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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาการตัดสินใจเลือกพักที่พักประเภทรีสอร์ทในบางแสนจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษา

คุณลกัษณะของรูปแบบที่พกัประเภทรสีอร์ทที่คนให้ความสนใจในการเลอืกพกัและเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว  

ดว้ยวธิเีทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในการก าหนดรูปแบบและออกแบบชุดหอ้งพกัประเภท 

รีสอร์ท การเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเลือกพกัที่พกัประเภทรีสอร์ทในบางแสนจงัหวดัชลบุรี  จ านวน  

150 ราย ท าการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสนจงัหวดัชลบุรี ตามแบบจ าลองชุดคุณลกัษณะ

รูปแบบห้องพกั จ านวน 12 รูปแบบ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ คอื แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และแบบสอบถาม 

การล าดบัคุณลกัษณะตามความชื่นชอบและการให้คะแนนการตัดสินใจที่จะเลือกพักที่พกัประเภทรีสอร์ทในบางแสน  

จงัหวดัชลบุร ีสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าความถีร่อ้ยละ และการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

ร่วม (Conjoint Analysis) ผลการวจิยัสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้น Poolvilla สงูสุด โดยมคี่า 

Importance Value คดิเป็นรอ้ยละ 28.44 และรูปแบบทีผู่ต้อบแบบสอบถามสนใจเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสน

จงัหวดัชลบุร ีคอืรูปแบบหอ้ง Poolvilla ทีม่สีระส่วนตวั ราคา 2500 บาท เป็นหอ้งพกัสไตล ์Minimal Natural โลเคชัน่แบบ 

Seaview และขนาดหอ้งพกั 45 ตร.ม.  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to study the decision to stay in a resort-type accommodation at Bangsaen 

Chonburi. To study the characteristics of resort accommodation styles that affect the decision to stay at Bangsaen 
Chonburi.  By using the Conjoint Analysis technique to determine the layout and design of the room type the data 
were collected from 150 tourists who were interested in choosing to stay in a resort-type accommodation at 
Bangsaen. To study the decision making in resort accommodation Types at Bangsaen Chonburi the model was 
based on 12 types of room feature. The instrument used in this research was a questionnaire which was ranking 
of features based on preferences and ratings for resort-type accommodation in Bangsaen. Also the statistics that 
used in the data analysis were frequency, percentage and conjoint analysis to determining the model and designing 
a data set for the decision making of a population sample 150 sets. As follows, the results was the highest 
importance to the Pool Villa features, with an Importance Value of 28.44 percent and the pattern that  
the respondents were interested in choosing to stay in a resort-type accommodation in Bangsaen Chonburi is a 
Poolvilla room type with a private pool, price at 2500 baht, room style is a Minimal Natural, Seaview location and 
room size is 45 sq m. 
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บทน า 

 การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีย่งัสามารถท าเงนิเขา้ประเทศไทยไดอ้ย่างต่อเนื่องถงึแมว้่าสภาพเศรษฐกจิของ

ประเทศจะยงัไม่กระเตือ้งขึน้ แต่รฐับาลยงัมกีารรณรงคบ์วกกระแสนิยมทีก่ระตุ้นใหค้นไทยหนัมาท่องเทีย่วในประเทศมาก

ยิง่ขึน้ ธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัไทยจะมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง แต่ภาพรวมการแข่งขนัของผูป้ระกอบการยงัคงเป็นไปอย่าง

รุนแรง ทัง้การแขง่ขนัในกลุ่มของโรงแรมระดบัสามดาวลงมา เพื่อแย่งชงิฐานนกัท่องเทีย่วระดบักลางทีม่จี านวนมาก รวมถงึ

การแข่งขนัในกลุ่มของโรงแรมระดบัสีด่าวขึน้ไปที่เริม่มจี านวนผูเ้ล่นมากขึน้ สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกจิโรงแรมขนาดใหญ่บรรเทาความเสีย่งดว้ยการมุ่งเพิม่สดัส่วoรายไดจ้ากการรบับรหิารโรงแรมมากขึน้ ธุรกจิโรงแรมยงั

ไดร้บัอานิสงสจ์ากภาคการท่องเทีย่วทีข่ยายตวั การส่งเสรมิการท่องเทีย่วใน 55 จงัหวดัเมอืงรอง แนวโน้มการท่องเที่ยว

ด้วยตนเอง รวมถึงความนิยมการท่องเที่ยวทางเลือกสะท้อนโอกาสส าหรบัผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการน าเสนอ

