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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 
โดยใช้ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการ 
ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก และผู้ที่สนใจลงทุน ในการน าข้อมูลในงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเตรียม
ความพร้อม และวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ 
คือลูกค้าที่ใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจผ่านแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามตอบ
กลับที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์จ านวน 400 ชุด สถิตทิีใ่ช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป  
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บริการโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.50 
มีอายุอยู่ในช่วง 20-39 ปี ร้อยละ 58.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 87.50 มอีาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 
47.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 49.00 สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 63.00 และ
มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม คือมาพักผ่อนคิดเป็น ร้อยละ 46.50  
  2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของโรงแรมโฆษะ 
ขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการอยู่
ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.33) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ (�̅� = 4.27) ด้านบุคลากร (�̅�=4.19) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (�̅� = 4.14) ด้านราคา (�̅� = 4.13) ด้านการจัดจ าหน่าย (�̅� = 4.89) และด้านลักษณะทางกายภาพ (�̅� = 3.85) 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, โรงแรม 
 
Abstract. 
 The objective of this research was to study the customer satisfaction on services of Kosa Hotel, 
Khon Kaen, Province, by using personal data and marketing mix factors (7P's) to be use for Hotel business 
entrepreneurs and those who interested in hotel investment. The 7P's were consisted of Product, Price, 
Place or distribution, Promotion, Process of Service, People or Employees and Physical Evidence. The 
samples in this study were the customers who came to use the services of Kosa Hotel, Khon Kaen. The 
researcher conducted a survey through questionnaires and received a completed and corrected response 
form of 400 copies. The data were analyzed by using the processing from the statistical software packages.  
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 The results found that : 
  1. Personal data factor of the samples, it was found that the customers who came to use the 
hotel's services were mostly female, with a ratio of 59.50% versus 40.50% of males. 58.50% are between 
20 and 39 years old. 87.50% had achieved a bachelor degree. 47.50% were employees of private companies. 
49% earn an income of between 20,001 to 30,000 baht per month. 63% were married or living with a 
partner. 46.50% were visiting for leisure. 
  2. Marketing mix factors (7P's) affecting the customer satisfaction on services of Kosa Hotel, 
Khon Kaen, was at the highest level (  �̅� = 4 . 1 1 )  in descending order were Product or Service was at the 
highest level ( �̅� = 4.33)ม Process of Service ( �̅� = 4.27), People or Employees ( �̅� = 4.19), Promotion ( �̅� = 
4.14), Price ( �̅� = 4.13), Place or distribution ( �̅� = 3.89), and Physical Evidence ( �̅� = 3.85) respectively. 
 
Keywords: Satisfaction, Marketing mix Factors, Hotel 
 
บทน า 
 ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี 2557 ในช่วงที่ผ่านมามีการชะลอตัวจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2556 เนื่องจากผลของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะค่าครองชีพท่ี
ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์การเมือง
ภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ความคึกคักจาก
ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับตัวลง โดยเฉพาะการลดลง
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้า
ต่าง ๆ ที่มาจากภาครัฐ  และภาคเอกชนซึ่ ง เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีสร้างรายได้หลักให้กับธุรกิจโรงแรมในภูมิภาค
นี้เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท่องเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายปีจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจาก
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) แต่ในด้านของธุรกิจ
โรงแรมกลับไม่ได้รับแรงหนุนนี้มากนัก เนื่องจากธุรกิจมีการ
แข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง (ชัยวัช โซวเจริญสุข, 2558) ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ (2562) 
ประธานบริหารโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ที่ระบุว่าที่ผ่านมา
ธุรกิจไปได้ดีเมื ่อโรงแรมครบรอบ 25 ปี ได้ขยายธุรกิจ
ก่อสร้างตึกอาคารโรงแรมหลังใหม่เพิ่มอีก รวมห้องพัก
กว่า 200 ห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งภาคอีสานโดยเฉพาะขอนแก่น กลุ่มตลาดของโรงแรม
จะไม่ใช่คนที่เดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติ แต่เป็นกลุ่ม
ตลาดประชุมสัมมนาเป็นหลัก เนื ่องจากขอนแก่นเป็น
เหมือนศูนย์ราชการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้ง
แบงก ์ชาต ิม า เป ิดส าน ัก งาน  ม ีศ ูนย ์ก ระจายส ิน ค ้า  
มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าให้ที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมใน
อีสานจึงพอไปได้ แต่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยอาจจะไม่สูง
เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวอื่นก็ตาม กระทั่งภาวะเศรษฐกิจ 
 

