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บทคัดยอ

การศึกษาพฤติกรรมคนไทยในการใชหองพักในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล มีเปาหมายเพื่อเสนอแนวทางการ
ออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองพักท่ัวไป หรือหองพักระดับมาตรฐาน โรงแรมพักตากอากาศชายทะเล
ที่สอดคลองกับพฤติกรรมคนไทย โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการเขาใชหองพัก ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก
และลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองพักโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล โดยมกีารวิจยั 2 ขัน้ตอนคือ การ
วิจัยนํารองดวยวิธีการประเมินหลังการเขาใชโรงแรมพักตากอากาศชายทะเลของโรงแรมที่เปนกรณีศึกษา 1 แหง และ
การวจิยัเชิงปรมิาณดวยการสาํรวจพฤตกิรรมและความตองการของผูเขาใชหองพกัในโรงแรมพกัตากอากาศชายทะเลดวย
แบบสอบถามกับกลุมตวัอยาง 433 ตวัอยาง ทาํการวิเคราะหดวยสถิตพิรรณนา รวมกับการวิเคราะหผลสภาพแวดลอม
ทางกายภาพดวยหลักการทางสถาปตยกรรมภายใน เพื่อเสนอเปนแนวทางการออกแบบ ผลการวิจัยจากการประเมิน
หลังการเขาใชพบวาผูใชจํานวน 46 คนที่เดินทางไปสัมมนาและใชหองพักในโรงแรมที่มีราคา 3,000 – 5,000 บาท
ตอคนื สวนใหญมพีฤตกิรรมการใชเตียงนอนนอนดโูทรทศันและเปนท่ีนัง่เลนพดูคุยกันนอกเหนือจากการนอน รือ้กระเปา
และใชตูเสื้อผานอย นิยมใชหองอาบนํ้า และมีความตองการสายชําระในหองน้ํามาก เปนตน มีความพึงพอใจตอสภาพ
แวดลอมทางกายภาพระดับมากในเร่ืองขนาดหอง (4 เมตร x 8 เมตร) ขนาดเตียง (ที่นอน 4 ฟุต x 6.5 ฟุต) และหอง
อาบนํ้า สวนผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาคนไทยที่ไปโรงแรมพักตากอากาศชายทะเลมากกวารอยละ 60 ชอบโรงแรมท่ี
มีชายหาดสวนตัว ราคา 2,000 –6,000 บาท เปนอาคารบานพักเดี่ยวมากที่สุด (รอยละ 72.30) โดยมีพฤติกรรม
การใชหองพักในลักษณะเดียวกันกับกลุมตวัอยางในการประเมินหลังการเขาใชในกรณีศกึษา มคีวามตองการบรรยากาศ
และรูปแบบการออกแบบภายในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เรียบงาย ทันสมัย และมีลักษณะพื้นถิ่น ตกแตงพื้นท่ีและ
เครื่องเรือนดวยวัสดุไมสีธรรมชาติ และภายในหองนํ้าตกแตงดวยหินแกรนิตหรือหินออน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียด
ความตองการและพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับลักษณะสวนบุคคลเพ่ือใชเปนขอพิจารณาในการออกแบบหองพักทั่วไปหรือ
หองพักระดับมาตรฐาน รวมถึงขอเสนอแนะสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพื้นท่ีอื่นๆ ในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล
ที่สอดคลองกับพฤติกรรมของคนไทย

คําสําคัญ:  พฤตกิรรม สภาพแวดลอมทางกายภาพ หองพกัระดับมาตรฐาน โรงแรมพักตากอากาศชายทะเล



140  

พฤติกรรมคนไทยในการใชหองพักในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล

Thai Behavior in Guest Room 
of Beach Resort Hotel

Associate Professor Jantanee  Bejrananda 
Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

bjantanee@gmail.com

Abstract

The study aims to propose a design guideline for a standard room in beach resort that ts with the user behavior 
of Thai visitors. In order to assess the relationship between physical environment of standard room and user 
behavior, the study used Post Occupancy Evaluation (POE) and survey research.  There were two stages in the 
research plan: a pilot study stage, and a main study stage.  The pilot study was a post-occupancy research 
conducted at a pre-selected beach resort.  The main study was a quantitative research, examining the behavior 
and requirements of beach resort visitors through a structural questionnaire.  433 results were subsequently 
analyzed through descriptive statistics, in conjunction with an analysis of the room’s physical attributes.  
Accordingly, it is discovered that for the 46 Thai visitors who stayed in rooms priced at 3,000 to 5,000 baht 
per night for a seminar, they use beds not only to sleep, but also for other purposes like television watching 
and chatting.  Moreover, these participants prefer not to use the closet for their clothing items.  They prefer 
to use a shower stall, and a water sprayer for their toilet unit. They are very satised with the room size (4x8 
meters), the size of the bed (4x6.5 feet), and the shower.  The quantitative research reveals that the majority 
(72.30 percent) of the visitors prefer resorts with private beaches, especially to stay in stand-alone bungalows 
priced between 2,000 – 6,000 bath. In addition, the results suggest that there are three important 
characteristics of the physical environment of a standard room in a beach resort. First, the interior architectural 
style should be modern and simple.  Second, nishing materials of oor and furniture should be made from wood.  
In addition, the nishing material in a bathroom should be granite or marble.  In addition to these results, this 
study also found that some characteristics such as age, education and career are important in order to generate 
a design guideline of a standard room in beach resort suitable for Thai visitors.
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บทนํา

การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกแบบไรพรมแดนหลังป 
ค.ศ. 2000 ทําใหเกิดการแขงขันเชิงพาณิชยในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อผลิตสินคาและบริการใหสนองความตองการ
ของตลาดท่ีคํานึงถึงพฤติกรรมของผูบริโภคอยางจริงจัง 
เพราะการศึกษาพฤตกิรรมผูบรโิภคสามารถสรางกลยทุธ
ทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค และ
ชวยคนหาทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคา
ของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความ
สามารถในการตอบสนองของธุรกจิมากย่ิงขึน้ ทีส่าํคญัจะ
ชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภณัฑใหดขีึน้อยาง
ตอเนื่อง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541, 2546 
และวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พฤติกรรมผูบริโภค, 31 
สิงหาคม 2554) การทองเที่ยวก็เชนกันนอกเหนือจาก
การนําสภาพสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
ของแตละทองถิ่นมาใชเปนกลยุทธในการสรางแรงจูงใจ
ใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวแลว ควรมีการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมและ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวเปนผู
บริโภคที่ตองการสินคาและบริการแตกตางจากการ
บริโภคสินคาจําเปนและสินคาอุตสาหกรรมทั่วไป ผู
ประกอบธุรกิจจาํเปนตองคนหาพฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเที่ยววามีพฤติกรรมการซื้อกอนและหลังการใช
บริการอยางไร (กิตติมา คงอยู, 2550 : 20-21) ใน
การออกแบบทีพ่กัหรอืโรงแรมในแหลงทองเทีย่วประเภท
ตางๆ ซึ่งเปนหน่ึงในส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการทอง
เที่ยว  การทําความเขาใจเร่ืองพฤติกรรมลูกคา  ควร
สาํรวจหากลุมลกูคาเฉพาะของโครงการ เพือ่นาํขอมลูมา
ใชในการออกแบบอยางเหมาะสม และลงลึกถึงในราย
ละเอียดของพฤติกรรมเพื่อกําหนดแนวความคิด การวาง
ผังใหเหมาะสมที่สุด ไปจนถึงการสรางความแตกตางให
เกิดข้ึนในโครงการ (เอกพงษ ตรีตรง, 2554)

ในประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวชายทะเลท่ีมชีือ่เสียงเปน
ทีรู่จกัในระดับโลกอยูในภาคกลางท่ีเมอืงพัทยาและหัวหนิ 
และในภาคใตที่เกาะสมุยและเกาะภูเก็ต ซึ่งพ้ืนที่เหลาน้ี
มกีารขยายตวัของโรงแรมเพิม่ข้ึนทกุป ถงึแมวาในชวงหนึง่