ห้องพกัและท าการตลาด กลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดกลางและเลก็ ควรให้ความส าคญักบัการบรหิาร

จดัการรายไดแ้ละตน้ทุน ทัง้ในช่วงฤดูทีก่ารท่องเทีย่วไดร้บัความนิยมสงูสุด (High Season) และช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ว 

(Low Season) การเจาะตลาดนักท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่ม การใชส้ือ่ออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการสรา้งขดีความสามารถในการ

แข่งขนั รวมถึงการกระตุ้นการจองห้องพกัผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเพื่อลดการพึ่งพาการขายห้องพกัผ่านตัวกลางที่

ให้บริการการท าธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านอนิเทอร์เน็ต หวัใจส าคญัของธุรกจิโรงแรมและที่พกัก็คอืการให้บรกิาร

นกัท่องเทีย่วทีม่คีวามคาดหวงัจากโรงแรมไม่ต่างกนั คอื รปูแบบหอ้งพกัทีส่วยงาม ความสะดวกสบาย การตอ้นรบัทีอ่บอุ่น 

และการบรกิารทีต่รงกบัความต้องการ โรงแรมหลายแห่งจงึมสีิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารมากมายเพื่อคอยใหบ้รกิาร

กบัแขกผู้มาเยือน ทัง้นี้บริการทัง้หลายเหล่านัน้นอกจากจะสร้างความแตกต่างจากที่พกัทัว่ไปแล้ว ยงัมีขึ้นเพื่อรองรบั  

ความต้องการของแขกที่แตกต่างกนัออกไปตามความชอบของลูกค้าแต่ละกลุ่มอกีด้วย  (ศุภกฤต ชนิอสิระยศ และกมล 

เกยีรตเิรอืงกมลา,2556) 

 จงัหวดัชลบุรี เป็นจงัหวดัที่อยู่ในภาคตะวนัติดกบัทะเลอ่าวไทย มีระยะทางออกห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  

80 กโิลเมตร เป็นแหล่งพกัผ่อนของคนเมอืงหลวงทีส่ามารถไปเทีย่วพกัผ่อนไดต้ลอดเวลา เป็นจงัหวดัทีม่คีวามส าคญัทาง

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ส าคัญของจังหวัด มีชายหาดที่เป็นที่รู้จ ักกันดี  

คอื ชายหาดบางแสน ซึง่เป็นชายหาดทีเ่ป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว และยงัมรีา้นอาหาร คาเฟ่ จุดถ่ายรปู จุดชมววิ กจิกรรม

ทางน ้า และแหล่งท่องเทีย่วอกีมากมาย ซึง่เป็นสิง่ทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วและผูค้นมาเทีย่วพกัผ่อนทีบ่างแสน 

 จากขอ้มูลที่ได้กล่าวไว้ขา้งต้นจะเหน็ว่า ธุรกจิด้านที่พกัและการบรกิารเป็นธุรกจิที่ต้องสร้างความพงึพอใจและ  

ความประทบัใจใหก้บัผูร้บับรกิาร เพราะเมื่อเกดิความประทบัใจกจ็ะเกดิรายไดอ้นัเป็นรายไดห้ลกัของธุรกจิโรงแรมและทีพ่กั  

ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการตดัสนิใจเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสนจงัหวดัชลบุร ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

ของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบนัมากที่สุด โดยคาดหวงัว่านอกจากผลการศึกษาที่ได้จะมปีระโยชน์ต่อธุรกจิที่พกัรีสอร์ท  

ในการพฒันารูปแบบทีพ่กัและรูปแบบการใหบ้รกิาร ซึ่งจะน ามาสู่การสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกค้าและการสร้างรายได้

ใหก้บัเจา้ของธุรกจิต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของรูปแบบที่พกัประเภทรีสอร์ทในบางแสนจงัหวดัชลบุรีที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ  

เลอืกพกัมากทีสุ่ด เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกจิของตน โดยใหต้อบสนองต่อกลุ่มตลาดเป้าหมายไดโ้ดยง่าย

ทีส่ดุ 

 

ขอบเขตการวิจยั  

 ในการวเิคราะห์การตดัสนิใจเลอืกพกัที่พกัประเภทรสีอร์ทในบางแสนจงัหวดัชลบุร ีผู้วจิยัได้จ ากดัขอบเขตของ  

การเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มคีวามสนใจเลือกพกัที่พกัประเภทรสีอร์ทในบางแสนจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 150 ราย  

โดยจะศกึษาถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนกระบวนการการตดัสนิใจเลอืกพกัที่พกัประเภทรสีอร์ทใน  

บางแสนจงัหวดัชลบุร ีตามแบบจ าลองชุดคุณลกัษณะรปูแบบหอ้งพกั จ านวน 12 รปูแบบ  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

 ผูว้จิยัสามารถน าผลการศกึษาความส าคญัขององคป์ระกอบร่วมในระดบัต่างๆ นี้ ไปใชเ้พื่อประกอบการพจิารณา

แนวทางในการพฒันาและออกแบบที่พกัประเภทรีสอร์ทในบางแสน เพื่อช่วยในการวางแผนธุรกิจและวางแผนด้าน

การตลาดให้มปีระสทิธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและมาพกัผ่อนที่บางแสน 

จงัหวดัชลบุรไีดอ้ย่างเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจท่ีพกัแรม 

ทีพ่กัแรม เป็นหนึ่งในปัจจยัสีท่ีจ่ าเป็น โดยเฉพาะเมื่อมนุยษ์มกีารเดนิทางออกจากทีพ่กัอาศยัปกตไิปยงัจุดหมาย

ปลายทางทีม่รีะยะทางไกลย่อมต้องการหาทีพ่กัแรมเพื่อการพกัผ่อนและมคีวามปลอดภยัที่สุด จนท าใหเ้กดิธุรกจิโรงแรม

ประเภทต่างๆ ขึน้ ธุรกจิโรงแรมไม่ได้ให้บรกิารในด้านห้องพกัเพียงอย่างเดยีว ยงัมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มไว้คอย

ใหบ้รกิารใหก้บัแขกมาผูม้าพกัเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจตามความตอ้งการของลกูคา้อกีดว้ย (นิศา ชชักุล , 2550: 133-137) 

ธุรกจิที่พกัแรม เป็นธุรกจิที่สร้างขึน้เพื่อให้บรกิารนักท่องเที่ยวได้พกัแรมชัว่คราวในระหว่างเดนิทางท่องเที่ยว 

นกัท่องเทีย่วสามารถพกัผ่อนในแหล่งท่องเทีย่วไดอ้ย่างสะดวกสบายและปลอดภยั โดยมลีกัษณะการแบ่งหอ้งพกัเป็นหอ้งๆ  

มสีิง่อ านวยความสะดวกทุกอย่างครบครนัพรอ้มใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่ว โดยจะมกีารเกบ็ค่าบรกิารเป็นรายหอ้ง (บุญเลศิ 

จติตัง้วฒันา (2558 : 149-155)) 

สามารถสปุไดว้่า ทีพ่กัแรม หรอื โรงแรม หมายถงึ สถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วสามารถใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนคา้งคนืชัว่คราว 

ในจุดหมายปลายทางของการเดินทาง มีความปลอดภัย มีสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั รวมทัง้มบีริการอาหารและ

เครื่องดื่ม ทีพ่กัแรมจงึเป็นแหล่งทีน่กัท่องเทีย่วใชจ้่ายเงนิและค่าเวลามากทีส่ดุในการท่องเทีย่วครัง้หนึ่งๆ 
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ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัรีสอรท์ 

รสีอรท์ (Resorts) เป็นทีพ่กัแรมทีต่ัง้อยู่ต่างจงัหวดัมที าเลทีด่ ีนิยมสรา้งขึน้ตามบรเิวณทีม่ทีวิทศัน์ทีส่วยงามตาม

ธรรมชาติ เช่น ชายทะเล หรือบริเวณภูเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พกัผ่อนอย่างสบาย  และสามารถสมัผสับรรยากาศ

ธรรมชาตไิด ้บรรยากาศโดยรอบมคีวามเป็นสว่นตวั หอ้งพกัมกัจะแยกเป็นสว่นๆ เป็นบา้นหรอืหลงัคาเรอืนแยกต่างหากกนั  

มบีรกิารต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าพกั เช่น หอ้งอาหาร การตดิต่อสื่อสาร หรอืบรกิารอื่นๆ เหมอืนโรงแรม

ทัว่ไป แต่เน้นทีก่จิกรรมนนัทนาการ ในทีพ่กัจะมกีจิกรรมต่างๆ เช่น สระว่ายน ้า การปัน่จกัรยาน สปา ตลอดจนกจิกรรมการ

บนัเทงิอื่นๆ ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นดา้นการพกัผ่อนเป็นหลกั  
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

 ส่วนประสมการตลาดที่เป็นที่รู้จ ักมากที่สุด นัน่คือ 4  P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ 

