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การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บั
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ABSTRACT 
 

 The purposes of the study were 1) to investigate the factors that affected decision making 
in resort selection in Hua Hin, 2) to examine the relationship between the marketing mix factors 
effecting on resort selection in Hua Hin, 3) to look into the behavior of resort selection in Hua Hin.  
The data were collected from 400 tourists in Hua Hin, Pra Chuap Khiri Khan Province through the 
application of questionnaires. The statistics applied for the data analysis comprised Percentage, 
Means, Standard Deviation, and Chi-Square. 
 The results of study demonstrated that the majority of the respondents were female 
between 25-29 years old, single, graduated with Bachelor’s degree or equivalent, owned private 
business/were traders, and earned an average monthly income of 15,001-20,000 Baht. The overall 
marketing mix factors of resort selection in Hua Hin showed the highest level of importance on 
tourists’ resort selection, and the levels of the factors could be ranked from high to low as follows, 
product aspect, price aspect, place aspect and promotion aspect respectively. The analysis on the 
behavior of resort selection showed that most of the tourists spent around 1,001-2,000 Baht, and had 
overall satisfaction in the aspects of resort location, and natural surroundings. 
 The results of hypothesis testing showed that the demographic characteristics on gender, 
age, marital status, level of education, occupation monthly income and the marketing mix factors 
had relationship with the behavior of tourists’ resort selection. 
Keywords:  Resorts, Hua Hin, Marketing Mix Factors   
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลกัที่น ารายไดเ้ขา้ประเทศไทยสูงอนัดบัที่
หน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการส่งออกอ่ืนๆ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกา รท่องเที่ยวนั้น นอกจาก
การด าเนินการเพือ่น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแลว้ ยงัมีการด าเนินการดา้นการบริการอ่ืนๆ อีก โดยเฉพาะดา้น
การโรงแรมหรือที่พกัชัว่คราว นบัวา่เป็นการบริการที่ส าคญัที่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเที่ยว 
ทั้งดา้นที่พกั ดา้นอาหาร ดา้นความบนัเทิง ซ่ึงการบริการดา้นโรงแรมน้ีมีทั้งรูปแบบขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากที่พกัที่มีลกัษณะเป็นโรงแรมแลว้ยงัมีที่พกัอาศยัที่ด  าเนินการคลา้ยโรงแรมเช่น 
รีสอร์ท ที่ลกัษณะการใหบ้ริการจะคลา้ยกบัโรงแรมต่างกนัตรงที่ความรู้สึกเป็นส่วนตวัของนกัท่องเที่ยวที่มา
เขา้พกั ส่วนดา้นท าเลที่ตั้งของการด าเนินกิจการมกัจะตั้งอยูใ่กลก้บัสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ทะเล 
หรือภูเขา เพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดมี้การพกัผอ่นอยา่งเตม็ที่เม่ืออยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ ในการด าเนินการของรี
สอร์ทในปัจจุบนันั้นรีสอร์ทขนาดเล็กก าลงัเป็นที่นิยมเป็นอยา่งมากในหมู่นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เน่ืองจากมีหอ้งพกันอ้ย ผูเ้ขา้พกัไม่พลุกพล่าน มีความเป็นส่วนตวั ไดรั้บบริการอยา่งเป็นกนัเอง
รวมทั้งมีการตกแต่งและการปลูกสร้างที่เป็นเอกลกัษณ์ ตลอดจนมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของแต่ละ
แห่งแตกต่างกนัไป อีกทั้งการท่องเที่ยวยงัเป็นการช่วยสร้างงานและกระจายรายไดใ้หค้นในชาติเป็นอยา่ง
มาก 

หวัหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศไทยไม่วา่จะเป็นอดีตจนถึงในปัจจุบนัซ่ึงหวัหินนั้นมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศประเภท
ชายฝ่ังทะเลที่ขึ้นช่ือมากแห่งหน่ึงของประเทศไทยสืบเน่ืองจากในอดีตหวัหินเป็นสถานที่พกัผอ่นตากอากาศ
ของพระมหากษตัริยแ์ละเจา้นายชั้นสูงซ่ึงก็คือวงัไกลกงัวลนบัวา่เป็นอิทธิพลที่มีผลต่อความรู้สึกในดา้นบวก
ต่อนกัท่องเที่ยวมากทีเดียวอีกทั้งการเดินทางที่สะดวกและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครท าใหน้กัท่องเที่ยว
จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางมาพกัผอ่นตากอากาศไดโ้ดยสะดวกสบายอีกทั้งเป็นที่รู้จกักนัอยา่ง
กวา้งขวางในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติวา่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท  ารายไดเ้ขา้ประเทศไทยเป็น
จ านวนมากในแต่ละปีและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้น
เป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงขอ้มูลทางสถิติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( 2545) ไดท้  าการรวบรวมจ านวน
นกัท่องเที่ยวที่ไดเ้ดินทางมาท่องเที่ยวที่อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ในปี 2552-2554แสดงใหเ้ห็น
ไดช้ดัวา่การท่องเที่ยวนั้นเป็นที่ไดรั้บความนิยมพอสมควรในปัจจุบนัที่มีอตัราการท่องเที่ยวที่เพิม่ขึ้นทุกปี



จากปีก่อนๆ ซ่ึงจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแนวโนม้เพิม่ขึ้นในอ าเภอหวัหินยอ่มมีความเก่ียวเน่ืองกบั
การเลือกเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบฯ 

 
ตารางที่1.1 สถิติการท่องเที่ยวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ปี พ.ศ. 2552-2554 

ปี จ านวนนกัท่องเที่ยว (คน) อตัราการเพิม่ขึ้น(%) 
2552 1,062,609  
2554 1,345,210 +26.60 

ทีม่า:http://www.tourism.go.th/2010/upload/filecenter/file/stat_2554/Final2554/west1.pdf 

จากส่ิงที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นเหตุจูงใจใหผู้ศึ้กษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการ
เลือกเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน ไม่วา่จะเป็น ปัจจยัทางการตลาด 4 P’s วา่มีความเก่ียวขอ้งกบัการเลือก
เขา้พกัรีสอร์ทของนกัท่องเที่ยวหรือไม่ และพฤติกรรมการเลือกเขา้พกัรีสอร์ทของนกัท่องเที่ยว ทั้งน้ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน สามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางพื้นฐาน ในการ
วางแผนปรับปรุงและพฒันาดา้นการใหบ้ริการ การตกแต่งสถานที่และอีกหลายๆ ดา้นเพือ่ใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวมากที่สุด และท าใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที่ยว
ตลอดไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวัหิน 
2.เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเขา้พกั รีสอร์ทใน

อ าเภอหวัหิน 
3.  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน 

 
1.3สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่1ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกั 

รีสอร์ท 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวจิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัท่องเที่ยวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบฯ 
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

http://www.tourism.go.th/2010/upload/filecenter/file/stat_2554/Final2554/west1.pdf


ขั้นที่ 1เลือกการสุ่มตามความสะดวก ( Convenience Sampling) โดยการเก็บขอ้มูลบริเวณรีสอร์ท 
จ านวน 385 ตวัอยา่ง ส ารองความผดิพลาด จ านวน 15 ตวัอยา่ง รวมเป็น 400ตวัอยา่ง 
  
1.5  ค าจ ากัดความในการวิจัย 

4P’s  หมายถึง ปัจจยัทางดา้นการตลาด ( Price ,Place , Product , Promotion) 
รีสอร์ท หมายถึงที่พกัอาศยัหรือสถานที่ /ส่ิงปลูกสร้าง ที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพกัผอ่น ใกลชิ้ด

ธรรมชาติ 
 
1.6  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ  
- รายไดต้่อเดือน 
 
 
 

 
 
พฤติกรรมการเข้าพัก   
-ค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณที่ใชจ่้ายต่อคร้ัง 
-ความพงึพอใจโดยรวม 
- สถานที่พกัที่ชอบ 
- ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการตลาด  
 



1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ไดท้ราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน 

2.  น าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันา ปรับปรุงและวางแผนการใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยว 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ใ นอ าเภอหวัหิน”ไดร้วบรว มเอกสาร 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเที่ยวและนกัท่องเที่ยว 
2.2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.3.ความหมายของที่พกัรีสอร์ท 
2.4.ขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอหวัหิน 
2.5.งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

1)นิยามการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจหรือเพือ่ความสนุกสนานต่ืนเตน้องคก์าร

ท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization)หรือองคก์ารที่มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
นานาชาติไดก้  าหนดความหมายในเร่ืองของการท่องเที่ยวไว ้3 ประการดงัน้ี 
 1.1) การเดินทางจากที่อยูอ่าศยัไปยงัที่อ่ืนเป็นการชัว่คราวมิใช่การไปตั้งรกรากถาวร 
 1.2) การเดินทางไปนั้นเป็นไปดว้ยความสมคัรใจและพงึพอใจของผูเ้ดินทางเองมิใ ช่ไป
เพราะเป็นการถูกบงัคบั 
 1.3)  เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตามที่มิใช่เพือ่ เป็นการประกอบอาชีพหรือหา
รายได ้

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ไม่วา่จะเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามส่ิงที่นกัท่องเที่ยวคาดหวงัวา่จะ
ไดรั้บจากการท่องเที่ยว คือ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสุขที่เกิดขึ้ นหลงัจากการไดไ้ปเที่ยว
พกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงส่ิงที่ไดก้ลบัมานั้นมีมากกวา่ความสนุกที่ยงัไดมี้ความรู้ และประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนบุคคลที่มีอยู ่

 
 
 
พลอยศรี โปราณานนท(์2540) กล่าวถึงประเภทของการท่องเที่ยวไว3้ประเภท ดงัน้ี 



          1.4) การท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ( Historical Tourism) เป็นสถานที่ท่องเที่ย วเพือ่ให้
ความรู้และประสบการณ์ดา้นประวติัศาสตร์แก่ผูท้ี่ไปเยีย่มเยอืนอาทิเช่นพพิธิภณัฑโ์บราณสถานเป็นตน้ 

1.5)การท่องเที่ยวเชิงชาติพนัธข์องมนุษย ์( Ethic Tourism)เป็นการท่องเที่ยวเพือ่การศึกษา
หาความรู้ หรือตอ้งการมีประสบการณ์เกี่ยวกบัชาติพนัธข์องมนุษยใ์นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น การไป
เยีย่มชมหมู่บา้นชาวเผา่ในภาคเหนือ เป็นตน้ 

1.6) การท่องเที่ยวเชิงส่ิงแวดลอ้ม ( Environment Tourism) เป็นการท่องเที่ยวใกลชิ้ด
ธรรมชาติ เช่น การท่องเที่ยวในอุทยาน ซ่ึงนกัท่องเที่ยวจะไดมี้โอกาสสมัผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด 

2)ส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (ฉลองศรี พมิลสมพงศ,์ 2546 : 66-69) 
ผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัการท่องเที่ยว มีทั้งสินคา้ที่เป็นแบบรูปธรรมแบบนามธรรมและบริการที่คาด

