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บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการเลื อ กรี ส อร์ ต ของ
นักท่องเที่ยว ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยในการเลือกรี สอร์
ตของนักท่องเที่ยว ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ 3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับ
ความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ตระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขต
ตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลปั จจัย และข้อมูลพฤติกรรมส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั เพื่อนาไปเก็บข้อมู ลกับกลุ่ มตัวอย่าง ที่ เป็ นนักท่องเที่ ยวชาวไทย
จานวน 200 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 200 คน ที่มาพักแรมในเขตตาบลอ่าวนาง และตาบล
หนองทะเล จังหวัดกระบี่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีเทสต์ (t-test)
ผลการวิจยั แยกตามวัตถุประสงค์ ในด้านพฤติกรรมในการเลือกรี สอร์ ตพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยส่ วนใหญ่ มี วตั ถุ ประสงค์ในการเดิ นทาง คือ ท่องเที่ ยวเป็ นรางวัล คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.50 รองลงมา มี
วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเพื่อนญาติ คิดเป็ นร้อยละ/ 17.00 มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
16.00 ตามลาดับ ส่ วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทาง คือ ท่องเที่ยวเพื่อ
ประชุม ร่ วมงานนิทรรศการ คิดเป็ นร้อยละ/สัมมนา/15.50 รองลงมา มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวเป็ นรางวัล
คิดเป็ นร้อยละ 15.00 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพักผ่อน และเพื่อติดต่อเรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 ตามลาดับ ใน
ด้านปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ตพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญกับ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านผลิ ตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
ตามลาดับ ส่ วนนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ตามลาดับ
ในด้านการเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ตพบว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยและ
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามส าคัญ ปั จ จัย ในการเลื อ กรี ส อร์ ต ในภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก โดย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสาคัญปั จจัยในการเลือกที่พกั แรมประเภทรี สอร์ ตในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ซึ่ งมีค่ามากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ให้ความสาคัญปั จจัยในการเลื อก 3.93รี สอร์ ต ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ และพบว่า 3.90t-test มีค่าเท่ากับ -0.720 และ Sig มีค่าเท่ากับ 0.472 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่
หมายความว่า ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ในภาพรวม ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปัจจัย, รี สอร์ ต, นักท่องเที่ยว
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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของหลายประเทศทัว่
โลก รัฐบาลของประเทศดังกล่าว จึงให้ความสาคัญ ในการเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
ช่ วงชิ งส่ วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชี ยและอาเซี ยนต่างกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทัว่ โลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึง
เป็ นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้น การกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของประเทศต่างๆ จึงได้มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ งหาก
ประเทศใดมี แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่ ชัดเจน บนพื้นฐานของเศรษฐกิ จที่ เข้มแข็ง โครงสร้ าง
พื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศกั ยภาพด้วยแล้ว จะ
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะช่ วยผลัก ดันให้ป ระเทศนั้นๆมี ข ้อได้เปรี ย บในการแข่ง ขัน และสามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมัน่ คง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
ประเทศไทยได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการท่องเที่ยว ในฐานะเป็ นกลไกหลัก ในการช่ วย
รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติ ได้
จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ พ .ศ.2555–2559 เพื่อเป็ นแผนหลัก ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ผลการดาเนิ นงานที่ ผ่า นมา ถึ ง แม้จะประสบความส าเร็ จในแง่ ข องจานวนและรายได้จากการ
ท่องเที่ยว แต่ในด้านการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ พบว่า ยังมีขอ้ จากัดหลายประการที่ทาให้การดาเนินงานไม่
บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นได้จากตัวชี้ วดั การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้า นการท่ อ งเที่ ย วและการเดิ น ทาง )Travel and Tourism Competitiveness Index) ของ World Economic
Forum หรื อ WEF โดยในปี 2556 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย อยู่ในอันดับ 43
จาก 140 ประเทศทัว่ โลกหรื ออันดับ 9 จาก 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก โดยตัวชี้ วดั ด้านมาตรฐาน
การเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย วยัง เป็ นจุ ด อ่ อ นส าคัญ ของประเทศไทย รองลงมา คื อ ความพร้ อ มด้า น
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมของภาคธุ รกิจ( กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(2558 , จังหวัดกระบี่
เป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
1133

