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บทที ่5 

  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการ
เลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปางโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปางโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็น
พนักงานขายท่ีมาใช้บริการโรงแรมทั้ง 15 แห่งในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองล าปางโดยพิจารณาเลือก
โรงแรมท่ีมีปริมาณการเขา้พกัของพนกังานขายสูงและเป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัมากกวา่ 30 ห้อง โดย
จะท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีตามสะดวก (Convenience Sampling) ในสัดส่วนละเท่าๆกนัคือโรงแรม
ละ 26 ราย โดยขอ้มูลท่ีได ้น ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ซ่ึงในบทน้ีประกอบด้วย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และ
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 
สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 250 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.10 มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มากท่ีสุด มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08 มีสถานภาพ
โสด มีจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 67.69 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 236 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.51 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.92 
เป็นพนกังานขายสินคา้ในอุตสาหกรรม อาหาร มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 โรงแรมท่ี
พนกังานขายเขา้พกัโดยตรงโดยเน้นเร่ืองราคา  มีจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 78.21 เขา้พกั
โรงแรม 5 – 8   คร้ังต่อปี มีจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.38 ใชบ้ริการโรงแรม 1- 2 คืน ต่อคร้ัง 
มีจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 เขา้พกัห้องพกัเฉล่ียต่อคืน 300 – 500 บาทต่อคืน มีจ านวน
ทั้งส้ิน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 65.64 เหตุผลท่ีเขา้พกัในโรงแรม คือ ราคาไม่แพง มีจ านวน 335 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.90 ในคร้ังต่อไปผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกพกัโรงแรมเดิมเป็นประจ า 
โดยท าการจองล่วงหนา้ก่อนเขา้พกั มีจ  านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79 แหล่งขอ้มูลท่ีท ารู้จกั
โรงแรมท่ีมาใชบ้ริการ คือ ญาติ หรือเพื่อนแนะน า มีจ านวน 243 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.31 ตอ้งการ
เขา้พกัโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีในตวัเมือง แต่ไม่ใช่ยา่นธุรกิจ มีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.23  
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ตอนที ่2 ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพนักงานขายใน
การเลอืกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้

บริการโรงแรมโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ี
จอดรถ (ค่าเฉล่ีย 4.68) รองลงมา ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้
ห่ม สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.59) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกัเช่นมีโทรทศัน์ โทรศพัท ์ตูเ้ยน็ 
เคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 3.98) 

ปัจจัยด้านราคา   
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.08) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.72) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ราคาห้องพกัมีความเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.57) และมีอตัราค่าบริการห้องพกัต ่ากว่า
โรงแรมทัว่ๆไป (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ปัจจัยด้านสถานที่ 
ปัจจยัด้านสถานท่ี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้

บริการโรงแรมโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.62) รองลงมา ไดแ้ก่ มีบริการจอง
ห้องพกัได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.44) และท าเลท่ีตั้ง
สะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (ค่าเฉล่ีย 4.39) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามใน

การเลือกใช้บริการโรงแรมโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบ
ห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกั
ล่วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) และมีการสะสมแตม้แลกรับของรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ัง
ต่อไป หรือ เขา้พกั10 คืนแถมฟรี 1 คืนเป็นตน้ และมีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 
4.45) 
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ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้

บริการโรงแรมโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.58) รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานบริการลูกคา้
อยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.26) และพนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามใน

การเลือกใช้บริการโรงแรมโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.04) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สามารถยืดหยุน่ในการคืนห้องพกั (Check out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมา ไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพกัจาก
พนกังานประจ าโรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.43) และการจองห้องพกัจากช่องทางสถานท่ีท่ี
เลือกมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.28) 

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามใน

การเลือกใช้บริการโรงแรมโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.95) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมา
ไดแ้ก่ สบู่ แชมพ ูมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.40) และบรรยากาศในห้องพกัดีไม่มีกล่ินเหม็นอบั (ค่าเฉล่ีย 
4.32) 

 
ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.66) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ 
(ค่าเฉล่ีย 4.73) ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.66) 
และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกัเช่นมีโทรทศัน์ โทรศพัท ์ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 
4.02) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.64) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีระบบรักษาความ
ปลอดภยั ตลอด 24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 4.59) ความ
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สะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.46) และมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในห้องพกัเช่นมีโทรทศัน์ โทรศพัท์ ตูเ้ย็น เคร่ืองปรับอากาศ และมีระบบป้องกัน
อคัคีภยัเห็นไดเ้ด่นชดั (ค่าเฉล่ีย 3.91) 

ปัจจัยด้านราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.08) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ คิดราคา
หอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.81) ราคาห้องพกัมีความเหมาะสมกบั
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.64) และราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.08) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.97) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.56) ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
และมีอตัราค่าบริการหอ้งพกัต ่ากวา่โรงแรมทัว่ๆไป (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ปัจจัยด้านสถานที่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ี โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.21) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.68) มีบริการจองห้องพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) และท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (ค่าเฉล่ีย 
4.44) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี โดยรวมในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.05) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.53) มีบริการจองห้องพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) และท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (ค่าเฉล่ีย 4.32) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.17) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบ
ห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.66) มีการให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหน้า (ค่าเฉล่ีย 
4.54) และมีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 4.52) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.11) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มี
เอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ และมี
การสะสมแตม้แลกรับของรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป หรือ เขา้พกั 10 คืนแถม
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ฟรี 1 คืน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.42) มีการให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหน้า และมีการให้
ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 4.31) และมีโครงการสมคัรสมาชิกเพื่อรับข่าวสารผ่านทาง
จดหมาย โทรศพัท ์หรือ อีเมล ์(E-mail) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.12) 

ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
บุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.61) พนกังานบริการลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 
4.27) และพนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.02) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้
อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.51) พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.24) และพนกังานสามารถ
ใหบ้ริการและมีการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.06) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพกัจาก
พนกังานประจ าโรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.57) สามารถยืดหยุน่ในการคืนห้องพกั (Check 
out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.54) และการจองห้องพกัจากช่องทางสถานท่ีท่ีเลือกมีความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.31) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถ
ยืดหยุ่นในการคืนห้องพกั (Check out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.34) การจองห้องพกัจาก
ช่องทางสถานท่ีท่ีเลือกมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.23) และความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดหอ้งพกัจากพนกังานประจ าโรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

ปัจจัยด้านการส่ิงน าเสนอทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96) 
ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สบู่ แชมพู มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.46) การจดัการท่ีจอดรถ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.44) และบรรยากาศในหอ้งพกัดีไม่มีกล่ินเหมน็อบั (ค่าเฉล่ีย 4.37) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ
จดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.46) สบู่ แชมพู มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ
บรรยากาศในหอ้งพกัดีไม่มีกล่ินเหมน็อบั (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทโรงแรมที่
เข้าพกั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมท่ีพนกังานขายเขา้
พกัโดยตรงโดยเนน้เร่ืองราคา ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.65) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 
ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 4.74) ความสะอาดของห้องพกั
รวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.66) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั
เช่นมีโทรทศัน์ โทรศพัท ์ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมทัว่ๆไป โดยพิจารณาองคป์ระกอบโดยรวม ไม่
เน้นเร่ืองราคา ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.66) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม เช่น 
รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 4.46) ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุด
เคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.35) และมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายให้บริการฟรี และ
มีระบบป้องกนัอคัคีภยัเห็นไดเ้ด่นชดั (ค่าเฉล่ีย 3.93) 

ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมท่ีพนกังานขายเขา้พกั
โดยตรงโดยเน้นเร่ืองราคา ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคาโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.06) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.79) ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.64) และมีอตัรา
ค่าบริการหอ้งพกัต ่ากวา่โรงแรมทัว่ๆไป (ค่าเฉล่ีย 4.11) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมทัว่ๆไป โดยพิจารณาองคป์ระกอบ โดยรวม ไม่
เน้นเร่ืองราคา ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคาโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96) 
ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ได้แก่ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ี
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.50) ราคาห้องพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.30) และสามารถช าระ
ดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ปัจจัยด้านสถานที่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมท่ีพนกังานขายเขา้พกั
โดยตรงโดยเนน้เร่ืองราคา ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.17) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
4.64) มีบริการจองห้องพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
และท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมทัว่ๆไป โดยพิจารณาองคป์ระกอบโดยรวม ไม่
เนน้เร่ืองราคา ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.09) 
ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.57) มี
บริการจองห้องพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ
ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (ค่าเฉล่ีย 4.25) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเข้าพกัโรงแรมท่ี
พนกังานขายเขา้พกัโดยตรงโดยเน้นเร่ืองราคา ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.17) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มี
เอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา หอ้งพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.61) มีการสะสมแตม้แลกรับของรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป หรือ เขา้พกั10 
คืนแถมฟรี 1 คืนเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) และมีการให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหน้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมทัว่ๆไป โดยพิจารณาองคป์ระกอบโดยรวม ไม่
เนน้เร่ืองราคา ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.08) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม 
เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) มีการให้ส่วนลดเม่ือเขา้พกัหลาย
วนั (ค่าเฉล่ีย 4.31) และลดราคาหอ้งพกัไดเ้ม่ือแสดงตนเป็นพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 4.24) 

ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมท่ีพนักงานขายเขา้พกั
โดยตรงโดยเนน้เร่ืองราคา ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.03) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 
4.63) พนกังานบริการลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.28) และพนกังานมีความช านาญในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมทัว่ๆไป โดยพิจารณาองคป์ระกอบโดยรวม ไม่
เนน้เร่ืองราคาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.05) 
ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.39) พนกังาน
สามารถให้บริการและมีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ
พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมท่ีพนกังาน
ขายเขา้พกัโดยตรงโดยเนน้เร่ืองราคาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.05) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถยืดหยุน่ใน
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การคืนห้องพกั (Check out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.53) ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดห้องพกัจากพนกังานประจ าโรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.46) และการ
จองหอ้งพกัจากช่องทางสถานท่ีท่ีเลือกมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมทัว่ๆไป โดยพิจารณาองคป์ระกอบโดยรวม ไม่
เน้นเร่ืองราคาให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.00) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดห้องพกัจากพนกังานประจ าโรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.36) สามารถ
ยดืหยุน่ในการคืนหอ้งพกั (Check out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.26) และการจองห้องพกัจาก
ช่องทางสถานท่ีท่ีเลือกมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.13) 

