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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต 
โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือ
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมชาวต่างชาติและชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ข้ึนไป และรู้จกัโรงแรมฮอลิ
เดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต เป็นอย่างดีและหรือเคยใชบ้ริการของโรงแรมมาก่อน  โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาในการแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-Test, F-test และวิธีการหาค่าไคส
แควร์ Chi-square ในการทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึน
ไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัรายไดต่้อเดือน ระหว่าง $4,001-$5,000 มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต อยู่ในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 2 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการการให้บริการและด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก จ านวน 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ความเช่ือถือและไวว้างใจ, ความ
รวดเร็ว, ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล พบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดทั้ง 5 ดา้น 
__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นอาย ุ
รายไดต่้อเดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว  ้
ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและการศึกษานั้นไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานและ
แนวคิดท่ีวางไว ้ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ปัจจยัทุกด้านมี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ปัจจยัทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม ปัจจยัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิ
เดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ค าส าคัญ : โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต, ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this independent study is to study demographic factors, 
marketing mix and service quality factors that effect on customer satisfaction towards 
service of Holiday Inn Resort Phuket. Questionnaire were used to collect data by 
utilizing a set of questionnaire with a group of 400 targeted samples who are foreigners 
and Thai tourists or hotel/accommodation users with age of twenty at least. They are well 
known about the hotel and/or used to use its services before. The researcher used various 
methods to analyze the data. The researcher used descriptive statistics to describe the 
frequency, percentage, average and standard deviation. The inferential statistics were 
used to analyze t-Test, F-test and Chi-square with 0.05 significance level research 
appears as follows.  
 The result show that most of the respondents were male, with an age above 50 
years old, with a bachelor degree, with an average income between $4,001-$5,000, are 
working as an employee in private company and most of them are married. The opinions 
on the marketing mix indicate that process and physical evidence are the most important 
levels while product, price, place and distribution channel, promotion and advertising and 
people or staffs are very important levels to impact on their satisfaction. Also, the service 
quality factors, consisting of tangible aspects, reliability aspects, responsiveness aspects, 
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assurance aspects and empathy aspects are the most important levels to impact on their 
satisfaction as well. 
 For hypothesis testing, the result show that the demographic factors, consisting 
of age, income, occupation and marital status in different level effect on customer 
satisfaction towards service of Holiday Inn Resort Phuket while the demographic factors 
of gender and education level has no effect on customer satisfaction towards service of 
Holiday Inn Resort Phuket. Beside, all the marketing mix and all the service quality 
factors effect on customer satisfaction towards service of Holiday Inn Resort Phuket at 
significant level of 0.05 
KEYWORDS : HOLIDAY INN RESORT PHUKET, SATISFACTION TOWARD 
SERVICE 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูงมีบทบาทความส าคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัซ่ึง
น ามาซ่ึงเงินตราต่าง  ประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยใน
ปี 2555 ท่ีผ่านมา รายงานของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2556) 
พบว่า สถานการณ์นักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามายงัประเทศไทยปี 2555 มี
จ  านวนนักท่องเท่ียวประมาณ 22.3 ล้านคน ซ่ึงมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน 15.98% เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2554 โดยปรับตวัดีข้ึนทุกกลุ่มตลาดทั้งทางดา้นจ านวนนกัท่องเท่ียวและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงเอ้ือให้ภาคธุรกิจโรงแรมมีผล
ประกอบการท่ีแข็งแกร่ง อีกทั้งจากการท่ีประเทศไทยจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558 ท่ีจะท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุน
และแรงงานอยา่งเสรีภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงคาดการณ์วา่จะมีนกัท่องเท่ียว
จากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้มาเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 ส าหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตนั้น จากการส ารวจของแผนก
วจิยั ซีบี ริชารด ์เอลลิส (2556) พบวา่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาโดยผา่น
ทางอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนั้นมีจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นคนในปี 2555 ซ่ึงเพิ่มข้ึนถึง 16% 
ต่อปี และยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดมี้
การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียว อาทิ การจดังานโรดโชวท่ี์ภูเก็ตเพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียวและสามารถน ารายไดจ้ากการท่องเท่ียวมาพฒันาการ
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ท่องเท่ียวและประเทศ โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัภูเก็ตมากท่ีสุด 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้สิงคโ์ปร์ และรัสเซีย 

จากการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจ านวนมากน้ี
เอง จึงส่งผลให้ตลาดโรงแรมในจังหวดัภูเก็ตได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ
นกัท่องเท่ียวและภาคธุรกิจ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2555 อตัราการเขา้พกัมีการปรับตวัสูงข้ึน 3% 
ในขณะท่ีอตัราราคาห้องพกัเฉล่ียต่อวนัปรับตวัสูงข้ึน 3.1% และอตัราเฉล่ียของรายไดต่้อ
จ านวนห้องพกัท่ีมีไวจ้  าหน่ายมีการปรับตวัข้ึน 6.8% ถึงแมว้่าห้องพกัโรงแรมในจงัหวดั
ภูเก็ตจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนแลว้ก็ตาม ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2555 ห้องพกัโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ต
มีจ านวนราว 15,000 ห้อง เพิ่มข้ึน 11% ต่อปี และเพิ่มข้ึน 147% เม่ือเปรียบเทียบกบั 10 ปีท่ี
แลว้ นอกจากน้ียงัมีจ  านวนหอ้งพกัโรงแรมอีก 3,800 หอ้งท่ีจะเพิ่มเขา้มาในตลาดในอีก 3 ปี
ขา้งหนา้ ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนอีก 31% อยา่งไรก็ดี การท่ีนกัท่องเท่ียวในภูเก็ตมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
การสร้างโรงแรมใหม่เขา้มารองรับจึงมีเพิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงปริมาณห้องพกัในโรงแรมท่ีจะ
เพิ่มเขา้สู่ตลาดนั้นจะไม่จ  ากดัอยูเ่พียงบริเวณชายหาดดา้นตะวนัตกเท่านั้น แต่จะกระจายตวั
ไปยงับริเวณอ่ืน ๆ ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัภูเก็ตอีกดว้ย ท าให้การแข่งขนั
ในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพื่อรักษาผลประกอบการให้
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไป  
 จากภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ทุกโรงแรมต่างพยายามท่ี
จะหาลูกคา้มาพกัในโรงแรมของตนให้มากท่ีสุด จึงส่งผลให้การแข่งขนัทางด้านต่าง ๆ 
สูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคา และด้านการบริการ ทั้งน้ีเพื่อจะได้ส่วนแบ่งตลาดจาก
โรงแรมอ่ืน อีกทั้งยงัมีการปรับปรุงบริการ ราคา การจดัจ าหน่าย รวมทั้งการส่งเสริมการ
ขาย เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่ง นอกจากน้ีจากการท่ีประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ในปี 2558 ดงันั้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจะมีความรุนแรงไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ในระดบัประเทศก็มีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงเช่นกนั โดยเฉพาะการแข่งขนัระหว่างประเทศสมาชิกอาเชียนดว้ยกนั ซ่ึง
รัฐบาลและหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศต่างก็จะทุ่มงบจดัแคมเปญ
การตลาดกันอย่างหนัก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศของตน 
 ในส่วนของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตท่ีไดเ้ปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2530 
ซ่ึงเป็นฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียนั้นก็มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงและ
พฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะ ๆ อาทิเช่น การปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม ซ่ึงในปี 2556 น้ี โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท
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ภูเก็ตก็มีการปรับภาพลกัษณ์ของห้องอาหารและห้องพกัแขกในส่วนเมนวิงให้ดูทนัสมยั
มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัมีการพฒันาแบรนด์ฮอลิเดยอิ์นน์คร้ังใหญ่ โดยเนน้จุดเด่นของแบ
รนดฮ์อลิเดย ์อินน์ ท่ีแตกต่างจากแบรนดบ์ริหารโรงแรมอ่ืนๆ คือ ฮอลิเดยอิ์นน์ เป็นเจา้แรก
ในธุรกิจโรงแรมท่ีบริการกบัลูกคา้กลุ่มนกัธุรกิจและนกัเดินทางกลุ่มครอบครัว โดยจะมีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั ในราคาท่ีคุม้ค่า ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี และเนน้การให้บริการท่ีมี
ความสม ่าเสมอและคุณภาพท่ีดี  นอกจากน้ีฮอลิเดยอิ์นน์ยงัเป็นเจา้แรกดา้นนวตักรรมธุรกิจ
โรงแรมโดยเป็นแบรนด์โรงแรมแรกท่ีมีการให้บริการส ารองห้องพกัแบบออนไลน์  และ
ยงัเป็นแบรนด์แรกท่ีให้บริการเด็กอายุต  ่ากวา่ 12 ปี ไดเ้ขา้พกัและทานอาหารฟรีเม่ือเขา้พกั
ท่ีฮอลิเดย ์อินน์ ทุกสาขาทัว่โลก ดงันั้นการมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงศกัยภาพของโรงแรมทั้ง
ด้านท่ีพกัอาศยัและการบริการให้ได้มาตรฐานในระดบัสากลจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนและเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการและกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมอีกคร้ัง  