วา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวมากที่สุด มีลกัษณะดงัน้ี 
 2.1) เป็นลกัษณะผลิตภณัฑแ์บบผสม ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑข์องธุรกิจ ขนาดยอ่มใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผสมกนั ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ
โรงแรม ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีต่างก็มีนโยบาย รูปแบบการบริการ การวางแผนการตลาดและก ารด าเนินงานอ่ืนๆ 
ในลกัษณะที่แตกต่างกนั จึงเป็นการยากต่อการควบคุมและยากในการระบุมาตรฐาน นกัท่องเที่ยวใชบ้ริการ
ไดต้ามความพงึพอใจ ความร่วมมือทางธุรกิจจึงมีความส าคญัต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว 
 2.2)ส่วนผสมบางส่ว นเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งหรือ ท าการ ทดลอง ไดอ้าทิ เช่น 
ความปลอดภยัความสะดวกสบาย การบริการ นกัท่องเที่ยวตอ้งใชค้วามรู้สึกส่วนตวัและ อารมณ์ ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ ผูป้ระกอบธุรกิจจึงตอ้งน าเสนอการขายโดยการสร้างสถานการณ์สมมติที่ท  าใหลู้กคา้เห็น
ภาพไดว้า่ผลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็นอยา่งไร 
  2.3)ผลิตภณัฑก์ารท่องเที่ยวที่ไม่จ  าเป็นต่อการด าเนินชีวติ ลูกคา้จะตอ้งการบริโภค ก็ต่อเม่ือ
มีการเดินทางหรือมีเวลาในช่วงสุดสปัดาห์ในการพกัผอ่นซ่ึง ในฤดูฝนนกัท่องเที่ยวมกั ไม่นิยมที่จะเดินทาง
กนั เป็นเพราะไม่สะดวกที่จะเดินทาง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองถนนหนทางหรือการเจบ็ป่วย ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑเ์พือ่ความเหมาะสมของฤดูกาลนั้นทั้งยงัตอ้งมีวธีิส่งเสริมการ
ขายผลิตภณัฑ์นอกฤดูกาล ดว้ยเพือ่กระตุน้ใหเ้กิดอุปสงค์ ในดา้นการท่องเที่ยวช่วงที่ นกัท่องเที่ยว ไม่นิยม
เดินทาง 
  2.4) มีช่องทางการจ าหน่ายมาก ซ่ึงในการจ าหน่ายผา่นตวัแทนนั้นจะเห็นผลมากกวา่การ
ขายตรงจากผูผ้ลิต ดงันั้นผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่วา่จะเป็นอุตสาหกรรม โรงแรมบริษทัการ
บิน สวนสนุก ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีลว้นมีการลงทุนสูง จึงตอ้งกระจายการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ยา่งรวดเร็ว เพือ่ให้
อยูใ่นจุดคุม้ทุนเร็วที่สุด ลูกคา้จะซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูกกวา่ซ้ือจากผูผ้ลิตโดยตรง เพราะผูผ้ลิตใหสิ้ทธิพเิศษ
แก่ตวัแทนจ าหน่าย ไม่เหมือนกบัสินคา้ประเภทอ่ืนที่มกัจะราคาสูงขึ้นเม่ือผา่นคนกลาง 



  2.5)มีการถูกลอกเลียนแบบไดง้่าย ไม่วา่จะเป็นดา้นทรัพยากรการท่องเที่ยว หรือการบริการ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เปรียบเสมือนของชาติ ไม่มีใครเป็นเจา้ของแต่ ถา้เป็นส่ิงที่ มนุษยส์ร้าง
ขึ้น จะถูกลอกเลียนแบบไดง้่ายกวา่ เม่ือผูล้อกเลียนแบบเห็นวา่ส่ิงนั้นสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
  2.6)ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเที่ยว นั้น มีหลายระดบั ไม่ มีใครบอกได้ วา่ราคาใดที่
เหมาะสม  ถูกตอ้ง ที่สุด เน่ืองจา กผูป้ระกอบ การพยายาม ที่จะมีการ สร้างความแตกต่าง ใหมี้ตวัสินคา้และ
บริการ ต่างมีวตัถุประสงค์ เพือ่ดึงดูด นกัท่องเที่ยวที่ ต่าง มีความตอ้งการที่แตกต่างกนัอาทิ เช่น  สถานที่
ท่องเที่ยวเดียวกนั นกัท่องเที่ยวจะ มีการจ่ายค่าที่พกัต่างกนั เน่ืองมาจากสถานที่การเขา้พกัแตกต่าง กนั ราคา
ของผลิตภณัฑก์ารท่องเที่ยวจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น2 ประเภท คือ 
  2.7)ราคาที่เป็นจริง หมายถึง ราคาจริงของสินคา้และบริการแต่ละประเภ ทที่องคป์ระกอบ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นตน้ทุนหรือมูลค่าของการผลิตสินคา้นั้นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ารถ 
ค่าเขา้ชม เป็นตน้ 
  2.8)ราคาทางจิตใจ หมายถึง ราคาหรือคุณค่าที่สร้างขึ้นเพือ่ใหลู้กคา้ภูมิใจมีความสุ ขและ
พอใจในการใชสิ้นคา้และบริการนั้น ตวัอยา่งเช่น การเขา้พกัโรงแรมระดบัหา้ดาวราคาที่เป็นจริง คือ ค่า
ลงทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนสินคา้และบริการต่างๆ ในโรงแรม ส่วนราคาทางจิตใจ คือ ความหรูหรา  เพราะ
ราคาการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง หมายรวมถึงราคาสินคา้ที่เป็นจริงบวกกบัราคาหรือคุณค่าทางจิตใจ 
  2.9)ช่องทางการจดัจ าหน่ายในธุรกิจการท่องเที่ยว หมายถึง วธีิการที่จะน าผลิตภณัฑก์าร
ท่องเที่ยวจากผูผ้ลิตไปเสนอขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเที่ยวในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมที่
นกัท่องเที่ยวสามารถซ้ือสินคา้และบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว วธีิการเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
  2.10)การรวบรวมสินคา้ หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเที่ยวในปริมาณที่มาก
พอสมควรในนามของบริษทัและน ามารวบรวมไวเ้พือ่แบ่งขายหรือขายรวมกนัเป็นชุดใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว  
  2.11)การแปรรูปสินคา้ หมายถึง การน าผลิตภณัฑก์ารท่องเที่ยวหลายประเภทที่รวบรวมไว้
มาจดัรวมอยา่งเหมาะสมและขายเป็นชุด ในราคาเหมาจ่ายบริษทัน าเที่ยวที่น าผลิตภณัฑม์าจดัจะตอ้งทราบ
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งดี สามารถจดัและดดัแปลงรายการน าเที่ยวไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวนั เวลา 
และความสามารถในการซ้ือของลูกคา้ 
  2.12)การกระจายสินคา้ หมายถึง วธีิการกระจายการจ าหน่ายสินคา้ที่รวบรวมไวแ้ลว้ไปยงั
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือนกัท่องเที่ยว โดยวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 
  2.13)การขายตรง หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจจดัแผนกขายเองหนา้ร้านของบริษทัโดยมี
พนกังานขายประจ าที่เรียกวา่ Counter sale หรือ Collective sale หรือส่งพนกังานขายออกไปขายยงักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย เช่น บริษทั หรือสมาคมที่ตอ้งการใหร้างวลัการท่องเที่ยวแก่พนกังานของตนที่ท  างานเกิน
เป้าหมายที่ก  าหนด หรือการขายผา่นระบบคอมพวิเตอร์ การขายทางโทรศพัท ์
  2.14)การขายโดยผา่นคนกลางหรือตวัแทนจ าหน่าย เร่ิมตั้งแต่ท าเลที่ตั้งหรือสถานที่
จ  าหน่ายที่ใกลลู้กคา้เป้าหมายหรือมีความสะดวกทางดา้นการคมนาคมมากที่สุดการใหบ้ริการ และ



ความสามารถในการครอบคลุมตลาด การสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ ถือวา่เป็นการเปิดสาขาใหม่ ซ่ึงตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเป็นการเพิม่ตน้ทุนมากขึ้น 
  2.15) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชใ้นการส่งเสริมการจ าหน่ายเพือ่ การ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาด ระหวา่งผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายกบัลูกคา้เป้าหมาย เพือ่แจง้ข่าวสารหรือจูงใจให้
เกิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  ควบคู่กนัทั้งแบบส่งเสริม เผยแพร่ภาพลกัษณ์ และความส าคญัของ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 3)นิยามนักท่องเที่ยว 

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2540) นิยามวา่นกัท่องเที่ยว คือ บุคคล
ที่เดินทางจากถ่ินพ านกัของตนเองไปยงัสถานที่แห่งอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคท์ี่ไม่ใช่การไปท างานประจ าหรือ

ส่วนประสมการตลาดท่องเที่ยว (Marketing Mix) 

ผลติภณัฑ์ (Product) 
 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
 การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 เส้นทางการเดินทาง 
 ส่ิงอ  านวยความสะดวกและการบริการ 
 แหล่งท่องเท่ียว 
 การให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

ราคา (Price) 
 ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเท่ียว 

ในรูปแบบต่างๆ 
 ราคาพิเศษ 
 ส่วนลด 
 ระยะเวลาในการช าระเงิน 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 การโฆษณา 
 การประชาสัมพนัธ์ 
 การขายโดยใชบุ้คคล 
 การส่งเสริมการขาย 
 การส่งเสริมการเผยแพร่

ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

การจัดจ าหน่าย (Place) 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และบริการ 
 การรวบรวมสินคา้ 
 การแปรรูปสินคา้ 
 การกระจายสินคา้ 

 

 



การศึกษา และไม่ใช่คนทอ้งถ่ินที่มีภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งที่นั้นๆผูเ้ดินทางน้ีจะตอ้งพกัคา้งแรมอยา่งนอ้ย 1 คืน 
(แต่ไม่เกิน 90 วนั) วตัถุประสงคข์องการเดินทางอาจจะเพือ่ใชเ้วลาวา่ง (การนนัทนาการ การพกัผอ่นวนัหยดุ 
การรักษาสุขภาพ การศึกษาการเรียนรู้การศาสนา และการกีฬา) ธุรกิจ เยีย่มญาติ การปฏิบติัหนา้ที่ และการ
ประชุม เป็นตน้ ซ่ึงค  านิยามที่ใชอ้ยูใ่นประเทศไทยใหเ้รียกทั้งหมดน้ีวา่ ผูม้าเยอืน แต่เรียกเฉพาะผูท้ี่มีการพกั
คา้งแรมอยา่งนอ้ย 1 คืนวา่นกัท่องเที่ยวส่วนที่ไม่พกัคา้งแรม เรียกวา่ นกัทศันาจร อยา่งไรก็ตาม การกล่าวถึง
นกัท่องเที่ยว โดยทัว่ไปยงัคงหมายรวมถึงทั้งสองกลุ่มหรือผูม้าเยอืนอยูเ่สมอ 

 4)พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2545: 5-10) ในแง่ของสงัคมวทิยา 
พฤติกรรมหรือการแสดงของนกัท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกนั อาทิ
เช่น การอบรมเล้ียงดู รสนิยม การศึกษา เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา และประสบการณ์ชีวติ ฉะนั้น พฤติกรรมที่
พบเห็นโดยทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติ มกัจะมีพฤติกรรมดงัน้ี 
  4.1)  การเขา้ชมเมืองโบราณ นกัท่องเที่ยวประเภทน้ี มกัจะชอบนัง่รถชมเมืองหรือเดินชม
เมือง หรือใชพ้าหนะอ่ืนๆ เช่น รถมา้ รถสามลอ้ เป็นต้นการเขา้ชมสถานที่ส าคญัและสถานที่น่าสนใจ ส่วน
ใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมในเชิงวฒันธรรม บา้นบุคคลส าคญัในอดีต พพิธิภณัฑ ์เป็นตน้ 
  4.2)การขึ้นที่สูงเพือ่ชมเมือง เช่น ภูเขาทอง พระปฐม เจดีย ์จงัหวดันครปฐม หรื อภูเขาที่อยู่
ในเมือง เช่น เขาวงั จงัหวดัภูเก็ต เป็นตน้ 
  4.3)การชมการละเล่นพื้นเมือง หรือขบวนในงานเทศกาล การจดัสถานที่น่าจะขึ้นอยูก่บั
รูปแบบและขนาดที่ตอ้งการของการละเล่น อาจจะเป็นการจดัถาวรหรือการจดัขึ้นเป็นคร้ังคราวก็ได ้เช่น ใน
เทศกาลลอยกระทง เทศกาลประกวดผลไม ้เทศกาลสงกรานต ์และเทศกาลการแข่งเรือ ฯลฯ ซ่ึงจดัใหมี้ขึ้น
เฉพาะที่ 
  4.4)การจบัจ่ายซ้ือของพื้นเมืองต่างๆ อาจจดัรวมเป็นบริเวณขายอาหารอีกทั้งจบัจ่ายซ้ือ
สินคา้ไปดว้ยกนั เช่น กลุ่มร้านบริเวณก่อนเขา้ถึงจงัหวดัเพชรบุรี หรือไนทบ์ุรีของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
  4.5)การแข่งขนักีฬาและดูกีฬา การท่องเที่ยวลกัษณะน้ีจะพบนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ที่ชอบการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งขนักอลฟ์ การแข่ งเรือ การชกมวย 
เพราะเป็นศิลปะการต่อสูท้ี่แตกต่างกนัไปจากศิลปะการต่อสูข้องตน ตลอดจนการแข่งมา้ เป็นตน้ 
นกัท่องเที่ยวประเภทที่มกัจะมีพฤติกรรมชอบการพนนั อาทิเช่น นกัธุรกิจ นกัการเมือง ฯลฯ เพราะมีรสนิยม
และรายไดสู้ง ซ่ึงเป็นการหวงัผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ควรไดรั้บในภายหลงัอีกดว้ย 
  4.6)การพนนั พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวลกัษณะน้ี มีจุดประสงคเ์พือ่การพนนัเป็นหลกั ซ่ึง
มกัจะเดินทางไปยงัต่างประเทศหรือบ่อนที่ไดรั้บอนุญาต ส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเที่ยวที่มีฐานะดี และเป็นผู ้
ทรงอิทธิพลหรือเป็นผูท้ี่ประกอบอาชีพที่ผดิกฎหมาย 



