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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื ่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้

บริกำรโรงแรมของนักท่องเที่ยวในเกำะเต่ำ  จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี  เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำง

กำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวในเกำะเต่ำ จงัวดัสุรำษฎร์ธำนี   และเพื ่อ

เปรียบเทียบส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ  จงัวดั

สุรำษฎร์ธำนี จ  ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่ำง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวใน

เกำะเต่ำ จงัวดัสุรำษฎร์ธำนี จ  ำนวน 400 คน ก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงด้วยสูตรของทำโรยำมำเน่   

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ แบบสอบถำม และสถิติท่ีใช้วิเครำะห์ขอ้มูล  ได้แก่  ค่ำควำมถ่ี   ร้อยละ  

ค่ำเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  สถิติทดสอบที (t-test)  สถิติทดสอบเอฟ (F-test)   และกำรวิเครำะห์

ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุระหว่ำง 20 – 30 ปี มีสถำนภำพ

สมรส มีระดบักำรศึกษำมธัยมปลำย  มีอำชีพพนักงำนเอกชน  มีถ่ินที่อยู่ในภำคใต ้ มีระดบัรำยได้ต่อ

เดือน 30,001-45,000 บำท  และมีระดบัรำยจ่ำยต่อเดือน 45,001-60,000 บำท ปัจจยัส่วนประสมทำง

กำรตลำดมีผลต่อกำรใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเที่ยวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี อยู่ในระดบั

มำก   ซ่ึงเร่ืองท่ีนักท่องเท่ียวให้ควำมส ำคญัมำเป็นอนัดบัหน่ึง  ได้แก่  ด้ำนรำคำและบุคลำกร  รองลงมำ 

คือด้ำนผลิตภณัฑ์  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  ด้ำนกระบวนกำรในกำรให้บริกำร ด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย 

และด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพตำมล ำดบั  

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกนัมีผลต่อพฤติกรรมในกำร

ตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ  จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีท่ีแตกต่ำงกนั

อย่ำงมีน ัยส ำคญัทำงสถิติที ่ระดบั  .05  และปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีควำมสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเที่ยวในเกำะเต่ำ  จงัหวดัสุรำษฎร์

ธำนี อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

                                                           
1นกัศึกษำปริญญำโท หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต   
2อำจำรย ์ดร. โครงกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต   



ค าส าคัญ:  ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ,  กำรเลือกใช้บริกำร , เกำะเต่ำ , จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี

Abstract 

 The purpose of this study was to study the effect on the selection of tourists' hotel services in 
Koh Tao, Surat Thani Province.This study will compare the marketing mix affecting hotel selection of 
tourists in Koh Tao, Sample groups include Tourists traveling to Koh Tao Surat Thani Temple, 400 
people, set the size of the sample with the formula of Taro Yamane.The tools used in the study were 
questionnaires and statistics used to analyze data such as frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, F-test and correlation coefficient analysis. Pearson's Correlation Coefficient 
 The study indicated that most tourists are male in 20 - 30 years old with marital status, have a 
high school education level, resident and work in the south with monthly income level around 30,001-
45,000 baht. 
The marketing mix factors affect the use of hotel tourists in Koh Tao, Surat Thani province is at a high 
level, which matters that tourists give priority to are the price and personnel services, followed by the 
product,marketing promotion, Service process and physical characteristics respectively. 
 
 The hypothesis test found that Different personal factors affect the decision-making behavior of 
hotel tourists in Koh Tao, Surat Thani, wasstatistical significance at.05and marketing mix factors that are 
related to the decisions making behavior of hotel tourists in Koh Tao, Surat Thani with statistical 
significance at the level of .05 
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บทน า 

 กำรท่องเท่ียวเป็นอุตสำหกรรมท่ีก่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของรำยไดแ้ละ รำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียว
สำมำรถน ำไปพฒันำประเทศและยกระดบัคุณภำพชีวิตของ ประชำชน (Boonlerd Jittangwattana & Pensiri 
Srikampa, 2014, p. 1)อุตสำหกรรมท่องเท่ียวซ่ึงถือเป็นฟันเฟืองหลกัท่ีส ำคญัของระบบเศรษฐกิจประเทศ
ไทย ไดส้ร้ำงรำยไดใ้ห้กบัประเทศเป็นมูลค่ำรวมถึง 2.75 ลำ้นลำ้นบำทในปี 2560 ซ่ึงคิดเป็น 20% ของ GDF 
ประเทศไทย และมีจ ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทยมำกกวำ่ 35 ลำ้นคน 
โดยได้มีกำรตั้งเป้ำเพิ่มจ ำนวนนักท่องเท่ียวข้ึนเป็น 37 ล้ำนคนในปี 2561 และตั้งเป้ำเพิ่มรำยได้จำกกำร
ท่องเท่ียวข้ึนเป็น 3 ลำ้นลำ้นบำท โดยอุปสงค ์หรือควำมตอ้งกำรเดินทำงท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำ
ให้เกิดอุปทำนหรือบริกำรต่ำงๆ มำกมำยหลำกหลำยประเภท เพื่อรองรับจ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำย (Ranee Esichaikul, 2012) 



 จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวทัว่โลก ทั้งน้ีรำยงำนสถิติของกรมกำรท่องเท่ียว
รำยงำนว่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีมีนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติเดินทำง เขำ้มำท่องเท่ียว ในปี2558 (Ministry of 
Tourism and Sports, 2016) จ  ำนวน 4.91 ลำ้นคน กระจำยในแหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ คือ เกำะสมุย เกำะพะงนั 
และเกำะเต่ำ ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำมเกำะพะงนั และเกำะเต่ำ โดยเฉพำะเกำะเต่ำ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ควำมส ำคญั โดยพื้นท่ีเกำะเต่ำมีหำดทรำยท่ีมีควำมสงบและควำมสวยงำมตำม ธรรมชำติลึกลงไปใตท้ะเล
ของเกำะเต่ำยงัมีแนวปะกำรังท่ีอุดมสมบูรณ์ ทั้งปะกำรัง น ้ำต้ืนและน ้ ำลึกท่ีสวยงำม และมีช่ือเสียงดำ้นกำรด ำ
น ้ ำท่ีดีแห่งหน่ึงของประเทศไทย (Phunjavit Weerakul,2016) ประกอบกบัผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรท่องเท่ียว
ภำยในเกำะ เป็นผู ้ประกอบกำรในพื้นท่ีและเร่ิมก้ำวสู่กำรบริหำรกิจกำรรุ่นท่ี 2 ซ่ึงถือว่ำเป็นไปตำม 
วตัถุประสงคข์องรัฐบำลท่ีตอ้งกำรให้เกิดกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยืน ชุมชนทอ้งถ่ินมี รำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียว 
และวำงแผนโดยก ำหนด ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ของจงัหวดั สุรำษฎร์ธำนีในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน 
โดยก ำหนดเป้ำประสงคท์ำงยุทธศำสตร์ คือ เป็นจงัหวดัมีกำรจดักำรศกัยภำพทำงกำรท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนตอบ
รับกบักระแสโลก โดยเนน้กำรบริหำรจดักำรแหล่งท่องเท่ียวหลกัให้นกัท่องเท่ียวมี ควำมพึงพอใจ มีตวัช้ีวดั 
คือ ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียว(SuratThani Province, 2016) เกำะเต่ำจึงเหมำะท่ีจะพฒันำ
ใหเ้กิดกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยนืเพื่อ เป็นกำรกระจำยรำยไดแ้ละพฒันำคุณภำพชีวติของประชำชน  

 เกำะเต่ำเป็นเกำะท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมท่องเท่ียวจงัหวดัหน่ึง เน่ืองจำก
เกำะเต่ำมีสภำพแวดลอ้มใตท้ะเลท่ีสมบูรณ์หลำกหลำยทำงกำยภำพ เป็นเกำะท่ีตั้งอยูทิ่ศทำงทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของเกำะพะงนั บริเวณอ่ำวไทย ในเขตจงัวดัสุรำษฎร์ธำนี มีเน้ือท่ีประมำณ 21 กิโลเมตรบริเวณ
ใกลเ้คียงมีเกำะนำงยวนซ่ึงเป็นเกำะเล็ก ๆ ทำงทิศตะวนัตะวนัตกเฉียงเหนือ มีสันทรำยเช่ือมต่อกบัเกำะเต่ำ
ในลักษณะเหมือนทะเลแหวก เป็นแหล่งด ำน ้ ำชมปะกำรังและทุกๆอ่ำวของเกำะเต่ำเป็นแหลงด ำน ้ ำท่ี
สมบูรณ์  เหล่ำน้ีเป็นมนตเ์สน่ห์ท่ีสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมำเยอืนเกำะเต่ำและส่ิงท่ีท ำเกำะ
เต่ำมีช่ือเสียงทำงดำ้นท่องเท่ียว นอกจำกเป็นแล่งท่องเท่ียวและด ำน ้ ำท่ีสมบูรณ์สวยงำมแลว้ ยงัมีช่ือเสียงใน
ดำ้นกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละเป็นจุดด ำน ้ ำท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเขำ้มำ
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่นอกจำกพกัผ่อนแล้วก็มำเรียนด ำน ้ ำชมควำมสมบูรณ์ของโลกใตท้้องทะเล ชมควำม
สวยงำมของสถำนท่ีต่ำงๆ เกำะเต่ำสำมำรถท ำรำยไดเ้ขำ้จงัหวดัปีละ 6,000 ลำ้นบำท ซึงเป็นเกำะเล็กๆถือวำ่มี
รำยไดสู้ง 

 ผูว้ิจยัสนใจและเห็นควำมส ำคญัของจ ำนวนสัดส่วนของนกัท่องเท่ียวท่ีมีสัดส่วนกำรเลือกใชบ้ริกำร
ท่ีพกัโรงแรมในลกัษณะต่ำงๆ จึงท ำกำรศึกษำถึงปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกท่ีพกั
โรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรศึกษำคร้ังน้ีไปเป็น
ขอ้เสนอแนะหรือเป็นแนวทำงในกำรประกอบกำรตดัสินใจส ำรับผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจโรงแรม และเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรมในกำรวำงแผนและพฒันำกิจกำรโรงแรมมีประสิทธิภำพ รวมถึง
ยกระดบักำรใบริกำรท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนของธุรกิจต่อไปในอนำคต 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ 

จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

 2.เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำจงั

วดัสุรำษฎร์ธำนี 

 3. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ

จงัวดัสุรำษฎร์ธำนี จ  ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล  

 สมมติฐาน 

 สมมติฐำนท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกันมีผลต่อพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้

บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีท่ีแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั .05   

