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 การศึกษาวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การใช้บริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ 

จงัหวดัสตูล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ี

พักของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบที การทดสอบเอฟ และ การวิเคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์ 

 ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกท่ีพกั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบุคลากร มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และ

ลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกั ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการพกั 

เหตุผลในการพกั และ ผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 
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ABSTRACT 

 The objectives of this studies were  to studies behavior choosing accommodation service 

of Thai tourists in  Lipe Island, Satun Province. To studies the marketing mix factors affecting the 

Thai tourists of choosing accommodation in Lipe Island, Satun Province. And  to studies the 

correlations between behavior choosing accommodation service of Thai tourists in Lipe Island, 

Satun Province and the marketing mix factors affecting the Thail tourists of choosing 

accommodation in Lipe Island, Satun Province. The research instruments were questionnaires, data 

analysis and statistics used were percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test(One-way 

ANOVA), and correlation statistical analysis. The results of showed that, Thai tourists had opinions 

to the marketing mix factors affecting the choosing accommodation a whole at a high level. When 

considering in terms of aspect was found that, the personnel had highest mean at high level, 

followed by the promotion had mean at a high level, and last was the process had mean at a high 

level, respectively. 

 The hypothesis testing results showed that behavior choosing accommodation service 

including stay period, stay reasons, decision making participationist had a correlation with the 

marketing mix factors affecting the Thailand tourists of choosing accommodation, statistically 

significant at 0.05 
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บทนํา 

 สถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ส่งผล

กระทบต่อตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างหนัก โดยประเทศไทยได้ประกาศปิดน่านฟ้า และ

พรมแดนระหวา่งประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคในประเทศ 

ทาํใหก้ารเดินทางเขา้ประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติตอ้งหยดุชะงกัลง ทาํใหไ้ม่มีนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในไทย นอกจากน้ีภาครัฐบาลไดป้ระกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทัว่ราชอาณาจกัร และประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทัว่

ประเทศช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. จาํกดัการเดินทางระหวา่งจงัหวดั ส่งผลใหร้ะบบคมนาคมขนส่ง

สาธารณะระหวา่งจงัหวดัหยุดใหบ้ริการชัว่คราว รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งอุทยานแห่งชาติ และ



สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลไดปิ้ดลงชัว่คราว จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั เป็นหน่ึงในธุรกิจ

ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 

 เกาะหลีเป๊ะ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะท่ีมีความสวยงาม

อันดับต้นๆของท้องทะเลไทย และติดอันดับ The 10 Best Thailand Islands 2021 จาก เว็บ

ไซด์Tripadvisor เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ(การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2564) แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว คือ หาดพทัยา และ

หาดชาวเล หลงัจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 มีจาํนวนนักท่องเท่ียวลดน้อยลงตามรายงานสถิติ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะจากท่าเทียบเรือปากบารา ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม – 5 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2664 จาํนวน 19,219 คน(องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล, 2564) ถึงแมว้่าสถานการณ์โควิด-

19 จะส่งผลกระทบให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศลดน้อยลง แต่ยงัคงมีนักท่องเท่ียวชาวไทย

เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะหลีเป๊ะอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งภาครัฐไดมี้นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อ

ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมากขึ้นหลงัจากเกิดสถานการณ์    โควิด-19 นักท่องเท่ียวมี

พฤติกรรมการท่องเท่ียว เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และภาครัฐไดอ้อกมาตรการเพื่อป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 สําหรับผูป้ระกอบการท่ีพัก ซ่ึงส่งผลต่อการให้บริการท่ีพัก ทําให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพกับนเกาะหลีเป๊ะตอ้งปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 ดงันั้น ดว้ยความสําคญัดงักล่าวจากขอ้มูลขา้งตน้ ทาํให้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล เพื่อนาํ

ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการใหบ้ริการ

และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  สําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกับนเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดั

สตูล เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกับนเกาะหลี

เป๊ะจงัหวดัสตูล 

 2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกับนเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล 

 3. เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการ

เลือกใชบ้ริการท่ีพกับนเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกับนเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล 



สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบั

การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนา ท่ีเดินทางมาใช้บริการท่ีพกัในเกาะหลีเป๊ะ 

