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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(นิธิรัตน กุลาหงษ, 2550, หนา 12 ) ไดกลาววา

...ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือวามีความ สําคัญอยางย่ิงตอระบบเศรษฐกิจของ
โลก เนื่องจากมีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลายเปนสินคาหลักในหลายประเทศ
รวมทั้งยังเปนแหลงรายไดเงินตราตางประเทศที่สําคัญ สงเสริมการพัฒนาทองถ่ินและ
สรางงานสรางอาชีพใหประชาชนจํานวนมาก และประเทศไทยถือเปนประเทศที่มี
สวยงามและมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวเปนอยางมาก จนเปนที่รูจักจากนักทองเที่ยวทั่ว
โลกเปนอยางดี โดยเฉพาะการบริการดานที่พักที่คุณภาพและหลากหลายใหเลือกใช
บริการ ตามแหลงทองเที่ยวตางๆจะมีที่พักรองรับสําหรับนักทองเที่ยวอยูหลายประเภท
อาทิเชน โรงแรม เกสทเฮาส  รีสอรทและเซอรวิสอพารทเมนท ซึ่งที่พักเหลานี้ ถือวาเปน
การบริการดานการทองเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่มีคุณภาพและไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยว โดยสามารถนํารายไดเขาสูประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก

ประเทศไทย นับเปนหนึ่งในประเทศที่ใหความสําคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวมา
โดยตลอด โดยรัฐบาลไดมีการบรรจุการบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไวเปนสวนหนึ่งของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เริ่มต้ังแต ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524 เปนตนมา ซึ่งประเทศ
ไทยประสบความสําเร็จตามเปาหมายมาโดยตลอด (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550)
ประกอบกับการเติบโตของประเทศในกระแสโลกาภิวัฒนยังสงอิทธิพลและ ผลักดันใหประเทศไทย
ตองเปดเสรีการคาและบริการดานการทองเที่ยวภายใตความตกลงทั่วไปวาดวยการคาและบริการ
(GATS) ขององคกรการคาโลก (WTO) ซึ่งผลจากการเปดเสรีทางการคานี้ยอมสงผลตอการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจทองเที่ยวและบริการอยางมาก การขยายตัวและการแขงขันยอมมี
แนวโนมที่จะรุนแรงมากขึ้นทั้งดานธุรกิจการบิน ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจนําเที่ยว
ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจโรงแรมเพราะธุรกิจทองเที่ยวและบริการนั้น เปนธุรกิจที่ไดเงินทุนจากนายทุน
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ตางประเทศที่สามารถเขามาถือหุนธุรกิจดังกลาวในประเทศไทยได อีกทั้งยังสามารถเขามาบริหาร
จัดการธุรกิจไดดวยเชนกัน

เมื่อกลาวถึงธุรกิจโรงแรม ซึ่งจัดไดวาเปนหนึ่งในธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมการทองที่ยว
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยที่มีแนวโนมเติบโตสูง
และคาดวาอีก 5 ปขางหนา จํานวนผูเขาพักโรงแรมจะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 12 ลานคน (การทอง
เที่ยวแหงประเทศไทย, 2550) โดยในจํานวนนี้จะเปนชาวตางประเทศประมาณ 8 ลานคน และคน
ไทยอีกประมาณ 4 ลานคน จะเห็นไดวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามายังประเทศไทย และ
จํานวนคนไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศจะมีอัตราเพิ่มสูงมาก ซึ่งแนนอนวาความตองการเขา
พักและใชบริการของโรงแรมก็ยอมมีมากขึ้น โดยในชวง 3 ปที่ผานมา ความตองการหองพักโรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูที่ประมาณ 30,000 หองตอป

แตหากการทองเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโนมที่ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) ไดคาดการณไว ระดับความตองการจะเพิ่มถึง 40,000 หองตอป ดังนั้น ยอมสงผลใหธุรกิจ
โรงแรมยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องทําใหมีการปรับปรุงโรงแรมเกา ดัดแปลงหองแถวหรือ
ตึกเกาเพื่อสรางเปนโรงแรมใหมๆเกิดขึ้นบนถนนสายธุรกิจและแหลงทองเที่ยว (สุภัทธา สุขชู,
2547, หนา 90) ผลที่เกิดขึ้น คือ จํานวนหองพักจะเพิ่มขึ้นอยางมากมายจนสงผลใหเกิดการแขงขัน
ในทุกดาน ทั้งดานการตลาด ความสวยงาม ความสะอาดของหองพัก ความหรูหราและการบริการ
ดวยมาตรฐาน ความสะดวกสบายครบวงจร ความพรอมและความหลากหลายของสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ แนวคิดดานการออกแบบตกแตงที่แปลกใหม เนนการบริการลูกคาเปนรายบุคคลหรือ
กลุม (Customized Service) ในแตละขั้นตอนที่ลูกคาเขามาใชบริการ (นิธิรัตน กุลาหงษ, 2550)
ตลอดจนการมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆมาเปนจุดขาย (Position) ของทางโรงแรมจน
อาจกลาวไดวาโรงแรมในประเทศไทยมีมาตรฐานที่ไมเปนรองใครในโลก (สุภัทธา สุขชู, 2547, หนา
90) และยังมีโรงแรมประเภทตางๆ (ธารีทิพย ทากิ, 2549, หนา 32-42) โดยแบงตามลักษณะของ
กลุมผูเขาพัก สถานที่ต้ัง ขนาด สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ อัตราคาหองพัก ระดับ
มาตรฐาน โดยใชสัญลักษณและความเปนเจาของสงผลใหสามารถแยกประเภทของโรงแรมได
ทั้งหมด 10 ประเภท ซึ่งประกอบดวยโรงแรมธุรกิจ(Commercial Hotel)โรงแรมระดับ 5 ดาว (Five
star Hotels)โรงแรมบริเวณสนามบิน(Airport Hotels)โรงแรมประเภทหองชุด(All-suit or
extended Stay Hotels)โรงแรมตากอากาศ(Resort Hotels)โรงแรมประเภทที่พักพรอมอาหารเชา
(Bed and Breakfast Hotel)โรงแรมเพื่อการประชุม(Convention Hotels)และโรงแรมบานเล็ก
(Lodge)โรงแรมสปาและสุขภาพ(Spa and Health Hotels)โรงแรมบูติค(Boutique Hotels) และ
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โดยเฉพาะโรงแรมธุรกิจ(Commercial Hotel) ซึ่งถือวา เปนประเภทของโรงแรมที่มีจํานวนมากกวา
ประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งยังมีความสวยงามและเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวในหลายแหงตามจังหวัดที่
เปนแหลงทองเที่ยวหลักๆ (นิธิรัตน กุลาหงษ, 2550) ของประเทศไทย อาทิเชน จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม
จ.สุราษฎรธานี และจ.กรุงเทพมหานคร สงผลใหบุคคลที่ตองการทําโรงแรมธุรกิจเริ่มมีมากขึ้น

(ธารีทิพย ทากิ, 2549, หนา 32) ไดกลาววา

...โรงแรมธุรกิจเปนประเภทของโรงแรมที่ต้ังอยูในตัวเมืองเขตชุมชนมีรานคาหรือบริษัท
ธุรกิจตางๆอยูหนาแนน เปนบริเวณซึ่งสะดวกตอการทําธุรกิจของผูเขาพัก รวมทั้งมุงขาย
หองพักและบริการดานธุรกิจดานตางๆ เชน บริการหองจัดเลี้ยง หองประชุมและบริการ
ศูนยธุรกิจ(Business Center Service)ใหกับหนวยงานและกลุมลูกคาเพื่อธุรกิจเปนหลัก
เพราะสถานที่ต้ังเอ้ืออํานวยตอการติดตอคาขายและสะดวกแกการคมนาคม รองลงมา
คือ นักทองเที่ยวเปนกลุม นักทองเที่ยวทั่วไปและกลุมประชุมสัมมนา และยังมีแนวโนม
การใหบริการแกนักธุรกิจ ในลักษณะของการใหเชาหองพักโดยเสียคาบริการเปนราย
เดือน

นอกจากนี้  โรงแรมธุรกิจตางๆพยายามพัฒนาการบริการใหไดมาตรฐานและมีความเปน
สากลมากขึ้น โดยการปรับปรุงหองพักและหองอาหาร การพัฒนาการออกแบบตกแตงอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งสามารถนําปจจัยเหลานี้มาเปนเครื่องมือประชาสัมพันธโรงแรมไดเปนอยางดี เพราะ
การออกแบบที่แตกตางยอมทําใหโรงแรมโดดเดนเปนที่สังเกต จดจํา และกระตุนใหลูกคาตองการ
เขามาทดลองพัก (ธารีทิพย ทากิ, 2549, หนา 134-135) อีกทั้งการใสใจในเรื่องการบริการและการ
สรางประสบการณที่ดี (Boutique Hotels, 2007) ซึ่งโรงแรมหลายแหงตางพยายามสรางสรรค
สินคาและบริการที่ดีใหมีคุณภาพ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆไวคอยบริการและตอนรับ
ลูกคาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ อาทิเชน การออกบัตรสมาชิกใหสิทธิพิเศษ แพ็คเก็จหองพัก
แพ็คเกจการจัดการประชุม สัมมนา และสวนลดเพื่อขายแกลูกคา ตลอดจนการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อเปนการบอกกลาวสิ่งดีๆใหลูกคาไดรับทราบไดรับรูและเปนสิ่ง
ดึงดูดใจใหลูกคามาใชบริการ