 สมมติฐำนท่ี 2ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรตดัสินใจใน

กำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั .05 

ระเบียบวธีิการวจัิย  
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 400 คน โดยผูว้ิจยัก ำหนดสัดส่วนของ
ขนำดกลุ่มตวัอยำ่งจำกนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเขำ้มำเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีและเลือกใชบ้ริกำร
โรงแรม โดยใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งมำศึกษำแบบสะดวก 
 2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลศึกษำในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถำม
เน้ือหำในชุดแบบสอบถำมแบ่งเป็น 4 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถำม 
 ตอนท่ี  2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี โดยผูว้จิยัมีเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 5 หมำยถึง มีระดบัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด 
 4  หมำยถึง มีระดบัควำมส ำคญั 
 3 หมำยถึง มีระดบัควำมส ำคบัปำนกลำง 
 2 หมำยถึง มีระดบัควำมส ำคญันอ้ย 
 1 หมำยถึง มีระดบัควำมส ำคญันอ้ยท่ีสุด 
 โดยนคะแนนท่ีไดม้ำวิเครำะห์หำค่ำเฉล่ียเลขคณิต กำรแปลควำมหมำยระดบัคะแนนเฉล่ีย จะยดึ
หลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 



 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมำยถึง  ส ำคญัมำกท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมำยถึง  ส ำคญัมำก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมำยถึง  ส ำคญัมำกปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมำยถึง  ส ำคญันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมำยถึง  ส ำคญันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรม
ของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
 ตอนท่ี 4 เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของ
นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสถรำษฎร์ธำนี 
 3.ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1.ศึกษำเอกสำรกำรทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีผลงำนกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกลักลยทุธ์ทำง
กำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมเพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรออกแบบเอกสำรแบบสอบถำม 
 2.ก ำหนดประเด็นขอบเขตของค ำถำมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด 
 3.สร้ำงแบบสอบถำมฉบบัร่ำง เสนอคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเน่ือหำ
และควำมถูกตอ้งของกำรใชส้ ำนวนภำษำและขอ้เสนอแนะพร้อมกำรแกไ้ขปรับปรุง 
 4.น ำแบบสอบถำมไปใหผู้เ้ช่ียวชำญ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของภำษำและควำมถูกตอ้งของเน่ือหำ 
 5.น ำแบบสอบถำมท่ีไดต้รวจสอบแลว้ ไปทดลองใชก้บัขอ้มูลนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตเกำะเต่ำ 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 40 ตวัอย่ำง เพื่อทดสอบควำมเช่ือมัน่โดยใช้วิธีหำค่ำ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟำ ( Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach. อ้ำงถึง ยุทธ ไกรยวรรณ. 
2550:235-236) มีค่ำเท่ำกบั 0.90 
 6.น ำแบบสอบถำมท่ีไดแ้กไ้ขปรับปรุงแลว้ ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Date) เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งตำมก ำหนดไวโ้ดยใช้
แบบสอบถำม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้ตอบแบบสอบถำม พฤติกรรมในกำรเลือกใชบ้ริกำร
โรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำร
เลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และควำมคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 
 2.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Date) เป็นขอ้มูลเพื่อสับสนุนกำรศึกษำให้มีควำมสมบูรณ์โดยกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรทำงวิชำกำรต ำรำและบทควำมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำตลอดจนกำรคน้ควำ้
ขอ้มูขผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.วเิครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) 



 2.วิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดั
สุรำษฎร์ธำนีโดยใชส้ถิติค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ 
 3.วิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของ
นกัท่องเท่ียวชำวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ีบงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) 
 4.วิเครำะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของ
นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี จ  ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคลโดย t-test และ f-test 
 5.วเิครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
กำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีโดยกำรวเิครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) 
 กรอบแนวทางการวจัิย  

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดกำรวจิยั 

สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 



 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมีอำยรุะหวำ่ง 20 – 30 ปี มีสถำนภำพสมรส  
มีระดบักำรศึกษำมธัยมปลำย  มีอำชีพพนกังำนเอกชน  มีถ่ินท่ีอยูใ่นภำคใต ้มีระดบัรำยไดต่้อเดือน 30001-
45000 บำท และมีระดบัรำยจ่ำยต่อเดือน 45001-60000 บำท 
ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ถึงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
 1.กำรรับรู้ถึงควำมตอ้งกำร โดยภำพรวมมีกำรปฏิบติัอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้

พบวำ่ประเภทของหอ้งพกัในโรงแรมตรงกบัควำมตอ้งกำรมีค่ำเฉล่ียสูงสุด  รองลงมำ คือ โรงแรมท่ีท่ำนเขำ้

พกั มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกหลำกหลำยเพียบพร้อม และโรงแรมท่ีท่ำนเขำ้พกัมีท ำเลท่ีตั้งติดชำยหำด มี

ค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

 2.กำรคน้หำขอ้มูล โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้พบว่ำ ท่ำนได้ศึกษำหำ

ขอ้มูลของโรงแรมท่ีท่ำนท่ีตอ้งกำรพกัก่อนตดัสินใจเขำ้พกั  มีค่ำเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด  รองลงมำ 

คือท่ำนไดศึ้กษำขอ้มูลของโรงแรมท่ีท่ำนเขำ้พกัจำกส่ือทำงอินเตอร์เน็ต เช่น เวบ็ไซต์โรงแรม เฟสบุ๊คเพจ

กำรท่องเท่ียว เป็นตน้ มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

  3. กำรประเมินผลทำงเลือก โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้พบวำ่  โรงแรมท่ี

ท่ำนเลือกใช้บริกำรมีผลกำรรีวิวท่ีดี จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น อโกด้ำทริปแอดไวเซอร์ เป็นตน้มีค่ำเฉล่ีย

สูงสุด อยู่ในระดบัมำก  รองลงมำ คือ หำกโรงแรมท่ีเข้ำพกัมีรำคำท่ีสูงข้ึนกว่ำท่ีพกัอ่ืนท่ีมีบรรยำกำศ