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสุ ขภาพ ในปี พ.ศ. 2558
จังหวัดกระบี่ มีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกัน จานวน 3,557,409 คน
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 4.85 มีรายได้จากการท่องเที่ยวจานวน 78,335.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่าน
มาร้อยละ 6.89 มีรายได้สูงเป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศ รองจากกรุ งเทพฯ ภูเก็ต และชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยว
ในพื้นที่จงั หวัดกระบี่มีปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกปี ประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มากที่สุด คือ สวีเดน
รองลงมา คือ เยอรมัน สหราชอาณาจักร ตามลาดับ (ศาลากลางจังหวัดกระบี่, 2559)
ปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งที่สนับสนุ นให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ คือ จังหวัด
กระบี่ มี รูปแบบการท่องเที่ ยวแบบพักค้างคื น คือ คุ ณภาพการบริ การของรี สอร์ ตและสถานที่พกั ภายใน
จังหวัด รี สอร์ ตจึงเป็ นธุ รกิ จการให้บริ การที่พกั เพื่อการท่องเที่ยวที่สาคัญการพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานการ
บริ การให้เป็ นที่ยอมรับ และพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อเป็ นการยกระดับ
คุ ณภาพมาตรฐานบริ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และแก้ไขปั ญหาวงจรกับดักราคาต่ า รวมทั้งเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมในการเปิ ดเสรี การค้า ด้านบริ การการรักษาสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุ ง และรักษามาตรฐาน
คุณภาพการให้บริ การที่ดี จึงต้องคานึ งถึ งความมัน่ คงปลอดภัย สุ ขอนามัยในที่พกั ความเป็ นธรรมในการ
ได้รับบริ การราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพ เอกลักษณ์ ความกลมกลืน สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ (สานักพัฒนาการท่องเที่ยว, 2552)
ความส าคัญของรี ส อร์ ต นอกจากจะเป็ นสถานที่ พ กั แรมส าหรั บ นัก ท่ องเที่ ย วแล้ว ยัง มี
บทบาทสาคัญในการเพิ่มพูนเงิ นตรา ให้แก่ จงั หวัดได้เป็ นจานวนมาก ความพร้ อมด้านการบริ การที่ เป็ น
มาตรฐาน จึงเป็ นปัจจัยสาคัญ ในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้หลัง่ ไหลเข้ามา
ดังนั้น แม้เกิ ดสถานการณ์ ที่ส่งผลถึ งการชะลอตัวของธุ รกิ จการท่องเที่ยว ตลอดจนส่ งผล
เกี่ยวเนื่ องถึงธุ รกิจรี สอร์ ตและสถานที่พกั แต่จากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใน
จังหวัดกระบี่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จึงมีความคาดหวังว่าธุ รกิจรี สอร์ ทและสถานที่พกั ในเขตจังหวัด
กระบี่ ยังคงจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี และเพื่อให้ธุรกิ จท่องเที่ยวธุ รกิ จรี สอร์ ตและ
สถานที่พกั มีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้อตั ราการแข่งขันที่มีแนวโน้มสู งขึ้นนี้ผปู ้ ระกอบการ
ธุ รกิ จรี ส อร์ ตและสถานที่ พกั จึ ง จาเป็ นต้องเตรี ย มความพร้ อมในด้านต่ า งๆ โดยเฉพาะเข้าใจถึ งปั จจัยที่
นักท่องเที่ยวใช้ตดั สิ นใจในการเลือกเข้าพักรี สอร์ ต อันจะมีผลให้ผปู ้ ระกอบการได้ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมายได้ดียงิ่ ขึ้น จึงเป็ นประเด็นที่น่าคิดและน่าสนใจในการเลือกใช้บริ การที่พกั ที่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบปั จจัยใน”