จะมภียัจากคลืน่ยักษ (Tsunami) และเหตกุารณความไม
สงบทางการเมืองอยูบาง แตหลังจากมีการบูรณะและ
พัฒนาพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและฟนฟูการทองเท่ียวตามนโยบาย
ของรัฐในป 2552 พบวาจากจํานวนโรงแรมทั่วประเทศ 
5,420 แหง 303,154 หอง มีจํานวนผู เข าพัก 
66,647,109 คน เปนชาวไทย 39,144,370 คนหรือ
รอยละ 58.73 ของผูเขาพกัทัง้หมด อยูในพืน้ท่ีภาคกลาง 
1,467 แห ง 87,172 หอง มีจํานวนผู  เข าพัก 
19,037,814 คน เปนชาวไทย 13,104,681 คนหรือ
รอยละ 68.84 ของผูเขาพกัท้ังหมดในพ้ืนท่ีนี ้ อยูในพ้ืนท่ี
ภาคใต 1,490 แหง 78,034 หอง มีผู  เข าพัก 
18,412,032 คน เปนชาวไทย 6,965,666 คนหรือ
รอยละ 37.83 ของผูเขาพกัท้ังหมดในพ้ืนท่ีนี ้(สาํนกังาน
สถติแิหงชาต,ิ 2553) แสดงใหเห็นวามกีารเขาใชโรงแรม
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใตซึ่งเปนพื้นที่เขตชายทะเล
มาก และคนไทยมีการเขาใชโรงแรมเพ่ือการทองเที่ยว
หรือกจิกรรมตางๆ ในโรงแรมภาคกลางมาก ซึง่สวนใหญ
เปนโรงแรมพักตากอากาศริมทะเลที่อยูในรัศมีที่ไมไกล
จากกรุงเทพมหานครมากนัก เกือบท้ังปมีนักทองเที่ยว
และหนวยงานของคนไทยจองลวงหนาเต็มหมด โดย
เฉพาะในเทศกาลตางๆ สวนหน่ึงเน่ืองจากนโยบายการ
สงเสริมการพัฒนาองคกรตางๆ ในประเทศไทยดวยการ
จัดประชุมสัมมนาเปนหมูคณะในโรงแรมเพ่ิมมากขึ้นทั้ง
โรงแรมในเมืองและตางจังหวัดท่ีเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อ
การพักตากอากาศประเภทตางๆ ทําใหผูประกอบการ
โรงแรมไดหนัมาใหความสําคญักบัการออกแบบเพ่ือสนอง
ความตองการของคนไทยเพิ่มขึ้น เชน การออกแบบ
หองนํ้าในหองพักใหมีหองอาบนํ้าแทนการใชอางอาบนํ้า 
เปนตน แตในขณะเดียวกันก็พบวายังมีโรงแรมอีกมากที่
ไมไดใหความสําคัญกับพฤติกรรมของคนไทยในการเขา
ใชโรงแรม ทาํใหมปีญหาตางๆ ในการดแูลรกัษาและการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในสวนของหองพักแบบ
มาตรฐานที่มีจํานวนมากท่ีสุดและมีการใชงานมากที่สุด
ในโรงแรม ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ
ดานประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย และความ
สวยงามใหเกิดความพึงพอใจตอผูใชงานมากท่ีสุด ถึง
แมวาโรงแรมตางๆ จะมีแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พงึพอใจของผูใชบรกิารในหองพกั หรอืมกีารประเมินหลงั
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การเขาใชงานผานแบบสอบถามอิเลคทรอนิคในเว็บไซด
ของโรงแรมหรือตัวแทนจําหนายแลวก็ตาม แตพบวา
เป นการสอบถามในภาพรวมของการบริการและ
บรรยากาศโดยรวมเพื่อพัฒนาการบริการเปนหลัก โดย
ไมไดศกึษารายละเอยีดทางพฤตกิรรมและความตองการ
ของผูใชทีเ่ปนขอมลูสาํคญัในงานออกแบบสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของหองพัก เชน ความพึงพอใจสูงสุดตอ
ความสะอาดของหองพกั ความสะอาดโดยรวมของหองพกั 
(ผนงั เพดาน พืน้หอง) ความสะอาดของผาปูทีน่อน ฯลฯ 
และความสะอาดภายในหองน้ําซ่ึงมีความสัมพันธกัน 
อาชีพมีผลตอความพึงพอใจในดานบรรยากาศและการ
ตกแตงในหองพัก ความพึงพอใจในดานบรรยากาศและ
การตกแตงภายในหองพักนั้นมีความสัมพันธกับความ
สะอาดโดยรวมของหองพัก ความสะอาดของผาปูที่นอน 
ฯลฯ แสงสวางในหองพกัและในหองนํา้ ตลอดจนคณุภาพ
ของอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในหองพัก คณุภาพอุปกรณใน
หองนํา้ และส่ิงอํานวยความสะดวกในหองนํา้ หากโรงแรม
ใดมีการลงทุนในการตกแตงอยางสวยงามแลว แตไมได
ทาํความสะอาดตลอดจนบํารงุรกัษาอปุกรณใหมีคณุภาพ
ทีด่พีรอมใชงาน กไ็มจาํเปนวาจะไดคะแนนความพงึพอใจ
ในดานนี้สูง (วรรณา ประยุกตวงศและคนอื่นๆ, 2549) 
ปจจบุนัมกีารวิจยัดานการตลาดท่ีเกีย่วกบัพฤติกรรมและ
การออกแบบในโรงแรมบาง เชน พฤติกรรมและรูปแบบ
การใชชีวิตของหนุมเจาสําอางในการเขาพักโรงแรมบูติก
ที่นิยมการเขาพักคนเดียว นิยมหองพักแบบชุด (suite 
room) ขนาด 50 ตารางเมตร มีระเบียง ชอบการแตง
หองแบบทนัสมยั (modern style) ชอบสขีาวและดาํ นยิม
ไฟแบบแสงสีอุน (warm white) นิยมยืนอาบนํ้าในตูอาบ
นํ้า นิยมใชบริการดานการบริการอาหารในหองพัก และ
ชอบบริการเสริมดานสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และสปา (สุจินต สุขะพงษ, 2552)

การวิจัยนี้มีจุดมุ งหมายที่จะคนหาขอมูลท่ีนําใชเปน
แนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
หองพักของโรงแรมใหสอดคลองกับความตองการและ
พฤตกิรรมคนไทย โดยคาดหวงัวาผลจากการวจิยัดงักลาว
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการออกแบบโรงแรมให
เกิดการประหยัดชวยลดตนทุนการกอสราง อนุรักษ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไมใหใชเกินความจําเปน ลด
ภาระการดูแลรักษาในระยะยาว รวมถึงไดแนวทางการ
สรางสภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีคุณภาพท่ีดีเหมาะ
สมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย  โดยการศึกษาคร้ังนี้ได
เนนศึกษาพฤติกรรมและความตองการทางดานสภาพ
แวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
หองพกัของคนไทยเปนหลกั โดยเฉพาะหองพกัทัว่ไปหรอื
หองพักระดับมาตรฐาน (standard room or typical 
room) เพราะเปนพื้นท่ีที่มีการใชงานตลอดเวลา ใชงาน
ยาวนานกวาพืน้ทีอ่ืน่ๆ และเปนพืน้ท่ีสวนใหญของโรงแรม 
โดยเลอืกศกึษาหองพกัระดบัมาตรฐาน ในโรงแรมพกัตาก
อากาศชายทะเล ราคาหองพักประมาณ 3,000-5,000 
บาทตอคนื เพราะมลีกัษณะการใชงานทีห่ลากหลายและ
มีรายละเอียดท่ีตองคํานึงถึงในการใชงานแตกตางจาก
หองพักโรงแรมในเมือง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัยน้ีใชหลักการดานการออกแบบ
สถาปตยกรรมภายในโรงแรม เพื่อทราบถึงเกณฑและ
เงื่อนไขท่ีจะใชเปนตัวแปรทางดานกายภาพ วิธีการ
ประเมินสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อเปนแนวทางใน
การวิจัยและการสรางเครื่องมือการวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความตองการและวิธีการวัดทัศนคติและ
การทําโปรแกรมการออกแบบสถาปตยกรรมภายในเพื่อ
เปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือและแนวทางการ
วิเคราะหพฤติกรรมและสภาพแวดลอม ดังนี้ 
 
1. การออกแบบสถาปตยกรรมภายในโรงแรม โดย
เฉพาะการออกแบบหองพกัซึง่มกีารแบงประเภทของหอง
พักเปน 2 ประเภทใหญๆ (มาลินี ศรีสุวรรณ, 2542 : 
121) คือหองทั่วไปและหองชุด โดยหองทั่วไปหรือหอง
ระดับมาตรฐานในโรงแรมเปนหองพักที่มีมากที่สุดใน
โรงแรม และเปนหองท่ีมีผูเขาใชมากกวาหองชุด มีการ
วางเตียงหลายแบบ เชน เตียงเดี่ยว เตียงแฝด ฯลฯ การ
ตกแตงของหองประเภทน้ีสามารถแบงออกเปนประเภท
ยอยตามลักษณะของการจัดเตียง ไดแก หองพักเตียง
ที่นอนเด่ียว (single bed) หองพักเตียงท่ีนอนคู (double 
bed) และหองพกั 2 เตยีง (twin bed)  สวนมากเปนเตยีง
ที่นอนเด่ียว โดยมีพื้นฐานการออกแบบสภาพแวดลอม
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รองศาสตราจารย จันทนี  เพชรานนท 

ทางกายภาพภายในหองพักภายในโรงแรม (ชพณัฐ เมธา
ทิพย อางถึงใน มาลินี ศรีสุวรรณ, 2542 : 121) คือ 
โรงแรมขนาดกลางมีขนาดหองพักประมาณ 15 - 17 
ตารางเมตร ขณะที่โรงแรมขนาดใหญมีขนาดหอง 28 
ตารางเมตร โดยไมรวมสวนโถงและหองน้ํา ความสูงจาก
พื้นถึงฝาเพดานประมาณ 2.50 เมตร (ตํ่าสุดประมาณ 
2.30 เมตร) ในขณะที่สวนทางเขาอาจสูงเพียง 2.00 
เมตร เพราะตองเหลือระยะใตฝาสําหรับระบบปรับอากาศ 
ประตูและผนังควรใชวสัดทุีเ่กบ็เสยีงไดเปนอยางดี การจัด
หองพักตองมีการยืดหยุน เชน การใชเตยีงท่ีนอนคูขนาด
ใหญพิเศษ (king size) พรอมท้ังโซฟา สามารถปรับ
เปล่ียนใหเปนท่ีนอนรวมกัน ทําใหรับแขกไดหลาย
ประเภท สวนการจัดหองพักแบบท่ัวไป สวนใหญจะมี
หองน้ํา สวนแตงตัว และสวนเก็บเส้ือผา รวมเปนกลุม
บรเิวณทางเดนิเขาหอง มสีวนนัง่เลนแยกจากสวนแตงตวั 
และมีอางลางมือ แยกออกจากสวนอาบนํ้า และโถสวม 
หองน้ําในหองพัก ประกอบดวย โถสวม อางลางหนา 
กระจก อางอาบนํ้า ฝกบัว โถปสสาวะผูชาย ทั้งนี้การวาง
ตําแหนงแตละสวนควรคํานึงถึงการวางทอ การแชรชอง
ทอกับหองน้ําของหองพักท่ีติดกัน และมีสวนท่ีสามารถ
เปดเช็คทอได เพ่ือการซอมบาํรงุ และสวนอืน่ๆ ในหองนํา้
ควรมี ไดแก ชั้นวางผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา ที่แขวนเสื้อ 
และอื่นๆ ทางเดิน ในสวนของหองพักและบันได ความ
กวางประมาณ 1.20 – 2.00 เมตร แลวแตชนิดของ
โรงแรม สวนฝาเพดานของทางเดินในโรงแรมจะเปนที่
สําหรับงานระบบทางวิศวกรรม พื้นถึงเพดานไมควรตํ่า
กวา 2.25 เมตร ปายบอกทางไปแตละหอง หรือทางไป
สูบนัไดหนีไฟควรชัดเจน มไีฟฉกุเฉนิ ควรมปีลัก๊ไฟไวเปน
ชวงๆ เพ่ือการซอมบํารุงหรือการทําความสะอาด การใช