(Place) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ส าหรบัธุรกจิบรกิารรปูแบบใหม่ทีพ่ฒันาขึน้นี้เพื่อเพิม่ใหก้ลยุทธม์ปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มมาอีก 3 องค์ประกอบ คือ ทรพัยากรบุคคล (People) ลกัษณะสิง่แวดล้อมกายภาพ (Physical 

Evidence) และกระบวนการ (Process) องค์ประกอบทัง้ 7 ประการนี้ จะเป็นปัจจยัที่สามารถใชเ้ป็นหลกัของธุรกจิบรกิาร

ต่างๆ องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานส าคญัที่จะท าใหธุ้รกจิสามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บรโิภคไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ McCarthy (1990,pp.233-235 อา้งใน อปัษรศร ีม่วงคง, 2552)  

 ส่วนประสมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เมื่อน าไปใช้กับองค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์ ดงันัน้กระบวนการสรา้งสว่นประสมการตลาดกจ็ะเป็นการปรบัเปลีย่นองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

และความจ าเป็นของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจึงไม่สามารถที่จะท าการตัดสินใจใดๆ โดยอาศยัองค์ประกอบใด

องคป์ระกอบหนึ่งเท่านัน้ นอกจากนัน้องคป์ระกอบหนึ่งๆ กจ็ะคงความส าคญัเพยีงช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารดา้น

การตลาดสามารถก าหนดสว่นประสมการตลาดทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิบรกิารของตนเองได ้(ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2550)  

จากความหมายของสว่นประสมการตลาด สามารถสรุปไดว้่า สว่นประสมการตลาด หมายถงึ องคป์ระกอบทีส่ าคญั

ในการด าเนินงานวางแผนการตลาด เป็นปัจจยัทีก่จิการต่างๆ สามารถควบคุมได ้กจิการจะตอ้งสรา้งสว่นประสมการตลาดที่

เหมาะสมในการวงกลยุทธท์างการตลาด และแต่ละองคป์ระกอบต้องมคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคก์ารตลาดและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  
 

วิธีการด าเนินการวิจยั  

 ศกึษาถงึคุณลกัษณะของรปูแบบทีพ่กัทีน่ักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจในการเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสน

จงัหวดัชลบุร ีด้วยวธิเีทคนิคการวเิคราะหอ์งค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ซึ่งผู้วจิยัได้ก าหนดวธิดี าเนินการวจิยั โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ประชากร คอื นกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วพกัผ่อนทีบ่างแสนจงัหวดัชลบุร ี 



6 
 

กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยท าการเลอืก

สุม่กลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) ซึง่พบเจอใครโดยบงัเอญิและคาดว่าผูน้ัน้สามารถตอบแบบสอบถามได ้

จ านวน 150 ราย 

รวบรวมข้อมูล การรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการศกึษาขอ้มลู ต ารา การสมัภาษณ์

ความคิดเห็นจากบุคคล การศึกษาคุณลกัษณะเบื้องต้นของจากเว็บไซต์ของโรงแรมหรือที่พกัต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็น

แนวทางในการก าหนดคุณลกัษณะและสรา้งแบบสอบถาม  

เครื่องมือท่ีใช้เกบ็ข้อมูล การวิจยัครัง้นี้เป็นการวิจยัโดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 

Analysis) ใช้วิธีแบบการส ารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย 

Google Form แบบสอบถามนัน้แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้  

  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจมาเที่ยวพักผ่อนที่บางแสน  

จงัหวดัชลบุร ี

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นค าถามลกัษณะปลายปิด 

โดยทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได ้และประเภททีพ่กัทีผู่ต้อบแบบสอบถามสนใจ  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเรื่องการล าดบัคุณลกัษณะตามความสนใจและการให้คะแนนการ

ตดัสนิใจเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสนจงัหวดัชลบุร ีตามรูปแบบต่างๆ โดยเป็นแบบสอบถามตามวธิขีองเทคนิค 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามความสนใจทีจ่ะเลอืกพกัทีพ่กั ดว้ยการให้

คะแนน โดยจะแบ่งล าดบัคะแนนออกเป็น 0-10 โดยระดบัคะแนนที่ 10 หมายถึง สนใจมากที่สุด และล าดบัคะแนนที่  

0 หมายถงึ ไม่สนใจเลย  
 

 ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือ  

 1. ก าหนดขอ้ค าถามในการสมัภาษณ์เพื่อใช้ในการก าหนดลกัษณะ (Attribute) และระดบั (Level) ในการวจิยันี้ 