การเลือกรี สอร์ ต ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง
นักท่องเที่ ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อศึกษาวิเคร ”าะห์ปัจจัยการเลื อกเข้าพักรี สอร์ ตของ
นักท่องเที่ยว ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ว่าเป็ นอย่างไร ควรให้ความสาคัญกับ
ส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยใดบ้าง ที่เป็ นส่ วนผลักดันให้นกั ท่องเที่ยวเลือกใช้บริ การรี สอร์ ตแตกต่างกัน
ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะเป็ นข้อมูลที่ สาคัญยิ่งต่อการศึกษาปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการบริ การของรี สอร์ ตและ
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สถานที่พกั อันเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิจรี สอร์ ต ผูท้ ี่ตอ้ งการประกอบธุ รกิจโรงแรม ตลอดจนผู ้
ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารโรงแรม และสถานที่พกั ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การได้ดียงิ่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลื อกรี สอร์ ตของนักท่องเที่ยว ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบล
หนองทะเล จังหวัดกระบี่
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ตของนักท่องเที่ยว ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนอง
ทะเล จังหวัดกระบี่
2.3 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ระหว่างนักท่องเที่ยว
ชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
3. นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการวิจัย
ปั จจัยในการเลือกที่พกั แรม หมายถึง คุณลักษณะต่างๆของรี สอร์ ต ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มีผลต่อการเลื อกรี สอร์ ตของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยว ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่เท่านั้น
- รี สอร์ ต หมายถึ ง สถานที่ประกอบการเชิ งการค้าที่ต้ งั ขึ้น เพื่อบริ การที่พกั ชัว่ คราวสาหรับผู ้
เดิ นทางในเรื่ องของที่พกั อาศัยอาหาร และบริ การอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับการพักอาศัยและการ
เดินทาง โดยคิดค่าตอบแทน ซึ่ งมักจะปลูกสร้ างอยูใ่ นบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
รู ปแบบการออกแบบอาคารจะดูเข้ากับธรรมชาติ และต้องปลูกสร้างในเขตตาบลอ่าวนางและ
ตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่เท่านั้น
- นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตตาบลอ่าวนางและตาบล
หนองทะเล จังหวัดกระบี่ และเลือกพักแรมรี สอร์ ตในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล
จังหวัดกระบี่ อย่างน้อย 1 คื น เพื่อการพักผ่อน รวมถึ งผูท้ ี่มาพักค้างคืนเพื่อประชุ มอมรม
สัมมนาหรื อติดต่อธุ รกิจ
- นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ หมายถึ ง ชาวยุโรป อเมริ กา เอเชี ย ตะวันออกกลางและอื่ นๆ ที่
เดิ นทางมาท่องเที่ยวในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัด กระบี่ และเลือกพัก
แรมรี สอร์ ตในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ อย่างน้อย คืน เพื่อการ 1
พักผ่อน รวมถึงผูท้ ี่มาพักค้างคืนเพื่อประชุมอมรมสัมมนาหรื อติดต่อธุ รกิจ
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
พฤติกรรมของผู้บริโภค