ปัจจัยด้านการส่ิงน าเสนอทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมท่ี
พนกังานขายเขา้พกัโดยตรงโดยเนน้เร่ืองราคา ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ
จดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.47) สบู่ แชมพู มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.44) และ
บรรยากาศในหอ้งพกัดีไม่มีกล่ินเหมน็อบั (ค่าเฉล่ีย 4.38) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้พกัโรงแรมทัว่ๆไป โดยพิจารณาองคป์ระกอบโดยรวม ไม่
เนน้เร่ืองราคา ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.94) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.38) สบู่ แชมพู มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.27) และภายในโรงแรมมีบรรยากาศท่ีดี 
ตกแต่งทนัสมยัและสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.15) 

 
ส่วนที่ 5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการใช้
บริการ 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม 1- 4 คร้ัง
ต่อปีให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.60) 
ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม เช่น รปภ. 
บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 4.46) ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ือง
นอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.38) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกัเช่นมีโทรทศัน์ 
โทรศพัท ์ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม 5 – 8 คร้ังต่อปีให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.71) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ 
(ค่าเฉล่ีย 4.91) ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.78) 
และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกัเช่นมีโทรทศัน์ โทรศพัท ์ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 
4.06) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม มากกวา่ 8 คร้ังต่อปีให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.61) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร 
หรือท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพักเช่นมีโทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู ้เย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ และมีระบบป้องกนัอคัคีภยัเห็นไดเ้ด่นชดั (ค่าเฉล่ีย 3.85) 

ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม 1- 4 คร้ังต่อปี 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.89) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 
4.49) ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.28) และมีอตัราค่าบริการห้องพกัต ่ากวา่
โรงแรมทัว่ๆไป (ค่าเฉล่ีย 3.95) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม 5 – 8 คร้ังต่อปีให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.15) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.91) ราคาห้องพกัมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.85) และสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม มากกวา่ 8 คร้ังต่อปีให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.64) ราคาห้องพกัมี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.38) และไม่มีการข้ึนราคาห้องพกัในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด 
และราคาค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.09) 

ปัจจัยด้านสถานที่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม 1- 4 คร้ังต่อ
ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านสถานท่ี โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00) ค่าเฉล่ีย
สูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ท าเล
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ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (ค่าเฉล่ีย 4.23) และมีบริการจองหอ้งพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้บริการโรงแรม 5 – 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.29) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.79) มีบริการจองห้องพกัไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.64) และท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม มากกวา่ 8 คร้ังต่อปีให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.08) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.68) มีบริการจองห้องพกัไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) และท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้บริการ
โรงแรม 1- 4 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.91) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเอกสารแผ่นพบัแนะน า
เก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา หอ้งพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) มีการให้ส่วนลด
เม่ือเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉล่ีย 4.12) และมีการให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.05) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้บริการโรงแรม 5 – 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.28) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียง
ตาม 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบ
หอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.77) มีการสะสมแตม้แลกรับของรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใช้
บริการคร้ังต่อไป หรือ เขา้พกั 10 คืนแถมฟรี 1 คืนเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.73) และมีการให้ส่วนลดเม่ือ
ท าการจองหอ้งพกัล่วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม มากกวา่ 8 คร้ังต่อปีให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.16) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียง
ตาม 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบ
ห้องพกั แผนท่ี เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.57) และมีการให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหน้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) และมีการสะสมแตม้แลกรับของรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใช้บริการคร้ังต่อไป 
หรือ เขา้พกั10 คืนแถมฟรี 1 คืนเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
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ด้านบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม 1- 4 คร้ังต่อปี ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.05) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ได้แก่ พนักงานเอาใจใส่ลูกคา้อย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.45) พนักงานสามารถ
ให้บริการและมีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) และพนกังาน
บริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้บริการโรงแรม 5 – 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.09) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.76) พนกังานบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) และพนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.34) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม มากกวา่ 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.91) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ พนกังานบริการลูกคา้อยา่ง
เท่าเทียมกัน (ค่าเฉล่ีย 4.16) พนักงานมีความช านาญในการให้บริการ และพนักงานสามารถ
ใหบ้ริการและมีการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม 1- 4 
คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.93) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถยืดหยุน่ในการคืนห้องพกั (Check 
out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดหอ้งพกัจากพนกังานประจ าโรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.14)  การจองห้องพกัจาก
ช่องทางสถานท่ีท่ีเลือกมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้บริการโรงแรม 5 – 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.11) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถยืดหยุ่นในการคืนห้องพกั (Check out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.72) ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพกัจากพนกังานประจ า
โรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.66) และการจองห้องพกัจากช่องทางสถานท่ีท่ีเลือกมีความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.34) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม มากกวา่ 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.02) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจองห้องพกัจากช่องทางสถานท่ีท่ีเลือกมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
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(ค่าเฉล่ีย 4.36) ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพกัจากพนกังานประจ า
โรงแรม (Front Office) (ค่าเฉล่ีย 4.35) และสามารถยืดหยุน่ในการคืนห้องพกั (Check out) สายๆ 
หรือบ่ายๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.32) 

