้างใจ คอืโรงแรมมชีื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่เีป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ดา้นตอบสนองความต้องการ คอื
พนักงานมคีวามพร้อมและเตม็ใจในการให้บรกิารแก่ผูม้าเขา้พกัและผู้ใช้บรกิาร ด้านการให้ความมัน่ใจ คอืพนักงาน
ใหบ้รกิารอย่างมมีารยาท สุภาพ อ่อนโยน และดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการของผูร้บับรกิาร คอืโรงแรมมคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ผูม้าใชบ้รกิารในโรงแรม 
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คุณภาพการใหบ้รกิารกบัพฤติกรรมในการใชบ้รกิารทีพ่กัประเภท  Resorts Hotel ของนักท่องเทีย่วชาวไทย
ในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการเขา้พกั พบว่า ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความ
น่านับถอื มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และดา้นการตอบสนอง 
ด้านการให้ความมัน่ใจ มีความสมัพันธ์ระดับต ่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยั พรรณวด ีพฒันชยั (2551) ศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบรกิารของโรงแรม
เชยีงใหม่ภูค า จงัหวดัเชยีงใหม่ ของนักท่องเทีย่วจ านวน 150 คน โดยศกึษาปจัจยัคุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น พบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคญัด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิารอยู่ในล าดบัมาก คอืโรงแรมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เขา้ถึง
สะดวก ดา้นความเชื่อถอืหรอืไวว้างใจ คอืโรงแรมมชีื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่เีป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ดา้นตอบสนอง
ความต้องการ คือพนักงานมคีวามพร้อมและเต็มใจในการให้บรกิารแก่ผู้มาเขา้พกัและผู้ใช้บรกิาร ด้านการให้ความ
มัน่ใจ คอืพนักงานใหบ้รกิารอย่างมมีารยาท สภุาพ อ่อนโยน และดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร 
คอืโรงแรมมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ผูม้าใชบ้รกิารในโรงแรม 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาที่พักท าเลที่ตัง้
ช่องทางจดัจ าหน่ายบรกิาร การสง่เสรมิการตลาด บุคลากรในการใหบ้รกิาร กระบวนการการใหบ้รกิารและลกัษณะทาง
กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กัประเภท (Resorts Hotel) ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

พฤติกรรมในการใช้บริการที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นระยะเวลาในการเขา้พกัโดยเฉลี่ย พบว่า ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคาค่าทีพ่กั ดา้น
สถานทีต่ัง้ช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร ดา้นองคป์ระกอบกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ส่วน
พฤติกรรมในการใช้บริการที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเขา้พกั ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคาค่าที่พกั ด้ านสถานที่ตัง้
ช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด และดา้นบุคคลากรในการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า เป็นใน
ทศิทางเดยีวกนั และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธป์านกลาง เป็นในทศิทางเดยีวกนั มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธเนศ สริเิกยีรตกิุล (2553) ที่ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอ แผนกผูป้่วยในโรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
โดยภาพรวมผู้มาใชบ้รกิารแผนกผูป้่วยใน โรงพยาบาลสมติ ิเวช สุขุมวทิ มคีวามพงึพอใจในการบรกิารด้านต่างๆใน
ระดบัพอใจมาก ทัง้ในดา้นสถานที ่ดา้นลกัษณะน าเสนอทางกายภาพ, ดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
บรกิาร ด้านราคาและด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บรกิารมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง 1 เรื่อง ไดแ้ก่ ความเพยีงพอของทีจ่อดรถ ซึง่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะผู้
มาใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มกัจะน ารถส่วนตวัมาเอง แต่ในขณะเดยีวกนั ผู้มาใช้บริการกลบัมคีวามพงึ
พอใจในความคุม้ค่าของค่าใชจ้่ายในการรกัษา แสดงใหเ้หน็ว่า ถงึแมว้่าทีจ่อดรถไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ แต่คุม้ค่า
กบัการรกัษาทีไ่ดร้บัจากแพทยแ์ละโรงพยาบาล ซึง่เป็นสิง่ทีโ่รงพยาบาลเอกชนตอ้งการมากทีสุ่ดคอืผูใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ด้
ถงึความคุม้ค่า( Perceived Value )ในการใหก้ารบรกิารอย่างมคีุณภาพของโรงพยาบาล ซึง่เป็นไปตามทฤษฎขีอง 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543) ไดก้ล่าวว่าราคา ( Price ) เป็นจ านวนเงนิทีบุ่คคลจ่ายเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิารซึ่ง
แสดงเป็นมูลค่า( Value ) ทีผู่บ้รโิภคจ่ายเพื่อแลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิาร (P. Kotler, and 
Armstrong, Gary 1999) ซึง่ราคานัน้จะมสีว่นส าคญัในการตดัสนิใจซือ้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 
จากการศกึษา คุณภาพการใหบ้รกิารและส่วนประสมการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใช้