ปัยจัยส่ วนบุคคล

)นักท่องเที่ยว(

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
สู งสุ ด
- อาชีพ
- รายได้ต่อปี
- ถิ่นที่อยูป่ ั จจุบนั
-

ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ ตในจังหวัด
กระบี่ 4(P’s)
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักรี สอร์ ต ในเขตตาบล
อ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
5.2 ตัวอย่างและการกาหนดขนาดตัวอย่าง พิจารณาเลื อกตัวอย่างแบบบังเอิ ญ/ตามสะดวก โดย
แบ่งเป็ นนักท่องเที่ ยวชาวไทยจานวน 200 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 200 คน
ที่มาพักแรมในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
5.3 การเลือกตัวอย่าง กาหนดวิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น
5.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลปั จจัย และข้อมูลพฤติกรรมส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูข้ ียนได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆดังนี้
- กระทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560
- จากกลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 ราย โดยแบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 200 ราย และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 200 ราย
- ในกรณี ขอ้ มู ลที่ ได้รับไม่ครบถ้วน จะดาเนิ นการโดยนาแบบสอบถามชุ ดใหม่ ให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างใหม่ ซึ่ งเข้าไปใช้บริ การที่พกั รี ส อร์ ตในเขตตาบลอ่า วนางและตาบลหนองทะเล
จังหวัดกระบี่
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5.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูเ้ ขียนนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาทาการตรวจสอบความเรี ยบร้อยตรวจนับจานวน
- นามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการวิจยั เพื่อประมวลผลลัพธ์ที่ได้
- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
1) วิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลื อกรี สอร์ ตของนักท่องเที่ยว ในเขตตาบลอ่าว
นางและตาบลหนองทะเล จัง หวัดกระบี่ โดยใช้ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อยละ
(Percentage)
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลื อกรี สอร์ ตของนักท่องเที่ยว
ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัย ในการเลือกรี สอร์
ตระหว่างนักท่องเที่ ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและ
ตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่โดยใช้ค่า t (t-test)
6. ผลการวิจัย
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0: นักท่องเที่ ยวชาวไทยและนักท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติ ให้ความส าคัญต่ อปั จจัยในการเลื อ กรี
สอร์ ต ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน
H1: นักท่องเที่ ยวชาวไทยและนักท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติ ให้ความส าคัญต่ อปั จจัยในการเลื อ กรี
สอร์ ต ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ จะทาการทดสอบค่า t )t-testเพื่อใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยว (
ชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน เขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ดังนั้น จะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก )H1 ก็ต่อเมื่อ (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ในภาพรวม ระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ ท ในภาพรวม
ประเภทนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย

n
200

ชาวต่ างชาติ

200

3.90

S.D.
0.483

3.93

0.400



t
-0.720

Sig
0.472

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ใน
ภาพรวม ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนอง
ทะเล จัง หวัดกระบี่ โดยใช้ส ถิ ติ t-test ในการทดสอบสมมติ ฐานที่ ระดับนัย ส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบ
โดยรวม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการเลื อกรี
สอร์ ต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญ กับปั จจัยในการเลื อกรี
สอร์ ต ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ซึ่ งมีค่ามากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ให้ความสาคัญปัจจัยในการ
เลือกรี สอร์ ต ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และพบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ -0.720 และ Sig มีค่าเท่ากับ 0.472
ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ในภาพรวม ระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทีย บระดับความส าคัญของปั จจัยในการเลื อกรี สอร์ ต ด้านผลิ ตภัณฑ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัด
กระบี่
ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ ต ด้ านผลิตภัณฑ์
ประเภทนักท่องเทีย่ ว
N
S.D.
t
Sig

ชาวไทย
200
3.82
0.523
1.538
0.513
ชาวต่างชาติ
200
3.79
0.468
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนอง
ทะเล จัง หวัดกระบี่ โดยใช้ส ถิ ติ t-test ในการทดสอบสมมติ ฐานที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบ
โดยรวมพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการเลื อกรี
สอร์ ต ด้านผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย ให้ความสาคัญกับปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 ซึ่ งมีค่ามากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยใน
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การเลือกรี สอร์ ต ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 และพบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ 1.538 และ Sig มีค่าเท่ากับ
0.513 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า ระดับความสาคัญของปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัด
กระบี่ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านราคา ระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ ต ด้ านราคา
ประเภทนักท่องเทีย่ ว
N
S.D.
t
Sig

ชาวไทย
200
3.98
0.538
0.230
1.000
ชาวต่างชาติ
200
3.98
0.508
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้าน
ราคา ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล
จังหวัดกระบี่ โดยใช้สถิ ติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการทดสอบโดยรวม
พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้าน
ราคา อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย ให้ความสาคัญปั จจัย กับในการเลือกรี สอร์ ต ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ซึ่ งมีค่ามากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 และพบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ 0.230 และ Sig มีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่ งมีค่ามากกว่า
0.05 นัน่ หมายความว่า ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านราคา ระหว่างนักท่องเที่ยวชาว
ไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนอง
ทะเล จังหวัดกระบี่
ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ ต ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ประเภทนักท่องเทีย่ ว N
S.D.
t
Sig