ปัจจัยด้านการส่ิงน าเสนอทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการ
โรงแรม 1- 4 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพโดยรวมในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87) ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัการท่ีจอดรถเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.23) สบู่ แชมพู มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.21) และบรรยากาศในห้องพกัดี
ไม่มีกล่ินเหมน็อบั (ค่าเฉล่ีย 4.18) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้บริการโรงแรม 5 – 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.62) สบู่ แชมพู มี
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.57) และบรรยากาศในหอ้งพกัดีไม่มีกล่ินเหมน็อบั (ค่าเฉล่ีย 4.46) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรม มากกวา่ 8 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92) ค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.36) สบู่ แชมพู มี
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.31) และบรรยากาศในหอ้งพกัดีไม่มีกล่ินเหมน็อบั (ค่าเฉล่ีย 4.22) 

 
อภิปรายผลการศึกษา    

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการเลือกใช้
บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม คือ 
พนกังานขายท่ีเดินทางมาใชบ้ริการโรงแรม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นดงัน้ี  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น 
สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาด มากเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบักลุ่ม 3 ดาวในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ของ พิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชยั (2548) พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร 
เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั มากเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงการไม่สอดคลอ้งน่าจะเป็น
เพราะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นคนละกลุ่มโดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นพนกังานขายนั้น ส่วนใหญ่มี
การเขา้พกัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นประจ า ดงันั้นการส่งเสริมตลาด และสถานท่ี อาจเป็นส่ิงท่ีสามารถ
จูงใจกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวไดม้ากกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
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ในรายละเอียดของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีดงัน้ี  
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2553) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดับมากเช่นกัน ส่วนปัจจยัย่อยในเร่ืองมีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 
ชัว่โมง เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมาก
เป็นอนัดบัแรก นั้นไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ พิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชยั (2548) พบว่า 
ความสะอาดของห้องพกั เป็นปัจจยัท่ีมีผลอยู่ในอนัดบัแรก ซ่ึงการไม่สอดคลอ้งน่าจะมาจาก กลุ่ม
ลูกคา้พนักงานขายทุกคนให้ความส าคญัเก่ียวกับรถ เน่ืองจากพนักงานขายบางคนมีของท่ีมีค่า 
สินคา้ต่างๆ ท่ีเป็นของบริษทั ดงันั้นจึงใหค้วามสนใจในเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัเป็นพิเศษ 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2553) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัย่อยในเร่ืองการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง นั้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของวจิิตร ชยัพฤกษเ์จริญ (2553) ท่ีพบวา่ราคาห้องพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่นอนัดบัแรก 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดับมาก ซ่ึง

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2553) ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ นั้นผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย บริเวณชายหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี
ของเสาลกัษณ์ เครืออารีย ์(2549) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลอยูใ่นอนัดบัแรกเช่นกนั  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมใน
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชยัพฤกษ์เจริญ (2553) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมี
การให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหน้า นั้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากเป็น
อนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชยั (2548)   พบวา่ โรงแรมมี
ส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประจ า หรือท าการจองห้องพกัล่วงหนา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลอยู่
ในอนัดบัแรก  
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ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2553) ท่ีพบว่าปัจจยัด้านบุคลากรผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัย่อยในเร่ืองพนักงานดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าอย่างดี นั้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชยั (2548) พบวา่ พนกังานเอาใจ
ใส่ดูแลลูกคา้อยา่งดี เป็นปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่นอนัดบัแรกเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
วจิิตร ชยัพฤกษเ์จริญ (2553) พบวา่พนกังานมีความช านาญในการให้บริการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่น
อนัดบัแรก 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2553) ท่ีพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัย่อยในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพกัจากพนักงานประจ าโรงแรม (Front Office) นั้นผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวจิิตร ชยัพฤกษเ์จริญ (2553) พบวา่มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น เม่ือเดินทางเขา้มาถึง เช่น 
มีบริการน ้ าด่ืม หรือผา้เย็น เป็นตน้ มากเป็นอนัดับแรก ซ่ึงสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องนั้นอาจมาจาก
สภาพการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงกวา่จงัหวดัล าปาง ดว้ย
จ านวนโรงแรมส าหรับพนกังานขายท่ีมากกว่า รวมถึงการท าการตลาดเพื่อแย่งชิงลูกคา้ ดงันั้นจึง
ส่งผลใหลู้กคา้มีความตอ้งการในเร่ืองบริการท่ีประทบัใจมีการตอ้นรับท่ีดีมากกวา่  

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ (2553) ท่ีพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยัย่อยในเร่ืองการจดัการท่ีจอดรถเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย นั้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวจิิตร ชยัพฤกษเ์จริญ (2553) พบวา่การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย มากเป็น
อนัดบัแรกเช่นกนัซ่ึงประเด็นท่ีท าให้เกิดความสอดคลอ้งนั้นอาจมาจากลูกคา้พนกังานขายทุกคนมี
ยานพาหนะเป็นของตนเอง ซ่ึงจะสังเกตไดว้่า ปริมาณรถจอดจะมีค่อนขา้งมาก ดงันั้น ส่ิงส าคญัท่ี
ค านึงถึงน่าจะมาจากการดูและจัดการท่ีจอดรถให้เป็นระเบียบ แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีนั้ นไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชยั (2548) พบวา่ ดา้นหนา้โรงแรมมีป้าย
ช่ือโรงแรมเห็นเด่นชดั เป็นปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่นอนัดบัแรก  
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ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปางมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เขา้พกัโรงแรมท่ีพนกังานขายเขา้พกัโดยตรงโดย