พรมจะทําใหลดเสียงในทางเดิน อาจมีตูเคร่ืองด่ืมหรือตู
นํา้แข็ง ในสวนโถงแตละขัน้หรือใกลชองลิฟท การปองกัน
เพลงิไหม ขึน้อยูกบัเทศบัญญตัขิองแตละท่ี ประตหูองพกั
ควรทนไฟไดอยางนอยคร่ึงช่ัวโมง ผนังหองควรทนไฟได
อยางนอย 1 ชั่วโมง ยกเวนวามีระบบสปริงเคลอร 
(sprinkler) ในฝาทางเดิน สวนการออกแบบรูปแบบและ
บรรยากาศในหองพักมีรายละเอียดของเคร่ืองเรือน สิ่ง
อํานวยความสะดวก และการใชวัสดุในการตกแตงพื้น 
ผนัง เพดาน ที่ตองคํานึงถึงดวย 

2. วธิกีารประเมนิสภาพแวดลอมทางกายภาพ การ
วิจัยเชิงประเมินในทางสถาปตยกรรม   ซึ่งเปนประเมิน
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สรางขึ้นท้ังสิ้น เปนการ
ประเมินอาคาร (building evaluation) หรือการประเมิน
สภาพแวดลอมอาคาร (evaluation of building 
environment) ซึง่ตางจากการวจิยัทางสงัคมศาสตรเพราะ
เนนการศึกษาอิทธิพลตางๆ ที่มีตอพฤติกรรมผูใช และ
มักจะพยายามศึกษาตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปร
ทั้งระบบ โดยพยายามอธิบายโครงสรางของระบบสภาพ
แวดลอมท่ีศกึษานัน้ โดยวัตถปุระสงคของการประเมนิส่ิง
แวดลอมเพ่ือศึกษาถึงการตอบสนองการใชงานของผูใช 
เพือ่อธบิายความสมัพนัธระหวางองคประกอบสิง่แวดลอม
ทางกายภาพกับพฤติกรรมของผูใชหรือผูคนท่ีเกี่ยวของ
ตลอดจนปฏิกิริยาของผูใชตอส่ิงแวดลอมน้ัน โดยใชแบบ
จาํลองแนวคิดความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม (วรีะ สจักลุ, 
2544) และแนวคิดองคประกอบบริบททางสังคมและ
สภาพแวดลอมของส่ิงแวดลอมหรืออาคารท่ีทําการ     
ประเมินของฟริดแมน (Friedman et al. 1978 อางถึง
ใน วีระ สัจกุล, 2544)
  

ภาพท่ี 1: แบบจําลองแนวคิด ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม  (ที่มา : วีระ สัจกุล, 2544: 63) 
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พฤติกรรมคนไทยในการใชหองพักในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล

ภาพท่ี 2: แสดงองคประกอบบริบททางสังคมและสภาพ
แวดลอมของอาคารที่ทําการประเมินของฟริดแมน  
(ที่มา : วีระ สัจกุล, 2544: 56)

3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความตองการ

ของผูบริโภค บุคคลแตละคนจะมีรูปแบบของการ
ประพฤติหรือปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตอยางไร ขึ้นอยู
กับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแสดงออก 2 สวน 
คือ ปจจัยภายในตัวบุคคล คือ ความตองการ การรับรู 
การเรียนรู การจูงใจ เจตคติ บุคลิกภาพ และปจจัย
ภายนอกตัวบุคคล คือ อิทธิพลทางครอบครัว สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม สําหรับความ
ตองการมนุษยในดานสินคาและบริการตางๆ ตอการ
ดําเนินชีวิตสามารถแบงเปน 3 ระดับโดยเกี่ยวของตั้งแต
ความตองการจําเปนข้ันพื้นฐาน ตามดวยความตองการ
ความสะดวกสบาย และความตองการความสุขหรือเปา
หมายสูงสุดในชีวิต ในการศึกษาพฤติกรรมและความ
ตองการของผูบรโิภคมักใชการวัดทศันคติดวยการสังเกต 
การสัมภาษณ  และแบบรายงานตนเองท่ีมักจะถูกสราง
ขึ้นในรูปแบบของเคร่ืองมือวัดที่เรียกวามาตรวัด เชน 
มาตรวดัทศันคตขิองลเิคอรท (Likert Scale) เปนวธิกีาร
ประเมนิแบบรวมคา (Method of Summated Rating) วา
เหน็ดวยหรอืไมเหน็ดวย มากนอยแคไหนกบัตวัแปรตางๆ 
และมีการใหคะแนนหรือกําหนดน้ําหนักความเห็นเปน
ทัศนคติทางบวกหรือทางลบก็ได  หรือมาตรวัดทัศนคติ
ของออสกูด (Osgood) ทีเ่ปนการจําแนกความหมายของ
คําคุณศัพท (Semantic Differential Scale) มาตรวัดนี้
วัดไดทั้งดานคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งทิศทางและ
ความเขมของปฏิกิริยา ทางดานทิศทางคือไปทางดีหรือ

เลว ทางความเขมคือมีลักษณะน้ันมาก-นอยเพียงใด   
(จิตตนันท เดชะคุปต, 2551)
  
4. การทํารายละเอียดประกอบโครงการการ
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน การวเิคราะหกจิกรรม 
เปนอกีแนวทางหนึง่ในการหาความตองการทางกายภาพ
ของพ้ืนทีใ่ชสอยหรือสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจะเกดิขึน้ใน
โครงการ โดยสวนหน่ึงเก่ียวของกับการวิเคราะหหนาท่ี
ใชสอย เพือ่หาความสมัพนัธพืน้ทีใ่ชสอยในโครงการ และ
อีกสวนหนึ่งเปนการคนหารายละเอียดความตองการ
เนื้อท่ีใชสอยและองคประกอบแวดลอมตางๆ เพื่อใชเปน
เกณฑในการออกแบบ เกณฑนี้จะประกอบไปดวยขนาด
ของเนื้อท่ี ลักษณะความสัมพันธระหวางกิจกรรม เครื่อง
เรือน เครื่องใช และเครื่องมือประกอบในการใชสอย 
ตลอดถึงการบ งบอกลักษณะรูปแบบรูปทรงและ
บรรยากาศท่ีควรจะเปนของแตละพ้ืนท่ีใชสอย กิจกรรม
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผูใชโครงการในเรื่องการกระทํา 
และพฤติกรรม กอนท่ีจะวิเคราะหกิจกรรม จึงตองทราบ
รายละเอยีดวาผูใชในแตละพืน้ทีใ่ชสอยตามความตองการ
ในโครงการ เปนใครบาง แลวจงึทาํการศึกษาการกระทํา
และพฤติกรรมตางๆ จะเห็นวาการวิเคราะหกลุมผูใชนั้น
ตองมีรายละเอียดในเชิงสังคมเขามาเก่ียวของ ไมวาจะ
เปนเรือ่งของลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกจิ สภาพสงัคม 
และส่ิงแวดลอม ของผูใช เพราะเปนองคประกอบท่ีสงผล
ตอบทบาทในการทํากิจกรรม หรือเปนผลตอพฤติกรรม
ในการใชพื้นที่ใชสอยตางๆ โดยพฤติกรรมดังกลาวจะ
เกีย่วของกบัจติวิทยาของผูใชทีส่ามารถบงบอกใหทราบถึง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อตางๆ ใน
วิธีปฏิบัติตอพื้นท่ีใชสอย ซึ่งมีผลตอการสรางแนวความ
คดิในการออกแบบท่ีเหมาะสมตอไปดวย (จนัทนี เพชรา
นนท, 2552)

วิธีการวิจัย

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงประเมิน
ทางสถาปตยกรรมท่ียึดหลักการประเมินสภาพแวดลอม
ทางกายภาพหลงัการเขาใช (Post Occupancy Evaluation, 
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POE) กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยนี้แบงออกเปน 3 กลุม 
คือ กลุมแรกเพ่ือประเมินหลังการเขาใชเปนคนไทยที่เขา
พักในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเลพัทยาแหงหนึ่ง
จํานวน 46 คน กลุมที่ 2 เปนกลุมนักศึกษาเพ่ือทดสอบ
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณจํานวน 37 คน และกลุ ม
ตัวอยางท่ีเปนตัวแทนประชาชนท่ัวไป โดยคํานวณจาก
จาํนวนผูเขาใชโรงแรมพักตากอากาศชายทะเลท่ีเปนชาว
ไทยในชวงป 2551 – 2552 และสุมตวัอยางตามตาราง
ยามาเน (Yamane) ซึง่สามารถเกบ็ขอมลูไดจาํนวน 433 
คน  

เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชนิดคือแบบสังเกตสภาพ
แวดลอมภายในโรงแรมและหองพักท่ีใชในการประเมิน
หลงัการเขาใชพืน้ทีภ่ายในโรงแรมพกัตากอากาศทีใ่ชเปน
กรณีศึกษา รวมกับการใชแบบสอบถามมีจํานวน 7 หนา 
เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด ประกอบดวย
ขอคําถามอยู 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว ไดแก 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือนของ
ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ลักษณะการใชพื้นที่และ
ความพงึพอใจของผูใชทีม่ตีอพืน้ท่ีในภาพรวมของโรงแรม 
ไดแก พื้นที่ภายในโรงแรมที่เขาใชและไมเขาใช จุด
ประสงค กิจกรรมและพฤติกรรมในการเขาใชพื้นที่ตางๆ 
ภายในโรงแรม เชน ชอบนัง่ทานอาหารเชาในบริเวณสวน
ไหนของคอฟฟชอป เลือกท่ีนัง่รบัประทานอาหารเชาแบบ
ใด เปนตน รวมถึงความพึงพอใจที่ผูใชมีตอรูปแบบและ
บรรยากาศโดยรวมของพ้ืนที่ใชสอยภายในโรงแรม และ
วัดทัศนคติเชิงเปรียบเทียบของรูปแบบดวยมาตรวัดตาม
การจําแนกความหมายของคํา (Semantic Differential 
Scale) เปน ทันสมัย-โบราณ มีลักษณะแบบไทย-มี
ลักษณะแบบฝรั่ง มีลักษณะเปนบาน-มีลักษณะแบบฝรั่ง 
มีความหรูหรา-ไมหรูหรา เปนเมือง-เปนชนบท มีความ
เปนสากล-มีความเปนพื้นถิ่น และมีเร่ืองราวของศิลปะ
ไทย-มีเรื่องราวของศิลปะตะวันตก ในสวนที่ 3คือ 
กิจกรรม พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใชที่มีตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของหองพัก ทัง้ขนาด จาํนวน 
และรูปแบบ ของอุปกรณ เคร่ืองเรือน และส่ิงอํานวยความ
สะดวก โดยมีการสํารวจหองพักโดยหลักการทาง