จงัหวดัสตูล ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกั ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดบั

การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนา ท่ีเดินทางมาใช้บริการท่ีพกัในเกาะหลีเป๊ะ 

จงัหวดัสตูล ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

บนเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล แตกต่างกนั 

 3. พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการท่ีพกั ในเกาะหลีเป๊ะ 

จงัหวดั ซ่ึงประกอบด้วย ประเภทของท่ีพกัท่ีใช้บริการ, ผูร่้วมใช้บริการ, ระยะเวลาท่ีใช้บริการ, 

เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ, อตัราค่าบริการท่ีพกัต่อคืน, ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

และช่องทางในการจองท่ีพกั ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกั ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์บริการ, 

ปัจจยัดา้นราคา,  ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย,  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด, ปัจจยัดา้นบุคลากร, 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีใชบ้ริการท่ี

พกัในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล หรือไม่มีความสัมพนัธ์ อยา่งไร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ, 

อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนา และพฤติกรรม

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการท่ีพกั ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดั ซ่ึงประกอบดว้ย

ประเภทของท่ีพกัท่ีใช้บริการ, ผูร่้วมใช้บริการ, ระยะเวลาท่ีใช้บริการ, เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ, 

อตัราค่าบริการท่ีพกัต่อคืน, ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ และช่องทางในการจองท่ี

พกั ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล แตกต่างกนั

อย่างไร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นตวักาํหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการท่ีพกั ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ, ปัจจยัดา้นราคา,  ปัจจยัดา้นการจดั

จาํหน่าย,  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด, ปัจจยัดา้นบุคลากร, ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 



 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีสัญชาติได ้และอายุ 18 ปี 

บริบรูณ์ขึ้นไป เดินทางมายงัเกาะหลีเป๊ะจงัหวดัสตูล  

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชวิ้ธีกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Cochran 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีชัดเจน โดยกาํหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และได้กลุ่ม

ประชากรท่ีเหมาะสมจาํนวน 385 คน เพื่อทาํการศึกษา 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะหลีเปะ จงัหวดัสตูล ตั้งแต่ 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 



วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. งานวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือท่ีในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว และใช้บริการท่ีพกัในเกาะหลีเป๊ะ 

จงัหวดัสตูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว และใช้บริการท่ีพกั ในเกาะ

หลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล,โดยเป็นแบบคาํถามปลายปิด (close-ended question) , แบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะ

หลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล โดยการวดัระดบัความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของแต่ละปัจจยัในแต่ละ

คาํถามจะใช้วิธีการสร้างแบบ Likert Scale  โดยจะใช้เกณฑ์การแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั และ

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล 

  2. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถาม และมีการ

ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนเร่ิมทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

 3. จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ 

ไปทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้จาํนวน 385 คน 

 4. ผู ้วิจัยได้ดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ

สมมติฐานการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ 

จงัหวดัสตูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใช้ T-

test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแต่กต่าง 

ถ้ามีความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบรายคู่ (Least Significant Difference:LSD) และใช้สถิติ

สหสัมพันธ์  (Correlation analysis) โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's 

correlation) ในการหาความสัมพนัธ์  

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว และเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีพกั ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว และเคยมี

ประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีพกั ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 385 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่ เป็นเพศ



หญิง จาํนวน 238 คน ร้อยละ 61.8  อายุ 41 - 56 ปี จาํนวน 147 คน ร้อยละ 38.2 สถานภาพโสด 

จาํนวน 215 คน ร้อยละ 55.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 219 คน ร้อยละ 56.9 ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 135 คน ร้อยละ 35.1 รายได ้15,000 - 25,000 บาทจาํนวน 120 

คน ร้อยละ 31.2 อาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัเขตปริมณฑล จาํนวน 194 คน ร้อยละ 

50.4  

 2. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล 

 แสดงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 

และเคยมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการท่ีพกั ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 385 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนมาก

เลือกใชบ้ริการโรงแรม จาํนวน 168 คน ร้อยละ 43.6 ใชบ้ริการท่ีพกัร่วมกบัครอบครัว / ญาติ จาํนวน 

