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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ดร.มณีเนตร วรชนะนันท 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสถานการณทางธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท

ในจังหวัดตราดในปจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 3) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนผสม

ทางการตลาด 7Ps ของนักทองเท่ียวชาวไทยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภทรี

สอรทในจังหวัดตราด และ4) เพ่ือศึกษากลยุทธการวางแผนจัดการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทท่ีตั้งอยู

บริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมเจาของกิจการธุรกิจที่พักประเภทรี

สอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด จํานวน 10 คน 2) นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใช

บริการที่พักประเภทรีสอรทท่ีตั้งอยูบริเวณแหลงทองเท่ียวในจังหวัดตราดซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน 

จํานวนทั้งสิ้น 385 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเปนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย 

รอยละ สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และสถิติ

แบบ t–test, F–Test ทําการทดสอบความแตกตางและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู 

(Multiple Comparison) และทดสอบความสัมพันธของสองตัวแปร โดยใชสถิติทดสอบแบบ 

Pearson's Correlation Coefficient  

ผลการศกึษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัย

ดานบุคลากร ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการตลาด และปจจัยดานกระบวนการ สวนปจจัย

ชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยใน

การเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
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 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูประกอบการ สรุปไดวา ผูประกอบการมีความตองการให

จังหวัดเปดใหนักทองเที่ยวไดเขาพื้นที่ผูประกอบการมีความพรอมโดยเฉพาะการรับรองนักทองเที่ยว

ไทยยุคใหมที่จะเดินทางเขามาหลังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เชื่อวาจะเปนนักทองเที่ยวกลุม

คุณภาพที่มีกําลังซื้อพอสมควร และมีการตั้งจุดคัดกรอง เพ่ือสรางความม่ันใจใหทั้งผูประกอบการและ

นักทองเที่ยว  
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Thesis Advisor: Maneenate Worrachananun, Ph.D.  

ABSTRACT 

This research study have a purpose 1) To study the current situation of resort 

accommodation business in Trat Province 2) To study the personal factors affecting the 

decision to use the services of Thai tourists in choosing resort-type accommodation in 

the province Trat 3) to study the factors of 7Ps marketing mix of Thai tourists affecting 

the decision to choose resort accommodation in Trat province; and 4) to study the 

strategy of planning for resort accommodation business.  In the tourist area in Trat 

Province under the epidemic situation of the Covid-19 virus the samples used in this 

study were divided into 2 groups: 1) a group of 10 resort business owners located  

in tourist areas in Trat Province, 2) Thai tourists who used resort accommodation.  

The number is located at a tourist attraction in Trat Province, the exact number is 

unknown.  Total 385 people The study tool was a questionnaire.  The statistics used  

in the data analysis were descriptive statistics.  which is a statistic used to analyze 

fundamental data These are frequency distribution, mean, percentage, standard 

deviation and quantitative analysis and statistical t–test, F-Test.  Difference test  

and mean difference test were performed individually (Multiple Comparison) and 

correlation of two variables was tested and Pearson's Correlation Coefficient test was 

used statistic.  

The study found that the marketing mix factors affecting the choice of service 

of Thai tourists when choosing resort accommodation in Trat under the epidemic 

situation of covid-19 Sorted in descending order as follows: Physical factors price 

factor Personnel factor Product factor Marketing factors and process factors The 

distribution channel factor does not affect the decision of Thai tourists to choose 

resort accommodation in Trat under the circumstances.  The spread of the covid-19. 
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The study results from the interviews with entrepreneurs can be concluded 

that entrepreneurs want the province to allow tourists to enter the area.  The 

entrepreneurs are ready, especially to certify the new generation of Thai tourists who 

will travel after the epidemic.  Covid-19 It is believed to be a quality tourist group 

with reasonable purchasing power and set up a screening point to build confidence 

for both entrepreneurs and tourists. 

Keywords: Marketing Mix Factors, Decision Making, Accommodation in Trat Province 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  สถานการณการเดินทางทองเท่ียวตลาดในประเทศในป พ.ศ. 2564 โดยรวมอยูในภาวะ

ชะลอตัว โดยเริ่มมีสัญญาณที่ดีในชวง 2 เดือนสุดทายของป พ.ศ. 2564 จากการคลายมาตรการ 

ล็อกดาวนและเคอรฟวของรัฐบาล (ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว, 2564) 

 สถานการณการเดินทางในประเทศไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ที่

เกิดขึ้นตอเนื่องจากป พ.ศ. 2563 และการระบาดระลอกใหมชวงตนปและกลางป พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะ

ในพ้ืนที่ทองเท่ียวหลักของคนไทย ซึ่งรัฐบาลออกมาตรการล็อกดาวนและเคอรฟว เพ่ือควบคุมปองกัน

การแพรระบาด พรอมกับกําหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด และขอความรวมมือประชาชนงดการ

เดินทางขามจังหวัดโดยไมจําเปนตั้งแตเดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 4 เดือน  

ที่ทองเที่ยวในประเทศเกิดการหยุดชะงักสงผลกระทบตอธุรกิจทุกภาคสวนทรุดตัวลงอีกครั้ง 

           ผลจากการใชมาตรการควบคุมปองกันการแพรระบาด ทําใหสถานการณ COVID-19 เริ่ม

ทุเลาลง โดยรัฐบาลไดคลายมาตรการตาง ๆ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สงผลใหสถานการณ

การเดินทางทองเที่ยวในประเทศเริ่มมีสัญญาณที่ดีในชวง 2 เดือนสุดทายของป พ.ศ. 2564 จากปจจัย

สนับสนุนหลัก คือ  

 1) รัฐบาลคลายมาตรการล็อกดาวนและเคอรฟว สามารถเดินทางขามจังหวัดได  

 2) คนไทยไดรับการฉีดวัคซีนท้ังเข็ม 2 และเข็ม 3 มากขึ้น ทําใหเกิดความมั่นใจออกเดินทาง  

 3) นโยบายการเปดประเทศ 120 วัน ชวยสรางบรรยากาศการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ  

 4) มาตรการกระตุนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศจากภาครัฐ อาทิ โครงการเรา

เที่ยวดวยกัน เฟส 3, ทัวรเที่ยวไทย, คนละครึ่ง 

 ดังนั้นบรรยากาศทองเที่ยวในประเทศจะเริ่มกลับมาเดินไดอีกครั้ง แตจะไมครอบคลุมทุก

พ้ืนที่โดยภาคตะวันออกและภาคกลาง (รวมภาคตะวันตก) ภูมิภาคระยะใกลของกรุงเทพมหานคร

ตลาดสงออกหลักของนักทองเท่ียวคนไทยมีแนวโนมจะกลับมาเดินหนาไดกอน และตามมาดวย

ภูมิภาคระยะไกลโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับสถานการณการรองรับ

นักทองเที่ยวคนไทยของกรุงเทพมหานครอาจตองใชเวลาในการฟนตัวอีกระยะหนึ่ง เนื่องดวยเปน

พ้ืนที่ที่มีการระบาดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ  (ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเทีย่ว, 2564)  
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ภาพที่ 1.1: สถานการณทองเที่ยวในประเทศ พ.ศ. 2564 

ที่มา: ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเท่ียว.  (2564).  สถานการณทองเที่ยวในประเทศ พ.ศ. 2564. 

สืบคนจาก https://intelligencecenter.tat.or.th/. 

จากสถานการณดังกลาวจังหวัดตราด มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากร

ดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย ไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการทองเที่ยว ทางทะเล มีหมูเกาะนอยใหญ 52 เกาะ 

เปนการทองเที่ยวที่ชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 

ตลอดจนมีศักยภาพในการเปนเมืองทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังราชอาณาจักรกัมพูชา

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (สํานักงานจังหวัดตราด) เปนจังหวัดชายฝงทะเลทางภาค

ตะวันออกของประเทศไทย มีขนาดเนื้อที่ จํานวน 2,819 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด

จันทบุรีและประเทศกัมพูชา ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดตราดเปนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ

มาก ชาวบานสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพเก่ียวกับการบริการดานการ

ทองเที่ยว เพราะจังหวัดตราด ถือเปนอีก 1 จังหวัดที่มีสถานท่ีทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดย

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตราด สามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก (กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา, 2561) 

1) การทองเที่ยวทางทะเล ไดแก เกาะชาง ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอแหลมงอบเปนเกาะที่ใหญ

เปนอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีน้ําตกหลายแหงบนเกาะ ทําใหเกาะชางเปนเสมือน

สวรรคของนักทองเที่ยวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ เนื่องจากเกาะชางมีชายหาดที่สวยงามตาม
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ธรรมชาติที่ไมถูกทําลาย หรืออีก 1 เกาะที่มีชื่อเสียง คือ เกาะกูด เปนเกาะที่อยูสุดทายในนานน้ํา

ตราด หางจากตัวจังหวัดตราดมาทางทิศใตประมาณ 82 กิโลเมตร เปนกําแพงขวางก้ันไมใหผูใดไป

สัมผัสไดงาย ๆ เม่ือ 20 ป ที่แลว นอยคนนักจะรูจักเกาะกูดแตสําหรับวันนี้เมื่อความเจริญเขามาถึง 

ก็มีผูคนมากมายหลั่งไหลเพ่ือยลโฉม เกาะกูดมีน้ําตกหลายแหง แตที่ข้ึนชื่อบนเกาะกูด คือ น้ําตก 

คลองเจา ซึ่งเปนน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดทั้งป มีทั้งหมด 3 ชั้น นอกจากนี้บนเกาะกูดยังมีสถานที่

ทองเท่ียวที่เปนหาดทรายและน้ําทะเลใสสีมรกตจนไดรับการขนานนามวา “อันดามันแหงทะเล

ตะวันออก” เปนตน 

 2) การทองเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา ไดแก แหลงทองเที่ยวท่ีอยูบริเวณชายแดนไทย – 

กัมพูชา ซึ่งประกอบดวยแหลงทองเที่ยวหลากหลายประเภท เชน ตลาดการคาชายแดนบานหาดเล็ก 

หรือตลาดการคาชายแดนบอไร – สํารูด เปนตน 

 3) การทองเที่ยวทางดานประเพณีและประวัติศาสตร เชน การทองเที่ยวงานวันระกําหวาน 

และพลอยแดง จัดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือตนเดือนมิถุนายนของทุกป บริเวณสนาม

หนาศาลากลางจังหวัด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและจําหนายสินคา ผลิตภัณฑการเกษตร มีการ

ประกวดผลไมตาง ๆ โดยเฉพาะระกําหวาน และมีการแสดงมหรสพตลอดงาน เปนตน 

 4) การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชน การทองเที่ยวตามรอยวิถีชีวิตของชาวบาน เชน การเที่ยว

ชมและชิมผลไม ของดีของจังหวัดตราด เปนตน 

 โดยจากความหลากหลายและความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของจังหวัดตราดนี้เอง 

ทําใหในแตละป มีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดตราดจํานวนมาก โดยจากการศึกษาขอมูลสรุปสถานการณพักแรม จํานวนผูเยี่ยมเยือน 

และรายไดจากผูเยี่ยมเยือน จากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2564) พบวา ในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยวและพักคางคืนอยางนอย 1 คืน ตามสถานที่

พักประเภทรีสอรทภายในจังหวัดตราดทั้งสิ้น 532,541 คน โดยมีคาใชจายเฉลี่ยในการเขาพัก 1 คืน 

อยูที่ 1,678.58 บาท ตอหัว ซึ่งหากเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาค

ตะวันออก พบวา จังหวัดตราดเปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวและพักคางคนืมาก 

เปนอันดับ 2 รองจากจังหวัดชลบุรี จากสถานการณทองเที่ยวในประเทศ ป พ.ศ. 2564  

 ดังนั้นนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวและพักคางคืนที่จังหวัดตราดทําใหใน

ระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2559 – 2564 มีธุรกิจที่ใหบริการเก่ียวกับที่พักประเภทรีสอรทเกิดขึ้นจํานวน

มากเพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยว โดยจากการศึกษาขอมูลจํานวนที่พักประเภทรีสอรทใน

จังหวัดตราด พบวา จากขอมูลที่มีการสํารวจลาสุด คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มจีํานวนที่พัก 

ประเภทรีสอรท ทั้งสิ้น 268 แหง รวมหองพัก 7,989 หอง จากขอมูลสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัดตราด สรุปรายงานเบ้ืองตนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จํานวนนักทองเที่ยวจังหวัดตราด 
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ซึ่งเปนคนไทยจํานวน ทั้งสิ้น 532,541 คน ซึ่งมีจํานวนลดลง ถึงรอยละ 30.05 (กระทรวงทองเที่ยว

และกีฬา, 2564) 

ทั้งนี้จังหวัดตราดมีรายไดจากการทองเที่ยว 15,789.84 ลานบาท จํานวนนักทองเที่ยวและ 

ผูมาเยือน 1,978,498 คน จํานวนโรงแรมและสถานที่พักในจังหวัดตราด ทั้งหมด 162 แหง 

ทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดตราด ทั้งหมด 47 แหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนรายไดสําคญั (สํานักงาน

การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด, 2564) 

 จากสถานการณทองเที่ยวในประเทศ ชวงเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผานมามี

นักทองเที่ยว ชาวไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศจํานวน 13.10 ลานคน ลดลงรอยละ 24.24 สราง

รายได 5.75 หมื่นลานบาท ลดลงรอยละ 39.77 เม่ือเปรียบเทียบกับ ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

โดยการทองเที่ยวไทยฟนตัวชัดเจนมากขึ้น แตยังคงขยายตัวต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว ซึ่ง

ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ภาพรวมภายในประเทศที่ยังไมสามารถขยายตัวไดเต็มที่ แหลง

ทองเท่ียวในบางพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากปญหา อุทกภัย และการระบาดของโรค COVID-19 ยงัคงมี

ความไมแนนอนอยูมาก จึงกอใหเกิดอุปสรรคในการทองเที่ยวจํานวนและรายไดสะสมของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย 

เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศสะสมจํานวน 78.32 ลานคน – ครั้ง ลดลงรอยละ 49.17 มีรายได

สะสมจากการทองเที่ยว 0.43 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 56.33 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

(ขอมูลกองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา, 2563) มีการปลดล็อกดาวนมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเท่ียวไดและการเพิ่มมาตรการกระตุนของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานจังหวัดตราด 

และโครงการเราเที่ยวดวยกันของรัฐบาล มีกระแสการเดินทางเขามาทองเที่ยวคึกคัก โรงแรมที่พักเต็ม

ในชวงวันหยุดยาวเดือนกรกฎาคมและนาจะตอเนื่องไปไมเกินตุลาคม แตอีกดานหนึ่งโรงแรมที่พัก

โดยเฉพาะเกาะชางท่ีเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม จํานวนโรงแรมท้ังหมดเกือบ 300 แหง มีโรงแรม 

20-30% ยังไมไดเปดบริการ และไมแนใจวาจะกลับมาเปดไดทั้งหมดเหมือนเดิมหรือไม ตราบใดท่ี

นักทองเที่ยวตางประเทศยังเปนศูนย(ขอมูลกองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา, 2563) 

ซึ่งในแตละสถานที่พักมีการวางแผนการบริหารจัดการที่หลากหลาย เพ่ือสรางความไดเปรียบ

และดึงดดูใหนักทองเที่ยวตดัสินใจมาใชบริการพักคางคืนทีร่ีสอรทของตนเองมากขึ้น เชน การเลือก

สถานที่ตั้งใหใกล หรือเดินทางไปทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวไดสะดวก การออกแบบที่พักใหมีความ

สวยงามแปลกตา การออกแบบกิจกรรมเสริมสําหรับผูใชบริการใหนาสนใจ การวางแนวทางเรื่องของ

ราคาที่พักที่ถูกกวาที่พักใกลเคยีง หรือการมีบริการเสริม เชน การรับ – สง นักทองเที่ยวที่จะมาพักที่ 

รีสอรทไปยังสนามบินหรือทาเรือ เปนตน 

 

 



5 
 

 โดยจากสถานการณการแขงขันกันในการดําเนินธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทของจังหวัดตราด           

ในปจจุบัน อีกทั้งสถานการณการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิค-19 ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ

ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภทรีสอรทที่อยูในจังหวัดตราด 

เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอผูดําเนินธุรกิจที่พักในจังหวัดตราด หรือผูท่ีสนใจไดนําไปใชเปน

แนวทางในการจัดการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดที่มี

ประสิทธิภาพในการกระตุนใหผูใชบริการชาวไทยตัดสินใจเลือกใชบริการมากขึ้น เพ่ือเปนการกระตุน

และฟนฟูธุรกิจการทองเที่ยวซึ่งเปนรายไดหลักของประเทศไทย 

 

1.2 คําถามของงานวิจัย 

 1.2.1 สถานการณทางธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดในปจจุบันเปนอยางไร 

 1.2.2 ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทย มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดหรือไม 

1.2.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการท่ีพัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดหรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 การศกึษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภทรีสอรทที่อยูในจังหวัด

ตราด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาสถานการณทางธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดในปจจุบัน 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว

ชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 1.3.3 เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 1.3.4 เพ่ือศึกษากลยุทธการวางแผนจัดการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลง

ทองเท่ียวในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาสถานการณทางธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

ในปจจุบันปจจัยสวนบุคคลของที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 
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1.4.2  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ จํานวนนักทองเท่ียวจังหวัดตราดซึ่งเปนคนไทยจํานวน 532,541 คน ขอมูล

เดือนกุมภาพันธป พ.ศ. 2564 (กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา, 2564) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

1) กลุมเจาของกิจการธุรกิจท่ีพักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวใน

จังหวัดตราด จํานวน 10 คน โดยทําการคัดเลือกจาก 

1.1) เปนเจาของกิจการที่เปดใหบริการมาแลวไมต่ํากวา 5 ป 

1.2) มีความเต็มใจในการใหขอมูล 

2) การกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง (Krejcie & Morgan, n.d.) นักทองเที่ยว

ชาวไทยที่ใชบริการที่พักประเภทรีสอรทท่ีตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด ซึ่งไมทราบ

จํานวนที่แนนอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 จนถึงปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 385 คน  

1.5 สมมติฐานการวิจัย  

1.5.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ รายได วุฒิการศึกษา ภูมิลําเนา ที่มีความ

แตกตางกันมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

1.5.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความแตกตางกัน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ดานเศรษฐกิจ 

1.6.1 ผูประกอบการสามารถนําผลการศกึษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจ      

การจัดโปรโมชั่นเปนการดึงดูดและสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวชาวไทย ในการมาพักรีสอรท 

ในจังหวัดตราด 

1.6.2 บริษัทที่จัดทําทัวร ที่พัก สามารถใชผลงานวิจัยวางแผนหรือทําแผนการการทองเที่ยว

ของลูกคาทําการพัฒนาและตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยไดดียิ่งข้ึน 

ดานวิชาการ 

ผูสนใจสามารถนําผลการวิจัยพัฒนาตอยอดในการทําการศึกษาในครั้งตอไป รวมถึงเปน

แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 1.7.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตามแนวคดิของ คอตเลอร 

และเคลเลอร (Kotler & Keller, 2012, pp. 42 - 65) ใหความหมายวา สวนประสมทางการตลาด

ของตลาดบริการจะมีความแตกตางกันออกไปกลาวคือ จะตองมีการเนนถึง พนักงาน กระบวนการ

ใหบริการและสิ่งแวดลอมทางกายภาพซึ่งทั้ง 3 สวนนั้นเปนปจจัยในการสงมอบการบริการ ดังนั้นสวน

ประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย 7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย สงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

1.7.2 ธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท หมายถึง สถานที่พัก ประเภทคางคืน ซึ่งสวนใหญจะตั้งอยู

ในบริเวณใกลชิดกับธรรมชาติหรือแหลงทองเที่ยว เพ่ือใหผูที่มาใชบริการไดพักผอนสัมผัสกับธรรมชาติ

อยางแทจริง โดยมีการจัดบริการตาง ๆ โดยเนนบริการทางดานการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจน

กิจกรรมในการบันเทิงอ่ืน ๆ ใหกับผูมาใชบริการซึ่งมีวัตถุประสงคในดานการพักผอนเปนหลัก  

 1.7.3 แหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่อยูบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชาซึ่งประกอบดวยแหลงทองเที่ยวหลากหลายประเภท เชน ตลาดการคาชายแดนบานหาดเล็ก 

การทองเที่ยวทะเล หรือหมูเกาะตาง ๆ การทองเท่ียวตามรอยวิถีชีวิตของชาวบาน เชน การทองเท่ียว

เยี่ยมชมสวนผลไม เปนตน 

 1.7.4 การตัดสินใจใชบริการ หมายถึง แนวโนมหรือความตองการของผูบริโภคในการจะ

ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ หลังจากการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

ผานสื่อตาง ๆ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หมายถึง แนวโนมหรือความตองการของผูบริโภคในการจะ

ตัดสินใจใชบริการที่พักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเท่ียวในจังหวัดตราด  

 1.7.6  นักทองเที่ยว หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต 20 ป

ขึ้นไป ที่มาใชบริการที่พักประเภทรีสอรทท่ีตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด ตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565



 
 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดครั้ง

นี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรและปจจัยสวนบุคคล 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจดานที่พักในจังหวัดตราด 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ 

 2.5 แนวความคิดเก่ียวกับนักทองเที่ยว 

 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรและปจจัยสวนบุคคล 

 ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับประชากรทั้งนี้เพราะคําวา

“Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลวา “ประชาชน” หรือ “ประชากร” สวนคําวา “Graphy” 

หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลวา “ลักษณะ” ดังนั้นเมื่อแยกพิจารณาจาก

รากศัพทคําวา “Demography” นาจะมีความหมายตามที่กลาวขางตนคือวิชาที่เก่ียวกับประชากร

นั่นเอง (ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสง, 2525, หนา 2) 

ในขณะที่ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรนี้

เปนทฤษฎีที่ใชหลักการของความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตาม

แรงบังคับจากภายนอกมากระตุนเปนความเชื่อที่วาคนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน จะมี

พฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุมสังคม (Social Categories 

Theory) อธิบายวา พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวของกับลักษณะตาง ๆ ของบุคคล หรือลักษณะทาง

ประชากรซึ่งลักษณะเหลานี้สามารถอธิบายเปนกลุม ๆ ได คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะ

อยูในกลุมเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยูในลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองตอ

เนื้อหาขาวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences 

Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร 

(S-R Theory) ในสมัยกอนและไดนํามาประยุกตใชอธิบายเก่ียวกับการสื่อสารวาผูรับสารท่ีมี
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คุณลักษณะที่แตกตางกัน จะมีความสนใจตอขาวสารท่ีแตกตางกัน (Defleur & Bcll-Rokeaoh, 

1996) 

ปรมะ สตะเวทิน (2550, หนา 112-118) ไดอธิบายถึง คุณสมบัติเฉพาะของตนซึ่งแตกตาง

กันในแตละคนคุณสมบัติเหลานี้ จะมีอิทธิพลตอผูรับสารในการทําการสื่อสาร อยางไรก็ตามในการ

สื่อสารในสถานการณตาง ๆ กันนั้นจํานวนของผูรับสารก็มีปริมาณแตกตางกันดวย การวิเคราะหผูรับ

สารท่ีมีจํานวนนอยคนนั้นมักไมคอยมีปญหาหรือมปีญหานอยกวาการวิเคราะหผูรับสารที่มีจํานวน

มากเนื่องจากการวิเคราะหคนที่มีจํานวนนอยเราสามารถวิเคราะหผูรับสารทุกคนได แตในการ

วิเคราะหคนจํานวนมากเราไมสามารถวิเคราะหผูรับสารแตละคนได เพราะมีผูรับสารจํานวนมาก

เกินไป นอกจากนี้ผูสงสารยังไมรูจักผูรับสารแตละคนดวย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะหผูรับ

สารท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนมากก็คือ การจําแนกผูรับสารออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะประชากร 

(Demographic Characteristics) ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา 

ศาสนา สถานภาพสมรส เปนตน ซึ่งคณุสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการรับรูการตีความและการ

เขาใจในการสื่อสารท้ังสิ้น (กิติมา สุรสนธิ, 2551, หนา 15-17) 

 1) เพศ (Sex)  

 2) อายุ (Age) อายุ เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของ

มนุษยเนื่องจากอายุจะเปนตัวกําหนดหรือเปนสิ่งท่ีบงบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ 

ของบุคคล โดยทั่วไปเมื่ออายุเพ่ิมขึ้นประสบการณสูงขึ้นความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้นวิธีคดิและ

สิ่งท่ีสนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

 3) การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรูเปนลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีมี

อิทธิพลตอผูรบัสาร การที่คนไดรับการศึกษาที่ตางกันในยุคสมัยที่ตางกันในระบบการศึกษาที่แตกตาง

กันจึงยอมมีความรูสึกนึกคิดอุดมการณและความตองการที่แตกตางกันคนทั่ว ๆ ไปมักจะสนใจหรือยึด

แนวความคิดในแนวสาขาของตนเปนสําคัญ 

 4) สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันไดแก       

เชื้อชาติและชาติพันธุ ถิ่นฐานภูมิลําเนาพ้ืนฐานของครอบครัว อาชีพ รายได และฐานะทางการเงิน

ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลอยางสําคัญตอผูรับสาร  

ในขณะที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช 

(2552) ไดกลาววา ลกัษณะทางประชากร เชน เพศ อายุ ศาสนา ขนาดครอบครัว การศึกษา รายได 

และอาชีพ จะบงบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยูในตัวบุคคลนั้น ๆ เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบง

สวนตลาดเปนกลุมยอย ชวยกําหนดกลุมเปาหมาย โดยสามารถสรุปตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ี

สําคัญไดดังนี้ 
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 1) เพศ (Sex) เปนลักษณะทางประชากรที่ไดรับมาแตกําเนิด โดยความแตกตางทาง

เพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันในเรื่องตาง ๆ ทั้งดานความคิด ความสนใจ ทัศนคติ การรับรู

รูปแบบการดํารงชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินคา ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมไทยไดกําหนด

บทบาทวิถีชีวติของเพศชายและหญิงไวแตกตางกัน 

 2) อายุ (Age) อายุเปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความคิดและพฤติกรรมท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกัน โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลอีกทั้งบงชี้ถึงความสามารถในการทําความเขาใจ  

การรับรูความสนใจไดแตกตางกัน  

 3) การศึกษา (Education) เปนอกีปจจัยหนึ่งที่ทําใหแตละบุคคลมีความแตกตางกัน

ในดานความคิดคานิยมทัศคติ และพฤติกรรมของผูใชที่แตกตางกันออกไปโดยผูใชอินเทอรเน็ตใน

ประเทศไทยป 2557 กวารอยละ 60 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเปนผูที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, องคการมหาชน, 2557) 

 4) รายได (Income) เปนตัวบงชี้ที่อํานาจในการใชอุปโภคบริโภคกําหนดทัศนคติ

ความรูสึกและความตองการเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ และพฤติกรรมของแตละบุคคล ซึ่งนักการตลาด

สามารถโยงปจจัยดานรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรอ่ืนเพ่ือกําหนดเปาหมายการตลาดที่

ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 5) อาชีพ (Occupation) จะบงบอกลักษณะเฉพาะของการบริโภคอาชีพที่แตกตาง

กันจะสงผลตอแนวคิดอุดมการณคานิยมความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน  

 กลาวโดยสรุปตัวแปรทางประชากรศาสตรเปนเกณฑการแบงกลุมผูบริโภคท่ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลาย เนื่องจากความตองการและความพึงพอใจของผลิตภัณฑหรือบริการของผูบริโภคมักจะมี

ความสัมพันธกับปจจัยทางดานประชากรศาสตรสูง อีกทั้งปจจัยทางดานประชากรศาสตรเหลานี้

สามารถใชเปนเกณฑในการแบงสวนแบงการตลาดไดงาย โดยในการศึกษาครั้งนี้ลักษณะทาง

ประชากรที่ผูวิจัยเลือกนํามาใชในการศึกษา คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ

ครอบครัว และรายไดตอเดือน 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจดานที่พักในจังหวัดตราด 

 2.2.1 ความหมายของธุรกิจดานที่พัก 

ปจจุบันท่ีพักอาศัยเปนสิ่งจําเปนในปจจัยสี่ของมนุษยนอกเหนือจาก อาหาร น้ํา และยารักษา

โรค มีจุดเริ่มตนมาจากมนุษยตองเดินทางจากท่ีหนึ่งไปสูอีกที่หนึ่งมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งถอื

เปนตนกําเนิดของการพัฒนามาเปนธุรกิจโรงแรมที่ใหบริการดานที่พักอาศยั จากการศึกษา พบวา      

ผูที่ใหความหมายเก่ียวกับธุรกิจดานที่พัก ดังนี้ 
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2557 (2557) มาตรา 4 ใหนิยาม “โรงแรม” หมายความวา

สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง 

หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ไมรวมถึง 

1) สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้โดยมิใช

เปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 

2) สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการที่พักอาศยัโดยคิดคาบริการ

เปนรายเดือนขึ้นไปเทานั้น 

3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2558) กลาววา ธุรกิจที่พักเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยว

สามารถพักคางคนืชั่วคราวในระหวางการเดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัย        

ซึ่งธุรกิจที่พัก หมายถึง การประกอบธุรกิจใหบริการดานที่พักชั่วคราวแกนักทองเที่ยวในระหวาง      

การเดินทางทองเที่ยว เพ่ือใหนักทองเที่ยวสามารถพักผอนหลับนอนในแหลงทองเที่ยวไดอยาง

สะดวกสบายและปลอดภัย ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจพักแรมที่สรางข้ึนเฉพาะและแบงเปนหองพัก      

มีสิ่งอํานวยความสะดวกทุกอยางพรอมใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งสามารถแบงยอยได 4 ประเภท 

ดังนี้ 

1) ธุรกิจโรงแรมยานพาณิชย (Commercial Hotel) เปนธรุกิจโรงแรมที่ตั้งอยูใน

ยานธุรกิจการคา ผูมาพักมักเปนนักธุรกิจที่มาติดตอธุรกิจหรือประชุมสัมมนา ทางโรงแรมอาจใหสิ่ง

อํานวยความสะดวกและการบริการตาง ๆ เชน บริการอาหาร บริการซักรีด รานขายของที่ระลึก 

คลินิก สระวายน้ําศูนยสุขภาพ สถานที่จําหนายบัตรโดยสาร เปนตน โรงแรมประเภทนี้มักนิยมใชเปน

ที่ประชุมสัมมนาหรือธุรกิจนําเที่ยว มักเลือกเปนที่พักของกรุป เพราะอยูในยานชุมชนและยานธุรกิจ 

ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถเดนิทางไปทองเที่ยวไดอยางสะดวก นอกจากนั้นนักธุรกิจที่เดินทางมาติดตอ

ธุรกิจหรือประชุมสัมมนา ยังสามารถใชเวลาวางในการเดินทางทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ ไดอีกดวย 

(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2558) 

2) ธุรกิจโรงแรมเรสซิเดนท (Residential Hotel) เปนธุรกิจโรงแรมที่ผูพักมักเชาอยู

เปนระยะเวลานาน ๆ จึงตองมีสัญญาเชา ซึ่งทางโรงแรมจะมีบริการตาง ๆ อํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวกลุมนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2558) 

3) ธุรกิจโรงแรมใกลสนามบิน (Airport Hotel) เปนธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูใกล

สนามบินซึ่งหองพักจะกันเสียงรบกวนจากการขึ้นลงของเครื่องบิน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอม 

โดยสวนใหญมักเปนท่ีพักสําหรับนักทองเที่ยวหรือผูโดยสารท่ีตองรอคิวตอเครื่องเที่ยวบินหรือ
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เครื่องบินยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน รวมทั้งเปนที่นิยมในหมูนักธุรกิจ เนื่องจากที่พักประเภทนี้ชวย

ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางระหวางที่พักกับสนามบิน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2558) 

4) ธุรกิจโรงแรมตากอากาศ (Resort Hotel) เปนธุรกิจโรงแรมที่สรางอยูตาม

สถานที่ตากอากาศ ซึ่งมักตั้งอยูในที่ ๆ มีทําเลดี เชน ชายทะเล บนภูเขา ริมทะเลสาบ แหลงน้ําพุรอน 

เปนตนโดยเปนสถานที่ที่เขาถึงไดอยางสะดวก อาจมีการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเสริมเขาไปดวย 

เชน การเดินปา การปนเขา ขี่มา พายเรือ ตกปลา เลนกอลฟ เปนตน ผูพักแรมประเภทนี้มักเปน

นักทองเที่ยวที่เดินทางไปพักผอนประจําปหรือเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห หองพักของโรงแรมประเภทนี้

มีหลายระดับราคา ตั้งแตระดับปานกลางจนถึงระดับแพงมาก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2558) 

สุรีย เข็มทอง (2558) ไดใหความหมายของ ธุรกิจโรงแรมวาเปนบริการที่พักทุกประเภทท่ี

รองรับการบริการใหแกนักทองเที่ยว และคนเดินทาง โดยที่พักจะจําแนกเปนกลุมโรงแรม โมเตล็  

และรีสอรท กลุมที่พักเหมือนบานหลังที่สอง กลุมที่พักระยะยาวประเภทโรงแรม หรือโรงแรมหองชุด   

กลุมท่ีพักระยะยาวที่เกิดจากแนวคิดของนักพัฒนาดานอสังหาริมทรัพย และกลุมที่พักขนาดยอม  

หรือที่พักบูติก 

จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา ธุรกิจที่พักแรม หรือธุรกิจโรงแรม เปนธุรกิจที่บริการ

ทางดานที่พักในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาด โดยธุรกิจที่พักเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

นักทองเที่ยวสามารถพักคางคืนชั่วคราวในระหวางการเดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบายและ

ปลอดภัย 

2.2.2 ประเภทของธุรกิจโรงแรม 

ประเภทของธุรกิจโรงแรม สามารถแบงประเภทของโรงแรมไดหลากหลายรูปแบบ โดยยึด

หลักการแบงตามจุดประสงคและเกณฑตาง ๆ ของโรงแรม เพ่ือใหเห็นความแตกตางและความ

เหมาะสมอยาชัดเจน 

นงคนุช ศรีธนาอนันต (2553) กลาววามีการจัดกลุมประเภทโรงแรมอาจอาศัยเกณฑตาง ๆ

ดังนี้ 

1) ที่ตั้งโรงแรมสามารถระบุประเภทไดตามทําเลที่ตั้ง เชน โรงแรมในเมือง

(City/Downtown Hotel) โรงแรมชานเมือง (Suburban Hotel) โรงแรมชายทะเล (Seaside 

Hotel) โรงแรม/ที่พักบนเขาหรือเชิงเขา (Mountain Resort) โรงแรมภูธรหรือในชนบท (In the 

Country) โรงแรมริมทางหลวง (Motor Hotel) โรงแรมสถานรถไฟ (Railway Hotel) โรงแรมทา

อากาศยาน (Airport Hotel) โรงแรมลอยน้ํา (Floatel) ฯลฯ (นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2553) 
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2) ขนาดการจัดประเภทโรงแรมตามขนาด สามารถพิจารณาจากจํานวนหองพักที่เปด

ใหบริการในแตละแหง แลวจึงมาจัดแบงเปนกลุมหากในทางปฏิบัติยังไมมีขอตกลงที่เปนแนวสากล

เพ่ือระบุขนาดที่แนนอนเชน ควรมีจํานวนหองพักมากเทาใดจึงจัดเปนโรงแรมขนาดใหญเนื่องจากใน

แตละทองถ่ินหรือแตละประเทศยอมมีสถานการณอุตสาหกรรมโรงแรมที่แตกตางกันตัวอยางหนึ่งของ

การจําแนกกลุมโรงแรมตามขนาดอาจจัดเปน 4 กลุม ไดแก (นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2553) 

(1) ต่ํากวา 150 หอง

(2) 150-299 หอง

(3) 300-600 หองและ

(4) มากกวา 600 หอง

ในบางทองถ่ินที่โรงแรมสวนใหญมีหองพักไมเกิน 400 หองอาจแบงเปน 3 กลุมกวาง ๆ คือ 

(1) ขนาดเล็กต่ํากวา 100 หอง

(2) ขนาดกลาง 100-300 หองและ

(3) ขนาดใหญ 300 หองข้ึนไป

3) จุดประสงคในการมาพัก/ใชบริการผูเขาพักในโรงแรม อาจเดินทางมาดวยเหตุผลแตกตาง

กันเมื่อระบบสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ทําใหมีผูคนเดินทางมาพักโรงแรมมากขึ้นดวยจุดประสงคที่

คลายคลึงกันจนกลายเปนกลุมลูกคาสําคัญของโรงแรมผูประกอบการโรงแรมจึงไดพัฒนากิจการใหมี

รูปแบบการบริการที่ตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมมากขึ้นกลายเปนประเภทโรงแรมเชนโรงแรม

สําหรับนักธุรกิจ (Business Hotel) โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention Hotel) โรงแรมเพ่ือการ

พักผอนตากอากาศ (Resort Hotel) โรงแรมแรมสําหรับการเลนเกมพนัน (Casino Hotel) โรงแรม

สําหรับแวะพักชวงสั้น ๆ ระหวางการเดินทาง (Transit Hotel) และโรงแรมสําหรับการเชาพักระยะ

ยาว (Residential Hotel) ซึ่งอาจทําสัญญาเชาเปนเดือนหรือเปนปการจัดประเภทโรงแรมตาม

จุดประสงคในการพักนี้ จึงสามารถแสดงถึงกลุมผูพักที่เปนลูกคาเปาหมายทางการตลาดของโรงแรม

นั้น ๆ และบอกถึงลักษณะบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการของกลุมผูพัก ซึ่งมี

พฤติกรรมการใชบริการตางกัน การจัดกลุมโรงแรมโดยพิจารณาจากจุดประสงคในการพักของแขก

สวนใหญนี้จะมีลักษณะเดียวกับการจําแนกโรงแรมตามประเภทผูพักในทางการตลาดซึ่งชวยในการ

สรางความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายตลาด (นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2553) 

4) ระดับของบริการการจัดกลุมโรงแรม วิธีนี้จะพิจารณาจากลักษณะการบริการโดยรวมของ

โรงแรมซึ่งสามารถแบงเปนระดับตาง ๆ โดยคาํนึงถึงคณุภาพและปริมาณสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในโรงแรมความหลากหลายของการใหบริการการออกแบบและประดับตกแตงอาคาร รวมถึง

หองพักการจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชระเบียบแบบแผนการทํางานมารยาทและทักษะของ
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พนักงานกําหนดอัตราราคา และบางก็รวมไปถึงลักษณะของแขกผูพักสวนใหญดวยตัวอยาง เชน     

การจําแนกกิจการเปนโรงแรมชั้นหรูหรา (Deluxe/Luxury Class) โรงแรมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม 

(First, Second, Third Class) โรงแรมชั้นประหยัด (Economy Class) โรงแรมชั้นนักทองเที่ยว 

(Tourist Class) เปนตน (นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2553) 

5) อัตราราคาหองพักการแบงกลุมโรงแรม โดยพิจารณาจากอัตราการคิดคาหองพักที่โรงแรม

กําหนดนี้แมจะไมสามารถแสดงถึงลักษณะกิจการไดอยางถูกตองเสมอไป แตในความจริงอัตราราคา

ยอมมีความสัมพันธกับปริมาณและคุณภาพของการบริการที่ตองอาศัยเงินลงทุนสูง จึงกลาวไดวาการ

แสดงอัตราราคาตามท่ีโรงแรมประกาศใชสามารถบงบอกไดในระดับหนึ่งถึงคุณภาพบริการในโรงแรม

และกลุมเปาหมายที่คาดวาจะจายคาบริการได รวมทั้งยังสามารถสรางความคาดหวังแกผูใชบริการได

อีกดวย ดังนั้นการใหขอมูลประเภทโรงแรมโดยแบงตามอัตราราคาเพ่ือบริการนักเดินทางจึงควรจํากัด

อยูในทองถ่ินที่มีสภาพเศรษฐกิจคลายคลึงกันเชนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีการจัดพิมพแผน

พับแสดงรายชื่อโรงแรมและที่พักในกรุงเทพฯ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2558) เพื่อบริการแกนักทองเที่ยว

โดยแบงเปน 6 กลุมตามอัตราราคาหองเดีย่วตอคืน คือ (นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2553) 

(1) กลุมราคาตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป

(2) กลุมราคาตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป

(3) กลุมราคาตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป

(4) กลุมราคาตั้งแต 400 บาทขึ้นไป

(5) กลุมราคาตั้งแต 100 บาทขึ้นไป

(6) กลุมที่พักราคาประหยัด (Guesthouses)

ขณะเดียวกันกองสถิติและการวิจัยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2555) ไดจัดแบงกลุม

สถานพักแรมเพื่อประโยชนทางสถิติโดยไมไดถือมาตรฐานสากลและมิไดเปนการจัดระดับของกิจการ

แตใชราคาต่ําสุดของราคาประกาศขาย (Rack Rate) เปนเกณฑในการจัดแบงกลุมเปน 5 กลุมดังนี้ 

(1) กลุมที่ 1 หมายถึง ราคาตั้งแต 2,500 บาทขึ้นไป

(2) กลุมที่ 2 หมายถึง ราคาตั้งแต 1,500 – 2,499 บาท

(3) กลุมที่ 3 หมายถึง ราคาตั้งแต 1,000 – 1,499 บาท

(4) กลุมที่ 4 หมายถึง ราคาตั้งแต 500 – 999 บาท

(5) กลุมที่ 5 หมายถึง ราคาต่ํากวา 500 บาท

6) การใชสัญลักษณหรือเครื่องหมายแสดงระดับโรงแรม เปนอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความพยายาม

ในการจัดประเภทที่เปนระบบมากขึ้นและไดรับความนิยมกวางขวางในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจํานวน

สัญลักษณท่ีใชจะแสดงมาตรฐานการบริการโรงแรมระดับตาง ๆ ตัวอยางสัญลักษณที่รูจักกัน
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แพรหลายคือรูป (ดาว) โดยใชจํานวนตั้งแต 1-5 ดวงและกําหนดระดับชั้นดังตอไปนี้                

(นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2553)    

  6.1) กลุมดาวเดียว หมายถึง โรงแรมท่ีมีขนาดเล็กสิ่งอํานวยความสะดวกและ

เฟอรนิเจอรพอใช มีหองน้ําหองสวมเพียงพอในลักษณะของการใชรวมกันมีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มสําหรับผูมาพักเทานั้นบรรยากาศเปนกันเอง 

  6.2) กลุมสองดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแตงไวอยางดีมีระดับหองพักสูงกวาระดับ

ดาวเดียวหองพักกวางขึ้นมีหองน้ําในตัวอาหารมีครบครันขึ้นไมบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ

บุคคลภายนอก 

  6.3) กลุมสามดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแตงไวอยางดีหองพักกวางข้ึนมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ มากขึ้นมีหองน้ําที่มีอางอาบน้ํามีบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ

บุคคลภายนอก 

  6.4) กลุมสี่ดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญตกแตงดีเปนพิเศษมาตรฐานสูงในดาน

บริการและความสะดวกสบายมีหองอาหารมากกวา 1 หอง 

  6.5) กลุมหาดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญประเภทหรูหรามีมาตรฐานสากล

ระดับสูงในทุก ๆ ดานคือ ทั้งดานหองพักหองอาหารการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ประเภทของโรงแรมสามารถแบงเปนประเภทหรือชนิดได โดยใช

เกณฑดังตอไปนี้ ขนาด สถานที่ตั้ง กลุมลูกคา ระดับการบริการ จุดประสงคในการมาพักหรือการใช

บริการผูเขาพักในโรงแรม สิ่งอํานวยความสะดวกที่มี อัตราราคาหองพัก จํานวนหอง และสัญลักษณ

หรือเครื่องหมายแสดงระดับโรงแรม 

2.2.3 การดําเนินธุรกิจโรงแรม 

การดําเนินธุรกิจโรงแรมมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายที่เจาของธุรกิจสามารถเลือกใชกับ

ธุรกิจของตนเองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนและทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจของผู

เปนเจาของธุรกิจเองวาจะเลือกใชวิธีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบใด 

แลชลีย และมอรริสัน (Lashley & Morrison, 2000) ไดกลาวสรุปวา มีนักวิชาการและ

นักวิจัยทั้งทางดานปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการจัดการสมัยใหมไดใหความหมาย

เก่ียวกับกิจกรรมของ Hospitality ไว 3 กรอบแนวคิดคือ สังคม (Social Domain) สวนบุคคล 

(Private Domain) และเชิงธุรกิจหรือพาณิชย (Commercial Domain) 

กรอบแนวคิดดานสังคม (Social Domain) เชื่อวาการใหการตอนรับ (Hospitality) ถูก

กําหนดโดยสังคม เชน งานศึกษาของ Heal ในป ค.ศ. 1990 ที่สรุปวา ในสังคมยุคกอนอุตสาหกรรม 

ยุคตนประวัติศาสตร และสังคมของประเทศตะวันตก จะมีความเชื่อหรือเปนหนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติกับ
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เพ่ือนบานและคนแปลกหนาผูมาเยือน ตามที่ปรากฏในการศึกษาประวัติศาสตร Homeric ของกรีก 

ยุคตนโรมัน ยุคสมัยกลาง ชนเผามารี ชนเผาอินเดียในแคนาดา ยุคตนของอังกฤษสมัยใหม และสังคม

ชาวเมดิเตอรเรเนียน (Lashley & Morrison, 2000) 

กรอบแนวคิดสวนบุคคล (Private Domain) จะพิจารณาในบริบทของการจัดเตรียมอาหาร 

เครื่องดื่มและที่พักในที่บาน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางเจาภาพ (Host) และแขกผูมาเยือน 

(Guest) จะตองพิจารณาถึงการคาดหวังทั้งของเจาภาพ (Host) และแขกผูมาเยือน (Guest)         

การพยายามทําใหแขกผูมาเยือนมีความรูสึกสะดวกสบาย (Comfortable Place) เหมือนพักที่บาน 

(Home) ปฏิบัติดวยความนุมนวล (Gender) เปนลักษณะความรูสึกสัมผัสสวนตัว (Personal 

Touches) (Lashley & Morrison, 2000) 

กรอบแนวคิดเชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย (Commercial Domain) กรอบแนวคิดนี้ตางจาก       

2 แนวคิดแรกที่วา แขกที่พักและเจาภาพหรือเจาของบานอาจมีความเกรงใจ ดูเหมือนจะเปนการ

ผูกมัดรวมกัน (Mutual Obligations) ดังนั้น Telfer (1996) จึงเห็นดวยกับ Dr.Johnson วาไมมีบาน

สวนบุคคลใดที่ผูพักจะสามารถทําในสิ่งที่ตนเองตองการเทากับการพักโรงแรมในเมือง แนวความคิดใน

การใหการตอนรับ (Hospilality) ในเชิงพาณิชยจึงเกิดข้ึนตามกระแสความเจริญเติบโตของทุนนิยม

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา การใชแบรนด (ตรายี่หอ) โรงแรม การควบคุมตนทุนการ

จัดการอยางเปนระบบจึงเกิดขึ้น (Lashley & Morrison, 2000) 

จากแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจดานที่พักสรุปไดวา ธุรกิจโรงแรมเปนการแลกเปลี่ยน

ของมนุษยรวมสมัย ดวยความสมัครในเขารวมและออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลคาหรือประโยชนแก

ผูเก่ียวของ ผานการจัดเตรียมที่พักอาศัย เชนงานบารบีคิว ปกนิก งานในสวน งานกีฬา ฯลฯ       

สวนอุตสาหกรรมโรงแรมจะประกอบดวยองคการธุรกิจที่เชี่ยวชาญในการใหบริการที่พักอาศัย        

หรืออาหาร และผูเก่ียวของ (Brigham,1994) 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูผลิตสินคาหรือเจาของบริการสามารถ

ขายสินคาหรือบริการของตนเองไดมากกวาคูแขง โดยสวนประสมทางการตลาดของสินคาที่เปน

ผลิตภัณฑจะประกอบไปดวย สวนประสมทางการตลาด 4 องคประกอบ แตสวนประสมทางการตลาด

ของธุรกิจดานการบริการจะประกอบไปดวยองคประกอบ 7 องคประกอบ โดยจากการศึกษาขอมูล

เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจดานการบริการ พบวามีนักวิชาการไดใหความหมายของ

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไวดังนี้ 
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2.3.1  ความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)   

 พิษณุ จงสถิตยวัฒนา (2554, หนา 10) กลาววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง ปจจัยแปรผันทางการตลาดที่ผูบริหารการตลาดเสนอใหแกตลาดเปาหมาย เพื่อบําบัดความ

ตองการพรอมทั้งนําความพอใจสูงสุดมาสูตลาดเปาหมาย  

 ในขณะที่ ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2557, หนา 28-29) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด  

หมายถึง กลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภค ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

(Promotion) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ (People) 

ปจจัยดานการสราง และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดย

สวนประกอบทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน และเทาเทียมกันขึ้นอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธ โดยเนน

น้ําหนักที่ปจจัยใดมากกวา เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายไดมากที่สุด 

 โดยท่ี ธงชัย สันติวงษ (2550, หนา 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา 

หมายถึง การผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายและระบบการจดัจําหนาย ซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุม

ผูบริโภคที่ตองการ 

 นอกจากนั้น เสรี วงษมณฑา (2552, หนา 17) ยังไดใหความหมายของสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ไววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเปน

เครื่องมือที่ใชรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการติดตอสื่อสารขององคการ 

 กลาวโดยสรุป สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธทางการตลาดที่มีความสําคัญกับ

ผูผลติสินคาหรือเจาของธุรกิจการบริการ เนื่องจากสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่จะทํา

ใหสินคาหรือบริการเกิดการยอมรับ พึงพอใจและตัดสินใจซื้อไดมากกวาสินคาหรือบริการคูแขง หาก

ผูผลิตสินคาหรือเจาของธุรกิจใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดใหถูกตอง ตรงใจ เหมาะสม

กับความตองการของผูบริโภคหรือผูใชบริการ 

 2.3.2 องคประกอบของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาสวนประสมทางการตลาดจะประกอบไปดวยองคประกอบ  

7 ประการดวยกัน ซึ่งจากการศกึษาคนควาขอที่เกี่ยวของ พบวามีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

องคประกอบของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไวดังนี้ 
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 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกนําเสนอสูตลาด เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางคุณคา (Value) และสนองความตองการของลูกคาใหเกิด

ความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑที่เสนอขายแกลูกคาตองมีคุณประโยชนหลัก (Core Benefit) ตองเปน

ผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) 

รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (Potential Product) เพ่ือความสามารถในการแขงขันใน

อนาคต ผลิตภัณฑที่นําเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

 นอกจากนั้น ศิริวรรณ เสรีรัตน (2556, หนา 53) ยังไดกลาวเพ่ิมเติมไววา ผลิตภัณฑที่มี

ตัวตนสามารถจับตองได จะมีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

  (1) ตัวผลิตภัณฑมีความหลากหลาย (Product Variety) โดยตัวผลิตภัณฑตองมี

หลากหลายเพ่ือใหผูบริโภคจัดหาไดตามความสนใจและความตองการของผูบริโภค 

  (2) คุณภาพ (Quality) ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเกิดข้ึนไดเพราะผูผลิตมีความตั้งใจจะ

ผลิตใหดีที่สุด ในเวลาเดียวกันสินคาที่มีคุณภาพมากที่สุดยอมมีราคาสูงตามไปดวย ดังนั้น การผลิต

สินคาใหมีคุณภาพระดับใดขึ้นอยูกับความตองการของตลาด และผูบริโภคเต็มใจซื้อในราคาที่สามารถ

ซื้อได เชน สินคาเกษตร จะแบงเปนเกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ผลผลิตที่เปนเกรดเอจะมีราคาสูงกวา

เกรดซี 

  (3) การออกแบบ (Design) การออกแบบเปนองคประกอบทีส่ําคัญของตัวผลิตภัณฑ 

เพราะความตองการของผูบริโภคจะซื้อสินคาไปใชจะขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ ประการแรก คือ 

คุณคาในประโยชนที่จะใชและคุณคาทางใจ ดังนั้นการออกแบบตองเนนตามความตองการของ

ผูบริโภค และความชอบของลูกคา 

  (4) รูปลักษณ (Feature) ตัวผลิตภัณฑจะตองมีลักษณะที่ปรากฏเปนเอกลักษณที่

เดนชัดใหกับผลิตภัณฑที่ลูกคารูจักและจดจําได 

  (5) ชื่อตรายี่หอ (Brand Name) เปนชื่อเรียกผลิตภัณฑซึ่งแสดงถึงลักษณะชื่อเสียง 

คุณภาพของสินคาและความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ 

  (6) การบรรจุภัณฑ (Packaging) รูปรางและลักษณะของหีบหอจะเปนปจจัยแสดง

ถึงคุณภาพ คุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละประเภท สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

  (7) ขนาด (Size) ขนาดเปนองคประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑอีกอยางหนึ่ง                          

ทําอยางไรจึงจะใหผลิตภัณฑมีขนาดตามความตองการของผูบริโภค และตองพิจารณาอีกวาควรจะมี 

ก่ีขนาด แตละขนาดควรจะมีรูปแบบอยางไร 

  (8) การบริการ (Service) ผลิตภัณฑบางประเภท จําเปนตองมีการบริการควบคูกัน

ไปกับการใชผลิตภัณฑนั้น เชน เครื่องทําความเย็น เครื่องซักผา ฯลฯ จําเปนตองมีบริการตรวจเช็คให
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ฟรีหลังจากผูบริโภคซื้อไปแลวในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป การบริการเชนนี้จะทําใหผูบริโภคมีความ

พึงพอใจและจงรักภักดีในสินคา 

  (9) การรับประกัน (Warranties) เปนการใหคํามั่นวาหากผลิตภัณฑที่ผูบริโภคซื้อไป

ใชเกิดความเสียหายในระยะเวลาที่กําหนด ทางผูขายจะรับผดิชอบตามสัญญาการประกันที่ทําไว 

  (10) การรับคืน (Return) เปนขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูขายวาถาสินคานั้นไมมี

คุณภาพผูขายจะรับคืนภายในชวงเวลาที่ไดตกลงกันไว 

 2) ปจจัยดานราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ผลิตภัณฑ (สินคาและ/หรือบริการ) โดยผูซื้อและผูขายตกลงกัน ราคาเปนปจจัยหนึ่งของสวนประสม

การตลาดท่ีจะกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูบริโภค หากประเมินวาผลิตภัณฑนั้นมีมูลคา (Value) และ

กอใหเกิดอรรถประโยชน (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจํานวนเงินที่จาย การกําหนดราคาสินคาเกิด

จากการตั้งเปาหมายทางการคาวาตองการกําไร ตองการขยายสวนครองตลาด  ตองการตอสูกับคูแขง

ขันหรือเปาหมายอ่ืน ๆ การตั้งราคาตองไดรับการยอมรับจากตลาดเปาหมายและสูกับคูแขงไดดวย 

  มูลคา (Value) หมายถึง ผลของการประเมินที่กําหนดในรูปของเงินตราที่สามารถ

สรางความพอใจใหแกผูประเมินซึ่งในที่นี้หมายถึงลูกคา เชน แหวนพลอยราคา 200 บาท แตเปน

แหวนที่คนรักมอบใหผูสวมใสอาจจะประเมินมูลคาของแหวนวงนี้มากกวา 200 บาทก็ได หรือเอาสิ่ง

อ่ืนไดมาแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบไมได เปนตน 

  อรรถประโยชน (Utility) หมายถงึ ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑนั้น ๆ วานําไป