เป็นการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเหตุผลทีต่ดัสนิใจเลอืกพกัทีพ่กั โดยการสมัภาษณ์ผูท้ีส่นใจมาเทีย่วพกัผ่อนทีบ่างแสน 

จ านวน 7 ราย จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะห ์เพื่อหา (Attribute) และระดบั (Level) ทีน่ักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจ 

รวมทัง้การหาขอ้มลูเรื่องราคาและขนาดหอ้งจากเวบ็ไซตแ์ละจากทีพ่กัคู่แขง่ในบางแสน 

2. น าข้อมูลมาจดัล าดบัความส าคญัเพื่อก าหนดลกัษณะและระดบัของลกัษณะตัวแปร (Attribute และ Level)  

ดงัตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะและระดบัของลกัษณะตวัแปร 

ลกัษณะ (Attribute) ระดบั (Level)  

ขนาดหอ้งพกั 35  ตร.ม. 

 45  ตร.ม. 
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ราคา 2500 บาท 

 3000 บาท 

 3500 บาท 

location ไม่ตดิทะเล 

 SEAVIEW 

Style Minimal Natural ตกแต่งเน้นสธีรรมชาตสิบายตา ใหค้วามรูส้กึผ่อนคลาย 

 Modern เน้นพืน้ทีใ่ชส้อย ใชส้ขีาวเป็นหลกัเพื่อใหรู้ส้กึ โปร่ง โล่ง สบาย 

Poolvilla 
ม ี

ไม่ม ี
 

 3. สรา้ง concept card ดว้ยโปรแกรม SPSS เพื่อใหไ้ดชุ้ดคุณลกัษณะทีม่คีวามอสิระจากกนั ไดผ้ล concept card 

ของรปูแบบหอ้งพกั 

 4. น าชุดคุณลักษณะ concept card ของรูปแบบห้องพักที่ได้ มาจัดรูปแบบให้น่าสนใจและง่ายต่อการท า
แบบสอบถาม เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถใหค้ะแนนความสนใจได ้ดงัรปูตวัอย่าง 

 

 
 

 5. สร้างแบบสอบถามงานวิจัย ด้วย Google Form ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่1 ค าถามคัดกรองผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ด้านประชากรศาสตร์ และส่วนที่ 3 การตดัสนิใจเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอร์ทในบางแสนจงัหวดั

ชลบุร ีโดยจ าลองโมเดลรปูแบบทีพ่กั เพื่อใหล้กูคา้เลอืกใหค้วามส าคญัในแต่ละ Concept Card 
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 6. น าแบบสอบถามที่ได้ไป Pretest โดยการ Interview กับผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

จ านวน 5 ราย เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกบัความเขา้ใจและวธิกีารตอบแบบสอบถาม พบว่า  

ชุดคุณลกัษณะมมีากเกนิไปและเขา้ใจยากท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามไม่อยากตอบจนจบ 

7. ท าการปรบัลดจ านวน Level ขนาดหอ้งพกั จาก 3 ระดบั เหลอื 2 ระดบั เน่ืองจากขนาดหอ้งพกัมคีวามแตกต่าง

กนัไม่มากนกั จากนัน้สรา้ง concept card ใหม่ ไดผ้ล concept card ทัง้หมด 12 ชุด  

8. ท าการทดสอบ (Pilot Test) กบัผู้ตอบแบบสอบถามซึง่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความ

สมบรูณ์ของแบบสอบถามในเบือ้งตน้  

9. น าแบบสอบถามทีผ่่านการทดสอบ (Pilot Test) มาจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  

 10. จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ผ่าน Google Form เพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างต่อไป 

  

การวิเคราะหผ์ล  
ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม เพื่อด าเนินการประมวลผลด้วย

คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติ ิSPSS และสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้ 

1.) สถติวิเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) ความถี ่(Frequency) 

พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูในตารางเพื่ออธบิายเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง (ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2560)  

2.) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในการก าหนดรูปแบบ 

และออกแบบชุดข้อมูลการตัดสนิใจเลือกพกัที่พกัประเภทรีสอร์ทในบางแสนจงัหวดัชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างประชากร 

จ านวน 150 ชุด  
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การศกึษานี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตวัอย่าง 150 คน น าขอ้มลูมารวบรวมประมวลผลและท าการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดผ้ลการวจิยัออกเป็น 2 เรื่อง ดงันี้  

