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บทคดัย่อ 

การศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงแรมในแขวงหวัหมาก มีวตัถุประสงค์ คอื ศกึษาคุณลกัษณะของ

โรงแรมที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่เขา้มาพกัโรงแรมในพื้นที่แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เพื่อประมาณความพงึพอใจทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมฯ เครื่องมอืทีใ่ชร้วบรวมขอ้มูล แบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน คอื แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และแบบสอบถามการล าดบัคุณลกัษณะตามความชื่นชอบและการให้

คะแนนการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมในแขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ อยู่ในกลุ่มอายุ 20-30 ปี เป็นสว่นใหญ่ มรีะดบั

การศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทหรอืราชการมากทีสุ่ด สถานภาพโสดคดิเป็นร้อยละ 60 

ส่วนใหญ่มาพกัโรงแรมร่วมกบัเพื่อน รองลงมาไดแ้ก่การมาพกัร่วมกบัทีท่ างาน วตัถุประสงคข์องการเขา้พกัมากทีสุ่ด

คอื การมาเพื่อธุรกจิหรอืมาท างานเพื่อองคก์ร คดิเป็นรอ้ยละ 45.30 รองลงมาไดแ้ก่การมาพกัเพื่อท่องเทีย่วและธุรกจิ 

คดิเป็นร้อยละ 22 คุณลกัษณะด้านขนาดของห้องพกัมคี่าน ้าหนักมากที่สุดเท่ากบัร้อยละ 43.44 ล าดบัถดัมาได้แก่ 

คุณลักษณะทางด้านการตกแต่งและบรรยากาศสถานที่ร้อยละ 22.95 คุณลักษณะทางด้านราคาร้อยละ 16.87 

คุณลกัษณะทางด้าน Fitness ร้อยละ 9.69 และคุณลกัษณะทางด้านสระว่ายน ้า ร้อยละ 7.04 ตามล าดบั โดยค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธม์ค่ีาเท่ากบั 0.557 และมค่ีาสมัประสทิธิค์วามสอดคลอ้งเท่ากบั 0.283 สาเหตุทีคุ่ณลกัษณะดา้น

ขนาดของหอ้งพกัมคี่าน ้าหนกัมากทีส่ดุ เน่ืองจากกลุ่มทีท่ าการส ารวจเป็นกลุ่มผูท้ าธุรกจิทีม่รีายไดส้งู จงึมคีวามชื่นชอบ

ห้องที่มีความกว้างขวาง ในกรณีเดียวกนักบักลุ่มผู้ท าธุรกิจที่มักมาเป็นครอบครวั หรือการมาพกัเพื่อท างานของ

พนกังานทีต่อ้งมกีารอยู่ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานจงึต้องการพืน้ทีส่่วนตวัเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ กลุ่มผูเ้ขา้พกัมวีตัถุประสงค์

เพื่อการมาท างานใหอ้งคก์ร ซึง่ผูเ้ขา้พกัจะสามารถเบกิค่าใชจ้า่ยในการเขา้พกักบัทางทีท่ างานไดจ้งึมคีวามสามารถทีจ่ะ

ใช้บริการห้องพกัที่มคีวามกว้างขวาง และมีราคาสูงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และคุณลกัษณะที่มนี ้าหนักน้อยที่สุด คือ 

Fitness และสระว่ายน ้า เนื่องจาก Fitness และสระว่ายน ้า เป็นกจิกรรมสนัทนากลางแจง้ ซึง่ผูเ้ขา้พกัโดยส่วนใหญ่ มี

วตัถุประสงค์เพื่อการมาเพื่อธุรกจิหรอืมาท างานเพื่อองคก์ร และรองลงมาคอืการมาพกัเพื่อท าธุรกจิและท่องเทีย่ว จงึ
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แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มผูเ้ขา้พกัมเีวลาเพื่อท ากจิกรรมสนัทนาการไม่มากนัก เพราะเน้นไปทีก่ารท างาน จงึใหน้ ้าหนักกบั