  4.7)การผจญภยั พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวลกัษณะน้ี มกัจะเดินทางไปตามสถานที่ที่
มนุษยส์ร้างขึ้น เพือ่แสดงออกถึงการเส่ียงภยัและการผจญภยั เช่น ด่ิงพสุธา การปีนหนา้ผาสูงและการ
กระโดดหอคอย เป็นตน้ 
 
2.2แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

อรนี บุญมีนิมิต ( 2540 : 13)พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุค คลท ากา รคน้หา 
(Searching) การซ้ือ ( Purchasing) การประเมินผล ( Evaluating) และการใชจ่้าย ( Disposing) ในผลิตภณัฑ ์
และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการได ้

อดุลย ์จาตุรงคกุล( 2545 : 6)พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่กระท าเม่ือไดรั้บการ
บริโภคสินคา้หรือบริการรวมไปถึงการขจดัสินคา้หรือบริการหลงัการบริโภคดว้ย “ Activities people 
undertake when obtain, consuming and disposing and service” กล่าวโดยง่ายคือ เป็นที่เขา้ใจกนัวา่
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบั “ท าไมคนจึงท าการซ้ือ” 

เสรี วงษม์ณฑา ( 2548 : 32-46) ไดก้ล่าวไวว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

ธงชยั สนัติวงษ ์( 2539 : 4-5) ผูบ้ริโภค คือ ใครก็ตามที่จ่ายเงินเพือ่ซ้ือสินคา้และบริการมาเพือ่
อุปโภคบริโภคตอบสนองความตอ้งการของตน ทั้งที่เป็นความตอ้งการทางร่างกายและเพือ่ความพงึพอใจ 

 1)การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
  Kotler(1997 : 172) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวเิคราะห์นั้นท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น

การวจิยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของหรือการใช ้โดยใชค้  าถามในการช่วยวเิคราะห์เพือ่คน้หา
ค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W’s 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 1.1) ใครอยูใ่นตลาดกลุ่มเป้าหมาย ( Who is in the target market?) เป็นค าถามที่ตอ้งกา ร
ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา และพฤติกรรมศาสตร์ 
 1.2)ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ( What does the customer buy?) เป็นค าถามที่ตอ้งการทราบถึงส่ิงที่
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ เช่น คุณสมบติั หรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
 1.3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the customer buy?)เป็นค าถามที่ตอ้งการทราบถึง 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะตอ้งศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกา รซ้ือคือปัจจยัทาง
จิตวทิยา ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล 
 1.4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?)เป็นค าถามเพือ่
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิมผูมี้อิทธิพลผู ้
ตดัสินใจ ผูซ้ื้อ และผูบ้ริโภค 



 1.5)ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the customer buy?) เป็นค าถามที่ตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วงเวลาใดของวนั ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเดือนใดของปี เป็นตน้ 
 1.6) ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน (Where does the customer buy?) เป็นค าถามที่ตอ้งการทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่งที่ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ เป็นตน้ 
 1.7)ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the customer buy?) เป็นค าถามที่ตอ้งการทราบขั้นตอน
ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และ
ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ในการศึกษาและท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาตอ้งใชโ้มเดลที่เรียกวา่ โมเดล 6W’s 
1Hเพือ่หาค าตอบเก่ียวกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงโมเดลน้ีจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้เพือ่ให้
ธุรกิจสามารถหาสินคา้หรือบริการที่ดีและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมนั้นๆของผูบ้ริโภคประกอบไปดว้ย 
ตารางที่ 2.2แสดงโมเดล 6W’s 1H 

ค าถาม ค าถาม 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย 
Who constitutes the market? 

1. ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
Occupants 

2. ลูกคา้เป้าหมายซ้ืออะไร 
What does the market buy? 

2. ส่ิงที่ลูกคา้ซ้ือ 
Objects 

3. ท าไมลูกคา้ถึงซ้ือสินคา้/บริการนั้น 
Why does the market buy? 

3. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
Objectives 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ 
Who participates in the buy? 

4. ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ 
Organization 

5. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
How does the market buy? 

5. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
Operations 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
When does the market buy? 

6. โอกาสในการซ้ือ 
Occasions 

7. ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน 
Where does the market buy? 

7. สถานที่จ  าหน่ายสินคา้/บริการ 
Outlets 

ที่มา : (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์,2547) 
 2)โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุที่จูงใจผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์จุดเร่ิมตน้คือการเกิดส่ิงกระตุน้ 
(Stimulus) ท าใหเ้กิดความตอ้งการ เม่ือส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s 
Response) หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภค(Buyer’s Purchase Decision) โดยการซ้ือหรือไม่ซ้ือ 



 สรุปแลว้จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่การมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus)ก่อใหเ้กิดความตอ้งการจากนั้นจึง
เกิดการตอบสนอง (Response) โมเดลน้ีอาจเรียกวา่S-R Theory (Kotler, 1997)ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

Stimulus     Buyer’s Black BoxResponse 
 
 
 

ภาพที่ 2.3แสดงรูปแบบจ าลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งง่ายหรือ S-R Theory 
ที่มา : S-R Theory (Kotler, 1977) 
 

 3)รูปแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบไปดว้ย 
  3.1)ส่ิงกระตุน้(Stimulus)อาจเกิดขึ้นเอง ทั้งภา ยนอกและภายในแต่นกัการตลาดจะสนใจที่
จะจดัการและกระตุน้ความตอ้งการภายนอกมากกวา่ เพือ่ที่จะใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการ ในตวัผลิตภณัฑ์ 
ถือวา่ส่ิงกระตุน้นั้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ ซ่ึงส่ิงกระตุน้ภายนอก ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
   3.1.1)ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด( Marketing Stimulus)เป็นส่ิงที่นกัการตลาดสามารถ
ควบคุมและจดัการใหเ้กิดขึ้นได ้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ 
   -  ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
   -  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) 
   -  ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย(Distribution or Place) 
   -  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   3.1.2)ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ( Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคที่อยู่
ภายนอก ลว้นแต่เป็นส่ิงที่ควบคุมไม่ได ้
   -  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) 
   -  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย(ีTechnological) 
   -  ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง(Law and Political) 
   -  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม(Cultural) 
  3.2)กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ที่ผูผ้ลิตหรื อผูจ้  าหน่ายไม่
สามารถทราบได ้จึงตอ้งมีการคน้หารกระบวนการตดัสินใจ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคดว้ย 
   3.2.1)ลกัษณะของผูซ้ื้อ ( Buyer’s Characteristics) มีอิทธิพลมาจาก หลายปัจจยั คือ ดา้น
ส่วนบุคคล ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นจิตวทิยา 
   3.2.2)กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ( Buyer Decision Process) ประกอบดว้ยขั้นตอน
ต่างๆ คือ การรับรู้ ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด
และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 

กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิดของผูบ้ริโภค 

การตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค 



  3.3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ( Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ( Buyer’s 
Purchase Decision) ผูซ้ื้อจะตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   3.3.1)การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
   3.3.2)การเลือกตราสินคา้ (BrandChoice) 
   3.3.3)การเลือกผูข้าย(Dealer Choice) 
   3.3.4)การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
   3.3.5)การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) 
 
2.3  ความหมายที่พักรีสอร์ท 
 Henkin(1979 : 4) นกัวชิาการต่างประเทศ ไดอ้ธิบายการจดัแบ่งโรงแรมหรือรีสอร์ทโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  2.3.1)โรงแรมแขกพกัไม่ประจ า (Transient Hotels)มีท  าเลที่ตั้งอยูใ่นเมืองเพือ่ความสะดวก
ในการติดต่อธุรกิจ แขกที่พกัในโรงแรมมกัเป็นนกัธุรกิจหรือนกัท่องเที่ยวที่มีความประสงคพ์กัชัว่คราว
เท่านั้น ไม่วา่จะเป็นการติดต่อธุรกิจ หรือมาเพือ่ท่องเที่ยวซ่ึงโรงแรมประเภทน้ีจะจดับริการความ
สะดวกสบายในดา้นต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น อาทิเช่น หอ้งอาหาร สถานที่บริการดา้นธุรกิจ เป็นตน้ 
  2.3.2)โรงแรมแขกพกัประจ า (Residential Hotel) ท าเลที่ตั้งโดยปกติจะอยูบ่ริเวณชานเมือง 
เพือ่เหมาะแก่การพกัอาศยั บางโรงแรมตั้งอยูใ่กลย้า่นธุรกิจ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูม้าเขา้พกัในการ
ติดต่อเร่ืองธุรกิจ มีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้ขา้พกัอาศยัอยูป่ระจ า โรงแรมประเภทน้ีมีการจดัหอ้งอาหารบริการแก่
แขกและลูกคา้ทัว่ไป 
  2.3.3)โรงแรมรีสอร์ท ( Resort Hotel) ท าเลที่ตั้งจะอยูบ่ริเวณใกลชิ้ดธรรมชาติ เช่น ทะเ ล 
ภูเขา เพือ่ใหผู้ม้าเขา้พกัไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจ และไดส้มัผสักบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ โดยโรงแรมตอ้ง
จดับริการดา้นต่างๆเช่น หอ้งอาหาร หอ้งซกัรีด การติดต่อส่ือสาร หรือบริการอ่ืน ๆที่อ  านวยความสะดวกให้
เหมือนกบัโรงแรมทัว่ไป ซ่ึงโรงแรมรีสอร์ทยงัตอ้งจดัสร้างสระวา่ยน ้ าสนามขี่มา้ สนามเทนนิส ตลอดจน
กิจกรรมใหค้วามบนัเทิงอ่ืนๆเพิม่เติมดว้ย 
 นิคม จารุมณี ( 2544) ไดส้รุปวา่ รีสอร์ทมกันิยมสร้างขึ้นเพือ่เป็นที่พกัผอ่นหยอ่ นใจ ของ
นกัท่องเที่ยว ตามบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิเช่น ชายทะเล หรือภูเขา เป็นตน้ รีสอร์ท
นั้นมีอยูห่ลายระดบัดว้ยกนั ตั้งแต่แบบประหยดัไปจนถึงแบบหรูหราซ่ึงแบบหรูหรานั้นส่วนมากจะสามารถ
รองรับจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มาเขา้พกัไดเ้ป็นจ านวนมากเช่น หอ้งประชุมสมัมนา ส าหรับรีสอร์ทประเภทน้ี
ยงัมีหอ้งครัวและอุปกรณ์ต่างๆ ไวบ้ริการแขกอีกดว้ย เพือ่จุดประสงคใ์นการดึงดูดกลุ่มที่มาพกัเป็น
ครอบครัว และมีเวลาพกัเป็นหลายสปัดาห์ 
 
