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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรีสอร์ตของ

นกัท่องเท่ียว ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกรีสอร์
ตของนกัท่องเท่ียว ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ตระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขต
ต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี  

จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลปัจจยั และขอ้มูลพฤติกรรมส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จ านวน 200 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ านวน 200 คน ท่ีมาพกัแรมในเขตต าบลอ่าวนาง และต าบล
หนองทะเล จงัหวดักระบ่ี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีเทสต ์(t-test) 

ผลการวิจยัแยกตามวตัถุประสงค์ ในดา้นพฤติกรรมในการเลือกรีสอร์ตพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการเดินทาง คือ ท่องเท่ียวเป็นรางวลั คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเยี่ยมเพื่อน /ญาติ คิดเป็นร้อยละ  17.00 มีวตัถุประสงคเ์พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อยละ 
16.00 ตามล าดบั ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการเดินทาง คือ ท่องเท่ียวเพื่อ
ประชุม /สัมมนา/ร่วมงานนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 15.50 รองลงมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวเป็นรางวลั 
คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น และเพื่อติดต่อเร่ืองงาน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดบั ใน
ดา้นปัจจยัในการเลือกรีสอร์ตพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคญักบั ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ตามล าดบั ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญักบั ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
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ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ตามล าดบั 
ในด้านการเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ตพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคัญปัจจัยในการเลือกรีสอร์ต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดย
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัปัจจยัในการเลือกท่ีพกัแรมประเภทรีสอร์ตในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 93.3 ซ่ึงมีค่ามากกว่านกัท่องเท่ียวชาวไทย ให้ความส าคญัปัจจยัในการเลือก รีสอร์ต ในภาพรวม มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 90.3 และพบวา่ t-test มีค่าเท่ากบั -0.720 และ Sig มีค่าเท่ากบั 0.472 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่
หมายความวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ในภาพรวม ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบั
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั 

  
ค าส าคญั : ปัจจยั, รีสอร์ต, นกัท่องเท่ียว 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study is 1) to study the behavior of choosing a resort for tourists in Ao Nang 
district and Nong Thale district Krabi province. 2) to study the factors of choosing a resort for tourists in 
Ao Nang district and Nong Thale district Krabi province. 3) to study and compare the importance of factors 
in choosing resorts between Thai tourists and foreign tourists in Ao Nang district and Nong Thale district 
Krabi province. 

Classified by general information factor Information and personal behavior information of 
tourists. By using questionnaires as a research tool. To collect data with the sample group, which is 200 
Thai tourists and 200 foreign tourists who visit in Ao Nang district And Nong Thale district Krabi province. 
Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research results are separated by purpose. In the behavior of choosing resorts, it was found 
that most Thai tourists. The purpose of travel is to travel as a reward accounted for 17.5 percent. Followed 
by the purpose of visiting friends/relatives accounted for 17.00 percent. Intended for other purposes 
accounted for 16.00 percent, respectively. For most foreign tourists. The purpose of travel is to travel to 
meetings/seminars/exhibitions accounted for 15.5 percent. Followed by a purpose for tourism as a reward 
accounted for 15.00 percent. Intended to rest and to contact the work accounted for 14.50 percent, 
respectively. In the factor of choosing the resort, it was found that Thai tourists pay more attention to the 
price with the highest average. Followed by distribution channels, marketing promotion and products with 
the lowest mean, respectively. While foreign tourists pay more attention to price and marketing promotion 
with the highest average. Followed by distribution channels and products with the lowest mean, 
respectively. In comparison to the importance of factors in choosing resorts, it was found that Thai tourists 
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and foreign tourists are important factors in choosing an overall resort at a high level. The foreign tourists 
give importance to factors in choosing the type of resort accommodation in the overall picture, with an 
average of 3.93. Which is more valuable than Thai tourists giving importance to the factors in choosing the 
resort in the overall picture, with an average of 3.90. And found that the t-test is equal to -0.720 and Sig is 
equal to 0.472 which is greater than 0.05. That means the level of importance in the selection of resorts in 
the overall picture between Thai tourists and foreign tourists in Ao Nang district and Nong Thale district 
Krabi Province not different. 
Key words : factor, resort, tourist 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่
โลก รัฐบาลของประเทศดงักล่าว จึงให้ความส าคญั ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื่อ
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อดึงนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศตนเพิ่มมากข้ึน ภารกิจดา้นการท่องเท่ียวจึง
เป็นภารกิจท่ีถูกผสานกลมกลืนไปกบัการพฒันาประเทศในทุกมิติ ดงันั้น การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันา
ของประเทศต่างๆ จึงไดมี้การบูรณาการงานดา้นการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงหาก
ประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีชัดเจน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็ง โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาคการท่องเท่ียวมีศกัยภาพดว้ยแลว้ จะ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดันให้ประเทศนั้นๆมีข้อได้เปรียบในการแข่งขนั และสามารถพฒันาการ
ท่องเท่ียวของตนใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 5582 ) 

ประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียว ในฐานะเป็นกลไกหลกั ในการช่วย
รักษาเสถียรภาพและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ ได้
จดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ .ศ . 2555–2559 เพื่อเป็นแผนหลกั ในการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศ ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ถึงแม้จะประสบความส าเร็จในแง่ของจ านวนและรายได้จากการ
ท่องเท่ียว แต่ในดา้นการพฒันาสินคา้และบริการ พบวา่ ยงัมีขอ้จ ากดัหลายประการท่ีท าใหก้ารด าเนินงานไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากตวัช้ีวดัการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ด้านการท่องเท่ียวและการเดินทาง )Travel and Tourism Competitiveness Index) ของ World Economic 
Forum หรือ WEF โดยในปี 2556 ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของไทย อยู่ในอนัดบั 43 
จาก 140 ประเทศทัว่โลกหรืออนัดบั 9 จาก 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตวัช้ีวดัดา้นมาตรฐาน
การเดินทางและการท่องเท่ียวยงัเป็นจุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย รองลงมา คือ ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดลอ้มของภาคธุรกิจ  ( กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ,2558(    จงัหวดักระบ่ี
เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพการท่องเท่ียวในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์และสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2558 
จงัหวดักระบ่ี มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั จ านวน 3,557,409 คน 
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 4.85 มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจ านวน 78,335.83 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่าน
มาร้อยละ 6.89 มีรายไดสู้งเป็นล าดบัท่ี 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุรี พบวา่นกัท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี ประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี มากท่ีสุด คือ สวเีดน 
รองลงมา คือ เยอรมนั สหราชอาณาจกัร ตามล าดบั (ศาลากลางจงัหวดักระบ่ี, 2559) 

ปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีสนบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัจงัหวดักระบ่ี คือ จงัหวดั
กระบ่ี มีรูปแบบการท่องเท่ียวแบบพกัคา้งคืน คือ คุณภาพการบริการของรีสอร์ตและสถานท่ีพกัภายใน
จงัหวดั รีสอร์ตจึงเป็นธุรกิจการให้บริการท่ีพกั เพื่อการท่องเท่ียวท่ีส าคญัการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการ
บริการให้เป็นท่ียอมรับ และพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งดงันั้นเพื่อเป็นการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานบริการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน และแกไ้ขปัญหาวงจรกบัดกัราคาต ่า รวมทั้งเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเปิดเสรีการคา้ ดา้นบริการการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาปรับปรุง และรักษามาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการท่ีดี จึงตอ้งค านึงถึงความมัน่คงปลอดภยั สุขอนามยัในท่ีพกั ความเป็นธรรมในการ
ไดรั้บบริการราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ เอกลกัษณ์ ความกลมกลืน สอดคลอ้งกบัสังคมวฒันธรรมและวิถี
ชีวติ (ส านกัพฒันาการท่องเท่ียว, 2552) 

 ความส าคญัของรีสอร์ตนอกจากจะเป็นสถานท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวแล้ว ยงัมี
บทบาทส าคญัในการเพิ่มพูนเงินตรา ให้แก่จงัหวดัได้เป็นจ านวนมาก ความพร้อมด้านการบริการท่ีเป็น
มาตรฐาน จึงเป็นปัจจยัส าคญั ในการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหห้ลัง่ไหลเขา้มา 