1.) เรื่องขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
2.) เรื่องความสนใจในการเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสนจงัหวดัชลบุร ีสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ข้อมูลทัว่ไป  
ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 65.33 และเป็น 

เพศชาย จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67 ด้านอายุ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 30 -39 ปี  

ซึ่งมจี านวนทัง้สิน้ 64 คน คดิเป็นร้อยละ 42.67 รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 20-29 ปี มจี านวนทัง้สิน้ 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

39.33 และช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี มีจ านวนทัง้สิ้น 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามาด้วยช่วงอายุ ต ่ากว่า 20 ปี  

มจี านวน  4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.67 ตามล าดบั และช่วงอายุทีน้่อยทีส่ดุคอื 51 ปีขึน้ไป มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.33  

ด้านระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  โดยมีจ านวน  

100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 รองลงมา คอื สงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 44 คน คดิเป็น รอ้ยละ 29.33 และทีน้่อยทีส่ดุ คอื 
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ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00  ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมสีถานภาพโสด โดย

มีจ านวน 99  คน คิด เ ป็นร้อยละ  66 .00  รองลงมา  คือ  สมรส มีจ านวน 49  คน คิด เ ป็นร้ อยละ  27 .50  

และหย่าร้าง มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามล าดับ  ด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

บรษิัทเอกชน มจี านวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ 50.67 รองลงมา คอื ธุรกจิส่วนตวั มจี านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 20.00 

อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 9 คน  

คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอาชีพที่น้อยที่สุด คือ อาชีพอิสระ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33   ด้านระดบัรายได้  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงรายได้ที่ 15,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 รองลงมา คือ  

ช่วงรายไดท้ี ่30,001 – 50,000 บาท มจี านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ช่วงรายไดท้ี ่50,001 บาท ขึน้ไป มจี านวน 27 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 และช่วงรายไดท้ีน้่อยทีส่ดุ คอื ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.33 ตามล าดบั  

ด้านความสนใจเลือกพกัท่ีพกัแต่ละประเภทในบางแสน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สนใจเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ มี

จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.33 รองลงมา คอื ประเภทโรงแรม มจี านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.67 และประเภท

เกสทเ์ฮา้ส ์มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 ตามล าดบั 

 

ผลการวิเคราะห ์Conjoint Analysis เรื่องความสนใจในการเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสนจงัหวดัชลบุรี 

ไดผ้ลการวเิคราะห ์ดงัตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความสนใจ Part-Worth และ ค่าความส าคญั Importance Value 

Attribute Level Part-Worth importance value 

size 35 -0.083 10.85 

 45 0.083 
 

price 2500 0.368 25.44 
 

3000 0.016 
 

 
3500 -0.384 

 

location near beach -0.722 22.93  
seaview  0.722 

 

style minimal natural  0.114 12.35 
 

modern -0.114 
 

poolvilla yes 0.944 28.44 
 

no -0.944 
 

 

จากผลการวเิคราะห ์เมื่อพจิารณาความส าคญัขององคป์ระกอบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะ

ด้าน Poolvilla มากที่สุด มีค่าน ้าหนัก คิดเป็นร้อยละ 28.44 อันดับที่ 2 คือ ราคา คิดเป็นร้อยละ 25.48 ล าดับถัดมา  
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คอื โลเคชัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 22.93 และสไตลก์บัขนาดหอ้งพกั กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจไม่แตกต่างกนัมากนัก คอื รอ้ยละ 

12.35 และ 10.85 ตามล าดบั 

และผลการวจิยัขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) พบว่า ระดบัคุณค่า (Utility 

Value) ของความน่าสนใจเลือกพกัที่พักประเภทรีสอร์ทในบางแสนจงัหวัดชลบุรี  ที่ได้จากค่า Part-worth ที่สูงที่สุดใน 

แต่ละคุณลกัษณะ (Attribute) โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจกบั Poolvilla สระส่วนตวั มากทีสุ่ด มคี่า Part-worth เท่ากบั 

0.944 อนัดบัรองลงมาคอื โลเคชัน่แบบ Seaview มคี่า Part-worth เท่ากบั 0.722 และราคาทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจ คอื 

2500 บาท มีค่า Part-worth เท่ากบั 0.368 ตามด้วยสไตล์ของห้องพกัแบบ Minnimal Natural มีค่า Part-worth เท่ากบั 

0.114 และขนาดของหอ้งพกั 45 ตร.ม. มคี่า Part-worth เท่ากบั 0.083 ตามล าดบั ซึง่จะไดส้มการความสนใจดงันี้ 