 



2.4  ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอหัวหิน 
 
 

 
 
2.4.1)ค าขวัญ 

หัวหินถ่ินมนต์ขลงั ทะเลสวย 
นักมวยดงั พระราชวงังดงาม 

 
2.4.2)สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 เทศบาลเมืองหวัหินตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอหวัหินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ติดกบัทะเล
อ่าวไทยพื้นที่มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ทิศตะวนัตกเป็นภูเขาพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีพื้นที่
รวม 86.36 ตารางกิโลเมตรหรือ 53,975 ไร่มีถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) ตดัผา่นจากทิศเหนือจรด
ทิศใตย้าวประมาณ  22 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 230กิโลเมตรลกัษณะพื้นที่เป็นชุมชน
เมืองหนาแน่นและการพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชนที่กระจดักระจายไม่หนาแน่นห่างไกล
ออกไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่วา่ งและพื้นที่เขตทหารการขยายตวัของเมืองมีลกัษณะ
เป็นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษมมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีโรงแรม บา้นพกัร้านอาหารและสถาน
ประกอบการที่เก่ียวกบัการท่องเที่ยวจ านวนมาก ในปีหน่ึง ๆจึงมีนกัท่องเที่ยวเขา้มาเที่ยวจ านวนประมาณ
เกือบ 2 ลา้นคนปีละกวา่ 6 พนัลา้นบาท 
ที่มา : (http://www.huahin.go.th) 
 

เขตปกครองของเทศบาลเมืองหวัหินครอบคลุมพื้นที่2ต าบล คือ 

  1.  ต าบลหวัหินประชากรรวม 39,543 คน 
  2.  ต าบลหนองแกประชากรรวม13,376คน 
 

ตารางที่ 2.4แสดงจ านวนประชากรตามฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ปี 2551 
ประชากร จ านวน 

ชาย 27,143 
หญิง 25,776 
รวม 52,919 

ที่มา :(http://www.huahin.go.th/about_people_2.php#focus) 

http://www.huahin.go.th/
http://www.huahin.go.th/about_people_2.php#focus


 ความหนาแน่นของจ านวนประชากร 612.77 คน/ตารางกิโลเมตร    มีอตัราการเพิม่ของประชากร
ในช่วง  4 ปี  ที่ผา่นมา เฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี  ซ่ึงการเพิม่จ  านวนของประชากร นั้นมาจากการยา้ยถ่ิน ฐานเป็น
หลกัเน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีแหล่งสถานศึกษาทุกระดบั ทั้งน้ีสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ขึ้นอยูก่บัการท่องเที่ยว ที่มีทั้งโรงแรม บา้นพกัตากอากาศ  ซ่ึงมีเป็น จ านวนมาก นบัวา่เป็น แหล่งสร้างงาน
ใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5อตัราการเพิม่ขึ้นของประชากรในช่วง 4 ปี(ขอ้มูลจากงานทะเบียนราษฎร)  
2.4.3)สถานที่ท่องเที่ยวส าคญั 
1)สถานีรถไฟหวัหิน 

 

 

 

 

 

 

เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึง ของ อ.หวัหิน จุดเด่นของสถานีรถไฟแห่งน้ีคือ รูปแบบของสถานี ที่
ยงัคงสภาพตวัอาคารที่ท  าจากไม ้ซ่ึงไดรั้บการ ดูแลรักษาอยา่งดี จากเจา้หนา้ที่ของสถานี  ที่นบัวา่หาดูไดย้าก
มากในปัจจุบนั เน่ืองจากสถานีอ่ืนๆ ไดส้ร้างเป็นแบบสมยัใหม่เกือบหมด อีกส่ิงหน่ึงที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวพา
กนัแวะเวยีนมาเยีย่มชมสถานีรถไฟหวัหินแห่งน้ีก็คือ “พลบัพลาพระมงกุฎเกลา้ฯ ” ที่นบัวา่เป็นที่ เชิดหนา้ชู
ตาของชาวอ าเภอหวัหินเป็นอยา่งมาก 
 



2)พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
 

 

 

 

 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เป็นพระราชวงัสร้างในสมยัรัชกาลที่ 6 เดิมเป็นพระต าหนกั ที่ประทบั
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม อีกทั้ง
เป็นสถานที่ ที่ใหค้วามรู้แก่คนรุ่น หลงัซ่ึงไดรั้บขนานนามวา่ “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวงั ” 
เปิดใหเ้ขา้ ชมทุกวนั วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. วนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ 
ตั้งแต่ เวลา 08.00–17.00 น. ค่าเขา้ชมผูใ้หญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท 

 
3)วดัหว้ยมงคล 

 

 

 

 

 
วดัหว้ยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพอ่ทวดองคใ์หญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใชช่ื้อวา่ “วดั

หว้ยคต” ตั้งอยูใ่นชุมชนบา้นหว้ยคต ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ป็น
ทั้งช่ือหมู่บา้น วดั โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมายต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรง
พระราชทานนามใหม่จากหว้ยคต เป็นหว้ยมงคล เกือบจะไม่มีชาวไทยคนใดเลย ที่จะไม่เคยไดย้นิช่ือหรือได้
ฟังกิติศพัทเ์ล่าลือเก่ียวกบั ความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่ทวดที่ท่านไดเ้หยยีบน ้ าทะเลจากที่เคม็ใหก้ลายเป็นน ้ า
จืดไดน้ั้น ซ่ึงความศกัด์ิสิทธ์ิน้ีบา้งก็เป็นเร่ืองของความคลาดแคลว้จากอุบติัเหตุสยองจากไฟไหมห้รือจากภยั
พบิติั นานปัการ และหลวงพอ่ทวดมิใช่จะคุม้ครองเฉพาะดา้นอุบติัเหตุเท่านั้น แมแ้ต่ในทางโชคลาภ ก็ใหผ้ล
อยา่งดีที่สุด ดงัที่ไดป้ระจกัษแ์ก่ผูเ้ล่ือมใสมาแลว้ 



 
4)น ้ าตกป่าละอู  

 

 น ้ าตกป่าละอู ตั้งอยูใ่นเขตป่าละอู มีพื้นที่ประมาณ 273,125 ไร่ อุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวชอุ่ม และ
สตัวป่์านานาชนิด ป่าละอูจดัอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีหน่วยพทิกัษอุ์ทยานน ้ าตกป่าละอู ของ
กรมป่าไม ้ตั้งอยูใ่กลอ่้างเก็บน ้ าก่อนถึงตวัน ้ าตกประมาณ 2 กิโลเมตร น ้ าตกป่าละอูประกอบดว้ยน ้ าตกละอู
ใหญ่ และน ้ าตกละอูนอ้ย ซ่ึงไหลลดหลัน่กนัอยา่งสวยงามถึง 15 ชั้น การเดินทาง จากตลาดหวัหิน มีทางแยก
จากถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวนัตก ตามทางหลวงหมายเลข 3219 จนสุดถนนราว 63 กิโลเมตร เล้ียวขวา
เขา้หมู่บา้นฟ้าประทาน แลว้เดินทางต่อไปอีกราว 4 กิโลเมตร สามารถเช่าเหมารถสองแถวซ่ึงจอดอยูท่ี่ถนน
ชมสินธุไ์ป-กลบัได ้ในกรณีที่ตอ้งการพกัคา้งแรม ทางอุทยานฯ มีบริการเตน็ทใ์หเ้ช่า หรือ จะน าเตน็ทม์าเอง
ก็ได ้ติดต่อขออนุญาตพกัคา้งแรมในเขตอุทยานฯไดท้ี่ หน่วยพทิกัษอุ์ทยานน ้ าตกป่าละอู อ าเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110 

 
5)เพลินวาน 

 

 

 

 

 

 

 



ค าวา่เพลินวาน มาจาก “Play and Learn ในวนัวาน ” ดว้ยความปรารถนาใหทุ้กคนมามีความสุข
ดว้ยกนั มานึกถึงความรู้สึกดีๆในอดีต เรียนรู้วฒันธรรมดั้งเดิม ตามแนวคิดของ ภทัรา สหวฒัน์จิ๊กโก๋เพลิน
วานผูท้ี่พยายามท าฝันใหเ้ป็นจริง เพลินวานมีลกัษณะคลา้ยหมู่บา้นยอ้นยคุที่มีชีวติ ( Eco Vintage Village) 
รูปแบบของร้านคา้จะท าจากไม ้ใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูใ่นช่วง พ.ศ. 2499 อีกคร้ัง เป็นสถานที่ที่เนน้การขาย
อารมณ์และความรู้สึกมากกวา่ตวัผลิตภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นขา้วของที่ใชใ้นการตกแต่ง เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย
ของพนกังานซ่ึงจะเป็นของที่ใชจ้ริงในสมยันั้น เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่ 11.00-24.00 น. ไม่เสียค่าเขา้ การ
เดินทางก็ไม่ยาก ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มพระราชวงัไกลกงัวล ตกดึกใครอยากนอนหลบัฝันดีสามารถเขา้พกัที่ 
พมิานเพลินวานที่พกัแนว Retro ไดอี้กดว้ย 
ที่มา : (http://www.huahin.go.th/travel_attraction.php) 
 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วภิาววิฒันพงศช์าติ  (2542:บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใ จ                        
ของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจงัหวดัเพชรบุรีโดยผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเที่ยวชาวไทย ที่ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเดินทางมาจงัหวดัเพชรบุรีในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์โดยเดินทางมากบัครอบครัวหรือกลุ่มเพือ่นการ
เดินทางมีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเที่ยวและพกัผอ่นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไดแ้ก่หาดชะอ าอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานเขาวงัหาดเจา้ส าราญการพกัแรมมกันิยมพกัคา้งคืนที่โรงแรมบา้นเพือ่นญาติบงักะโลรี
สอร์ตเกสทเ์ฮาส์การตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยจะเลือกปัจจยัดา้นที่ตั้งและระยะทางเป็นปัจจยัที่มี
อิทธิพลมาก 

ธวชัเอ่ียมเจริญ (2535:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทที่พกัแบบประหยดัส าหรับนกัท่องเที่ยวที่มี
ต่อชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบริเวณถนนขา้วสารผลการศึกษาพบวา่การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหท้ราบถึง
ลกัษณะการประกอบการและรูปแบบทางกายภาพของอาคารที่พกัแบบประหยดัส าหรับนกัท่องเที่ยวศึกษา
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสงัคมและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของอาคารและยา่นธุรกิจน้ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม
เมืองผลการศึกษาพบวา่บริเวณพื้นที่ศึกษามีการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินจากอาคารพาณิชยบ์า้นพกัอาศยัเป็น
ที่พกัแบบประหยดัท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นกายภาพในระดบัอาคารยา่นและเมืองผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ
ทั้งดา้นบวกและลบผลกระทบดา้นสงัคมและชุมชนผลกระทบทางศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยการศึกษาน้ีจึงเสนอการพฒันาออกเป็น  3 แนวคือแนวทางที่  1.รัฐเปิดโอกาสใหท้ี่พกัแบบ
ประหยดัเติบโตและขยายตวัไปตามพื้นที่ต่างๆในเมืองโดยไม่ควบคุม แนวทางที่ 2.รัฐยอมรับใหท้ี่พกัแบบ
ประหยดัเกิดขึ้นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายขณะเดียวกนัก็มีการควบคุมดูแลผลกระทบต่างๆของอาคารชนิด
น้ีโดยถูกตอ้งเหมาะสมแนวทางที่ 3.รัฐยอมรับการเกิดขึ้นและเขา้ควบคุมที่พกัแบบประหยดัดว้ยกรอบทาง
กฎหมายเช่นขอ้ 2. ขณะเดียวกนัรัฐก็เขา้วางแผนชดัน าจดัการการเกิดขึ้นของที่พกัแบบน้ีตามชุมชนต่างๆใน
เมืองใหมี้ความเหมาะสมไปพร้อมกนัดว้ย 

http://www.huahin.go.th/travel_attraction.php


กฤษฎ์ิกาญจนกิตติ(2541.:.บทคดัยอ่).ไดศึ้กษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่จากผลการศึกษาพบวา่ในการเลือกใชบ้ริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นอตัราค่าหอ้งพกัและสภาพของหอ้งพกัส่วนระดบับริการเลือกปัจจยัดา้นความสะดวกสบายท าเล
ที่ตั้งความสะดวกในการเดินทางการตอ้นรับของพนกังานอตัราค่าหอ้งพกัสภาพหอ้งและระบบความ
ปลอดภยั 