ทําอะไรไดบาง เกิดประโยชนตอผูบริโภคอยางไรบาง เชน การไดสวมแหวนกอใหเกิดการยอมรับใน

สังคม หรือจัดเปนเครื่องประดับอยางหนึ่งทําใหเกิดความภูมิใจ หรือคนอื่นมองวาเปนคนดีมีฐานะดี 

เปนตน สิ่งเหลานี้จึงกลายเปนอรรถประโยชนของแหวน 

           ดังนั้นนักการตลาดจึงตองคํานึงถึงมูลคา และอรรถประโยชนของผลิตภัณฑใน

สายตาของผูบริโภคในการกําหนดราคาเพ่ือยึดหลักความพึงพอใจของผูบริโภค เพราะมิไดหมายความ

วาผูบริโภคจะตองการซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาต่ําเสมอไป ผลิตภัณฑบางชนิดหากขายราคาต่ํามาก ๆ 

อาจขายไมออกก็ไดเพราะผูบริโภคประเมินมูลคาและอรรถประโยชนต่ํา หรือหากขายราคาสูงมาก ๆ 

ก็อาจขายไมไดเชนกันหากผูบริโภคประเมินแลวรูสึกวาแพง เปนตน ราคาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน

หลาย ๆ ดานดวยกัน เพราะราคาเปนปจจัยตัวเดียวในสวนประสมการตลาดที่กอใหเกิดรายไดตอ

กิจการ สวนองคประกอบอ่ืน ๆ ลวนแลวแตเปนคาใชจายทั้งสิ้นราคาจึงมีความสําคัญดังตอไปนี้ 
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 1) ราคามีความสําคัญตอกิจการ ทั้งนี้เพราะราคาเปนตัวกําหนดความตองการของ

ตลาดเปาหมายและจะสงผลตอรายไดและกําไรของกิจการได จึงทําใหกิจการตองใหความสนใจตอ

การกําหนดราคาเพราะมีความสําคัญตอการอยูรอดและการเจริญเติบโตของกิจการ นอกจากนี้กิจการ

ยังใชเปนกลยุทธสําหรบัการแขงขันหรือการสรางสวนครองตลาดของกิจการได 

 2) ราคามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เพราะเปนพ้ืนฐานในการจัดสรรทรัพยากร

และปจจัยการผลิต จึงใชเปนตัวกําหนดทิศทางของการลงทุนและการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต เชน 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ปไหนพืชผลทางเกษตรมีราคาดีก็จะสงผลใหสินคาอื่น ๆ ขายดี

ไปดวยเพราะผูบริโภคสวนใหญเปนเกษตรกรมีอํานาจซื้อจึงทําใหเศรษฐกิจโดยรวมดีตาม ในทํานอง

ตรงขามหากพืชผลทางการเกษตรขายไมไดราคาหรือราคาต่ําก็จะทําใหคนสวนใหญของประเทศ

ยากจนเพราะไมมีรายไดจึงไมมีกําลังซื้อ 

  3) ปจจัยดานการจดัจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคา

หรือบริการไปสูตลาดเพ่ือใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามที่ตองการ โดยตองพิจารณาถึง

องคการตาง ๆ และทําเลที่ตั้งเพ่ือใหอยูในพื้นที่ที่เขาถึงลูกคาได เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและ

ประทับใจของลูกคา โดยการจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้

   (3.1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง 

เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการ

จัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

   (3.2) การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) 

หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา 

(Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory 

Management) 

  4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให

กระบวนการสื่อสารทางการตลาด ใหแนใจวาตลาดและผูบริโภคเขาใจและใหคณุคาในสิ่งที่ผูขายเสนอ 

โดยมีเครื่องมือที่สําคัญ 4 ชนิด คือ 

   (4.1) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสงเสริม

การตลาดท่ีดีที่สุดแตมีคาใชจายสูงที่สุด 

   (4.2) การโฆษณา (Advertising) เปนการเสนอขายสินคาหรือบริการ โดย

การใชสื่อ เพ่ือใหเขาถึงลูกคาจํานวนกลุมลูกคาจํานวนมากที่อยูกระจัดกระจายไดอยางรวดเร็ว สื่อ

โฆษณาที่สําคัญประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา ฯลฯ โดยเฉพาะเม่ือ
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มีการเปดตัวสินคาใหม ผูประกอบการยอมตองการใหสินคาเปนที่รูจักและติดตลาดไดโดยงาย วิธีที่จะ

ใชคงหนีไมพนการโฆษณา เพราะการโฆษณาสามารถสงขอมูลไปไดในวงกวางขึ้นอยูกับสื่อที่เราจะ

เลือกใช ในยุคที่มีการแขงขันกันสูงเชนปจจุบัน เชน สื่อโทรทัศน เนื่องจากแทบจะทุกครัวเรือนตางมี

โทรทัศนเปนของตนเอง การโฆษณาสอดแทรกไปตามชวงเวลาของขาวหรือละครที่มีผูชมจํานวนมาก

ถือเปนการใหขอมูลของสินคากับผูชมกลุมใหญไดอยางแนบเนียน สวนสื่อประเภทอ่ืน ๆ ก็ไดรับความ

นิยมในอันดับรอง ๆ ลงมา โดยเฉพาะสื่อรูปแบบใหม เชน อินเทอรเน็ต โรงภาพยนตร รถโดยสาร              

ก็เปนท่ีนิยมอยูมากเชนกัน เปนการใชสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ ใหเขาถึงผูบริโภคกลุมใหญเหมาะกับ

สินคาที่ตองการตลาดวงกวาง 

   (4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาด

ที่สามารถกระตุนใหเกิดการขายไดในทันที ไมวาจะในทางการโฆษณาหรือเครื่องมือการขาย ลักษณะ

การสงเสริมการขาย เชน การลดราคาแบบชั่วคราวเพ่ือเพิ่มยอดขายใหมากขึ้นเปนการจูงใจที่มุงสู

เปาหมาย 3 กลุม ไดแก 

    (4.3.1) การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค เพ่ือจูงใจใหเกิดการซื้อ

จํานวนมากขึ้น ตัดสินใจซื้อไดรวดเร็วหรือเกิดความตองการที่จะทดลองใชสินคา 

    (4.3.2) การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง เปนการสงเสริมการ

ขายที่มุงสูพอคาคนกลาง ผูจัดจําหนาย หรือผูขาย เพ่ือกระตุนใหคนกลางแนะนําผลิตภัณฑหรือสินคา

ใหม ๆ กระตุนใหคนกลางซื้อและเก็บผลิตภัณฑไวเพ่ือการจําหนายในปริมาณที่มากขึ้น 

    (4.3.3) การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงาน เปนการสงเสริมการ

ขายที่มุงใหพนักงาน หรือแผนกงานขายใชความพยายามในการขายสินคาใหไดมากขึ้น หรือเปนการ

กระตุนใหหาลูกคารายใหมหรือหาผูจัดจําหนายเพ่ิมเติมใหกับบริษัท 

  การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมที่มักจะใชรวมกับการโฆษณา หรือการขายโดยใช

พนักงานขาย เชน โฆษณาใหรูวามีการลด แลก แจก แถม หรือ สงพนักงานขายไปแจกสินคาตัวอยาง

ตามบาน เปนความพยายามทางการตลาดที่ไมใชงานดานการขายที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา 

   (4.4) การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 

เปนกิจกรรมที่เนนวัตถุประสงคเพ่ือใหสาธารณชนมีทัศนคติ ความเชื่อหรือมุมมองที่ดีตอองคการ อัน

จะสงผลตอการดําเนินงานอยางราบรื่นในระยะยาวขององคการ โดยการประชาสัมพันธจะถูกใชเพ่ือ

สงเสริมผลิตภัณฑ บุคลากร สถานที่ แนวคิดและกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ขององคการ 

  นอกจากนั้น ศิริวรรณ เสรีรัตน (2556, หนา 54-55) ยังไดกลาวไวเพ่ิมเติมวา          

การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพ่ือ

สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personnel 
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Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

มีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบ

ประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมท่ีสําคัญ     

มีดังนี้  

  (1) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับองคการ 

และ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ

โฆษณาจะเก่ียวของกับกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการ

โฆษณา (Advertising Tactics) และกลยุทธสื่อ (Media Strategy) 

  (2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร

และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล จะเก่ียวของกับ กลยุทธการขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling 

Strategy) และการจัดการหนวยงานขาย (Sales Force Management) 

  (3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ  

ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง 

การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค 

(Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade 

Promotion) และการกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย (Sale 

Force Promotion) 

  (4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การให

ขาวเปนการเสนอความคิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 

หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับ

กลุมใดกลุมหนึ่งการใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

  (5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 

และการตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการ

ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ

โดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขาย 

โดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค และการขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ  

ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคปูองแลกซื้อ 
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 5) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑและการใหบริการ ซึ่งจะตองถูกตอง รวดเร็ว เปนท่ีพอใจและประทับใจในความรูสึกของ

ผูบริโภค ซึ่งเปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพ่ือจัดสงผลิตภัณฑหรือบริการใหกับลูกคา เพ่ือให

เกิดความแตกตาง 

 6) ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ (People) หมายถึง ผูที่มีสวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑ

ทั้งหมดซึ่งหมายรวมถึง ทั้งลูกคา บุคลากรที่จําหนายและบุคคลที่ใหบริการหลังการขาย บุคลากร 

ผูใหบริการจําเปนตองคัดเลือกใหมีการฝกอบรมและมีสิ่งจูงใจ เพ่ือทําใหสามารถสรางความพึงพอใจ

และเกิดความแตกตางจากคูแขงขันรายอื่น ๆ 

 7) ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) หมายถึง การแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานที่มองเห็นได 

เชน การสรางสภาพแวดลอมของสถานที่ขององคกร การออกแบบตกแตง การแบงสวนหรือแผนกของ

พ้ืนที่ รวมท้ังอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการใหบริการที่สามารถดึงดูดใจลูกคาเพ่ือให

ลูกคามองเห็นภาพลักษณหรือคุณคาของบริการที่สงมอบและที่เหนือกวาคูแขงไดอยางชัดเจน 

 กลาวโดยสรุป สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ  

โดยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจดานการบริการจะประกอบไปดวยสวนประสมทั้งหมด 7

องคประกอบ คือ สวนประสมดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย 

กระบวนการใหบริการบุคลากร โดยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 สวนประสมนี้ ผูผลิตสินคาหรือ 

ผูใหบริการจะตองเลือกใหความสนใจและจัดลําดับความสําคัญใหถูกตอง จึงจะสรางความสนใจ  

ความพึงพอใจและกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได 

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ  

 2.4.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจเปนกระบวนการประเมินผลเก่ียวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดจากทางเลือกปฏิบัติ ที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายไดมากที่สุด 

โดยไดมี ผูที่ใหความหมายเก่ียวกับการตัดสินใจเพิ่มเติม ดังนี ้

 ฉัตราพร เสมอใจ (2550) ไดใหความหมายการตัดสินใจวาเปนกระบวนการในการเลือกที่จะ

กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู ซึ่งผูใชบริการมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ

ของสินคาและบริการอยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยที่จะเลือกบริการตามขอมูลและขอจํากัด

สถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูใชบริการ 
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 เอกรัฐ วงศวีระกุล (2553) ไดกลาววาการตัดสินใจ คือ กระบวนการใชความคิดของมนุษย  

ที่ผูกพันกับปรากฏการณอันเกิดจากบุคคลและสังคมการตัดสินใจนี้มีพ้ืนฐานบนสมมติฐานของ

ขอเท็จจริงที่มีคุณคา และครอบคลุมตัวเลือกที่ไดรับการเลือกสรรแลวจากตัวเลือกอื่น ๆ ตามจุดหมาย

ที่ตองการ 

 การตดัสินใจ เปนกระบวนการสําคัญขององคการที่ผูบริหารจะตองกระทําอยูบนพ้ืนฐานของ

ขอมูลขาวสาร (Information) ซึ่งไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล และกลุมใน

องคการ (Gibson & Ivancevich, 1979) 

การตัดสินใจองคการ เปนกระบวนการที่จะแกไขปญหาขององคกร โดยการคนหาทางเลือก

และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว 

(Jones, 1984) 

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกกระทําในทางเลือก

ที่เห็นวาดีที่สุดจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยูโดยการพิจารณาอยางรอบคอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่

ตองการ 

2.4.2 กระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจใชบริการของผูใชบริการสามารถพิจารณาตามขั้นตอนตาง ๆ ไดเปน  

5 ขั้นตอนโดยเริ่มจากเหตุการณกอนที่จะมีการใชบริการจริง ๆ จนถึงเหตุการณภายหลังจากการใช

บริการ ซึ่งสรุปขั้นตอนที่สําคัญ (Kotler & Keller, 2006, p. 181) ดังภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นถึง

โมเดล 5 ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ 

 

ภาพที่ 2.1: แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ 

 

 
 

ที่มา: Kotler, P., & Keller, K.  (2006).  Marketing management (12th ed.).  Upper Saddle 

River, NJ: Pearson Education. 
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 จากภาพที่ 2.1 สามารถอธิบายโมเดล 5 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจใชบริการของ

ผูใชบริการได ดังนี้ (Kotler & Keller, 2006) 

 1) การรับรูถึงความตองการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการใชบริการที่มีจุดเริ่มตน

มาจากการที่ผูใชบริการมีความตองการท่ีอาจไดรับจากการกระตุนจากภายนอก เชน สื่อโฆษณาที่มี

ความนาสนใจหรือจูงใจจากคนรอบขางที่มีประสบการณการใชบริการ เปนตน หรือจากภายใน เชน 

ความรูสึกหิว ความตองการขั้นพ้ืนฐาน เปนตน (Kotler & Keller, 2006) 

 2) การคนหาขอมูล (Information Search) หลังจากที่ผูใชบริการเกิดความตองการ การ

คนหา เสาะหา หรือการศึกษาขอมูล เปนขั้นตอนที่เกิดตอมาแตทั้งนี้กระบวนการหาขอมูลในขั้นตอนนี้ 

อาจไมเกิดขึ้นในกรณีที่ผูใชบริการมีความตองการสูงมากและสามารถใชบริการในทันที การเสาะหา

ขอมูลอาจไมมีเพราะผูใชบริการจะใชบริการในทันที แตถาหากมีความตองการธรรมดาและไมอาจใช

บริการไดทันที การหาขอมูล จะเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจใชบริการ (Kotler & Keller, 2006) 

 3) การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูใชบริการมี

ขอมูลที่ทําการเสาะหาแลว จากนั้นผูใชบริการจะเกิดความเขาใจ และประเมินทางเลือกตาง ๆ 

หมายถึง การตัดสินใจวาจะใชบริการใด หรือใชบริการท่ีไหน ผูใชบริการในแตละคนมีแนวทางการ

ตัดสินใจที่แตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับสถานการณของการตัดสินใจและทางเลือกที่มีอยู นักการตลาด

จําเปนตองรูถึงวิธีการตาง ๆ ที่ผูใชบริการ ใชในการประเมินทางเลือก กระบวนการการประเมินผล

เปนเรื่องที่คอนขางซับซอน และไมใชกระบวนการเดียวที่ใชกับผูบริการทุกคน ดังนี้ (Kotler & 

Keller, 2006) 

  3.1) คณุสมบัติผลิตภัณฑ (Attributes) และประโยชนของการใชบริการที่ไดรับ คือ

การพิจารณาถึงผลประโยชนที่ไดรับและคุณสมบัติของบริการนั้นวาไดอะไรจากการใชบริการ 

  3.2) ผูใชบริการจะใหน้ําหนักความสําคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Degree of 

Importance) คือ การพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ (Attributes Importance) ของบริการ

เปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของบริการ (Salient Attributes) ดังนั้นความเชื่อเก่ียวกับ

ชื่อเสียงในบริการนั้น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ 

  3.3) ความเชื่อถือตอตราสินคา (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเชื่อถือ

ตอตราสินคาบริการ หรือภาพลักษณของการบริการ (Brand Image) ที่ผูใชบริการไดเคยพบเห็นรับรู                   

จากประสบการณในอดีต 

  3.4) ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินวามีความพอใจตอสินคา        

แตละตราสินคาแคไหน ถานําคุณสมบัติของการบริการมาเทียบความพึงพอใจท่ีไดรับจากคุณสมบัติ

ของแตละสินคาแลวจะสามารถประเมินการเลือกซื้อสินคาไดงายข้ึน 
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  3.5) กระบวนการประเมิน วิธีนี้เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีนําเอาปจจัยสําหรับการตัดสินใจ 

เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในตราสินคา คุณสมบัติของสินคามาพิจารณาเปรียบเทียบใหคะแนน 

เพ่ือหาผลสรุปวา ตราสินคาใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุดกอนการตัดสินใจซื้อตอไป 

 4) การตดัสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจทําให

ผูบริโภคสามารถจัดลําดับความสําคัญของการเลือกซื้อไดแลว ในข้ันตอไปคือการพิจารณาถึงทัศนคติ

ของผูอ่ืนท่ีมีตอการตัดสินใจซื้อ (Attitudes of others) และปจจัยที่ไมสามารถคาดการณได

(Unexpected Situation) การท่ีผูบริโภคสามารถประเมินและเลือกสินคาหรือตราสินคาไดแลว ไมได

หมายความวาจะเกิดการซื้อไดเพราะปจจัยทั้งสองอยางนี้ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเลือก

บริโภคสินคานั้น ๆ ได (Kotler & Keller, 2006) 

 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลงัจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะ

ไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับ

ทราบถึงขอดีตาง ๆ ของสินคา ก็ทําใหเกิดการซื้อซ้ําไดหรืออาจมีการแนะนําใหเกิดผูบริโภครายใหมได

แตถาไมพอใจผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคาในครั้งตอไป และอาจสงผลเสียตอเนื่องจากการบอกตอทําให

ผูบริโภคซื้อสินคาไดนอยลงตามไปดวย (Kotler & Keller, 2006) 

 สามารถสรุปไดวากระบวนการตัดสินใจ (Process of Decision Making) เปนการกําหนด

ขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแตข้ันตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย การตัดสินใจโดยมีลําดับข้ันของ

กระบวนการดังกลาวเปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล และมีกฎเกณฑซึ่งเปนการตัดสินใจโดยใช

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือชวยในการหาขอสรุปเพื่อการตัดสินใจ 

จากแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ (Decision Making in Services) สรุปไดวา        

การตัดสินใจเปนการพิจารณาโดยการใชขอมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะหอยางถี่ถวนในการหา

ทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดจากหลาย ๆ ทางเลือก  

 

2.5 แนวความคิดเก่ียวกับนักทองเที่ยว 

 นักทองเท่ียวก็เปรียบเสมือนเปนนักทองเที่ยวกลุมหนึ่ง แตจะแตกตางกันที่ประเภทบริการที่

ตัดสินใจเลือกใชวาควรเปนประเภทบริการใด ดังนั้นการที่จะเขาใจนักทองเที่ยวไดวาจะมีพฤติกรรม 

หรือลักษณะของการทองเที่ยวอยางไร ซึ่งยอมมีความแตกตางกันออกไป ซึ่งการศึกษาพฤติกรรม

มนุษยนั้นเปนการศึกษาปรัชญาหลักของการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสังคม เพราะในการศึกษา

วิทยาศาสตรสังคมนั้น จะมีการศกึษาถึงบทบาทของสิ่งแวดลอมตอพฤติกรรมมนุษย และการ

แสดงออกของพฤติกรรมและบทบาท จึงถือเปนสิ่งที่สําคัญ 
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2.5.1 ความหมายของพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเปนพฤติกรรมหนึ่งของนักทองเที่ยว ซึ่งแสวงหา จัดเลือกใช ใช

ประโยชน และประเมินบริการ บริการที่คาดวาจะสามารถสนองความตองการของตนเองได โดยจาก

การศกึษาเก่ียวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว พบวามีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ

พฤติกรรมนักทองเที่ยว (Consumer Behavior) ไวดังนี้ 

 สมชาติ อูอน (2552) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวไววา พฤติกรรมนักทองเที่ยว 

หมายถึง การเคลื่อนยายของผูคนจากแหงหนึ่งไปสูอีกแหลงหนึ่ง ไมวาจะเปนการเดินทาง

ภายในประเทศและการเดินทางระหวางประเทศ การเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาหา

ความรู เพ่ือการกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ การเยี่ยมญาติพ่ีนอง สุวีรณสัญ โสภณศิริ (2554) ให

ความหมายวาของพฤติกรรมนักทองเท่ียวเพ่ิมเติมวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเปนการกระทําหรือ

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่แสดงออกเพ่ือแสวงหาความสุข ความพึงพอใจใหกับตนเอง โดยการ

เดินทางไปเยี่ยมชมและพักหรือไมพักคางคืนยังสถานที่ตาง ๆ  

 จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมนักทองเที่ยว หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินใจของนักทองเที่ยวที่ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอความตองการและความจําเปนของตนเอง เพ่ือให

เกิดความพอใจในการจัดหาการใชจายเก่ียวกับบริการ และการบริการ เชน พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ทําการทองเที่ยวเพ่ือแสวงหาใชประโยชนและประเมินบริการที่คาดวา

จะสามารถสนองความตองการและการพักผอนของตนเองได 

 2.5.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบวา มีผูเสนอ

แนวคิดดานปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวนั้นมีหลายปจจัย ซึ่งมีนักวิชาการไดมีการศึกษา

อยางกวางขวาง โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2: ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว 

 

 
 

ที่มา: ธัญชนก แววแกว.  (2557).  พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ประเทศเกาหลีหรือญี่ปุน.  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี. 

 

 ในขณะที่สํานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (2556) ไดให

รายละเอียดเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยว วามีอยูดวยกันหลายปจจัยโดย

สามารถแบงแยกได 5 ปจจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1) วัฒนธรรม หมายถึง สัญลักษณหรือสิ่งที่คนเราสรางขึ้นเพ่ือเปนเครื่องกําหนด

พฤติกรรมมนุษยใหอยูในระเบียบในสังคม โดยวัฒนธรรมจะเปนตัวที่กดดันใหคนในสังคมประพฤติ

ปฏิบัติตาม เพราะไมปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ  ก็จะไมเปนที่ยอมรับของกลุมสังคมนั้น ๆ 

เปนตน (สํานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2556) 

  2) ชั้นของสังคม โดยในสังคมจะมีการแบงแยกบุคคลที่อยูรวมกันเปนจํานวนมาก

ออกเปนกลุมตาง ๆ ในสังคม ซึ่งการแบงกลุมนี้สามารถแบงไดหลายวิธี เชน การแบงไปตามบทบาท 

หรือคานิยมในสังคมโดยสามารถแบงชั้นทางสังคมไดเปน 3 ระดับ คือ (สํานักบรรณสารและ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2556) 

ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ปจจัยทางสังคม

และเศรษฐกิจ 

ปจจัยที่ทําใหเกดิการ

เดินทาง 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

- อายุ  

- รายได 

- เพศ 

- การศึกษา 

- คาใชจายในการ

เดินทาง  

- เวลา 

- ความต้ังใจ 

-

- ทรัพยากรการ

ทองเที่ยว  

- ความปลอดภัย 

- โครงสรางพ้ืนฐาน 

- การบริการ 

- การประชาสัมพันธ 

- ภาพลักษณ 

- เศรษฐกจิและ

การเมือง 

- คานิยม 

- เสนทางการคมนาคม 

- นโยบายการเมือง 



29 

 

 

   2.1) สังคมชัน้สูง เปนกลุมคนที่มีรายไดสูง ชอบของใหมราคาแพง เปน

ครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย มีกําลังเลือกใชสูง ดังนั้นบริการที่ผลิตขายใหคนกลุมนี้จะตองเปนบริการ

แบบพิเศษ ใชวัสดุดีผลิตจํานวนนอย แตจําหนายในราคาสูง เปนตน 

   2.2) สังคมชั้นกลาง เปนกลุมคนกลุมใหญที่สุดในสังคม โดยเปนสังคมของ                

ผูมีการศึกษาดี แตมีความเปนอยูท่ีตองอดออมเพื่อสรางฐานะใหดีข้ึน ดังนั้น กลุมคนกลุมนี้จะมีการ

ตัดสินใจเลือกใชดวยเหตุผลรอบคอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะ

บริการที่มีราคาสูง ๆ เชน บาน หรือรถยนต เปนตน 

   2.3) สังคมชั้นต่ํา โดยกลุมคนเหลานี้จะไดแก กลุมผูใชแรงงาน กรรมกร 

โดยจะเปนกลุมที่มีรายไดนอย จึงตองใชเงินอยางระมัดระวัง และมีการบริโภคคอนขางจํากัด 

  3) กลุมอางอิง หมายถึง กลุมสังคมแบบไมเปนทางการที่นักทองเที่ยวเขาไปมีสวน

รวมดวย เชน กลุมเพ่ือนรวมสถาบัน กลุมเพ่ือนรวมงานสมาคม ชมรมตาง ๆ ซึ่งแตละกลุมก็จะมี

ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมคลายคลึงกันไปในแตละกลุม (สํานักบรรณสารและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2556) 

  4) ครอบครัว โดยจะประกอบไปดวยสมาชิกในครอบครวั เชน พอ แม ลูก ปู ยา ตา 

ยาย ฯลฯ ซึ่งกลุมคนเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใช โดยสวนมากเด็กจะเลียนแบบ

บุคลิกลักษณะจากพอ แม หรือบุคคลตาง ๆ ในครอบครัว เปนตน (สํานักบรรณสารและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2556) 

  5) ปจจัยสวนบุคคล โดยปจจัยสวนบุคคลจะมีความสําคัญมาก เพราะเปนจุดใหญที่

แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคลวามีผลมาจากอะไร โดยปจจัยสวนบุคคลมีอยูดวยกันหลาย

ปจจัย ดังนี้ (สํานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2556) 

   5.1) ความตองการ คือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการความ

ปลอดภัย ความตองการความรัก และความเปนเจาของความตองการความยอมรับนับถือจากกลุม 

และความตองการความสําเร็จในชีวิต 

   5.2) แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจในการเลือกใช โดยสามารถแบงออกได

เปน 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ คือ เงิน รายได อายุการใชงาน และอีกหนึ่งลักษณะ คือ 

แรงจูงใจทางอารมณ คือ ความภาคภูมิใจ และความมั่นใจ  เปนตน 

    5.3) การรับรู คือ การยอมรับในสิ่งเราภายในของตนเองภายใต

ประสบการณของตนเองและบุคลิกลักษณะที่ตนเองมีอยู   
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   5.4) การเรยีนรู หมายถึง การแสวงหาความรู ความชํานาญโดยการศึกษา

คนควาจากแหลงขาวสารตาง ๆ เพ่ือทําใหไดรับประสบการณ ความรู ซึ่งจะนํามาสูความเชื่อ และ

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอไป 

   5.5) ทัศนคติ คือ ความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ซึ่งถูกสรางโดย

ประสบการณจากอดีตหรือความสัมพันธกับกลุมบุคคลที่เก่ียวของดวย 

   5.6) บุคลิกภาพ หมายถึง ทาที ภาพลักษณของบุคคลแตละบุคคล ซึ่งเกิด

จากการสั่งสมประสบการณ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ศาสนา สังคม การศึกษา อาชีพ รายได ซึ่งปจจัย

ตาง ๆ เหลานี้ มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการทั้งสิ้น 

 กลาวโดยสรุป ปจจัยที่ทําใหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวแตกตางกันออกไปจะประกอบไป

ดวย ปจจัยตาง ๆ โดยปจจัยที่สําคัญ คือ ลักษณะทางประชากร สภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนกลุม

อางอิง หรือเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล และปจจัยภายในของบุคคลแตละบุคคล เชน ทัศนคติ  