บรกิารที่พกัประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ ผู้วจิยัมี
ขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. โรงแรมควรศกึษาคุณภาพการบรกิารใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคตและเพื่อให้การด าเนินงานด้านการตลาดเกดิประสทิธภิาพสูงสุด เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า ม ี2 กลุ่มเป้าหมาย ด้านระยะเวลาในการเขา้พกัโดยเฉลี่ยคอืเพศชาย มีอายุระหว่าง 32 - 38 ปี มี
การศกึษาปรญิญาตร ีและมรีายไดต่้อเดอืน 32,000 -37,999 บาท ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัโดยเฉลีย่ มอีายุตัง้แต่ 45 
ปีขึน้ไป และมรีายไดต่้อเดอืน 44,000 บาท ขึน้ไป นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะเดนิทางมาเพื่อวตัถุประสงคพ์กัผ่อน ดงันัน้
ทาง Resorts Hotel ควรจะปรบัปรุงสถานทีพ่กัใหม้บีรรยากาศน่าอยู่ สะดวกสบายและปลอดภยัอยู่ตลอดเวลา เช่น เป็น
ในส่วนของการปรบัปรุงห้องพักให้สะอาดและดูใหม่อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะเปิดท าการมาหลายปีแล้ว บรรยากาศ
โดยรอบมีการจดัตกแต่งสถานที่ให้สะอาดน่าเข้าพัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายในการเข้าพักและท าให้
นกัท่องเทีย่วกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ในอนาคต 

2. โรงแรมควรจะพฒันาด้านความเอาใจใส่ให้ดยีิง่ขึน้ โดยให้พนักค านึงถึงความใส่ใจในความต้องการของ
ลกูคา้เป็นรายบุคคล พนกังานสามารถจ าลกูคา้ความชอบของไม่ชอบลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีพนักงานใหค้วามบรกิารดว้ย
ความสุภาพเป็นมติรมอีธัยาศยัไม่ตรต่ีอลูกคา้ ท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอกีครัง้ในอนาคต 
อาจะท าใหส้ามารถเพิม่ระยะเวลาในการเขา้พกั และค่าใชจ้่ายการเขา้พกัของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตอ าเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธเ์พิม่มากขึน้ในส่วนของรายได ้จากผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการให้บรกิาร ดา้นการให้ความ 
มนัใจ ดา้นการตอบสนอง มคี่าความสมัพนัธม์ากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นสง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่านบัถอื อยู่ในระดบัดี
มาก ยกเวน้ดา้นการเอาใจใสอ่ยู่ในระดบัด ี 

3. โรงแรมควรศกึษาทศันคติต่อผลติภณัฑ์การบรกิาร และส่วนประสมการตลาดอื่นๆ ดงันัน้ผู้ประกอบการ 
Resorts Hotel ควรจะพฒันาผลติภณัฑก์ารบรกิารดงันี้ 

3.1 ดา้นสรา้งลกัษณะทางกายภาพ ควรใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายในโรงแรมการตกแต่งสถานทีใ่ห้
สวยงาม สะอาดเรยีบรอ้ย และสรา้งบรรยากาศภายในโรงแรมให้มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น สวยงามและน่าอยู่  รวมไปถึง
ความเชื่อมัน่ทางดา้นความปลอดภยัของโรงแรมใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาพกัภายในรสีอรท์ ใหร้บัรูถ้งึความปลอดภยั 