สถาปตยกรรมภายในดวยการรังวัดผังแปลนและถายภาพ 
ประกอบกับการสาํรวจรองรอยผูใชวามพีฤตกิรรมภายใน
หองพักอยางไร ประกอบกับการสอบถามการใชงานและ
ไมใชงานในพื้นท่ีสวนตางๆ ของหองพัก รวมกับการ
สอบถามความพึงพอใจตอการทํากิจกรรมและส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ภายในหองพัก ดวยมาตรวัดทัศนคติ
ของลิเคอรทเปนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ ระดับ 
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง 
ความพงึพอใจมาก ระดบั 3 หมายถึง ความพงึพอใจปาน
กลาง ระดับ  2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย และระดับ 
1 หมายถงึ ไมพงึพอใจ รวมถึงขอเสนอแนะเพิม่เติมอ่ืนๆ 
ที่อยากใหมีในโรงแรม และการเลือกตําแหนงเตียงนอน
และเหตุผลท่ีเลือก เปนแบบสอบถามปลายเปด โดย
แบบสอบถามนีไ้ดถกูพฒันาใหเปนสอบถามในการสาํรวจ
พฤติกรรมกับกลุมคนไทยผูใชโรงแรมทั่วไป ดวยการตัด
ตวัแปรดานความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพออก 
แลวนําไปทดสอบกับกลุมนักศึกษา 37 คน และพัฒนา
เปนแบบสอบถามมีจํานวน 4 หนา มีทั้งปลายเปดและ
ปลายปด ประกอบดวยขอคําถาม 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ รายไดตอเดือน ราคาหองพักท่ีเหมาะสม 
จํานวนวันท่ีพักคาง ไปกับใคร เลือกหองพักลักษณะไหน 
สาเหตุในการเลือกเขาพัก และรูปแบบอาคารที่พักตาก
อากาศชายทะเลที่ตองการ 

สวนท่ี 2 ลักษณะการใชพื้นที่และความตองการท่ีมีตอ
พืน้ท่ีในภาพรวมของโรงแรม ผูใชไดมกีารใชพืน้ท่ีสวนไหน
ในโรงแรมบาง โดยแบงตัวเลือกเปน 2 ทางเลือก คือ ใช 
กับ ไมใช, และใชพื้นท่ีตางๆ ทํากิจกรรมอะไรบาง ทั้ง
ภายในโถงตอนรับ ที่รับประทานอาหาร บริเวณสระวาย
นํ้า บริเวณชายหาด รวมถึงบรรยากาศและรูปแบบการ
ออกแบบภายในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเลที่ชอบ
สวนท่ี 3 กิจกรรม พฤติกรรม และความตองการของผูใช
ที่มีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของหองพัก  (ทั้ง
บรรยากาศและรูปแบบของหอง เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ) โดยใหเลือกวาผูใชมี
พฤติกรรมตามพื้นท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
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หองพกัหรอืไม มคีวามตองการวัสดพุืน้ ผนงั เพดาน และ
เครื่องเรือน ภายในหองพัก หองนํ้า และระเบียงแบบใด
บาง อยากไดรูปแบบและบรรยากาศของหองพักแบบใด 
การเลอืกตาํแหนงเตยีงนอน รวมถงึขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ
อืน่ๆ ทีอ่ยากใหมใีนโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล โดย
เก็บขอมูลในระหวางมีการจัดนิทรรศการการทองเที่ยวที่
ศูนยประชุมเมืองทองธานีป พ.ศ. 2553
 
การวเิคราะหขอมลูใชการวเิคราะหสภาพแวดลอมดวยวธิี
การทําโปรแกรมการออกแบบ โดยจัดเปนประเด็น การ
จัดวางผัง รูปแบบบรรยากาศ วัสดุตกแตง ขนาดเคร่ือง
เรือน เพ่ือเปรียบเทียบกับหลักการออกแบบโรงแรมตาม
เกณฑ ทางสถาป ตยกรรมภายใน และวิ เคราะห 
แบบสอบถามดวยสถิติพรรณนา เปนคาความถี่ คาเฉลี่ย 
(ตั้งเกณฑใชคาเฉล่ียตั้งแต 3.51 ขึ้นไป – 4.00 เปน
ระดับปานกลาง 4.01 – 4.50 ระดบัมาก และ 4.51 ขึน้
ไประดับมากท่ีสดุ) และมีการหาความสัมพนัธของความถ่ี
ระหวางบุคคลและพื้นที่บางตัวแปร 

ผลการวิจัย

1. ผลจากการประเมินหลังการเขาใชของกลุมผูใชและ
โรงแรมที่เปนกรณีศึกษา พบวาเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว
ราคาหองแบบทั่วไปสําหรับ 2 คนตอคืนตอหองรวม
อาหารเชาตัง้ไว 4,500 – 6,000 บาท ซือ้ผานออนไลน 
ราคาเฉลี่ยประมาณ 3,500 บาท แตราคาจองเปนกลุม
สมัมนา 50 คนประมาณ 2,000 บาท จากการเขาสงัเกต
รองรอยในหองพักหลังการใชงานในตอนเชาของวันรุงขึน้ 
5 หองและสอบถามผูใชทั้ง 46 คน พบวาสวนใหญใช
เตียงนอนในการน่ังนอนเลนพรอมดูทีวี และใชที่นั่งท่ี
ระเบียงพบปะพูดคุยกับกลุมเพื่อนยอย 3 – 4 คน มีการ
ใชงานสวนชุดรับแขกในหองและสวนมินิบารบาง สวนท่ี
วางกระเปาไมพอบางสวนวางท่ีพืน้หรือเกาอ้ีแตงตวั ไมมี
การใชตูเสื้อผาเพื่อแขวนผาใหม แตเปนการแขวนผาที่ใช
งานแลว พบการตากผาเช็ดตัวที่พนักพิงเกาอี้ สวนใน
หองนํ้ามีการใชหองอาบน้ําเปนหลัก แทบจะไมมีการใช
อางอาบนํ้า สวนใหญอยากใหมีสายชําระบริเวณชักโครก

ภาพที่ 3: แสดงพฤติกรรมภายในหองพัก



147  

รองศาสตราจารย จันทนี  เพชรานนท 

ในหองนํ้า โดยภาพรวมผูเขาใชหองพักและพื้นที่ตางๆ 
ภายในโรงแรมมคีวามรูสกึดตีอสภาพแวดลอม บรรยากาศ
และการบรกิารทีส่ะดวกสบาย  โดยมีความพงึพอใจตอรปู
แบบและบรรยากาศโดยรวมของหองพกัในระดบัมาก (คา
เฉลี่ย 4.12 จากคะแนน 5)

เซนติเมตรแบบนอนแชไดและออกแบบใหเปดหนาตาง
เชื่อมตอกับสวนนอนได ซึ่งผูเขาพักมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16, 4.11, 4.31 และ 4.07) 
นอกจากน้ีภายในหองพักยงัมสีวนพักผอน ทาํงานและแตง
ตัว มินิบาร ที่วางกระเปาและตูเส้ือผา ระเบียงท่ีกวาง 
1.80 เมตร เห็นวิวสระวายนํา้และวิวทะเลดานขางทกุหอง 
ซึ่งผูใชพอใจในระดับปานกลาง สวนการเลือกตําแหนง
เตียงนอนพบวาผู ใชตองการเลือกเตียงนอนท่ีติดกับ
หนาตางและระเบยีงกบัเตยีงนอนทีต่ดิกบัหองนํา้ใกลเคยีง
กันคือรอยละ 51.2 และ 48.8 นอกจากนี้ยังพบวาผูใชมี
ความพึงพอใจในระดับมากในเรื่องความปลอดภัยในหอง
พกั (คาเฉล่ีย 4.07) แสงไฟโดยรวมของหองพัก (คาเฉล่ีย 
4.02) แตมคีวามพงึพอใจนอยกบัแสงสวางจากโคมไฟหวั
เตียงซ่ึงเปนแสงสีอุน (คาเฉลี่ย 2.87) 

2. ผลจากการสํารวจกลุมตัวอยางท่ัวไป หลังจาก
การประเมินหลังการเขาใชโรงแรมกรณีศึกษาแลว ไดมี
การพฒันาแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถามเพือ่ใช
ในการวจิยัเชิงปรมิาณกับกลุมตวัอยางทีเ่คยเขาใชหองพกั
โรงแรมพักตากอากาศชายทะเลจํานวน 433 คน พบวา
เปนหญิงรอยละ 55.5 และเปนชายรอยละ 44.5 มีอายุ
นอยสุด 15 ป และมากที่สุด 59 ป สวนใหญมีการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรรีอยละ 67.0 รองลงมาระดบัปรญิญาโท
รอยละ 20.4 มีสถานภาพโสดรอยละ 65.6 สมรสแลว
รอยละ 34.4 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัท
เอกชน ประกอบอาชีพสวนตัว และขาราชการหรือลูกจาง
รัฐรอยละ 61.4 มีรายไดตั้งแต 20,001 ถึงมากกวา 
50,000 บาทรอยละ 53.4 โดยกลุมตวัอยางสวนใหญคดิ
วาราคาหองพักท่ีเหมาะสมประมาณ 2,001 - 6,000 
บาท (รอยละ 56.5) โดยมีจาํนวนวันท่ีพักคางมากที่สุด
คอื 3 วนั 2 คนื (รอยละ 59.6) โดยเลอืกทีจ่ะเขาพกัเปน
ครอบครัวรอยละ 57.7 และพักกับเพ่ือนรอยละ 35.1 
เลอืกหองพกัเตยีงแฝด (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) มากทีส่ดุรอย
ละ 42.9 หองพกัทีน่อนคูแบบเตยีงใหญรอยละ 31.6 และ
หองพักที่นอนคูแบบเตียงใหญและตองการท่ีนอนเสริม
รอยละ 24.6 รูปแบบของหองพักที่ชอบมากที่สุดคือบาน
เปนหลังรอยละ 72.3 และเลือกที่เปนหองพักที่อยูใน
อาคารแบบอาคารสูงเพียงรอยละ 26.1 

