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บทคัดย่อ 
การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและ             
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี การวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ประชากรคือนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดอุดรธานีทั้ง 2 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมเดอะวัน เรสซิเดนซ์ และโรงแรม UD Residence    
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ใช้ตัวอย่างจ านวน 400 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร                 
กัลยา วานิชย์บัญชา (2554) โดยมีความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง 5% ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการมีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีวัตถุประสงค์ใน       
การเดินทางเพ่ือพักผ่อนมากที่สุด ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพ่ือน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรม 2-3 ครั้ง
ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่จองผ่านเว็บไซต์ เช่น Agoda, Expedia เป็นต้น มีจ านวนวันที่เข้าพัก 2-3 คืน ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพักต่อวันอยู่ที่ 451-750 บาท ทราบข้อมูลของทางโรงแรมผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด กลุ่มตัวอย่าง      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.89) เมื่อพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) รองลงมาคือ ด้านที่พัก
และบริการ  ( = 4.12) ด้านราคา ( = 4.02) และด้านการส่งเสริมการขาย ( =3.25) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ, ที่พักแรมราคาประหยัด 
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Abstract 
This research focused on Thai tourist’s behavior and satisfaction choosing budget 

accommodation in Udon Thani province. The purpose of this research was to study on the 
behavior and satisfaction of Thai tourists offers budget accommodation in Udon Thani 
province. The research was a quantitative research. The instrument was a questionnaire 
visitors to the population's access to budget accommodation in Udon Thani include 2 hotels 
which were The One Residence Hotel and UD Residence Hotel, with unknown population 
using a sample size of 400 was calculated for the sample using the formula of Kanlaya 
Wanitbancha was accepted with a 5% deviation from the sample using descriptive statistics 
is the average frequency and percentage. 

The study found that most of the respondents were female, aged between 41-50 
years with a bachelor's degree, career civil servants earn an average of 10,001 to 20,000 baht 
per month, with the aim of most leisure travelers, most traveled with friends. The frequency 
of access to the hotel 2-3 times a year, most of whom book through sites like Agoda, 
Expedia has a number of days of stay 2-3 night stay costs 451-750 baht per day. Was advised 
the hotel through most online media. The sample was satisfied with the high level ( = 
3.89), based on the marketing mix (4 P's) found that tourists were satisfied with place at a 
high level ( = 4.17), followed by product ( = 4.12) price ( = 4.02) and promotion ( = 
3.25), respectively. 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลก ซึ่งในปี 2558 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 7.86 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 9.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก 
(Gross Domestic Product: GDP) ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นได้สร้างรายได้กว่า        
2.23 ล้านล้านบาทมีมูลค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งถือได้ว่า    
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กอปรกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2560)   

การท่องเที่ยวของอุดรธานีส่วนใหญ่เน้นเชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ            
การท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยธรรมโบราณ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 4,000-8,500 ปี องค์การยูเนสโกได้           
จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมล าดับที่ 357 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ณ เมืองคาร์เทจ 
ประเทศตูนีเซียอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี 2551 
และ 2553 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น 
ภูฝอยลม ทะเลบัวแดง ถ้ าสิงห์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีพระอริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเลื่อมใสศรัทธาเป็นจ านวนมากอาทิเช่น หลวงตามหาบัว  วัดป่าบ้านตาด หลวงปู่ลี วัดเกสรศีล
คุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) หลวงปู่ทูลวัดป่าบ้านค้อ เป็นต้น ในปี 2559 จังหวัดอุดรธานีมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งสิ้น 8,085 ล้านบาท มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 3,245,508 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจ านวน 
2,240,664 คน และนักทัศนาจรจ านวน 948,148 คน ท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ
ที่พักแรม ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน (กรมการท่องเที่ยว, 2557) 

สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 พบว่าจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน มีจ านวน 3,245,508 คน 
ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,276.63 บาท/คน/วัน จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 2,240,664 คน ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 
1,354.57 บาท/คน/วัน จ านวนนักทัศนาจร จ านวน 1,004,844 คน ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 863.27 บาท/คน/วัน 
ระยะเวลาพนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเท่ากับ 2.37 วัน รายได้จากการท่องเที่ยว 8,08.7 ล้าน (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดอุดรธานี, 2561) 

เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี จึงส่งผลให้ธุรกิจที่ พักแรม 
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ผู้ท าวิจัยจึงได้เลือกศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการที่พักแรม
ราคาประหยัดของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อเสนอแนะที่   
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกิจการโรงแรมในการวางแผนและพัฒนากิจการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพรวม       
ถึงยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุดรธานีที่ใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัด
อุดรธานี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีระเบียบวิจัยดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากประชากร            
และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้
ท าการเลือกท่ีพักถนนประจักษ์ศิลปาคม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงแรมเดอะวัน เรสซิเดนท์ 
และโรงแรมUD Residence ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ กัลยา วานิชย์บัญชา 
(2554) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ใช้แบบสอบถามแจกกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดยจะแบ่งตามอัตราส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมทั้ง 2 โรงแรม ได้แก่     
โรงแรมเดอะวัน เรสซิเดนท์ และโรงแรม UD Residence จะแบ่งเก็บโรงแรมละ 200 ชุด การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling)         
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัด ที่เต็มใจ และยินดีให้ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูล
บริเวณแผนกส่วนหน้า Check-in/Check-out บริเวณ Lobby ในช่วงระยะเวลา 09.00 – 16.00 น.  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการ
โรงแรมราคาประหยัดค านวณหาค่าเฉลี่ย แล้วน ามาตีความหมายได้ ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานีของผู้ที่ตอบแบบสอบถามใช้แบบอันตรภาคชั้น 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน 5 ระดับได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า     
ร้อยละ น าเสนอข้อมูลพรรณนาประกอบตาราง 

 
ผลการวิจัย 

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.75 รองลงมาเป็นเพศชาย     
ร้อยละ 37.25 โดยมีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 58.25 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 43.50  
มีอาชีพรับราชการ มากที่สุด ร้อยละ 39.00 รองลงมาคือพนักงานบริษัท ร้อยละ 28.50 และน้อยที่สุดคือ
นักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 22.50 ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000บาท ร้อยละ 49 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

1.  ชาย 149 37.25 
2.  หญิง 251 62.75 

รวม 400 100.00 
อายุ   

1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 10 2.50 
2. 21-30 ปี 53 13.25 
3. 31-40 ปี 30 7.50 
4. 41-50 ปี 233 58.25 
5. 51-60 ปี 63 15.75 
6. มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 11 2.75 

รวม 400 100.00 
การศึกษา   

1.  ต่ ากว่ามัธยม 5 1.25 
2.  ปวช. หรือ มัธยมปลาย 96 24.00 
3.  อนุปริญญา หรือ ปวส. 105 26.25 
4.  ปริญญาตรี 174 43.50 
5.  สูงกว่าปริญญาตรี 20 5.00 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 10 2.50 
2. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 156 39.00 
3. นักเรียน / นักศึกษา 90 22.50 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 30 7.50 
5. พนักงานบริษัท 114 28.50 
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รวม 400 100.00 
รายได้ต่อเดือน   

1. 10,001 - 20,000 บาท 196 49.00 
2. 20,001 - 30,000 บาท 159 39.75 
3. มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 45 11.25 

รวม 400 100.00 
 
ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี พบว่า 

นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 58.75 รองลงมาคือเพ่ือการท่องเที่ยว  
ร้อยละ 16.25 ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพ่ือน ร้อยละ 49.00 รองลงมาคือเดินทางมากับคนรักหรือครอบครัว     
ร้อยละ 39.75 โดยมีความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมอยู่ระหว่าง 2 -3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 54.75 ส่วนใหญ่         
จะจองผ่านเว็บไซต์ เช่น Agoda, Expedia เป็นต้น ร้อยละ 65.25 รองลงมาคือเดินเข้ามาจองห้องพัก             
ร้อยละ 34.75 มีจ านวนวันที่เข้าพัก 2-3 คืน ร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ 4-6 คืน ร้อยละ 30.00 มีค่าใช้จ่าย   
ในการเข้าพักต่อวันอยู่ที่ 451-750 บาท ร้อยละ 93.75 ทราบข้อมูลของทางโรงแรมผ่านทางสื่อออนไลน์    
มากที่สุด ร้อยละ 74.00 รองลงมาคือทราบจากญาติหรือเพ่ือน ร้อยละ 21.75 และน้อยที่สุดคือทราบจาก         
สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 4.25 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว (ในครั้งนี้)   