 ดงันั้น แมเ้กิดสถานการณ์ท่ีส่งผลถึงการชะลอตวัของธุรกิจการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งผล
เก่ียวเน่ืองถึงธุรกิจรีสอร์ตและสถานท่ีพกั แต่จากขอ้มูลจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใน
จงัหวดักระบ่ีท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในแต่ละปี จึงมีความคาดหวงัวา่ธุรกิจรีสอร์ทและสถานท่ีพกัในเขตจงัหวดั
กระบ่ี ยงัคงจะไดรั้บการตอบรับจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างดี และเพื่อให้ธุรกิจท่องเท่ียวธุรกิจรีสอร์ตและ
สถานท่ีพกัมีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองภายใตอ้ตัราการแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนน้ีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ตและสถานท่ีพกั จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเข้าใจถึงปัจจยัท่ี
นกัท่องเท่ียวใชต้ดัสินใจในการเลือกเขา้พกัรีสอร์ต อนัจะมีผลใหผู้ป้ระกอบการไดป้รับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน จึงเป็นประเด็นท่ีน่าคิดและน่าสนใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัท่ีแตกต่างกนั 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ”การเปรียบเทียบปัจจยัใน
การเลือกรีสอร์ต ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง
นักท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ”เพื่อศึกษาวิเคร าะห์ปัจจยัการเลือกเขา้พกัรีสอร์ตของ
นกัท่องเท่ียว ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี วา่เป็นอยา่งไร ควรใหค้วามส าคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัใดบา้ง ท่ีเป็นส่วนผลกัดนัใหน้กัท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการรีสอร์ตแตกต่างกนั 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัยิ่งต่อการศึกษาปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริการของรีสอร์ตและ
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สถานท่ีพกั อนัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ต ผูท่ี้ตอ้งการประกอบธุรกิจโรงแรม ตลอดจนผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการบริหารโรงแรม และสถานท่ีพกัให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรีสอร์ตของนกัท่องเท่ียว ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบล
หนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกรีสอร์ตของนกัท่องเท่ียว ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนอง
ทะเล จงัหวดักระบ่ี 

2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ระหวา่งนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 

 
3. นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 

ปัจจยัในการเลือกท่ีพกัแรม หมายถึง คุณลกัษณะต่างๆของรีสอร์ต ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกรีสอร์ตของนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ีเท่านั้น 

- รีสอร์ต หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคา้ท่ีตั้งข้ึน เพื่อบริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรับผู ้
เดินทางในเร่ืองของท่ีพกัอาศยัอาหาร และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและการ
เดินทาง โดยคิดค่าตอบแทน ซ่ึงมกัจะปลูกสร้างอยูใ่นบริเวณแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
รูปแบบการออกแบบอาคารจะดูเขา้กบัธรรมชาติ และตอ้งปลูกสร้างในเขตต าบลอ่าวนางและ
ต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ีเท่านั้น 

- นกัท่องเท่ียวชาวไทย หมายถึง ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตต าบลอ่าวนางและต าบล
หนองทะเล จงัหวดักระบ่ี และเลือกพกัแรมรีสอร์ตในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล 
จงัหวดักระบ่ี อย่างน้อย 1 คืน เพื่อการพกัผ่อน รวมถึงผูท่ี้มาพกัคา้งคืนเพื่อประชุมอมรม
สัมมนาหรือติดต่อธุรกิจ 

- นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หมายถึง ชาวยุโรป อเมริกา เอเชีย ตะวนัออกกลางและอ่ืนๆ ท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี และเลือกพกั
แรมรีสอร์ตในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี อยา่งนอ้ย 1 คืน เพื่อการ
พกัผอ่น รวมถึงผูท่ี้มาพกัคา้งคืนเพื่อประชุมอมรมสัมมนาหรือติดต่อธุรกิจ 

 
 

1135



4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วธีิการด าเนินการวจัิย 
5.1 ประชากร คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้พกัรีสอร์ต ในเขตต าบล

อ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 
5.2 ตวัอย่างและการก าหนดขนาดตวัอย่าง พิจารณาเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ/ตามสะดวก โดย

แบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 200 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 200 คน 
ท่ีมาพกัแรมในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 

5.3 การเลือกตวัอยา่ง ก าหนดวธีิการเลือกตวัอยา่งโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น 
5.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลปัจจยั และขอ้มูลพฤติกรรมส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว  
5.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูขี้ยนไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

- กระท าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน ธนัวาคม 2560 
- จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย โดยแบ่งเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 200 ราย และ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 200 ราย 
- ในกรณีขอ้มูลท่ีได้รับไม่ครบถ้วน จะด าเนินการโดยน าแบบสอบถามชุดใหม่ ให้กบักลุ่ม

ตวัอย่างใหม่ ซ่ึงเขา้ไปใช้บริการท่ีพกัรีสอร์ตในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล 
จงัหวดักระบ่ี 

ปัยจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา

สูงสุด 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อปี 
- ถ่ินท่ีอยูปั่จจุบนั 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

(นักท่องเที่ยว)  

ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ตในจังหวดั
กระบี่ (4 P’s) 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
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5.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูเ้ขียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