รูปท่ี 4: แสดงผังและลักษณะการจัดวางหองพักในโรงแรม   
พักตากอากาศชายทะเล

จากการสํารวจลักษณะทางกายภาพของหองพัก พบวาใน
หองพักแบบทั่วไปหรือแบบมาตรฐานของโรงแรมนี้มี
ขนาดหองประมาณ 32 ตารางเมตร เปนหองพักแบบ
เตียงเด่ียวที่มีรูปแบบเตียงเปนตั่งไมขนาด 4 ฟุต x 6.5 
ฟุต 2 เตียง ซึ่งผูเขาใชมีความพอใจระดับมากท้ังขนาด
หอง ขนาดและรูปแบบเตียง (คาเฉลี่ย 4.09, 4.13 และ 
4.11) ภายในหองพักมหีองน้ําท่ีมอีางลางหนาขนาดใหญ 
มีหองอาบนํ้ากระจกเขามุม อางอาบนํ้ากวาง 80 
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เมือ่พจิารณาสาเหตใุนการเลอืกเขาพกัในโรงแรมพกัตาก
อากาศชายทะเล พบวากลุมตัวอยางเลือกรูปแบบและ
บรรยากาศรอยละ 81.76 ความปลอดภัยรอยละ 76.91 
ราคาเหมาะสมรอยละ 76.44  ความสะอาดรอยละ 
75.75 มีชายหาดสวนตัวรอยละ 61.43 มีสวนและภูมิ
ทศันรมรืน่รอยละ 60.74  ไมเนนปจจยัทีต่ัง้ใกลเมอืงและ
บริการอื่นๆ (ตารางท่ี 1) 

เมื่อพิจารณาการใชพื้นที่โดยรวมภายในโรงแรมพักตาก
อากาศชายทะเล พบวากลุมตัวอยางมีกิจกรรมสวนใหญ
อยูในพ้ืนท่ีหองพักรอยละ 96.0 พื้นที่ชายหาดรอยละ 
92.8 โถงตอนรับหรือลอบบ้ีรอยละ 87.6 หองอาหาร
คอฟฟช็อปรอยละ 75.6 และภัตตาคารอื่นๆ รอยละ 
75.5 และมกีารวายนํา้ในสระของโรงแรมและวายนํา้ทะเล

มากกวารอยละ 50 สวนพื้นท่ีที่กลุมตัวอยางเขาใชคอน
ขางนอย หองประชุม หองคาราโอเกะ รานขายของใชและ
ยาในโรงแรม และสวนฟตเนต (ตารางที่ 2) 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของบรรยากาศและรูปแบบการ
ออกแบบโดยรวมของโรงแรมพักตากอากาศชายทะเลที่
กลุมตัวอยางชอบ พบวามีความถ่ีของความชอบท่ีใกล
เคียงกัน 3 ลักษณะคือ เปนแบบเรียบงาย ทันสมัยรอย
ละ 23.5 รองลงมาคือแบบท่ีเปนพื้นบานหรือพื้นถ่ินท่ีมี
เอกลักษณของท่ีตัง้รอยละ 22.0 และแบบเทห เกไก สสีนั
สดใสรอยละ 20.7 นอกจากนีม้กีลุมท่ีชอบแบบเรยีบงาย
มีความเปนไทยรวมสมัยรอยละ 14.5 สวนบรรยากาศที่
ชอบนอย คือ แบบหรูหราแนวตะวันออก (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุในการเลือกเขาพักโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล                                 (n = 433) 

สาเหตุในการเลือกเข้าพัก จํานวน ร้อยละ สาเหตุในการเลือกเข้าพัก จํานวน ร้อยละ
ท่ีตั้งใกลเ้มือง 178 41.11 มีส่วนบริการรา้นอาหารท่ีถกูใจ 204 47.11
มีชายหาดส่วนตัว 266 61.43 มีบริการเสริมหลากหลาย 185 42.73
ความสะอาด 328 75.75 รูปแบบและบรรยากาศ 354 81.76
ความปลอดภัย 333 76.91 มีสวนและภมิูทศัน์ร่มร่ืน 263 60.74
ราคาเหมาะสม 331 76.44

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของการเขาใชพื้นที่ในสวนตางๆ ภายในโรงแรม                                    (n = 433)

พ้ืนท่ีใชง้าน ใช้ ไม่ใช้ พ้ืนท่ีใชง้าน ใช้ ไม่ใช้

โถงตอ้นรบั หรือ ลอ๊บบ้ี 87.6 12.4 ฟิตเนต 41.5 58.5
หอ้งอาหารในอาคารท่ีเป็นคอฟฟ่ีช็อป 75.6 24.4 สปา 46.9 53.1
หอ้งอาหารติดชายทะเล (ภตัตาคาร) 75.5 24.5 สระวา่ยน้ําท่ีติดชายหาด 69.5 30.5
ห้องคาราโอเกะ 33.0 67.0 สระวา่ยน้ําใกลอ้าคารพกั 57.1 42.9
เลาน์, ผบั, บาร ์หรือท่ีนัง่ฟังเพลง 43.7 56.3 ชายหาด 92.8 7.2
มุมกาแฟและเบเกอร่ี 68.4 31.6 ห้องพัก 96.0 4.0
ห้องประชุม 22.3 77.7 รา้นขายของท่ีระลึกในโรงแรม 47.6 52.4
หอ้งสมุด และอินเตอรเ์น็ต 56.5 43.5 ร้านขายของใช้ และยาในโรงแรม 40.3 59.7
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ตารางที่ 3 แสดงความชอบที่มีตอบรรยากาศและรูปแบบการออกแบบในโรงแรมฯ                  (n = 433)

บรรยากาศและรูปแบบ จํานวน ร้อยละ บรรยากาศและรูปแบบ จํานวน ร้อยละ
พ้ืนๆ เรียบงา่ย ทนัสมยั 110 23.5 หรหูรา แนวตะวนัตก 36 7.7
พ้ืนบา้น พ้ืนถ่ิน มีเอกลกัษณท่ี์ตั้ง 103 22.0 ไทยดั้งเดิม 30 6.4
เท่ห ์เก๋ไก๋ สีสนัสดใส 97 20.7 หรูหรา แนวตะวันออก 25 5.3
เรียบงา่ย เป็นไทยร่วมสมยั 68 14.5

กจิกรรมการใชงานภายในหองพักท่ีกลุมตวัอยางสวนใหญ
มีมากท่ีสุด คือ การใชเพื่อการนอน โดยมีพฤติกรรมการ
ใชเตียงเพ่ือการนอนหลับรอยละ 97.9 นอนดูทีวีรอยละ 
93.9 นอนเลนรอยละ 93.4 นั่งดูทีวีรอยละ 81.2 มีการ
ใชโตะหัวเตียงเพื่อวางกระเปาเงินและของสําคัญรอยละ 
82.9 วางหนงัสอืรอยละ 76.6 และมกีารใชโทรศพัทของ
โรงแรมที่โตะหัวเตียงรอยละ 65.6 การพักผอนในหองมี
การน่ังพูดคุยกันโดยใชชุดเกาอ้ีนั่งเลนท่ีชานหรือระเบียง
หองรอยละ 76.3 นัง่คุยกนัท่ีชดุรบัแขกและน่ังคุยบนเตียง
นอนรอยละ 76.1 และรอยละ 74.4 นอกจากนี้มีการ
ทาํงานและอานเขียนหนงัสอืโดยใชชดุรบัแขกในหองรอย
ละ 63.3 ใชชุดนั่งเลนริมระเบียงรอยละ 63.8 และใช
เตียงนอนรอยละ 59.8 สําหรับกิจกรรมการรับประทาน
อาหารมีการใชชุดนั่งเลนริมระเบียงรอยละ 73.1 และใช
ชุดรับแขกในหองรอยละ 67.0 สวนการใชมินิบารสวน
ใหญใชตูเยน็เพือ่เกบ็อาหารทีซ่ือ้มาเองรอยละ 91.1 หรอื
วางบนชั้นวางแกวรอยละ 76.8 โดยผูเขาใชนิยมดื่มนํ้าที่
แชอยูในตูเย็นและบริโภคชากาแฟที่โรงแรมจัดเตรียมไว
ใหรอยละ 79.2 และรอยละ 71.4 ในการวางกระเปาผู
เขาพักสวนใหญจะใชที่วางกระเปารอยละ 89.0 มี
พฤตกิรรมการหยบิเสือ้ผาทัง้หมดแขวนในตูเสือ้ผารอยละ 
60.4 หยิบเสื้อผาบางสวนแขวนในตูเสื้อผารอยละ 57.4 
แตพบวาผูเขาพักมีพฤติกรรมไมรื้อกระเปาและไมแขวน
เสือ้ผาในตูเสือ้ผาถงึรอยละ 76.8 มกีจิกรรมการแตงหนา 
หวีผม โดยน่ังที่โตะแตงตัวรอยละ 87.1 และใชกระจกที่
อางลางหนารอยละ 57.8 ชอบเปาผมดวยเครื่องเปาผม
ที่โตะแตงตัวรอยละ 73.9 มากกวาที่อยูในหองนํ้า (รอย
ละ 33.6) ซึ่งเกี่ยวของกับการใชปลั๊กไฟเพื่อชารทแบต