บุคลิกภาพ ความรู ความตองการ เปนตน 

 2.5.3 พฤติกรรมการตดัสินใจของนักทองเที่ยว 

 การศึกษาถึงพฤติกรรมนักทองเท่ียวในการตัดสินใจทองเที่ยว เพ่ือตอบสนองความตองการ                 

ของนักทองเท่ียวใหไดรับความพอใจ ซึ่งพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจทองเที่ยวเปน

ปฏิกิริยาของนักทองเที่ยวท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดรับหรือการใชบริการทางการทองเที่ยว รวมทั้ง

กระบวนการตาง ๆ ในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซึ่งพอจะระบุถึงพฤติกรรมนักทองเที่ยวในการ

ตัดสินใจทองเที่ยววามีข้ันตอนสําคัญอยู 9 ขั้นตอนดังตอไปนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2558) 

 ข้ันตอนที่ 1 การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว (Tourism Promotion) เปนการอํานวย

ขาวสารขอมูลของการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย โดยผานสื่อตาง ๆ และหนวยงานที่

เก่ียวของทําใหนักทองเที่ยวไดรับขาวสารการทองเที่ยวเหลานั้น เชน จากหนังสือพิมพ จากนิตยสาร 

จากองคการสงเสริมการทองเท่ียว จากบริษัทนําเท่ียว จากญาติมิตร เปนตน ขอมูลทางการทองเที่ยว 

จากญาติมิตร เปนตน ขอมูลทางการทองเที่ยวอาจเปนขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร สภาพภูมิศาสตร ที่พัก คมนาคม ความปลอดภัย  

 ข้ันตอนที่ 2 ความตองการของนักทองเทีย่วแตละคน (Need) เมื่อนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย           

ไดรับขอมูลการทองเที่ยวแลว จะกอเกิดความตองการทองเที่ยวข้ึนภายในจิตใจของนักทองเที่ยว 

แตละคน  

 ข้ันตอนที่ 3 สิ่งจูงใจสําหรับนักทองเที่ยว (Motivation) เปนแรงกระตุนทําใหอยากทองเที่ยว            

ซึ่งเกิดจากปจจัย 2 ประการ คือ Push Factor เปนสภาพของเงื่อนไขมากระตุนผลักดันใหเกิดความ

ตองการหลีกหนีความจําเจ ซ้ําซากในชีวิตประจําวันเพ่ือไปทองเที่ยว และ Pull Factor เปนสภาพ
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เงื่อนไขที่ดึงดูดใหไปชมแหลงทองเทีย่ว หรือรวมกิจกรรมทางการทองเที่ยวซึ่งอาจแบงสิ่งที่จูงใจเปน  

4 ประเภท คือ  

  1) สิ่งจูงใจทางดานกายภาพ (Physical Motivation) ซึ่งเปนแรงกระตุนท่ีเกิดจาก

ความตองการพักผอนทางรางกายและจิตใจ 

  2) สิ่งจูงใจทางดานวัฒนธรรม (Culture Motivation) เปนแรงกระตุนที่เกิดจาก

ความตองการอยากรูจักวัฒนธรรมที่ไมเคยรูจักมากอน รวมทั้งการดําเนินชีวิต ศิลปะ สถานที่ทาง

ประวัติศาสตร และเทศกาลตาง ๆ 

  3) สิ่งจูงใจทางดานสวนตัว (Personal Motivation) เปนแรงกระตุนที่เกิดจากความ

ตองการสวนตัว 

  4) สิ่งท่ีจูงใจดานสถานภาพและชื่อเสียง (Prestige and Status Motivation)  

เปนแรงกระตุนที่เกิดจากความตองการพัฒนายกระดับตัวเองใหสูงขึ้นและสรางชื่อเสียง 

 ข้ันตอนที่ 4 การตัดสินใจของนักทองเท่ียว (Decision Making) เปนองคประกอบที่สงผล

กระทบตอการทองเที่ยวมาก เมื่อผูประสงคเดินทางจากการทองเท่ียวไดรับขอมูลทางการทองเท่ียว

แลวเกิดความตองการอยากทองเที่ยว อีกทั้งแรงกระตุนจากสิ่งจูงใจจะทําใหเกิดภาพลักษณทางการ

ทองเท่ียวของแตละทองถิ่นข้ึน เพ่ือประกอบการพิจารณาการตัดสินใจวาจะไปทองเที่ยวที่ไหน โดย

คํานึงถึงความปลอดภัย ประหยัด สะดวกสบาย และความอภิรมยมากที่สุดเปนเกณฑ ภาพลักษณ

ทางการทองเที่ยวของสถานท่ีทองเที่ยวอาจปรากฏทั้งในลักษณะบวก หรือลบก็ได  

 ข้ันตอนที่ 5 การวางแผนคาใชจายการทองเที่ยว (Planning for Expenditure) โดยปกต ิ

เมื่อตัดสินใจจะไปสถานท่ีทองเที่ยวใด ก็ตองศึกษาคาใชจายในการทองเที่ยว ยิ่งถาไปทองเที่ยว

ตางประเทศจะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากก็ตองเตรียมเงินไวจึงตองมีการวางแผนกอน ในการ

วางแผนคาใชจายในการทองเที่ยว จะตองวางแผนคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการทองเที่ยวสถานที่

นั้น ๆ  

 ข้ันตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เม่ือตัดสินใจเลือกสถานที่

ทองเท่ียวที่แนนอน และมีการวางแผนคาใชจายเสร็จแลว ในขั้นนี้ผูเดินทางจะตองเตรียมตัวในเรื่อง

การจองตั๋วพาหนะ ในการเดินทาง การจองรายการการทองเที่ยว การเดินทาง จัดทําเอกสารตาง ๆ

ของการเดินทาง  

 ข้ันตอนที่ 7 การเดินทางทองเที่ยว (Travel) เปนการเดินทางจากบานเพ่ือไปทองเที่ยว

จนกระทั่งทองเที่ยวเสร็จแลวเดินทางกลับถึงบาน โดยจะมีการประเมินผลของการทองเที่ยวเปนระยะ ๆ 

ตามประสบการณที่ไดรับเริ่มตั้งแตยานพาหนะที่นําไปสูจุดมุงหมายปลายทาง หรือแหลงทองเท่ียว
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สภาพแวดลอมตาง ๆ ตลอดจนที่พัก อาหารการกิน และอ่ืน ๆเพ่ือประเมินผลการเดินทางทองเที่ยวครั้ง

นี้วาเปนที่นาพึงพอใจหรือไม ซึ่งสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางในครั้งตอไป  

 ข้ันตอนที่ 8 ประสบการณการทองเที่ยว เมื่อนักทองเท่ียวไดมีการประเมินผลการเดินทาง

อาจเปนสถานที่ สภาพแวดลอม ผูคน การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ก็จะไดผลของประสบการณ

การทองเที่ยว  

ขั้นตอนที่ 9 ทัศนคติของนักทองเที่ยว เม่ือทองเที่ยวไดรับประสบการณจากการทองเที่ยว  

ก็จะเกิดทัศนคติจากการทองเที่ยวครั้งนี้ ถาหากนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติที่ดีตอ

การทองเที่ยวในครั้งนี้ และอาจจะทําใหกลับมาทองเที่ยวอีกครั้ง 

กลาวโดยสรุป พฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเท่ียวเปนแนวความคิดท่ีศึกษาถึงพฤติกรรม

ของนักทองเท่ียวในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ซึ่งถือเปนปฏิกิริยาที่มีความเก่ียวของกับการ

ใหบริการทางการทองเที่ยว รวมทั้งกระบวนการและการเตรียมความพรอมตาง ๆ การตัดสินใจเพ่ือ

เดินทางทองเที่ยวโดยสามารถประเมินผลของความพึงพอใจในการทองเที่ยวไดทั้งในแงบวกและแงลบ 

ขึ้นอยูกับประสบการณของการทองเท่ียวในครั้งนั้น โดยสงผลถึงการทองเที่ยวในครั้งตอไปนี้ และอาจ

ทําใหกลับมาทองเท่ียวอีกครั้ง 

จากแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว สามารถกลาวโดยสรุปไดวา พฤติกรรม

นักทองเที่ยวจะหมายถึง ความตองการ การเลือกใช การใช ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ 

การบริการ โดยบุคคลแตละบุคคลจะมีพฤติกรรมนักทองเท่ียวแตกตางกันออกไป โดยปจจัยที่ทําให

พฤติกรรมนักทองเที่ยวแตกตางกันมีอยูดวยกันหลายปจจัย เชน การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอม 

บุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงเรื่องของสภาพสงัคม กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอความคิด อาชีพ 

รายไดของบุคคลนั้น ๆ เปนตน ซึ่งพฤติกรรมนักทองเที่ยวนั้นเปนสิ่งสําคัญที่ผูผลิตบริการตองทราบวา 

บริการของตนเองมีกลุมเปาหมายเปนใคร มีลักษณะเฉพาะบุคคลอยางไร มีอํานาจในการเลือกใชมาก

นอยเพียงใด เพ่ือที่จะนําไปปรับใชเพ่ือการวางแผนการตลาดเพ่ือสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

 วัฒนา ทนงคแผง (2560) ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

เขตพ้ืนที่จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดเครื่องมือที่นําไปใชแกปญหาการบริหารจัดการ

ธุรกิจใหสามารถสรางรายไดและประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการเปนรูปแบบการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) ดวยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทาง BSC ที่ใชเปนกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษา
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วิเคราะหจากตัวชี้วัด 4 ดาน คือ ดานการเงินการลงทุน ดานลูกคาผูใชบริการ ดานการบริหารจัดการ

ภายในองคการ ดานการเติบโตและการพัฒนา จาก 20 กลุมผูใหขอมูลซึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจ 

โรงแรมขนาดเล็ก ผูบริหาร จํานวน 13 กลุมตัวอยาง มีพนักงานผูปฏิบัติงานใหขอมูล 7 กลุมตัวอยาง 

และสังเกตพฤติกรรมลูกคาผูใชบริการ เพ่ือนําขอมูลที่ไดทําการ SWOT Analysis และกําหนดเกณฑ

วัดผลความสําเร็จของธุรกิจดวยจากตัวชี้วัดความสําเร็จทั้ง 4 ดานตามเกณฑสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เปนเครื่องมือตรวจสอบวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

ผลการวิจัย พบวา การจัดการดานการเงินการลงทุนควรหาแหลงเงินทุนจากภายนอกใหเหมาะสมกับ

การลงทุนในสวนของเจาของดานลูกคาผูใชบริการควรเพ่ิมความหลากหลายของกลุมลูกคาที่มาใช

บริการ ดานการบริหารจัดการภายในองคการตองกําหนดหนาที่ภาระงานใหชัดเจน การเติบโตและ

การพัฒนาบุคลากรในการขยายกิจการจําเปนตองเตรียมความพรอมในเรื่องของบุคลากรและ

งบประมาณ โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหเกิดทักษะและ

สามารถแกไขปญหาในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 พิทักษ ศิริวงศ (2560) ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาท่ีพักแบบโฮมสเตยในแหลงทองเที่ยว

เมืองโบราณอูทอง ผลการวิจัยพบวา (1) การศึกษาสภาพการณและความตองการในการพัฒนาที่พัก

แบบโฮมสเตยในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทองอยูในระดับมาก (2) ประเมินศักยภาพและความพรอม

ในการพัฒนาท่ีพักแบบโฮมสเตยอยูในระดับมาก มบีริบทของพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอูทองอยูในระดับ

มาก (3) การนําไปใชโดยการอบรมมีคะแนนกอนการอบรมและหลังการอบรมเฉลี่ยแตกตางกัน 

การศกึษาดูงาน มอบใบงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูไดผลการพัฒนาโฮมสเตยตนแบบ 2 แหง

และจัดทําคูมือการจัดการและทองเที่ยวโฮมสเตย (4) ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอโครงการ

พัฒนาที่พักแบบโฮมสเตยอยูในระดับมาก และถอดบทเรียนผลท่ีเกิดขึ้นมีความสําเร็จ จากผลการ

ดําเนินการพัฒนาโฮมสเตยตนแบบปจจัยนําสูความสําเร็จจากผูนําและความรวมมือของสมาชิกและ

เกิดการพัฒนาโฮมสเตยตนแบบ และบทเรียนในดานขอจํากัดของสถานที่พัก ทุนการจัดตั้ง และการ

ดําเนินงานใหบริการ เนื่องจากมีอาชีพสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม 

 ระชานนท ทวีผล (2560) ทําการศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจที่

พักโฮม สเตย ในเขตพ้ืนที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษา

การประเมินศักยภาพและการวางแผนการจัดการ และ (2) ศึกษากลยุทธการพัฒนาคุณภาพบริการ

ของธุรกิจที่พักโฮมสเตย ในเขตพ้ืนที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธี

วิทยาการศึกษาปรากฏการณ จากวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการโฮม   

สเตยในเขตพื้นที่เกาะเกร็ด ทั้งหมด 3 แหง ประกอบดวย (1) เกาะเกร็ดโฮมสเตย (2) โตงโฮมสเตย 

และ (3) ชมฟาโฮมสเตย ผลการวิจัยพบวาธุรกิจที่พักโฮมสเตยในเขตพื้นที่เกาะเกร็ด มีแนวทางการ
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บริหารในรูปแบบธุรกิจครอบครัว ซึ่งจะใชบานพักของตนเอง มาดําเนินการปรับปรุงพัฒนาให

กลายเปนธุรกิจที่พักโฮมสเตย เพ่ือเปนรายไดเสริมโดยไมไดคาดหวังผลกําไรที่สูงมากนัก สําหรับ         

กลยุทธการพัฒนาคุณภาพบริการโดยผูประกอบการใหความสําคัญดวยความเอาใจใสลูกคาผูเขาพัก

เปรียบเหมือนสมาชิกภายในครอบครัวสงผลใหผูเขาพักรายเกาเดินทางกลับมาเขาพักอีกครั้ง              

และเกิดการบอกตอกันปากตอปากโดยนําเสนอเรื่องราวผานสื่อสังคมออนไลน สงผลใหเกิดลูกคา 

กลุมใหม เดินทางเขามาใชบริการเพ่ิมมากขึ้น  

 ดนุชา ฐานะ (2559) ทําการศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมระดับ 5 ดาว              

ของนักทองเท่ียวสุภาพสตรีวัยทํางานชาวไทยในเขตภาคกลางกรณีศึกษาเขตอําเภอหัวหิน                              

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา 1) ความหมายของโรงแรมระดับ 5 ดาว คือโรงแรมท่ี

หรูหรามีคุณภาพและการบริการเทียบเทาระดับสากล มีสิง่อํานวยความสะดวกครบครันและระบบ

ความปลอดภัยที่ดี 2) ดานกระบวนการตัดสินใจ พบวา 2.1) สุภาพสตรีวัยทํางาน เดินทางเพ่ือมา

พักผอน โดยเลือกที่พักแรมระดับ 5 ดาวที่ตอบสนองความตองการไดทุกดาน 2.2) คนหาขอมูลจาก

ระบบอินเทอรเน็ต เนื่องจากมีความรวดเร็ว และไดขอมูลที่ครบถวน 2.3) ใหความสําคัญกับ

ประสบการณของผูที่เคยใชบริการมาแลวเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใชบริการ                    

2.4) พิจารณาจากทําเลที่ใกลแหลงทองเที่ยว เดินทางไดสะดวก 2.5) พฤติกรรมหลังการซื้อจะมี 

การกลับมาใชบริการที่พักแรมเดิมอีกในครั้งถัดไป เนื่องจากประทับใจในการบริการครั้งกอน  

และ 3) สวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรม พบวา สุภาพสตรีวัยทํางาน 

ใหความสําคัญกับชื่อเสียง การสงเสริมการขายและกระบวนการใหบริการ 

 ชลธิชา เตชวัชรมงคล (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 

ระดับ 5 ดาว ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มี

ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดมีการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวา สวนใหญนักทองเท่ียวชาว

ไทยเลือกใชบริการโรงแรมระดับ5 ดาว เพราะชื่อเสียงของโรงแรม เขาพักตอครั้ง 2 คืน เดินทาง

รวมกับครอบครัว/ญาติ ใชบริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่หัวหิน 1 ครั้งตอป และจองหองพักผาน

เว็บไซต Online Travel Agency หรือ OTA ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา 

องคประกอบ 4 ตัวแปร เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน

สถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดโดยดานท่ีมีความสัมพันธ
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ในทิศทางเดียวกันคือ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด สวนดานท่ีมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขาม คือ ดานผลิตภัณฑ และดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย 

 วัชรินทร เกิดทรัพย (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ                

ในการเลือกใชบริการที่พักในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย พบวา 1) การตดัสินใจของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ในการเลือกใชบริการที่พักในจังหวัดภูเก็ตทั้งในภาพรวมและรายไดอยูในระดับมาก  

โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด  

2) นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับ 

(ดาว) ของโรงแรมที่เลือกใชบริการ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกโรงแรมท่ีพัก และชองทาง

ในการรับรูขอมูลขาวสารเพื่อเลือกโรงแรมที่พักมีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักในจังหวัด

ภูเก็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนปจจัยสวนบุคคล ในดาน เพศ อายุ ที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่มาจังหวัดภูเก็ตแตละครั้ง และสถานที่ตั้งของที่พักในจังหวัดภูเก็ตที่แตกตางกัน 

มีระดับการตัดสนิใจเลือกใชบริการที่พักในจังหวัดภูเก็ตไมแตกตางกัน 

พรรณิภา ซาวคํา (2559) ทําการศึกษา เรื่องกลยุทธการบริหารจัดการภายในโรงแรม: 

กรณีศึกษาโรงแรมขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะ

การบริหารจัดการภายในโรงแรมขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ 2) นําเสนอกลยุทธ

การบริหารจัดการภายในโรงแรมขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เปนการวิจัย

เชิงคณุภาพ ประชากร และกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ที่มีจํานวนหองไมเกิน 30 หอง เพ่ือศึกษาลักษณะการบริหารจัดการภายในโรงแรมขนาดเล็ก

ในจังหวัดเชียงราย เลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกโรงแรมร

สาบูทิคอัมรินทรรีสอรท และมอนฟาใสโฮมรีสอรท เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก  

(In-depth Interview) โดยมีการกําหนดกรอบคาํถามไวลวงหนาเปนแนวทางในการสัมภาษณ 

ผลการวิจัยการบริหารจัดการภายในโรงแรมขนาดเล็ก พบวา (1) การวางแผนมุงเนนในเรื่องการ

ใหบริการ การสรางรายไดและการตกแตงโรงแรมใหโดดเดน (2) การจัดการองคกรเปนไปในลักษณะ 

ทําตามคําสั่งของเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูงของโรงแรมที่ไมไดมีการเขียนกําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษร (3) การบังคับบัญชามีความชัดเจนในแผนผังองคกรการรายงานผลการปฏิบัติตาง ๆ 

ตลอดจนมีความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง (4) การประสานงานองคกรเปน

การติดตอกันดวยวาจาและสั่งงานดวยวาจาระหวางผูบริหารกับพนักงานโดยตรง (5) การควบคุม

กําหนดกรอบหนาที่ของพนักงานเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการใหไดมาตรฐานสําหรับกลยุทธการ

บริหารจัดการภายในโรงแรมขนาดเล็กประกอบดวย (1) กลยุทธเชิงรุก คือ การพัฒนาศักยภาพ
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ทรัพยากรทางการบริหาร (4M) มาใชบริหารจดัการอยางคุมคา (2) กลยุทธเชิงพัฒนา คือ การบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวมในองคกร (3) กลยุทธเชิงรับ คือ การพัฒนา ศักยภาพทางการตลาดของโรงแรม

ขนาดเล็ก (4) กลยุทธเชิงพลิกแพลง คือ การพัฒนาโรงแรมขนาดเล็กเพ่ือ รองรับการทองเที่ยวที่มี

ลักษณะเฉพาะ 

 ณฐัธิดา เทพสุทิน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา ผลการวิจัย 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองพัทยา ประมาณ 1 – 2 ครั้งตอป มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเขาพักโดยสวนใหญครั้งละ 1 – 2 คืน 

โดยจํานวนผูเขาใชบริการสวนใหญมีจํานวน 1 – 2 คน กลุมผูใชบริการโรงแรมรวมกับกลุมตัวอยาง 

ไดแก กลุมเพ่ือน หรือแฟน มีวัตถุประสงคหลักในการเขาพักโรงแรมเพ่ือการพักผอนหยอนใจ 

ผูใชบริการสวนใหญมีการตัดสินใจเลือกโรงแรมดวยตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมสงเสริมการขายที่กลุม

ผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยามีความสนใจมากที่สุด คือการลด

ราคาหองพัก การหาขอมูลรายละเอียดท่ีพักผอนทางอินเทอรเน็ต หรือสังคมออนไลนเปนชองทาง

หลัก กลุมตัวอยางมีการใชจายหองพักที่ระดับราคาโดยเฉลี่ย 2,500 – 3,500 บาท ตอคืนสงูที่สุด 

และกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ นอกเหนือจากหองพัก คือสระวายน้ํา 

และอินเทอรเน็ตไรสาย นอกจากนี้ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง

พัทยา หลังจากใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือกําหนดกลุมปจจัยใหมแลว

ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัย และปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย (ออนไลน) เรียงตามลําดับ และในสวนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 4 ดาวขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองพัทยาที่แตกตางกัน ในขณะที่เพศ

และระดับอายุที่แตกตางกันไมไดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีแตกตางกัน 

จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ไดทําการศกึษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช

บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอรทของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภทโรงแรม

และรีสอรทของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ปจจัยดานกระบวนการและสิ่ง

อํานวยความสะดวกในหองพัก ปจจัยดานผลิตภัณฑและทัศนียภาพ ปจจัยดานบุคลากรและการ

สงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานราคาและความสะอาดเรียบรอยของหองพัก และปจจัยดานสถานที่

ในสวนของปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศและรายได) ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่
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มีเพศแตกตางและระดับรายไดที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภท

โรงแรมและรีสอรทที่แตกตางกัน 

 ชดากร สถิตย (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยวไทย ในการเลือกท่ีพักแรมเขตอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps พบวา ปจจัยดานสถานที่ และดานบุคลากรโดยรวมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรม อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานราคา ดานกระบวนการในการใหบริการ และดานการตลาด โดยรวมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกที่พักแรมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานแรงจูงใจ พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจทางดาน

สถานภาพและชื่อเสียง และทางดานกายภาพ โดยรวมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยูใน

ระดับปานกลาง ปจจัยดานแรงจูงใจทางดานวัฒนธรรม และแรงจูงใจระหวางบุคคลโดยรวมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลอืกที่พักแรมอยูในระดับนอย ปจจัยดานภาพลักษณพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ดานความประทับใจ ดานทัศนคตแิละชองทางในการรับขอมูลขาวสาร และโดยรวมมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยูในระดับปานกลาง ระดับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเท่ียวชาว

ไทยในการอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจเลือกที่พักแรมจากดาน

สถานที่ตั้งโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานสภาพหองพัก ดานอัตราที่พักแรมและการตอนรับของ

พนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก ดานระบบความปลอดภัย และชื่อเสียงของท่ีพักอยูในระดับปาน

กลาง และดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในที่พักอยูในระดับนอย  

 อธิชา อัยยะศิริ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก

ของนักทองเท่ียวชาวสิงคโปรใน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศกึษา พบวา ปจจัยสวน

บุคคลของนักทองเท่ียวที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวสิงคโปร ใน

อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี คือ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยนักทองเที่ยวสวน

ใหญที่มาทองเที่ยว จะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน

พนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ย อยูที่ 50,001 – 100,000 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจการบริการมีแนวโนมตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวของนักทองเท่ียวชาวสิงคโปรใน อําเภอสมุย 

จังหวัดสุราษฎธานี คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา โดยนักทองเที่ยวจะใหความสําคัญกับ

ความสะอาดของที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก และชื่อเสียงของที่พัก สวนในดานของ

ราคานักทองเที่ยวจะใหความสําคัญกับราคาที่สมเหตุสมผล สถานบริการแสดงราคาหองชัดเจน และ

ราคาหองพักมีหลากหลายระดับราคา ปจจัยดานสังคม และจิตวิทยามีแนวโนมตอการตัดสินใจมา

ทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรใน อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี คือดานครอบครัว           

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว ไดแก พอแม สามี ภรรยา เปนตน และแนวโนมในการ
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ตัดสินใจมาหรือไมมาทองเที่ยว มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวสิงคโปร

ในอําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี คือ ราคาที่พักตอคืน ที่มีความสัมพันธตอการเลือกใชบริการที่พัก

สวนใหญจะอยูในชวงราคา 3,001 – 5,000 บาท และ 1,001 – 3,000 บาทตอคืน 

 จารุรัศม์ิ ธนูสิงห (2558) ทําการศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงแรมบูติก 

กรณีศึกษาโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอรทจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

บริบท และแนวทางในการบริหารจัดการ โรงแรมบูติก และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

โรงแรมบูติกของโรงแรมระรินจินดาเวลเนสสปารีสอรท จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยที่ไดจาก

การศกึษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา โรงแรมบูติก คือ โรงแรมขนาดเล็กที่มีความหรูหราให

ความสําคัญในเรื่องความโดดเดนของสถาปตยกรรม การบริการที่ใหความเอาใจใสใกลชิดจาก

พนักงานและการนําเสนอเรื่องราวความเปนมาผานทางสถาปตยกรรม การบริการของโรงแรมบูติก

จะตองสามารถตอบสนองตอรูปแบบการดํารงชีวิตของผูมาใชบริการจึงเปนสถานที่ที่สามารถสะทอน

ใหเห็นถึงบุคลิกและรูปแบบการดํารงชีวิตของผูมาใชบริการสวนแนวทางในการบริหารจัดการ

โรงแรมบูติกในมิติท่ีศึกษา พบวา 1) มิติการจัดองคกร พบวาโรงแรมบูติกจะมีโครงสรางองคกรขนาด

เล็กและไมซับซอน โดยรูปแบบโครงสรางองคกรจะมีหลายรูปแบบ เชน การบริหารงานโดย 

ครอบครัว เจาของคนเดียว เครือขาย หุนสวนระหวางเพ่ือน เปนตน 2) มิติดานการบริหารทรัพยากร

มนุษย พบวา บุคลากรของโรงแรมบูติกจะตองสามารถเปนผูนําเสนอหรือเลาเรื่องราวเอกลักษณความ

โดดเดนของโรงแรมได ดังนั้น ในการอบรมพัฒนาบุคลากรจะมีการปลูกฝงใหเกิดความรักเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันกับโรงแรมเสมือนอยูรวมกันเปนครอบครัวและมีการจูงใจในรูปแบบของการสราง

บรรยากาศในการทํางานที่เปนกันเอง ทําใหบุคลากรเกิดความอยากที่จะทํางานเพื่อองคกร             

3) มิติดานการบริการ พบวา โรงแรมบตูิกสามารถสรางความพึงพอใจและตอบสนองตอปจจัยพ้ืนฐาน

ที่ผูรับบริการตองการไดอยางครบถวนและรวดเร็วกวาโรงแรมประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากความไดเปรียบ

ทางดานขนาด ทําใหการเขาถึงการสรางความคุนเคย การจดจําผูใชบริการไดรวมถึงการตอบสนองที่

ทันทวงทีเปนเรื่องงายสําหรับบุคลากรซึ่งถือเปนปจจัยความไดเปรยีบของโรงแรมบูติก และ 4) มิติ

ดานตลาดบริการ การตลาดบริการของโรงแรมบูติก คือ การพยายามสื่อเรื่องราวความเปนมาและ

เอกลักษณของโรงแรมใหเปนที่รับรูของกลุมเปาหมาย ชองทางที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกที่เจาของ

กิจการหรือผูบริหารโรงแรมบูติกเลือกใชในการสงผานผลิตภัณฑไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการ

รับรูและตัดสินใจ คือ ชองทางอินเทอรเน็ต โดยผานเว็ปไซตเก่ียวกับการเดินทางทองเที่ยวชองทาง 

