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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีวิวฒันาการท่ียาวนาน โดยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน การพฒันาอุตสาหกรรมทางดา้นการโรงแรมเป็นส่วนส าคญัในการรองรับหรือ
ยกระดบัในแบบสากลมากข้ึน  เพื่อการกา้วพฒันาให้เป็นส่ิงหน่ึงในรายไดห้ลกัส าคญั ดงันั้นธุรกิจ
โรงแรมจึงมีส่วนสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีอ านวยความ
สะดวกสบายดา้นท่ีพกั และศูนยร์วมในการให้บริการต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มบุคคลในหน่วยงานราชการ
หรือธุรกิจอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ธุรกิจโรงแรม นบัวา่เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งในระดบั
จุลภาคและมหภาค โดยมีการใช้สถานท่ีของโรงแรมทั้งในส่วนของห้องพกั ห้องประชุมสัมมนา    
ทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาคมากข้ึน แมว้่าปี 2550 อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยลดลง     
จากประมาณการเดิมท่ีร้อยละ 4.50 – 5.00 เป็นร้อยละ 3.50 – 4.50 โดยเป็นผลหลกัมาจากแนวโนม้    
การชะลอตวัของการลงทุนในประเทศ ท่ีถูกผลกระทบจากปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมือง 
รวมทั้งปัญหาท่ีเก่ียวกับกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ในขณะท่ีการส่งออกของไทย มี
แนวโน้มท่ีจะชะลอตวัลงจากปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของเงิน
บาทตลอดจนการเปรียบเทียบกบัฐานท่ีสูงข้ึนในปี 2549 อยา่งไรก็ตามเศรษฐกิจไทยไดรั้บแรงหนุน
จากแนวโน้มการอ่อนตวัของอตัราเงินเฟ้อในประเทศ ตามภาวะราคาน ้ ามนั รวมทั้งจากแนวโน้ม
การปรับลดอตัราดอกเบ้ียในระบบ ท่ีน าโดยการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทย 

จงัหวดัเพชรบุรี ตั้ งอยู่ริมทะเลฝ่ังอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ เป็นระยะทาง 123 
กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน โดยมีช่ือปรากฏอยูใ่นศิลาจารึกหลกัท่ี 1 
สมยัสุโขทยัและมีหลกัฐานทางโบราณคดี คือ มีศิลปวตัถุมากมาย ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ 
เพชรบุรีเคยเป็น บา้นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่เป็นชุมชนถาวร ซ่ึงมีอายุยอ้นไปถึงสมยัขอมและสมยั 
ทวาราวดี ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ บา้นเมืองสงบสุข ความสวยงาม และบรรยากาศท่ีน่าอยู่ของ 
เมืองเพชรบุรี ท าให้เพชรบุรีมีสถานท่ีส าคัญ ๆ เกิดข้ึนหลายแห่ง เห็นได้จากในรัชสมัย        
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ( รัชกาลท่ี 4 ) ทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมาก จึงโปรด ฯ ให้
สร้างพระราชวงัข้ึนบนภูเขาเต้ีย ๆ ใกลต้วัเมือง และพระราชทานนามว่า พระนครคีรี เพื่อใช้เป็น      
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ท่ีต้อนรับแขกเมือง พระนครคีรี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                
( รัชกาลท่ี  5 ) ไดโ้ปรด ฯ ให้สร้างพระราชวงัข้ึน อีกแห่งหน่ึงในตวัเมืองเพชรบุรี คือ พระราม       
ราชนิเวศน์ หรือ วงับา้นปีน และดว้ยความเช่ือท่ีวา่ อากาศชายทะเล อาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได ้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ( รัชกาลท่ี 6 ) จึงโปรด ฯ ให้สร้างพระราชวงั พระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัข้ึนท่ีชายหาดชะอ า 