161 คน ร้อยละ 41.8 ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการในการพกั นอ้ยกวา่ 3 วนั  จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.1 เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการท่ีพกัคือ ราคาห้องพกัคุ ้มค่า จาํนวน 137 คน ร้อยละ 35.6  อัตรา

ค่าบริการท่ีพกัต่อคืน 1,000 - 3,000 บาท จาํนวน 213 คน ร้อยละ 55.3 ผูร่้วมเดินทางมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั จาํนวน 161 คน ร้อยละ 41.8 ใชก้ารจองท่ีพกัผ่าน Online Travel 

Agency : OTA (Agoda, Expedia, Booking.com) เป็นช่องทางในการจองท่ีพกั จาํนวน 180 ร้อยละ 

46.8  

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ี

พกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล มีรายละเอียดผลวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัดา้นภาพรวม อยู่ในระดบัมีผลมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาระดบัการตดัสินใจท่ีมีผล

มาก พบวา่ ดา้นบุคลากร มีระดบัมากท่ีสุด  

 3.2 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ อยูใ่นระดบัมีผลมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 เม่ือพิจารณาระดบัการตดัสินใจ

ท่ีมีผลมาก พบวา่ ดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของท่ีพกั มีระดบัมาก  

 3.3 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัดา้นราคา อยู่ในระดบัมีผลมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาระดบัการตดัสินใจท่ีมีผลมาก 

พบว่า ดา้นการกาํหนดราคาของท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของห้องพกัและการให้บริการ

ของท่ีพกั มีระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.18  



 3.4 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมีผลมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือพิจารณาระดบัการตดัสินใจท่ี

มีผลมาก พบว่า ดา้นท่ีพกัมีช่องทางในการชาํระเงินค่าห้องพกั และค่าบริการหลากหลายช่องทาง 

เช่น ชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต, Mobile Application, QR code scan หรือ Application Money Wallet  

มีระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.25  

  3.5  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมีผลมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 เม่ือพิจารณาระดับการ

ตดัสินใจท่ีมีผลมาก พบว่า ดา้นส่ือโฆษณาท่ีใช้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ และสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้

ตดัสินใจเลือกท่ีพกัได ้มีระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.33  

 3.6 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมีผลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาระดบัการตดัสินใจท่ีมี

ผลมาก พบวา่ ดา้นจาํนวนของพนกังานมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ มีระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.33  

 3.7 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมีผลมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 เม่ือพิจารณาระดบัการตดัสินใจท่ีมี

ผลมากเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่า ดา้นพนักงานให้คาํแนะนาํการใช้งานส่ิงอาํนวยความ

สะดวกภายในห้องพกั และภายในท่ีพกัให้กบัผูเ้ขา้พกัได้อย่างถูกตอ้ง และครบถว้น มีระดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.27  

 3.8 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล

จากปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมีผลมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 เม่ือพิจารณาระดับการ

ตดัสินใจท่ีมีผลมาก พบวา่ ดา้นท่ีพกัสามารถเดินทางเขา้ - ออกไดส้ะดวก และบรรยากาศโดยรอบท่ี

พกัใหค้วามรู้สึกปลอดภยัเม่ือเขา้พกั  มีระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.17  

ผลของการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนา ท่ี

เดินทางมาใชบ้ริการท่ีพกัในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล ท่ีต่างกนั ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ี

พกัในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบคุคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ได้แก่ อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อาชีพ, และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน มี



พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล ดา้นผูร่้วมใชบ้ริการ, ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ

, และอตัราค่าบริการท่ีพกัส แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการท่ีพกั ได้แก่ 

ระยะเวลาท่ีใช้บริการ , เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการท่ีพัก และ ผู ้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มี

ความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เน่ืองจากเกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและ

ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั

ต่างก็มีความตอ้งการท่องเท่ียวและใชบ้ริการท่ีพกัในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล เหมือนกนั 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีผลทาํให้

นกัท่องเท่ียวชาวไทยพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกับนเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล แตกต่างกนั แสดง

ใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้นสามารถกาํหนดพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ี

