
ภาคผนวก
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการจัดการโรงแรมเเละการทองเท่ียว (M.A.)
รายวิชา 803598 การศึกษาคนควาดวยตนเอง

*****************************************************************
แบบสอบถาม

เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา
เรียน ทานผูกรอกแบบสอบถาม

ดวยขาพเจา นางสาว มาลิน  เมธิยานนท กําลังศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเเละการทองเที่ยว (M.A.) ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร และกําลังดําเนินงานวิจัย เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 803598 การศึกษาคนควาดวยตนเอง

จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดกรอกแบบสอบถามเพื่อประโยชนของงานวิจัยนี้
ดวย

ขอขอบพระคุณ
มาลิน  เมธิยานนท

ผูวิจัย

ขอรับรองวาเปนความจริง

…………………………..
(…………………….)

อาจารยที่ปรึกษา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

ใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตวัฒนา

คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้น โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร สาขา
การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ใชเพื่อเก็บรวบรวมในการทําวิจัยและเพื่อเปนประโยชนใน
การศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ

โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา ของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดกรอกขอมูลโดยทําเครื่องหมาย √ หนาคําตอบที่ทานตองการ

1. เพศ
 ชาย  หญิง

2. อายุ
 20-25 ป  26-30 ป
 31-35 ป  36-40 ป
 มากวา 41 ปขึ้นไป

3. อาชีพ
 นักเรียนหรือนักศึกษา  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 นอยกวา 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท
 20,001-30,000 บาท  30,001-40,000 บาท
 มากกวา 40,001 บาท
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ตอนท่ี 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
คําชี้แจง กรุณาพิจารณาขอความดานซายมือในแตละขอ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน แลวทํา
เครื่องหมายในชองที่เปนจริงที่สุด

ปจจัย
ระดับความคิดเห็น

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง

ไมเห็น
ดวย

ไม
แนใจ

เห็น
ดวย

เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง

ดานผลิตภัณฑ
1. ชื่อเสียงของโรงแรม
2. รูปแบบการตกแตงหองพัก
3. สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
หองพัก
4. ความสะอาดภายในหองพัก
5. คุณภาพของหองพัก
6. ระบบรักษาความปลอดภัย
ดานการบริการ
1. การเขาถึงและตอบสนองลูกคาได
อยางรวดเร็ว
2. การติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน
3. การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความมีน้ําใจชวยเหลือลูกคา
5. ความนาเชื่อถือ
6. ความซื่อสัตย สุจริต
7 .การเขาใจและรูจักลูกคา
8. การใหบริการกับลูกคาอยางเทา
เทียมกัน
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ปจจัย
ระดับความคิดเห็น

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง

ไมเห็น
ดวย

ไมแนใจ เห็น
ดวย

เห็น
ดวย

อยางย่ิง
ดานราคา
1. ราคาหองพัก
2. ราคาอาหารของโรงแรม
3. ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ
ดานราคา (ตอ)
4. ประสิทธิภาพของระบบการจายเงิน
5. เงื่อนไขการชําระเงิน เชน (เงินสด/บัตร
เครดิต)
6. การวางเงินมัดจําหองพักลวงหนา
ดานสถานท่ี
1. ทําเลที่ต้ัง
2. ความเพียงพอของที่จอดรถ
3. ความสะดวกในการเดินทาง
4. ความปลอดภัย
ดานการสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
2. มีพนักงานขายเสนอขายโดยตรง
3. การลดราคา
4. การแจกของแถมหรือของที่ระลึก
5. การจัดโปรโมชั่นตางๆ
ดานพนักงาน
1. การใหบริการของพนักงาน
2. ความเปนมิตรของพนักงาน
3. บุคลิกภาพ ความสะอาดและการแตง
กายของพนักงาน
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ปจจัย
ระดับความคิดเห็น

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง

ไมเห็น
ดวย

ไมแนใจ เห็น
ดวย

เห็น
ดวย

อยางย่ิง
4. ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
1. สถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม
2. การตกแตงภายนอกตัวโรงแรม
3. การตกแตงภายในหองพัก
4. ความทันสมัยของอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
1. สถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรม
2. การตกแตงภายนอกตัวโรงแรม
3. การตกแตงภายในหองพัก
4. ความทันสมัยของอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ดานกระบวนการ
1. ขั้นตอนในการจองหองพัก
2. ความรวดเร็วในการ Check-in
3. ความรวดเร็วในการ Check-out
4. ความรวดเร็วของบริการดาน Room-
Service
5. ความรวดเร็วในการแกปญหา
6. ความรวดเร็วและความถูกตองในการให
ขอมูลขาวสาร
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา
คําชี้แจง กรุณาพิจารณาขอความดานซายมือในแตละขอ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานในการ
ตัดสินใจใชบริการโรงแรม แลวทําเครื่องหมายในชองที่เปนจริงที่สุด

พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรม
ธุรกิจ

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรม

นอย
ที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด

1. หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอง
เชน ทีวี ,ตูเย็น อินเตอรเน็ท
2. โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน สระ
น้ํา ฟตเนส หองอาหาร หองประชุม หองจัดเลี้ยง
เปนตน
3. ในพื้นที่โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสนุกอ่ืนๆ เชน
หองคาราโอเกะ ผับ คาเฟ เปนตน
4. การตกแตงหองพักไดลงตัวเหมาะสม
5. โรงแรมอยูใกลแหลงธุรกิจ การคมนาคม
เดินทางสะดวก
6. โรงแรมหาไดงาย มีทางเขาออกสะดวก จัด
สถานที่จอดรถเพียงพอ
7. การบริการคุมคากับเงินที่เสียไป
8. การมีหองพักหลายระดับราคาใหเลือก
9. สามารถชําระคาหองพักดวยบัตรเครดิต
10. มีพนักงานแนะนํา /เสนอขาย
11. มีระบบการจองหองพักผานทางอินเตอรเน็ท
12. มีบริการพิเศษสําหรับสมาชิก หรือลูกคา
ประจํา
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่สละเวลามาตอบแบบสอบถาม

พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรม
ธุรกิจ

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรม

นอย
ที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด

13. มีบริการที่รวดเร็วทันใจ บริการถูกตอง
ครบถวน
14. พนักงานมีกริยามารยาทในการใหบริการ เอา
ใจใสและอํานวยความ สะดวกใหกับทาน
15. พนักงานมีบุคลิกภาพการแตงกาย และพูดจา
ดี มนุษยสัมพันธดี
16. พนักงานมีความรู ความเขาใจในการทํางาน
17. มีระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี
เย่ียม