โสภาศิริเกษ (2540 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาลกัษณะและที่ตั้งสมัพนัธข์องรีสอร์ทกบั
การท่องเที่ยวจงัหวดัเลยผลการศึกษาพบวา่การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพือ่ศึกษาลกัษณะและที่ตั้งสมัพนัธ์
ของรีสอร์ทกบัการท่องเที่ยวจงัหวดัเลยโดยมีขอบเขตการศึกษาคือพื้นที่จงัหวดัเลยเน้ือที่  11,425 ตาราง
กิโลเมตรประกอบดว้ย 12 อ าเภอ  1 ก่ิงอ าเภอประชากรและกลุ่มตวัอยา่งมี  2 กลุ่มคือผูป้ระกอบการรีสอร์ท
ในจงัหวดัเลยจ านวน  26 คนและกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มาพกัรีสอร์ทในจงัหวดัเลยจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญจ านวน  370 คนเป็นชาย  155 คนเป็นหญิง  215 คนระยะเวลาในการศึกษาระหวา่งเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤศจิกายน  2540 ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ีผูป้ระกอบการรีสอร์ทและนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
ความเห็นตรงกนัคือลกัษณะท าเลที่ตั้งของรีสอร์ทควรตั้งอยูใ่นบริเวณที่สงบเงียบสนัโดษห่างไกลผูค้น
พลุกพล่าน           มีทิวทศัน์สวยงามที่พกัมีหลายราคาใหเ้ลือกราคาที่พกัประมาณ 200-700 บาท 

เทอดศกัด์ิเตม็ทรัพยอ์นนัต์ (2544) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินเลือกใชบ้ริการ
ของโรงแรมกานตม์ณีพาเลซพบวา่ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่มาพกัโรงแรมในขณะมาท าธุรกิจและดว้ยเหตุผล
เพราะท าเลที่ตั้งของโรงแรมและมีความพงึพอใจต่อปัจจยัดา้นอาคารสถานที่หอ้งพกัการบริการของพนกังาน
และราคาหอ้งพกัอยูใ่นระดบัมากส่วนดา้นโปรโมชัน่อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้นความแตกต่างในกลุ่ม
อาชีพและรายไดมี้ผลต่อความพงึพอใจในปัจจยัดา้นอาคารสถานที่หอ้งพกัการบริการของพนกังานราคา
หอ้งพกัและแผนส่งเสริมการตลาดโดยรวม 

ขวญัหทยัสุขสมณะ(2545 : 67)ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชโ้รงแรมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงรายมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงรายและปัญหาที่เกิดขึ้นกบัผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงรายเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการออกแบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการที่มาเขา้พกัโรงแรมที่มีระดบัราคาหอ้งพกัตั้งแต่ 500-1,500 บาทต่อคืน
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงรายจ านวน  6 แห่งซ่ึงมี200 ตวัอยา่งผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดทีมี
อิทธิพลต่อผูใ้ชบ้ริการในการพจิารณาเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงรายเป็นอนัดบัหน่ึง
คือปัจจยัดา้นสถานที่รองลงมาจะเป็นปัจจยัดา้นบริการหรือบุคคลปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกปัจจยัดา้นวสัดุส่ือสารและปัจจยัดา้นสญัลกัษณ์ตามล าดบั 
 



บทที่ 3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นเพือ่ศึกษาปัจจยัที่ที่มีผลต่อการเลือกเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอ
หวัหิน ผูศ้ึกษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3.4ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
3.5การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.7สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผู ้ ศึกษาไดท้  าการสุ่มกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่เขา้มา
ท่องเที่ยวในอ าเภอหวัหินและเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน โดยจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวที่อ  าเภอหวัหินในแต่ละปีนั้นไม่อาจทราบจ านวนที่แน่นอน ดงันั้น ณ ความคลาดเคล่ือนของการ
สุ่มตวัอยา่งที่ยอมใหเ้กิดซ่ึงเท่ากบั 0.05 หรือร้อยละ 5 ไดมี้การ ใชสู้ตรค านวณกลุ่มตวัอยา่ง   (กลัยาวาณิชย์
บญัชา, 2548: 28) จ านวน 385 ชุด ดงัน้ี 

 สูตร  n     =         Z2 
        4E2 
   เม่ือ  n     =     ขนาดของจ านวนตวัอยา่ง 
           Z     =      ค่าสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 
           E     =      ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเ้กิดขึ้น ในที่น้ีก  าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 
การศึกษาในคร้ังน้ีใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95 % คือ Z = 1.96 (กลัยาวาณิชยบ์ญัชา, 2548: 28) 
      แทนค่า  n     =           (1.96)2 
                 4 (0.05)2 
        =   384.16 

ดงันั้น ผูศ้ึกษาจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง 
 



3.2เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษา ในคร้ังน้ีผู ้ ศึกษา ไดใ้ชแ้บบสอบถาม( Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บและ

รวบรวมขอ้มูล ของนกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หวัหิน และบริเวณรีสอร์ทในหวัหิน ซ่ึงแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นนั้น เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด(Close-ended question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการเลือกเขา้
พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวัหิน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริม
การตลาด  

โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัความคิดเห็น   
 5 หมายถึงมากที่สุด  
 4 หมายถึง       มาก 
 3 หมายถึง       ปานกลาง  
 2 หมายถึง       นอ้ย  
  1 หมายถึง       นอ้ยที่สุด  
 

ซ่ึงเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่งช่วงคะแนนเพือ่การแปลความหมายของขอ้มูลค่าเฉล่ีย มีดงัน้ี 
 ระดบัคะแนนเฉล่ีย =คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
     จ านวนชั้น 
    =      5-1 
     5 

                 =     0.80 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการที่พกัรีสอร์ทของนกัท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวในอ าเภอหวัหิน 
 
 



3.3การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไดท้  าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆจากแหล่งขอ้มูล 2 แบบดงัน้ี 
1)แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลที่ไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน

ของภาครัฐและเอกชนไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต หนงัสือพมิพ ์วารสารต่างๆ หนงัสือทางวชิาการ
งานวจิยัเอกสารต่างๆที่เก่ียวขอ้งตลอดทั้งแนวคิด และทฤษฎีที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการอธิบายผลของการวจิยั
ใหมี้ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือมากที่สุด 

2)แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองเพือ่
น ามาวเิคราะห์และใชใ้นการน าเสนอในรายงานวจิยั  

 
3.4วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการแจกสอบถามใหก้บันกัท่องเที่ยวมาประมวลผลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1)น าแบบสอบถามที่ไดม้าท าการลงรหสัในคอมพวิเตอร์และท าการบนัทึ กเพือ่ที่จะน ามา

ประมวลผล โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
2)ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยผูศ้ึกษาไดมี้การใชส้ถิติมาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 



บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวัหิน”โดยใช้

สญัลกัษณ์ยอ่ดงัต่อไปน้ี 
    X แทน ค่าเฉล่ีย 
  S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
   H1 แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  X2 แทน   ค่าไคสแควร์ก าลงัสอง  
  df แทน ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

           *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

4.1การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยไดแ้บง่การวเิคราะห์ขอ้มูลและ

น าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว 
ส่วนที่2ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเขา้พกั

รีสอร์ท 
ส่วนที่3ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้พกั 
ส่วนที่4การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ 

ส่วนที ่1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวไดแ้ก่เพศอายสุถานภาพระดบัการศึกษา อาชีพรายไดต้่อเดือน 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.1แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวจ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 



เพศ   

ชาย 179 44.8 
หญิง 221 55.2 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายจ านวน179ค น  คิดเป็นร้อย

ละ 44.8เพศหญิงจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง รองลงมาคือ เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.2แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวจ าแนกตามอาย ุ

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ   
          15-24 ปี 103 25.8 
          25-29 ปี 144 36.0 
          30-34 ปี 36 9.0 
          35-44 ปี 83 20.8 
          45-54 ปี 22 5.5 
          55-60 ปี 11 2.8 
          60 ปีขึ้นไป 1 .2 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4.2พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายรุะหวา่ง 15-24 ปีมีจ  านวน 103 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.8อายรุะหวา่ง 25-29 ปีจ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0อายรุะหวา่ง 30-34 ปี จ  านวน36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 อายรุะหวา่ง 35-44  ปีจ  านวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8 อายรุะหวา่ง 45-54 ปี จ  านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 อายรุะหวา่ง 55-60 ปี จ  านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 อายรุะหวา่ง 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25-29 ปี 
รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 15-24 ปีอายรุะหวา่ง 35-44  ปีอายรุะหวา่ง 30-34 ปีอายรุะหวา่ง 45-54 ปีอายุ
ระหวา่ง 55-60 ปีและอายรุะหวา่ง 60 ปีขึ้นไป ตามล าดบั 
ตารางที่ 4.3แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวจ าแนกตามสถานภาพ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ   
          โสด 209 52.2 
          แต่งงาน/อยูด่ว้ยกนั 159 39.8 



          หยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 32 8.0 
รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.3พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามมี สถานภาพโสดจ านวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.2 สถานภาพแต่งงาน/อยูด่ว้ยกนัจ านวน159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8สถานภาพหยา่ร้าง /แยกกนัอยู่ /
หมา้ยจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี สถานภาพ
โสด รองลงมาคือ สถานภาพแต่งงาน/อยูด่ว้ยกนัและสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ยตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4แสดงจ านวน และร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
          ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 137 34.2 
          ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 218 54.5 
          ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 41 10.2 
          ปริญญาเอก 4 1.0 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4.4พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามมี ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 137 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.2 การศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ  านวน 218 คนคิดเป็นร้อยล ะ 54.5 การศึกษา 
การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
จ านวน4 คน คิดเป็นร้อยละ  1.0  สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี การศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมาคือ การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และการศึกษาระดบัปริญญาเอกตามล าดบั 

 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวจ าแนกตามอาชีพ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ   
          นกัเรียน/นกัศึกษา 111 27.8 
          ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 60 15.0 
          พนกังาน/บริษทัเอกชน 103 25.8 
          ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 120 30.0 
          อ่ืนๆ 6 1.5 

รวม 400 100.0 



จากตารางที่ 4.5พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ  27.8ขา้ราชการ /รัฐวสิาหกิจ จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 พนกังาน /บริษทัเอกชน จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั /คา้ขายจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 อ่ืนๆ 
จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั /คา้ขาย รองลงมาคือ นกัเรียน /นกัศึกษาพนกังาน /บริษทัเอกชนขา้ราชการ /รัฐวสิาหกิจ และ อ่ืนๆ  
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.6แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
          ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 86 21.5 
         10,001-15,000 บาท 102 25.5 
         15,001-20,000 บาท 103 25.8 
         25,001-35,000 บาท  70 17.5 
         35,001-45,000 บาท 25 6.2 
         45,001 บาทขึ้นไป 14 3.5 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4.6พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง10,001 -15,000 บาทจ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.5รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง15,001-20,000 บาทจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง25,001- 35,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ  17.5รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 35,001- 45,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง45,001 บาทขึ้น
ไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน15,000-20,000 บาทรองลงมาคือ 10,001 -15,000 บาทต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท25,001-35,000 
บาท35,001-45,000 บาท และ45,001 บาทขึ้นไปตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเข้า
พักรีสอร์ท 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในการเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑปั์จจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจะมีก ารท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 



