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บทท่ี  5 

 

บทสรุป 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการที่พักแรม  บริเวณอาว

ทาเลน  จังหวัดกระบ่ี ของนักทองเที่ยว มีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 

1.กกเพื่อทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการที่พักแรมบริเวณ

อาวทาเลน ของนักทองเที่ยวในประเด็น 

1.กก -กกศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับรายได ระดับ

การศึกษา ที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมบริเวณอาวทาเลน 

1.กก -กกศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน 

1.กก -กกศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน 

1.กก -กกศึกษาความคิดเห็น ( Opinion) ที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน  สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-29 ป รายได

เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,001 – 20,000 บาท และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

สวนที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางมีลักษณะนิสัยสวนบุคคล ที่ชอบการทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ ชอบ

ความสนุกสนาน ชอบสิ่งแปลกใหม และชอบสังสรรคกับเพื่อน อยูในระดับที่ชอบมาก สวนลักษณะ

นิสัยสวนบุคคลที่ชอบการผจญภัย อยูในระดับที่ชอบปานกลาง 

สวนที่ 3  ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม  ที่มีตอการทองเที่ยวในบริเวณอาวทาเลน 

จังหวัดกระบ่ี 

กลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติ ในเรื่องของการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน จังหวัดกระบ่ี

วา เปนสถานที่ที่มีความสงบไมวุนวาย มีความเปนสวนตัว อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
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สวนในเรื่องของบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ีน้ัน  ไดรับการดูแลความปลอดภัยจาก

เจาหนาที่  ความเปนธรรมชาติของสถานที่ ความหลากหลายของแหลงธรรมชาติ เชน ปา นํ้าตก 

ทะเล ความหลากหลายของกิจกรรมในบริเวณอาว และความภาคภูมิใจในรางวัลโลกสีเขียว จาก 

ททท. ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมดีเดน  กลุมตัวอยาง มีระดับทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย

มาก 

สวนที่ 4  สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก 

สวนประสมทางการตลาด  ที่มีผลตอการตัดสินในเลือกที่พักของกลุม ตัวอยางสามารถ

จําแนกได ดังนี้ 

ดานท่ีพักและบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกที่พักแบบรีสอรท และมีบรรยากาศ

บริเวณที่พักเปนแบบใหคงสภาพธรรมชาติ และมีสระวายน้ําในบริเวณท่ีพัก รวมถึงการท่ีที่พัก จัด

กิจกรรมเรือคายัคไวบริการ 

ดานราคา กลุมตัวอยางสวนใหญ ตัดสินใจเลือกท่ีพักในระดับราคา 1,000-3,000 บาท 

ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางสวนใหญ ตัดสินใจจองที่พักผานทาง

อินเตอรเน็ต ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ ไดแหลงขอมูลเก่ียวกับท่ีพักมาจากทางอินเตอรเน็ตเชนกัน 

ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางสวนใหญ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปาน

กลางตอการสงเสริมการตลาด โดยการประชาสัมพันธจากองคกรของรัฐ โดยการจัดกิจกรรมของท่ี

พักเอง และการท่ีที่พักจัดสวนลดตางๆ ให และมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากกับการ

ที่จะทําการสงเสริมการตลาดโดยการโฆษณา 

สวนที่ 5  พฤติกรรมการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวเพื่อพักผอน โดยที่เพื่อนเปนผูมี

สวนในการออกความคิดเห็นหรือกําหนดการทองเที่ยวในแตละครั้งมากท่ีสุด และการเดินทางสวน

ใหญ จะทองเที่ยวโดยรถสวนตัว 

กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกที่จะวางแผนลวงหนาโดยการจองที่พักหรือยานพาหนะไว

กอน โดยแหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจทองเที่ยว จะเปนแหลงขอมูลสาธารณะ เชน ทาง

อินเตอรเน็ต เปนตน 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

การทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวใน

บริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ตางกัน 
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ผลการวิจัย  พบวา ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีเพศแตกตางกัน  มีทัศนคติตอการ