- น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลมาท าการตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจนบัจ านวน 
- น ามาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการวจิยั เพื่อประมวลผลลพัธ์ท่ีได ้
- สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกรีสอร์ตของนกัท่องเท่ียว ในเขตต าบลอ่าว
นางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ีโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

3) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ตของนกัท่องเท่ียว 
ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยั ในการเลือกรีสอร์
ตระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยกบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและ
ต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ีโดยใชค้่า t (t-test) 

6. ผลการวจัิย 
สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี 

H0: นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการเลือกรี
สอร์ต ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั 

H1: นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการเลือกรี
สอร์ต ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ จะท าการทดสอบค่า t )t-test  (เพื่อใชท้ดสอบกลุ่มตวัอยา่ง นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใน เขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี ดงันั้น จะ
ยอมรับสมมติฐานหลกั )H1 ก็ต่อเม่ือ (Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการ ทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ในภาพรวม ระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวไทย กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 

ประเภทนักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ท ในภาพรวม 

n   S.D. t Sig 

ชาวไทย 200 3.90 0.483 -0.720 0.472 

ชาวต่างชาติ 200 3.93 0.400   
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ใน
ภาพรวม ระหว่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนอง
ทะเล จงัหวดักระบ่ี โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคญั  0.05 ผลการทดสอบ
โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรี
สอร์ต ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรี
สอร์ต ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.93 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัในการ
เลือกรีสอร์ต ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.90 และพบวา่ค่า t มีค่าเท่ากบั -0.720 และ Sig มีค่าเท่ากบั 0.472 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่หมายความวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ในภาพรวม ระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 
ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความส าคญัของปัจจยัในการเลือก รีสอร์ต ด้านผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดั
กระบ่ี 

ประเภทนักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ต ด้านผลติภัณฑ์ 

N   S.D. t Sig 
ชาวไทย 200 3.82 0.523 1.538 0.513 
ชาวต่างชาติ 200 3.79 0.468   

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนอง
ทะเล จงัหวดักระบ่ีโดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ผลการทดสอบ
โดยรวมพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรี
สอร์ต ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทย ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.82 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัใน
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การเลือกรีสอร์ต ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.79 และพบวา่ค่า t มีค่าเท่ากบั 1.538 และ Sig มีค่าเท่ากบั 
0.513 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่หมายความวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดั
กระบ่ี ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นราคา ระหว่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี 

ประเภทนักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ต ด้านราคา 

N   S.D. t Sig 
ชาวไทย 200 3.98 0.538 0.230 1.000 
ชาวต่างชาติ 200 3.98 0.508   

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้น
ราคา ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล 
จงัหวดักระบ่ี โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ผลการทดสอบโดยรวม
พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้น
ราคา อยู่ในระดบัมาก โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทย ให้ความส าคญัปัจจยักบัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.98 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต 
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.98 และพบวา่ค่า t มีค่าเท่ากบั 0.230 และ Sig มีค่าเท่ากบั 1.000 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 
0.05 นัน่หมายความวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นราคา ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ระหว่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนอง
ทะเล จงัหวดักระบ่ี 

ประเภทนักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ต ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
N   S.D. t Sig 

ชาวไทย 200 3.93 0.555 3.036 0.394 
ชาวต่างชาติ 200 3.97 0.472   

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและ
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ต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ีโดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการ
ทดสอบโดยรวมพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการ
เลือกรีสอร์ต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.93 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.97 และ
พบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ -0.399 และ Sig มีค่าเท่ากับ 0.394 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า ระดับ
ความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระหว่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบั
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนอง
ทะเล จงัหวดักระบ่ี 

ประเภทนักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ต ด้านการส่งเสริมการตลาด 
N   S.D. t Sig 