3.2 ด้านราคา ควรตัง้ราคาให้เหมาะสมกับมาตรฐานการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เพราะ
นกัท่องเทีย่วมคีวามคดิเหน็ว่า ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร จะมผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิาร
อกี และจะมกีารแนะน าบอกต่อใหบุ้คคลทีรู่จ้กักลบัมาใชบ้รกิาร 

3.3 ด้านพนักงาน ควรพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ เช่นมีการจดัการ
ฝึกอบรมการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วในดา้นต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานเกดิความช านาญ สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็จนท าใหเ้กดิความประทบัใจและอยากกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ 

3.4 ดา้นผลติภณัฑ ์ควรตกแต่งหอ้งพกัใหม้คีวามสวยงาน โดดเด่น มกีารปรบัปรุงบ ารุงรกัษาหอ้งพกัใหอ้ยู่ใน
สภาพทีด่ตีลอดเวลา เน้นความสะดวกสบาย และความสะอาดในหอ้งพกั สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายใน Resorts 
Hotel จะมผีลต่อการกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ และจะมกีารแนะน าบอกต่อใหบุ้คคลทีรู่จ้กัมาใชบ้รกิาร 

3.5 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรจะมีวธิทีี่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อการจองห้องพกัได้อย่างสะดวก
รวดเรว็ รวมทัง้มหีลากหลายช่องทางในการจอง ช่องทางการจองเขา้ถงึไดง้่ายไม่ยุ่งยาก เพื่อจูงใจใหน้ักท่องเทีย่วเกดิ
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ความรูส้กึประทบัใจ และรูส้กึไม่ยุ่งยากในการทีจ่ะท าการจองหอ้งพกั เพราะช่องทางการจดัจ าหน่ายจะมผีลต่อแนวโน้ม
การกลบัมาใชบ้รกิารอกี 

3.6 ดา้นสง่เสรมิการตลาด ควรจะมกีารจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น เทศกาลต่างๆ เทศกาลวนัแห่งความรกั วนัแม่ 
จองแพค็เกจหอ้งพกัวนัวาเลนไทน์แถมแพค็เกจ ดนิเนอรฟ์ร ี1 มือ้ หรอื จองหอ้งพกั 4 คนืขึน้ไปไดส้่วนลด 30 % เพื่อ
จงูใจใหน้กัท่องเทีย่วกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ 

3.7 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ควรมกีระบวนการในการบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ มคีวามถูกตอ้งแม่นย า ไม่ว่า
จะเป็นกระบวนการในการจองหอ้งพกั การเขา้มาท าการลงทะเบยีนหอ้งพกั หรอืกระบวนการคนืหอ้งพกัเพื่อออกจากที่
พกั รวมทัง้การบรกิารตามแผนกต่างๆ สรา้งจุดเด่นในการบรกิาร เพื่อสรา้งความประทบัใจและความพงึพอใจให้กบั
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ท าใหน้กัท่องเทีย่วมแีนวโน้มกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยดีเนื่ องจากผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูงจาก                
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธท์ี่ได้เสยีสละ
เวลาให้ค าปรกึษาแนะน า ตรวจและแก้ไขขอ้บกพร่องและขอขอบคุณ รองศาสตร์จารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์
ดร.รสติา สงัขบ์ุญนาค ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
ทุกท่านอกีทัง้ท าใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการท างานวจิยัและรูถ้งึคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะช่วยใหก้ารท างานในการ
พฒันาความรูเ้ป็นไปอย่างมคีุณค่ามากขึน้รวมถงึคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธป์ระสาทวชิาความรู้
ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

สุดทา้ยนี้ขอน้อมร าลกึถงึพระคุณของบดิา มารดา และทุกคนในครอบครัว ตลอดครูบาอาจารยท์ีไ่ดอ้บรมสัง่
สอนตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน ขอบคุณมิตรสหายและบุคคลรอบข้าง และทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ให้ก าลังใจ             
ใหค้ าปรกึษา และความช่วยเหลอืทีด่ตีลอดมา  

ผูว้จิยัขอระลกึถงึคุณงามความดทีุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืดว้ยดตีลอดมา สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัเล่ม
นี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทางธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธเ์ล่ม
นี้ต่อไป 
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