ชาวไทย
200
3.93
0.555
3.036
0.394
ชาวต่างชาติ
200
3.97
0.472
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและ
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ตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบโดยรวมพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการ
เลือกรี สอร์ ต ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ซึ่ งมีค่ามากกว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 และ
พบว่า ค่ า t มี ค่ า เท่ า กับ -0.399 และ Sig มี ค่ า เท่ า กับ 0.394 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า ระดับ
ความสาคัญของปั จจัยในการเลื อกรี สอร์ ต ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลื อกรี สอร์ ต ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนอง
ทะเล จังหวัดกระบี่
ปัจจัยในการเลือกรีสอร์ ต ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ประเภทนักท่องเทีย่ ว
N
S.D.
t
Sig

ชาวไทย
200
3.87
0.678
7.172
0.065
ชาวต่างชาติ
200
3.98
0.574
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและ
ตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบ โดยรวมพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการ
เลือกรี สอร์ ต ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 ซึ่ งมีค่ามากกว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยในการเลือกรี สอร์ ต ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 และ
พบว่า ค่ า t มี ค่ า เท่ า กับ 7.172 และ Sig มี ค่ า เท่ า กับ 0.065 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า ระดับ
ความสาคัญของปั จจัย ในการเลื อกรี สอร์ ต ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างนักท่องเที่ ยวชาวไทยกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน
7. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบปัจจัยในการเลือกรี สอร์ ต ในเขตตาบลอ่าวนางและตาบล
หนองทะเล จังหวัดกระบี่ กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สามารถแยกเป็ นด้าน ได้ดงั นี้
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7.1 ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ นจัง หวัด กระบี่ ให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ล้วนให้ความสาคัญกับชื่ อเสี ยงของรี สอร์ ต การมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ การออกแบบ
ห้องพักมีความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และความหลากหลายของสิ่ งอานวยความสะดวกในห้องพัก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรอนงค์ ทองแท้ )2552ศึกษา ปั จจัยทางการตลาดในการ (เลือกเข้าพักโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในเขตตาบลป่ าตองอาเภอกะทูจ้ งั หวัดภูเก็ตกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่มีความสาคัญในการเลื อกเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดใน 5 ลาดับแรก คือ ความสะอาดใน
ห้องพักและบริ เวณโรงแรม ความปลอดภัยและระบบรั กษาความปลอดภัย สิ่ งอานวยความสะดวกและ
รู ปลักษณ์ของห้องพัก ความหลากหลายและคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม และพนักงานบุคลิก ดีแต่งตัวดี
และสะอาด ตามลาดับ
7.2 ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย พบว่า ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ นจัง หวัดกระบี่ ให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ล้วนให้ความสาคัญกับการแสดงราคาห้องพักชัดเจน การมีห้องพักหลายราคาให้
เลือก และการที่ราคามีความเหมาะสมกับห้องพัก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธาสิ นี คาสาราญ ( 2551)
ศึกษา เรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกที่พกั แรมของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ กรณี ศึกษาโรงแรมรี สอร์ ตและบังกะโลในอาเภอเกาะสมุย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั แรมมากที่สุดใน 5 ลาดับแรก คือ ที่พกั อยูบ่ นชายหาด ที่พกั สามารถไปยังชายหาด
ได้โดยสะดวก ที่พกั อยู่ในภูมิประเทศที่สวยงาม การแสดงราคาอย่างชัดเจน และความเหมาะสมของราคา