การขายที่สําคัญอีกชองทางหนึ่ง คือ บุคลากรผูใหบริการความสามารถในการสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการของบุคลากรมีความสําคัญและจําเปนอยางมากสําหรับการตลาดบริการ เนื่องจาก
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ผูรับบริการเองก็เปนสวนสําคัญที่จะสงผานขอมูลและกระตุนใหเกิดการขาย ซึ่งการเลือกใชบริการของ

ผูรับบริการรายหนึ่งอาจมีผลมาจากผูรับบริการราย อื่นที่เคยมาใชบริการแนะนําตอ ๆ กันมา 

 ทศพร แกวขวัญไกร (2557) ทําการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจรีสอรท กรณีศึกษา       

เรือนนางรองรีสอรทเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาโครงสราง

ของธุรกิจรีสอรท 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูมาพักรีสอรท 3) เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบธุรกิจ 

เครื่องมือวิจัย 2 สวน (1) แบบสัมภาษณมีโครงสรางสําหรับเจาของกิจการ (2) แบบสัมภาษณมี

โครงสรางสําหรับผูมาพัก วิเคราะหขอมูลของเนื้อหาดวยคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา โครงสรางบริหารแบบครอบครัว เนนบุคลากรในพ้ืนที่โดยเฉพาะเพศ

หญิง ทําบัญชีในการควบคุมการเงินปรึกษาทางธนาคารในการวิเคราะหการเงิน วางแผนผังการ

ออกแบบจากรีสอรทตาง ๆ มาปรับใหเหมาะกับพ้ืนที่ ใชวัสดุอุปกรณในพ้ืนที่เพื่อลดตนทุน ผูมาพักมี

ความพึงพอใจดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรวมท้ังคุณลักษณะอ่ืน ๆ อยูในระดับดีมาก สวนดาน

หองพักการบริการและระบบความปลอดภัยมีความพึงพอใจปานกลาง แนวทางการพัฒนาธุรกิจรี

สอรทควรพัฒนากรอบการวางแผนกําหนดบทบาทพนักงานในการประเมินผลการทํางาน การให

โบนัส สํารวจความพึงพอใจผูมาใชบริการปละ 2 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรูในมิติการบริการที่พักอาศัย

คนภายในและภายนอกพื้นที่สรางอัตลักษณเฉพาะที่โดดเดน 

 คณุานันท สุขพาสนเจริญ (2557) ทําการศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบกลยุทธทางธุรกิจ  

เพ่ือการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 1) โครงสรางพ้ืนฐานของ

ธุรกิจเก่ียวกับมูลคาการลงทุนของธุรกิจจํานวนพนักงานในองคการ ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ และ 

กลยุทธทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการคณุภาพการบริหารจัดการ การตลาดบริการ เทคโนโลยี

สารสนเทศตางมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่  

2) รูปแบบกลยุทธทางธุรกิจเพ่ือสรางการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น 

มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ อีกทั้งมีความสามารถ ในการพยากรณไดระดับดีและเปนท่ี

ยอมรับ และ 3) ปญหาความไมสงบเรียบรอยในบานเมืองที่มาจากความขัดแยงทางการเมืองจัดไดวา

เปนปญหา อุปสรรคเรื้อรังที่สงผลเสียตออุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย จึงมีความจําเปนตอง

แกปญหาอยางเรงดวน 

 จิตตรตัน ยังอยู (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอปจจัย 

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมบานสวนฟาใส จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 31 ปขึ้นไป - 40 ป มีรายได 20,001 บาทข้ึนไป - 

30,000 บาท และประกอบธุรกิจสวนตัว ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอ

ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมบานสวนฟาใส จังหวัดจันทบุรี พบวาโดยภาพรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวาดานบุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก เปนอันดับแรก 

รองลงมา ดานการสงเสริมการตลาดเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนการเห็นดวยอยูใน

ระดับปานกลาง ดานราคาเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ดานผลิตภาพเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

ดานผลิตภัณฑเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ดานลักษณะทางกายภาพเห็นดวยอยูในระดับนอย และ

สุดทายดานชองทางการจัดจําหนายเห็นดวยอยูในระดับนอย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

นักทองเที่ยวที่มีเพศ อายุ รายได และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอปจจัย            

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมบานสวนฟาใส จังหวัดจันทบุรี ไมแตกตางกัน 

 อานนท วงษเชียง (2555) ทําการศกึษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลางและขนาดยอมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวา  

1) ประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอมในเขตหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ปจจัยการบริหารเชิงดุลยภาพดานลูกคา และดาน

กระบวนการเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับมาก สวนปจจัยทางดานพนักงานเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง และ 3) ปจจัยการบริหารเชิงดุลยภาพทั้ง 3 ดาน ที่เกี่ยวกับลูกคา 

กระบวนการ และพนักงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ ในการดําเนินธุรกิจของโรงแรม และ 

ปจจัยดานคุณลักษณะของโรงแรม ไดแก อายุของโรงแรม และระดับมาตรฐานของโรงแรม พบวา  

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจของโรงแรมดวยขอเสนอแนะของการศึกษานี้ 

การบริหารโรงแรมควรใหความสําคัญกับการจัดการดานลูกคาสัมพันธ กระบวนการภายในโรงแรม 

ไดแก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งใหความสําคัญ กับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ความรูและทักษะการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน 

นิพาภรณ แสงสวาง (2555) ไดทําการศกึษาเรื่องปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม

ของนักทองเท่ียว ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยว สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป 

ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพหลักสวนใหญ เปนพนักงานบริษัทเอกชนเปน 

รายไดตอเดือนสวนใหญ 10,001 บาท - 20,000 บาท พฤติกรรมการใชบริการของลูกคา ในการใช

บริการโรงแรม พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญไมไดจองลวงหนา บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช

บริการของโรงแรม คือ ตัวทานเอง นักทองเที่ยวใชบริการโรงแรม 2-3 คนใชบริการโรงแรม 1 - 2 ครั้ง 

ตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการโรงแรม แตละครั้งเปนเงิน 3,501 - 4,500 สวนภาพรวมของ

ปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยวทั้ง 7 ดานพบวา ดานการบริการของ

พนักงาน นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุด 
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นาตยา เจริญผล (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปรียบเทียบ

ระหวางนักทองเที่ยวชาวยุโรปและชาวเอเชีย ผลการศกึษาขอมูลทั่วไป พบวา นักทองเที่ยว

ชาวตางชาติสวนใหญเปนเพศชายโดยมีอายุ 31 - 40 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดตอป 30,001 - 40,000 ดอลลารสหรัฐ สําหรับผลการวิเคราะห

พฤติกรรม พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือมาทองเที่ยว 

โดยเดินทางมากับครอบครัว เขาพักประมาณ 3 - 7 วัน และจะเลือกที่พักประเภทโรงแรม มีราคา

ประมาณ 80.86 - 113.15 ดอลลารสหรัฐ สวนใหญตัดสินใจเลือกที่พักดวยตนเองและมีการจอง

หองพักลวงหนาผานทางโทรศัพท สําหรับทําเลที่ตั้งของที่พักนักทองเที่ยวชาวยุโรปสวนใหญเลือกอยู

ใกลทะเลหรือชายหาด และนักทองเที่ยวชาวเอเชียสวนใหญเลือกอยูใกลแหลงชุมชน ผลสรุปการ

วิเคราะหสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคลสงผลตอพฤติกรรมในการใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติแตกตางกัน สําหรับการใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการสงผลตอ

พฤติกรรมในการใชบริการที่พักแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติทัง้ชาวยุโรป

และชาวเอเชียใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย             

ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 

 2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ  

 บทบาทของทัศนคติที่มีตอการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว และ ไดสรุปวา

กระบวนการเลือกจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวประกอบไปดวย 2 ระยะโดยระยะที่ 1 เปนระยะ

ของการตัดสินใจวาจะเดินทางทองเที่ยวหรือไม และระยะที่ 2 คือการพิจารณาเลือกจุดหมาย

ปลายทางวาจะตัดสินใจไปที่ไหนโดยในขั้นของการเลือกที่จะไปไหนนี้แบงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกจุดหมายปลายทาง 3 ปจจัย คือ กลุมปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยการติดตอทางสังคมกับ

บุคคลอ่ืน และอิทธิพลทางการตลาดของนักการตลาดทองเที่ยว กลุมปจจัยภายใน คือ ปจจัยทาง

สังคมจิตวิทยาของแตละบุคคล ไดแก คํานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและแรงจูงใจ ปจจัยท่ี 3 คือกลุม

ปจจัยทางดานความรูสงผลใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตาง ๆ และกระบวนการเลือกสรร

จนกระทั่งมาสูการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางในที่สุด (Um & Crompton, 1990) 

 แมนเฟรด (Mansfeld, 1992, pp. 399 - 419) ไดเสนอแนะวาการวิจัยเก่ียวกับการเลือก

จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวควรจะพิจารณาจากความชอบที่นักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเที่ยวกับ

พฤติกรรมเลือกจริงวามีความสอดคลองกันหรือไม 
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 การศึกษาเรื่องคุณภาพบริการและผลกระทบของคุณภาพบริการที่มีตอความพึงพอใจและ

พฤติกรรมความตั้งใจของผูใชบริการ: กรณีศึกษาโรงแรม และเรียวกัง (โรงแรมแบบดั้งเดิม) ในญี่ปุน 

พบวา คุณภาพบริการที่นักทองเที่ยวรับรูมีอิทธิพลมาจากประเภทของที่พัก (ในที่นี้ไดแกที่พักประเภท

โรงแรม และที่พักประเภทเรียวกังซึ่งแบงยอยตามระดับราคาเขาพักตอคืน) และปจจัยหลักที่มี

ผลกระทบตอความพึงพอใจและพฤติกรรมความตั้งใจของผูใชบริการมากท่ีสุดมี 4 ดาน ไดแก  

1) ดานกายภาพ (Physical Aspect ) 2) ผลของการติดตอและความสัมพันธที่เกิดขึ้น (Contact 

Performance) 3) ผลของบริการที่ไดรับจริงจากพนักงาน(Encounter Performance) และ  

4) ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativeness) ไดแกปจจัยกายภาพ หมายถึงลักษณะที่พักแบบพิเศษ 

คือ การพักแรมเพียงคนืเดียว (One Night Stay) โดยปจจัยท้ัง 4 ดานนี ้สามารถอธิบายความพึง

พอใจไดถึงรอยละ 87 ซึ่งเปนที่นาสนใจวาในการศึกษานี้ปจจัยดานคุณภาพบริการที่สงผลกระทบตอ

คุณภาพของผูใชบริการเปนปจจัยในมิติของผลท่ีตามมาจากการไดรับบริการ (Kang, Okamoto & 

Donovan, 2004)  

การศกึษาเรื่องคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว ในมาเลเซียโดยนําเครื่องมือ 

SERVQUAL ที่ปรับปรุงแลวมาใชเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูใช

บริการโรงแรมและปจจัยที่สงผลตอ   ผูบริการทั้ง 5 ดานของ SERVQUAL โดยเก็บขอมูลจากโรงแรม

ทั้งหมด 25 โรงแรม ซึ่งผลจากการวิจัยพบวาการรับรูคุณภาพบริการของผูใชบริการโรงแรมระดับ 4 

และ 5 ดาว ในมาเลเซียยังต่ํากวาระดับความคาดหวังในคุณภาพบริการ และชองวางระหวางความ

คาดหวังในคุณภาพบริการของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมกับการรับรูคุณภาพบริการยังตางกันอยางมี

มีนัยสําคัญ (Parasuraman, et al., 1988 อางใน Lau, et al., 2005) 

 การตัดสินใจเขาพักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการตัดสินใจเขาพักโรงแรม งานวิจัยเรื่อง

การตัดสินใจเขาพักโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลต

อการตัดสินใจเขาพักโรงแรมรวมทั้งศกึษาความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่

เขาพัก จํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษา 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ใชวิธีแจกแบบสอบถามแบบสะดวก ซึ่งนํามาวิเคราะหโดยคาความถี่ คารอยละค

าเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะหแบบ T-

test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Chow, Garretson & Kurtz, 1995) 
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภทรีสอรทที่อยูใน

จังหวัดตราด จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน

การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี ้
 

ภาพที่ 2.3: กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 

             ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลทั่วไปของนักทองเท่ียว 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดับการศึกษา 

4.  สถานภาพ 

5.  รายไดตอเดือน 

6. ภูมิลําเนาของนักทองเท่ียว 

7. พฤติกรรมการทองเที่ยว 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ของธุรกิจที่พักในจังหวัดตราด 

1. ผลิตภัณฑ (Product)  

2. ราคา (Price) 

3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

4. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ 

Distribution) 

5. บุคลากร (People) 

6. กระบวนการทํางาน (Process) 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) 

การตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภท       

รีสอรทในจังหวัดตราด 



 
 

 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด  

เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด และเปนแนวทางในการวาง

แผนการจัดการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทท่ีตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดภายใต

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทําการศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative 

Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ กับเจาของธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท ที่ตั้งอยู

บริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทํา

การเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามกับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย ตลอดจนขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ  

และงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้

 3.1 รูปแบบการวิจัย  

 3.2 ประชากรและกลุมตวัอยาง  

 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 3.1.1 การวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

ผูวิจัยจะมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงการศกึษาออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  1) ศึกษาขอมูลเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับขอมูลพื้นฐาน หรือ

สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดตราด แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของจากวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย 

และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางในการศึกษาและนําไปสูการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

 2) ศึกษาขอมูลจากการลงพ้ืนที่เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางโดยตรง โดยมีวิธี

การศกึษาดังนี ้ 

 2.1) กอนการพูดคยุ สัมภาษณและสังเกตกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยไดมีการ

แนะนําตัวเองโดยอธิบายถึงวัตถุประสงคของงานวิจัย พรอมกับชี้แจงกับกลุมตัวอยางวาขอมูลที่ผูวิจัย

ไดรับจะเปนไป เพ่ืองานวิจัยเทานั้น 
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   2.2) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดวยวิธีการสัมภาษณ

อยางไมเปนทางการกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวขางตน โดยผูวิจัยไดพูดคุยกับกลุมตัวอยางดวยทาทีที่

เปนกันเองดวยระบบ Online Application Google Meet โดยคําถามสวนใหญมีลักษณะเปน

คําถามปลายเปด เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของตัวเองได

อยางเต็มที่ ผูวิจัยกําหนดประเด็นและขอมูลตาง ๆ ใหตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัย อยางไรก็ตาม

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 มีการแพรระบาดอยางตอเนื่องผูวิจัย

จําเปนตองดําเนินการสัมภาษณดวยระบบ Online Application Google Meet  เปนการเวน

ระยะหางทางสังคม และความปลอดภัยของกลุมตัวอยางของผูประกอบการและของผูวิจัยภายใต

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

  2.3) เมื่อผูวิจัยเก็บขอมูลจากการศึกษาขอมูลเอกสาร และขอมูลจากการลง

พ้ืนที่เรียบรอยแลวผูวิจัยไดนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาจากกลุมตัวอยางเหลานี้มาวิเคราะหและนําเสนอ

เพ่ิมในสวนของการนําไปสรุปผล 

   2.4) แบบสัมภาษณ งานวิจัยนี ้ผูวิจัยไดมีการสอบถามสัมภาษณขอมูลจาก

กลุมเจาของกิจการธุรกิจที่พักประเภท รีสอรท ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด จํานวน 

10 ทาน ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจที่พักในจังหวัดตราด สวนใหญจะเปนธุรกิจที่เปดใหมเปนสวนใหญ ซึ่ง

จากการลงสํารวจพ้ืนที่กอนทําการศึกษาของผูวิจัย พบวาธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทจํานวน ประมาณ 

10 แหงเทานั้น ที่เปดบริการมาอยางยาวนานและประสบความสําเร็จเปนอยางดี โดยในการทําการ

คัดเลือก จากเจาของกิจการท่ีเปดใหบริการมาแลวไมต่ํากวา 5 ป และมีความเต็มใจในการใหขอมูล 

   2.5) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณโดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก 

    2.5.1) คําถามเก่ียวกับสถานการณทางธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท 

ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดในปจจุบัน 

    2.5.2) คําถามเก่ียวกับการจัดการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทของ

เจาของธุรกิจที่พัก ประเภทรีสอรท ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด 

   2.6) การวิเคราะหความเชื่อม่ัน ผูศึกษานําแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไปใชในการศึกษาจริงไดมีการตรวจสอบรายละเอียดโดยให

อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบ และนํามาแกไขปรับปรุงแลวนําไปทดสอบ (Pre–test) 

จากกลุมเปาหมาย ประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 5 ราย เพ่ือทดสอบขอบกพรอง 

และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสทธิ์อัลฟา (Alpha (α)) ไดคา

ความเชื่อมั่น มากกวา 0.7 เพื่อแสดงวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือจึงจะใชในการเก็บขอมูลจริง
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โดยไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.750 แสดงวาแบบสอบถามนี้มีความนาเชื่อถือสามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

   2.7)  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคณุภาพ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งใชเวลา

ในการสัมภาษณ ประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง ผูวิจัยดําเนินการสงจดหมายแนะนําตัวจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโทรศัพทนัดหมายกับผูใหขอมูลหลักโดยตรง ซึ่งในการสัมภาษณ

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณดวยระบบ Online Application Google Meet ทั้งนี้ผูวิจัยทําการขอ

อนุญาตอัดเทปเพ่ือบันทึกคําสนทนาระหวางการสัมภาษณ เพื่อใชเปนหลักฐานในการวิจัยครั้งนี้ 

   2.8 ) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ 

โดยยึดแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของเปนหลักในการวิเคราะหขอมูล โดยการจัดเรียงขอมูล และ

นําเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา  ดังนี้ 

   2.8.1) จัดระบบขอมูล (Data Organization) ถอดเทปบท

สัมภาษณ ตรวจสอบขอมูลที่ไดมาพรอมทั้งสรุปขอมูลเบื้องตนโดยจําแนกออกเปนหมวดหมูตาม

วัตถุประสงคงานวิจัย   

   2.8.2) การจัดแสดงขอมูล (Data Display) เปนการสรางขอสรุป

ขอมูลชั่วคราว โดยผูวิจัยจะแสดงคาํสัมภาษณบางสวนมาแสดงเปนหลักฐานประกอบงานวิจัยเพ่ือให

เกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน   

   2.8.3) การสรางบทสรุปของขอมูล (Conclusion Drawing)  

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการท่ีพักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

ตราด เพ่ือทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักประเภทรีสอรท 

ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด และปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พัก

ประเภทรีสอรท  ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีใชบริการ 

โดยในการศกึษาวิจัยเชิงปริมาณมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี ้

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2.1 ประชากร คือ จํานวนนักทองเที่ยวซึ่งเปนคนไทยที่มาเท่ียวจังหวัดตราดจํานวน 

532,541 คน ขอมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา, กระทรวง

ทองเท่ียวและกีฬา, 2564) 
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3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตราด จํานวน 385 คน 

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครซี ่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, n.d.) 

ผูวิจัยเลือกใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวกโดยเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยดวยวิธีการแบบ

ออนไลน ตอบแบบสอบถามผาน Google Form 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณเพ่ือหากลุมตัวอยาง โดย

กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 

2552, หนา 74) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

          P (1 – P) Z ² 

                         e ² 

 
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

P   = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยจะสุม  

Z =  ระดับความมั่นใจที่ผูวิจัยกําหนดไว 

 

โดย      Z  มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับ .05) 

  Z  มีคาเทากับ 2.58 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (ระดับ .01) 

            P  ตองกําหนดไมต่ํากวา 50 % ขนาดของกลุมตัวอยางจึงจะอยูในระดับที่

เชื่อถือได (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, หนา 48) 

  e = สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นไดซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยกําหนดให P (สัดสวนของประชากร) เทากับ 50% หรือ 0.50 ตองการระดับความเชื่อมั่นที่  

95% และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนได 5% 

แทนคา   n        =      (0.50) (1 – 0.50) (1.96) ² 

                    (0.05) ² 

  n        =                     0.9604 

                 0.0250 

  n        =  384.16 

 

n        =         
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 จากการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางพบวา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จํานวนกลุมตัวอยางที่

เหมาะสม คือ 385 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจึงใชขนาดกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 385 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนด คือไมนอยกวา 385 

ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยจะทําลิ้งการตอบแบบสอบถามผาน Google Form ใหกับกลุมตัวอยางจนไดจํานวน

กลุมตัวอยางครบทั้งสิ้น 385 ตัวอยาง  

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่สรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย  

2 ตอน ดังนี้  

 สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว โดยแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

 สวนที่ 2 คําถามสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเลือกที่พักประเภทรีสอรท โดยแบงออกเปน 

7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยระดับคะแนนของ

ระดับการใหความสําคัญ เปนแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ (ศริวิรรณ เสรีรัตน, 

2552, หนา 167) 

  5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   

  4 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก  

  3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

  2 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 

  1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

 การแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑสําหรับวัดระดับการตัดสินใจโดยนํา

คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเปนตัวชี้วัด โดยกําหนดเกณฑดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2551, หนา 8-11) 

  คาเฉลี่ย         ระดับความคดิเห็น 

  1.00 - 1.49    หมายถึง   นอยที่สุด 

  1.50 - 2.49 หมายถึง   นอย 

  2.50 - 3.49 หมายถึง   ปานกลาง 
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 3.50 – 4.49     หมายถึง   มาก 

 4.50 – 5.00 หมายถึง   มากที่สุด 

 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

 1) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

เพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดเรียบเรียง

แลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เปนผูพิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช เพ่ือขอ

คําแนะนําใน 

การปรับปรุงแกไขและเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีความเที่ยงตรงแลวไปทดสอบกอนเก็บขอมูลจริงเพ่ือหา

ความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม 

 2) การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว                     

มาทดสอบความเชื่อม่ันโดยการทดลองนําไปใช (Pre –Test) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือ

ตรวจสอบวาคําถามในแตละขอของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูศึกษาตองการ 

และเปนคําถามเหมาะสมหรือไม โดยนํามาวิเคราะหคํานวณหาคาความเชื่อถือ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) ซึ่งมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ (Cronbach, 

1951, p. 297) 

                          
 

 โดย  = คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได 

  K = จํานวนขอ 

  Si2 = ความแปรปรวนของคะแนน 

  St2 = ความแปรปรวนของคะแนนในแตละขอ 

 การแปลความหมายวาคาความเชื่อมั่นที่คํานวณไดควรมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 เทานั้น 

กลาวคือถาเครื่องมือการวัดหรือแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ ผูตอบยอมจะสามารถตอบคําตอบที่

คงที่คะแนนจากผลสอบแตละครั้งก็จะคงที่ ทําใหคาความเชื่อมั่นที่คาํนวณไดจะใกลเคยีงกับ 1 หรือ

เทากับ 1 ในกรณีท่ีไมมีความคลาดเคลื่อนเลย และในทางตรงกันขาม แบบทดสอบใดที่ขาดความเที่ยง 

คาความเชื่อมั่นจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนเขาใกล 0 (ศูนย) และถาคาความเชื่อมั่นเปน 0 แลวยอม

ชี้ใหเห็นวาแบบทดสอบนั้นไมมีความเที่ยง ดังนั้นแบบทดสอบที่ดีควรมีคาความเชื่อมั่นอยางนอย 0.60 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดแบงกระบวนการในการรวบรวมขอมูล ออกเปน 2 สวน ดังนี ้

 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม

จากนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการท่ีพักประเภทรีสอรท ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

ตราด จํานวน 385 ชุด   

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ผูวิจัยทําการรวบรวม และศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ

กับการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก เอกสาร บทความ งานวิจัย วารสารและตําราเรียน รายงาน และงานวิจัย

ที่เก่ียวของ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากเก็บขอมูลครบถวน ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ

แบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และดําเนิน 

การประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยใชสถิติวิเคราะหมีดังนี้ 

 1) สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทใน

จังหวัดตราด ซึ่งเปนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย  

รอยละ สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  

2) ใชสถิติแบบ t–test, F–Test ทําการทดสอบความแตกตางและทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคู (Multiple Comparison) และทดสอบความสัมพันธของสองตัวแปร โดยใชสถิติ

ทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient



 
 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภท       

รีสอรทในจังหวัดตราด และเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยู

บริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดภายโดยทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณดวยระบบ Online Application Google Meet กับ

เจาของธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามกับกลุมผูใชบริการ 

ตลอดจนขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัย

นําเสนอตามลําดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยจึงได

กําหนดสัญลักษณมาใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

N    แทน     จํานวนประชากร 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

𝑋 แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

α แทน   ระดับนัยสําคัญ 

H0 แทน   สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

H1 แทน   สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

SS แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

t        แทน     คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบจากการแจกแจงแบบที (t -Distribution)                     

  F แทน  คาสถิติที่ใชในการแจกแจงกลุมตัวอยางแบบเอฟ (F-Distribution) 
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Sig       แทน     คา Sig (คา Significance ที่ปรากฏในผลการวิเคราะหคาสถิติ)                   

MS แทน คาเฉลี่ยของผลรวมของกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 

Df แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

*  แทน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**  แทน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําหลักสถิติประกอบการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร และใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 

 4.2.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามรายละเอียดเก่ียวกับ (เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน และภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว) โดยศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง

ความถี่ (Frequency)  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 4.2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการศกึษาขอมลูของกลุม

ตัวอยางและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติซึ่งการวิจัย

ครั้งนี้จะใชเครื่องมือในการวิเคราะหผลทางสถิติ ดังนี้  

1) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson's Correlation 

Coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

2) การวิเคราะห Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน 

3) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว 

  

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตอบสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีได

จากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการท่ีพักประเภทรีสอรทท่ี

ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 จนถึงปจจุบัน จํานวน

ทั้งสิ้น 385 คน นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคาํบรรยายคืองานวิจัย
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นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดทําการแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check-List) 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ                 

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด วามีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยดานตาง ๆ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด          

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพ รวมถึงการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งคาํถามในสวนนี้มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน        

5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scales)  

เกณฑการกําหนดคาน้ําหนักคะแนนสําหรับระดับความเห็นและระดับการตัดสินใจซื้อระดับ

ตาง ๆ 

ระดับความเห็น คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

เห็นดวยมากที่สุด กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน 

เห็นดวยมาก กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน 

เห็นดวยนอย กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน 

เห็นดวยนอยที่สุด กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน 

 

เกณฑการแปลผลของคาเฉลี่ยคะแนนในระดับตาง ๆ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็น 

4.50 – 5.00 ระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 ระดับมาก 

2.50 – 3.49 ระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 ระดับนอย 

1.00 – 1.49 นอยที่สุด 
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4.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

4.4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน

กลับมาทั้งสิ้น 385 ตัวอยาง โดยในงานวิจัยครั้งนี้ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

ที่จะพิจารณา ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ภูมิลําเนาของ

นักทองเที่ยว และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ดังรายละเอียดดังนี ้

 

ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและรอยละดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามเพศ 

 

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

161 

224 

 

41.82 

58.18 

รวม 385 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเปน

รอยละ 58.18 เปนเพศชาย จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 41.82  

 

ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและรอยละดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพ 

 

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามสถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

สถานภาพ 

 โสด 

 สมรส 

 หมาย 

 หยาราง 

 

208 

133 

23 

21 

 

54.03 

34.55 

5.97 

5.45 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 

208 คน คิดเปนรอยละ 54.03 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 34.55 

และนอยที่สุด คือ สถานภาพหยาราง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.45 

 

ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนและรอยละดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามอายุ 

 

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามอายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 

20-30 ป   

31-40 ป 

41-50 ป 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 

 

81 

121 

108 

75 

 

21.04 

31.43 

28.05 

19.48 

รวม 385 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา อายุของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ 31-40 ป จํานวน 121 คน 