เนน้เร่ืองราคา และเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ราคาหอ้งพกัโดยเฉล่ียส่วนใหญ่อยูท่ี่ 300-500 บาทต่อคืน 
2. ระยะเวลาในการเขา้พกัส่วนใหญ่ต่อคร้ัง คือ 1-2 คืนต่อคร้ัง 
3. เหตุผลในการเลือกเขา้พกัโรงแรม 3 อนัดบัแรกคือ ราคาไม่แพง รองลงมาคือ เป็น

โรงแรมท่ีคุน้เคยรู้จกักบัเจา้ของหรือพนกังาน และ หอ้งพกัหรืออุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในหอ้งสะอาด 
4. แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นแหล่งท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าให้รู้จกัโรงแรมคือ การพูดปากต่อ

ปาก (Word of mouth) จากคนรู้จกัญาติพี่นอ้ง  หรือ เพื่อน 
5. ความตอ้งการดา้นสถานท่ีตั้งของโรงแรม คือ อยูใ่นตวัเมืองแต่ไม่ใช่ยา่นธุรกิจ 
6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกพกัโรงแรมเดิมเป็นประจ าโดยท าการจอง

ล่วงหนา้ก่อนเขา้พกั  
7. ปัจจยัยอ่ยดา้นมีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ 

ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ และความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอนหมอน ผา้ห่ม สะอาด
เป็นเพียง 2 ปัจจยัยอ่ยในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินในระดบัมากท่ีสุด  

8. ปัจจยัยอ่ยดา้นการคิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้งและ
ราคาห้องพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ เป็นปัจจยัยอ่ยในปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใน
ระดบัมากท่ีสุด 

9. ปัจจยัยอ่ยดา้นมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอเป็นเพียงปัจจยัเดียวในปัจจยัดา้น
สถานท่ีมีผลต่อการตดัสินในระดบัมากท่ีสุด 

10. ปัจจยัยอ่ยดา้นมีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคาหอ้งพกั รูปแบบ
หอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ เป็นเพียงปัจจยัเดียวในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสิน
ในระดบัมากท่ีสุด  

11. ปัจจยัย่อยด้านพนักงานมีความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดีเป็นเพียงปัจจยัเดียวใน
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินในระดบัมากท่ีสุด 

12. ขอ้คน้พบปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง  แสดงดงัตารางท่ี 44 
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ตารางที่  44  แสดง ค่าเฉลี่ย และแปลผล ของปัจจัยย่อย 10 อันดับแรก ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลอืกใช้บริการโรงแรม 
 

ปัจจัยย่อยด้าน ปัจจัยหลกัด้าน 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
อนัดับที่ 

คิดราคาหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
ท่ีถูกตอ้ง 

ราคา 
4.72 

(มากท่ีสุด) 
1 

มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ในอาคารหรือท่ีจอดรถ 

ผลิตภณัฑ ์
4.68 

(มากท่ีสุด) 
2 

สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสด 
เพ่ือน าไปเบิกค่าใชจ่้ายกบับริษทัได ้

ราคา 
4.62 

(มากท่ีสุด) 
3 

มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ สถานท่ี 
4.62 

(มากท่ีสุด) 
4 

ความสะอาดของหอ้งพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน 
หมอนผา้ห่มสะอาด 

ผลิตภณัฑ ์
4.59 

(มากท่ีสุด) 
5 

พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี บุคลากร 
4.58 

(มากท่ีสุด) 
6 

มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น 
ราคาหอ้งพกั รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

การส่งเสริม
การตลาด 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

7 

สามารถยดืหยุน่ในการคืนหอ้งพกั (Check out) 
สายๆหรือบ่ายๆได ้

กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.47 
(มาก) 

8 

มีการใหส่้วนลดเม่ือท าการจองหอ้งพกัล่วงหนา้ 
การส่งเสริม
การตลาด 

4.46 
(มาก) 

9 

มีการใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั 

 
การส่งเสริม
การตลาด 

4.46 
(มาก) 

9 

ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคา 
4.44 

(มาก) 
10 

มีบริการจองหอ้งพกัไดห้ลายช่องทาง  สถานท่ี 
4.44 

(มาก) 10 

การจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ส่ิงน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.44 
(มาก) 

10 
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13. ปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีพนกังาน
ขายเขา้พกัโดยตรงโดยเน้นเร่ืองราคา ได้แก่ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ี
ถูกตอ้ง รองลงมาคือ มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร 
หรือท่ีจอดรถ ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สะอาด ราคาห้องพกัมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ  มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดี           
มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคา หอ้งพกั รูปแบบห้องพกั  แผนท่ี  เป็นตน้ มีการ
สะสมแตม้แลกรับของรางวลัหรือไดร้าคาพิเศษเม่ือใชบ้ริการคร้ังต่อไป หรือ เขา้พกั10 คืนแถมฟรี 1 
คืนเป็นตน้ มีการให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหนา้ และสามารถยืดหยุน่ในการคืนห้องพกั  
(Check out) สายๆ หรือบ่ายๆได ้  

14. ปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมทัว่ๆไปโดย
พิจารณาองคป์ระกอบโดยรวมไม่เนน้เร่ืองราคา ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ  รองลงมา
คือ คิดราคาห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีถูกตอ้ง มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอด 
24 ชม เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ ในอาคาร หรือท่ีจอดรถ  มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม 
เช่น ราคา ห้องพกั รูปแบบห้องพกั  แผนท่ี  เป็นตน้  พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้อย่างดี การจดัการท่ี
จอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพกัจาก
พนกังานประจ าโรงแรม (Front Office) ความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอน ผา้
ห่ม สะอาด มีบริการจองห้องพกัไดห้ลายช่องทาง เช่น  ทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และมี
การใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัหลายวนั 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพนกังานขายในการ

เลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปางมีข้อเสนอแนะท่ีจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการโรงแรม ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
เป้าหมายโดยผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในแต่ละปัจจยัทางการตลาดดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง เช่น รปภ. บริเวณทางเขา้ในอาคารหรือท่ีจอดรถ และความสะอาดของ
ห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอน หมอนผา้ห่มสะอาดเป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 
และมีผลในระดบัมากท่ีสุดส าหรับการเลือกพกัโรงแรม ดงันั้นทางโรงแรมควรท่ีจะให้ความส าคญั
ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยในทุกๆด้าน อาจท าการว่าจ้างบริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ช่ือเสียงหรือประสานงานกบัสถานีต ารวจเพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจตรารักษาความปลอดภยัตลอด 
24 ชัว่โมง และควรท่ีจะท าการส่ือสารให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงการเอาใจใส่ของโรงแรมทางด้านความ
ปลอดภยัในดา้นต่างๆเป็นเป้าหมายส าคญัของการใหบ้ริการ   

ส่วนในการการรักษาความสะอาดนั้นของห้องพกันั้นทางโรงแรมควรมอบให้แผนก
ดูแลห้องพกั เอาใจใส่ในทุกๆขั้นตอนการท าความสะอาด ทั้งความสะอาดในส่วนของชุดเคร่ือง
นอน พื้นท่ีภายในหอ้ง ในหอ้งน ้า และระเบียง โดยเนน้ในเร่ืองความสะอาดเป็นอยา่งยิ่ง พร้อมทั้งน้ี
ทางโรงแรมควรท าการส่ือสารให้ลูกคา้ได้รับรู้ในเร่ืองความสะอาดของห้องพัก โดยการท าป้าย
โฆษณาหน้าโรงแรม ว่าโรงแรมน้ีให้ความส าคญัในเร่ืองความสะอาด รวมถึงการรับรองคุณภาพ
ของความสะอาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ พร้อมทั้งน้ีควรออกกฎระเบียบส าหรับแผนกท าความสะอาดว่า 
หากลูกคา้ประเมินความพึงพอใจหลงัจากการใช้บริการและพบว่า ห้องพกัและอุปกรณ์ในห้องไม่
สะอาดต ่ากวา่ 80% ทางโรงแรมควรมีบทลงโทษตามความเหมาะสม 

ปัจจัยด้านราคา  
โรงแรมควรก าหนดราคาให้อยู่ในช่วง 300-500 บาทซ่ึงเป็นราคาท่ีตรงกับความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริหารโรงแรม ควรพิจารณาในเร่ืองความคุม้ค่าของ
ลูกคา้เป็นหลกั นัน่ก็คือ ความเหมาะสมและดูดี ของส่ิงอ านวยความสะดวกเช่น สบู่  แชมพู  ชุด
เคร่ืองนอน และบรรยากาศภายในห้อง เหมาะสมเพียงใดกบั ราคาห้องพกั และจากผลการศึกษา
พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสด เพื่อน าไปเบิกค่าใชจ่้ายกบับริษทั

ได ้ โดยควรจะท าการส่ือสารให้ลูกคา้ไดรั้บรู้โดยการติดป้ายโฆษณาและเขียนขอ้ความไวด้า้นล่าง 
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เช่น โรงแรมน้ีสามารถขอเอกสารทางการเงินได้เต็มจ านวน ซ่ึงจะเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้กลุ่ม
พนกังานขายใหเ้ขา้มาพกัเพิ่มมากข้ึน  

พร้อมทั้งน้ียงัพบว่าระยะเวลาการเขา้พกัส่วนใหญ่ต่อคร้ังอยู่ท่ี 1-2 คืนต่อคร้ังดงันั้น
ทางโรงแรมอาจท าการลดราคาเพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เขา้พกัในระยะเวลาท่ีนานมากข้ึนโดยมอบ
ส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้พกัหลายวนั เช่น เขา้พกั 3-5 คืนลดราคาคืนท่ี 3 ลด 15% พกัคืนท่ี 4 ลด 
20% และพกัคืนท่ี 5 ลด 30% เป็นตน้  

ปัจจัยด้านสถานที ่ 
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอนั่นทาง

โรงแรมควรจดัหาท่ีจอดรถไวใ้ห้เพียงพอต่อความตอ้งการ และสามารถรองรับปริมาณรถไดอ้ย่าง
เหมาะสม เน่ืองจากพนักงานขายเกือบทุกคนมีรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง หรือถ้าหาก
โรงแรมใดมีพื้นท่ีจอดรถน้อยนั้น อาจท าการเช่าสถานท่ีจอดรถในบริเวณใกลเ้คียงเพิ่มเติม โดยมี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแลอยา่งใกลชิ้ด เป็นตน้  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัยอ่ยดา้นการมีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม 