1. อบรม / สัมมนา 50 12.50 
2. เยี่ยมญาติ 20 5.00 
3. ท่องเที่ยว 65 16.25 
4. พักผ่อน 235 58.75 
5. เพ่ือติดต่อท าธุรกิจ 30 7.50 

รวม 400 100.00 
ผู้ร่วมเดินทาง (ในครั้งนี้)   

1. เดินทางคนเดียว 45 11.25 
2. เพ่ือน 196 49.00 
3. คนรัก / ครอบครัว  159 39.75 

รวม 400 100.00 
ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ (ต่อปี)   

1. 1 ครั้ง / ต่อปี  89 22.25 
2. 2 – 3 ครั้ง / ต่อปี 219 54.75 
3. 4 – 5 ครั้ง / ต่อปี 92 23.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

วิธีการจองห้องพัก (ในครั้งนี้)   
1. เว็บไซต์อ่ืน ๆ เช่น Agoda, Expedia เป็นต้น 261 65.25 
2. เดินเข้ามาจองเอง 139 34.75 

รวม 400 100.00 
จ านวนวันที่เข้าพัก (ในครั้งนี้)   

1. 1 คืน 36 9.00 
2. 2-3 คืน 184 46.00 
3. 4-5 คืน 120 30.00 
4. มากกว่า 5 คืน 60 15.00 

รวม 400 100.00 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าบริการที่พัก / ต่อวัน (ในครั้งนี้)   

1.   451-750 บาท 375 93.75 
2.   751-1,000 บาท 25 6.25 

รวม 400 100.00 
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล   

1. ญาติ / เพ่ือน 78 21.75 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ 17 4.25 
3. สื่อออนไลน์ 296 74.00 

รวม 400 100.00 
 

ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยว             
มีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) รองลงมาคือ ด้านที่พักและบริการ   
( = 4.12) ด้านราคา ( = 4.02) และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการขาย ( = 3.25) เมื่อแจกแจง   
ความพึงพอใจแต่ละดา้น พบว่า 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมีการลงทะเบียนการเข้าพักผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด ( = 4.29) รองลงมาคือ มีการบริการส ารองห้องพักผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว 
(บริษัททัวร์) (  = 4.24) มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมให้นักท่องเที่ยวค้นหาหลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต 
นิตยสาร วารสาร ( = 4.22) มีบริการ Service Room ตลอด 24 ชั่วโมง ( = 4.13) และน้อยที่สุดคือ มี
บริการยืนยันการส ารองห้องพักหรือที่พักผ่านทางอินเตอร์เน็ต ( = 3.89)  

ด้านที่พักและบริการ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในความสะอาดของห้องพักมากที่สุด ( = 4.27) 
รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับขนาดของห้องพักหรือที่พัก ( = 4.21) การมีห้องพักให้เลือกหลายประเภท   
เช่น ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่  เป็นต้น ( = 4.21) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักหรือที่พัก เช่น 
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เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี Wifi เป็นต้น (  = 4.04) และน้อยที่สุดคือ สถานที่ตั้งของที่พักเหมาะสม        
ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ( = 4.01)  

ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมีการก าหนดราคาห้องพักหรือที่พักและบริการต่าง ๆ          
อย่างชัดเจนมากที่สุด ( = 4.53) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและการบริการ       
ที่ได้รับ ( = 4.17) ช่องทางในการช าระเงินมีหลายช่องทาง เช่น เงินสด บัตรเครดิต พร้อมเพย์ เป็นต้น             
(  = 4.07) ราคาห้องพักหรือที่ พักเหมาะสมกับระยะเวลาที่ เข้าพัก (  = 3.86) และน้อยที่สุดคือ            
ราคารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่มีแอบแฝง) ( = 3.49)   

ด้านการส่งเสริมการขาย นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการบริการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์               
ในสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น มาก ( = 4.05) รองลงมาคือ การบริการมีคูปองส่วนลด
ส าหรับลูกค้า เช่น เข้าพักเป็นกลุ่มได้รับส่วนลดค่าอาหารเช้า 5% (  = 3.68) การบริการมีบัตรก านัลหรือ      
บัตรแลกซื้อส าหรับลูกค้า (  = 3.15) มีการจัดแพ็คเกจส าหรับกลุ่มทัวร์ ( = 2.84) และน้อยที่สุดคือ          
การบริการมีคะแนนสะสมแต้มส าหรับลูกค้า ( = 2.56)  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัด

อุดรธานี  
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักแรม

ราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี 
  

 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

 1.1 มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมให้นักท่องเที่ยว ค้นหาหลาย
ช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร เป็นต้น 

 
4.22 

 
84.45 

 
มากที่สุด 

1.2 มีบริการยืนยันการส ารองห้องพัก/ท่ีพักผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

3.98 49.70 มาก 

1.3 มีการบริการส ารองห้องพักผ่านบริษัท   ตัวแทนการ
ท่องเที่ยว (บริษัททัวร์) 

4.24 84.85 มากที่สุด 

1.4 มีการลงทะเบียนการเข้าพักผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต 4.29 85.95 มากที่สุด 
รวม 4.17 83.44 มาก 

2.  ด้านที่พักและบริการ    
2.1 การมีห้องพักให้เลือกหลายประเภท เช่น ห้องพักเดี่ยว 

ห้องพักคู่ เป็นต้น 
4.07 81.50 มาก 

2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก/ท่ีพักเช่น 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี  Wifi เป็นต้น  

4.04 80.85 มาก 

2.3 ความสะอาดของห้องพัก  4.27 85.50 มากที่สุด 
2.4 ราคาเหมาะสมกับขนาดของห้องพักหรือที่พัก 4.21 84.20 มากที่สุด 
2.5 สถานที่ตั้งที่ของที่พักเหมาะสมใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 4.01 80.25 มาก 

รวม 4.12 92.36 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักแรม

ราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี 
  

 
ร้อยละ ระดับความ

พึงพอใจ 
3.  ด้านราคา    

3.1 ราคารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่มีแอบแฝง) 3.49 69.9 มาก 
3.2 ช่องทางในการช าระเงินมีหลายช่องทาง เช่น เงินสด บัตร

เครดิต พร้อมเพย์ เป็นต้น  
4.07 81.45 มาก 

3.3 มีการก าหนดราคาห้องพัก/ท่ีพักและบริการต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน 

4.53 90.70 มากที่สุด 

3.4 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและการบริการ
ที่ได้รับ 

4.17 83.45 มาก 

3.5 ราคาห้องพัก/ที่พักเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก 3.86 77.25 มาก 
รวม 4.02 80.84 มาก 

4.  ด้านการส่งเสริมการขาย    
4.1 การบริการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ เช่น 

Facebook, Twitter เป็นต้น 
4.05 21.00 มาก 

4.2 การบริการมีคูปองส่วนลดส าหรับลูกค้า เช่น เข้าพักเป็น
กลุ่มได้รับส่วนลดค่าอาหารเช้า 5% เป็นต้น  

3.68 73.75 มาก 

4.3 การบริการมีบัตรก านัลหรือบัตรแลกซื้อส าหรับลูกค้า 3.15 63.10 ปานกลาง 
4.4 การบริการมีคะแนนสะสมแต้มส าหรับลูกค้า 2.56 51.35 น้อย 
4.5 มีการจัดแพ็คเกจส าหรับกลุ่มทัวร์  2.84 56.90 ปานกลาง 

รวม 3.25 65.12 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.89 83.41 มาก 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัด
อุดรธานี จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดมี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 58.75 นิยมเดินทางมากับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 
49.00 โดยมีความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมอยู่ระหว่าง 2-3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 54.75 ซึ่งมีจ านวนวัน         
ที่เข้าพัก 2-3 คืน ร้อยละ 46.00 และทราบข้อมูลของทางโรงแรมผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 74.00  
โดยสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ชมัยพร รอดแก้ว (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4-5 ดาวใน เขตต าบลป่าตอง อ าเภอเมืองกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต จากสถิติทดสอบผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกับเพ่ือน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรม
ระหว่าง 2-3 ครั้งต่อปี โดยส่วนใหญ่เข้าพักแรมระหว่าง 2-3 คืน และส่วนใหญ่รู้จักโรงแรมที่เข้าพักผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ ซึ่งไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช (2558) ได้ศึกษาความ



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[865] 

