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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการใชบ้ริการโรงแรมทางภาคใตข้อง
ประเทศไทย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 400 
คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมานในการวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70 มีอายุช่วง 21-30 ปี อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั รายได้ระหว่าง 15,000-25,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั
องค์ประกอบดา้นระบบความปลอดภยัในพ้ืนท่ีทัว่ไป ดา้นห้องพกั และดา้นบุคลากรและการบริการ ตามล าดบั (2) 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกนั 

 
ค ำส ำคญั: อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ นักท่องเท่ียวไทย 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study the factors of Thai tourists in selecting hotels in southern Thailand. 
This research is a survey research. Four hundred participants used in the research were Thai tourists in southern hotels 
selected by simple random sampling. The tools used for data collection were questionnaires. Statistics and data analysis 
employed both descriptive and inferential statistics. Data were analyzed by means of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis. Based on the survey results, most respondents were male with 
70% aged between, 21 and 30 years. Most of them owned a private business and had income between 15,000-25,000 
baht/month. Hypothesis testing found that:  (1) the factors that affected the selection of hotel services were the 
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importance of security systems in the general area, room, staff, and service quality, respectively; and (2) different 
demographic factors also influenced the choice of hotel services among Thai tourists. 
 
Keywords: Hotel Industry, Service Industry, Thai tourists 
 

1. บทน า 
จากอตัราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณนกัท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีพกัแรมมีการเติบโตและแข่งขนั

กนัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากอตัราการขยายตวัของท่ีพกัในปี 2559 มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 14.7 
ส่งผลต่ออตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 66.6 ในปี 2559 (สมาคมโรงแรมไทย, 2560) ท าให้ธุรกิจโรงแรม
ยงัคงมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง และเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก (โกมลมณี เกตตะพนัธ์ และ พอพนัธ์ วชัจิตพนัธ์, 2559) จากปัญหาการแข่งขนัท่ีรุนแรงเป็นผลให้ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมต่างพากนัหาแนวทางและกลวิธีเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (โกมลมณี เกตตะพนัธ์, 2559) 
ผนวกกับปัจจุบนัพบว่าโรงแรมหรือสถานท่ีพกัแรมมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเขา้พกั เช่น มีทางลาดส าหรับ
ทางเขา้บริเวณโถงตอ้นรับของโรงแรม มีราวจับอ านวยความสะดวกให้กับผูสู้งอายุหรือผูพิ้การในห้องน ้ า มีลิฟต์
ส าหรับคนพิการ นอกเหนือจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งอุตสาหกรรมโรงแรมแลว้ยงัมีแนวโนม้และการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรม เช่น การกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) ซ่ึงส าหรับประเทศไทยพบวา่กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมมีแนวโน้มท่ีจะเป็นกลุ่มผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากประชากรในประเทศไทยมีอายุเฉล่ียสูงข้ึน 
และในช่วงปีท่ีผา่นมาก่อใหเ้กิดนโยบายเพ่ือส่งเสริมใหมี้การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและปลอดภยัส าหรับคนทุก
เพศทุกวยัในสังคม ไดแ้ก่เด็ก สตรีมีครรภ ์ผูสู้งอาย ุและคนพิการ ภายใตแ้นวคิด “Universal Design”(UD) ท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของการสนบัสนุนตามนโยบาย “Inclusive Society” ท่ีมุ่งเนน้ให้มีผลิตภณัฑแ์ละส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะ
ส าหรับทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นพ้ืนท่ีสาธารณะหรือองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน (ศิริวรรณ อรุณทิพยไ์พฑูรย,์ 2559) และ
โรงแรมถือเป็นสถานใหบ้ริการท่ีพกัแรมประเภทหน่ึงซ่ึงมีมาตรฐานและขอ้กฎหมายควบคุมในการด าเนินกิจการ โดย
มีขอ้ก าหนดให้โรงแรมท่ีมีห้องพกัตั้งแต่ 100 ห้องข้ึนไป ตอ้งจดัให้มีห้องพกัท่ีผูพิ้การหรือทุพพลภาพและคนชราเขา้
ใช้ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงห้องต่อจ านวนห้องพกัทุก 100 ห้อง (กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา, 2548)  

จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลสถานการณ์และสภาพปัจจุบนั ปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในพ้ืนท่ีทางภาคใตข้อง
ประเทศไทย เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางพฒันาการบริการให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผูเ้ข้าพกัท่ี
หลากหลาย และสามารถขยายการแข่งขนัสู่ระดบัสากลต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการโรงแรมทางภาคใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
โดยเนน้การส ารวจกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 
และใชแ้บบสอบถมเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้บริการโรงแรมทางภาคใตข้องประเทศไทย โดยผูว้ิจัยได้

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามขอ้เสนอของ Cohen (1977) จึงไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัเก็บขอ้มูล
ทั้งส้ินตามขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามซ่ึงพฒันาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ถูกน ามาพฒันาใชใ้นการพฒันาแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ รายได้เฉล่ีย อายุ อาชีพ และระดบั

การศึกษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตวัเลือก (Check-list) 
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการโรงแรม ไดแ้ก่ 1) สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้มนอกตวัอาคาร 2) พ้ืนท่ีภายในตวัอาคาร 3) ห้องพกั 4) ห้องอาหาร 
คอฟฟ่ีชอ้ป บาร์ และครัว 5) บริการนนัทนาการและสระวา่ยน ้ า 6) ส่วนบริการดา้นธุรกิจ เช่น หอ้งประชุม 7) บุคลากร
และการบริการ 8) ระบบความปลอดภยัในพ้ืนท่ีทัว่ไป 9) ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม 10) การดูแลพนกังาน 11) การ
ไดรั้บรางวลั และ 12) โรงแรมสีเขียว ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
ของ Likert คือ มีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด มีผลต่อการเลือกใชม้าก มีผลต่อการเลือกปานกลาง มีผลต่อการเลือกนอ้ย 
และผลต่อการเลือกใชน้อ้ยท่ีสุด โดยค าถามแต่ละขอ้เป็นการวดัตวัแปรแต่ละตวั 

แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ถูกส่งไปยงัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมนักวิชาการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเน้ือหา หลงัจากนั้นจึงน าไปทดสอบ (Pilot-Test) กับกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 40 ราย และน าผลมาตรวจสอบแกไ้ขแบบสอบถามก่อนท่ีจะจดัส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยน าแบบสอบถามท่ีร่างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณาจ านวน 3 ท่าน ในดา้นการ

โรงแรมและการท่องเท่ียวเพ่ือพิจารณาในดา้นความถูกตอ้งของโครงสร้างเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
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โดยเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของค าถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence: IOC) มากกวา่ 0.86  

น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจากการท่ีผูท้รงคุณวฒิุไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 40 คน โดยแบบสอบถามตอ้งมี 
ค่าความเช่ือมนั (Reliability) ของสัมประสิทธ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบบัมีค่า 0.967 ซ่ึงมากกวา่ 0.7 
แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง (Hair et al, 2010)  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้พกัแรมในโรงแรมทางภาคใตข้อง

ประเทศไทย โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ขอ้มูล  
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล เบ้ืองตน้เม่ือผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้งของชุดขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลท่ี

ไดไ้ปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 1. สถิติพรรณนา (Descriptive) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2. สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) ในการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมทาง
ภาคใตข้องประเทศไทย โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติเท่ากบัร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 
5 โดยปัจจยัประชากรศาสตร์ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list) ไดเ้พียงค าตอบเดียว ส่วนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ลกัษณะค าถามในแบบสอบถามส่วนน้ีเป็นมาตราส่วนประเมินคา่ (Likert scale) โดยมี
ระดบัความส าคญั 5 ระดบั 5 = มีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด และ 1 = มีผลต่อการเลือกใชน้อ้ยท่ีสุด 
 
4. ผลการวจิยั 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 400 ชุด จากนั้นได้
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีผลวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วน
ท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัองคป์ระกอบของโรงแรม รายละเอียด
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายรุะหวา่ง 21-30 

ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ มีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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ส่วนท่ี 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัองคป์ระกอบของโรงแรม 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความส าคญัปัจจยัองคป์ระกอบโรงแรม 