กจิกรรมสนัทนาการน้อยลง ดงันัน้ Fitness และสระว่ายน ้า จงึมคี่าน ้าหนักน้อยทีสุ่ด จากการน าคุณลกัษณะทีไ่ดร้บัมา

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม สามารถจดัท าโรงแรมทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้ดงันี้  (1) โรงแรมเพื่อกลุ่มผูช้ายทีท่ า

ธุรกจิซึง่ มพีืน้ทีห่อ้งขนาด 32 ตารางเมตร ซึง่สามารถพกัร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน หรอืใหเ้พื่อนมาพบปะสงัสรรคไ์ด ้โดย

ตกแต่งในรปูแบบ Boutique ทีม่ลีกูเล่นแปลกใหม่เฉพาะตวัเป็นเอกลกัษณ์ ไม่โล่งจนเกนิไป (2) โรงแรมเพื่อครอบครวั

ทีม่าท่องเทีย่วร่วมกบัการท าธุรกจิ เน้นต้อนรบัการมาท าธุรกจิของครอบครวัของทัง้ฝ่ายชายหรอืฝ่ายหญงิซึง่หลงัจาก

การท าธุรกจิเรยีบรอ้ยแลว้จะยงัคงพกัผ่อนต่อเนื่องเพื่อหาสถานทีท่่องเทีย่วใกล้ๆ  เพื่อหย่อนใจก่อนเดนิทางกลบั ขนาด

หอ้ง 32 ตารางเมตร 

ค าส าคญั: คุณลกัษณะของโรงแรม, การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโ 

บทน า 

ธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิภาคบรกิารทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย ซึง่ปรมิาณ

นกัท่องเทีย่วในประเทศไทยตามสถติขิองกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2562)  พบว่า ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมามอีตัรา

การเพิม่สงูขึน้ของนักท่องเทีย่วอย่างเหน็ไดช้ดั โดยจากการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิตขิองกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

ของผูว้จิยั พบว่าจ านวนนักท่องเทีย่วสงูสุดนัน้อยู่ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร คอืจากปี 2559 มจี านวนนักท่องเทีย่วใน

กรุงเทพมหานครเฉลี่ยไตรมาสละ 29.5 ล้านคน ต่อมาในปี 2560 มจี านวนเฉลี่ยไตรมาสละ 31.7 ล้านคน และในปี 

2561 มจี านวนเฉลีย่ไตรมาสละ 32.0 ลา้นคน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ รฐัภูม ิวงคป์ระดู่  (2560) ทีพ่บว่านักท่องเทีย่ว

ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากปี 2557 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96 โดยสาเหตุที่

กรุงเทพมหานคร มจี านวนนักท่องเทีย่วมากทีสุ่ดนัน้ เป็นเพราะกรุงเทพมหานครไดร้บัการจดัล าดบัใหเ้ป็นเมอืงหลวง

ของประเทศไทย ที่เป็นที่ตัง้ของสถานทีส่ าคญัต่างๆ ทัง้ทางราชการ สถานที่ท่องเทีย่ว ที่ได้รบัรางวลัเมอืงท่องเทีย่ว

อนัดบัหนึ่งของเอเชยีของนิตยสาร เทรเวล แอนด ์เลซ ในปี 2555 (ปรยีาภรณ์ หารบุรุษม 2557) จากการขยายตวัของ

นกัท่องเทีย่วทัง้ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครนัน้ ส่งผลท าใหม้กีารท าธุรกจิโรงแรม รสีอรท์ เกส

เฮา้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่สงูขึน้ ดงัขอ้มลูจ านวนของสถานประกอบการทีพ่กัแรมของส านักงานสถติแิห่งชาตทิี่