ใกลเ้คียงกนัท่ำนยงัคงจะใชบ้ริกำรท่ีพกัท่ีเดิมอยู ่มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก  

 4.กำรตดัสินใจซ้ือ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ีย  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำท่ำน

เลือกใชบ้ริกำรโรงแรมท่ีท่ำนเขำ้พกัท่ีมีช่ือเสียง หรือไดม้ำตรฐำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มำกท่ีสุด รองลงมำ คือหำกโรงแรมท่ีเขำ้พกัมีรำคำท่ีสูงข้ึนกวำ่ท่ีพกัอ่ืนท่ีมีบรรยำกำศใกลเ้คียงกนัท่ำนยงัคง

จะใชบ้ริกำรท่ีพกัท่ีเดิมอยู ่มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

 5. พฤติกรรมหลงักำรซ้ือ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้พบว่ำ ท่ำนแนะน ำ

บุคคลท่ีท่ำนรู้จกั ญำติ เพื่อนและบุคคลท่ีจะมำเท่ียวท่ีเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีให้มำใชบ้ริกำรโรงแรมท่ี

ท่ำนเขำ้พกัเสมอ อยูใ่นระดบัมำก รองลงมำ คือท่ำนกลบัมำใชบ้ริกำรโรงแรมท่ีพกัท่ีท่ำนเขำ้พกัเม่ือกลบัมำท่ี

เกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีสม ่ำเสมอมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเทีย่วในเกาะเต่า จังหวัด

สุราษฎร์ธานี  

 1.ดำ้นผลิตภณัฑ์ โดยภำพรวมมีกำรปฏิบติัอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้พบวำ่มีห้องพกั

หลำยระดบัให้เลือก มีค่ำเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด  รองลงมำ คือ ช่ือเสียงโรงแรม มีค่ำเฉล่ียอยู่ใน



ระดบัมำก สภำพและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกัมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก และควำมหลำกหลำยของ

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรภำยในโรงแรม มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

 2. ดำ้นรำคำ   โดยภำพรวมมีกำรปฏิบติัอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้พบว่ำห้องพกัมำ

หลำยรำคำให้เลือก มีค่ำเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุดรองลงมำ คือ มีกำรแสดงรำคำห้องพกัอยำ่งชดัเจน 

มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก รำคำท่ีเหมำะสมกบัห้องพกั มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก และมีวิธีกำรช ำระเงินได้

หลำยช่องทำง มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

 3.ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำยโดยภำพรวมมีกำรปฏิบติัอยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ีย เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้

พบว่ำสถำนท่ีตั้ง มีค่ำเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมำก รองลงมำ คือ ใกล้สถำนท่ีท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ  ควำม

สะดวกในกำรเดินทำง มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก และควำมสะดวกในกำรเขำ้จองห้องพกั มีค่ำเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมำก 

 4.ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดโดยภำพรวมมีกำรปฏิบติัอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้พบวำ่

กำรใหส่้วนลดกำร มีค่ำเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมำก  รองลงมำ คือโฆษณำส่ือต่ำงๆ มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

มีกำรจดัเพ็กเกจทวัร์ มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก และมีรำยกำรส่งเสริมกำรตลำดขำยตำมฤดูกำล/เทศกำล มี

ค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

 5.ดำ้นบุคลำกร โดยภำพรวมมีกำรปฏิบติัอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้พบวำ่มีมีควำมรู้

ควำมเขำ้ใจในดำ้นทกัษะ ในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด  รองลงมำ คือ อธัยำศยัดี 

สุภำพ เป็นกนัเอง มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก  กำรให้บริกำรอยำ่งรวดเร็ว มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก  และกำร

ใหบ้ริกำรลูกคำ้อยำ่งเท่ำเทียมกนั มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก 

 6.ด้ำนกระบวนกำรในกำรให้บริกำร โดยภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ีย  เม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยขอ้พบว่ำมีให้บริกำรท่ีถูกตอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มีค่ำเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมำก 

รองลงมำ คือ ให้บริกำรท่ีรวดเร็ว มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก มีกำรแบ่งฝ่ำยงำนท่ีให้ดำ้นต่ำงๆอยำ่งชดัเจน มี

ค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก และมีจ ำนวนพนกังำนท่ีให้บริกำรเพียงพอกบัจ ำนวนลูกคำ้ มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มำก 

 7. ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ โดยภำพรวมมีกำรปฏิบติัอยู่ในระดับมำก  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ

พบว่ำมีบรรยำกำศของโรงแรม มีค่ำเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมำก   รองลงมำ คือ กำรตกแต่งภำยนอกและ

ภำยในตวัอำคำร มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก มีกำรจดัพื้นท่ีใหบ้ริกำรดำ้นต่ำงๆแยกเป็นสัดส่วน สะดวกต่อกำร



ติดต่อ มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก และอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมีเอกลกัษณ์และทนัสมยัมีค่ำเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมำกส่วนท่ี 3 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 

 สมมติฐำนท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกันมีผลต่อพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้

บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีท่ีแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั .05โดยผูว้ิจยัใช้สถิติ t-test กบัตวัแปรเพศซ่ึงเป็นควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย 2 กลุ่มและใช้สถิติควำม

แปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOVA) กบัตวัแปรเพศ  อำยุ  สถำนภำพสมรส  ระดบักำรศึกษำ  อำชีพ  

ถ่ินท่ีอยู ่ ระดบัรำยไดต่้อเดือนและระดบัรำยจ่ำยต่อเดือนซ่ึงเป็นควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียมำกกวำ่ 2 กลุ่มผล