ตารางที่4.7แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัในการเลือกเขา้พกั 
รีสอร์ทในอ าเภอหวัหินของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ์  S.D ระดับความส าคญั ล าดับที ่

1. บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่
ท่องเที่ยว  

4.54 0.71 
มากที่สุด 3 

2. ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท 4.64 0.60 มากที่สุด 1 
3. ความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของรี
สอร์ท 

4.54 0.67 
มากที่สุด 2 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.57 0.66 มากที่สุด  
จากตารางที่ 4.7ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑพ์บวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัโดยรวมดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.57 และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัต่อ ความปลอดภยัภายในรีสอร์ทความ
สวยงามและความเป็นธรรมชาติของรีสอร์ท  และบริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64,4.54และ 4.54ตามล าดบั 

 
 

ตารางที่  4.8แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัในการเลือกเขา้พกั 
รีสอร์ท อ าเภอหวัหินของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 

ด้านราคา  S.D ระดับความส าคญั ล าดับที ่
1. ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม 4.37 0.71 มากที่สุด 1 
2. ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม 4.35 0.79 มากที่สุด 2 
3. ที่พกัราคาลดพเิศษ 4.32 0.81 มากที่สุด 3 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.35 0.77 มากที่สุด  
จากตารางที่ 4.8ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัโดยรวมดา้นราคาในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และเม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั ในเร่ืองราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม
ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม และที่พกัราคาลดพเิศษ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37,4.35และ4.32
ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.9แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัในการเลือกเขา้พกั         
รีสอร์ท อ าเภอหวัหินของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย 



ด้านการจัดจ าหน่าย  S.D ระดับความส าคญั ล าดับที ่
1. แหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัในอ าเภอหวั
หิน (อินเทอร์เน็ตนิตยสารฯลฯ) 

4.43 0.71 
มากที่สุด 1 

2. การจองที่พกัมีความสะดวก 4.26 0.85 มากที่สุด 2 
3. ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ 4.15 0.86 มาก 3 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.28 0.81 มากที่สุด  
จากตารางที่ 4.9ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ

จดัจ าหน่ายพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัโดยรวมดา้นการจดัจ าหน่าย ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.28 และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อแหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัใน
อ าเภอหวัหิน (อินเทอร์เน็ตนิตยสารฯลฯ)และการจองที่พกัมีความสะดวกโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.26 และ4.15
ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัในระดบั มากในเร่ือง ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.15 

 
 

ตารางที่  4.10แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัในการเลือกเขา้พกั 
รีสอร์ท อ าเภอหวัหินของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  S.D ระดับความส าคญั ล าดับที ่
1. การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว 4.21 0.96 มากที่สุด 1 
2. การไดรั้บค าแนะน า, ค าชกัชวนจากญาต/ิ
เพือ่น/คนรู้จกั 

4.12 0.99 
มาก 2 

3. ราคาแพค็เกตที่พกั 4.10 0.99 มาก 3 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.14 0.98 มาก  

จากตารางที่ 4.10ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ
การส่งเสริมการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัโดยรวมดา้นการการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัต่อ การแจกสาร
หรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยวในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.21 กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัต่อ การ
ไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวนจากญาติ/เพือ่น/คนรู้จกั และราคาแพค็เกตที่พกั ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.12 และ 4.10 ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าพัก 
 ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้พกั ประกอบดว้ยดา้น ค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณที่ใชจ่้ายต่อคร้ัง  ดา้น
ความพงึพอใจโดยรวม ดา้นสถานที่พกัที่ชอบ ดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวั หินของนกัท่องเที่ยว  

ดา้นค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณที่ใชจ่้ายต่อคร้ัง 
พฤติกรรมการเข้าพัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ใช้จ่ายต่อคร้ัง   
          ไม่เกิน 1,001 บาท 63 15.8 
          1,001 – 2,000 บาท 132 33.0 
          2,001 – 3,000 บาท 109 27.2 
          3,001 – 4,000 บาท 79 19.8 
          4,001 – 5,000 บาท 8 2.0 
          มากกว่า 5,000 บาท 9 2.2 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.11พบว่ากลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามมี ค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณที่ใชจ่้ายต่อ
คร้ังไม่เกิน 1,001 บาทจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8ประมาณ 1,001-2,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 ประมาณ2,001-3,000 บาทจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยล ะ 27.2   ประมาณ 3,001-4,000 บาท
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8ประมาณ 4,001-5,000 บาทจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และมากกวา่  
5,000 บาทจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ2.2 สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ค่าใชจ่้าย
หรืองบประมาณที่ใชจ่้ายต่อคร้ัง ประมาณ 1,000-2,000 บาท  รองลงมาคือ ประมาณ 2,001-3,000 บาท  
ประมาณ 3,001-4,000 บาทไม่เกิน 1,001 บาทมากกวา่  5,000 บาท  และประมาณ 4,001-5,000 บาท  
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.12แสดงจ านวน  และร้อยละของพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวั หินของนกัท่องเที่ยว  

ดา้นความพงึพอใจโดยรวม 
พฤติกรรมการเข้าพัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจโดยรวม   
          ดา้นลกัษณะของท่ีพกั 113 28.2 
          ดา้นราคา 100 25.0 
          ดา้นสถานที่ตั้ง 151 37.8 
          ดา้นการส่งเสริมการขาย 36 9.0 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่4.12พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามมี ความพงึพอใจโดยรวมใน ดา้นลกัษณะ

ของที่พกัจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2ดา้นราคา  จ านวน100 คน คิดเป็นร้อยละ  25.0 ดา้นสถานที่ตั้ง 



จ านวน151คน คิดเป็นร้อยละ37.8 ดา้นการส่งเสริมการขาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0สรุปไดว้า่ กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพงึพอใจโดยรวมในดา้นสถานที่ตั้ง  รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะ
ของที่พกัดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 

 
 
 

 
 
ตารางที่ 4.13แสดงจ านวน  และร้อยละของพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวั หินของนกัท่องเที่ยว  

ดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 
พฤติกรรมการเข้าพัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานที่พักที่ชอบ   

          โรงแรม/รีสอร์ท/บงักะโล 185 46.2 
เกสตเ์ฮาส์/หอ้งเช่า 25 6.2 
          ตั้งแคมป์/เตน้ท ์ 63 15.8 
          บา้นญาติ/บา้นเพือ่น 55 13.8 
          คอนโดมิเนียม/บา้นพกัส่วนตวั 56 14.0 
          บา้นพกัรับรองของหน่วยงานราชการ/เอกชน 4 1.0 
          ที่พกัในอุทยานแห่งชาติ 10 2.5 
          บา้นพกัของชาวบา้นในทอ้งถิ่น 2 0.5 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่4.13พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามชอบที่พกัลกัษณะแบบ โรงแรม / รีสอร์ท /

บงักะโลจ านวน185 คน คิดเป็นร้อยละ46.2แบบเกสตเ์ฮาส์/หอ้งเช่าจ านวน25 คน คิดเป็นร้อยละ  6.2 แบบตั้ง
แคมป์/เตน้ท์จ  านวน63 คน คิดเป็นร้อยละ  15.8 แบบบา้นญาติ /บา้นเพือ่นจ านวน55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 
แบบคอนโดมิเนียม /บา้นพกัส่วนตวั จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 14.0แบบบา้นพกัรับรองของหน่วยงาน
ราชการ/เอกชนจ านวน4 คน คิดเป็นร้อยละ1.0 แบบที่พกัในอุทยานแห่งชาติจ านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
และแบบบา้นพกัของชาวบา้นในทอ้งถิ่น จ านวน2 คน คิดเป็นร้อยละ  0.5สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบที่พกัลกัษณะแบบโรงแรม /รีสอร์ท /บงักะโลรองลงมาคือ แบบตั้งแคมป์ /เตน้ท์
แบบคอนโดมิเนียม/บา้นพกัส่วนตวั แบบบา้นญาติ/บา้นเพือ่น แบบเกสตเ์ฮาส์ /หอ้งเช่า  แบบที่พกัในอุทยาน
แห่งชาติ แบบบา้นพกัรับรองของหน่วยงานราชการ /เอกชน และแบบ บา้นพกัของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน
ตามล าดบั 



 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.14แสดงจ านวน  และร้อยละของพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวั หิน                ของ
นกัท่องเที่ยว ดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
พฤติกรรมการเข้าพัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ   

ลกัษณะเป็นบา้นแยกเป็นหลงัๆ 46 11.5 
ลกัษณะใกลชิ้ดธรรมชาติ 206 51.5 
ลกัษณะเงียบสงบ ผูค้นไม่พลุกพล่าน 52 13.0 
ลกัษณะใกลส้ถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งชอ้ปป้ิง 96 24.0 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่4.14พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามชอบรีสอร์ทที่มีลกัษณะเป็นบา้นแยกเป็น

หลงัๆจ านวน46 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 ลกัษณะใกลชิ้ดธรรมชาติจ  านวน206 คนคิดเป็นร้อยละ 51.5 ลกัษณะ
เงียบสงบ ผูค้นไม่พลุกพล่าน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0และลกัษณะใกลส้ถานที่ท่องเที่ยว หรือ
แหล่งชอ้ปป้ิงจ านวน96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบรี
สอร์ทที่มีลกัษณะใกลชิ้ดธรรมชาติ รองลงมาคือ ลกัษณะใกลส้ถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งชอ้ปป้ิงลกัษณะ
เงียบสงบ ผูค้นไม่พลุกพล่านและลกัษณะเป็นบา้นแยกเป็นหลงัๆ ตามล าดบั 

ส่วนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธพ์ฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท 
สมมติฐานที่2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท 

 
สมมติฐานที่ 1ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมี ความสมัพนัธ์ พฤติกรรมการเขา้พั กรีสอร์ท

ผูว้จิยัไดเ้ขียนเป็นสมมติฐานของการวจิยัดงัน้ี 
สมมติฐานที่ 1.1ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นค่าใชจ่้าย 
H0:ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว ไม่มีความสมัพนัธ์ พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้ น

ค่าใชจ่้าย 
H1 :ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 



ตารางที่  4.15ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย  
    df Sig 

เพศ 16.085 5 0.007* 
อาย ุ 1.716 30 0.000* 
สถานภาพ 47.114 10 0.000* 
ระดบัการศึกษา 2.296 15 0.000* 
อาชีพ 1.316 20 0.000* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3.343 25 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่  4.15ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

พบวา่  
เพศ มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.007 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง

ยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ เพศของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

อาย ุ มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

สถานภาพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ สถานภาพของนักท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

ระดบัการศึกษามีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ ระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

อาชีพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 
0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของ
นกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

สมมติฐานที่ 1.2ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเข้ าพกัรีสอร์
ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 



H0 :ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว ไม่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ความพงึพอใจโดยรวม 

H1 :ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความ
พงึพอใจโดยรวม 
 
ตารางที่ 4.16ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

   df Sig 
เพศ 0.820 3 0.924 
อาย ุ 33.584 18  0.014* 
สถานภาพ 14.833 6  0.022* 
ระดบัการศึกษา 14.816 9 0.096 
อาชีพ 21.899 12  0.039* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 37.920 15  0.001* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 4.16ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจ

โดยรวม พบวา่  
เพศ มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.924 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความวา่ เพศของนกัท่องเที่ย วไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

อายุมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.014 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

สถานภาพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.022 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ สถานภาพของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

ระดบัการศึกษามีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.096 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานH0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

อาชีพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.039 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 



รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของ
นกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

สมมติฐานที่ 1.3ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

H0 :ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว ไม่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
สถานที่พกัที่ชอบ 

H1 :ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
สถานที่พกัที่ชอบ 
 
ตารางที่ 4.17ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

  df Sig 
เพศ 6.820 7 0.448 
อาย ุ 78.904 42   0.000* 
สถานภาพ 55.808 14   0.000* 
ระดบัการศึกษา 35.689 21   0.024* 
อาชีพ 44.655 28   0.024* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 86.815 35   0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่4.17 ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่

ชอบ พบวา่  
เพศ มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.448 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความวา่ เพศของนกัท่องเที่ยว ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

อาย ุ มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

สถานภาพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ สถานภาพของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 



ระดบัการศึกษามีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.024 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานH1 และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

อาชีพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.024 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือ นของ
นกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

สมมติฐานที่ 1.4ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวที่ มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรี
สอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

H0 :ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว ไม่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

H1 :ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
 
 
 
 
 
ตารางที่4.18ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ท 
ที่ชอบ 

  df Sig 
เพศ 9.844 3 0.020* 
อาย ุ 37.576 18 0.004* 
สถานภาพ 12.592 6 0.050* 
ระดบัการศึกษา 18.845 9 0.027* 
อาชีพ 22.704 12 0.030* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 31.055 15 0.009* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



จากตารางที่ 4.18ขอ้มูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรี
สอร์ทที่ชอบพบวา่  

เพศ มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.020 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ เพศของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

อาย ุ มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

สถานภาพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.050 ซ่ึงเท่ากบัค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ สถานภาพ ของนกัท่องเที่ยว ไม่ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

ระดบัการศึกษามีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.027 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานH1 และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

อาชีพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.030 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของ
นกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

สมมติฐานที่  2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี ความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท
ผูว้จิยัไดเ้ขียนเป็นสมมติฐานของการวจิยัดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 2.1ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นค่าใชจ่้าย 

H0 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่ มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ค่าใชจ่้าย 

H1 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
 

ตารางที่ 4.19ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ค่าใชจ่้าย 

  df Sig 



ด้านผลิตภัณฑ์    
1. บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่
ท่องเที่ยว 

24.893 15 0.051 

2. ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท 20.898 10  0.022* 
3. ความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของรี
สอร์ท 

18.757 15 0.225 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่  4.19 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นค่าใชจ่้ายพบวา่  
ดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.022ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่า

นยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความ
วา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ในเร่ืองความปลอดภยัภายใ นรีสอร์ทมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
 
ตารางที่ 4.20ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น

ค่าใชจ่้าย 
  df Sig 

ด้านราคา    
1. ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม 22.447 15 0.097 
2. ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม 35.282 20  0.019* 
3. ที่พกัราคาลดพเิศษ 13.936 20 0.834 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 4.20 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นค่าใชจ่้ายพบวา่  
ดา้นราคาในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสมมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.019ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า

นยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความ
วา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา  ในเร่ือง ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม นั้นมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

 
ตารางที่ 4.21ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่ายเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นค่าใชจ่้าย 



  df Sig 
ด้านการจัดจ าหน่าย    

1. แหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัในอ าเภอหวัหิน  
(อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร, ฯลฯ) 

19.391 20 0.497 

2. การจองที่พกัมีความสะดวก 16.410 20 0.691 
3. ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ 11.316 20 0.938 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 4.21 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย เปรียบเทียบกบัพฤติกรรม

การเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้ายพบวา่  
ดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ

สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
ตารางที่ 4.22ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้

พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
  df Sig 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
1. การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว 38.805 20  0.007* 
2. การไดรั้บค าแนะน า, ค าชกัชวนจากญาต/ิ
เพือ่น/คนรู้จกั 

23.564 20 0.262 

3. ราคาแพค็เกตที่พกั 20.206 20 0.445 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่  4.22 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น การส่งเสริมการตลาด เปรียบเทียบกบั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้ายพบวา่  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.007
ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 
ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด    ในเร่ือง การแจกสารหรือคู่มือ
แก่นกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

สมมติฐานที่ 2.2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

H0 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความ
พงึพอใจโดยรวม 



H1 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึ
พอใจโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.23ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 
  df Sig 

ด้านผลิตภัณฑ์    
1. บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่
ท่องเที่ยว  

5.402 9 0.798 

2. ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท 11.563 6 0.072 
3. ความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของรี
สอร์ท 

7.797 9 0.555 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 4.23 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้

พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบวา่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑไ์ม่
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

 
ตารางที่ 4.24ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น

ความพงึพอใจโดยรวม 
  df Sig 

ด้านราคา    
1. ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม 9.167 9 0.422 
2. ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม 8.381 12 0.755 



3. ที่พกัราคาลดพเิศษ 13.593 12 0.327 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 4.24 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรี
สอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบวา่ 

ดา้น ราคา มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

ตารางที่ 4.25ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรี
สอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

  df Sig 

ด้านการจัดจ าหน่าย    
1. แหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัในอ าเภอหวัหิน  
(อินเทอร์เน็ตนิตยสารฯลฯ) 

15.509 12 0.215 

2. การจองที่พกัมีความสะดวก 6.543 12 0.886 
3. ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ 5.670 12 0.932 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่  4.25ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย เปรียบเทียบ กบัพฤติกรรม

การเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบวา่ 
 ดา้น การจดัจ าหน่าย มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 
 
ตารางที่ 4.26ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกั

รีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 
  df Sig 

ด้านการจัดจ าหน่าย    
1. แหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัในอ าเภอหวัหิน 

(อินเทอร์เน็ตนิตยสารฯลฯ) 
15.509 12 0.215 

2. การจองที่พกัมีความสะดวก 6.543 12 0.886 
3. ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ 5.670 12 0.932 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



จากตารางที่  4.26 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด เปรียบเทียบกบั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบวา่ 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่ า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น การ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

สมมติฐานที่ 2.3ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

H0 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่ มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
สถานที่พกัที่ชอบ 

H1 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่
พกัที่ชอบ 
 
ตารางที่  4.27ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านผลิตภัณฑ์    
1. บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่

ท่องเที่ยว  
28.094 21 0.138 

2. ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท 32.492 14  0.003* 
3. ความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของรี

สอร์ท 
27.669 21 0.150 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จากตารางที่ 4.27 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้

พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบวา่ 
 ดา้น ผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่า

นยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความ
วา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ในเร่ืองความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 
 
 
 



 
 
ตารางที่ 4.28ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ ทดา้น

สถานที่พกัที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านราคา    
1. ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม 98.249 21  0.000* 
2. ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม 46.563 28  0.015* 
3. ที่พกัราคาลดพเิศษ 30.208 28 0.353 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่  4.28 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรี
สอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบวา่ 
               ดา้นราคา ในเร่ือง ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 และ
ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.015 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้น
ระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา ในเร่ืองราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม            และ ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมี
ความเหมาะสมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

 
ตารางที่4.29ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านการจัดจ าหน่าย    
1. แหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัในอ าเภอหวัหิน 

(อินเทอร์เน็ตนิตยสารฯลฯ) 
35.914 28 0.145 

2. การจองที่พกัมีความสะดวก 37.924 28 0.100 
3. ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ 25.000 28 0.628 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 4.29 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่ายเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการ
เขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบวา่ 
               ดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 



 
ตารางที่ 4.30ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกั

รีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
1. การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว 29.273 28 0.399 
2. การไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวนจากญาติ/ 
เพือ่น/คนรู้จกั 

28.176 28 0.455 

3. ราคาแพค็เกตที่พกั 27.811 28 0.474 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 4.30 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด เปรียบเทียบกบั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบพบวา่ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น การ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

สมมติฐานที่ 2.4ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ  

H0 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่ มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ  

H1 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภท
ของรีสอร์ทที่ชอบ  
 
 
 
ตารางที่4.31ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ ทดา้น

ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านผลิตภัณฑ์    
1. บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่ 
ท่องเที่ยว  

25.207 9  0.003* 

2. ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท 14.345 6  0.026* 



3. ความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของ 
รีสอร์ท 

6.115 9 0.728 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จากตารางที่ 4.31 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้
พกัรีสอร์ดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบพบวา่ 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ย ว มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 
0.003 และความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.026ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้น
ระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองบริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยว และความปลอดภยัภายใน
รีสอร์ทมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
 
ตารางที่ 4.32ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาเ ปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ ทดา้น

ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านราคา    
1. ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม 20.876 9  0.013* 
2. ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม 18.529 12 0.101 
3. ที่พกัราคาลดพเิศษ 6.735 12 0.875 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จากตารางที่ 4.32 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกั
รีสอร์ดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบพบวา่ 
 ดา้นราคาในเร่ืองราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.013ซ่ึงนอ้ย
กวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในเร่ืองราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
 
ตารางที่4.33ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านการจัดจ าหน่าย    
1. แหล่งในการหาขอ้มลูท่ีพกัในอ าเภอหัวหิน

(อินเทอร์เน็ตนิตยสารฯลฯ) 
17.551 12 0.130 



2. การจองท่ีพกัมีความสะดวก 16.734 12 0.160 
3. ท่ีพกัมีจ  านวนท่ีเพียงพอ 15.235 12 0.229 
*มีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 

 จากตารางที่ 4.33 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย เปรียบเทียบกบัพฤติกรรม
การเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบพบวา่ 
 ดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
 
ตารางที่4.34ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเขา้พกั

รีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
  df Sig 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
1. การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว 23.985 12  0.020* 
2. การไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวน 22.598 12  0.031* 
3. ราคาแพค็เกตที่พกั 6.418 12 0.894 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จากตารางที่  4.34ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด เปรียบเทียบกบั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบพบวา่ 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยวมีค่านยัส าคญัเท่ากบั0.020
และการไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวนจากญาติ/เพือ่น/คนรู้จกั มีค่านยัส าคญัเท่ากบั0.031ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั
ที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว และการ
ไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวน จากญาติ /เพือ่น /คนรู้จกั มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอหวั
หิน” เป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการเลือก
เขา้พกัรีสอร์ท รวมทั้งการเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกเขา้พกัรีสอร์ท และ
การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกเขา้พกัรีสอร์ท โดย
ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอหวัหิน และเลือกที่จะเขา้พกัรีสอร์ท จ านวน 385คน 
โดยวธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงหลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มูล    เสร็จส้ิน  ผูศ้ึกษาไดส้รุปผลออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนที่1ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 2ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเขา้พกั

รีสอร์ท 
ส่วนที่3ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้พกั 

 ส่วนที่ 4การทดสอบสมมติฐาน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.2 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.8 
อายุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 25-29 ปีคิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 15-

24 ปีคิดเป็นร้อยละ  25.8 อายรุะหวา่ง 35-44 ปีคิดเป็นร้อยละ 20.8 อายรุะหวา่ง 30-34 ปี คิดเป็นร้อยละ  9.0 
อายรุะหวา่ง 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 อายรุะหวา่ง 55-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 2.8 และอายรุะหวา่ง 60 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 0.2  

สถานภาพ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา สถานภาพ
แต่งงาน/อยูด่ว้ยกนัคิดเป็นร้อยละ 39.8 และสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ยคิดเป็นร้อยละ8.0  

ระดับการศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ   
54.5 รองลงมา การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  34.2 การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ10.2และการศึกษาระดบัปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ1.0   



อาชีพกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายคิดเป็นร้อยละ30.0 รองลงมา นกัเรียน /
นกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 27.8 พนกังาน/บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ25.8 ขา้ราชการ /รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อย
ละ15.0 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ1.5  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,001-20,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 25.8 รองลงมา รายไดร้ะหวา่ง 10,001-15,000 คิดเป็นร้อยละ 25.5 รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.5 รายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  17.5รายไดร้ะหวา่ง 35,001-45,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.2 และรายได ้45,001 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 3.5 