พกัวา่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาทิตย ์พวงนาค (2560) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็น นกัท่องเท่ียวเพศหญิง อยูใ่นช่วง

อาย ุ20-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพอิสระ/

รับจา้งทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2,001-3,000 ดอลล่าห์ และส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นอเมริกา 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั และให้

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโฮสเทลในเขตพระนครกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษาและอาชีพ ไมมี่ผลต่อการตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการโฮสเทล 

 พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกั ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการพกั เหตุผลในการพกั และ ผูมี้ส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เน่ืองจากระยะเวลาในการพกัของนกัท่องเท่ียวส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกท่ีพกัท่ีมีความเหมาะสม สาํหรับเหตุผลในการพกัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัเร่ืองของราคาของท่ีพกัก่อนตดัสินใจเขา้พกัเพื่อ สามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายในการ



เดินทาง และสามารถเลือกห้องพกัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการได ้และ พฤติกรรมการการเลือกท่ี

พกัจากผูร่้วมพกั เช่น คู่รัก เพื่อนหรือญาติ ต่างมีส่วนในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั อาจเน่ืองมากจากท่ี

พกัแต่ละรูปแบบต่างอาํนวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศิริลกัษณ์ สันทราย (2560) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของ

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัดา้นรูปแบบการท่องเท่ียว ระยะเวลา

ท่ีพกัอาศยัของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาว

ญ่ีปุ่ น ในจงัหวดัเชียงใหม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/ ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

พนกังาน ดา้นการนาํเสนอทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น

ในจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย  

 จากผลการวิจยั การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ในเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการท่ีพกั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการผูป้ระกอบการท่ีพกัควรรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของท่ี

พกัอยูเ่สมอ เช่น การรักษามาตรฐานเร่ืองความปลอดภยั การบริการท่ีดี  เป็นตน้ 

 2. ปัจจยัดา้นราคาผูป้ระกอบการท่ีพกัควรมีการปรับลดราคา ตามสถานการณ์ในปัจจุบนั 

เช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควรมีการปรับลดราคาท่ีพกัให้เหมาะสมเพื่อ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 3. ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายผูป้ระกอบการท่ีพกัควรเพิ่มทางเลือกการชาํระค่าบริการท่ีพกั

ให้มีความหลากหลายเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การชําระค่าบริการจาก

ต่างประเทศท่ีมีการชาํระเป็นเงินสกุลต่างๆ ทัว่โลก เป็นตน้ 

 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู ้ประกอบการท่ีพักควรมีช่องทางการโฆษณาร

ประชาสัมพนัธ์ท่ีพกัท่ีเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว เช่น การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง Facebook,  Line,  IG, Web site เป็นตน้ 

 5. ปัจจยัดา้นบุคลากรผูป้ระกอบการท่ีพกัควรมีการประเมินเร่ืองพนักงานท่ีให้บริการกบั

จาํนวนนักท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมอีกทั้งสามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาพกัในเป็นจาํนวน

มากได ้ 



 6. ปัจจัยด้านกระบวนการผู ้ประกอบการท่ีพักควรมีการฝึกอบรมพนักงานเร่ืองการ

ใหบ้ริการทุกประเภท ทั้งเร่ืองขอ้มูลในการท่องเท่ียว การใหค้าํแนะนาํและวิธีใชง้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียว 

 7. ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพผูป้ระกอบการท่ีพกัควรมีระบบรักษาความปลอดภัย

สําหรับนักท่องเท่ียวและเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทางสาํหรับนักท่องเท่ียว เช่น มีรถ

รับส่งไปสนามบิน เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษา เช่น ความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียว คุณภาพการบริการ เป็นตน้ เพื่อใหง้านวิจยั กวา้งขวางและสมบูรณ์มากขึ้น 

 2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบ

รายละเอียดในเชิงลึกและนาํผลการวิจยัเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อทาํให้

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น 

 3. ควรมีการกระจายการเก็บขอ้มูลใหค้รอบคลุมในทุกช่วงฤดูกาลตลอดทั้งปีทั้งในช่วง 

เทศกาลท่องเท่ียวและไม่ใช่ช่วงเทศกาลทอ่งเท่ียว เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นยาํมากขึ้น 
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