ชาวไทย 200 3.87 0.678 7.172 0.065 
ชาวต่างชาติ 200 3.98 0.574   

 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและ
ต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการ
ทดสอบ โดยรวมพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการ
เลือกรีสอร์ต ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.98 และ
พบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ 7.172 และ Sig มีค่าเท่ากับ 0.065 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า ระดับ
ความส าคญัของปัจจยั ในการเลือกรีสอร์ต ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยกับ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั 
7. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวจิยั เร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกรีสอร์ต ในเขตต าบลอ่าวนางและต าบล
หนองทะเล จงัหวดักระบ่ี กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
สามารถแยกเป็นดา้น ไดด้งัน้ี 
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7.1 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวดักระบ่ี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ล้วนให้ความส าคญักบัช่ือเสียงของรีสอร์ต การมีห้องพกัให้เลือกหลายระดบั การออกแบบ
ห้องพกัมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และความหลากหลายของส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอนงค์ ทองแท ้)2552  (ศึกษา ปัจจยัทางการตลาดในการ เลือกเขา้พกัโรงแรม
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ในเขตต าบลป่าตองอ าเภอกะทูจ้งัหวดัภูเก็ตกลุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัในการเลือกเขา้พกัโรงแรมของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดใน 5 ล าดบัแรก คือ ความสะอาดใน
ห้องพกัและบริเวณโรงแรม ความปลอดภยัและระบบรักษาความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
รูปลกัษณ์ของห้องพกั ความหลากหลายและคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม และพนกังานบุคลิกดีแต่งตวัดี
และสะอาด ตามล าดบั  

7.2 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ชาวไทยและชาวต่างชาติในจงัหวดักระบ่ี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากทั้งนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ลว้นให้ความส าคญักบัการแสดงราคาห้องพกัชดัเจน การมีห้องพกัหลายราคาให้
เลือก และการท่ีราคามีความเหมาะสมกบัห้องพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธาสินี ค  าส าราญ ( 2551) 
ศึกษา เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ กรณีศึกษาโรงแรมรีสอร์ตและบงักะโลในอ าเภอเกาะสมุย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมมากท่ีสุดใน 5 ล าดบัแรก คือ ท่ีพกัอยูบ่นชายหาด ท่ีพกัสามารถไปยงัชายหาด
ไดโ้ดยสะดวก ท่ีพกัอยู่ในภูมิประเทศท่ีสวยงาม การแสดงราคาอย่างชดัเจน และความเหมาะสมของราคา
หอ้งพกั เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีพกัอ่ืนในระดบัเดียวกนั ตามล าดบั 

7.3 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ชาวไทยและชาวต่างชาติในจงัหวดักระบ่ี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากทั้งนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ลว้นให้ความส าคญักบัการสามารถหาขอ้มูลของรีสอร์ตได้หลากหลายช่องทาง 
ความสะดวกในการเดินทาง ความสะดวกในการจองห้องพกั เวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการใชง้านง่าย และการมี
วิธีการช าระเงินได้หลายช่องทาง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ไตรภพ โคตรวงษา (2549) ผลการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมเครือข่ายในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความสัมพนัธ์กบัเคร่ืองหมายการคา้และระดบัดาวของโรงแรม สภาพและส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องพกั ความหลากหลายและคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม และ  ความหลากหลายของส่ิงอ านวยความ
สะดวกและการบริการภายในโรงแรมด้านราคา (Price) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับราคาและ
คุณภาพของอาหาร และเคร่ืองด่ืมรวมถึงมีวธีิการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น เงินสด เช็คเดินทาง เครดิตการ์ด 
เป็นตน้ ในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการจองห้องพกัผ่าน
เครือข่ายโรงแรมไดท้ัว่โลก และการจอง หอ้งพกัและช าระค่าบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ดา้นการส่งเสริม
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การขาย (Promotion) ปัจจยั ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการโฆษณาผ่านโทรทศัน์และการท่ีโรงแรมมี
กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมรับผดิชอบดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของชุมชน ดา้นบุคคล (People) ปัจจยั
ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการท่ีพนกังานให้บริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วทนัที และพนกังานมีบุคลิกภาพ
ดี  การแต่งกายสุภาพสะอาดสะอ้าน ด้านกระบวนการให้การบริการ (Process) ปัจจัยส่วนบุคคลมี
ความสัมพนัธ์กบัความรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้พกัและการคืนห้องพกั และดา้นสุดทา้ยส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างโรงแรมท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ สถาปัตยกรรมในการก่อสร้างแบบไทย ผสมผสานกบัความทนัสมยัไดอ้ย่างลง
ตัว การตกแต่งภายในห้องพกัและโรงแรมท่ีมีเอกลักษณะเฉพาะ เคร่ืองแบบพนักงานสวยงามและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์และทนัสมยั 