ตั้งแต่นั้นมาชายหาดชะอ าก็ไดเ้ป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงล าดบัตน้ ๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียว
ของประเทศไทยตลอดมา หาดชะอ าจึงไดรั้บการพฒันาเจริญเติบโตข้ึน และยกฐานะเป็นอ าเภอ
ชะอ า ปัจจุบนัการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จดัขบวนรถไฟพิเศษ น าเท่ียวกรุงเทพฯ – ชะอ า ทุก
วนัหยุด สถานท่ีพกับนหาดชะอ า มีทั้งโรงแรมมาตรฐาน โรงแรมขนาดเล็ก เกสต์เฮา้ส์ รีสอร์ท            
บูติกรีสอร์ท บงักะโล บา้นพกั บูติกโฮเตล็ ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นจะอยูริ่มทะเล ซ่ึงราคาก็จะแตกต่าง
กนัไปตามประเภท และขนาดของโรงแรม 

โรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาดกลาง สถานท่ีตั้ง 168  ถ. คลองเทียน       
ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี มีบรรยากาศแบบชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีการออกแบบท่ี
ผสมผสานระหวา่งความร่วมสมยัก่ึงความเป็นธรรมชาติ แบบวิถีชีวิตคนริมทะเล โรงแรม ชะอ าคา
บาน่ารีสอร์ท จดัเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว ท่ีเนน้เอกลกัษณ์ในการด ารงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย สบายดว้ย
บรรยากาศแบบติดทะเล มีสถานท่ีกว้างขวาง ทั้ งท่ีจอดรถภายในรีสอร์ท ลานจัดเล้ียง และ
หอ้งอาหาร ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบับรรยากาศของชายทะเล ส่วนของท่ีพกัแบบสไตล์รีสอร์ท รองรับลูกคา้
ไดป้ระมาณ 120 ท่าน เรือนพกัแบ่งออกเป็น 2 สไตล ์คือ แบบรีสอร์ท และแบบเรือนแถว  

แต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงธุรกิจบริการดา้นท่ีพกั    
ยงัเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัในการสนบัสนุนการเติบโตของภาคการท่องเท่ียว และมีบทบาทต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีบทบาทดา้นการส่งเสริมการจา้งงาน เช่น บริการดา้น   
ท่ีพกั อุตสาหกรรมสินคา้ และหตัถกรรมพื้นเมือง ของท่ีระลึก สินคา้เกษตรทอ้งถ่ิน และบริการทวัร์ 
รถเช่า เป็นตน้ ในปัจจุบนัธุรกิจดา้นบริการท่ีพกัแรมนั้นมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน จ านวนห้องพกั    
ท่ีมีจ  านวนมากข้ึน อีกทั้งการมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพร้อมกว่า และการบริหารและด าเนินงาน    
ท่ีเป็นระบบกวา่ จะช่วยใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรม      

จากปัจจยัท่ีส าคญัดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษา การตดัสินใจใช้บริการของลูกคา้
ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจในการ
ลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจบริการท่ีพกัแรม และเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาแก่ผูป้ระกอบการ 
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจเก่ียวกบัการบริการสถานท่ีพกัแรมได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใช้บริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอ า     
จ.เพชรบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกคา้จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 

สมมติฐานการวจิัย 
 

การตัดสินใจใช้บริการในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกค้า จ  าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 

1.  ขอบเขตด้านประชากร 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท         

อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี ระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2558  
จ านวน 200 คน ( ขอ้มูล :โรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  ณ เดือน
พฤษภาคม 2558 ) เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and 
Morgan   ( 1970 ,  p . 608 ) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 132  คน 

2.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
     2.1  ตวัแปรอิสระ  ( independent variable )  ไดแ้ก่  สถานภาพส่วนบุคคลของลูกคา้         

ท่ีเลือกใช้บริการโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ไดแ้ก่  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

     2.2  ตวัแปรตาม ( dependent variable ) คือ การตดัสินใจใช้บริการโรงแรมชะอ า             
คาบาน่ารีสอร์ท ของลูกคา้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ  ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ  ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   