กำรวเิครำะห์มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 1.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียว

ในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกัน  เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน  พบว่ำกำรรับรู้ถึงควำม

ตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูลท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดำ้นกำร

ประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงักำรซ้ือไม่แตกต่ำงกนั 

 2.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีอำยุแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียว

ในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกัน  เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน  พบว่ำกำรรับรู้ถึงควำม

ตอ้งกำร  กำรคน้หำข้อมูล  กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงักำรซ้ือท่ีมีอำยุ

แตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น  พบวำ่กำรรับรู้ถึง

ควำมตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงักำรซ้ือท่ีมี

สถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวใน

เกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  



 4.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น  พบวำ่กำรรับรู้ถึง

ควำมตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก และกำรตดัสินใจซ้ือท่ีมีระดบักำรศึกษำแตกต่ำง

กนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์

ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดำ้นพฤติกรรมหลงักำรซ้ือไม่แตกต่ำงกนั 

 5.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียว

ในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกัน  เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน  พบว่ำกำรรับรู้ถึงควำม

ตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก และกำรตดัสินใจซ้ือท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรม

ในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนั

อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดำ้นพฤติกรรมหลงักำรซ้ือไม่แตกต่ำงกนั 

 6.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมี ถ่ินท่ีอยู่แตกต่ำงกันมีพฤติกรรมในกำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น  พบวำ่กำรรับรู้ถึง

ควำมตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงักำรซ้ือท่ีมีถ่ิน

ท่ีอยู่แตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ 

จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  

 7.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีระดบัรำยไดต่้อเดือนแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรม

ของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น  พบวำ่กำร

รับรู้ถึงควำมตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงักำร

ซ้ือท่ีมีระดับรำยได้ต่อเดือนแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  

 8.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีระดบัรำยจ่ำยต่อเดือนแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรม

ของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น  พบวำ่กำร

รับรู้ถึงควำมตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงักำร



ซ้ือท่ีมีระดบัรำยจ่ำยต่อเดือนแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  

 สมมติฐำนท่ี 2ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรตดัสินใจใน

กำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั .05 

อภิปรายผลการวจัิย 

 กำรศึกษำปัจจยัส่วนประทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะ

เต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี  ผูว้จิยัไดค้น้พบกำรวจิยัและสำมำรถอภิปรำยผลในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 1.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียว

ในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกัน  เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน  พบว่ำกำรรับรู้ถึงควำม

ตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูลท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดำ้นกำร

ประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงักำรซ้ือไม่แตกต่ำงกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังำนวิจยั

ของภำวิณี เต็มดี (2553) ได้ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเข้ำรับบริกำรใน Boutique Hotel ของ นักท่องเท่ียว 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย  มีอำยุระหว่ำง 25-40 ปี  

มำกกวำ่ 50 เปอร์เซ็นต ์มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ประกอบอำชีพรับจำ้ง หรือ เป็นพนกังำนบริษทัเอกชน 

มีรำยไดเ้ฉล่ียอยู่ระหว่ำง 10,001-20,000 บำทต่อเดือน นิยมท่องเท่ียวใน วนัหยุดเทศกำล และวนัหยุดสุด

สัปดำห์ มีระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวประมำณ 3-5 วนั นิยมเดินทำง พร้อมครอบครัว หรือเพื่อน มีจ ำนวนผู ้

ร่วมเดินทำงประมำณ 3-5 คน เขำ้พกัในอตัรำค่ำห้องอยู ่ระหวำ่ง 1,001-5,000 บำท รับทรำบขอ้มูล Boutique 

Hotel จำกอินเตอร์เน็ต เพื่อนหรือคนรู้จกั และนิตยสำรหรือไกด์บุ๊คตำมล ำดบั เม่ือพิจำรณำควำมพึงพอใจใน

กำรเลือกใช้บริกำร Boutique Hotel พบวำ่ ผูใ้ช้บริกำรโรงแรมกลุ่ม Boutique Hotel ตอ้งกำรหำควำมแปลก

ใหม่ในกำรพกัผ่อน มี เอกลักษณ์ส่วนตวัท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ หรือโรงแรมท่ีมี

เอกลกัษณ์โดดเด่น แปลกตำ ตรงกบัสไตล์กำรท่องเท่ียวของตน จึงเป็นปัจจยัหลกัในกำรตดัสินใจเขำ้พกั

โรงแรมกลุ่ม Boutique Hotel 

 2.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีอำยุ  สถำนภำพสมรสและถ่ินท่ีอยู่แตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้

บริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือพิจำรณำรำย



ด้ำน  พบว่ำกำรรับรู้ถึงควำมต้องกำร  กำรค้นหำข้อมูล  กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือและ

พฤติกรรมหลงักำรซ้ือท่ีมีอำยุและสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้

บริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของธัญญำรัตน์ บุญต่อ (2552) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริกำร โรงแรม เวสทิน แกรนด ์สุขุมวิท กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ ลูกคำ้ชำวต่ำงชำติท่ีเขำ้มำ

พกัท่ี โรงแรม เวสติน แกรนด์สุขุวิทจ ำนวน400 ตวัอยำ่ง พบว่ำ ลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ ระหวำ่ง 

41-60 ปี มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ มีสัญชำติเป็นประเทศในเอเชีย  สถำนภำพสมรส /อยู่

ดว้ยกนั ประกอบอำชีพพนกังำนบริษทัเอกชน มีรำยไดต่้อเดือน 140,001210,000 บำท และวตัถุประสงคก์ำร