พบว่าจากปี 2559 ที่มีจ านวนที่พักแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียง 728 แห่ง มาเป็น 1,226 แห่งในปี 2561 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2562) ซึง่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ดา้นขนาด และมาตรฐานของโรงแรม ทีม่ตีัง้แต่ 6 ดาว จนถงึ



ระดบัไม่มดีาว โรงแรมทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 4-6 ดาว จะเป็นโรงแรมในเครอืของต่างประเทศ โรงแรมทีม่เีจา้ของกจิการเป็น

ผูป้ระกอบการชาวไทย จะไดร้บัมาตรฐานในระดบั 3 ดาว เป็นสว่นใหญ่ซึ่งกค็อืโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็นัน่เอง 

ดว้ยพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปเพราะเทคโนโลยทีางด้านการสื่อสารด้วยเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ต ทีส่ง่ผลท าใหน้กัท่องเทีย่วสามารถคน้หาขอ้มลูความคุม้ค่าของสถานทีพ่กัและราคาไดง้่ายมากยิง่ขึน้ ท าให้

โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในพืน้ทีต่่างๆ ไดร้บัความนิยมมากยิง่ขึน้ แต่กท็ าใหต้น้ทุนของโรงแรมขนาดกลางและ

ขนาดเลก็เพิม่สงูขึน้ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากตอ้งปรบัตวัเขา้สูร่ะบบการตลาดผ่านนายหน้าออนไลน์ ทีม่คี่าธรรมเนียมเรยีก

เกบ็สงูถงึร้อยละ 15-30 ท าใหผู้้ประกอบการทีต่้องการเขา้สู่ธุรกจินัน้ท าได้ยาก และยากทีจ่ะหลกีเลีย่งปัญหาดงักล่าว 

จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพจิารณากลยุทธท์ีเ่หมาะสมดว้ยการสรา้งเอกลกัษณ์ของโรงแรมใหม้คีวามตุ้มค่า เหมาะสมต่อ

ราคา และยงัคงไวซ้ึง่ความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรมทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งการ 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาคุณลกัษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพกัใน

โรงแรมเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครในแขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาธุรกจิของตนเองขึน้ โดย

ตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มตลาดไดโ้ดยง่าย ดว้ยการใชง้บประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัเรื่อง ศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมในแขวงหวัหมาก ซึง่เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey 

Research) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิีการ

ด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่มนักท่องเทีย่วและผูท้ีเ่ขา้พกัโรงแรมในพืน้ทีแ่ขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื กลุ่มนักท่องเทีย่วและผูท้ีเ่ขา้มาพกัโรงแรมในพืน้ที ่แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนตวัอย่างทีท่ าการรวบรวมในการศกึษา

ตามแนวทางของ Hair et al. (2006) ทีก่ล่าวว่าควรมตีวัอย่าง 50-200 ตวัอย่าง โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ

บงัเอญิในพืน้ทีแ่ขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นจ านวน 150 คน ซึง่มจี านวนเหมาะสมและ

มากกว่ากลุ่มตวัอย่าง 



3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะตามความชื่นชอบ

และการใหค้ะแนนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมในแขวงหวัหมาก ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการศกึษาขอ้มูล ต ารา และ

การสอบถามความคดิเหน็จากบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ 

(Checklist) ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดบัการศกึษา (4) อาชพี (5) รายได ้(6) สถานภาพ (7) ผูร้่วมเขา้พกั และ (8) 

วตัถุประสงคข์องการมาพกั 

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเรื่องการล าดบัคุณลกัษณะตามความชื่นชอบและการใหค้ะแนน

การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงแรมในแขวงหวัหมาก ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามความเตม็ใจที่จะเลอืกใช้บรกิาร 

ดว้ยการใหค้ะแนนเป็นล าดบัตวัเลข  1-10 จากน้อยไปหามาก 

4. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมขี ัน้ตอน ดงันี้ 

 4.1 ศกึษาจากเวบ็ไซตข์องโรงแรมและการเขา้ไปสอบถามจากพนักงานโรงแรม รวมถงึเอกสารโบว์

ชวัรข์องโรงแรมในพืน้ทีแ่ขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และคน้ควา้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะ

ของโรงแรมในเบือ้งตน้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดคุณลกัษณะและสรา้งแบบสอบถาม โดยคุณลกัษณะจาก

การศกึษา ประกอบดว้ย 

คณุลกัษณะ ค่าระดบั 
1. ขนาดของหอ้ง 20 ตร.ม.  