ไม่ดีในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักเฉลี่ยจากเดิม
จะอยู่ที่ 70-80% ก็ลดลงเหลือราว 50% กว่า ๆ ส่วนด้าน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวขอนแก่นโดยตรงจะมีจ านวน
น้อยมากประมาณ 2–3 % เท่านั้น และเหตุผลหลัก ๆ ของ
การมาเยือนขอนแก่นคือ มาประชุม สัมมนา โดยไม่มีการจอง
ห้องพักล่วงหน้า เนื่องจากระยะเวลาของการเดินทางสั้นลง 
และการคมนาคมสะดวกมากข้ึน จึงท าให้คนสามารถเดินทาง
ไปเช้าเย็นกลับได้ (ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก “ซีอีโอ โฆษะ 
ขอนแก่น เปิดแนวรุกกู้โรงแรมฝ่าวิกฤติ”)  
 จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ท าให้ทาง
โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น เห็นสมควรที่จะต้องท าการศึกษา
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของโรงแรมฯ 
เพื่อแสวงหาแนวทางบริหารจัดการในการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่
ในขณะนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
บริการของโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ในด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s    
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย คือลูกค้าที่ใ ช้
บริการหรือเคยใช้บริการโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ซึ่งยังไม่
ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน 
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  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกค้าที่
ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
จ านวน 400 คน  
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปร
อิสระ และ ตัวแปรตาม ดังนี ้
   1 )  ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ( Independent 
Variable) ได้แก่ ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
   2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมโฆษะ 
ขอนแก่น ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 เวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 4. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเฉพาะโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือลูกค้าที่ใ ช้
บริการหรือเคยใช้บริการโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ซึ่งยังไม่
ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกค้าที่
ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
จ านวน 400 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ NON-PROBABILITY 
เนื่องจากยังไม่ทราบจ านวนของลูกค้าที่มาใช้บริการในปี  
2562 ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % โดยใช้
สูตรการค านวณของ กัลยา วานิชย์บัญชา ( 2549) ค านวณ
ตามสูตร ได้ดังนี้ 
   n = Z2 / 4E2 
   แทนสูตร 
    n  = (1.96)2 / 4(0.05)2 
     = 384.16 หรือ 385 คน 
   ดังนั้นจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างที่ควรใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นจ านวน 400 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ 
ขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
   ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด  อาชีพ  รายได้ต่อ เดือน  สถานภาพสมรส  และ
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม โดยลักษณะค าถาม
เป็นลักษณะปลายปิด (Close-End Form) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมของลูกค้า ในด้าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการให้บริการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ 
รูปแบบค าถามก าหนดมาตรวัดแบบประมาณค่า (Likert 
Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
การใช้บริการของโรงแรม ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-
End Form) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ที่มาใช้บริการของโรงแรมโฆษะ 
ขอนแก่น โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
เพื่อจะสามารถช้ีแจงข้อสงสัยของผู้ตอบแบบสอบถามได้  
  2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยท าการศึกษา
ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้งหน่ายงานรัฐ 
และเอกชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ  วารสารต่าง ๆ 
บทความวิทยานิพนธ์ รายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งน้ี 

3) เมื่อผู้ วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้
ทั้ งหมด แล้วท าการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
(SPSS) โดยจ าแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
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1) วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
น าเสนอในรูปแบบค่าความถี่ (Frequency และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

2) วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s น าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) สถิติเชิงบรรยายหรือเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ(Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านความคิดเห็นหรือ ความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s และค่าความถี่ (Frequency) ใช้ส าหรับ
วิเคราะห์รวบรวมข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง (บุญชม ศรี
สะอาด, 2553) 
 2)  สถิติที่ ใ ช้วิ เคราะห์หาความเ ช่ือมั่ นของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) 
ของครอนบัค (Conbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิจัย 
   1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยข้อมูล
ส่วนบุคคล 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามข้อมูลด้านปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
162 
238 

 
4 0 .50 
59.50 

รวม 400 100.00 

2. อายุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-39 ปี 
40-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

16 
234 
148 
2 

4.00 
58.50 
37.00 
0.50 

รวม 400 100.00 
3. การศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

42 
350 
8 

10.50 
87.50 
2.00 

รวม 400 100.00 
4. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน / เกษียณ 

 
28 
116 
190 
64 
2 

 
7.00 
29.00 
47.50 
16.00 
0.50 

รวม 400 100.00 
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ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. รายได้ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
10,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

 
28 
126 
196 
32 
12 
6 

 
7.00 
31.50 
49.00 
8.00 
3.00 
1.50 

รวม 400 100.00 

6. สถานภาพ 
โสด 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 
หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ 

 
148 
252 
0 

 
37.00 
63.00 
0.00 

รวม 400 100.00 

7. วัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม 
พักผ่อน 
ติดต่อธุรกิจ 
ประชุม 

 
186 
72 
142 

 
46.50 
18.00 
35.50 

รวม 400 100.00 
 
   จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นลูกค้าที่ใช้บริการของโรงแรมฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 59 มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 58.50 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 87.50 มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน ร้อยละ 47.50 มีรายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท ร้อยละ 49.00 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
ร้อยละ 63.00 และมีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม
คือ มาพักผ่อนคิดเป็น ร้อยละ 46.50  

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  

ความพึงพอใจของลูกค้าในด้าน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 
�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลผล อันดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านกระบวนการให้บริการ 
6. ด้านบุคลากร 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

