
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่พกัเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร 

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO CHOOSE ACCOMMODATION  

FOR TOURISM IN YASOTHON 

 

ณัฐรียา หงษไ์ทย 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร เม่ือผูใ้ชบ้ริการมี

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ี

ส่งผลกบักบัการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร รวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียววยัท างาน (อาย ุ

18-59 ปี) ท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) และการทดสอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบปกติ (Enter Multiple 

Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

สถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการ

ท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจดา้นบริการ (7Ps) 

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) 

 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจดา้นบริการ (7Ps),  การตดัสินใจ, ท่ีพกั, ยโสธร 



ABSTRACT 

 

 The study of factors affecting the decision to choose accommodation for tourism in Yasothon 

aims to study the decision to choose accommodation for tourism in Yasothon when tourists have different 

demographic factors and study the service marketing mix (7Ps) factors affecting the decision to choose 

accommodation for tourism in Yasothon. This study used online questionnaires (Google Form) to collect 

data from 400 working age-tourists (18-59 years old) who came to accommodation for tourism in 

Yasothon. The statistics for analyzing data, namely Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-

test, One-way ANOVA, and Enter Multiple Regression Analysis. 

 The result of this study found that the gender difference doesn’t affect the decision to choose 

accommodation for tourism in Yasothon. The difference in age, education, occupation, and average 

monthly income affects the decision to choose accommodation for tourism in Yasothon. The service 

marketing mix (7Ps) factors which affect the decision to choose accommodation for tourism in Yasothon, 

namely place, promotion and physical Evidence and Presentation. 

 

Keywords: The service marketing mix (7Ps), Decision, Accommodation, Yasothon 

 

บทน า 

 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศขอ้มูลผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 

ฉบบัปี พ.ศ.2562 พบวา่ จงัหวดัยโสธรมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสาขาท่ีพกัแรมและบริการดา้น

อาหาร ในปี 2556 มีมูลค่า 69 ลา้นบาท จนมาถึงในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 96 ลา้นบาท ขอ้มูลจากท่ีท า

การปกครองจงัหวดัยโสธร พบวา่ จ านวนสถานประกอบการท่ีมาขอจดทะเบียนประเภทโรงแรม/ท่ีพกัมี

แนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น เพราะจงัหวดัยโสธรมีจ านวนโรงแรมท่ีพกัท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562 

 แต่จากรายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัยโสธร ปี 2564 กล่าววา่ เศรษฐกิจของจงัหวดัมี

แนวโนม้จะชะลอตวัและต ่ากวา่ระดบัศกัยภาพ รวมถึงภาคการท่องเท่ียวและการบริการ 

 จากเหตุผลความเป็นมาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

สถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจประเภทโรงแรมและท่ีพกัในจงัหวดั



ยโสธร สามารถน าเอาผลการวิจยัไปปรับปรุงเพื่อพฒันาธุรกิจของตนเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู ้

มาใชบ้ริการ อนัน าไปสู่การเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวและเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัให้ดียิง่ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร เม่ือนกัท่องเท่ียวมีปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีส่งผลกบักบัการตดัสินใจเลือก

สถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อ

การท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจดา้นบริการ(7Ps) ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจดา้นบริการ (7Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพกระบวนการใหบ้ริการ  

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร  

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียววยัท างาน (อาย ุ18-

59 ปี) ท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ีจะมี

จ านวนทั้งส้ิน 400 คน หาไดจ้ากสูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรของคอแรน 

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลทางออนไลน์โดยใช ้Google Form  



 ระยะเวลาในการศึกษา ช่วงเดือนกนัยายน 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายได ้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกจิด้านบริการ (7Ps) 

1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. การสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการใหบ้ริการ 

ท่ีมา  : Booms & Bitner (1981) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ  

ท่ีมา : Keller & Kotler (2006) 



วิธีการด าเนินงาน 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงมีลกัษณะการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชก้ารศึกษาและ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

นกัท่องเท่ียววยัท างาน (อาย ุ18-59 ปี) ท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร จ านวน 

400 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของนกัท่องเท่ียววยัท างาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจดา้นบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวโนม้ในการตดัสินใจเลือกท่ีสถานท่ีพกั

เพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย จะท าการทดสอบบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher's Least 

Significant Difference (LSD) และการทดสอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบปกติ (Enter 

Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 ผลสรุปขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มนกัท่องเท่ียววยัท างานท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีพกั

เพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธร จ านวน 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีอายอุยูใ่นช่วง 39-45 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ระดบั

การศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี / ปวส. จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 123 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.80 

 ผลสรุปขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบวา่ ระดบัความ

คิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 รองลงมาไดแ้ก่ กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 



4.36 ราคาและบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.33 ผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ช่องทางการจดั

จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ตามล าดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05   

 ผลการทดสอบบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ 

 ด้านอายุ โดยภาพรวมแลว้ นกัท่องเท่ียวอาย ุ46-59 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือก

สถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ 

 ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวมแลว้ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษามี

ระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรมากกวา่ระดบัมธัยม

ตน้ขึ้นไป 

 ด้านอาชีพ พบวา่ อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ มีระดบัความคิดเห็นต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรมากกวา่พนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพอ่ืนๆ 

 ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 35,001 บาทขึ้นไปมีระดบั

ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนอ้ยกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนช่วงอ่ืน และโดยภาพรวม 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนอ้ยกวา่รายได ้15,001 บาทขึ้นไป 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ

การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวใน

จงัหวดัยโสธรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทุกดา้น ยกเวน้ปัจจยัดา้นเพศ ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

 ด้านเพศ การออกแบบสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรส่วนใหญ่ ออกแบบมาส าหรับ