Y  = β0 + (-0.083)(35 ตร.ม.) + (0.083)(45 ตร.ม.) + (0.368)(2500 บาท) + (0.016)3000 บาท + 

   (-0.384)(3500 บาท) + (-0.722)(ไม่ตดิทะเล) + (0.722)(Seaview) + (0.114)(Minimal Natural) + 

   (-0.114)(Modern) + (0.944)(มสีระสว่นตวั) + (-0.944)(ไม่มสีระสว่นตวั)  

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 คุณลกัษณะทีส่ าคญัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมในการสรา้งแนวคดิการพฒันาทีพ่กัประเภทรสีอรท์ใน

บางแสนจงัหวดัชลบุร ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัดา้น Poolvilla มากกว่าคุณลกัษณะดา้นอื่น ความส าคญั

รองลงมาคอื ,ราคา ,โลเคชัน่ , สไตลห์อ้งพกั , และขนาดของหอ้งพกั  

 ซึ่งจากงานวิจยันี้ ท าให้ผู้วิจยัได้ทราบถึงความส าคัญของคุณลักษณะรูปแบบห้องพกัและความสนใจในการ

ตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสนจงัหวดัชลบุร ี รูปแบบหอ้งพกัทีม่ ีPoolvilla สระส่วนตวั ราคา 2500 บาท มี

โลเคชัน่แบบ Seaview และขนาดหอ้ง 45 ตร.ม. นอกจากนี้ผูว้จิยัสามารถทราบขอ้มูลพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ไปใชใ้นการ

พฒันาธุรกจิรสีอรท์เพื่อใหต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ และเพื่อช่วยในการวางแผนธุรกจิและวางแผนด้าน

การตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อตอบโจทยต่์อกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงธรุกิจ 

 วจิยัครัง้นี้เกดิขึน้จากความต้องการของผู้วจิยัที่ประสงค์จะสร้างที่พกัรสีอร์ทที่จงัหวดัชลบุรบีนเนื้อที่ที่มอียู่แลว้  

ณ ปัจจุบนั ซึ่งเป็นที่ดนิที่ไม่ติดทะเล และต้องการศกึษาความส าคญัและความสนใจขององค์ประกอบร่วมในการพฒันา

รูปแบบห้องพกั จึงท าให้การวเิคราะห์ต่อจากนี้มีความจ าเป็นจะต้องใช้คุณลกัษณะด้าน Location เป็นแบบไม่ติดทะเล  

และไปพิจารณาด้านอื่นๆ ซึ่งจากผลวิจยัพบว่า ค่าความส าคญัของคุณลกัษณะด้าน Poolvilla มีความส าคญัมากที่สุด  

ดงันัน้คุณลกัษณะทัง้ 2 นี้ จงึจะคงไวเ้ป็นปัจจยัหลกัทีผู่ว้จิยัจะน ามาเป็นไอเดยีลรูปแบบหอ้งพกัในการวางแผนและพฒันา

ธุรกจิรสีอรท์ โดยทีก่ารวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัน ามาประยุกตส์รา้งสมการเพื่อพยากรณ์ความสนใจในการเลอืกพกัทีพ่กัประเภท 

รีสอร์ทในบางแสนจงัหวดัชลบุรีของนักท่องเที่ยว สามารถน ามาสร้างสมการเพื่อดูระดบัคุณค่าความสนใจของรูปแบบ

หอ้งพกั ไดด้งันี้ 
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รูปแบบหอ้งพกั 1 : เป็นรูปแบบที่ยดึตามความสนใจของกลุ่มตวัอย่างที่ใหค้วามสนใจกบัราคาที ่2500 บาท แต่

สามารถท าขนาดหอ้งไดเ้พยีง 35 ตร.ม. เพื่อควบคุมต้นทุนในการก่อสรา้งและการจดัสรรการใชพ้ืน้ทีเ่พื่อให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด และใช้วิธกีารตกแต่งสไตล์ห้องพกัแบบ Minimal Natural ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ จึงได้

รปูแบบหอ้งดงันี้ 

    Y = (0.944)(Poolvilla มีสระส่วนตัว) + (-0.083)(35 ตร.ม.) + (0.368)(2500 บาท)  

                                + (-0.722)(ไม่ตดิทะเล) + (0.114)(Minimal Natural) 

                             = 0.621 

 