เขำ้พกั คือ กำรท ำธุรกิจส่วนตวั โดยมีควำมคิดเห็น ดำ้นปัจจยั คุณภำพกำรบริกำรด้ำนส่ิงท่ีสัมผสัได้ ด้ำน

ควำมน่ำเช่ือถือ ดำ้นกำรตอบสนอง ดำ้นกำรให้ควำม มัน่ใจ ดำ้นกำรเอำใจใส่ อยูใ่นระดบัดี มีควำมพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัพึงพอใจอยำ่งมำก และมีควำม จงรักภกัดีของลูกคำ้ อยูใ่นระดบั อำจใชบ้ริกำรหรือแนะน ำ 

 3.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น  พบวำ่กำรรับรู้ถึง

ควำมตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก และกำรตดัสินใจซ้ือท่ีมีระดบักำรศึกษำแตกต่ำง

กนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์

ธำนีแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดำ้นพฤติกรรมหลงักำรซ้ือไม่แตกต่ำงกนัซ่ึง

สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของพฒันไชย อินทรโยธำ (2551) ไดศึ้กษำควำมพึงพอใจของลูกคำ้ท่ีมำรับบริกำรใน

โรงแรมเจ ดบับลิวแมริออท กรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน424 ตวัอยำ่ง พบวำ่เป็นส่วนใหญ่เป็น 

เพศชำย มีอำยุระหว่ำง 41-45 ปี อำชีพรับจ้ำง/พนักงำนบริษัท กำรศึกษำระดับปริญญำตรี รำยได้ เฉล่ีย

ระหว่ำง 80,001-100,000 บำท และมีภูมิภำคท่ีอยู่อำศยัทวีปเอเชีย ส่วนด้ำนพฤติกรรมของ ลูกคำ้ท่ีมำรับ

บริกำรในโรงแรม พบวำ่ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นกำรมำท่องเท่ียว พกัผอ่น พกัจ ำนวน 4-7 วนั ควำมถ่ีใน

กำรเขำ้พกั 3 คร้ังต่อปี ผูมี้ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจคือเพื่อน ขอ้มูล ข่ำวสำรในกำรเลือกโรงแรมจำกบริษทั

น ำเท่ียว มคัคุเทศก์ ลกัษณะกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวกบั เพื่อน ระดบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ท่ีมำรับบริกำร

ในโรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพมหำนคร โดยรวมมีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด รองลงมำ

ดำ้นสถำนท่ีของโรงแรม ส่วนดำ้นห้อง ประชุม มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกแต่เป็นระดบัควำมพึงพอใจ

ในอนัดบัสุดทำ้ย 

 4.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียว



ในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกัน  เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน  พบว่ำกำรรับรู้ถึงควำม

ตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก และกำรตดัสินใจซ้ือท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรม

ในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนั

อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้ำนพฤติกรรมหลงักำรซ้ือไม่แตกต่ำงกนั ซ่ึงสอดคล้องกับ

งำนวิจยัของธญัญำรัตน์ บุญต่อ (2552) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร โรงแรม 

เวสทิน แกรนด์ สุขมุวทิ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ ลูกคำ้ชำวต่ำงชำติท่ีเขำ้มำพกัท่ี โรงแรม เวสติน แก

รนดสุ์ขุวทิจ ำนวน400 ตวัอยำ่ง พบวำ่ ลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ ระหวำ่ง 41-60 ปี มีกำรศึกษำระดบั

ปริ ญญำตรีหรือเทียบเท่ำ มีสัญชำติเป็นประเทศในเอเชีย สถำนภำพสมรส /อยู่ด้วยกัน ประกอบอำชีพ

พนกังำนบริษทัเอกชน มีรำยไดต่้อเดือน 140,001210,000 บำท และวตัถุประสงคก์ำรเขำ้พกั คือ กำรท ำธุรกิจ

ส่วนตวั โดยมีควำมคิดเห็น ดำ้นปัจจยั คุณภำพกำรบริกำรดำ้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ ดำ้นกำร

ตอบสนอง ด้ำนกำรให้ควำม มัน่ใจ ดำ้นกำรเอำใจใส่ อยู่ในระดบัดี มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจ

อยำ่งมำก และมีควำม จงรักภกัดีของลูกคำ้ อยูใ่นระดบั อำจใชบ้ริกำรหรือแนะน ำ 

 5.พฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุ

รำษฎร์ธำนีท่ีมีระดบัรำยไดต่้อเดือนและระดบัรำยจ่ำยต่อเดือนแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจใน

กำรเลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีในภำพรวมแตกต่ำงกนั  เม่ือ

พิจำรณำรำยดำ้น  พบวำ่กำรรับรู้ถึงควำมตอ้งกำร  กำรคน้หำขอ้มูล  กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจ

ซ้ือ และพฤติกรรมหลังกำรซ้ือท่ีมีระดับรำยได้ต่อเดือนแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำร

เลือกใช้บริกำรโรงแรมของนักท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำง

สถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของพฒันไชย อินทรโยธำ (2551) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของ

ลูกคำ้ท่ีมำรับบริกำรในโรงแรมเจ ดบับลิวแมริออท กรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน424 ตวัอย่ำง 

พบว่ำเป็นส่วนใหญ่เป็น เพศชำย มีอำยุระหว่ำง 41-45 ปี อำชีพรับจำ้ง/พนักงำนบริษทั กำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี รำยได้ เฉล่ียระหว่ำง 80,001-100,000 บำท และมีภูมิภำคท่ีอยู่อำศัยทวีปเอเชีย ส่วนด้ำน