27 ตร.ม.  
32 ตร.ม.  
40 ตร.ม. 

2. ราคา 800 บาท 
1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,500 บาท 

3. Promotion free wi-fi  
อาหารเชา้ฟร ี 
เครื่องดื่มตอ้นรบัฟร ี 

4. การตกแต่งและบรรยากาศสถานที ่ Modern Style ความเรยีบง่าย ค านึงถงึการใชง้าน
ของสิง่ของ หอ้งจะเป็นแบบเปิดโล่ง 
Loft Style เน้นพืน้ทีก่วา้งขวาง เพดานสงู เผยใหเ้หน็
โครงสรา้ง บนัไดเหลก็ ปนูเปลอืย ท่อสายไฟ  
Classic style เน้นวสัดุทีเ่ป็นงานไม ้ประณีต ท าใหดู้



คณุลกัษณะ ค่าระดบั 
เก่า ประดบัลายลกูไม ้ไปจนถงึมเีลื่อมทองประดบั 
Boutique Style ตกแต่งเพื่อใหม้ลีกูเล่นแปลกใหม่ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
Tuscany Style เป็นสถาปัตยกรรมแบบชนบทสไตล์
อติาล ีหลงัคาค่อนขา้งลาด หรอืหลงัคาเรยีบ 
Vintage Style การตกแต่งแนวยอ้นยุค น าสิง่ของยุค
ปัจจบุนั มาท าส ีดดัแปลงใหด้เูกา่ลง ใชโ้ทนสอี่อน 

5. สิง่อ านวยความสะดวกเช่น สระว่าย
น ้า และ Fitness 

มสีระว่ายน ้า และ Fitness 
ไม่มสีระว่ายน ้า และ Fitness 

6. บรกิารของพนกังาน บรกิารหิว้กระเป๋า 
บรกิารเปลีย่นผา้ปทูีน่อนท าความสะอาดทุกวนั 
บรกิารเรยีกรถ Taxi 

 

 4.2 น าคุณลกัษณะทีไ่ดจ้ากขา้งตน้ใน ขอ้ 1. มาเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มทดลองทีไ่ม่ใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 

10 คน แลว้น ามาจดัล าดบัคุณลกัษณะไดด้งันี้ 

คณุลกัษณะ คะแนนเฉล่ีย 
1. ขนาดของหอ้ง 9.50 
2. ราคา 8.35 
3. สิง่อ านวยความสะดวกเช่น สระว่ายน ้า และ Fitness 7.11 
4. การตกแต่งและบรรยากาศสถานที ่ 7.00 
5. บรกิารของพนกังาน 5.50 
6. Promotion 5.15 

 

 4.3 น าจดัล าดบัคุณลกัษณะที่ได้จากข้อ 2. มาพจิารณาคุณลกัษณะอีกครัง้ พบว่าข้อที่มีคะแนน

ต ่าสดุ คอื การใหบ้รกิารของพนกังาน และ Promotion ซึง่ Promotion กย็งัไม่จ าเป็นต้องดูในตอนที่จะสรา้งโรงแรม จงึ

เลอืกเพยีงคุณลกัษณะที ่1-4 โดยในระหว่างการส ารวจพบว่าขอ้ที ่4 เรื่องสิง่อ านวยความสะดวกมผีูใ้หค้วามส าคญัของ

ทัง้สระว่ายน ้า และ Fitness จงึแยกคุณลกัษณะดงักล่าวออกจากกนั แลว้น ามาจดัล าดบัคุณลกัษณะใหม่ โดยการตดั