ห้องพัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่พกั อื่นในระดับเดียวกัน ตามลาดับ
7.3 ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย พบว่า ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ นจัง หวัดกระบี่ ให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ล้วนให้ความสาคัญกับการสามารถหาข้อมูลของรี สอร์ ตได้หลากหลายช่ องทาง
ความสะดวกในการเดินทาง ความสะดวกในการจองห้องพัก เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การใช้งานง่าย และการมี
วิธีการชาระเงิ นได้หลายช่ องทาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไตรภพ โคตรวงษา (2549) ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้
บริ การโรงแรมเครื อข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยส่ วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั เครื่ องหมายการค้าและระดับดาวของโรงแรม สภาพและสิ่ งอานวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก ความหลากหลายและคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม และ ความหลากหลายของสิ่ งอานวยความ
สะดวกและการบริ ก ารภายในโรงแรมด้า นราคา (Price) ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ราคาและ
คุณภาพของอาหาร และเครื่ องดื่มรวมถึงมีวธิ ีการชาระเงินที่หลากหลาย เช่น เงินสด เช็คเดินทาง เครดิตการ์ ด
เป็ นต้น ในด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ปั จจัยส่ วนบุ คคลมีความสัมพันธ์กบั การจองห้องพักผ่าน
เครื อข่ายโรงแรมได้ทวั่ โลก และการจอง ห้องพักและชาระค่าบริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ด้านการส่ งเสริ ม
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การขาย (Promotion) ปั จจัย ส่ วนบุ คคลมี ความสัมพันธ์ กบั การโฆษณาผ่านโทรทัศน์และการที่ โรงแรมมี
กิจกรรมที่มีส่วนร่ วมรับผิดชอบด้านสังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ด้านบุคคล (People) ปัจจัย
ส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การที่พนักงานให้บริ การที่ถูกต้องและรวดเร็ วทันที และพนักงานมีบุคลิกภาพ
ดี การแต่ ง กายสุ ภ าพสะอาดสะอ้า น ด้ า นกระบวนการให้ ก ารบริ การ (Process) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลมี
ความสัมพันธ์กบั ความรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้าพักและการคืนห้องพัก และด้านสุ ดท้ายสิ่ งนาเสนอทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั สถาปั ตยกรรมในการก่อสร้างโรงแรมที่มี
ความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ สถาปั ตยกรรมในการก่อสร้างแบบไทย ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลง
ตัว การตกแต่ ง ภายในห้ อ งพัก และโรงแรมที่ มี เ อกลัก ษณะเฉพาะ เครื่ อ งแบบพนัก งานสวยงามและมี
เอกลักษณ์เฉพาะ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆที่มีเอกลักษณ์และทันสมัย
7.4 ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่า ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ นจัง หวัด กระบี่ ให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติลว้ นให้ความสาคัญกับการมีรายการส่ งเสริ มการขายตามฤดู กาล/เทศกาล การจัด
แพ็กเกจทัวร์ การโฆษณาตามสื่ อต่างๆ และการให้ส่วนลดหรื อข้อเสนอพิเศษ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรรษ บุณยะประภัศร (2553) จากการศึกษาพบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาใช้
บริ การโคโคนัท บีช รี สอร์ ต ส่ วนใหญ่เดิ นทางมาจากทวีปยุโรป เป็ นเพศชายที่มีสถานภาพสมรส ยังโสด
และทาธุ รกิจ ส่ วนตัว/ค้าขาย ซึ่ งมีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นัก ท่ องเที่ ย วส่ วนใหญ่ พบว่า มี วตั ถุ ป ระสงค์ในการเดิ นทางมาท่ องเที่ ย ว ถึ งร้ อยละ 80.0 ซึ่ งรั บรู ้ ข้อมูล
ข่าวสารของโคโคนัท บีช รี สอร์ ต จากอินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์ของสายการบิน ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารสามารถเรี ย งล าดับ จากมากไปน้อย คื อ ด้า นราคาซึ่ ง เท่ า กับ ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยว
ให้ความสาคัญ คือ ความสะอาดของห้องพัก ความสะอาดของห้องน้ าในที่พกั และที่ต้ งั ของรี สอร์ ตใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยวที่วางแผนในการเดินทางไปมากที่สุดเป็ น 3 อันดับแรก จากการศึกษายังพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล คือ
เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ทวีป ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ในการ
เลื อกใช้บริ การโคโคนัท บีชรี สอร์ ตแตกต่างกัน โดยทุ กปั จจัยมี ระดับความเห็ นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาดในด้านราคาที่ แตกต่างกัน ยกเว้นปั จจัยด้านอาชี พ ที่ มีระดับความเห็ นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่ งเสริ มการตลาด ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด (4 P’) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด มีผลต่อจานวนครั้งที่มาใช้บริ การ
ส่ วนด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อเหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
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8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 จากการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยในการเลือกเข้าพักรี สอร์ ต ด้านผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึง
ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
มีอยูไ่ ด้อย่างตรงจุด ควรให้ความสาคัญเรื่ องการออกแบบให้โรงแรมมีความเป็ นเอกลักษณ์ มีความสวยงาม
แตกต่างจากคู่แข่ง บุคลิกภาพของโรงแรมน่าอยู่ มีความน่าสนใจ มีห้องพักให้เลือกหลายแบบ จะส่ งผลให้ที่
พักมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั และมีความน่ าเชื่ อถื อยิ่งขึ้นย่อมทาให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจเลื อกที่พกั ของท่านเป็ น
อันดับแรก อีกทั้งยังสามารถทาให้เกิดการบอกต่อของนักท่องเที่ยว ทาให้สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทา
ธุ รกิจของท่านให้ดียงิ่ ขึ้นไป
8.2 จากการศึกษาพบว่า ด้านราคา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสาคัญกับปั จจัย
ในการเลือกเข้าพักรี สอร์ ต ด้านราคา อยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเน้นให้
ความสาคัญกับในเรื่ องของราคา เช่ น การกาหนดราคาห้องพักราคาให้เลื อกหลากหลาย อัตราค่าบริ การที่
เหมาะสมมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของที่พกั มีการ บอกราคาของห้องพักแต่ละประเภทให้ชดั เจน
หรื อมีรูปภาพประกอบ รวมถึ งควรตรวจสอบราคาของคู่แข่งอย่างสม่ าเสมอ เพื่อทาให้สามารถตั้งราคาได้
อย่างเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้ายินดี จ่าย อีกทั้งผูป้ ระกอบการควรรักษาคุ ณภาพมาตรฐานของห้องพัก การ
ปรับปรุ ง ดู แลอย่างสม่ าเสมอในเรื่ องของทัศนี ยภาพและความสะอาด เพื่อทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความรู ้ สึก
ประทับใจและเกิดการใช้ซ้ า
8.3 จากการศึกษาพบว่า ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้
ความสาคัญกับปัจจัยในการเลือกเข้าพักรี สอร์ ต ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในลาดับที่สอง ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรจาเป็ นต้องมีท้ งั ช่ องทางออนไลน์ (On-line) เช่น เว็บไซต์โรงแรม
เอเจนท์สาหรับการจองห้องพักออนไลน์ โมบายแอพพลิเคชัน่ โซเชียลมีเดีย และออฟไลน์ (Off-Line) เช่น
แผนกจองของรี สอร์ ต ระบบจองกลาง เอเจนท์ท่องเที่ ยว ระบบโทรศัพท์ สิ่ งนี้ ช่วยให้สามารถโปรโมต
โรงแรมไปยังผูเ้ ข้าพักจานวนมากจากทัว่ โลก และยังเพื่อความสะดวกในการจองห้องพักอีกด้วย
8.4 จากการศึ กษาพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด นักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้
ความสาคัญกับปั จจัยในการเลือกเข้าพักรี สอร์ ต ด้านการส่ งเสริ มการตตลาด อยูใ่ นระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเน้นให้ความสาคัญกับการศึกษาแนวโน้มความนิ ยมของกลุ่มลูกค้า พิจารณา
ถึ งการแบ่งส่ วนของตลาด จัดโปรโมชั่นร่ วมกับการท่องเที่ ยว และธุ รกิ จต่างๆ ของท้องถิ่ น เพื่อนาเสนอ
แพ็คเกจกิจกรรมที่น่าสนใจกว่าการขายที่พกั เพียงอย่างเดียว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร
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