พฤติกรรมของ ลูกคำ้ท่ีมำรับบริกำรในโรงแรม พบวำ่ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นกำรมำท่องเท่ียว พกัผอ่น 

พกั จ ำนวน4-7 วนั ควำมถ่ีในกำรเขำ้พกั 3 คร้ังต่อปี ผูมี้ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจคือเพื่อน ขอ้มูล ข่ำวสำรใน

กำรเลือกโรงแรมจำกบริษทัน ำเท่ียว มคัคุเทศก์ ลกัษณะกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวกบั เพื่อน ระดบัควำมพึง

พอใจของลูกคำ้ท่ีมำรับบริกำรในโรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพมหำนคร โดยรวมมีควำมพึงพอใจอยู่

ในระดบัมำกท่ีสุด รองลงมำดำ้นสถำนท่ีของโรงแรม ส่วนดำ้นหอ้ง ประชุม มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก

แต่เป็นระดบัควำมพึงพอใจในอนัดบัสุดทำ้ย  นอกจำกน้ียงัสอดคล้องกบังำนวิจยัของธัญญำรัตน์ บุญต่อ 

(2552)  ไดศึ้กษำปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำร โรงแรม เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กลุ่ม



ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั คือ ลูกค้ำชำวต่ำงชำติท่ีเข้ำมำพกัท่ี โรงแรม เวสติน แกรนด์สุขุวิทจ ำนวน400 

ตวัอย่ำง พบว่ำ ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ ระหว่ำง 41-60 ปี มีกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรีหรือ

เทียบเท่ำ มีสัญชำติเป็นประเทศในเอเชีย สถำนภำพสมรส /อยูด่ว้ยกนั ประกอบอำชีพพนกังำนบริษทัเอกชน 

มีรำยได้ต่อเดือน 140,001210,000 บำท และวตัถุประสงค์กำรเขำ้พกั คือ กำรท ำธุรกิจส่วนตวั โดยมีควำม

คิดเห็น ดำ้นปัจจยั คุณภำพกำรบริกำรดำ้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ ดำ้นกำรตอบสนอง ดำ้นกำรให้

ควำม มัน่ใจ ด้ำนกำรเอำใจใส่ อยู่ในระดบัดี มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่ำงมำก และมีควำม 

จงรักภกัดีของลูกคำ้ อยู่ในระดบั อำจใช้บริกำรหรือแนะน ำ   และสอดคล้องกบังำนวิจยัของภำวิณี เต็มดี 

(2553) ได้ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเขำ้รับบริกำรใน Boutique Hotel ของ นักท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลกำรวจิยัพบวำ่ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเพศหญิงมำกกวำ่เพศชำย มีอำยุ ระหวำ่ง 25-40 ปี มำกกวำ่ 50 เปอร์เซ็นต ์

มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ประกอบอำชีพรับจำ้ง หรือ เป็นพนกังำนบริษทัเอกชน มีรำยไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 

10,001-20,000 บำทต่อเดือน นิยมท่องเท่ียวใน วนัหยุดเทศกำล และวนัหยุดสุดสัปดำห์ มีระยะเวลำในกำร

ท่องเท่ียวประมำณ 3-5 วนั นิยมเดินทำง พร้อมครอบครัว หรือเพื่อน มีจ ำนวนผูร่้วมเดินทำงประมำณ 3-5 

คน เขำ้พกัในอตัรำค่ำห้องอยู่ ระหว่ำง 1,001-5,000 บำท รับทรำบขอ้มูล Boutique Hotel จำกอินเตอร์เน็ต 

เพื่อนหรือคนรู้จกั และนิตยสำรหรือไกด์บุ๊คตำมล ำดบั เม่ือพิจำรณำควำมพึงพอใจในกำรเลือกใช้บริกำร 

Boutique Hotel พบว่ำ ผูใ้ช้บริกำรโรงแรมกลุ่ม Boutique Hotel ตอ้งกำรหำควำมแปลกใหม่ในกำรพกัผ่อน 

มี เอกลกัษณ์ส่วนตวัท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์หรือโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น แปลก

ตำ ตรงกบัสไตลก์ำรท่องเท่ียวของตน จึงเป็นปัจจยัหลกัในกำรตดัสินใจเขำ้พกัโรงแรมกลุ่ม Boutique Hotel 

 6.ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้

บริกำรโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนีอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 1. ด้ำนรำคำ นักท่องเท่ียวเน้นควำมต้องกำรเป็นอนัดับหน่ึง เร่ืองรำคำอำหำรมีควำมเหมำะสม

รวมถึงรำคำห้องพกัตอ้งเหมำะสมกบัคุณภำพของห้องพกั ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวำ่ ผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรมควรมี

กำรก ำกบั ดูแลให้รำคำมีควำมเหมำะสมกบัคุณภำพและให้ควำมรู้ ผูป้ระกอบกำรเก่ียวกบัมำตรฐำนของ

ธุรกิจบริกำรต่ำงๆ  

 2. ด้ำนบุคลำกรนั้น ผลกำรวิจยันักท่องเท่ียวเน้นควำมต้องกำรเป็นอนัดับหน่ึง มีควำมต้องกำร

เจำ้หน้ำท่ีสำมำรถแกไ้ขปัญหำและตอบสนอง ควำมตอ้งกำรได้เป็นอย่ำงดี มีควำมตอ้งกำรบุคลำกรผูค้อย



อ ำนวยควำมสะดวกบนเกำะเต่ำ   ผูว้จิยัเห็นวำ่ผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรมควรจดัอบรมเจำ้หนำ้ท่ีบนเกำะเต่ำให้มี