เตอรรี่มือถือหรือกลองถายรูปหรอืคอมพิวเตอร (รอยละ 
91.5) มคีวามตองการกระจกบานเต็มตวัเพือ่สองสํารวจ
ความเรียบรอยกอนออกจากหองรอยละ 91.5 และถามี
รองเทาผาของโรงแรมจะใชรอยละ 78.5 
    
สวนการใชพืน้ท่ีภายในหองนํา้พบวาสวนใหญชอบยืนอาบ
นํ้าในหองอาบน้ํารอยละ 91.3 และถาอาบน้ําใน
อางอาบน้ําจะชอบยืนอาบรอยละ 72.9 แตมผีูทีช่อบการ
นอนแชในอางอาบนํ้ารอยละ 63.1 และมีความตองการ
ใชสายชําระบริเวณชักโครกในหองน้ํารอยละ 93.6 สวน
การใชสิ่งของในหองนํ้าของโรงแรมพบวามีการใชผา
ขนหนเูชด็มอืรอยละ 83.6 ผาขนหนเูชด็ตวัรอยละ 78.2 
ผาขนหนเูชด็หนารอยละ 63.7 และมพีฤตกิรรมการตาก
ผาเช็ดตัวที่ราวแขวนในหองน้ํารอยละ 83.8 ตาก
ผาเช็ดตัวท่ีโตะเกาอี้รอยละ 57.6 มีการใชเสื้อคลุมอาบ
นํ้า หมวกอาบน้ํา สบู และแชมพูที่รงแรมจัดไวใหรอยละ 
63.5, 60.5, 64.1 และ 54.7 ตามลําดับ มีการทิ้งขยะ
ในหองนํา้รอยละ 86.8 แตสวนใหญจะใชทีท่ิง้ขยะทีอ่ยูใน
หองพักมากกวา (รอยละ 93.6) นอกจากนี้มีกิจกรรม
การซักผาและนําผามาตากท่ีราวตากผาบริเวณระเบียง
รอยละ 60.7 โดยเฉพาะตากชุดวายนํ้ารอยละ 68.0
    
นอกจากนี้ยังพบวากลุ มผู เขาใชหองพักในโรงแรมมี
พฤติกรรมในเรื่องการประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
โดยผูใชคํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรในการใชหองพัก
ถงึรอยละ 80.2 และมกีารปดไฟทกุดวงกอนเขานอนรอย
ละ 67.0 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 แสดงคาความถี่พฤติกรรมการใชพื้นที่ ภายในหองพักของกลุมตัวอยาง                          (n = 433)

พฤติกรรมการใช้งานภายในห้องพัก ใช่ ไม่ใช่ พฤติกรรมการใช้งานภายในห้องพัก ใช่ ไม่ใช่
นอนหลับบนเตียง 97.9 2.1 ใชส้บู่ของโรงแรม 64.1 35.9
นอนเล่นบนเตียง 91.5 8.5 ใชแ้ชมพขูองโรงแรม 54.7 45.3
นอนเล่นที่ระเบียง 59.2 40.8 ใชห้มวกอาบน้ําของโรงแรม 60.5 39.5
นอนดูทีวี บนเตียง 93.9 6.1 ใชแ้ปรงสีฟันของโรงแรม 31.8 68.2
นัง่ดทีูว ีบนเตียง 81.2 18.8 ซกัผา้และตากผา้ในหอ้งน้ํา 31.1 60.9
นัง่ดทีูว ีโดยใชเ้กา้อ้ีรบัแขก 64.2 35.8 ซกัผา้และตากผา้ในบริเวณหอ้งนอน 27.3 72.7
นัง่ดทีูว ีโดยใชเ้กา้อ้ีแต่งตวั 33.3 66.7 ซกัผา้และตากผา้ในบริเวณระเบียง 60.7 39.3
นัง่คุยกนับนเตียง 74.7 25.3 ตากผา้เช็ดตวัท่ีราวแขวนหอ้งน้ํา 83.8 16.2
นัง่คุยกนับนเกา้อ้ีรบัแขก 76.1 23.9 ตากผา้เช็ดตวัท่ีโต๊ะเกา้อ้ี 57.6 42.4
นัง่คุยกนับนเกา้อ้ีท่ีระเบียง 76.3 23.7 ตากผา้เช็ดตวัในหอ้งน้ํา 44.0 56.0
นัง่ทานอาหาร บนเตียง 25.4 74.6 ตากผา้เช็ดตวัในตูเ้ส้ือผา้ 26.4 73.6
นัง่ทานอาหาร ท่ีชุดรบัแขกในหอ้ง 67.0 33.0 ตากชุดวา่ยน้ําท่ีราวตากผา้บริเวณระเบียง 68.0 32.0
นัง่ทานอาหาร ท่ีชุดนัง่เล่นระเบียง 73.1 26.9 ตากชุดวา่ยน้ําท่ีชุดท่ีนัง่บริเวณระเบียง 40.7 59.3
วางกระเป๋าเงินและของสาํคญัท่ีโต๊ะหวั
เตียง

82.9 17.1 ไดรผ์มท่ีโต๊ะแต่งตวั 73.9 26.1

วางหนังสือท่ีโต๊ะหวัเตียง 76.6 23.4 ไดรผ์มในหอ้งน้ํา 33.6 66.4
วางขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือบนชั้นแพนทร่ี 76.8 23.2 อาบน้ําในอ่างอาบน้ํา โดยนอนแช่ 63.1 36.9
วางขนมและเคร่ืองด่ืมบนโต๊ะแต่งตวั 42.4 57.6 อาบน้ําในอ่างอาบน้ํา โดยยนือาบ 72.9 27.1
ชงกาแฟ หรือ ชา ท่ีโรงแรมมีให้ 71.4 28.6 อาบน้ําในหอ้งอาบน้ํา 91.3 8.7

ใชตู้เ้ย็น แชอ่าหารของตนเอง 19.1 8.9 ส่องกระจกเต็มตวัสาํรวจความเรียบรอ้ย 91.5 8.5
บริโภคน้ําและของวา่งท่ีอยูใ่นตูเ้ย็น 79.2 20.8 ใชส้ายชาํระในหอ้งน้ํา 93.6 6.4
แต่งหนา้ หวผีม โดยนัง่ท่ีโต๊ะแต่งตวั 87.1 12.9 อ่าน เขียนหนังสือ ทาํงาน ท่ีโต๊ะแต่งตวั 43.5 56.5
แต่งหนา้หวผีม โดยใชก้ระจกท่ี
อ่างลา้งหนา้

57.8 42.2 อ่านเขียนหนังสือทาํงานท่ีชุดรบัแขกใน
หอ้ง

63.3 36.7

วางกระเป๋าบนท่ีวางกระเป๋า 89.0 11.0 อ่านเขียนหนังสือทาํงานท่ีชุดนัง่เล่น
ระเบียง

63.8 36.2

เอาเส้ือผา้แขวนในตูเ้ส้ือผา้ ทั้งหมด 60.4 39.6 อ่าน เขียนหนังสือ หรือ ทาํงาน บนเตียง 59.8 40.2
เอาเส้ือผา้แขวนในตูเ้ส้ือผา้ บางส่วน 57.4 42.6 อ่านหนังสือในหอ้งน้ํา 41.7 58.3
ไมแ่ขวนในตูเ้ส้ือผา้ หรือ ไมร้ื่อกระเป๋า 23.2 76.8 ใชล้ิ้นชกัใตตู้ที้วเีพ่ือเก็บของใชส่้วนตวั 62.8 37.2
ใชห้มอนอิงท่ีประดบัตกแต่งหนุนนอน 46.1 53.9 ใชห้มอนสาํรองเพ่ิมจากตูเ้ส้ือผา้ 59.8 40.2
เก็บหมอนอิงใส่ตูว้างทีวี 25.3 73.7 ฟังวทิยุของโรงแรมจากหวัเตียง 40.7 59.3
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พฤติกรรมการใช้งานภายในห้องพัก ใช่ ไม่ใช่ พฤติกรรมการใช้งานภายในห้องพัก ใช่ ไม่ใช่
ปิดไฟทุกดวงก่อนนอน 67.0 33.0 ใชโ้ทรศพัทท่ี์โต๊ะหวัเตียง 65.6 34.4
ใช้ตู้เซฟในห้องพัก 38.5 61.5 ใชบ้ริการซกัรีดของโรงแรม 40.2 59.8
ใชเ้ส้ือคลุมอาบน้ําของโรงแรม 63.5 36.5 ใชบ้ริการสัง่อาหารในหอ้งพกั 62.4 37.6
ใช้รองเท้าผ้าของโรงแรม 78.5 21.5 ใชป้ลั๊กเพ่ือชารท์แบตเตอรร่ี์ 93.4 6.6
ใชผ้า้ขนหนูเช็ดตวัของโรงแรม 78.2 21.8 ใชท่ี้ท้ิงขยะในหอ้งน้ํา 86.8 13.2

ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าของโรงแรม 63.7 36.3 ใชท่ี้ท้ิงขยะในหอ้งพกั 93.6 6.4
ใช้ผ้าขนหนูเช็ดมือของโรงแรม 83.6 16.4 ใชห้อ้งพกัโดยคาํนึงการประหยดัทรพัยากร 80.2 19.8

ตารางที่ 5 แสดงคาความถี่ของการเลือกตําแหนงเตียงนอน                                   (n = 410)

ตําแหน่งเตียงนอน จํานวน ร้อยละ
เตียงนอนด้านนอกติดริมหน้าต่างหรือระเบียง 265 64.6
เตียงนอนดา้นในติดผนังภายในหอ้งหรือหอ้งน้ํา 145 35.4