ผูบ้ริโภคหลายๆกลุ่ม เหมาะกบัทั้งเพศชายและหญิง ดงันั้นความแตกต่างดา้นเพศจึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว 

 ด้านอายุ ความแตกต่างของ Generation ของนกัท่องเท่ียวท่ีเติบโตมาในยคุท่ีแตกต่างกนั ท าใหมี้

ความคิด ทศันคติและการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 

 ด้านระดับการศึกษา นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีจุดประสงคใ์นการเลือก

สถานท่ีพกัท่ีแตกต่างกนั นกัท่องเท่ียวมีระดบัการศึกษาไม่สูง มกัไม่มีความตอ้งการใด ๆ เป็นพิเศษในท่ีพกั

มากนกั สามารถเลือกใชบ้ริการท่ีพกัธรรมดาได ้ซ่ึงท่ีพกัประเภทน้ีมีจ านวนมากในจงัหวดัยโสธรเม่ือเทียบ

กบัจ านวนท่ีพกัท่ีมีมาตรฐานระดบัสูง 

 ด้านอาชีพ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ มีระดบัความคิดเห็นต่อ

การตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรมากกวา่พนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพ

อ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ มีลกัษณะการใชชี้วิตและการไดรั้บ

เงินเดือนแตกต่างจากพนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพอ่ืนๆ ท าใหมี้การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั  

  ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 35,001 บาทขึ้นไปมีระดบั

ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรนอ้ยกว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนช่วงอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้ง จะมีตวัเลือกในดา้นระดบัราคาของท่ีพกัใหเ้ลือก

มากกวา่คนท่ีมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง และมกัเลือกพกัในท่ีพกัท่ีมีมาตรฐานระดบัสูง ซ่ึงอาจมีไม่มากนกัใน

จงัหวดัยโสธร และโดยภาพรวม นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 

มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรนอ้ยกวา่รายได ้

15,001 บาทขึ้นไป ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท ซ่ึง

อยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมาก ท าใหมี้ตวัเลือกนอ้ย หรือแทบไม่ใชเ้งินไปกบัการพกัผอ่นนอกบา้น 



 ผลการวิจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทุกดา้น ยกเวน้ปัจจยัดา้นอาย ุสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

เตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

เขตพื้นท่ีเมืองพทัยา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ

การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวใน

จงัหวดัยโสธรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 ด้านปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เน่ืองจากการท่ีท าเลท่ีพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน อยูใ่กลส้ถานท่ี

ท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวสะดวกสบายในการเดินทางไปไหนมาไหน และไม่เสียเวลาในการเดินทางมาก 

นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัให้ความส าคญักบัความหลากหลายของช่องทางการติดต่อ ในกรณีท่ีไม่สามารถ

ติดต่อผา่นช่องทางใดช่องทางหน่ึงได ้ก็สามารถติดต่อกบัทางท่ีพกัดว้ยช่องทางอ่ืนได ้ซ่ึงผลการวิจยัน้ี

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทิมา รักมัน่เจริญ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้

บริการท่ีพกัประเภทโรงแรม และรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภท

โรงแรม และรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นช่องทางแรกท่ีท าให้

นกัท่องเท่ียวรู้จกัและสนใจท่ีจะเขา้พกัท่ีพกั การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดว้ยส่ือท่ีหลากหลาย จะท าใหท่ี้พกั

เป็นท่ีรู้จกัจากนกัท่องเท่ียวมากขึ้น นอกจากน้ีโปรโมชัน่ส าหรับลูกคา้ประจ าก็เป็นท่ีดึงดูดส าหรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาพื้นท่ีนั้นบ่อย ๆ เช่นกนั 

 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะพกัผ่อนทั้งดา้น

ร่างกายและจิตใจ การไดพ้กัในท่ีพกัท่ีมีความสวยงาม บรรยากาศดี ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความจรรโลงใจ

ระหวา่งพกัผอ่น และความเป็นเอกลกัษณ์ของท่ีพกั จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ ไดรั้บ

ประสบการณ์ดีๆจากท่ีพกั ไปบอกต่อกบัคนรู้จกั 

 ซ่ึงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ชดาภทัร ภทัรพานิชธนกิจ, ลสัดา ยาวิละ และรัตนา สิทธิอ่วม (2563) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 



ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

 1. ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรสร้างช่องทางการติดต่อใหมี้ความหลากหลาย 

นอกจากการติดต่อทางโทรศพัท ์และส าหรับผูท่ี้ตอ้งการจะสร้างสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว ควรเลือกท าเล

ท่ีพกัใหอ้ยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียว เดินทางเขา้ถึงสะดวก 

 2. ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัท่ีพกัของ

ตนดว้ยช่องทางท่ีหลากหลายและสม ่าเสมอ ควรแสดงให้เห็นถึงทศันียภ์าพภายในท่ีพกัเพื่อสร้างความ

ประทบัใจแรกพบต่อผูท่ี้ผา่นมาเห็น  

 3. ในดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการจดั

สถานท่ีพกัใหมี้ความสวยงาม มีเอกลกัษณ์เป็นท่ีน่าจดจ าต่อนกัท่องเท่ียวตั้งแต่แรกเห็น จดัสภาพแวดลอ้มให้

เหมาะแก่การพกัผอ่น  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังถัดไป 

 1. ควรมีการกระจายการเก็บขอ้มูลใหไ้ดปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายเท่า ๆ กนั

ในทุกๆดา้น เพื่อความแม่นย  าในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 2. จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจดา้นบริการ สามารถ

พยากรณ์การตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัยโสธรไดเ้พียงร้อยละ 3 มีค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ์ 0.84 ดงันั้นจึงควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ี

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาในวิจยัน้ี เช่น ปัจจยัภายนอก พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
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