คิดเปนรอยละ 31.43 รองลงมา คือ 41-50 ป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.05 และ 20-30 ป 

จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.04 ตามลําดับ นอยท่ีสุด คือ มากกวา 50 ปขึ้นไป จํานวน 75 คน 

คิดเปนรอยละ 19.48  

 

ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนและรอยละดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามอาชีพ 

 

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามอาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 

เจาของกิจการ 

คาขาย 

ไมไดประกอบอาชีพ 

อ่ืนๆ 

 

105 

79 

72 

59 

31 

39 

 

27.27 

20.52 

18.70 

15.32 

8.05 

10.13 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบวา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.27 รองลงมา คือ ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 

จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.52 และนอยที่สุด คือ นักศึกษา/นิสิต จํานวน 31 คน คิดเปน 

รอยละ 8.05 

 

ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนและรอยละดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามระดับการศกึษา จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อ่ืน ๆ 

 

42 

247 

60 

36 

 

10.91 

64.16 

15.58 

9.35 

รวม 385 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทา จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 64.16 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.58 และนอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.35 

 

ตารางที่ 4.6: แสดงจํานวนและรอยละดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามรายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15, 000 บาท 

15,001-30,000 บาท 

30,001-45,000 บาท 

45,001-60,000 บาท 

มากกวา 60,001 บาทขึ้นไป 

 

38 

157 

124 

54 

12 

 

9.87 

40.78 

32.21 

14.03 

3.12 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 15,001-

30,000 บาท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 40.78 รองลงมา คือ 30,001-45,000 บาท จํานวน 

124 คน คิดเปนรอยละ 32.21 และนอยที่สุด คือ มากกวา 60,001 บาทขึ้นไป จํานวน 12 คน คิด

เปนรอยละ 3.12 

 

ตารางที่ 4.7: แสดงจํานวนและรอยละดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว 

 

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามภูมิลําเนาของนักทองเท่ียว จํานวน (คน) รอยละ 

ภูมิลําเนาของนักทองเท่ียว 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคใต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

 

154 

99 

48 

27 

30 

15 

12 

 

40.00 

25.71 

12.47 

7.01 

7.79 

3.90 

3.12 

รวม 385 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยู

บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือ           

ภาคกลางจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 25.71 และนอยที่สุด คือ ภาคตะวันตก จํานวน 12 คน  

คิดเปนรอยละ 3.12 

  

 4.4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการท่ีพักประเภทรีสอรทท่ีตั้งอยู

บริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด  
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ตารางที่ 4.8: แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการที่พักประเภท        

 รีสอรท ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด  

                 (n=385) 

พฤติกรรมการทองเท่ียว จํานวน (คน) รอยละ 

เหตุผลหลักในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัด

ตราด 

พักผอน 

เยี่ยมเพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ 

หาประสบการณ 

การทํางาน/การทําธุรกิจ 

 

 

223 

82 

62 

18 

 

 

57.92 

21.30 

16.10 

4.68 

ระยะเวลาที่ทานตั้งใจจะใชเวลาในการ

ทองเท่ียว 

ไปเชา เย็นกลับ 

คาง 1 คืน 

คาง 2 คืน 

มากกวา 2 คืน 

 

 

6 

227 

57 

95 

 

 

1.56 

58.96 

14.81 

24.68 

ตั้งใจเดินทางมาทองเท่ียวในชวงฤดูกาลใด 

ฤดูรอน 

ฤดูหนาว 

ฤดูฝน 

ทุกฤดูกาล 

 

156 

86 

9 

134 

 

40.52 

22.34 

2.34 

34.81 

แหลงทองเที่ยวประเภทใดที่ทานเลือกมา

ทองเท่ียว 

  

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 82 21.30 

แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 39 10.13 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 233 60.52 

แหลงชอปปง 31 8.05 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ): แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยที่ใชบริการที ่

    พักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด   

          (n=385) 

พฤติกรรมการทองเท่ียว จํานวน (คน) รอยละ 

กิจกรรมประเภทใดท่ีทานสนใจมากที่สุด 

พักผอนและถายรูป 

การดําน้ําดูปะการัง 

การเดินทางไปยังเกาะตางๆ 

ซื้อสินคาและบริการ 

รวมงานเทศกาลตามฤดูกาล 

อ่ืน ๆ 

 

180 

71 

87 

6 

35 

6 

 

46.75 

18.44 

22.60 

1.56 

9.09 

1.56 

  

 จากตารางท่ี 4.8 พฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยที่ใชบริการที่พักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยู

บริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด มีรายละเอียด ดังนี้  

 เหตุผลหลักในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัดตราด พบวา สวนใหญมาพักผอน คดิเปนรอยละ 

57.92 รองลงมา คือ เยี่ยมเพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ คิดเปนรอยละ 21.30 หาประสบการณ คิดเปนรอย

ละ 16.10 และการทํางาน/การทําธุรกิจ คิดเปนรอยละ 4.68 ตามลําดับ 

ระยะเวลาที่ทานตั้งใจจะใชเวลาในการทองเที่ยว พบวา สวนใหญคาง 1 คืน คิดเปนรอยละ 

58.96 รองลงมา คือ มากกวา 2 คืน คิดเปนรอยละ 24.68 คาง 2 คืน คิดเปนรอยละ 14.81 และไป

เชา-เย็นกลับ คิดเปนรอยละ 1.56 ตามลําดับ 

ตั้งใจเดินทางมาทองเท่ียวในชวงฤดูกาลใด พบวา มาเที่ยวฤดูรอน คิดเปนรอยละ 40.52 

รองลงมา คือ ทุกฤดูกาล คิดเปนรอยละ 34.81 ฤดูหนาว คิดเปนรอยละ 22.34 และฤดูฝน คิดเปน

รอยละ 2.34 ตามลําดับ 

แหลงทองเที่ยวประเภทใดที่ทานเลือกมาทองเที่ยว พบวา สวนใหญสนใจแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 60.52 รองลงมา คือ การเดินทางไปยังเกาะตาง ๆ คิดเปนรอยละ 22.60 

การดําน้ําดูปะการัง คิดเปนรอยละ 18.44 รวมงานเทศกาลตามฤดูกาล คิดเปนรอยละ 9.09 และซื้อ

สินคาและบริการและอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ 
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ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว

ชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

ขอมูลที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 385 ชุด สามารถสรุป

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัด

ตราด ตามปจจัยทั้งหมด 7 หัวขอ ดังนี้ 

 

ตารางที ่4.9: ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

       บริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

S.D. 

การแปล

ความหมาย 

1. ที่พักประเภทรีสอรท (Product) 

1.1 ที่พักมีความสวยงาม  4.85 .43 มากที่สุด 

1.2 ที่พักมีความสะอาด เปนระเบียบ 4.76 .49 มากที่สุด 

1.3 ที่พักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

เชน สัญญาณ wifi สระวายน้ํา น้ําดื่ม ทีวี 

เครื่องทําน้ําอุน 

4.31 .55 มาก 

1.4 ที่พักมีมาตรการที่เขมงวดในการปองกัน

การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 

4.82 .42 มากที่สุด 

2. ราคา (Price)    

2.1 มีการกําหนดราคาที่พักชัดเจน 4.67 .47 มากที่สุด 

2.2 ความเหมาะสมของราคาคาใชจายของ

การเขารวมกิจกรรม เชน คาเชาเรือไปยัง

เกาะตาง ๆ คาอุปกรณดําน้ํา คาอาหารบน

เรือ ฯลฯ เปนตน 

4.77 .42 มากที่สุด 

2.3 ราคาที่พักมีราคาใหเลือกหลายระดับ  4.42 .49 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที ่4.9 (ตอ): ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ  

   เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัด 

   ตราด  
 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

S.D. 

การแปล

ความหมาย 

2.4 ราคาที่พักมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ที่พักแหงอ่ืน 

4.58 .55 มากที่สุด 

3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

3.1 ที่พักมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ เชน ราคา

ที่พักรวมอาหารเชา มีสวนลดสําหรับลูกคาที่

เคยมาใชบริการ เปนตน 

4.68 .65 มากที่สุด 

3.2 ที่พักเขารวมโครงการของภาครัฐ เชน 

โครงการเราเที่ยวดวยกัน เปนตน 

4.68 .59 มากที่สุด 

3.3 สามารถคืนที่พักไดโดยไมเสีย

คาธรรมเนียม 

4.58 .66 มากที่สุด 

3.4 ที่พักมีการนําเสนอสวนลด และผอน

ชําระไดในระยะสั้น เชน 6 เดือน - 10เดือน 

โดยไมเสียดอกเบ้ีย 

4.38 .80 มาก 

4. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4.1 ที่พักมีการบริการจองลวงหนาผานแอป          

ชันตาง ๆ เชน Agoda Booking Trivago  

เปนตน 

4.69 .53 มากที่สุด 

4.2 ระบบบริการจองที่พักมีความรวดเร็ว  

และทํารายการไดงาย 

4.68 .53 มากที่สุด 

4.3 มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย เชน 

i-banking บัตรเครดิตร จาย ณ วันที่เขาพัก 

เปนตน 

4.88 .38 มากที่สุด 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที ่4.9 (ตอ): ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ 

    เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัด

    ตราด 

 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

S.D. 

การแปล

ความหมาย 

4. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4.4 ที่พักมีการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อ

ชองทางตาง ๆ จองที่พักลวงหนาไดในราคา

พิเศษ 

4.31 .88 มาก 

5. บุคลากร (People) 

5.1 บุคลากรใหบริการมีกิริยายาทเรียนรอย 

บริการดวยความยิ้มแยม แจมใส สุภาพ และ

เปนมิตร 

4.65 .57 มากที่สุด 

5.2 บุคลากรมีทักษะในการใหบริการมีจิต

บริการ (Service Mind) 

4.88 .38 มากที่สุด 

5.3 บุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร มีความ

กระตือรือรน เม่ือตองการความชวยเหลือ  

4.85 .40 มากที่สุด 

5.4 บุคลากรใหบริการดวยความรวดเร็ว 4.66 .50 มากที่สุด 

6. กระบวนการทํางาน (Process) 

6.1 มีการจัดแบงการใหบริการอยางเปน

สัดสวน เชน การจัดเตรียมที่จอดรถ 

หองอาหาร Product 

4.84 .54 มากที่สุด 

6.2 มีการใหบริการที่รวดเร็ว  4.69 .56 มากที่สุด 

6.3 มีการบริการอยางถูกตองตรงความ

ตองการของลูกคา 

4.83 .57 มากที่สุด 

6.4 มีการใหบริการแกลูกคาเมื่อเกิดปญหามี

การแกปญหาอยางถูกวิธี 

4.83 .55 มากที่สุด 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที ่4.9 (ตอ): ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ 

    เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัด

    ตราด 

 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

S.D. 

การแปล

ความหมาย 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

7.1 สภาพแวดลอมภายนอกที่พัก เชน สิ่ง

ปลูกสรางอยูในสภาพดี  

4.75 .56 มากที่สุด 

7.2 การตกแตงโดยรอบของที่พักสะอาด 

สวยงาม 

4.88 .41 มากที่สุด 

7.3 มีจุดชมวิวสําหรับถายรูป  4.77 .46 มากที่สุด 

7.4 ที่พักมีมาตรฐานความปลอดภัยดาน

สาธารณสุขไดเชน ที่พักไดรับการรับรอง

มาตราฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว (SHA) 

4.65 .54 มากที่สุด 

  

 จากตารางท่ี 4.9 เมื่อพิจารณาปจจัยยอยท้ัง 28 ปจจัย พบวา ปจจัยอิสระที่มีคาเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงลําดับมากไปนอย ไดแก มีชองทางการชําระเงินที่

หลากหลาย เชน i-banking บัตรเครดิต จาย ณ วันที่เขาพัก เปนตน ( = 4.88: มากที่สุด) บุคลากร

มีทักษะในการใหบริการมีจิตบริการ (Service Mind) ( = 4.88: มากที่สุด)  การตกแตงโดยรอบของ

ที่พักสะอาด สวยงาม ( = 4.88: มากที่สุด) ที่พักมีความสวยงาม ปลอดภัย ( = 4.85: มากที่สุด) 

และบุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร มีความกระตือรือรน เมื่อตองการความชวยเหลือ ( = 4.85: มาก

ที่สุด) ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาปจจัยยอยทั้ง 28 ปจจัย พบวา ปจจัยอิสระที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคดิเห็น

ต่ําสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงลําดับนอยไปมาก ไดแก ที่พักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครนั เชน 

สัญญาณ Wifi สระวายน้ํา น้ําดื่ม ทีวี เครื่องทําน้ําอุน ( = 4.31: มาก) ที่พักมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ ผานสื่อชองทางตาง ๆ จองที่พักลวงหนาไดในราคาพิเศษ ( = 4.31: มาก) ที่พักมี

การนําเสนอสวนลด และผอนชําระไดในระยะสั้น เชน 6 เดือน – 10 เดือน โดยไมเสียดอกเบีย้  
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( = 4.38: มาก)  ราคาที่พักมีราคาใหเลือกหลายระดับ ( = 4.42: มาก) และราคาที่พักมีความ

เหมาะสมเม่ือเทียบกับที่พักแหงอ่ืน ( = 4.58: มากที่สุด) ตามลําดับ 

 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ขอมูลที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณจานวนทั้งสิ้น 385 ชุด สามารถสรุป

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19  ดังนี ้

 

ตารางที ่4.10: ระดับความคิดเห็นท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

         ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว 
คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

S.D. 

การแปล

ความหมาย 

1. ทานตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด 

เนื่องจากท่ีพักและสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ  

4.61 .52 มากที่สุด 

2. ทานมีการวางแผนเดินทางไปทองเที่ยว

จังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 

4.53 .70 มากที่สุด 

3. ทานตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด 

เนื่องจากม่ันใจในมาตรการความปลอดภัยของ

จังหวัดตราด 

4.35 .86 มาก 

4. ทานทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ือท่ีจะเดินทาง

ไปทองเที่ยวจังหวัดตราดภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

4.75 .61 มากที่สุด 

5. ทานตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด 

ในชวงการแพรระบาดของภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะไมมี

คนพลุกพลาน 

4.72 .62 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 4.10 เมื่อพิจารณาการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียว พบวา             

การตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว ( = 4.75: มากที่สุด) รองลงมา คือ ตัดสินใจทองเที่ยว

ในจังหวัดตราด ในชวงการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19         

ไมมีคนพลุกพลาน ( = 4.72: มากที่สุด)  ตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด เนื่องจากที่พักและ

สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ มีราคาถูก ( = 4.61: มากที่สุด) ตามลําดับที่นอยที่สุด คือ ตัดสินใจ

ทองเท่ียวในจังหวัดตราด เนื่องจากมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดตราด ( = 4.35: 

มาก) ตามลําดับ 

 

 4.4.3 การทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห t-test และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ รายได วุฒิการศึกษา ภูมิลําเนา ที่มี

ความแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน ถาพบวา มีนัยสําคัญทางสถิติจะเลือกการเปรียบเทียบ

พหุคณูดวยที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ .05 

 สมมตฐิานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

          พิจารณาตัวแปรในดานเพศ คํานวณหาวาคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ไดแก ชายและ

หญิง มีความแปรปรวนแตกตางกันหรือไม ซึ่งผลการคํานวณเบื้องตนคาความแปรปรวนชายและหญิง

ตองเทากัน (โดยใชสถิติ Levene's Test คือ คาที่ไดจะตองไม Sig.) มีสมมติฐาน ดังนี้ 

 H0: 𝜇1 = 𝜇 2  (𝜇1 คาเฉลี่ยเพศชาย,  𝜇2 คาเฉลี่ยเพศหญิง) 

 H1: 𝜇 1 ≠ 𝜇 2 

 H0: 𝜎1 = 𝜎 2  (𝜎1 คาความแปรปรวนเพศชาย, 𝜎1 คาความแปรปรวนเพศหญิง) 

 H1: 𝜎 1 ≠ 𝜎 2 
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ตารางที่ 4.11: ผลการวิเคราะหเพศกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ

เลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

เพศ 

Levene's Test of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

โควิด Equal variances 

assumed 

3.197 .075 -1.376 383 .170 

Equal variances not 

assumed 

  -1.334 303.555 .183 

  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา เงื่อนไขเบื้องตน คาความแปรปรวนชายและหญิงตองเทากัน ผลที่ได

จากการทดสอบ Levene's Test ไดคาเทากับ 0.075 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น

คาไม Sig. แสดงวาเพศชายและเพศหญิงมีความแปรปรวนเทากัน จึงทําการทดสอบคา t-test ได ซึ่งผล

จากการคํานวณคา t-test ไดคา Sig.เทากับ 0.170 ซึ่งมากซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 

ดังนั้นคาไม Sig. แสดงวาเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

พิจารณาปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ µ4  (อยางนอย 1 คู) 

µ1   คือ คาเฉลี่ย โสด 

µ2   คือ คาเฉลี่ย สมรส 

µ3   คือ คาเฉลี่ย หมาย 

µ4   คือ คาเฉลี่ย หยาราง 
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ตารางที่ 4.12: ผลการวิเคราะหสถานภาพกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยใน

   การเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

ระหวางกลุม .218 3 .073 .230 .876 

ภายในกลุม 120.635 381 .317   

รวม 120.853 384    

  

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูล คา P-value มากกวาระดับนัยสําคญั α = 

0.05 จึงยอมรับ H0  ปฏิเสธ H1  คือ ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด  

ไมแตกตางกัน 

 พิจารณาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ µ4  (อยางนอย 1 คู) 

µ1   คือ คาเฉลี่ย 20-30 ป 

µ2   คือ คาเฉลี่ย 31-40 ป 

µ3   คือ คาเฉลี่ย 41-50 ป 

µ4   คือ คาเฉลี่ย มากกวา 50 ปข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.13: ผลการวิเคราะหอายุกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ

   เลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

ระหวางกลุม 13.294 3 4.431 15.697 .000 

ภายในกลุม 107.559 381 .282   

รวม 120.853 384    

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูล คา P-value นอยกวาระดับนัยสําคัญ α = 

0.05 จึง ปฏิเสธ H0  ยอมรับ H1  คือ ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 

อยางนอย 1 คู  ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 จึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู 

ปรากฏดังตารางที่ 4.13 

 

ตารางที่ 4.14: เปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวดานอายุตอ

 การตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พัก 

 ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

       อาย ุ  
Mean 

Difference 

Std. Error 

 

Sig. 

 

20-30 ป 31-40 ป -.09660 .07628 .659 

41-50 ป -.28889* .07810 .004 

มากกวา 50 ปข้ึนไป -.52622* .08514 .000 

31-40 ป 20-30 ป .09660 .07628 .659 

41-50 ป -.19229 .07034 .060 

มากกวา 50 ปข้ึนไป -.42962* .07808 .000 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ): เปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวดาน

อายุตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

  

       อาย ุ  
Mean 

Difference 

Std. Error 

 

Sig. 

 

41-50 ป 20 - 30 ป .28889* .07810 .004 

31 - 40 ป .19229 .07034 .060 

มากกวา 50 ปข้ึนไป -.23733* .07986 .033 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 20 - 30 ป .52622* .08514 .000 

31 - 40 ป .42962* .07808 .000 

41 - 50 ป .23733* .07986 .033 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ชวงอายุ 20 - 30 ป มีความแตกตางกับชวงอายุ 41 - 50 ป และ

มากกวา  50 ปข้ึนไป และชวงอายุ 31 - 40 ป มีความแตกตางกับชวงอายุ มากกวา 50 ปขึ้นไป  

 พิจารณาปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 = µ6 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ µ4 ≠ µ5≠ µ6  (อยางนอย 1 คู) 

µ1   คือ คาเฉลี่ย พนักงานบริษัทเอกชน 

µ2  คือ คาเฉลี่ย ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 

µ3   คือ คาเฉลี่ย เจาของกิจการ 

µ4   คือ คาเฉลี่ย คาขาย 

µ5   คือ คาเฉลี่ย นักศึกษา/นิสิต 

µ6   คือ คาเฉลี่ย อ่ืน ๆ 
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ตารางที่ 4.15: ผลการวิเคราะหอาชีพกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการ

   เลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

ระหวางกลุม 9.250 5 1.850 6.282 .000 

ภายในกลุม 111.604 379 .294   

รวม 120.853 384    

     

   จากตารางท่ี 4.15 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูล คา P-value นอยกวาระดับนัยสําคัญ 

 α = 0.05 จึง ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 คือ ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

แตกตางกัน อยางนอย 1 คู ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 จึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตาง

คาเฉลี่ยเปนรายคู ปรากฏดังตารางที่ 4.16 

 

ตารางที่ 4.16: แสดงคาเปรียบเทียบคาเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลดานอาชีพตอการตัดสินใจ          

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

อาชีพ อาชีพ 
Mean 

Difference 
Std. Error Sig. 

พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ .29497* .08082 .022 

เจาของกิจการ -.10524 .08303 .900 

คาขาย -.02247 .08829 1.000 

นักศึกษา/นิสติ -.23373 .11092 .489 

อ่ืน ๆ .01143 .10176 1.000 

ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน -.29497* .08082 .022 

เจาของกิจการ -.40021* .08842 .001 

คาขาย -.31744* .09337 .043 

นักศึกษา/นิสติ -.52871* .11501 .001 

อ่ืน ๆ -.28354 .10620 .214 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ): แสดงคาเปรียบเทียบคาเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลดานอาชีพตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรี

สอรทในจังหวัดตราด 

  

อาชีพ อาชีพ 
Mean 

Difference 
Std. Error Sig. 

เจาของกิจการ พนักงานบริษัทเอกชน .10524 .08303 .900 

ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ .40021* .08842 .001 

คาขาย .08277 .09529 .980 

นักศึกษา/นิสติ -.12849 .11657 .943 

อ่ืน ๆ .11667 .10789 .948 

คาขาย พนักงานบริษัทเอกชน .02247 .08829 1.000 

ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ .31744* .09337 .043 

เจาของกิจการ -.08277 .09529 .980 

นักศึกษา/นิสติ -.21126 .12037 .688 

อ่ืน ๆ .03390 .11199 1.000 

นักศึกษา/นิสติ พนักงานบริษัทเอกชน .23373 .11092 .489 

ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ .52871* .11501 .001 

เจาของกิจการ .12849 .11657 .943 

คาขาย .21126 .12037 .688 

อ่ืน ๆ .24516 .13057 .620 

อ่ืน ๆ พนักงานบริษัทเอกชน -.01143 .10176 1.000 

ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ .28354 .10620 .214 

เจาของกิจการ -.11667 .10789 .948 

คาขาย -.03390 .11199 1.000 

นักศึกษา/นิสติ -.24516 .13057 .620 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา พนักงานบริษัทเอกชนมีความแตกตางกับขาราชการ/พนักงาน

วิสาหกิจ และในสวนของขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ มีความแตกตางกับทุกสาขาอาชีพ ในสวนของ

คาขายมีความแตกตางกับขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ และนักศึกษา/นิสิตมีความแตกตางกับ

ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 
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 พิจารณาปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ µ4  (อยางนอย 1 คู) 

µ1   คือ คาเฉลี่ย ต่ํากวาปริญญาตร ี

µ2   คือ คาเฉลี่ย ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

µ3   คือ คาเฉลี่ย สูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

µ4   คือ คาเฉลี่ย อ่ืน ๆ 

 

ตารางที่ 4.17: ผลการวิเคราะหระดับการศึกษากับการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาว

   ไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

ระหวางกลุม 6.229 3 2.076 6.902 .000 

ภายในกลุม 114.624 381 .301   

รวม 120.853 384    

  

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูล คา P-value นอยกวาระดับนัยสําคัญ     

α = 0.05 จึง ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 คือ ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน           

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทใน

จังหวัดตราด แตกตางกัน อยางนอย 1 คู ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 จึงไดทําการเปรียบเทียบ 

ความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู ตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18: แสดงคาเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe ลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษา 

         ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภท          

         รีสอรทในจังหวัดตราด 

 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา 
Mean 

Difference 
Std. Error Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเทา -.21990 .09155 .125 

สูงกวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

-.39714* .11035 .005 

อ่ืน ๆ -.49048* .12458 .002 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ต่ํากวาปริญญาตรี .21990 .09155 .125 

สูงกวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

-.17725 .07894 .171 

อ่ืน ๆ -.27058 .09785 .056 

สูงกวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

ต่ํากวาปริญญาตรี .39714* .11035 .005 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา .17725 .07894 .171 

อ่ืน ๆ -.09333 .11563 .884 

อ่ืน ๆ ต่ํากวาปริญญาตรี .49048* .12458 .002 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา .27058 .09785 .056 

สูงกวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

.09333 .11563 .884 

  

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ระดับการศกึษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความแตกตางกับระดับ

การศกึษาสูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาและอื่น ๆ  

 พิจารณาปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 



74 

 

 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5  

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ µ4 ≠ µ5  (อยางนอย 1 คู) 

µ1   คือ คาเฉลี่ย ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 

µ2   คือ คาเฉลี่ย 15,001-30,000 บาท 

µ3   คือ คาเฉลี่ย 30,001-45,000 บาท 

µ4   คือ คาเฉลี่ย 45,001-60,000 บาท 

µ5   คือ คาเฉลี่ย มากกวา 60,001 บาทข้ึนไป 

 

ตารางที่ 4.19: ผลการวิเคราะหรายไดตอเดือนกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาว

   ไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

ระหวางกลุม 2.885 4 .721 2.323 .056 

ภายในกลุม 117.969 380 .310   

รวม 120.853 384    

  

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูล คา P-value มากกวาระดับนัยสําคญั α = 

0.05 จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 คือ ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด        

ไมแตกตางกัน 

 พิจารณาปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว ที่แตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด

แตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 = µ6= µ7 
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H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ µ4 ≠ µ5≠ µ6≠ µ7  (อยางนอย 1 คู) 

µ1   คือ คาเฉลี่ย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

µ2   คือ คาเฉลี่ย ภาคกลาง   

µ3   คือ คาเฉลี่ย ภาคเหนือ 

µ4   คือ คาเฉลี่ย ภาคใต 

µ5   คือ คาเฉลี่ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

µ6   คือ คาเฉลี่ย ภาคตะวันออก 

µ7  คือ คาเฉลี่ย ภาคตะวันตก 

 

ตารางที่ 4.20: ผลการวิเคราะหภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของ 

   นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

ระหวางกลุม 9.133 6 1.522 5.150 .000 

ภายในกลุม 111.720 378 .296   

รวม 120.853 384    

  

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา คา P-value นอยกวาระดับนัยสําคัญ α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0  

ยอมรับ H1 คือ ปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาของนักทองเท่ียว ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน 

อยางนอย 1 คู ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 จึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู 

ปรากฏดังตารางที่ 4.21 
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ตารางที่ 4.21: เปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe ขอมูลลักษณะสวนบุคคลดานภูมิลําเนา                       

        ของนักทองเที่ยว ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการ        

        เลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

ภูมิลําเนา ภูมิลําเนา 
Mean 

Difference 
Std. Error Sig. 

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง .27965* .07003 .015 

ภาคเหนือ -.17565 .08987 .701 

ภาคใต -.08398 .11343 .997 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .08935 .10849 .995 

ภาคตะวันออก -.03065 .14705 1.000 

ภาคตะวันตก .24935 .16294 .885 

ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

-.27965* .07003 .015 

ภาคเหนือ -.45530* .09562 .001 

ภาคใต -.36364 .11803 .151 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -.19030 .11330 .830 

ภาคตะวันออก -.31030 .15063 .644 

ภาคตะวันตก -.03030 .16618 1.000 

ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

.17565 .08987 .701 

ภาคกลาง .45530* .09562 .001 

ภาคใต .09167 .13078 .998 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .26500 .12653 .625 

ภาคตะวันออก .14500 .16081 .992 

ภาคตะวันตก .42500 .17546 .440 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.21 (ตอ): คาเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe ขอมูลลักษณะสวนบุคคลดาน 

 ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ  

 นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 

ภูมิลําเนา ภูมิลําเนา Mean 

Difference 

Std. Error Sig. 