เม่ือพจิารณาการเลอืกตาํแหนงของเตยีงนอนเดีย่วในหอง
พักคู กรณีที่มากับเพ่ือนรวมหองพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญชอบทีจ่ะเลอืกเตยีงนอนดานนอกตดิรมิหนาตางหรอื
ระเบียงมากกวาเตียงท่ีอยูใกลหองน้ํา (รอยละ 64.6) 
โดยมีเหตุผลเพ่ือรับลมชมวิวรอบๆ และมองเห็น
บรรยากาศภายนอกระเบียงไดอยางสะดวก (86 คน) ได
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (30 คน) รูสึกปลอดโปรง 
สะดวก สบาย ไมอดึอดั มพีืน้ทีก่วางขวาง เดนิไดรอบ และ
ดูโลงสวาง (27 คน) ไดรับแสงแดดตอนเชาและไดเห็น
พระอาทิตยตกตอนเย็น (16 คน) มีความชอบสวนตัว 
(9 คน) ชอบนอนใกลหนาตางหรอืระเบยีง (7 คน) รูสกึ
วาไกลจากหองนํา้ (6 คน) ความสวยงาม (3 คน) ทาํให
มองเห็นภาพรวมภายในหองพัก (2 คน) อยูตรงตําแหนง
โทรทัศน (2 คน) ไดบรรยากาศทะเลฟงเสียงคลื่น (1 
คน) สวนทีช่อบเตียงนอนใกลหองนํา้เพราะสะดวกในการ
เขาหองนํ้า (22 คน)  ความชอบสวนตัว (7 คน) ชอบ
นอนติดผนัง รูสึกปลอดภัยและรูสึกอบอุนดี (14 คน) 
กลวัส่ิงทีม่องไมเหน็ กลวัความมดืทีห่นาตางในตอนกลาง
คืน (8 คน) มีความเปนสวนตัว (3 คน) แสงแดดไมเขา
มามาก เหมือนเตียงที่อยูติดหนาตาง (2 คน) ปองกัน

การกล้ิงตกเตียงได เงียบสงบจากเสียงภายนอก ไม
ตองการแสงจากภายนอก เพราะความเคยชินชอบมีอะไร
พิง อยูไกลเคร่ืองปรับอากาศ และเวลานอนไมไดชมวิว
อยางละ 1 คน (ตารางที่ 5)

เมื่อพิจารณาถึงความชอบที่มีตอการใชวัสดุตกแตงและ
วัสดุเครื่องเรือนภายในหองพัก พบวากลุ มตัวอยาง
ตองการใหพื้นหองเปนพื้นไมรอยละ 31.1 หินแกรนิต
หรอืหนิออนรอยละ 20.1 กระเบ้ืองเซรามิครอยละ 16.6 
พรมรอยละ 14.2 หินขัดรอยละ 8.8 และพื้นปูนซีเมนต
ขดัมนัรอยละ 6.6 สวนวสัดปุพูืน้ทีเ่ลอืกนอยท่ีสดุคอืวัสดุ
ประเภทสังเคราะห เชน กระเบื้องยาง ลามิเนตลายไม 
และวัสดเุฉพาะทองถ่ิน สวนผนังกลุมตวัอยางเลือกผนังที่
ตกแตงดวยไมทั้งหองรอยละ 26.7 ติดวอลเปเปอรรอย
ละ 25.6 ทาสีรอยละ 22.8 หินแกรนิตหรือหินออนรอย
ละ 13.6 และผนังที่ใชผาบุรอยละ 9.0 สวนวัสดุกรุผนัง
ที่ตองการนอยท่ีสุดคือการใชวัสดุธรรมชาติ หินทราย 
และวสัดเุฉพาะทองถิน่ สาํหรบัวัสดภุายในหองนํา้ของหอง
พักพบวากลุมตัวอยางตองการใหตกแตงดวยหินแกรนิต
หรอืหนิออนรอยละ 31.0 กระเบ้ืองเซรามิครอยละ 30.1 
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เปนไมทั้งหองรอยละ 18.6 และปูนซีเมนตขัดมันรอยละ 
15.1 สวนวัสดุภายในหองนํ้าที่ตองการนอยที่สุดคือวัสดุ
ธรรมชาติ วัสดุจากทะเล  และกระเบื้องดินเผา ความ
ตองการวัสดุเครื่องเรือนโดยรวมภายในหองพักกลุ ม
ตัวอยางสวนใหญตองการใหเปนวัสดุไมสีธรรมชาติ

ทั้งหมดรอยละ 45.6 หวายหรือผักตบชวารอยละ 21.6 
ไมแตทําสีอื่นๆ รอยละ 9.9 วัสดุสังเคราะหอื่นๆ รอยละ 
9.0 โลหะรอยละ 6.4 และวัสดุรีไซเคิลรอยละ 5.1 สวน
วสัดขุองเคร่ืองเรือนโดยรวมท่ีตองการนอยท่ีสดุคอืวสัดทุี่
เหมาะสมตามทองถิ่นและภูมิภาค 

ตารางที่ 6 แสดงคาความถี่ความตองการวัสดุตกแตงและวัสดุเครื่องเรือนภายในหองพัก

ประเภทวัสดุ จํานวนคน ร้อยละ

     ความตอ้งการตอ่วสัดุพ้ืนภายในหอ้งพกั                                                       (n = 457 มีการตอบซํ้า)
ไม้ 142 31.1
หิน (แกรนิต / หินอ่อน) 92 20.1
กระเบ้ืองเซรามิค 76 16.6
พรม 65 14.2
หินขัด 40 8.8
พ้ืนปนูซีเมนตข์ดัมนั 30 6.6
กระเบ้ืองยาง 9 2.0
อ่ืนๆ  เชน่ ลามิเนตลายไม,้ วสัดุท่ีเหมาะสมตามภมิูภาค 3 0.7

ความตอ้งการตอ่ผนงัภายในหอ้งพกั                                                    (n = 457 มีการตอบซํ้า)
ตกแต่งดว้ยไมท้ั้งหอ้ง 122 26.7
ติดวอลเปเปอร์ 117 25.6
ทาสี 104 22.8
หิน (แกรนิต / หินอ่อน) 62 13.6
บุด้วยผ้า 41 9.0
อ่ืนๆ เชน่ วสัดุธรรมชาติ, หินทราย, วสัดุตามภมิูภาค 11 2.4
     ความตอ้งการตอ่วสัดุภายในหอ้งนํา้ของหอ้งพกั                                      (n = 458 มีการตอบซํ้า)
ตกแต่งด้วยหินแกรนิต หินอ่อน 142 31.0
ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเซรามิค 138 30.1
ตกแต่งดว้ยไมท้ั้งหอ้ง 85 18.6
ปูนซีเมนต์ขัดมัน 69 15.1
ทาสี 19 4.1
อ่ืนๆ เชน่ วสัดุธรรมชาติ, วสัดุจากทะเล, กระเบ้ืองดินเผา 5 1.1



153  

รองศาสตราจารย จันทนี  เพชรานนท 

การอภิปรายผลการวิจัย

จากการวจิยัพบวาคนไทยสวนใหญนยิมหองพกัในโรงแรม
พกัตากอากาศชายทะเลทีเ่ปนบาน มสีภาพแวดลอมทาง
กายภาพในหองพกัระดบัมาตรฐานหรือหองพกัทัว่ไปทีจ่ดั
วางพื้นท่ีตามหลักการออกแบบโรงแรมตามเกณฑสากล 
คือมีหองนํ้า สวนแตงตัว และสวนเก็บเส้ือผา รวมเปนก
ลุมบรเิวณทางเดนิเขาหอง มสีวนนัง่เลนแยกจากสวนแตง
ตัว ในหองนํ้านอกจากมีอางลางหนาที่ใหญ โถสวม ควร
มีสายชําระ เปนพื้นที่สวนแหง ในสวนอาบนํ้าคนไทยมัก
ยืนอาบน้ําการมีหองอาบน้ําจําเปนมากกวาอางอาบน้ํา 
แตก็มีความตองการอางอาบนํ้าแชตัวดวย พื้นที่ระเบียง
หองพกัเปนพืน้ทีส่าํคญัเพือ่การนัง่พกัผอนและชมทวิทศัน
โดยรอบท่ีมกีารจัดภมูทิศัน สวน สระวายนํา้ และชายหาด 
การออกแบบรูปแบบและบรรยากาศ เครื่องเรือนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในหองพักมีความหลากหลาย
ตามแนวคดิการบรหิารจดัการของโรงแรมทีส่อดคลองกบั
ความตองการของผูเขาใชในตลาดบริการท่ีมีการแขงขัน
สงู มทีัง้รปูแบบทีต่องการความทนัสมัยเรยีบงาย ตองการ
ความเปนพืน้ถิน่ (vernacular) และตองการความเทห เก 
มีการใชเครื่องเรือนรวมท้ังวัสดุตกแตงพื้นและผนังที่เปน
ไมธรรมชาต ิแตไมนยิมการใชวสัดพุืน้ถิน่ ซึง่รูปแบบและ
บรรยากาศน้ีเปนไปตามกระแสการออกแบบปจจบุนัและ
ความตองการของกลุมผูใชสอดคลองกับงานวิจัยของสุ

     ความตอ้งการตอ่วสัดุของเครือ่งเรอืนภายในหอ้งพกัโดยรวม                     (n = 454 มีการตอบซํ้า)
เป็นไมสี้ธรรมชาติทั้งหมด 207 45.6
เป็นหวาย หรือ ผักตบ 98 21.6
เป็นไมท้าสีพลาสติก หรือ สีพน่อ่ืนๆ 45 9.9
เป็นวสัดุสงัเคราะหอ่ื์นๆ 41 9.0
เป็นวัสดุโลหะ 29 6.4
เป็นวสัดุรีไซเคิลต่างๆ 23 5.1
อ่ืนๆ เชน่ แลว้แต่เร่ืองราวของหอ้ง, ใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ินและภมิูภาคน้ัน, 
วสัดุเรียบงา่ยและทนัสมยั ไดแ้ก ่MDF และ PB, ไมแ้ละโลหะ, ไมธ้รรมชาติ
แต่ไมท่ั้งหมด