4.33 
4.13 
3.89 
4.14 
4.27 
4.19 
3.85 

0.85 
0.86 
0.84 
0.80 
0.85 
0.82 
0.80 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

1 
5 
6 
4 
2 
3 
7 

ภาพรวม 4.11 0.83 มาก - 
 
   จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึง
พอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 
ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (�̅� = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด (�̅�=4.33) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ 
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(�̅� = 4.27) ด้านบุคลากร (�̅� = 4.19) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (�̅� = 4.14) ด้านราคา (�̅� = 4.13) ด้านการจัด
จ าหน่าย (�̅�=4.89) และด้านลักษณะทางกายภาพ (�̅�= 
3.85) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล ของลูกค้า
ต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพสมรส และวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการของโรงแรม 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-39 ปี 
ร้อยละ 58.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 87.50  
มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 47.50 
มีรายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 49.00 
มี สถานภาพสมรส /อยู่ ด้ ว ยกัน  ร้ อยละ  63.00 และ 
มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรมคือ มาพักผ่อนคิด
เป็น ร้อยละ 46.50  

2. ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้
บริการของโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�=4.33) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ
ให้บริการมีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ  ( �̅�=4 .27 )  ด้ านบุคลากร 
(�̅�=4.19) ด้านการส่งเสริมการตลาด (�̅� = 4.14) ด้านราคา 
(�̅� = 4.13) ด้านการจัดจ าหน่าย (�̅� = 4.89) และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (�̅� = 3.85) ตามล าดับ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะได้
อภิปรายผลการวิจัยและข้อค้นพบในด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s โดยเฉพาะ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 
ระดับที่มากท่ีสุด ดังนี ้
  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เกี่ ยวกับการ
บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจและเลือกใช้บริการโรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาสกร อักกะโชติกุล (2557) 
และจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) พบว่า ห้องพักมีความ
สะอาดเรียบร้อยก่อนเข้าพัก สภาพของห้องพักและห้องพัก
มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานครบครัน  ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการที่พักในระดับมาก

ที่ สุ ด  สอดคล้ องกับพัชรากร  ชมพูนุ ช  (2553) พบว่ า 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การบริการมากที่สุด และงานวิจัยของอรุณี ลอมเศรษฐี 
(2554) พบว่า ช่ือเสียงของที่พัก ห้องพักมีให้เลือกหลาย
ระดับส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมของลูกค้าในระดับสูง 
  2) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้า
มีความพึงพอใจและตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโฆษะ 
ขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับที่สอง อาจเป็น
เพราะว่า มีระบบการช าระค่าที่พัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้
หลายวิธี มีระบบการจองห้องพักที่แม่นย า มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้องพัก/ที่พัก รวมถึงการมีพนักงานเพียงพอต่อ
การให้บริการ จึงส่งต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมเป็นอย่างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภาสกร อักกะโชติกุล (2557) และชัยวัฒน์  
ชัยสิริพร (2558) พบว่า ความเพียงพอของพนักงาน ระบบ
การส ารองที่พัก การช าระค่าที่พักที่หลากหลาย และความ
สะดวกในการหาข้อมูลที่พักส่งผลต่อความพึงพอใจและการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งสอดคล้องกับ การะเกด แก้วมรกต (2554) และนิติพล   
ภูตะโชติ (2551) ที่พบว่า การให้บริการที่รวดเร็ว ให้บริการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีจ านวนพนักงาน
เพียงพอกับจ านวนลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจและการ
ตัดสินใจต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการท าวิจัย 
 ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการ ผู้ใช้บริการมี
ระดับความพึงพอใจและให้ความส าคัญมากที่สุด ดังนั้น
ผู้ประกอบการด้านโรงแรม จ าเป็นต้องออกแบบที่พัก 
รวมถึงห้องต่าง ๆ ที่มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
สวยงาม มีห้องพักให้ลูกค้าได้เลือกท่ีหลากหลาย รวมถึงการ
ที่ที่พักมีทัศนียภาพที่สวยงาม  เช่นสามารถมองเห็นวิว
ธรรมชาติ เช่น ทุ่งนา ป่าเขา แม่น้ า ตึกสูงระฟ้าในเมือง วัด
วาอาราม ได้จากห้องพัก จะช่วยสร้างความประทับใจได้
ตั้งแต่ครั้งแรก และท าให้นักท่องเที่ยวสนใจใช้บริการซ้ าเมื่อ
เดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้ง และที่ส าคัญผู้ประกอบการไม่
ควรค านึงเฉพาะเรื่องราคาถูกเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้
ความส าคัญในการปรับปรุงสภาพห้องพักและการให้บริการ 
ด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
เพราะการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมของลูกค้า
ไม่ได้ค านึงถึงเฉพาะปัจจัยทางด้านราคาเพียงอย่างเดียว 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากการแจกแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อมู ลที่ มี ค วามหลากหลาย  ชั ด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการกระจายการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม
ในทุกช่วงฤดูกาลตลอดทั้งปี ทั้งในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 
และไม่ใช่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า
มากยิ่งข้ึน 
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