ภาคใต กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

.08398 .11343 .997 

ภาคกลาง .36364 .11803 .151 

ภาคเหนือ -.09167 .13078 .998 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .17333 .14422 .963 

ภาคตะวันออก .05333 .17507 1.000 

ภาคตะวันตก .33333 .18862 .793 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

-.08935 .10849 .995 

ภาคกลาง .19030 .11330 .830 

ภาคเหนือ -.26500 .12653 .625 

ภาคใต -.17333 .14422 .963 

ภาคตะวันออก -.12000 .17192 .998 

ภาคตะวันตก .16000 .18569 .993 

ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

.03065 .14705 1.000 

ภาคกลาง .31030 .15063 .644 

ภาคเหนือ -.14500 .16081 .992 

ภาคใต -.05333 .17507 1.000 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .12000 .17192 .998 

ภาคตะวันตก .28000 .21055 .939 

(ตารางมีตอ) 

 
 
 



78 

 

 

ตารางที่ 4.21 (ตอ): คาเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe ขอมูลลักษณะสวนบุคคลดาน 

 ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ  

 นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 
ภูมิลําเนา ภูมิลําเนา Mean 

Difference 

Std. Error Sig. 

ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

-.24935 .16294 .885 

ภาคกลาง .03030 .16618 1.000 

ภาคเหนือ -.42500 .17546 .440 

ภาคใต -.33333 .18862 .793 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -.16000 .18569 .993 

ภาคตะวันออก -.28000 .21055 .939 

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา ภูมิลําเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกตางกับ

ภูมิลําเนาภาคกลาง ในสวนของภูมิลําเนาภาคกลางมีความแตกตางกับภูมิลําเนากรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลและภาคเหนือ ในสวนของภาคเหนือมีความแตกตางกับภาคกลาง 

 

 4.4.4 การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความแตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด

แตกตางกัน 

 การวิเคราะหความเหมาะสมตัวแปรโดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัยเบื้องตนขอมูลที่จะทําการ

วิเคราะหจะตองเปนขอมูลแบบ Interval Scale หรือ Ratio Scale กลาวคือ ขอมูลที่มีการกําหนดคา

น้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคริท (Five-Point Likert Scales) ในที่นี้คือการหา

ความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ตัวแปร X) ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภท รีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ตัวแปร Y) ขอมูลผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation)  

เพ่ือพิจารณา ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ทั้ง 28 ตัวแปร ซึ่งเม่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตาง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคูตัวแปรหลายคูที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 

ความสัมพันธ ดังกลาวมีผลตอการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Regression Analysis) ดังนั้น 
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ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรทั้งหมด ไปทําการวิเคราะหและสกัดปจจัยตอไป โดยทําการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุมปจจัยท่ีสัมพันธกันใหเปนองคประกอบเดียวกันสัมพันธ

กันใหเปนองคประกอบเดียวกัน และดําเนินการการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple 

Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยผูวิจัยใชการวิเคราะห คือ KMO (Kaiser Meyer-

Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสม ของตัวแปรที่จะทําการ

สกัดปจจัยหรือไม KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เปนการทดสอบวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน 

มากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ และคํานวณเปน

คา KMO โดยคา KMO ท่ีสูงแสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมในการนําการวิเคราะหปจจัยมาใช (คาที่

ยอมรับคือ 0.5-1) และหากคา KMO ต่ํากวา 0.5 แสดงวาขอมูลที่รวบรวมไดไมเหมาะที่นําไปใชใน 

การวิเคราะหปจจัยสวนในการทดสอบแบบ ผลจากการ RUN โปรแกรม ผลทั้งหมดที่ไดดําเนินการมา

เพ่ือใชตาราง Coefficients ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

ตารางที่ 4.22: ผลทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความแตกตางกัน  

         สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ  

         เลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t P-value 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.612 .188  8.573 .000 

ผลิตภณัฑ .199 .098 .164 2.022 .044 

ราคา -.150 .062 -.097 -2.425 .016 

การสงเสริมการตลาด .268 .046 .287 5.885 .000 

ชองทางการจัด

จําหนาย 

-.067 .056 -.058 -1.197 .232 

บุคลากร .187 .082 .152 2.280 .023 

กระบวนการทํางาน .827 .047 .939 17.661 .000 

ลักษณะทางกายภาพ -.615 .051 -.592 -12.052 .000 

a. Dependent Variable:  
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 ผลการศกึษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ                              

(β = 0.199, t = 2.022, P-value = 0.044) ราคา (β = -.150, t = -2.425, P-value = 0.016)   

การสงเสริมการตลาด (β = .268, t = 5.885, P-value = .000) บุคลากร (β = .187, t = 2.280, 

P-value = .023) กระบวนการทํางาน (β = .827, t = 17.661, P-value = .000) และลักษณะ           

ทางกายภาพ (β = -.615, t = -12.052, P-value = .000) มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางท่ี 4.22 เมื่อพิจารณาคา P-value สามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรี

สอรทในจังหวดัตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มีคา P-value นอยกวา 0.05 มีจํานวน 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานกายภาพ          

จากผลของการวิเคราะหแตละตัวแปรจะไดคา สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) 

ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร อิสระและตัวแปร  ถาตัวแปรอิสระตัวใดมีคา          

Beta Coefficient สูง แสดงวาตัวแปรอิสระตัวนั้น สงผลตอตัวแปรตามมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห

สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ปจจัยลักษณะดานกระบวนกาทํางาน 2) ปจจัยดาน 

การสงเสริมการตลาด 3) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4) ปจจัยดานบุคลากร 5) ปจจัยดานราคา และ             

6) ปจจัยลักษณะทางกายภาพ จะเห็นไดวาปจจัยดานกระบวนกาทํางานรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรท ในจังหวัดตราดภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มากที่สุด  

 สวนชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร (β = -.058, t = -1.197, P-value = .232)           

ไมมีผลตอการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภท      

รีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณ การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ .05 
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ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท จากผูประกอบการ  

10 แหง โดยสัมภาษณผานระบบ Online 

ตอนที่ 1 สถานการณทางธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด  

คําถาม จํานวนสถานประกอบการ 

1. ที่ตั้งสถานประกอบการ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

จํานวน 10 แหง  

2. ประเภทของธุรกิจรีสอรท กลุมท่ี 2 ราคาที่พัก 500-999 บาท จํานวน 2 แหง 

กลุมท่ี 3 ราคาท่ีพัก 1000-1499 บาท จํานวน 3 แหง  

กลุมท่ี 4 ราคาที่พัก: ราคาตั้งแต 1,500-2,499 บาท 

จํานวน 3 แหง 

กลุมท่ี 5 ราคาท่ีพัก: ราคาตั้งแต 2,500 บาท ขึ้นไป 

จํานวน 2 แหง 

3. ประเภทธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจรีสอรทและที่พัก จํานวน 10 แหง 

4. รูปแบบธุรกิจ บริษัทจํากัด จํานวน 10 แหง 

5. ระยเวลาในการประกอบธุรกิจ 5 ป จํานวน 3 แหง 

6 ป จํานวน 1 แหง 

7 ป จํานวน 2 แหง 

8 ป จํานวน 3 แหง 

10 ป จํานวน 1 แหง  
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คําถาม: การปรับตัวของธุรกิจภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

ทานมีปรับตัวอยางไร 

 อุษณีย บุญมานํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “เรามีการปรับตัว

ของธุรกิจ โดยมีแนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ในธุรกิจที่พัก มีแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือจัดการกับภาวะวิกฤต ไดแก  1) การจัดการดานสุขอนามัยในการ บริการ 2) การจัดการดาน

เทคโนโลยีการบริการ 3) การจัดการดานที่พักแรมเพ่ือสุขภาพ” 

 ไตรมาส พูนผล (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “จากที่ผานมาปกติ

ลูกคาจะเปนกลุมทัวร จะมีสองกลุมหลัก ๆ ก็คือมาจากประเทศจีน  ตอนนี้ก็จะเหลือแตลูกคา คนไทย

ที่มาจากตางกรุงเทพ และปริมณฑล มาติดตอธุระ หรือบางชวงเวลา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริการ จากการใหบริการดานหองพัก การอํานวยความสะดวก และความบันเทิงแกนักทองเที่ยวหรือ

บุคคลทั่วไป มีความเขมงวดสูงในการเขาออกที่พัก”  

 อรอรนงค วงษปดา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “จากชวงป 

2563-2564 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปรับตัว เชน คอมเพรสเซอร (Compressor) ติดตั้งหองตอ

หอง ไมใชระบบปรับอากาศรวม ลดความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อไวรัส มีระเบียงทุกหอง ขนาด

หองมีความเหมาะสม รวมทั้งมีหองสํารองเพียงพอในกรณฉีุกเฉิน และเพ่ิมความเขมงวดในการทํา

ความสะอาดหองพัก” 

 คาํนวน บานจอมทอง (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ทางรีสอรท 

มีการปรับดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน สระวายน้ํา สถานที่ที่เปนมุมอับ อากาศไมถายเท  

จะถูกปดบริการ มีรานกาแฟเปดใหบริการเปนแบบซื้อกลับไปรับประทานในหองพักเทานั้นมีมุม

ถายรูป ซึ่งจะชวยบรรเทาความเครียดใหกับนักทองเที่ยว การบริการซิมโทรศัพทและสัญญาณ

อินเทอรเน็ต การอนุญาตใหโทรสั่ง เครื่องดื่มจากรานกาแฟของรีสอรท แลวนําสงใหที่หองพักพรอม

กับชุดอาหารอาหารกลางวัน” 

 วรพต กอวิไล (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “มีการปรับรูปแบบ

งานเซอรวิส มีการจัดชุดแพคเกจอาหารเชาใหฟรีกับผูที่จองหองพัก เสิรฟอาหารเฉพาะมื้อเชา โดย

พนักงานที่สงอาหารจะใสหนากากอนามัย ใสเฟซชิลด ใสถุงมือยาง ผากันเปอนปองกันความชื้น  

นําอาหารใสรถเข็นแลวนําไปวางตามรายชื่อนักทองเที่ยว เปนตน”  

 เปยมศักดิ์ อุดมเดช (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ใหพนักงาน

ปรับตัว ซึ่งธุรกิจรีสอรทของเราเปนธุรกิจในครอบครวัจําเปนตองสรางความเขาใจกับพนักงานที่เปน

คนในทองถิ่นมีอุปกรณปองกันตัว เชน หนากากอนามัย ถุงมือ หมวกคลุมผม ชุดสําหรับใสทําความ
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สะอาด เพื่อสรางความมั่นใจในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีการกระตุนพนักงานเปนระยะ เพ่ือใหเกิด

ความระมัดระวังและไมประมาท จากความเคยชินในการทํางาน”           

 ศศิพล ผลอาหาร (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “รีสอรทจะเขารวม

โครงการ “Koh Chang Together” ในรูปแบบพิเศษ เนนความปลอดภัยของคนในพ้ืนที่ 

ผูประกอบการและนักทองเที่ยวกําหนดไทมไลนเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มเดือนตุลาคม 2564 

รับนักทองเท่ียวชาวไทยหรือชาวตางประเทศท่ีพํานักอยูในประเทศเกิน 14 วัน ในพื้นที่เกาะชาง  

เกาะกูด เกาะหมาก และชายฝงโดยยึดมาตรการของ จ.ตราด เรื่องโควิด-19 อยางเครงครัด 4 ขอ คือ 

1) พื้นที่เกาะชาง ประชากรไดรับวัคซีน 70% 2) นักทองเที่ยวไดรับวัคซนีโควิด-19 ตามขอกําหนด 

หรือผลตรวจ ATK ตามประกาศของจังหวัด 3) มีผลการตรวจวาไมมีเชื้อโควิด-19 ไมเกิน 72 ชั่วโมง 

และ 4) ลงทะเบียน Application “หมอชนะ” ระยะที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปดรับ

นักทองเที่ยวพํานักแบบ 7+7 พื้นท่ีดําเนินการ เกาะชางและชายฝง รับผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

เฝาระวังการติดเชื้อโควิดครบ 7 วัน” 

 สมชาย ดําคํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ชวงหยุดยาวชวง

เทศกาลนาจะแกปญหาดานรายไดของผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาด

ระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ไดบาง โดยเฉพาะเกาะชาง หากจะใหเกิดการฟนฟูดานการทองเที่ยว

เต็มที่ตองรอใหรัฐบาลเดินหนาฉีดวัคซนีใหประชาชนไดตามเปาหมาย ซึ่งเชื่อวานาจะเลยชวงกลางป 

2564 ไปแลว และอาจจะตองรออีก 1-2 ป ธุรกิจการทองเที่ยวในพ้ืนที่จึงจะกลับมาดีเหมือนหลายปที่

ผานมา”  

 วรพงศ ศรีกานต (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ผูประกอบการ

บางรายตองยอมขายทรัพยสิน ทั้งรถยนตหรือทองคํา เพ่ือนําเงนิมาแกปญหาทางธุรกิจ แตยังดีที่

บริเวณหาดทรายขาว และหาดไกแบ ต.เกาะชาง อ.เกาะชาง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมยังคงมี

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติใหเห็นบางในชวงวันหยุดเสาร อาทติย และวันหยุดยาว จึงทําให

บรรยากาศไมเงยีบเหงานัก แตหากเปนวันธรรมดาแทบจะไมมีนักทองเที่ยวใหเห็น” 

 กรสิริ สิริประภา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “นักทองเที่ยวของ

อําเภอเกาะชางวันนี้ลดลงมากถึง 90% ที่เหลืออีก 10% ก็มาจากนักทองเที่ยวตางประเทศทีทอยูใน

ประเทศไทย และกลุมนักทองเท่ียวไทยเทานั้น ขณะที่คาใชจาย และตนทุนของโรงแรมยังมีเทาเดิม 

ทําใหโรงแรมขนาดเล็ก และรีสอรทบางแหง รวมทั้งโฮมสเตยตองปดตัวลงไปแลวกวา 40% สวนที่เปด

ทําการอยูแมจะมีนักทองเท่ียว 10-20 คนก็เปดเพ่ือนํารายไดไดเพ่ือเปนคาใชจายทั่วไปเทานั้น จะหา

กําไรคงยาก”  
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คําถาม: ธุรกิจมียอดจองหองพักในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

“ยอดจองลดลง รอยละ 40” จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 50 

“ยอดจองลดลง รอยละ 30” จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 30 

“ไมมียอดจอง  รอยละ 30” จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 20 

 

คําถาม: ผูที่มาใชบริการ มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร (การเขาพัก/โปรแกรมการทองเที่ยว/

กิจกรรมการทองเที่ยว/กิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง) 

 มีการเปลี่ยนแปลงโดยกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยใชบริการ และจํานวนผูใชบริการการจัด

กิจกรรมลดลง คิดเปนรอยละ 100 (ทุกแหง)  

 

คําถาม: ผลจากวิกฤตโควิด-19 มีผลทําใหการจองที่พักเปนอยางไร และจะทําใหอนาคตของ

การทองเที่ยวของโลกและไทยจะไมเหมือนเดิมอีกตอไปทานมีความคิดเห็นอยางไร 

 อุษณีย บุญมานํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “สถานการณทําให

ผูคนใชชีวิตเปลี่ยนไป สถานที่ทองเที่ยว หรือที่พักตองมีการปรับตัว”             

 ไตรมาส พูนผล (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ปญหาการให

ความสําคัญกับลูกคา ในเรื่องของความซื่อสัตยกับลูกคา และปญหาการสรางความประทับใจใหกับ

ลูกคาเนื่องจากตองรักษาระยะหางระหวางลูกคากับ ผูประกอบการ ทําใหตองสรางความเชื่อมั่นใน

คุณภาพของการใหบริการ” 

 อรอรนงค วงษปดา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ผูประกอบการ

ขนาดเล็กตองเจอกับอุปสรรคและการปรับตัว เพราะสถานการณนี้ไมมีทางกลับมาเหมือนเดิม เราตอง

ปรับตัว เชน ความนาเชื่อถือในความปลอดภัย การใหบริการ” 

 คาํนวน บานจอมทอง (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “การปรับตัว

ในดานของการใหบริการกับลูกคามาก ที่สุด โดยมีความเต็มใจและกระตือรือรนในการบริการลูกคา 

แนะนําการใชสินคาไดครบถวน บริการดวย ความเต็มใจและซื่อสัตยตอลูกคา” 

 วรพต กอวิไล (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ผูประกอบการ 

รีสอรทขนาดเล็กจําเปนตองปรับตัวเพ่ือการแขงขันโดยใชกลยุทธการใหความสําคัญกับลูกคามากที่สุด 

เพ่ือสรางความประทับใจใหกับลูกคาแตละรายอยูเสมอทําใหลูกคามีความพึงพอใจและกลับมาใช

บริการอีก”  

 

 



85 

 

 

 เปยมศักดิ์ อุดมเดช (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ไมมี

ผูประกอบการที่สามารถอยูรอดไดตลอดโดยไมมีการปรับตัว ผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวใหเขา

กับสภาพแวดลอมทางสังคม เชน บริการ การตลาด ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร การเงิน และ

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ” 

 ศศิพล ผลอาหาร (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “การประกาศ 

เขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดของ ศบค. ในพื้นที่สีแดง ตั้งแตเวลา 06.00 น. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปนตนไป จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 วา แนนอนผลกระทบจะเกิดข้ึนกับผูประกอบการ

เพราะเมื่อนักทองเท่ียวไมสามารถเดินทางมา หรือเดินทางมาแตไมมีความสะดวก แตขณะนี้ยังมี

นักทองเที่ยวจํานวนหนึ่งท่ียังไมเดินทางกลับ สวนใหญเปนนักทองเที่ยวตางชาติที่ทํางานในประเทศ 

ยังพักอยู ซึ่งพอจะมีรายไดเกิดข้ึนบางใน ต.เกาะหมาก” 

 สมชาย ดําคํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “การควบคมุการเขา

ออกของ ศบค. เมื่อครั้งที่ผานมา กับการประกาศควบคุมของ ศบค. ครั้งนี้ แตกตางกัน เพราะ

นักทองเที่ยวยังสามารถเดินทางมาได แตอาจไมสะดวกเพราะตองถูกตรวจสอบมากกวาปกติ จึงมี

ลูกคาที่เปนกลุมทัวรและกลุมทํางานยกเลิกไปหมดแลว เหลือเพียงผูที่ทํางานเฉพาะ เชน เซลสขาย

สินคา ก็จะมาพักที่รีสอรทสวนหนึ่ง ซึ่งทางรีสอรทยังไมปดดําเนินการทั้งหมดเหมือนครั้งที่ผานมา      

ยังรับนักทองเที่ยวและลูกคาอื่น ๆ อยู เราตองปรับตัวเพ่ือใหอยูรอด เพราะมีพนักงานอีกจํานวนหนึ่ง

ที่ตองดูแล” 

 วรพงศ ศรีกานต (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “รีสอรทของเรา

ปรับเปนรานอาหาร กรณีเมื่อครั้งที่แลวตองปดทั้งหมด และใหพนักงานออกไปทําอาหารขาวแกงขาย

ใหกับประชาชนชาวตราดในตลาดสด สวนครั้งนี้ยังไมไดสรุปตองรอความแนชัด แตหากตองปดก็จะ

ยายใหไปทํางานอีกแหงหนึ่งเพ่ือจะไมตองปลดพนักงาน”            

 กรสิริ สิริประภา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ในชวงนี้ยังไดขยับ

ตัวธุรกิจอื่น ๆ จะฟนตัวตามมา ธุรกิจที่พัก แมรัฐบาลจะเขามาชวย แตไดเพียงประทัง ไมแนใจวาอีก 

3 เดือน จะอยูรอดหรือไม ตอนนี้ยังพอมีแรงอยู” 

 

คําถาม: ระบบการจัดการความสะอาดในธุรกิจทองเที่ยว รวมถึงเทรนดการทองเที่ยวดวย

ตัวเองมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ทานมีความคิดเห็นและวางแผนอยางไร 

 อุษณีย บุญมานํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “จัดโปรโมชั่นเที่ยว

วันธรรมดา เพราะในปจจุบัน นักทองเที่ยวไมชอบผูคนพลุงพลาน”  
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 ไตรมาส พูนผล (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “การเขารวม

โครงการของภาครัฐ เพ่ือกระตุนยอดนักทองเที่ยว ยอดจองที่พัก”                 

 อรอรนงค วงษปดา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “วางแผน

ปรับปรุงสถานที่พักมีหองพักหลายรูปแบบ ใหเลือก มีการดีไซน ตกแตงสวยงาม เพราะสิ่งเหลานี้เปน

สิ่งดึงดดูใจในการท่ีนักทองเท่ียว จะตัดสินใจเลือกที่พักนั้น ๆ” 

 คาํนวน บานจอมทอง (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “สุขลักษณะ

อาคารและอุปกรณเครื่องใชที่มีอยูในที่พัก เชน การเวนระยะหางระหวางที่นั่งและทางเดินอยางนอย 

1 เมตร การทําความสะอาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยูในพื้นที่สวนกลางอยางสม่ําเสมอ การทําความ

สะอาดจุดที่สัมผัสบอย ๆ ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค เปนตน” 

 วรพต กอวิไล (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “มีการจัดอุปกรณทํา

ความสะอาดเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน การติดตั้งพรมฆาเชื้อโรคบริเวณทางเขา การ

ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอลเจลสําหรับลางมือ”  

 เปยมศักดิ์ อุดมเดช (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “วางแผนการ

ปองกันสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการในแตละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว

อยางชัดเจน อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานกอนเขาทํางาน การใหพนักงานสวมหนากากอนามัย

ตลอดชวงเวลาที่ใหบริการ” 

 ศศิพล ผลอาหาร (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “เพ่ือลดความ 

วิตกกังวลของพนักงานที่ตองทํางานภายใตความกดดันจากสถานการณที่ไมแนนอน เชน ความคิด

สรางสรรค การควบคุมความวิตกกังวล และการสรางสุขภาวะทางอารมณ การนําเทคโนโลยีมาใช 

มากขึ้น เชน นําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ือลดการสัมผัสกับลูกคา การใช QR Code ในการชําระเงิน 

รวมถึงการเขาถึงตัวลูกคาใหมากขึ้น เปนตน” 

 สมชาย ดําคํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “วางแผนการ

ใหบริการแกลูกคา และภาพลักษณความเชื่อมั่นของลูกคาในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย” 

 วรพงศ ศรีกานต (สัมภาษณการสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา  

“ลดคาใชจายดวยการลดจํานวนชั่วโมงการทํางานของพนักงานเพ่ือรักษาพนักงานไว” 

 กรสิริ สิริประภา (การสื่อสารสวนบุคคล,18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “การระบาดของโรค 

COVID-19 ทําใหตองปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันหลายอยาง คําวา New Normal จึงกลายเปนคําที่เรา

รูจักกันมากขึ้นในชวงไมก่ีเดือน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่กลายเปน New Normal ที่เราตองใหความสําคญั

คือ การวางแผนมาตรการดานสาธารณะสุข” 
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ตอนที่ 2 ผูประกอบการคิดวาสถานที่พักของทานมีความโดดเดนอยางไร ที่ทําใหผูที่ใชบริการ

มีความพึงพอใจและตัดสินใจกลับมาใชบริการอีกครั้ง  

 อุษณีย บุญมานํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “เรื่องมาตรฐาน 

SHA Plus ผูประกอบการและพนักงานฉีดวัคซีนทางเลือก 100% โดยไมรอรัฐบาล” 

   ไตรมาส พูนผล (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “พนักงานฉีดวัคซีน 

ครบทุกคน” 

 อรอรนงค วงษปดา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “พนักงาน 

เจาหนาที่ฉีดวัคซีน 100%” 

 คาํนวน บานจอมทอง (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “มีมาตรการ

รักษาความสะอาด และความปลอดภัยที่เครงครัด ทําความสะอาดฉีดพนฆาเชื้อ เม่ือลูกคา Check in 

และ Check out” 

 วรพต กอวิไล (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “พนักงานฉีดวัคซีน 

ครบทุกคน มีมาตรการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยที่เครงครัด มีจุดถายรูป มีมุมถายรูป  

อยูในบริเวณที่ไมพลุงพลาน” 

 เปยมศักดิ์ อุดมเดช (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “รับนักทองเท่ียว

เฉพาะกลุมที่รับวัคซีนปองกันโควิด-19 มาแลว 2 เข็ม พนักงานฉีดวัคซีน ครบทุกคน” 

 ศศิพล ผลอาหาร (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “มีจุดคัดกรอง  

นักทองเทียว มีการบริการแบบสวนตัว พนักงานฉีดวัคซีน ครบทุกคน มีจุดชมวิว” 

 สมชาย ดําคํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ปฏิบัติตามมาตรการ

ของ ศบค. ซึ่งผูประกอบการทองเที่ยวตองปฏิบัติอยางเครงครดัในหลายดาน พนักงานฉีดวัคซนี  

ครบทุกคน” 

 วรพงศ ศรีกานต (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ใหความสําคัญใน

เรื่องความสะดวกและการเขาถึงงายในการสํารองที่พัก และความรวดเร็วในการบริการ” 

 กรสิริ สิริประภา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “พนักงาน 

เจาหนาที่ ฉีดวัคซีน 100% มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ราคาที่พักไมแพงหองละ 699-899

บาท/คืน”  
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ตอนที่ 3 จากผลการศึกษาในมุมมองของนักทองเที่ยว พบวา กลุมนักทองเที่ยวมีความกลัว

โรคระบาดทําใหไมกลาเขามาใชบริการ ทานจะวางแนวทางการจัดการธุรกิจที่พักภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 ใหสอดคลองกับตวามคิดเห็นอยางไร 

 อุษณีย บุญมานํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ธุรกิจที่พัก ไดรับ

ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ผลกระทบจากธุรกิจทองเที่ยวที่ถูกยกเลิกการเดินทาง ประกอบกับ

การบังคบัใชมาตรการล็อกดาวน หามเดินทางขามประเทศหรือขามจังหวัด ทําใหนักทองเที่ยวยกเลิก

หองพัก โรงแรมและที่พักจึงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการเพ่ือความอยูรอด ครัวทําอาหารก็

เปลี่ยนมาเปนขายอาหาร Delivery และใหพนักงานทําหนาที่เปนพนักงานสงอาหารเพ่ือสรางงาน

สรางรายไดใหกับลูกจาง” 

 ไตรมาส พูนผล (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “ดานการสงเสริม

การตลาด นักทองเท่ียวชาวไทย ใหความสําคัญเรื่อง การโฆษณา ของที่พัก โปรโมชั่นตาง ๆ เชน  

การลด 10-20% ตอ 1 หองพัก และการใหบริการเสริม เชน รถรับ - สงฟรี เพราะเปรียบเสมือนเปน

กลยุทธที่ใชในการกระตุนนักทองเที่ยวใหอยากจะไปพักที่นั้น ๆ สวนดานการใชบริการสวนลดรวมกับ

บัตรเครดิต คอนขางนอย แตก็ยังมีความสําคัญอยูบาง” 

 อรอรนงค วงษปดา (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2564) กลาววา “มีการบริหาร

ความเสี่ยง เตรียมความพรอมรอวันที่การทองเที่ยวกลับมา ดานการบริหารตนทุนและการเงิน เตรียม

เงินสํารองและลดคาใชจายท่ีไมจําเปนลง เลือกที่จะลดจํานวนพนักงาน ซึ่งมีตนทุนหลักคือเงินเดือน

ของพนักงาน”  

 คาํนวน บานจอมทอง (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “เขารวม

โครงการแนวทางความปลอดภัยดานสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health 

Administration (SHA) ขึ้น โดยมีการนํามาตรการความปลอดภัยดานสาธารณสุข มาผนวกกับ

มาตรฐานการใหบริการที่มีคุณภาพ”  

 วรพต กอวิไล (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “การระบาดของโรค 