รปูแบบหอ้งพกั 2 : เพิม่ขนาดหอ้งพกัทีใ่หญ่ขึน้เป็น 45 ตร.ม. และปรบัราคาหอ้งพกัใหส้งูขึน้เป็น 3000 บาท และ

ใชว้ธิกีารตกแต่งสไตลห์อ้งพกัแบบ Minimal Natural ทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจ จงึไดร้ปูแบบหอ้งดงันี้ 

     Y = (0.944)(  Poolvilla มีสระส่วนตัว) + (0.083)(45 ตร.ม.) + (0.016)(3000 บาท) 

                      + (-0.722)(ไม่ตดิทะเล) + (0.114)(Minimal Natural)  

                           = 0.435 

 

 จากสมการพยากรณ์ สามารถสรุปไดว้่า ระดบัคุณค่าความสนใจของการเลอืกพกัทีพ่กัประเภทรสีอรท์ในบางแสน

จงัหวดัชลบุร ีรปูแบบหอ้งพกัที1่ มคี่าความสนใจสงูกว่า รปูแบบหอ้งพกัที2่ เพราะนกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจดา้นราคามาก 

ถึงแม้รูปแบบหอ้งพกัที2่ จะมกีารปรบัขนาดใหใ้หญ่ขึน้แต่ไม่สามารถดงึดูดความสนใจให้นักท่องเทีย่วเลอืกพกัได้เท่ ากบั

รูปแบบห้องพกัที่1 ที่มรีาคาถูกกว่า ดงันัน้ รูปแบบห้องพกัที่1 สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบห้องพกัประเภท  

รีสอร์ทในบางแสนจังหวัดชลบุรีได้ คือ ห้องพักที่มีราคา 2500 บาท ขนาด 35 ตร.ม. และมี Poolvilla สระส่วนตัว  

ซึ่ง Poolvilla เป็นคุณลกัษณะที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัและให้ความสนใจมากที่สุด มโีลเคชัน่ไม่ติดทะเล และสไตล์

หอ้งพกัแบบ Minimal Natural ทัง้นี้ การใชพ้ืน้ทีท่ีน้่อยลงสามารถปรบัราคาของหอ้งพกัใหต้ ่าลงได ้และยงัเป็นการช่วยลด

ต้นทุนในการก่อสร้างรวมทัง้เป็นการจดัสรรการใช้พื้นที่เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดให้กบัเจ้าของธุรกจิได้ ดงันัน้รูปแบบ

หอ้งพกัที1่ จะสามารถน ามาพจิารณาเป็นโมเดลรูปแบบหอ้งพกัได ้ เพื่อทีผู่ว้จิยัจะน ามาปรบัใชใ้นการวางแผนและพฒันา

ธุรกจิรสีอร์ทของตนเองต่อไป โดยตอบสนองต่อกลุ่มตลาดเป้าหมายได้โดยง่าย ด้วยการใชง้บประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ  

มากทีส่ดุ 

   

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไปควรหาค่าคุณลักษณะ (Attribute)  อื่นที่ เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
ในด้านการบริการ (Service) ภายในที่พกัร่วมด้วย เนื่องจากธุรกจิรีสอร์ทเป็นธุรกิจบรกิารอย่างหนึ่งจงึจ าเป็นจะต้องดู
องค์ประกอบร่วมในเรื่องการบริการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครบด้านมากที่สุด  
และเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบการใหบ้รกิารของการด าเนินธุรกจิรสีอรท์ต่อไป 



12 
 

บรรณานุกรม 

ธานินทร ์ศลิป์จารุ. (2550). การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย SPSS กรุงเทพฯ 

นิศา ชชักุล. (2550). อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว. กรุงเทพมหานคร, ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
บุญเลศิ จติตัง้วฒันา และเพญ็ศริ ิศรคี าภา. (2557). การพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื. กรุงเทพ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 
ศุภกฤตชนิอสิระยศ และกมลเกยีรตเิรอืงกมลา. (2556). 

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องการบรกิารในโรงแรมโดยการทาเหมอืงขอ้มลูกรณีศกึษาโรงแรมหา้ดาว 

แห่งหนึ่งในกรุงเทพ. วารสารออนไลน์ CITU, 2556(1), 1-11. 
อปัษรศร ีม่วงคง. (2552). ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ความพงึพอใจโดยรวมของลกูคา้ทีม่าใช้ 

บรกิารภตัตาคารลอยน ้าเรอืรเิวอรไ์ซด.์ ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ. . 
Kotler, P., & Keller, K. (2016). Marketing Management (15th ed.). New Jersey: Pearson Education. 