เพศ b 𝛽 t Sig 
บริการนนัทนาการและสระวา่ยน ้า 0.169 0.279 4.147 0.000 
การไดรั้บรางวลั -0.103 -0.223 -3.133 0.002 
ห้องพกั 0.067 -0.172 -2.477 0.014 
สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ 0.131 0.157 2.088 0.037 
ค่าคงท่ี (Intercept) 1.756  6.312 0.000 
R = 0.363, R2 = 0.132, F = 4.884     
อาย ุ b 𝛽 t Sig 
ห้องพกั 1.010 0.420 6.399 0.000 
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม 0.541 0.313 3.743 0.000 
การดูแลพนกังาน -0.437 -0.347 -5.551 0.000 
บริการนนัทนาการและสระวา่ยน ้า -0.283 -0.215 -3.382 0.001 
โรงแรมสีเขียว -0.328 -0.206 -2.497 0.013 
บุคลากรและการบริการ -0.272 -0.163 -2.197 0.029 
ค่าคงท่ี (Intercept) 0.927  1.617 0.107 
R = 0.473, R2 = 0.224, F = 9.312     
ระดบัการศึกษา b 𝛽 t Sig 
พ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ ห้องน ้าสาธารณะ ลิฟต ์ 0.303 0.214 3.180 0.002 
โรงแรมสีเขียว -0.324 -0.260 -3.181 0.002 
สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ 0.297 0.208 2.949 0.003 
การดูแลพนกังาน -0.162 -0.164 -2.645 0.009 
ค่าคงท่ี (Intercept) 2.971  6.675 0.000 
R = 0.488, R2 = 0.239, F = 10.104     
อาชีพ b 𝛽 t Sig 
พ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ ห้องน ้าสาธารณะ ลิฟต ์ -1.086 -0.310 -4.277 0.000 
ห้องพกั 1.045 0.224 3.202 0.001 
ค่าคงท่ี (Intercept) 1.506  1.271 0.205 
R = 0.344, R2 = 0.118, F = 4.324     
รายได้ต่อเดือน b 𝛽 t Sig 
ฟ้องพกั 1.041 0.286 4.055 0.000 
โรงแรมสีเขียว -0.689 -0.285 -3.228 0.001 
การไดรั้บรางวลั 0.298 0.191 2.643 0.009 
ค่าคงท่ี (Intercept) -0.082  -0.087 0.930 
R = 0.325, R2 = 0.106, F = 3.822     

**มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01, * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความส าคญั 
ปัจจัยองค์ประกอบโรงแรมในการเลือกใช้บริการ โดยใช้การคดัเลือกแบบ Enter เข้าสู่สมการ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ทั้ง 5 ปัจจยั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน มีความสัมพนัธ์เชิงเสน้กบั
ปัจจยัองคป์ระกอบโรงแรมโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

1. เพศ มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยองค์ประกอบโรงแรมในการเลือกใช้บริการ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันให้
ความส าคญักบัของโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการดา้นบริการนนัทนาการและสระวา่ยน ้ า (Sig. = 0.000) ดา้นการไดรั้บ
รางวลั (Sig. = 0.002) ดา้นห้องพกั (Sig. = 0.014) และดา้นสถานท่ีตั้งสภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ 
(Sig. = 0.037) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัองคป์ระกอบโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการ โดยพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัให้ 
ความส าคญักบัของโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการดา้นหอ้งพกั (Sig. = 0.000) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม (Sig. = 
0.000) ดา้นการดูแลพนกังาน (Sig. = 0.000) ดา้นบริการดา้นนนัทนาการและสระวา่ยน ้ า (Sig. = 0.001) ดา้นโรงแรมสี
เขียว (Sig. = 0.013) และดา้นบุคลากรและการบริการ (Sig. = 0.029) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05  

3. ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัองค์ประกอบโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการ โดยพบว่า ระดบั 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัของโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการดา้นพ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ ห้องน ้ าสาธารณะ 
ลิฟต ์(Sig. = 0.002) ดา้นโรงแรมสีเขียว (Sig. = 0.002) ดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไปและท่ีจอดรถ 
(Sig. = 0.003) และดา้นการดูแลพนกังาน (Sig. = 0.009) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัองคป์ระกอบโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการ โดยพบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนั
ให ้ความส าคญักบัของโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการดา้นพ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ หอ้งน ้ าสาธารณะ ลิฟต ์(Sig. = 0.000) และ
ดา้น หอ้งพกั (Sig. = 0.001) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5. รายไดต้่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัองคป์ระกอบโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการ โดยพบวา่รายไดต้่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัของโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการดา้นหอ้งพกั (Sig. = 0.000) ดา้นโรงแรมสีเขียว 
(Sig. = 0.001) และดา้นการไดรั้บรางวลั (Sig. = 0.009) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
5. การอภิปรายผล 

ศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในภาคใต้
ของประเทศไทย จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อ
เดือน มีความสมัพนัธ์กบัการใหค้วามส าคญัต่อของโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการ รายละเอียดดงัน้ี  

1. เพศท่ีแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัของโรงแรมดา้นบริการดา้นนนัทนาการและสระวา่ยน ้ า ดา้นการไดรั้บ
รางวลั ดา้นหอ้งพกั และดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศศิโสม ดวงรักษา (2558) ซ่ึงพบว่าเพศของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 4-5 ดาวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เตือนใจ ศรี
ชะฏา (2560) ซ่ึงพบว่าเพศของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกันตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมในพ้ืนท่ีเมืองพทัยาโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันในขอ้การมี
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พนักงานรักษาความปลอดภยั 24 ชั่วโมง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบริบทพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจยัระดบัของท่ีพกัและกลุ่ม
ตวัอยา่งแตกต่างกนั  

2. อายท่ีุแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัของโรงแรมดา้นดา้นห้องพกั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคม ดา้น
การดูแลพนกังาน ดา้นบริการดา้นนนัทนาการและสระวา่ยน ้ า ดา้นโรงแรมสีเขียว และดา้นบุคลากรและการบริการท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปุณยนุช ยงัทินนงัและคณะ (2558) ซ่ึงพบวา่อายขุองกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชข้องผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบนเกาะพงนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ซ่ึงพบวา่นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีอายแุตกต่างกนัมีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมในพ้ืนท่ีเมืองพทัยาไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มอายเุลือกห้องพกัและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกบั
ตนเอง เห็นไดจ้ากบริบทพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัโดยพ้ืนท่ีหน่ึงเป็นท่ีพกัท่ีอยูบ่ริเวณภาคใตแ้ละเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
ราคาค่าห้องพกัเม่ืออยู่ในช่วงฤดูท่องเท่ียวจะมาราคาสูงกว่าปกติมาก ซ่ึงนักท่องเท่ียววยัรุ่นชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการ
ห้องพกั ส่วนท่ีพกัแรมท่ีอยูบ่ริเวณพทัยามีท่ีพกัหลากหลายประเภทและมีราคาท่ีใกลเ้คียงกนั ท าให้มีกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมาทั้งเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือแมก้ระทัง่กลุ่มประชุมสัมมนาท่ีมีอายุหลากหลายช่วงวยัเขา้ใช้
บริการท่ีพกัแรม  

3. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัของโรงแรมดา้นดา้นพ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ ห้องน ้ าสาธารณะ 
ลิฟต ์ดา้นโรงแรมสีเขียว ดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ และดา้นการดูแลพนกังาน ท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ซ่ึงพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมในพ้ืนท่ีเมืองพทัยาโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายไดพ้บวา่
แตกต่างกนัในดา้นสถานท่ีตั้งของโรงแรมและดา้นบรรยากาศ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวจิยัของจิรัฐ ชวนชม 
(2556) ซ่ึงพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี คุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรี
สอร์ทอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปุณยนุช ยงัทินนงัและคณะ (2558) 
ซ่ึงพบวา่การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชข้องผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบนเกาะพงนั
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
นักท่องเท่ียวมีการรับรู้ข่าวสารและน ามาพิจารณาถึงปัจจยัการเขา้พกัเช่น สถานท่ีตั้ง ความปลอดภยั ราคา และส่ิง
อ านวยความสะดวก เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละดับการศึกษาอาจมีการคิดวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกันตามปัจจัยท่ีตนเองให้
ความส าคญั  

4. อาชีพท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัของโรงแรมดา้นดา้นพ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ ห้องน ้ าสาธารณะ ลิฟตแ์ละ
ดา้นห้องพกัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ซ่ึงพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
อาชีพต่างกนัมีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมในพ้ืนท่ีเมืองพทัยาโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายได้
พบวา่แตกต่างกนัในดา้นสถานท่ีตั้งของโรงแรม ดา้นบรรยากาศและดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการซ่ึงพบว่าดา้น
บรรยากาศ พนักงานเอกชนและผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั จะแตกต่างจากขา้ราชการ แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ปุณยนุช ยงัทินนงัและคณะ (2558) ซ่ึงพบวา่อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชข้อง
ผูใ้ช้บริการโรงแรมบนเกาะพงันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
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การตลาด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแต่ละอาชีพใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณา
ตามรายไดข้องตนเองซ่ึงแต่ละอาชีพมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัท าใหเ้ลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมท่ีแตกต่างกนั  

5. รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัของโรงแรมดา้นหอ้งพกั โรงแรมสีเขียว และดา้นการไดรั้บ
รางวลัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ซ่ึงพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต้่อ
เดือนต่างกนัมีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมในพ้ืนท่ีเมืองพทัยาโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายได้
พบวา่แตกต่างกนัในดา้นสถาน ท่ีตั้งของโรงแรม ดา้นบรรยากาศและดา้นความปลอดภยัแต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปุณยนุช ยงัทินนงัและคณะ (2558) ซ่ึงพบวา่รายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
ของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบนเกาะพงนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัดา้นราคามกัมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมใด
โรงแรมหน่ึงเป็นอยา่งมาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการจ่ายมกัเลือกท่ีพกัแรมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียบพร้อม และท่ีส าคญัท่ีสุดคือในเร่ืองของความปลอดภยั ซ่ึง โรงแรมแต่ละระดบัมีราคาค่า
หอ้งพกัแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลาและระดบัของการบริการ 
 
6. บทสรุป 

การศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
ภาคใตข้องประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้พกัแรมในโรงแรมทางภาคใตข้อง
ประเทศไทย จ านวน 400 คน ซ่ึงใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในการศึกษา ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เพศท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมดา้นนนัทนาการและสระว่ายน ้ า ดา้น
การไดรั้บรางวลั ดา้นหอ้งพกั และดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. อายุท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมดา้นห้องพกั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน
และสงัคม ดา้นการดูแลพนกังาน ดา้นบริการดา้นนนัทนาการและสระวา่ยน ้ า ดา้นโรงแรมสีเขียว และดา้นบุคลากรและ
การบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันให้ความส าคญักับการเลือกใช้บริการของโรงแรมด้านพ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ 
ห้องน ้ าสาธารณะ ลิฟต ์ดา้นโรงแรมสีเขียว ดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ และดา้น
การดูแลพนกังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. อาชีพท่ีแตกต่างกันให้ความส าคญักับการเลือกใช้บริการของโรงแรมด้านพ้ืนท่ีโถงตอ้นรับ ห้องน ้ า
สาธารณะ ลิฟตแ์ละดา้นหอ้งพกัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5. รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมดา้นห้องพกั โรงแรมสีเขียว 
และดา้นการไดรั้บรางวลัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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การศึกษาคร้ังน้ีแยกขอ้เสนอแนะเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้เสนอแนะส าหรับน าไปประยุกต์ใช ้และขอ้เสนอแนะ
ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป รายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะส าหรับน าไปประยกุตใ์ช ้
1. ผูป้ระกอบการควรรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการของโรงแรม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวเกิดความ

มัน่ใจและพึงพอใจ ซ่ึงจะส่งผลถึงการแนะน าแก่ผูอ่ื้นต่อไป รวมถึงการกลบัมาพกัซ ้ าของนกัท่องเท่ียว 
2. โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทางโรงแรมมีให้บริการรวมทั้ง

บริการแบบครบวงจร  ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเร่ืองของคุณภาพการบริการ และเร่ืองของส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษากบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพ่ือประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการในภาคใตข้องประเทศไทย 

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติปัจจุบนัมีจ านวนมาก และมีก าลงัการซ้ือสูง 
2. ควรท าการศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืน ๆ  

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การด าเนินการวิจยัน้ีมิอาจส าเร็จลุล่วงไปไดห้ากปราศจากความร่วมมือของสมาคมโรงแรมไทย ท่ีให้การ
สนบัสนุนรายช่ือสมาชิกของโรงแรมในภาคใตข้องประเทศไทย ร่วมทั้งผูจ้ดัการโรงแรมและผูบ้ริหารของโรงแรมท่ีให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   
 
8. เอกสารอ้างองิ 
กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพิ้การหรือทุพพลภาพและคนชรา. (2548). (2 กรกฎาคม 

2548). ราชกิจจานุเบกษา. (เล่มท่ี 122: ตอนท่ี 54ก). สืบคน้เม่ือตุลาคม 1, 2560 จาก 
http://www.elevatordesigner.com/documents/04.pdf 
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