สรุปไดว้า่จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยและของจงัหวดัภูเก็ตท่ีมี
แนวโน้มว่านักท่องเท่ียวจะมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จนส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงใน
ธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตนั้น การปรับตวัของโรงแรมในเร่ืองของกลยุทธ์การตลาดและ
การบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการ
โรงแรม ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อ
การวางแผนเชิงกลยทุธ์และการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
มากข้ึนต่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อหาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
กบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรมกบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  

3. ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการของโรงแรม มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ช้บริการโรงแรมฯ 
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และรู้จกัโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รี
สอร์ทภูเก็ต เป็นอย่างดีและหรือเคยใช้บริการของโรงแรมมาก่อน โดยมีจ านวนประชากร
เฉล่ีย 58,591 คนต่อปี ขอ้มูลอา้งอิงจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท
ภูเก็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2555โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไวเ้ท่ากบั 
400 ราย 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปรท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการ และ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความ
พึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต    

3. ขอบเขตด้านสถานท่ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก็บขอ้มูลในเขตจงัหวดัภูเก็ต 
โดยเนน้ภายในบริเวณของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัน้ีใช้วิธีออกแบบสอบถาม โดยใชเ้วลาส าหรับ
ด าเนินงานวิจยัทั้งส้ินรวมประมาณ 2 เดือนระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม 2557 
โดยในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
     ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
การศึกษา 
รายไดต่้อเดือน 
อาชีพ 
สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ดา้นราคา 
ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการ
ของโรงแรมฮอลเิดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเกต็ 
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้
ความเช่ือถือได ้
ความรวดเร็ว 
ความมัน่ใจ 
ความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

ความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ
ของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท 
ภูเกต็ 
 

ความประทบัใจโดยรวมต่อโรงแรม
และหอ้งพกั 
 

ความประทบัใจโดยรวมต่อบริการ
ของพนกังาน 
 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
 

ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีไดจ่้ายออกไป
กบับริการท่ีไดรั้บ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอในใจการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  
2. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
 3. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โรงแรม หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคา้ท่ีนกัธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการผู ้
เดินทางในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและ
เดินทางหรืออาคารท่ีมีห้องนอนหลายห้องติดต่อเรียงรายกนัในอาคารหน่ึงหลงัหรือหลาย
หลงั 

2. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีใช้
ศึกษาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ และสถานภาพ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ 7 ดา้นท่ีใช้ศึกษา
พฤติกรรมและความต้องของการของผูบ้ริโภค  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Product and service) ราคา (Price) ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

4. คุณภาพการบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีส่งมอบให้ลูกค้าไปพร้อมกับสินค้าหรือ
บริการท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไป ซ่ึงการวดัคุณภาพ
การบริการจะประกอบดว้ย 

ส่ิงที่สัมผัสได้ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ ท่ีจอด สวน ห้องน ้ า การตกแต่ง ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ แบบฟอรมต่์าง ๆ รวมทั้งการแต่งกายของพนกังาน ส่ิงท่ีสัมผสัไดเ้หล่าน้ีจะ
เหมือนกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาดตวัท่ี 7 

ความเช่ือถือและไว้วางใจได้ เป็นความสามารถในการมอบบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าตามท่ีได้สัญญาหรือท่ีควรจะเป็นได้อย่างถูกต้องและได้ตรง
วตัถุประสงคข์องการบริการนั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ความรวดเร็ว เป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว 
ไม่ให้รอคิวนาน รวมทั้งตอ้งมีความกุลีกุจอ เห็นลูกคา้แลว้ตอ้งรีบตอ้นรับให้การช่วยเหลือ 
สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วจะต้องมาจากพนักงานและ
กระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความมั่นใจ เป็นการรับประกนัว่า พนักงานท่ีให้บริการมีความรู้ ความสามารถ 
และมีความสุขภาพ จริยธรรมในการให้บริการเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้วา่จะไดรั้บ
การบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยไร้กังวล นอกจากน้ีอาจจะต้องมีการ
รับประกนัถึงมาตรฐานขององคก์รดว้ย  

ความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เป็นการดูแลเอาใจใส่ให้บริการอยา่งตั้งอกตั้งใจ 
เน่ืองจากเขา้ใจปัญหา หรือ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งได้รับการตอบสนอง เน้นการ
บริการและการแกปั้ญหาใหลู้กคา้อยา่งเป็นรายบุคคล ตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั มีการ
ส่ือสารท าความเขา้ใจกบัลูกคา้อยา่งถ่องแท ้

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นความประทับใจ
หรือไม่ประทบัใจภายหลงัจากการใชสิ้นคา้และบริการโดยเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัท่ี
มีต่อสินค้าหรือบริการ ซ่ึงความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้งาน
ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิง่งานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  
 ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2541) กล่าวว่า  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้
ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ  

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าวว่า นกัการตลาดจะตอ้งเลือกวิธีการศึกษา
พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้หมาะสมส าหรับกลุ่มลูกคา้ของตน แต่ตอ้งไม่ลืม
วา่ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาจากตวัแทนของลูกคา้นั้นไม่ใช่เป็นขอ้มูลของลูกคา้ทุกราย ทุกส่ิงท่ีพบ
ในการศึกษานั้น ตอ้งน ามาวิเคราะห์ให้ละเอียดถ่ีถว้นก่อนจะตดัสินใจก าหนดกลยุทธ์ใด ๆ 
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นอกจากน้ียงัจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของการ
บริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานคุณภาพการบริการ  

Zeithaml and Bitner (1996 อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) กล่าวว่า
ก่อนท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการ ลูกคา้ยอ่มสร้างความคาดหวงัข้ึนมาในใจ ซ่ึงแตกต่างกนัไปใน
แต่ละคนตามข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมา แต่เม่ือมาใช้บริการแล้วลูกค้าจะได้สัมผสักับ
ประสบการณ์จริง แลว้ลูกคา้จะน ามโนภาพมาเปรียบเทียบกบัประสบการณ์จริง ซ่ึงการวดั
คุณภาพการบริการจะประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว 
ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานความพงึพอใจ  

Kotler, Philip (1997 อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) ความพึงพอใจ 
หมายถึง ระดบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ หรือการ
ท างานของผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของลูกคา้ ระดบัความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของลูกค้า 
(Expectations) ซ่ึงพิจารณาวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการหลงัการขายมากนอ้ย
เพียงใด ถา้ไดรั้บสินคา้และบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความไม่
พอใจ ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะเกิดความพึง
พอใจ ถ้าผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความคาดหวงั ลูกค้าก็จะเกิดความ
ประทบัใจซ่ึงส่งผลให้ลูกคา้กลบัไปซ้ือผลิตภณัฑ์หรือไปใชบ้ริการซ ้ าอีก โดยระดบัความ
พึงพอใจของลูกคา้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดบั คือ สามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของลูกคา้ได้ และสามารถตอบสนองความคาดหมายในการกลบัมาใช้บริการใน
คร้ังต่อไป 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พิไลพร สมนึก (2551) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เขา้ใช้บริการโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-39 ปี มีสถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ พนกังานประจ า/ลูกจา้ง โดยเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติสัญชาติ
ยุโรป มีรายได้ประมาณ $3000-$3999 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ประเภทห้องพกัท่ีพกัคือ 
Superior room ผา่นทางบริษทัท่องเท่ียว เลือกโรงแรมท่ีมีท าเลท่ีตั้งใจกลางเมืองเป็นหลกั 
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เพื่อพกัผ่อนเน่ืองในวนัหยุด ระยะเวลา 2-3 วนั ความพึงพอใจด้านปัจจยัการวดัคุณภาพ
ของการใชบ้ริการ ดา้นปัจจยัทางดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความพึงพอใจในระดบัการให้บริการ
มาก ด้านความเช่ือถือและไวว้างใจได้ระดับความพึงพอใจมาก ปัจจยัทางด้านความ
รวดเร็ว ระดับความพึงพอใจมาก ปัจจัยด้านการรับประกันของการบริการโรงแรมมี
มาตรฐานความเช่ือมัน่รับประกนัความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ การส่ือสารของพนกังาน 
สุขอนามัย นักท่องเท่ียวมีความพอใจมาก ปัจจัยการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
นกัท่องเท่ียวพอใจมากกบับริการของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