คุณลกัษณะที่หลงัจากการสมัภาษณ์แล้วมผีูส้นใจน้อย เลอืกไวเ้ฉพาะค่าระดบัทีม่คีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และ

สามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิเท่านัน้ ท าใหไ้ดข้อ้สรุปคุณลกัษณะดงันี้ 

 



คณุลกัษณะ ค่าระดบั 

1. ขนาดของหอ้ง 
1.1  20 ตร.ม.  
1.2  32 ตร.ม.  
1.3  40 ตร.ม.  

2. ราคา 
2.1  800 บาท 
2.2  1,200 บาท 
2.3  1,500 บาท 

3. สระว่ายน ้า 
3.1  ไมม่สีระว่ายน ้า  
3.2   มสีระว่ายน ้า 

4. Fitness 
4.1  ไมม่ ีFitness 

4.2  ม ีFitness 

5. รปูแบบการตกแต่งและ
บรรยากาศโดยรวม  

5.1  Vintage Style การตกแต่งแนวยอ้นยุค น าสิง่ของยุค
ปัจจบุนั มาท าส ีดดัแปลงใหด้เูกา่ลง ใชโ้ทนสอี่อน 
5.2  Loft Style เน้นพืน้ทีก่วา้งขวาง เพดานสงู เผยใหเ้หน็
โครงสรา้ง บนัไดเหลก็ ปนูเปลอืย ท่อสายไฟ  
5.3  Boutique Style ตกแต่งเพือ่ใหม้ลีกูเล่นแปลกใหม่ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 

 4.4 หลงัจากนัน้น าชุดคุณลกัษณะจากขอ้ 3. ไปตดั Card ชุดคุณลกัษณะด้วยโปรแกรม SPSS 

เพื่อใหไ้ด้ชุดคุณลกัษณะทีม่คีวามเป็นอสิระจากกนัซึ่งผลจากโปรแกรมไดร้บั Card จ านวน 20 ชุด ประกอบดว้ยชุด

คุณลกัษณะทีใ่ชท้ าการทดลอง (H0) 16 ชุด และ Holdout จ านวน 4 ชุด โดยไดจ้ากการประมวลผลดว้ยเทคนิค การ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ได ้Card ชุดคุณลกัษณะ 20 ชุด ทีใ่ชใ้นการวจิยัดงัตารางที ่1 

Card ID ขนาดห้อง ราคา สระว่ายน ้า fitness รปูแบบการตกแต่ง 
1. 20 ตร.ม. 800 บาท ม ี ม ี Loft Style 
2 20 ตร.ม. 1200 บาท ไม่ม ี ไม่ม ี Boutique Style 
3 20 ตร.ม. 1500 บาท ไม่ม ี ม ี Vintage Style 
4 32 ตร.ม. 800 บาท ม ี ไม่ม ี Vintage Style 
5 32 ตร.ม. 800 บาท ไม่ม ี ม ี Loft Style 
6 20 ตร.ม. 800 บาท ไม่ม ี ไม่ม ี Vintage Style 
7 40 ตร.ม. 1200 บาท ม ี ม ี Vintage Style 
8 20 ตร.ม. 1500 บาท ม ี ม ี Vintage Style 
9 20 ตร.ม. 1200 บาท ม ี ไม่ม ี Loft Style 
10 40 ตร.ม. 800 บาท ไม่ม ี ไม่ม ี Vintage Style 
11 32 ตร.ม. 1200 บาท ไม่ม ี ม ี Vintage Style 
12 40 ตร.ม. 800 บาท ม ี ม ี Boutique Style 