ทกัษะและควำมรู้เร่ืองงำนบริกำรเพิ่มข้ึน  

 3. ดำ้นผลิตภณัฑ์  ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวเกำะเต่ำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี  ดงันั้นจึงสมควรท่ีจะเน้น 

ควำมตอ้งกำรดำ้นผลิตภณัฑเ์ร่ืองบริเวณพื้นท่ีพกัผอ่นบริเวณเกำะเต่ำท่ีเป็นพื้นท่ีสำธำรณะให้เพียงพอรวมถึง

มีห้องพกัหลำยระดบัให้เลือก  และควำมหลำกหลำยของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรภำยในโรงแรม  

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวำ่  ผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรมควรจดัสรรงบประมำณเพื่อเพิ่มบริเวณพกัผอ่นและจดักิจกรรม

ดงักล่ำวเพิ่มเติม  

 4. ดำ้นส่งเสริมกำรตลำด ผลกำรวจิยันกัท่องเท่ียวตอ้งกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ผำ่นส่ือต่ำงๆ อยำ่ง

ทัว่ถึงรวมถึง กำรจดักิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไป ผูว้ิจยัเห็นว่ำ ผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรม

ควรจดัสรรงบประมำณและกลุ่มผูป้ระกอบกำรควรร่วมมือกนัโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ร่วมจดักิจกรรมต่ำงๆ 

เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของ บุคคลภำยนอก 

 5. ดำ้นกระบวนกำรให้บริกำร ผลกำรวจิยันกัท่องเท่ียวมีควำมตอ้งกำรเร่ืองกระบวนกำรให้บริกำรท่ี

ถูกตอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  ให้บริกำรท่ีรวดเร็ว  มีกำรแบ่งฝ่ำยงำนท่ีให้ดำ้นต่ำงๆอยำ่งชดัเจน และมี

จ ำนวนพนักงำนท่ีให้บริกำรเพียงพอกับจ ำนวนลูกค้ำ  ผูว้ิจยัเห็นว่ำผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรมควรจดัท ำ

โครงกำรเพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

 6. ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย   นกัท่องเท่ียวเนน้ควำมตอ้งกำรในเร่ืองของสถำนท่ีตั้ง ควำมสะดวก

ในกำรเดินทำง ใกล้สถำนท่ีท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ และ ควำมสะดวกในกำรเขำ้จองห้องพกั ผูว้ิจยัเห็นว่ำ 

ผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรม จดัท ำแผนท่ีให้ชดัเจนเขำ้ใจง่ำยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงและจดัท ำเวบ็ไซต์

เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

 7. ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ  ผลกำรวจิยันกัท่องเท่ียวมีควำมตอ้งกำรในบรรยำกำศของโรงแรม  กำร

ตกแต่งภำยนอกและภำยในตวัอำคำร   มีกำรจดัพื้นท่ีให้บริกำรด้ำนต่ำงๆแยกเป็นสัดส่วน สะดวกต่อกำร

ติดต่อ และอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมีเอกลักษณ์และทันสมัย   ผูว้ิจยัเห็นว่ำผูบ้ริหำรกิจกำร

โรงแรมตอ้งจดัท ำนวยควำมสะดวกให้เพียงพอ และบรรยำกำศของโรงแรม  กำรตกแต่งภำยนอกและภำยใน

ตวัอำคำร   มีกำรจดัพื้นท่ีใหบ้ริกำรดำ้นต่ำงๆใหมี้ควำมหลำกหลำย 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 



 ควรศึกษำแนวทำงกำรตลำดของกำรเลือกใชบ้ริกำรท่ีพกัโรงแรมในลกัษณะต่ำงๆในพื้นท่ีอ่ืนๆ  ท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหำรกิจกำรโรงแรมในกำรวำงแผนและพฒันำกิจกำรโรงแรม
ใหมี้ประสิทธิภำพ รวมถึงยกระดบักำรใบริกำรท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนของธุรกิจต่อไปในอนำคตต่อไป 
กติติกรรมประกาศ 

กำรศึกษำค้นควำ้อิสระฉบบัน้ีสำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยควำมกรุณำ อย่ำงยิ่งจำก ดร.

ปรเมษฐ์ บุญน ำศิริกิจอำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ีให้ค  ำแนะน ำและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของ

กำรศึกษำค้นควำ้อิสระฉบบัน้ีให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูศึ้กษำจึงขอก รำบขอบพระคุณทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง ณ 

โอกำสน้ี 

ผูศึ้กษำขอขอบพระคุณบุคลำกรท่ีคอยสนบัสนุนและกรุณำกรอกแบบสอบถำมโดยสมบูรณ์ ซ่ึงผลท่ี

ไดจ้ำกกำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่มหำวทิยำลยัรำมค ำแหงต่อไป 

สุดทำ้ยน้ีผูศึ้กษำขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรยผ์ูส้อนทุกท่ำนท่ีไดป้ระสิทธ์ิ ประสำทวิชำควำมรู้ทั้ง

ทำงดำ้นวิชำกำร และเสริมสร้ำงจริยธรรมเป็นอยำ่งดียิง่ตลอด ระยะเวลำท่ีศึกษำตำมหลกัสูตร รวมถึงผูเ้ขียน

ต ำรำ เอกสำรบทควำมต่ำงๆ ท่ีผูศึ้กษำได ้ศึกษำคน้ควำ้และน ำมำอำ้งอิงในกำรศึกษำคร้ังน้ี หำกกำรศึกษำ

คน้ควำ้อิสระฉบบัน้ี มี ขอ้บกพร่องประกำรใดผูศึ้กษำขอนอ้มรับไวทุ้กประกำร 
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