กรรณิกา ไชยวิเศษ (2552) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มี
รายไดต่้อเดือน 40,001-50,000 บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมกัเลือกพกั
โดยใชบ้ริการของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตในอตัราต่อคืน 3,001-4,000 บาท กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ และดา้น
บุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นเหตุการณ์ทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ (และภาพลกัษณ์) และปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของ
โรงแรมฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัภูเก็ตทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัมากถึง
มากท่ีสุด รวมทั้งการให้ความส าคญักบัความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของโรงแรม
ฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ตทุกปัจจยัอยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุดดว้ย 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ชบ้ริการโรงแรมหรือ

ท่ีพกั ชาวต่างชาติและชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ข้ึนไป และรู้จกัโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รี
สอร์ท ภูเก็ต เป็นอยา่งดีและหรือเคยใชบ้ริการของโรงแรมมาก่อน  

จากขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง ธนัวาคม 2555 พบวา่มีลูกคา้จ านวน 58,591 คน  

ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้หลักการแปรผนัร่วมกัน
ระหว่างขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการสุ่มตวัอย่าง เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ว่าทุกหน่วยประชากรไดมี้โอกาสรับเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ชบ้ริการโรงแรมหรือท่ีพกั ชาวต่างชาติท่ี
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มีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึงทราบจ านวนท่ีแน่นอนโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) เป็นแนวทางในการค านวณจากการคาดคะเนตามจ านวนลูกคา้ในปี 2555 จ านวน 
58,591 คน ณ ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จึงไดข้นาด
กลุ่มจ านวน 397 ราย และเพื่อให้การท างานวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนผูว้ิจยัจึง
เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 รายแทน   

n = ( N / ( 1 + N(e)2 ) 
  เม่ือ N แทน จ านวนกลุ่มประชากรทั้งหมด 
        n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
         e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดก้ าหนดไว ้ณ 0.05 
  แทนค่า 
  n = ( 58,591 / ( 1 + 58591(0.05)2 )  =  397 ราย 

ส าหรับการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดงัน้ี 
 1. การสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอยา่ง
ภายพื้นท่ีในเขตจงัหวดัภูเก็ต ภายในบริเวณโรงแรมกบัลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี
มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีมาพกัท่ีโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท ์ภูเก็ต  

2. การเก็บขอ้มูลแบบสะดวก (Convenience Survey) ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลแบบ
บงัเอิญจนกระทัง่ครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยไดท้  าการขออนุญาติกบั
ทางโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท ์ภูเก็ต เพื่อท าการเขา้ไปแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีมา
พกัท่ีโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท ์ภูเก็ต โดยทางโรงแรมไดใ้หค้วามร่วมมือในการช่วยส่ง
แบบสอบถามไปตามแต่ละห้องพกัท่ีมีลูกคา้มาพกัและท าการช่วยเก็บแบบสอบถามให้จน
ครบจ านวนทั้งหมด 400 ชุด  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามโดยท าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจ าแนกออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นกลุ่มค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) มีค าตอบหลายตวัเลือก 
(Multiple Choices) และใหเ้ลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดรวม 6 ขอ้ แต่ละขอ้มีระดบัการวดั
ตวัแปรดงัน้ี 

1. เพศเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Norminal Scale) 
2. อายเุป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 



321 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

3. ระดบัการศึกษาเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal 

Scale) 
5. อาชีพเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Norminal Scale) 
6. สถานภาพเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Norminal Scale) 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ ง ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นเหตุการณ์ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการและภาพลกัษณ์ท่ี
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 
ระดบั  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามในส่วนของข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทางด้านคุณภาพการ
ใหบ้ริการของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการของของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 ระดบั  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ 
พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชค้่า t-
Test, F-test และวิธีการหาค่าไคสแควร์ Chi-square ในการทดสอบทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ในการวเิคราะห์ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอายุตั้งแต่ 
50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีระดบั
รายได้ต่อเดือนระหว่าง $4,001-$5,000 คิดเป็นร้อยละ  31.0 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 69.8 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ 
 ด้านผลติภัณฑ์และบริการ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.20)  โดยในส่วนของความรู้ความสามารถของพนักงานในการบริการ กลุ่ม
ตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  

ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
โดยการแสดงราคาห้องพกัไวอ้ย่างละเอียดชัดเจน ความรู้สึกถึงความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย
ออกไป ความเหมาะสมของราคาห้องพกัเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืน และความเหมาะสมของ
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านท าเลทีต่ั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยในส่วนของโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางธุรกิจและแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ การจดัให้ใช้บตัรสมาชิกเพื่อ
รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ การจดัให้บริการแบบแพค็เกจ และการแจง้ข่าวสารและโปรโมชัน่กบั
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านบุคลากร กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.20) โดยในส่วนของพนกังานสามารถตอบสนองความตอ้งการอย่างรวดเร็ว พนกังานมี
ความเต็มใจในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ และพนักงานมีความเต็มใจในการ
ใหบ้ริการและใหค้วามช่วยเหลือ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ด้านกระบวนการการให้บริการ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยในส่วนของประสิทธิภาพของการให้บริการลูกคา้ตาม
ความตอ้งการต่าง ๆ ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัห้องพกัเม่ือ Check in/out และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการจองห้องพกัของโรงแรม กลุ่มตวัอย่างจะให้ความส าคญัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25) โดยในส่วนของความสะอาดภายในห้องพกัและโรงแรม กลุ่ม
ตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบวา่  

ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) โดยในส่วนของคุณภาพความสะอาดในห้องและโรงแรม คุณภาพการแต่ง
กายของพนกังาน และคุณภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงแรม กลุ่มตวัอย่างจะให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ด้านความเช่ือถือได้ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยในส่วนของความสามารถเช่ือถือในด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ของ
โรงแรมความรวดเร็วและถูกตอ้งในการ Check in / out ความถูกตอ้งในการส ารองห้องพกั
ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโรงแรมถูกตอ้งตรงกบัท่ี
โฆษณาตามส่ือต่าง ๆ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ด้านความรวดเร็ว กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยในส่วนของพนักงานมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการ พนักงานแสดง
ความเอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกคา้ ความเพียงพอของพนักงานในการ
ให้บริการ และพนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วตามความตอ้งการของลูกค้า 
กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ด้านความมั่นใจ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) โดยในส่วนของความมัน่ใจในทกัษะความรู้ความสามารถของพนกังานว่า
สามารถใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี ความมัน่ใจในมาตรฐานของโรงแรมในเครือฮอลิเดยอิ์นน์ 
และความมัน่ใจในความปลอดภยัระหวา่งการเขา้พกั กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยในส่วนของพนกังานมีความใส่ใจต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
และพนกังานสามารถรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัไดดี้ กลุ่มตวัอยา่งจะ
ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของโรงแรมฮอลิ
เดย์ อนิน์ รีสอร์ท ภูเกต็ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์ดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมฮอลิเดย ์
อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่  
 กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงแรม
ฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยในส่วน
ของความประทบัใจโดยรวมต่อการบริการของพนกังาน และความประทบัใจโดยรวมต่อ
โรงแรมและหอ้งพกั กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นอายุ รายไดต่้อ
เดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ รีสอร์ทภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและการศึกษา
นั้นไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ทุกดา้น มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการของโรงแรม มีความสัมพนัธ์
ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได้
, ความเช่ือถือและไวว้างใจ, ความรวดเร็ว, ความมั่นใจ และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล พบว่าปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการทุกด้าน มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้
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ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการโรงแรมฮอลเิดย์ อนิน์ รีสอร์ท ภูเกต็ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ Value df Sig* 

1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 658.292 72 0.000* 

2. ดา้นราคา 633.710 80 0.000* 
3. ดา้นท าเลท่ีตั้งและและช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย 588.425 64 0.000* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 516.161 88 0.000* 

5. ดา้นบุคลากร 609.072 72 0.000* 

6. ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 587.598 64 0.000* 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 553.142 48 0.000* 
 * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม ทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการโรงแรมฮอลเิดย์ อนิน์ รีสอร์ท ภูเกต็ 
 

ปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการ Value df Sig* 

1. ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ 740.873 72 0.000* 

2. ความเช่ือถือและไวว้างใจ 604.064 64 0.000* 

3. ความรวดเร็ว 688.287 72 0.000* 

4. ความมัน่ใจ 534.845 48 0.000* 

5. การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 417.921 32 0.000* 
* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรต้น สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.841 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
การศึกษา F-Test 0.871 ปฏิเสธ 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นราคา Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นท าเลท่ีตั้งและและช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นบุคลากร Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ Chi-square 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ความเช่ือถือและไวว้างใจ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ความรวดเร็ว Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ความมัน่ใจ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล Chi-square 0.000 ยอมรับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัรายได้ต่อเดือน ระหว่าง $4,001-$5,000 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกัน ผลการศึกษาปัจจัยด้าน
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ประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และสถานภาพ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น อายุ รายไดต่้อเดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีวางไว ้และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541) ส าหรับปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและการศึกษานั้นไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ทุกดา้น มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้านกระบวนการการให้บริการและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และให้ความส าคญักบัด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, 
ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีวางไว ้และมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) และผลงานวิจยัของกรรณิกา ไชย
วิเศษ (2552) ) ท่ีได้ท  าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ต และพบว่าทุกปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮิลตลั
ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัภูเก็ตเช่นกนั 
 ส าหรับปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้, ความ
เช่ือถือและไวว้างใจ, ความรวดเร็ว, ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
พบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการทุกดา้น มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคัญกับทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีวางไว ้และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zeithaml and Bitner (1996 อา้ง
ถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) และผลงานวิจยัของพิไลพร สมนึก (2551) ท่ีได้
ท  าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้ใช้บริการโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 
ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าปัจจยัการวดัคุณภาพของการให้บริการทุกปัจจยัมี
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ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมระดบั 4 ถึง 
5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครเช่นกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท์ ภูเก็ต กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัสูงมาก โดยให้ความส าคญักับทุกปัจจยัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในดา้นดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทาง
การจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการการให้บริการ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจใน
การเลือกใช้บริการโรงแรมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดังนั้ นผู ้บริหารจึงต้องให้
ความส าคญักบัทุกปัจจยั โดยผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 1. ทางโรงแรมฯ ควรศึกษาคุณภาพการบริการให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใช้
บริการให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต และเพื่อให้การ
ด า เ นินงานด้านการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ งทางโรงแรมควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในดา้นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางมาพกัผ่อนท่ีโรงแรม และ
ควรมีการท าการส่งเสริมการขายทางดา้นการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน โดยอาจมีการจดัให้มี
การลดราคาห้องพกั หรืออาจร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในการเชิญชวน
ลูกคา้เพื่อมาเขา้พกัท่ีโรงแรมฯใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 2. ผูบ้ริหารควรปรับปรุงห้องพกัให้มีสภาพ สะอาด ปลอดภยั และปรับปรุง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพกัให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั
รู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่สภาพโดยรวมของโรงแรมและหอ้งพกั  
 3. ผูบ้ริหารควรมีการจดัผึกอบรมและก าหนดแผนพฒันาศกัยภาพให้กบัพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เน่ืองจากพนกังานท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาพกันั้นจะ
เป็นบุคคลส าคญัท่ีสามารถรับรู้ความแตกต่างเฉพาะบุคคลของลูกคา้ ดงันั้นการบริการ
ลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการท่ี
โรงแรมอีกในภายภาคหนา้ 
 4. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในดา้นความจงรักภกัดี เน่ืองจากมีความส าคญัต่อ
ก าไรในระยะยาว จึงควรวางแผนกลยุทธ์การตลาดท่ีมุ่งความส าคญัสู่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความ
จงรักภกัดีเป็นหลัก เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีจะมีปริมาณการซ้ือมากข้ึนเน่ืองจากมี
ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้จึงส่งผลให้ยอดขายเพิ่มข้ึนและยงัสามารถรักษาส่วนครองตลาด
ใหเ้หนือจากคู่แข่งไดอี้กดว้ย  
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการท่ี
โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปนกัวิจยัควรท าการศึกษากลุ่ม
ประชากรท่ีโรงแรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม หรือท าการขยายขอบเขตการศึกษาเป็นการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างในระดับจังหวดัเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับท าการเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ท่ี
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน  
 2. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ
โรงแรม อาทิ ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัด้านการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค ส าหรับ
งานวจิยัในอนาคตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองหลากหลายและกวา้งขวางมากข้ึนส าหรับการ
น าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการด้านบริการและการ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดหรือการวางแผนการตลาดให้มีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลมากท่ีสุด 
 3. ควรท าการทบทวนผลการศึกษาและท าการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เพื่อรักษา
ความใหม่ของขอ้มูลให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ปัจจุบนัไดมี้ปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ อาทิ ปัจจยัในเร่ือง
ของเทคโนโลยี ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต Wifi ท่ีมีให้บริการแก่ผูบ้ริโภค รวมไปถึงความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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