ทองเที่ยวในบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.1 

สมมติฐานที่ 1.2 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวใน

บริเวณ อาวทาเลน จ.กระบ่ี ตางกัน 

ผลการวิจัย  พบวา  ประชาชนกลุมเปาหมายที่มีอายุแตกตางกัน  มีทัศนคติตอการ

ทองเที่ยวในบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.2 

สมมติฐานที่ 1.3 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  มีทัศนคติตอ

การทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ตางกัน 

ผลการวิจัย  พบวา  ประชาชนกลุมเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  มี

ทัศนคติตอการทองเที่ยวในบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.3 

สมมติฐานที่ 1.4 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน  มีทัศนคติ

ตอการทองเท่ียวในบริเวณ อาวทาเลน จ.กระบ่ี ตางกัน 

ผลการวิจัย  พบวา  ประชาชนกลุมเปาหมายที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน  มี

ทัศนคติตอการทองเที่ยวในบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมตฐานขอที่ 1.4  

สมมติฐานที่ 2 ศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการดําเนินชีวิต กับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี 

สมมติฐานที่ 2.1  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี  ในสวน

ของรูปแบบที่พัก มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมในตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทา

เลน จ.กระบ่ี  ในสวนของรูปแบบที่พัก มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 2.1  

สมมติฐานที่ 2.2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของบรรยากาศในบริเวณที่พัก มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมในตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทา

เลน จ.กระบ่ี  ในสวนของบรรยากาศในบริเวณที่พัก  มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2.2 
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สมมติฐานที่ 2.3 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณท่ีพัก มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมในตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทา

เลน จ.กระบ่ี  ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณที่พัก มีความสัมพันธกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2.3 

สมมติฐานที่ 2.4  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของกิจกรรมในบริเวณท่ีพัก มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมในตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทา

เลน จ.กระบ่ี  ในสวนของกิจกรรมในบริเวณที่พัก  มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2.4 

สมมติฐานที่ 3  ศึกษาความสัมพันธของสวนผสมทางการตลาด  กับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี 

สมมติฐานที่ 3.1  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องรูปแบบที่พักมีความสัมพันธกับปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ดานเพศ 

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีพักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องรูปแบบที่พักมีความสัมพันธกับปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ดานเพศ ซึ่งเปนไปตามสมมตฐานขอที่ 3.1 

สมมติฐานที่ 3.2   พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีพักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องบรรยากาศในบริเวณที่พัก มีความสัมพันธกับ

ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ 

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องบรรยากาศในบริเวณที่พัก มีความสัมพันธกับ

ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3.2 

สมมติฐานที่ 3.3  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณท่ีพัก  มี

ความสัมพันธกับปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ 
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ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณท่ีพัก  มี

ความสัมพันธกับปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3.3 

สมมติฐานที่ 3.4  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องกิจกรรมในบริเวณท่ีพัก  มีความสัมพันธกับปจจัย

ดานประชากรศาสตร ดานเพศ 

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีพักบริเวณอาวทาเลน จ.กระบ่ี ในสวน

ของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องกิจกรรมในบริเวณท่ีพัก  มีความสัมพันธกับปจจัย

ดานประชากรศาสตร ดานเพศ ซึ่งเปนไปตามสมมตฐานขอที่ 3.4 

 

อภิปรายผล 

จากการที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว ที่มาใชบริการท่ีพักแรม

บริเวณอาวทาเลน จังหวัดกระบ่ี พบวา  

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวเพื่อพักผอน  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (เมธัสดา  เชยกีวงศ , 2547) ที่วา ปจจัยจูงใจท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาว

ไทยเดินทางมาเที่ยวท่ีหาดชะอําในระดับมาก เพราะตองการพักผอน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ (อิตถีรัตน  จันทรแสงทอง , 2548) ที่วา  นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาเท่ียวที่เกาะเสม็ด 

จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคในการมาทองเที่ยวเพื่อมาพักผอน  ทั้งน้ี  เนื่องมาจากรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของคนในเมือง ในแตละวันตองพบเจอกับปญหา และมลภาวะทางดานตางๆ 