COVID -19 ทําใหตองปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันหลายอยาง คําวา New Normal จึงกลายเปนคําที่

เรารูจักกันมากขึ้นในชวงไมกี่เดือน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่กลายเปน New Normal ที่เราตองให

ความสําคัญ คือ การวางแผนมาตรการดานสาธารณะสุข” 

 เปยมศักดิ์ อุดมเดช (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “วางแผนตกแตง

ที่พักอยางมีสไตล สวยงาม ลงตัว ทัศนียภาพสวยงาม บรรยากาศดี เปนสวนตัว ผอนคลายชารจแบ

ตรางกายใหเต็มท่ี พรอมกลับไปลุยงานกันตอ ที่นี่บริการหองพัก พรอมอาหารเชา มีมาตรการรักษา
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ความสะอาด และความปลอดภัยที่เครงครดั ทําความสะอาดฉีดพนฆาเชื้อ เมื่อลูกคา Check in และ 

Check out”  

 ศศิพล ผลอาหาร (การสื่อสารสวนบุคคล, 17 พฤษภาคม 2564) กลาววา “วางแผนให

นักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่ดี และมั่นใจในความปลอดภัยดานสุขอนามัยจากสินคาและบริการ

ทางการทองเที่ยว โดยนํามาตรการความปลอดภัยดานสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการใหบริการที่

มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพ่ือลดความเสี่ยงและปองกัน การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

และยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการทางการทองเท่ียวจังหวัดตราด” 

 สมชาย ดําคํา (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “การวางแผนและ

กําหนดมาตรการจัดการดานตนทุน ลดพนักงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว จําเปนตองมีการควบคมุ

ตนทุนและบริหาร จัดการพนักงานที่เหมาะสมกับสถานการณ เชน การลดจํานวนพนักงาน ชะลอการ

รับพนักงาน และการปรับ ลดขนาดองคกร เปนตน” 

 วรพงศ ศรีกานต (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2564) กลาววา “วางแผนการตาม

มาตรการสาธารณสุข ดานสุขภาพ ความสะอาดและความปลอดภัย ตองปรับตัวเพ่ือเพิ่มความมั่นใจ

ดานสุขอนามัยและมาตรฐานการใหบริการแกลูกคาที่มาใชบริการใหไดรับประสบการณท่ีดีจากสินคา

และบริการของที่พักภายใตภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึน”



 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด  

มีผลการสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

สถานภาพโสด อายุ 31-40 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศกึษาระดับปริญญาตรี 

มีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูบริเวณ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการท่ีพักประเภทรีสอรท                   

ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้ เหตุผลหลักในการเดินทางทองเที่ยว

จังหวัดตราด พบวา สวนใหญมาพักผอน รองลงมา คือ เยี่ยมเพ่ือน ครอบครัว ญาติ หาประสบการณ 

และการทํางาน/การทําธุรกิจ ระยะเวลาที่ใชเวลาในการทองเที่ยว พบวา สวนใหญคาง 1 คืน         

ความตั้งใจเดินทางมาทองเที่ยวในชวงฤดูรอน  แหลงทองเที่ยวที่เลือกมาทองเที่ยว พบวา สวนใหญ

สนใจแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  

 เม่ือปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ระดับที่มี

ความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับ (เรียงจากมากไปนอย) ดังนี้ 1) มีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย เชน 

i-banking บัตรเครดิต จาย ณ วันที่เขาพัก เปนตน 2) บุคลากรมีทักษะในการใหบริการมีจิตบริการ 

(Service Mind) 3) การตกแตงโดยรอบของที่พักสะอาด สวยงาม 4) ที่พักมีความสวยงาม ปลอดภัย 

และ 5) บุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร มีความกระตือรือรน เม่ือตองการความชวยเหลือ ตามลําดับ 

  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทใน

จังหวัดตราด ระดับที่มีความคิดเห็นต่ําสุด 5 อันดบั (เรียยงจากนอยไปมาก) ดังนี้ 1) ที่พักมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกครบครัน เชน สัญญาณ Wifi สระวายน้ํา น้ําดื่ม ทีวี เครื่องทําน้ําอุน 2) ที่พักมีการ

โฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อชองทางตาง ๆ จองที่พักลวงหนาไดในราคาพิเศษ 3) ที่พักมีการ

นําเสนอสวนลด และผอนชําระไดในระยะสั้น เชน 6 เดือน - 10เดือน โดยไมเสียดอกเบี้ย 4) ราคาที่
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พักมีราคาใหเลือกหลายระดับ และ 5) ราคาที่พักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับที่พักแหงอื่น 

ตามลําดับ 

 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ือที่จะเดินทางไป

ทองเท่ียวจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รองลงมา คือ             

การตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด ในชวงการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีโปรโมชั่น สวนลด และไมมีคนพลุกพลาน การตัดสินใจทองเท่ียวใน

จังหวัดตราด เนื่องจากที่พักและสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ มีราคาถูก และการตัดสินใจทองเที่ยวใน

จังหวัดตราด เนื่องจากมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดตราด  

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลดานเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได วุฒิการศึกษา 

ภูมิลําเนา ที่มีความแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ

เลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน สรุปดังนี้  

 เพศชายหรือเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดไมตางกัน  

 สถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยใน

การเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดไมตางกัน  

 รายได ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 

 อายุแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่

พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน กลาวคือชวงอายุ 20-30 ป มีความแตกตางกับชวงอายุ 

41-50 ป และ มากกวา 50 ปขึ้นไป และชวงอายุ 31-40 ป มีความแตกตางกับชวงอายุ มากกวา          

50 ปขึ้นไป อาชีพ แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ

เลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดแตกตางกัน กลาวคือพนักงานบริษัทเอกชนมีความแตกตาง

กับขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ และในสวนของขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ มีความแตกตางกับทุก

สาขาอาชีพ ในสวนของคาขายมีความแตกตางกับ ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ และนักศึกษา/นิสิตมี

ความแตกตางกับขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 

 วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความแตกตางกับระดับการศึกษาสงูกวา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและอื่น ๆ   



92 

 

 

 ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด แตกตางกัน ภูมิลําเนา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกตางกับภูมิลําเนาภาคกลาง ในสวนของภูมิลําเนาภาคกลาง

มีความแตกตางกับภูมิลําเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคเหนือ ในสวนของภาคเหนือมี

ความแตกตางกับภาคกลาง  เชน นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีการ

ตัดสินใจที่แตกตางกับภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก      

เปนตน   

 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีจํานวน 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

สงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานกายภาพซึ่งผลจากการ

วิเคราะหสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

บุคลากร ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการตลาด และปจจัยดานกระบวนการ จะเห็นไดวาปจจัย

ดานกระบวนการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มากที่สดุ  

 สวนปจจัยชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณ การแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19  

 ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบการ สรุปไดวา  

 ผูประกอบการ มีความตองการใหจังหวัดเปดใหนักทองเที่ยวไดเขาพื้นท่ีผูประกอบการมีความ

พรอมโดยเฉพาะการรับรองนักทองเที่ยวไทยยุคใหมที่จะเดินทางเขามาหลังการแพรระบาดของโรคโค

วิด-19 เชื่อวาจะเปนนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพที่มีกําลังซื้อพอสมควร แตสิ่งท่ีผูประกอบการอยากจะ

รองขอจากทางจังหวัดก็คือ การตั้งจุดคัดกรองบริเวณดานทาจอด และใหเหลือเพียงจุดคัดกรองที่        

อําเภอเกาะกูด และเกาะชาง จะมีนักทองเที่ยวเขามาแทน เพ่ือสรางความมั่นใจใหทั้งผูประกอบการ

และนักทองเที่ยว โดยผูประกอบการพรอมที่จะกําหนดมาตรการดูแลนักทองเที่ยวตามเงื่อนไขดาน

สาธารณสุขอยางเครงครัด ทั้งการสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหาง และการควบคุมไมใหมี

นักทองเที่ยวรวมกันเปนกลุมใหญ 
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5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงคการวิจัยได ดังนี ้
 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ รายได วุฒิการศกึษา ภูมิลําเนา ที่มีความแตกตางกัน

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทใน

จังหวัดตราด มีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา เทพสุทิน (2558) ไดทําการศึกษา

เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวา ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาระดับการศึกษาและ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป ในเขต

เทศบาลเมืองพัทยาที่แตกตางกัน ในขณะที่เพศและระดับอายุที่แตกตางกันไมไดมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการที่แตกตางกัน รวมถึงระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาที่แตกตางกัน ในขณะที่

เพศและระดับอายุที่แตกตางกันไมไดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 

 พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการที่พักประเภทรีสอรทที่ตั้งอยูบริเวณแหลง

ทองเท่ียวในจังหวัดตราด โดยเหตุผลหลักในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัดตราด พบวา สวนใหญมา

พักผอน ระยะเวลาที่จะใชเวลาในการทองเที่ยวสวนใหญคาง 1 คืน ตั้งใจเดินทางมาทองเที่ยวในฤดู

รอน และแหลงทองเที่ยวท่ีเลือกมาทองเท่ียวสวนใหญสนใจแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตพิฤติกรรม

การทองเที่ยวของคนไทยในชวงกอนโควิด-19 มีเปาหมายเพ่ือพักผอนคลายความเครียดใหรางวัล

กับตัวเองตองการทองเที่ยวเพ่ือเปดโลก เรียนรูทักษะ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมใหมสราง

ความสัมพันธรวมกับคนใกลชิดหรือคนในครอบครัววัตถุประสงคหลัก ที่ทําใหคนไทยออกเดินทาง

ทองเท่ียว ทั้งนี้ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมอายุตางๆ แตปจจัยกระตุนดานการทองเที่ยว

พบวา มีความแตกตางกันในแตละกลุมอายุ ปจจัยกระตุนใหทองเที่ยวของนักทองเที่ยว          

กลุมอายุ 18-25 ป คือ ตองการพักผอน สรางประสบการณใหม และสามารถทองเที่ยวในวันใดก็ได

ไมจํากัดเวลา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 30-35 ป และ 40-50 ป จะถูกกระตุนใหทองเที่ยวจาก

ความรูสึกอยากพักผอนและสภาพคลองทางการเงิน และสวนใหญสามารถทองเที่ยวเวลาใดก็ได

ตามความสะดวกสอดคลองกับการวิจัย แมนเฟรด (Mansfeld, 1992, pp. 399 - 419) ไดเสนอแนะ

วาการวิจัยเก่ียวกับการเลือกจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวควรจะพิจารณาจาก ความชอบที่

นักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเที่ยวกับพฤติกรรมเลือกจริงวามีความสอดคลองกัน ท้ังนี้ดานพฤติกรรม

การทองเที่ยวในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนการเที่ยวหลังโควิด-19 พบวา

คนไทยนิยมเที่ยวกับครอบครัว และเที่ยวกับเพื่อน มักจัดรูปแบบหรือการวางแผนการเดินทางดวย

ตนเอง โดยอาศัยขอมูลขาวสารจากชองทางออนไลนเปนหลัก สวนการเตรียมการทองเที่ยวพบวา
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สวนใหญจองบริการทางการทองเที่ยวดวยตนเองผานชองทางออนไลน ดานเครื่องมือ/ชองทางที่ใช

ระหวางการทองเที่ยวในทุกกลุมจะนิยมใชแอปพลิเคชันเปนสวนใหญ 

 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การตัดสินใจ

เลือกใชบริการของนักทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ือที่จะเดินทางไป

ทองเท่ียวจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รองลงมา คือ                  

1) การตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด ในชวงการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีโปรโมชั่น สวนลด และไมมีคนพลุกพลาน การตัดสินใจทองเที่ยว

ในจังหวัดตราด 2) เนื่องจากที่พักและสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ราคาถูก และการตัดสินใจทองเท่ียว 

ในจังหวัดตราด เนื่องจากมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดตราด สอดคลองกับ การะเกด 

แกวมรกต (2554) ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลือกใชบริการ

โรงแรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบวา พฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมของ

นักทองเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในระยะเวลา ความปลอดภัย สุขอนามัย และผูมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียว 

ชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของ 

ไวรัสโควิด-19 ไดแก จะเห็นไดวาปจจัยดานกระบวนการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากที่สุด สวนปจจัยชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอการมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด

ภายใตสถานการณ การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจเปนเรื่องประจวบเหมาะ กับลักษณะ

การทองเที่ยวในประเทศไทยชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่นิยมเนนการทองเที่ยวแบบ

ประหยัดมากกวาการทองเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury) จึงสงผลใหปจจัยดาน สถานท่ีที่มีความ

ปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA ไดรับความนิยม สวนชองทางการจัดจําหนายมีทิศทางตรงขาม

กับการตัดสินใจเลือกใชบริการสอดคลองกับการวิจัยของ วาสิตา คลองตาล (2554) ที่ทําการศึกษา

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร พบวา 

พฤติกรรมการใชบริการโรงแรมที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการโรงแรมแตกตางกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับ การะเกด แกวมรกต (2554) ที่ทํา 

การศกึษาเก่ียวกับ ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยว
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ชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบวา พฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวไทยมี

ความสัมพันธกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมของ 

นักทองเที่ยวชาวไทย ในระยะเวลาการเขาพัก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจวิธีในการจองหองพัก  

และประเภทหองพัก สวนอัตราหองพัก มีความสมัพันธกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผล 

ตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย และสอดคลองกับ ชลธิชา  

เตชวัชรมงคล (2559) ไดทําการศกึษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต

พ้ืนที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่/ 

ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด โดยดานที่มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน คือ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด สวนดานที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

คือ ดานผลิตภัณฑ และดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย    

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

  1) จากการศึกษาสะทอนใหเห็นวาการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ของรีสอรทควรมี

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ กลาวคือ การปดตัวชั่วคราวเพ่ือลดผลกระทบจากรายจาย การปรับระดับ

ราคาหองพักใหดึงดูดกลุมลูกคาคนไทยเพ่ือสรางรายไดใหตอเนื่อง และกลยุทธดานการขายหองพัก 

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดทั้งนี้ ประเด็นการเขารวมโครงการ SHA เปนเครื่องสงเสริมใหเกิดความ

เชื่อมั่นในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟู

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือชวยผลักดันกลยุทธการปรับตัวของรีสอรทใหสามารถดําเนิน

ตอไป 

  2) ผูประกอบการรีสอรทควรมองหาวิธีการสรางรายไดในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยความ

เชี่ยวชาญที่มีอยูมาบริหารใหเกิดประโยชน อยางไรก็ตามลักษณะกายภาพของรีสอรทก็เปนสวนสําคัญ

ที่ไมควรมองขาม เนื่องจากการศึกษาพบวามีผลตอการตั้งราคาหองพัก และการปรับราคาเพ่ือดึงดูด

นักทองเที่ยว 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยดําเนินงานภายใตระยะเวลาที่จํากัด ภายใตสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 

อยางไรก็ตามมีขอจํากัดและขอเสนอแนะที่นไปปรับปรุงสําหรับงานวิจัยที่ตองการศึกษาในอนาคตดังนี้ 

ประเด็นการเลือกกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบทางระบบออนไลนดังนั้นทําใหไม

สามารถรับรูถึงความรูสึกที่แทจริงของผูตอบได  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

******************************************************************************* 

คําชี้แจง: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภท          

รีสอรทในจังหวัดตราด และเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทบริเวณ

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

ดังนั้นผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

โดยคําตอบของทานจะไมมีผลเสียหายใด ๆ ตอตัวทาน เนื่องจากในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจะทํา

การประมวลผลเปนภาพรวมเพ่ือใชประโยชนในการวิจัยครั้งนี้เทานั้น 

 สําหรับเนื้อหาสาระในแบบสอบถามนี้ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับการคดักรอง  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลที่เก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวชาวไทยที่

 เดินทางไปทองเท่ียวจังหวัดตราด 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับปจจัยสวนประสม

 ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 ในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด 

 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับการคดักรอง  

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความโดยเลือกคําตอบที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด 

 

 ทานเคยใชบริการที่พักประเภทรีสอรท ในจังหวัดตราด ชวงป พ.ศ. 2561-2563 ที่ผานมาหรือไม  

   เคย (ทําแบบสอบถามสวนตอไป)     

   ไมเคย (จบแบบสอบถาม) 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน □ ที่ตรงตามความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากที่สุด 1ขอ 

1. เพศ 

 1. หญิง       2. ชาย 

 

2. สถานภาพ 

   1. โสด     2. สมรส  

   3. หมาย    4 หยาราง 

 

3. อาย ุ

   1. 20-30 ป   2. 31-40 ป    

 3. 41-50 ป   4. มากกวา 50 ปขึ้นไป 

4. อาชีพ 

   1. พนักงานบริษัทเอกชน   2. ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 

   3. เจาของกิจการ     4. คาขาย   

   5. นักศึกษา/นิสิต    6. อื่น ๆ โปรดระบุ........................... 

 

5. ระดับการศึกษา 

   1. ต่ํากวาปริญญาตร ี    2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

   3. สูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  4. อื่น ๆ โปรดระบุ.................. 
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6. รายไดตอเดือน 

   1. ต่ํากวาหรือเทากับ 15, 000 บาท   

   2. 15, 001-30, 000 บาท 

   3. 30, 001-45,000 บาท    

   4. 45,001-60,000 บาท 

   5. มากกวา 60,001 บาทขึ้นไป 

 

7. ภูมิลําเนาของนักทองเท่ียว 

   1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    2. ภาคกลาง     

   3. ภาคเหนือ     4. ภาคใต    

                      5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     6. ภาคตะวันออก  

   7. ภาคตะวันตก 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลที่เก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวชาวไทย ที่เดินทางไป

ทองเท่ียวจังหวัดตราด 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความโดยเลือกคําตอบที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด 

1. เหตุผลหลักในการเดินทางทองเท่ียวจังหวัดตราดของทานคือขอใด 

 1. พักผอน     2. เยี่ยมเพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ   

 3. หาประสบการณ    4. งานเทศกาลของจังหวัด   

 5. การทํางาน/การทําธุรกิจ   6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………. 

 

2. ระยะเวลาที่ทานตั้งใจจะใชเวลาในการทองเที่ยวจังหวัดตราดคือขอใด 

 1. ไปเชา เย็นกลับ    2. คาง 1 คืน  

 3. คาง 2 คืน    4. มากกวา 2 คืน 

 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………. 

 

3. ทานตั้งใจจะเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดตราด ในชวงฤดูกาลใด 

 1. ฤดูรอน                                   2. ฤดูหนาว             

 3. ฤดูฝน     4. ทุกฤดูกาล   
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4. แหลงทองเที่ยวประเภทใดท่ีทานเลือกมาทองเที่ยวจังหวัดตราดมากท่ีสุด 

 1. แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ            2. แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร   

 3. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  4. แหลงชอปปง                       

 

5. ในการเดินมาทองเที่ยวจังหวัดตราดกิจกรรมประเภทใดท่ีทานสนใจมากที่สุด 

 1. พักผอนและถายรูป                          2. การดําน้ําดูปะการัง  

 3. การเดินทางไปยังเกาะตาง ๆ      4. ซื้อสินคาและบริการ                     

 5. รวมงานเทศกาลตามฤดูกาล                6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………..        

 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภท       

รีสอรทในจังหวัดตราด 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  

ขอ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1.  ผลิตภัณฑ (Product)  

1.1 ที่พักมีความปลอดภัย      

1.2 ที่พักมีความสะอาด เปนระเบียบ      

1.3 ที่พักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน 

สัญญาณ Wifi สระวายน้ํา น้ําดื่ม ทีวี  

เครื่องทําน้ําอุน 

     

1.4 ที่พักมีมาตรการที่เขมงวดในการปองกันการแพร

ระบาดของไวรัสโควิค-19 

 

     

2.  ราคา (Price) 

2.1 มีการกําหนดราคาที่พักชัดเจน      
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ขอ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

2.2 ความเหมาะสมของราคาคาใชจายของการเขา

รวมกิจกรรม เชน คาเชาเรือไปยังเกาะตาง ๆ คา

อุปกรณดําน้ํา คาอาหารบนเรือ ฯลฯ เปนตน 

     

2.3 ราคาที่พักมีราคาใหเลือกหลายระดับ       

2.4 ราคาที่พักมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับที่พัก

แหงอ่ืน 

     

3.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

3.1 ที่พักมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ เชน ราคาที่พักรวม

อาหารเชา มีสวนลดสําหรับลูกคาที่เคยมาใช

บริการ เปนตน 

     

3.2 ที่พักเขารวมโครงการของภาครัฐ เชน โครงการ

เราเที่ยวดวยกัน โครงการคนละครึ่ง เปนตน 

     

3.3 สามารถคืนที่พักไดโดยไมเสียคาธรรมเนียม      

3.4 ที่พักมีการนําเสนอสวนลด และผอนชําระไดใน

ระยะสั้น เชน 6 เดือน-10เดือน โดยไมเสีย

ดอกเบี้ย 

     

4. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4.1 ที่พักมีการบริการจองลวงหนาผานแอปพลิเคชั่น

ตาง ๆ เชน Agoda Booking Trivago เปนตน 

     

4.2 ระบบบริการจองที่พักมีความรวดเร็ว และทํา

รายการไดงาย 

     

4.3 มีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย เชน   

i-banking บัตรเครดิต จาย ณ วันที่เขาพัก  

เปนตน 

     

4.4 ที่พักมีการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อชองทาง

ตาง ๆ จองที่พักลวงหนาไดในราคาพิเศษ 

     



106 

 

 

 

ขอ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5.  บุคลากร (People) 

5.1 บุคลากรใหบริการมีกิริยามารยาทเรียนรอย 

บริการดวยความยิ้มแยม แจมใส สุภาพ  

และเปนมิตร 

     

5.2 บุคลากรมีทักษะในการใหบริการมีจิตบริการ               

(Service Mind) 

     

5.3 บุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร มีความ

กระตือรือรน เม่ือตองการความชวยเหลือ  

     

5.4 บุคลากรใหบริการดวยความรวดเร็ว      

6.  กระบวนการทํางาน (Process) 

6.1 มีการจัดแบงการใหบริการอยางเปนสัดสวน เชน 

การจัดเตรียมที่จอดรถ หองอาหาร Product 

     

6.2 มีการใหบริการที่รวดเร็ว       

6.3 มีการบริการอยางถูกตองตรงความตองการของ

ลูกคา 

     

6.4 มีการใหบริการแกลูกคาเมื่อเกิดปญหามีการ

แกปญหาอยางถูกวิธ ี

     

7.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

7.1 สภาพแวดลอมภายนอกที่พัก เชน สิ่งปลูกสราง

อยูในสภาพดี  

     

7.2 การตกแตงโดยรอบของที่พักสะอาด สวยงาม      

7.3 มีจุดชมวิวสําหรับถายรูป       

7.4 ที่พักมีมาตรฐานความปลอดภัยดานสาธารณสุข

ไดเชน ที่พักไดรับการรับรองมาตราฐานที่พักเพ่ือ

การทองเที่ยว (SHA) 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

คําชี้แจง โปรดประเมินความคิดเห็นของทานวาเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอยเพียงใดโดยทํา

 เครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว 

ขอ การตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1 ทานตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด เนื่องจากที่

พักและสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ  

     

2 ทานมีการวางแผนเดินทางไปทองเที่ยวจังหวัด

ตราดภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19 

     

3 ทานตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด เนื่องจาก

มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดตราด 

     

4 ทานทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ือที่จะเดินทางไป

ทองเท่ียวจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 

     

5 ทานตัดสินใจทองเที่ยวในจังหวัดตราด ในชวงการ

แพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 เพราะ มีสวนลด และไมมีคน

พลุกพลาน 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท 
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แบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท 

 คําชี้แจง แบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาถึง 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว

ชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดตราด และเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการ

ธุรกิจที่พักประเภทรีสอรทบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราดภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1 สถานการณทางธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท ที่ตั้งอยูบริเวณแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตราด  

โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามขอเท็จจริงหรือตามความคิดเห็นของทาน 

1. ชื่อสถานประกอบการ 

...................................................................................................................................... 

ที่ตั้งเลขที่.....................หมู.................................... 

ซอย................................................................................. 

ถนน........................................ตําบล.................................................. 

อําเภอ....................................................... 

จังหวัด.........................................โทรศัพท....................................... 

โทรสาร........................................................ 

ผูใหขอมูล ตําแหนง......................................................  

email: ………………………………………………………………….. 

 

** ขอมูลนี้ใชเพื่อประกอบการศึกษาเทานั้น ขอมูลจะปกปดเปนความลับ** 

 

2. ประเภทของธุรกิจรีสอรท 

  กลุม 1 ราคาที่พัก : ราคาต่ํากวา 500 บาท ขึ้นไป 

  กลุม 2 ราคาที่พัก : ราคาตั้งแต 500-999 บาท 

  กลุม 3 ราคาที่พัก : ราคาตั้งแต 1,000-1,499 บาท  

  กลุม 4 ราคาที่พัก : ราคาตั้งแต 1,500-2,499 บาท 

  กลุม 5 ราคาที่พัก : ราคาตั้งแต 2,500 บาท ขึ้นไป 
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3. ธุรกิจทองเท่ียว 

  ธุรกิจจัดทําเที่ยว (Tour Operation) 

  ธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว (Travel Agency) 

  ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ระบุ................................................................ 

 

4. รูปแบบธุรกิจ 

  บริษัทจํากัด 

  หางหุนสวนจํากัด 

  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

  หางหุนสวนสามัญไมใชนิติบุคคล 

  ธุรกิจเจาของคนเดียวจดทะเบียนพาณิชย 

  ธุรกิจเจาของคนเดียวไมจดทะเบียนพาณิชย 

  อื่น ๆ..................................................................................................... 

 

5. ทานประกอบธุรกิจ........................ป 

 

6. ทานมีการปรับตัวของธุรกิจอยางไรภายใตสถานการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ธุรกิจของทานมียอดการจองหองพักในสถานการณการแพรระบาดของเชื่อไวรัสโควิค-19 

  ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

  เปลี่ยนแปลงโดยกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยจอง…… 

  ไมมียอดจอง   

 ยอดจองลดลงรอยละ.......  

 ยอดจองเพ่ิมข้ึนรอยละ....... 
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8. ผูที่มาใชบริการ มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร (การเขาพัก/โปรแกรมการทองเท่ียว/กิจกรรมการ

ทองเท่ียว/กิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง) 

  ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

  เปลี่ยนแปลงโดยกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยใชบริการ 

  จํานวนผูใชบริการการจัดกิจกรรมลดลง   

 ผูใชบริการการจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

 

9. ผลจากวิกฤตโควิด-19 มีผลทําใหการจองท่ีพักเปนอยางไร และจะทําใหอนาคตของการทองเที่ยว

ของโลกและไทยจะไมเหมือนเดิมอีกตอไปทานมีความคิดเห็นอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ระบบการจัดการความสะอาดในธุรกิจทองเที่ยว รวมถึงเทรนดการทองเท่ียวดวยตัวเองมากขึ้น

เพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัด ทานมีความคิดเห็นและวางแผนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 2 ผูประกอบการคิดวาสถานที่พักของทานมีความโดดเดนอยางไร ที่ทําใหผูที่ใชบริการมีความ

พึงพอใจและตัดสินใจกลับมาใชบริการอีกครั้ง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 3 จากผลการศึกษาในมุมมองของนักทองเที่ยว พบวากลุมนักทองเที่ยวมีความกลัวโรคระบาด

ทําใหไมกลาเขามาใชบริการ ทานจะวางแนวทางการจัดการธุรกิจที่พักภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิค-19 ใหสอดคลองกับตวามคิดเห็นอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ประวัติเจาของผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล    ณัฐนันท ปริยวิศวธนะ  

 

อีเมล      kamolchanok.pari@bumail.net  

   

ประวัติการศึกษา   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

Southeast Bangkok College   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