ในขณะเดียวกัน โรงแรมจัดเปนธุรกิจที่กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวที่มีกําลัง
การใชจายสูง เนื่องจากมีความสวยงามในดานสถาปตยกรรม ความหรูหรา ตลอดจนการตกแตง
และการบริการที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยแตละแหงจะมีรูปแบบแตกตางกันออกไปซึ่ง
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เปนปจจัยที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมายังประเทศไทยในแตละปไดเปนจํานวนมาก
และจากการพิจารณาจากกลุมนักทองเที่ยวหรือลูกคาที่เขามาใชบริการโรงแรม ซึ่งมีความตองการ
เดิน ทางทองเที่ยวและบริโภคผลิตภัณฑทองเที่ยวเปนทุนเดิม (นิธิรัตน กุลาหงษ, 2550) และเปน
กลุมที่มีอิสระในการเลือกใชสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองซึ่งมีจํานวน
มากขึ้นอยางเห็นไดชัด

อีกทั้งเมื่อการแขงขันของธุรกิจโรงแรมมีสูงขึ้น ผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจใช
บริการของทางโรงแรมมากขึ้นทําใหเปนที่นาสนใจวาในการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตวัฒนา ซึ่งเปนบริเวณที่มีการแขงขันดานธุรกิจโรงแรมสูงนั้น ผูบริโภคจะ
พิจารณาและตัดสินใจที่จะเขาใชบริการโรงแรมอันเนื่องจากปจจัยใดบาง เพราะผลของการศึกษา
จะชวยใหผู ศึกษาและผูประกอบการธุรกิจโรงแรมทั้งรายเกาและรายใหมคํานึงถึงและให
ความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดดานตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภค
ตลอดจนนํามาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาองคกรใหดีย่ิงขึ้นตอไป ซึ่งเปนที่มาของการศึกษา
เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในเขตวัฒนา

จุดมุงหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจ

ของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา

ความสําคัญของการวิจัย
1.กกทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรม

ธุรกิจในเขตวัฒนา
2.กกสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการกําหนดแนวทางการวางแผนการตลาด และ

พัฒนากิจการโรงแรมสําหรับผูประกอบการโรงแรม ตลอดจนผูสนใจในธุรกิจโรงแรมใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้
1.กกขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ปจจัยทางการตลาดที่มีผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา โดยมีตัว
แปรที่ใชในการศึกษา ไดแก

1.1กกตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1.1.1กกปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ

โรงแรมธุรกิจ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด
ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ

1.2กกตัวแปรตาม (Dependent Variables)
1.2.1กกพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา

2.กกขอบเขตดานประชากร ศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวหรือผูใชบริการชาวไทยที่ใชบริการ
โรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกวิธีการสุม
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเก็บขอมูลจากประชากรที่มาใชบริการโรงแรมธุรกิจใน
เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 กลุมตัวอยาง

3.กกขอบเขตดานสถานที่ ศึกษาเฉพาะผูใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ
4.กกขอบเขตดานเวลา ศึกษาผูใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ ระหวาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
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กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคในการ

ศึกษาวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพทเฉพาะ
โรงแรมธุรกิจ (Commercial Hotels) หมายถึง โรงแรมที่ต้ังอยูในตัวเมืองหรือเขตชุมชน

ที่มีรานคาหรือบริษัทธุรกิจตางๆต้ังอยูหนาแนน เปนบริเวณซึ่งสะดวกตอการทําธุรกิจของผูเขาพัก
ประเภทนักธุรกิจเปนหลัก รองลงมา คือ นักทองเที่ยวเปนกลุม นักทองเที่ยวทั่วไปและกลุม
ประชุมสัมมนา โดยมุงขายหองพัก หองประชุม/สัมมนา และบริการดานธุรกิจตางๆรวมทั้งบริการ
ดานอาหารและเครื่องด่ืม และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

พฤติกรรมการตัดสินใจใช
บริการโรงแรมธุรกิจ

ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจ

- ปจจัยดานผลิตภัณฑ
- ปจจัยดานบริการ
- ปจจัยดานราคาและบริการ
- ปจจัยดานสถานที่
- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
- ปจจัยดานพนักงาน
- ปจจัยดานกายภาพ
- ปจจัยดานกระบวนการ
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ปจจัยทางการตลาด หมายถึง ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดของโรงแรมธุรกิจใน
เขตวัฒนา อันไดแก สินคา ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด ด านพนักงาน ดาน
กายภาพ ดานกระบวนการ รวมถึงเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อใหเหมาะและเขาถึง
กลุมเปาหมายของการสื่อสาร

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมธุรกิจ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลทําการ
ตัดสินใจใชสินคาและบริการของโรงแรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ประกอบดวยการตระหนักถึง
ปญหาและความตองการตอตัวสินคาหรือบริการของโรงแรม การคนหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
สินคาและบริการของโรงแรม ตลอดจนการประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจใชสินคาและบริการ
ของโรงแรม