เช่น ราคาห้องพกั รูปแบบห้องพกั แผนท่ี เป็นต้น ทางโรงแรมควรให้ความส าคญักบัข้อมูล 
(Information) เบ้ืองตน้ท่ีควรจะมี เช่น การช้ีแจงราคาห้องพกั รูปแบบห้องพกัต่างๆ รวมถึง แผนท่ี
ในการเขา้ถึงโรงแรม โดยมีรายละเอียดชดัเจน โดยท าเป็นในรูปเอกสารแผน่พบั ท่ีมีการออกแบบท่ี
ทนัสมยั มีรูปภาพสถานท่ีจริง โดยอาจท าการวา่จา้ง หรือให้ผูท่ี้มีความช านาญจดัท าให้ และน าไป
วางไวห้น้าบริเวณเคา้ทเ์ตอร์พนกังานตอ้นรับ หรือ ส่งมอบให้ลูกคา้ทุกท่านเม่ือท าการคืนห้องพกั 
(Check Out) เน่ืองจากพบวา่ แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นแหล่งท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าให้รู้จกัโรงแรมคือ การ
พดูปากต่อปาก (Word of mouth) จากคนรู้จกัญาติพี่นอ้ง  หรือ เพื่อน 

จากการศึกษายงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกพกัโรงแรมเดิมเป็น
ประจ าโดยท าการจองล่วงหนา้ก่อนเขา้พกั ดงันั้นทางผูป้ระกอบการโรงแรมควรท่ีจะจดัโปรแกรม
รักษาความสัมพนัธ์ลูกคา้ (CRM) โดยการจดัท าบตัรสมาชิก เพื่อลดราคาในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป 
หรือ การท าบตัรสะสมแตม้ โดยเขา้พกั 10 คร้ัง ฟรี 1 คร้ังเป็นตน้  

ปัจจัยด้านบุคลากร  
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านพนักงานเอาใจใส่ลูกคา้อย่างดีเป็นปัจจยัท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีผลในระดบัมากท่ีสุดส าหรับการเลือกพกัโรงแรม ดงันั้น
ทางโรงแรมควรเร่ิมตั้งแต่กระบวนสรรหา และคดัเลือกพนกังานท่ีมีใจรักในงานดา้นการบริการ 
พร้อมทั้งท าการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบติั เพื่อให้เกิดทกัษะความช านาญในการให้บริการมาก
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ข้ึนรวมถึงการส่งมอบการดูแลเอาใจใส่ในทุกกระบวนการให้บริการตั้งแต่ลูกคา้เขา้มาและออกไป 
โดยพนกังานทุกคนควรมีไมตรีจิตท่ีดีและเป็นกนัเองแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด 

ทั้งน้ีทางโรงแรมควรท่ีจะท าการส่ือสารให้ลูกคา้ภายนอกหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดรั้บทราบถึงการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ของโรงแรม โดยอาจคิดสโลแกน เพื่อส่ือสารให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ 
เช่น ดูแลเหมือนญาติมิตรคุณคือคนพิเศษของเรา หรือ เราพร้อมเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของคุณ 
เป็นตน้  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถยืดหยุน่ในการคืนห้องพกั (Check out) 

สายๆหรือบ่ายๆไดเ้ป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีผลในระดบัมากส าหรับ
การเลือกพกัโรงแรม ดงันั้นทางโรงแรมควรยืดหยุ่นเวลาให้แก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสมแต่ควรแจง้ให้
ลูกคา้ทราบถึงเง่ือนไขการคืนห้องพกั ขณะลงทะเบียนการเขา้พกั (Check in) โดยพยายามอธิบาย
ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตรเพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจถึงภารกิจภายหลงัจากท่ีลูกคา้คืนห้องพกัซ่ึงทาง
โรงแรมตอ้งท าความสะอาดส าหรับลูกคา้ท่านต่อไป พร้อมทั้งน้ีทางโรงแรมอาจท าการส่ือสารให้
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้รับทราบถึงประเด็นความยืดหยุ่นของการคืนห้องพกัได้นั้นโดยผ่านป้าย
โฆษณาหนา้โรงแรม  

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นการจดัการท่ีจอดรถเป็นระเบียบ เป็นปัจจยัท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีผลในระดบัมากส าหรับการเลือกพกัโรงแรม ดงันั้นทาง
โรงแรมควรควรมีพนักงานรักษาความปลอดภยัหรือเจ้าหน้าท่ีจดัการท่ีจอดรถโดยเฉพาะ คอย
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั รวมถึงการตีเส้นจอดรถใหเ้ป็นระเบียบ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติส าหรับโรงแรมทั้ง 2 ประเภท 
1) โรงแรมทีพ่นักงานขายเข้าพกัโดยตรงโดยเน้นเร่ืองราคา 
โรงแรมควรเนน้ในเร่ืองของความสะอาดของห้องพกัรวมถึงชุดเคร่ืองนอนหมอนผา้