Card ID ขนาดห้อง ราคา สระว่ายน ้า fitness รปูแบบการตกแต่ง 
13 40 ตร.ม. 1500 บาท ไม่ม ี ไม่ม ี Loft Style 
14 32 ตร.ม. 1500 บาท ม ี ไม่ม ี Boutique Style 
15 20 ตร.ม. 800 บาท ม ี ไม่ม ี Vintage Style 
16 20 ตร.ม. 800 บาท ไม่ม ี ม ี Boutique Style 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัเรื่อง การปฏบิตัดิา้นการจดัการความรูข้องบคุลากร มหาวทิยาลยัรามค าแหง สรุปผลไดด้งันี้ 

 1. สรุปผลรวมดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยมจี านวน 96 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 64 และเพศหญงิมจี านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 อยู่ในกลุ่มอายุ 20-30 ปี เป็นส่วนใหญ่มจี านวน 59 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.30 รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มอายุ 31-40 ปี จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 อายุมากกว่า 50 ปี คดิ

เป็นร้อยละ 16.70 และช่วงอายุที่น้อยที่สุดคอื 41-50 ปี จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 10.70 กลุ่มตัวอย่างมรีะดบั

การศกึษาปรญิญาตรมีากที่สุดจ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 56 รองลงมาได้แก่ ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี

จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.30 และระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีจี านวนน้อยทีสุ่ดเท่ากบั 19 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 12.70 กลุ่มตวัอย่างประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัหรอืราชการมากทีสุ่ด มจี านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 

รองลงมาไดแ้ก่อาชพีรบัจา้งทัว่ไป จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 ล าดบัถดัมาคอือาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ 

จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26 มรีายไดส้ว่นตวัต่อเดอืนอยู่ในช่วง 25,001 – 35,000 บาท และต ่ากว่า 15,000 บาท 

มากที่สุดจ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 25.30 และกลุ่มที่มน้ีอยที่สุดคอืรายไดอ้ยู่ในช่วง35,001 - 45,000 บาท เมื่อ

พจิารณารายไดร้วมในครอบครวัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดร้วมในครอบครวัอยู่ในช่วง 90,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.30 รองลงมาไดแ้ก่รายไดใ้นช่วง 70,001 – 90,000 บาท จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 26.70 และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วงต ่ากว่า 30,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนมากทีสุ่ดคอื สถานภาพโสด จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมาไดแ้ก่

สถานภาพสมรสจ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 29.30 และน้อยทีสุ่ดคอืสถานภาพหย่า จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 

3.30 ส่วนใหญ่มาพกัโรงแรมร่วมกบัเพื่อน จ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 40.70 รองลงมาได้แก่การมาพกัร่วมกบัที่

ท างานจ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 25.30 และน้อยที่สุดคอืมาพกัร่วมกบัครอบครวั จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

14.70 ซึง่วตัถุประสงคข์องการเขา้พกัมากที่สุดคอื การมาเพื่อธุรกจิหรอืมาท างานเพื่อองค์กรจ านวน 68 คน คดิเป็น



รอ้ยละ 45.30 รองลงมาไดแ้ก่การมาพกัเพื่อท่องเทีย่วและธุรกจิจ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 และน้อยทีสุ่ดไดแ้ก่

การมาพกัเพื่อคา้งคนืรอการเดนิทางต่อหรอืรอเปลีย่น Flight จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.30 

 2. สรุปผลขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะ น ้าหนักความส าคญั และค่าอรรถประโยชน์ พบว่า คุณลกัษณะดา้นขนาด

ของห้องพักมีค่าน ้าหนักมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 43.44 ล าดบัถัดมาได้แก่ คุณลักษณะทางด้านการตกแต่งและ

บรรยากาศสถานทีร่อ้ยละ 22.95 คุณลกัษณะทางดา้นราคา รอ้ยละ 16.87 คุณลกัษณะทางดา้น Fitness รอ้ยละ 9.69 

และคุณลกัษณะทางด้านสระว่ายน ้า ร้อยละ 7.04 ตามล าดบั ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์และค่าสมัประสทิธิค์วาม