3. ขอบเขตด้านเวลา 
    ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2558  ถึงเดือน กนัยายน 2558 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

     การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรม  ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท                 
อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัได้ประยุกต์แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
(Philip  Kotler , 2003 )มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี 
  
 

   ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

    การตัดสินใจใช้บริการในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริโภค  คิดอยา่งมีเหตุมีผล ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมชะอ าคาบาน่า               
รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หรือพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท 
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมชะอ าคาบาน่า รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  
 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการกับโรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท                            
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  

สถานภาพส่วนบุคคลของลูกค้าทีใ่ช้
บริการโรงแรม  ชะอ าคาบาน่า 

รีสอร์ท อ าเภอชะอ า  จังหวดัเพชรบุรี 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอ า             
คาบาน่ารีสอร์ท ของลูกค้า 

- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นพนกังานใหบ้ริการ 
- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) หมายถึง องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งพิจารณา
เพื่อก าหนดต าแหน่งของการบริการและก าหนดส่วนตลาดของธุรกิจบริการ ส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั และตอ้งสอดคลอ้งกนัเพื่อให้การ
ด าเนินงานดา้นการตลาดประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท   
อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 - ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (product) หมายถึง บริการหลกัหรือการบริการพื้นฐาน ของ
โรงแรม ชะอ าคาบาน่า รีสอร์ท ท่ีเตรียมไวใ้ห้บริการลูกคา้ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของลูกคา้ได ้
 - ดา้นราคา (price) หมายถึง การก าหนดราคาการให้บริการของโรงแรมชะอ าคาบาน่า          
รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ควรเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 
 - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) หมายถึง อุปกรณ์ภายในโรงแรม ชะอ าคาบาน่ารี
สอร์ท อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี จะตอ้งทนัสมยั มีประสิทธิภาพในการบริการท่ีรวดเร็ว และท า
ใหลู้กคา้พอใจ 
 - ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( promotion ) หมายถึง ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณา
ต่าง ๆ ของโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของบริการ  ท่ีเสนอขาย และลกัษณะของลูกคา้ มีการจดัท าการส่งเสริมการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 
 - ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ( people ) หมายถึง พนกังานบริการของโรงแรมชะอ าคาบาน่า
รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ตอ้งมีพนกังานจึงตอ้งมีความรู้ความช านาญในสายงาน  มี
ทศันคติท่ีดีมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดีเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความเสมอ
ภาคในการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความรู้สึกประทบัใจต่อการให้ความส าคญัอย่างเท่าเทียม 
สามารถตอบสนองและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของลูกคา้มีความริเร่ิม และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั
องคก์รได ้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการจะดีดว้ย 
 -/ดา้นกระบวนการให้บริการ ( process ) หมายถึง โรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท          
อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี ตอ้งมีการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ได้
รวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อห้องพกั เป็นตน้ และเม่ือเกิด
ปัญหาใดๆ ข้ึน สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดบัการท างานได้ ท าให้มีขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ           ท่ีรวดเร็ว 
 - ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ( physical; Evidence & Presentation ) หมายถึง โรงแรม
ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความสะดวก



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

6 
 

ให้เกิดกบั ผูม้าใช้บริการ เช่น โรงแรมตอ้งใหญ่โตโอ่โถง ออกแบบให้เกิดความคล่องตวัแก่ผูม้า
ติดต่อ มีท่ีนัง่ใหเ้พียงพอ มีบรรยากาศท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดี รวมทั้งใหเ้สียงดนตรีประกอบดว้ย 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

     1. ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารน าไปใชใ้นการพัฒนา  
ดา้นการบริการของโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และท าใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
     2. ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจท่ีจะท าการศึกษา   
ในเ ร่ืองเ ก่ียวกับการบริการของโรงแรม และรีสอร์ท เพื่อท าให้การด า เ นินธุรกิจด้านน้ี              
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