มากมาย จนบางครั้งรางกายรูสึกออนลา จึงตองมีการเติมพลังใหกับรางกายและจิตใจ การพักผอน

โดยการทองเที่ยว จึงถือเปนทางเลือกหนึ่ง สวนการเลือกสถานที่ทองเที่ยวน้ัน ขึ้นอยูกับหลายปจจัย

ดวยกัน เชน ลักษณะนิสัยหรือความชอบของแตละบุคคล เชน  ชอบการทองเที่ยวตามแหลง

ธรรมชาติ ชอบการผจญภัย ตองการเห็นสิ่งแปลกๆ ใหมๆ เปนตน  

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการทองเท่ียว แยกตามพาหนะในการเดินทาง สวนใหญเดินทาง

มาดวยรถยนตสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  (อิตถีรัตน  จันทรแสงทอง , 2548) ที่วา  

นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวโดยรถยนตสวนตัว   รองลงมา  ไดแก  เรือโดยสารและ  

รถโดยสารประจําทาง ตามลําดับ  ทั้งน้ี เนื่องมาจากการเดินทางทองเที่ยว   สวนใหญนักทองเท่ียว

นิยมเดินทางไปกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง   การเดินทางโดยรถโดยสาร คอนขางท่ีจะใชเวลานาน

และเมื่อคิดคํานวณคาใชจายตอคนแลวคอนขางที่จะสูงกวาการเดินทางโดยรถสวนตัว ประกอบกับ
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เสนทางการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวตาง  ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานที่เก่ียวของ ทําใหการ

เดินทางโดยรถสวนตัวไดรับความนิยมมากกวาการเดินทางโดยวิธีอ่ืน 

ในสวนของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย  พบวา  แหลงขอมูลที่

นักทองเที่ยวใชในการตัดสินในเลือกที่พัก  สวนใหญไดมาจากอินเตอรเน็ต  รองลงมา  ไดจากญาติ 

เพื่อน คนรูจัก ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ (อิตถีรัตน  จันทรแสงทอง , 2548) ที่วา  ปจจัยรับสาร

ดานแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับโดยสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทยตัดสินใจในการมาทองเที่ยวจาก

การไดรับรูจากการบอกปากตอปาก  รองลงมา  คือ ไดรับรูจากนิตยสาร/คูมือการทองเท่ียว และได

รับรูจากอินเตอรเน็ต/โทรทัศน/วิทยุ 

 

ขอเสนอแนะ 

1.กกผูประกอบการควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวที่มาใชบริการท่ี

พักแรม บริเวณอานทาเลน จังหวัดกระบ่ี  ตัวอยางในสวนของรูปแบ บที่พัก ที่นักทองเท่ียวสวนใหญ

ชอบรูปแบบท่ีพักแบบรีสอรท ท่ีมีบรรยากาศภายในที่พัก ยังคงสภาพธรรมชาติไวอยางสมบูรณ   

ซึ่งขอมูลดังกลาว ทําใหผูประกอบการท่ีพักไดทราบรูปแบบในการกอสรางท่ีพัก ไวใหบริการ

นักทองเที่ยว โดยที่ยังคงสภาพธรรมชาติไวในมากท่ีสุด รวมถึงการนําสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  

มาใหบริการกับนักทองเที่ยว และการจัดกิจกรรมไวรองรับนักทองเที่ยวที่มาพักผอนภายในที่พัก  

2.กกในสวนของผูประกอบการรายเดิม ควรที่นําผลการวิจัยไปพิจารณาประกอบการปรุง

และกําหนดแผนการตลาดใหม เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง

กับความตองการของนักทองเที่ยว เปนการเตรียมตัวใหพรอมกับการแขงขันในธุรกิจทองเที่ยวใน

พื้นที่ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

3.กกในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการ

ใหบริการของสถานที่พักแรม เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาทําการปรับปรุงการใหบริการของสถานที่พักแรม 

 

 