สอดคลอ้งของเคนดอล โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธม์ค่ีาเท่ากบั 0.557 แสดงใหเ้หน็ว่าคุณลกัษณะทีใ่ชเ้พื่อการวจิยัมี

ความสมัพนัธ์กนัและสามารถใช้เพื่อการอธบิายการตดัสนิใจของกลุ่มตวัอย่างได้ร้อยละ 55.7  และมค่ีาสมัประสทิธิ ์

ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.283 

สรปุและวิจารณ์ผล 

การวจิยัเรื่อง การปฏบิตัดิา้นการจดัการความรูข้องบคุลากร มหาวทิยาลยั-รามค าแหง มปีระเดน็ส าคญัทีค่วร

น ามาอภปิรายผล ดงัต่อไปนี้ 

1. คุณลกัษณะทีม่นี ้าหนกัมากทีส่ดุคอื ขนาดของหอ้งพกัเนื่องจากกลุ่มทีท่ าการส ารวจเป็นกลุ่มผูท้ าธุรกจิทีม่ี

รายไดส้งู ในกลุ่มนี้จงึมคีวามสามารถในการซือ้หรอืใชบ้รกิารมาก จงึมคีวามชื่นชอบหอ้งทีม่คีวามกวา้งขวาง สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของณภาภชั แสงวมิลมาส (2561) ที่ท าการศกึษาคุณลกัษณะที่เป็นที่ชื่นชอบของคอนโดมเินียมส าหรบั

ผูส้งูอายุ พบว่า กลุ่มผู้สงูอายุทีย่งัไม่เกษียณ และยงัมงีานท า จะมรีายไดส้งู ท าใหส้ามารถทีจ่ ะจ่ายเพื่อขนาดหอ้งได้

มากกว่าสาเหตุเพราะต้องการให้มพีื้นที่เผื่อส าหรบัผู้ที่มาเยี่ยมเยอืน ในกรณีเดยีวกนักบักลุ่มผู้ท าธุรกจิที่มกัมาเป็น

ครอบครวั หรอืการมาพกัเพื่อท างานของพนักงานทีต่้องมกีารอยู่ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานจงึต้องการพืน้ทีส่่วนตวัเพิม่ขึน้ 

นอกจากนัน้ กลุ่มผูเ้ขา้พกัมวีตัถุประสงคเ์พื่อการมาท างานใหอ้งคก์ร ซึง่ผูเ้ขา้พกัจะสามารถเบกิค่าใชจ้่ายในการเขา้พกั

กบัทางทีท่ างานไดจ้งึมคีวามสามารถทีจ่ะใชบ้รกิารหอ้งพกัทีม่คีวามกวา้งขาวง และมรีาคาสงูไดม้ากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

2. คุณลกัษณะทีม่นี ้าหนกัรองลงมาไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางดา้นการตกแต่ง โดยการตกแต่งทีก่ลุ่มตวัอย่างชื่น

ชอบมากทีส่ดุคอืการตกแต่งในรปูแบบโทนสอีบอุ่นทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึผ่อนคลาย เนื่องจากการท างานหรอืการจดัการ

ธุรกจิ 



3. คุณลกัษณะที่มนี ้าหนักน้อยที่สุด คอื Fitness และสระว่ายน ้า เนื่องจาก Fitness และสระว่ายน ้า เป็น

กจิกรรมสนัทนากลางแจง้ ซึง่ผูเ้ขา้พกัโดยส่วนใหญ่ มวีตัถุประสงคเ์พื่อการมาเพื่อธุรกจิหรอืมาท างานเพื่อองคก์ร และ

รองลงมาคอืการมาพกัเพื่อท าธุรกจิและท่องเทีย่ว จงึแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มผูเ้ขา้พกัมเีวลาเพื่อท ากจิกรรมสนัทนาการไม่

มากนกั เพราะเน้นไปทีก่ารท างาน จงึใหน้ ้าหนักกบักจิกรรมสนัทนาการน้อยลง ดงันัน้ fitness และสระว่ายน ้า จงึมคี่า