7.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวดักระบ่ี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากทั้งนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติลว้นให้ความส าคญักบัการมีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล/เทศกาล การจดั
แพก็เกจทวัร์ การโฆษณาตามส่ือต่างๆ และการให้ส่วนลดหรือขอ้เสนอพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พรรษ บุณยะประภศัร (2553) จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมาใช้
บริการโคโคนทั บีช รีสอร์ต ส่วนใหญ่เดินทางมาจากทวีปยุโรป เป็นเพศชายท่ีมีสถานภาพสมรส ยงัโสด 
และท าธุรกิจ ส่วนตวั/คา้ขาย ซ่ึงมีรายได ้50,000 บาทข้ึนไป จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ พบว่า มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว ถึงร้อยละ 80.0 ซ่ึงรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโคโคนทั บีช รีสอร์ต จากอินเทอร์เน็ต/เวบ็ไซตข์องสายการบิน ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านราคาซ่ึงเท่ากับด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียว
ใหค้วามส าคญั คือ ความสะอาดของห้องพกั ความสะอาดของห้องน ้าในท่ีพกัและท่ีตั้งของรีสอร์ตใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียวท่ีวางแผนในการเดินทางไปมากท่ีสุดเป็น 3 อนัดบัแรก จากการศึกษายงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล คือ 
เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ทวีป ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ในการ
เลือกใช้บริการโคโคนัท บีชรีสอร์ตแตกต่างกนั โดยทุกปัจจยัมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านราคาท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัด้านอาชีพ ท่ีมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นส่งเสริมการตลาด ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (4 P’) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ 
ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อเหตุผลหรือวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคญักบั

ปัจจยัในการเลือกเขา้พกัรีสอร์ต ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการจึง
ควรใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
มีอยูไ่ดอ้ยา่งตรงจุด ควรให้ความส าคญัเร่ืองการออกแบบให้โรงแรมมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีความสวยงาม
แตกต่างจากคู่แข่ง บุคลิกภาพของโรงแรมน่าอยู ่มีความน่าสนใจ มีห้องพกัให้เลือกหลายแบบ จะส่งผลใหท่ี้
พกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนยอ่มท าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกท่ีพกัของท่านเป็น
อนัดบัแรก อีกทั้งยงัสามารถท าให้เกิดการบอกต่อของนกัท่องเท่ียว ท าให้สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการท า
ธุรกิจของท่านใหดี้ยิง่ข้ึนไป  

8.2 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นราคา นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ในการเลือกเขา้พกัรีสอร์ต ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเนน้ให้
ความส าคญักบัในเร่ืองของราคา เช่น การก าหนดราคาห้องพกัราคาให้เลือกหลากหลาย อตัราค่าบริการท่ี
เหมาะสมมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของท่ีพกั มีการ บอกราคาของหอ้งพกัแต่ละประเภทใหช้ดัเจน 
หรือมีรูปภาพประกอบ รวมถึงควรตรวจสอบราคาของคู่แข่งอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าให้สามารถตั้งราคาได้
อย่างเหมาะสมกบัราคาท่ีลูกคา้ยินดีจ่าย อีกทั้งผูป้ระกอบการควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของห้องพกั การ
ปรับปรุง ดูแลอย่างสม ่าเสมอในเร่ืองของทศันียภาพและความสะอาด เพื่อท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความรู้สึก
ประทบัใจและเกิดการใชซ้ ้ า 

8.3 จากการศึกษาพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้
ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกเขา้พกัรีสอร์ต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียอยู่
ในล าดบัท่ีสอง ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรจ าเป็นตอ้งมีทั้งช่องทางออนไลน์ (On-line) เช่น เวบ็ไซตโ์รงแรม 
เอเจนทส์ าหรับการจองห้องพกัออนไลน์ โมบายแอพพลิเคชัน่ โซเชียลมีเดีย และออฟไลน์ (Off-Line) เช่น 
แผนกจองของรีสอร์ต ระบบจองกลาง เอเจนท์ท่องเท่ียว ระบบโทรศพัท์ ส่ิงน้ีช่วยให้สามารถโปรโมต
โรงแรมไปยงัผูเ้ขา้พกัจ านวนมากจากทัว่โลก และยงัเพื่อความสะดวกในการจองหอ้งพกัอีกดว้ย 

8.4 จากการศึกษาพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้
ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกเขา้พกัรีสอร์ต ดา้นการส่งเสริมการตตลาด อยูใ่นระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเนน้ให้ความส าคญักบัการศึกษาแนวโนม้ความนิยมของกลุ่มลูกคา้ พิจารณา
ถึงการแบ่งส่วนของตลาด จดัโปรโมชั่นร่วมกบัการท่องเท่ียว และธุรกิจต่างๆ ของทอ้งถ่ิน เพื่อน าเสนอ
แพค็เกจกิจกรรมท่ีน่าสนใจกวา่การขายท่ีพกัเพียงอยา่งเดียว เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวแบบครบ
วงจร 
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