ต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม คือ มาประชุม รองลงมาคือพักผ่อนและติดต่อธุรกิจอาจเป็น
เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสุพรรณบุรีมีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ซึ่งเป็นวัย
ท างาน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่มีการลงทะเบียนการ    
เข้าพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือมีบริการส ารองห้องพักผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว 
(บริษัททัวร์) มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมให้นักท่องเที่ยวค้นหาหลายช่องทางเนื่องจากในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงได้ง่าย นักท่องเที่ยวจึงมีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นหาที่พักหรือหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวสอดคล้องกับ Kotler P. (2006) พบว่า ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวเกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งมี
ผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง  
(Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

ด้านที่พักและบริการ (Product) พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในความสะอาดของห้องพัก     
มากที่สุด รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับขนาดของห้องพักหรือที่พัก การมีห้องพักให้เลือกหลายประเภท           
เช่น ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ ไม่สอดคล้องกับ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ที่ได้ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านที่พักและบริการ 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดคือชื่อเสียงของที่พักรองลงมาคือมีห้องพักให้เลือกหลายระดับและ    
สถานที่ตั้งของที่พักท่ีเหมาะสมใกล้แหล่งท่องเที่ยวแหล่งธุรกิจแหล่งชุมชนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบอกต่อของ
กลุ่มนักทอ่งเที่ยวที่เคยมาพักมีการเขียนแนะน าให้คะแนนที่พักหรือการศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต   

 ด้านราคา (Price) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่มีการก าหนดราคาห้องพักหรือที่พักและ
บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากการเดินทางมาท่องเที่ยวย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายอาจท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความเป็นกังวลในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะราคาที่พักเนื่องจากบางครั้งต้องใช้บริการเป็นเวลาหลาย
คืน การแสดงราคาที่พักจึงมีความจ าเป็นมาก สอดคล้องกับ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ที่ได้ศึกษา พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดราคาห้องพัก และบริการอย่างชัดเจน รองลงมาคือ ราคาห้องพักหรือที่พักเหมาะสมกับระยะเวลา     
ในการเข้าพักและห้องพักหรือที่พักมีราคาให้เลือกหลายระดับ  

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการบริการมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ เช่น เช่น Facebook, Twitter  มาก รองลงมาคือ การบริการมีคูปอง
ส่วนลดส าหรับลูกค้า เช่น เข้าพักเป็นกลุ่ม ได้รับส่วนลดค่าอาหารเช้า 5% การบริการ มีบัตรก านัลหรือบัตร
แลกซื้อส าหรับลูกค้า มีการจัดแพ็คเกจส าหรับกลุ่มทัวร์ และน้อยที่สุดคือ การบริการมีคะแนนสะสมแต้ม
ส าหรับลูกค้า ไม่สอดคล้องกับ อัคร์กฤษฎิ์ เหลือโกศล (2559) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้
บริการที่พักแรมขนาดเล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ า            
ด้านการส่งเสริมการขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญกับการมีส่วนลดพิเศษ มีการจัดโปรโมชั่นที่พัก
ควบคู่กับทัวร์ท่องเที่ยวมีโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ และมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตามช่วงฤดูกาล   
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดของ

นักท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปัจจัยด้านการตลาดนักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ดังนั้นสถานประกอบการควรมีบริการยืนยันการส า รอง
ห้องพัก/ที่พักผ่านทางอินเตอร์เน็ตมีการแสดงราคาไว้อย่างชัดเจนในทุกช่องทางการจัดจ าหน่ายและเน้นใน
เรื่องความสะอาดของที่พักแรมเป็นอันดับแรก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 
 1.  ควรมีการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส พร้อมทั้งศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของที่
พักราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี 
 2.  เนื่องด้วยจังหวัดอุดรธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย 
การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนั้น ควรศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ว่ามีความพึงพอใจเหมือนหรือแตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างไรเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบกิจการได้
ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหัดอุดรธานี ได้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
อุดรธานีและศึกษาความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
อุดรธานี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม 

ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการโรงแรม เดอะวัน เรสซิเดนท์และโรงแรม UD Residence รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าพักโรงแรมทั้ง 2 แห่งนี้ ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือ ส าหรับการเก็บ
ข้อมูลท าให้การวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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