ห่ม ให้มีความสะอาด โดยมอบหน้าท่ีให้แผนกท าความสะอาดดูแลเป็นพิเศษ และควรมีพนกังาน
รักษาความปลอดภยัตลาด 24 ชัว่โมง ทั้งภายในอาคารและนอกตวัอาคารหรือบริเวณลานจอดรถ 
การก าหนดราคา ควรเป็นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการและไม่ควรเกิน 500 บาทต่อคืน ซ่ึง
เป็นระดบัราคาท่ีกลุ่มลูกคา้พนกังานขายยอมรับได ้รวมถึงการแสดงราคาหอ้งพกัควรมีการแสดงให้
เห็นอยา่งชดัเจนมีป้ายตั้งไวท่ี้บริเวณแผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office) หรือมีแฟ้มในเร่ืองราคา 
รูปแบบห้องพกั ค่าใชจ่้ายแสดงไวส้ าหรับให้ลูกคา้เปิดดูก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการ รวมถึงท าเป็น
แผน่พบัเพื่อประกอบการตดัสินใจในภายหลงั และควรท าการส่งเสริมการขายอาทิเช่น มีการท าบตัร
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สะสมเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ซ่ึงเป็นอีกวธีิในการดึงลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการเป็นประจ า โดยอาจให้
สิทธิการเขา้พกั 10 คืน ฟรี 1 คืน หรือ การให้ส่วนลดเม่ือท าการจองห้องพกัล่วงหน้า เป็นตน้ ทั้งน้ี
พนกังานควรใหก้ารดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี โดยทางโรงแรมควรท าการฝึกอบรมพนกังานให้
เขา้ใจหลกัของการบริการลูกคา้เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจ โดยเนน้ถึงการดูแลเอาใจใส่ เสมือนญาติ
มิตรเม่ือลูกคา้ท าการเช็คเอาท์ (Check Out) ไม่ควรเคร่งครัดหรือเนน้ย  ้าในเร่ืองเวลามากนกัโดย
พนกังานโรงแรมควรแจง้กฎระเบียบการคืนห้องพกัให้ลูกคา้ทราบตั้งแต่การมอบคุณแจห้องพกัใน
คร้ังแรกเท่านั้น  

2) โรงแรมทัว่ๆไปโดยพจิารณาองค์ประกอบโดยรวมไม่เน้นเร่ืองราคา 
ผูป้ระกอบการทางด้านโรงแรมควรดูแลเอาใจใส่เร่ืองความสะอาดของห้องพกั 

รวมทั้งชุดเคร่ืองนอนเป็นพิเศษ โดยหัวหน้าแผนกท าความสะอาดควรท่ีจะมีการตรวจเช็คความ
สะอาดของห้องพกัและการจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงแรมไดว้างไวแ้ละ
ควรมีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการจดัท าห้องพกั ตั้งแต่การปูเตียง ดูแลความสะอาด
ห้องน ้ าไม่ให้มีกล่ินอบั รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆในห้องพกัตอ้งมีคุณภาพ โดยน าเสนอเร่ือง
ระบบรักษาความปลอดภยัให้ลูกคา้ทราบเพื่อความปลอดภยัในการใชบ้ริการ เช่น มีพนกังานรักษา
ความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง  มีกลอ้งวงจรปิด และ ระบบคียก์าร์ดรักษาความปลอดภยัเป็นตน้ 
ดา้นพนกังานทางโรงแรมควรจดัฝึกอบรม และจูงใจในการท างานให้มีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ  
มีใจรักในการบริการโดยและให้บริการลูกคา้ดว้ยรอยยิม้ พูดจาสุภาพอ่อนน้อม มีอธัยาศยัไมตรีดี  
บริการดว้ยความเป็นมิตร เม่ือลูกคา้เขา้มาถึง  พร้อมทั้งน้ีควรเนน้ในเร่ืองการแต่งกายของพนกังาน
ควรมีชุดฟอร์มท่ีเป็นสีท่ีเรียบร้อยสวยงาม  และท าการส่ือสารในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้น
ต่างๆ เช่น ห้องอาหาร  ท่ีมีเวลาเปิด-ปิด ท่ียาวนานกว่าปกติ โดยแสดงรายละเอียดเวลาไวอ้ย่าง
ชดัเจน และโรงแรมควรจะจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงแรมให้ร่มร่ืน รู้สึกถึงบรรยากาศท่ีสบาย
เวลาแขกเขา้มาเขา้พกั โดยอาจจะมีการปลูกตน้ไม ้จดัสวน หรือตกแต่งดว้ยความสวยงามมีบริเวณท่ี
นัง่เล่นส าหรับใหแ้ขกไดน้ัง่พกัผอ่น  

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
นอกจากความตอ้งการเบ้ืองตน้ของลูกคา้ในเร่ืองหอ้งพกัท่ีมีความสะอาด และปลอดภยัแลว้

นั้น ทางผูป้ระกอบการโรงแรมควรท่ีจะศึกษาหาความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีสามารถสร้างความ
แตกต่างใหก้บัธุรกิจโรงแรมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนกังานขาย เช่น การ มีบริการลา้งรถฟรี ให้กบัผู ้
เข้าพกั พร้อมบริการตรวจเช็คลมยางเป็นต้น เน่ืองจากอาชีพพนักงานขายทุกคน จ าเป็นต้องมี
ยานพาหนะในการเดิมทาง ซ่ึงบริการน้ีอาจสร้างความแตกต่างนั้นได ้ 