11 2.4

จินต สุขะพงษ (2552) แนวคิดของเอกพงษ ตรีตรง 
(2554) และแนวคิดของนักการตลาด ซึ่งผลการวิจัยน้ี
พบวาเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเขาใชโรงแรมดวย 
ถงึแมวาจะมีงานวิจยับางสวนระบุวาความสะอาดของหอง
พักในโรงแรมมีผลตอความพึงพอใจของผูเขาใชมากกวา
รปูแบบและบรรยากาศก็ตาม นอกจากนี้ความปลอดภัย
และราคากม็ผีลตอการเลอืกเขาพกัในโรงแรม ในงานวจิยั
นี้ผูใชสวนใหญพอใจในราคา 2,000 – 6,000 บาท จัด
อยูในประเภทโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว   
 
สําหรับพฤติกรรมการใชหองพักระดับมาตรฐานใน
โรงแรมพักตากอากาศชายทะเลของคนไทยมีการใชหอง
เพื่อการนอนหลับพักผอนเปนหลัก และมีความตองการ
พื้นที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานของ
โรงแรมโดยท่ัวไป แตที่ตองใสใจมากข้ึนคือการวาง
ตําแหนงของอุปกรณอํานวยความสะดวกใหเหมาะกับ
พฤตกิรรมการใชสอย เชน ใหความสาํคญักบัแสงสวางหวั
เตียง การมีที่เปาผมที่โตะแตงตัวและไดใชปลั๊กไฟใน
บริเวณนี้เพื่อเปนที่ชารทแบตเตอร่ีของโทรศัพทมือถือ 
คอมพวิเตอร และกลองถายรปู หรอืการมขีนาดของเครือ่ง
เรือนท่ีเหมาะสมกับการใช เชน การเพิ่มที่วางกระเปาที่
พับไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่วางกระเปาถาวร การลด
ขนาดตู เสื้อผาหรือมีเพียงราวแขวนผาสะอาดโดยไม
จําเปนตองมีตูนิรภัย การมีตูเย็นในสวนมินิบารเปนสิ่ง
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จาํเปนตอการแชอาหารทีผู่ใชซือ้มาเอง การมทีีต่ากผาเปยก 
ที่มากพอท้ังในหองและท่ีระเบียงเพราะมีผู ใชโรงแรม
มากกวารอยละ 50 ที่มีการวายนํ้าในสระน้ําของโรงแรม
และเลนนํ้าทะเล ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมน้ีสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบหองพักตากอากาศ
ชายทะเลในโรงแรมทีเ่นนกลุมลกูคาชาวไทยตามหลกัการ
ทางสถาปตยกรรมตอไปไดอยางเหมาะสม เพื่อให
สามารถเพ่ิมมูลคาในการใหบริการไดดียิ่งขึ้น 

นอกจากน้ียงัพบวาคนไทยท่ีไปพักผอนท่ีโรงแรมชายทะเล
กลุมนี้มีแนวโนมในการอนุรักษทรัพยากรและธรรมชาติ
มากจึงควรวางแนวทางพัฒนาโรงแรมเหลานี้ใหมีการ
ออกแบบสีเขยีว โดยคาํนงึถงึปจจยัสาํคญัในการเลือกเขา
พัก คือ รูปแบบและบรรยากาศ ความปลอดภัย ราคา 
ความสะอาด การมีชายหาดสวนตัว มีสวนและภูมิทัศน
รมร่ืน และคํานึงถึงพฤติกรรมการเขาใชพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่
หลักที่เขาใช คือ หองพัก ชายหาด โถงตอนรับหรือลอบ
บี ้หองอาหารคอฟฟชอ็ป ภตัตาคารอ่ืนๆ และสระวายนํา้ 
สวนพื้นที่ที่เขาใชนอย คือ หองประชุม หองคาราโอเกะ 
เลาน ผับ รานขายของใชและยา ฟตเนต และสปา

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1. พฤตกิรรมการใชพืน้ทีห่องพกัแบบมาตรฐานหรอืแบบ
ทั่วไปในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเลของคนไทย 
สามารถใชหลกัการออกแบบตามลกัษณะสากลในการจดั
วางองคประกอบเชิงพื้นที่ได แตมีเง่ือนไขในเรื่องของ
เคร่ืองเรือนและอุปกรณการใชงานในแตละพ้ืนท่ีที่ตอง
ใสใจในรายละเอียดของตําแหนงและความตองการมาก
ยิ่งขึ้น 

2. การออกแบบพื้นที่ภายในหองพักระดับมาตรฐาน
โรงแรม 3 – 4 ดาวราคาเฉล่ีย 3,000 – 5,000 บาท 
มีขนาดหอง 32 ตารางเมตร (4 เมตร x 8 เมตร) และ
มรีะเบียงจะใหความรูสกึทีก่วางขวางและสะดวกสบายใน
การใชงาน เตียงเด่ียวควรมีขนาด 4 ฟุต x 6 ฟุต มีโตะ
หวัเตยีงทีส่ามารถวางของสวนตวัทีส่าํคญัได และแสงสวาง

ที่บริเวณหัวเตียงควรสวางพอสําหรับการอานหนังสือได 
ควรมีที่นั่งคุยกันท้ังในหองและท่ีระเบียงท่ีมีบรรยากาศ
เห็นภูมิทัศนสวน สระวายนํ้า หรือชายหาด มินิบารตอง
มีตูเย็น รวมทั้งมีบริการนํ้าดื่ม ชาและกาแฟ ที่จัดเตรียม
ไวให และควรมีถังขยะในบริเวณน้ีดวย ที่วางกระเปาควร
วางได 2 คน และมีที่แขวนเส้ือผาบางอาจไมจําเปนตอง
เปนตูเสือ้ผา ควรมีโทรทัศน โทรศัพท และท่ีตากผาเปยก
มากพอทั้งในหองน้ําและที่ระเบียง 

3. ลักษณะอาคารที่เหมาะสมเปนที่พักตากอากาศ
ชายทะเลของคนไทย โดยเฉพาะกลุมครอบครัวและกลุม
เพือ่นคือ แบบบานท่ีเปนหลงัๆ ซึง่สามารถจัดหองท้ังเตยีง
เด่ียวและเตียงคู มหีองนํา้ท่ีมหีองอาบนํา้ (shower room) 
และภายในหองนํ้าตองการชักโครกที่มีสายชําระ ซ่ึง
สามารถใชชักโครกแบบมีระบบชําระลางของญี่ปุนได สิ่ง
อาํนวยความสะดวกในหองนํา้ทัง้ผาเช็ดตวั ผาเชด็มือ สบู 
แชมพู หมวกอาบน้ํา และถังขยะเปนสิ่งจําเปนท่ีตองเตรี
ยมไวให ที่เปาผมบริเวณโตะแตงตัวมีความเหมาะสมตอ
การใชงานและปลั๊กไฟในตําแหนงนี้มีประโยชนในการ
ชารทแบตเตอรี่ตางๆ 

4. รูปแบบและบรรยากาศของหองพักและลักษณะโดย
รวมของโรงแรมสําหรบัคนไทยมคีวามหลากหลายมาก มี
ทั้งที่ตองการแบบเรียบงาย ทันสมัย แบบท่ีเปนพื้นบาน
หรือพ้ืนถิน่ทีม่เีอกลักษณของท่ีตัง้และแบบเทห เกไก สสีนั
สดใส นอกจากนี้ก็ตองการความเปนไทยรวมสมัยดวย 
ทําใหต องออกแบบสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมและความตองการเฉพาะกลุม

5. การใชวสัดตุกแตงภายในหองพัก พืน้หองโดยรวมควร
เปนพื้นไม หินแกรนิตหรือหินออน ในหองนํ้าเปนหิน
แกรนิตหรือหินออน กระเบื้องเซรามิค สวนของผนังโดย
รวมเปนไดทัง้ไม วอลเปเปอร และเครือ่งเรอืนควรเปนไม
สีธรรมชาติ หรือเปนหวายไดบาง

6. การออกแบบโรงแรมพกัตากอากาศชายทะเลสําหรับ
คนไทยในอนาคตควรเนนการออกแบบสีเขียว (green 
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design) มีชายหาดสวนตัว มีสวนและภูมิทัศนรมรื่น       
มีความปลอดภัย สะอาด สอดคลองกับรูปแบบและ
บรรยากาศและราคาทีเ่หมาะสมเฉพาะกลุม โดยเนนการ
มีพื้นที่เพ่ือการพักผอนเปนหลัก คือ หองพัก หองอาหาร 
โถงตอนรับ สระวายนํ้า และชายหาด 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
 
ในการวิจัยนี้ผู วิจัยไดทําการประเมินผลหลังการเขาใช
โรงแรมเพยีงกรณศีกึษาเดยีว ถงึแมจะมกีารทาํการสาํรวจ
เชิงปริมาณประกอบท้ังในชวงที่ประเมินกรณีศึกษา และ
การสาํรวจดวยแบบสอบถามตามหลกัการสถติ ิแตในการ
ศึกษาพฤติกรรมดวยการเขาสังเกตพฤติกรรมในพ้ืนที่จะ
ไดรองรอยทางพฤติกรรมท่ีชัดเจนมากกวา และการได
สัมภาษณถึงเหตุของการกระทําท่ีเกิดขึ้นในแตละสภาพ
แวดลอมจะทราบถึงปจจัยท่ีเก่ียวของมากขึ้น ซึ่งการทํา
วิจัยประเมินหลังการเขาใชดวยการวิจัยเชิงคุณภาพใน
หลายๆ สถานที่ แลวนํามาเปรียบเทียบทั้งเงื่อนไขของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและความคิดเห็นของกลุมผู
ใชเดียวกันแบบกลุมทดลอง จะไดขอสรุปที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสํารวจความคิดเห็นใน
เร่ืองการออกแบบที่ เ ก่ียวกับความรู สึกต อรูปแบบ 
บรรยากาศ ตลอดถึงวัสดุ อาจตองใชภาพจําลองมากกวา
คําและความเพ่ิมข้ึน และนาจะมีการวิจัยเปรียบเทียบกับ
พฤตกิรรมกลุมผูเขาใชชาวตางชาตวิามีพฤตกิรรมแตกตาง
กันหรือไม
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