น ้าหนกัน้อยทีส่ดุ 

จากการน าคุณลกัษณะทีไ่ดร้บัจากการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างมาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม จนไดร้บั

น ้าหนกัของคุณลกัษณะทีเ่ลอืกใชบ้รกิารโรงแรม ท าใหส้ามารถจดัท าโรงแรมทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้ดงันี้ 

1. โรงแรมเพื่อกลุ่มผูช้ายทีท่ าธุรกจิซึง่เน้นใหม้พีืน้ทีห่อ้งขนาด 32 ตารางเมตร ซึ่งสามารถพกัร่วมกบัเพื่อน

ร่วมงาน หรือให้เพื่อนมาพบปะสงัสรรค์ได้ โดยตกแต่งในรูปแบบ Boutique ที่มลีูกเล่นแปลกใหม่เฉพาะตัวเป็น

เอกลกัษณ์ ไม่โล่งจนเกนิไป และตกแต่งด้วยโทนสอี่อน เนื่องจากผู้ทีม่เีขา้พกัในโรงแรมแขวงหวัหมากเป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญงิ ซึง่มวีตัถุประสงของการมาพกัเพื่อท าธุรกจิ และการมาท างานเพื่อองคก์ร จงึมโีอกาสที่จะต้องพกั

ร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน หรอือาจมกีารนดัพบปะหารเืรื่องธุรกจิกนัทีห่อ้งพกัเพื่อความสะดวก จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมหีอ้งทีม่ี

ขนาดกวา้ง โดยราคามมีูลค่าประมาณ 1500 บาทต่อคนื เพราะการมาท างานเพื่อองคก์รณ์ท าใหผู้้เขา้พกัสามารถน า

ค่าใชจ้่ายกลบัไปเบกิกบัที่ท างานได ้และจากการส ารวจยงัพบว่ากลุ่มผูเ้ขา้พกัมรีายได้เฉลี่ยค่อนขา้งสงู ซึง่กลุ่มนี้จะ

ตอ้งการความเป็นสว่นตวัและยนิดทีีจ่ะจ่ายแมว้่าจะมรีาคาสงูขึน้กไ็ด้ 

2. โรงแรมเพื่อครอบครวัทีม่าท่องเทีย่วรว่มกบัการท าธุรกจิ 

โรงแรมที่เน้นต้อนรบัการมาท าธุรกิจของครอบครวัของทัง้ฝ่ายชายหรอืฝ่ายหญิงซึ่งหลงัจากการท าธุรกิจ

เรยีบรอ้ยแลว้จะยงัคงพกัผ่อนต่อเนื่องเพื่อหาสถานทีท่่องเทีย่วใกล้ๆ  เพื่อหย่อนใจก่อนเดนิทางกลบั ซึง่ควรมสีระว่าย

น ้าเพื่อใหค้รอบครวัไดพ้กัผ่อนระหว่างรอ ขนาดหอ้ง 32 ตารางเมตร  เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างมกีารมาพกัเพื่อท าธุรกจิ

และท่องเทีย่ว และจากการส ารวจพบว่ามบีางส่วนพกัร่วมกบัครอบครวั จงึแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารพาครอบครวัมารอใน

ระหว่างการท าธุรกจิ หรอืการท างานใหอ้งคก์ร โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อครอบครวัค่อนขา้งสงูจงึสามารถทีจ่ะจ่ายเพื่อเขา้ใช้

บรกิารหอ้งพกัทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้เพื่อใหส้ามรถรองรบัครอบครวัเดีย่วทีม่สีมาชกิหลายคน ซึง่ในระหว่างนี้อาจมกีจิกรรม

สนัทนาการเลก็น้อย เช่น การม ีFitness หรอืการมสีระว่ายน ้าเพื่อใหส้ามารถท ากจิกรรมระหว่างรอได ้
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