สรุป นกัท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายรุะหวา่ง 25-29 ปีสถานภาพ
โสดการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบ ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย และมี รายได้ เฉล่ีย ต่อเดือน
15,001-20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจยัที่นกัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยใหร้ะดบั

ความส าคญัต่อองคป์ระกอบต่างๆ เรียงล าดบัได ้ดงัน้ี ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท เป็นล าดบัที่ 1 ความ
สวยงามและความเป็นธรรมชาติของรีสอร์ทเป็นล าดบัที่ 2บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นล าดบัที่ 3 

ด้านราคา เป็นปัจจยัที่นกัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยใหร้ะดบั
ความส าคญัต่อองคป์ระกอบต่างๆ เรียงล าดบัได ้ดงัน้ี ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม เป็นล าดบัที่ 
1 ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสมเป็นล าดบัที่ 2ที่พกัราคาลดพเิศษเป็นล าดบัที่ 3 

ด้านการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจยัที่นกัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยให้
ระดบัความส าคญัต่อองคป์ระกอบต่างๆ เรียงล าดบัได ้ดงัน้ี แหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัในอ าเภอหวัหิน 
(อินเทอร์เน็ตนิตยสารฯลฯ)เป็นล าดบัที่ 1 การจองที่พกัมีความสะดวกเป็นล าดบัที่ 2ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ
เป็นล าดบัที่ 3 

ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัที่นกัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ระดบัความส าคญัต่อองคป์ระกอบต่างๆ เรียงล าดบัได ้ดงัน้ี การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว เป็นล าดบั
ที่ 1 การไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวนจากญาติ/เพือ่น/คนรู้จกัเป็นล าดบัที่ 2ราคาแพค็เกตที่พกัเป็นล าดบัที่ 3 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าพัก 
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ใช้จ่ายต่อคร้ังกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้า ย 1,001-2,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา2,001-3,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.2  3,001-4,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 19.8 ไม่
เกิน 1,001 บาทคิดเป็นร้อยละ  15.8 มากกวา่  5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ  2.2 และ 4,001-5,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  2.0  



ความพึงพอใจโดยรวม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พงึพอใจ ดา้น สถานที่ตั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.8 
รองลงมาดา้นลกัษณะของที่พกัคิดเป็นร้อยละ28.2ดา้นราคา คิดเป็นร้อยละ25.0และดา้นการส่งเสริมการขาย 
คิดเป็นร้อยละ 9.0  

สถานที่พักที่ชอบ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เลือกโรงแรม /รีสอร์ท /บงักะโล คิดเป็นร้อยละ   46.2
รองลงมา ตั้งแคมป์/เตน้ท ์คิดเป็นร้อยละ15.8 คอนโดมิเนียม /บา้นพกัส่วนตวั  คิดเป็นร้อยละ 14.0 บา้นญาติ /
บา้นเพือ่น คิดเป็นร้อยละ13.8 เกสตเ์ฮาส์/หอ้งเช่า คิดเป็นร้อยละ 6.2 ที่พกัในอุทยานแห่งชาติ  คิดเป็นร้อยละ  
2.5 บา้นพกัรับรองของหน่วยงานราชการ /เอกชนคิดเป็นร้อยละ 1.0และบา้นพกัของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน  คิด
เป็นร้อยละ0.5 

ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบ ลกัษณะใกลชิ้ดธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ
51.5 รองลงมาลกัษณะใกลส้ถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช็อปป้ิง คิดเป็นร้อยละ 24.0 ลกัษณะเงียบสงบ ผูค้น
ไม่พลุกพล่าน คิดเป็นร้อยละ13.0 ลกัษณะเป็นบา้นแยกเป็นหลงัๆคิดเป็นร้อยละ11.5  

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์

ทดา้นค่าใชจ่้าย 
 สมมติฐานที่ 1.1ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นค่าใชจ่้าย 

เพศ พบวา่ เพศของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
อายุพบวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
สถานภาพ พบวา่ สถานภาพของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น

ค่าใชจ่้าย 
ระดับการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรี

สอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
อาชีพ พบวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบวา่รายไดต้่อเดือนของนกัท่องเที่ยวมีความ สมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการเขา้

พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 
 สมมติฐานที่ 1.2ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

เพศ พบวา่ เพศของนกัท่องเที่ยวไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึ
พอใจโดยรวม 

อายุพบวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยวมีความ สมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึ
พอใจโดยรวม 



สถานภาพ พบวา่ สถานภาพของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ความพงึพอใจโดยรวม 

ระดับการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษาของนกัท่องเที่ยวไม่มีความ สมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการเขา้
พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

อาชีพ พบวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึ
พอใจโดยรวม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบวา่ รายไดต้่อเดือนของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการเขา้
พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 
 สมมติฐานที่ 1.3ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

เพศพบวา่ เพศของนกัท่องเที่ยว ไม่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่
พกัที่ชอบ 

อายุพบวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่
ชอบ 

สถานภาพพบวา่ สถานภาพของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
สถานที่พกัที่ชอบ 

ระดับ การศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
สถานที่พกัที่ชอบ 

อาชีพพบวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่
พกัที่ชอบ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือ นของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรม
การเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 
 สมมติฐานที่ 1.4ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวที่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

เพศพบวา่ เพศของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของ
รีสอร์ทที่ชอบ 

อายุพบวา่ อายขุองนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรี
สอร์ทที่ชอบ 

สถานภาพพบวา่สถานภาพ ของนกัท่องเที่ยว ไม่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 



ระดับการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

อาชีพพบวา่ อาชีพของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภท
ของรีสอร์ทที่ชอบ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรม
การเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

สมมติฐานที่ 2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท 
 สมมติฐานที่ 2.1ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นค่าใชจ่้าย 

ด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ือง ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.022ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่า
นยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความ
วา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ในเร่ืองความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

ด้านราคาในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.019ซ่ึงนอ้ยกวา่
ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง ปฏิเสธ สมมติฐาน H0 และยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม นั้น
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

ด้านการจัดจ าหน่าย  มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 
0.007ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน 
H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น การส่งเสริมการตลาด     ในเร่ือง การแจกสารหรือ
คู่มือแก่นกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

สมมติฐานที่ 2.2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

ด้านผลิตภัณฑ์  มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑไ์ม่
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 



ด้าน ราคา  มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

ด้านการจัดจ าหน่าย  มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่ า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น การ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม 

สมมติฐานที่ 2.3ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า
นยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความ
วา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ในเร่ืองความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

ด้านราคา ในเร่ือง ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 และ
ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.015 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้น
ระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา ในเร่ืองราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม            และ ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมี
ความเหมาะสมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

ด้านการจัดจ าหน่าย  มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น การ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

สมมติฐานที่ 2.4ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์
ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ  

ด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ือง บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ย ว มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 
0.003 และความปลอดภยัภายในรีสอร์ท มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.026ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้น
ระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง



การตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองบริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยว และความปลอดภยัภายใน
รีสอร์ทมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

ด้านราคา ในเร่ืองราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในเร่ืองราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

ด้านการจัดจ าหน่าย  มีค่านยัส าคญัมากกวา่ค่านยัส าคญัที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ  

ด้านการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยวมีค่านยัส าคญัเท่ากบั0.020
และการไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวนจากญาติ/เพือ่น/คนรู้จกั มีค่านยัส าคญัเท่ากบั0.031ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั
ที่ก  าหนดไวใ้นระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว และการ
ไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวน จากญาติ /เพือ่น /คนรู้จกั  มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้น
ประเภทของรีสอร์ทที่ชอบ 

 
5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
นกัท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายรุะหวา่ง 25-29 ปีสถานภาพ โสด

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001-
20,000 บาทสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ  Alistair M.Morrison (1989) ที่กล่าวว่ าความสมัพนัธร์ะหวา่งความ
จ าเป็นความตอ้งการการจูงใจและวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคที่จะสร้างความพงึพอใจ
ใหแ้ก่ความจ าเป็นและรูปแบบการด ารงชีวติตามวฒันธรรม แต่ละบุคคล 

ส่วนที2่ ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการที่เลือกเข้า
พักรีสอร์ท 

ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ิงที่ท  าให้นกัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากที่สุด 
คือ ความปลอดภยัภายในรีสอร์ทรองลงมา คือความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของรีสอร์ท และบริเวณ
รีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว อาจมีสาเหตุมาจากความปลอดภยัทั้งทางร่างกาย และทรัพยสิ์น
เป็นส่ิงที่ มนุษยท์ุกคนมีความตอ้งการ ดงันั้นเร่ืองความปลอดภยัจึงมีความส าคญัมาก ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ทกัษิณา คุณารักษ ์( 2546) ที่พบวา่ ปัจจยัส าคญัในการเลือกท่องเที่ยว ที่พกัแรมที่กลุ่มตวัอยา่ง
ใหค้วามส าคญัมากที่สุดคือเร่ืองความปลอดภยัของที่พกัแรม 



ด้านราคา  ส่ิงที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ราคา
ค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม รองลงมา คือ ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม  และที่พกัราคา
ลดพเิศษสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ที่พบวา่ สภาวะทางเศรษฐกิจมีผลที่ท  าใหลู้กคา้
ตอ้งพจิารณาถึงความเหมาะสมของราคาค่าบริการก่อนการเขา้พกั 

ด้านการจัดจ าหน่าย ส่ิงที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบั
มากที่สุด คือ แหล่งในการขอ้มูลที่พกั รองลงมา คือ การจองที่พกัมีความสะดวก และที่พกัมีจ  านวนเพยีงพอ 
อาจเน่ืองมาจาก ในการหาขอ้มูลของที่พกั เกิดจากการวางแผนล่วงหนา้ เป็นการสร้างความเขา้ใจกบั
สาธารณชนที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่ก่อใหเ้กิดทศันคติที่ดี ซ่ึงจะน าไปสู่สมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งหน่วยงาน
สาธารณชนที่เก่ียวขอ้ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่ิงที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
อยูใ่นระดบัมาก คือ การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว รองลงมาคือการไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวนจาก
ญาติ/เพือ่น/คนรู้จกั และราคาแพค็เกตที่พกัทั้งน้ีเพือ่เป็นการสร้างความสนใจใหก้บัผูท้ี่สนใจจะมาใชบ้ริการ 
ซ่ึงนกัการตลาดเช่ือวา่การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือที่จะส่ือสารกบัลูกคา้และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการซ้ือที่ดี 

ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าพัก 
นกัท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พงึพอใจปัจจยัดา้นสถานที่ตั้ง และส่วนใหญ่ เลือกพกั

โรงแรม/รีสอร์ท/บงักะโลชอบลกัษณะใกลชิ้ดธรรมชาติมีค่าใชจ่้าย 1,001-2,000 บาท 
ส่วนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธพ์ฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท 
1.1จากผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ ทดา้นค่าใชจ่้าย มีความสมัพนัธก์บั ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว ไม่วา่จะเป็นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1.2 จากผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นความพงึพอใจโดยรวม มี

ความสมัพนัธก์บัดา้นอาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แต่ไม่มี ความสมัพนัธก์บั เพศ และ ระดบั
การศึกษา 

1.3 จากผลการศึกษา พบวา่พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นสถานที่พกัที่ชอบมีความสมัพนัธก์บั
ดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแต่ไม่มีความสมัพนัธก์บัเพศ 

1.4  จากผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ดา้น ประเภทรีสอร์ทที่ชอบ มี
ความสมัพนัธก์บัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว ไม่วา่จะเป็นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สมมติฐานที่ 2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท 



2.1 จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ(์ความปลอดภยัภายในรี
สอร์ท) ดา้นราคา (ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม) และดา้นการส่งเสริมการตลาด  (การแจกสาร
หรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว) มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ทดา้นค่าใชจ่้าย 

2.2จากผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ดา้น
ความพงึพอใจโดยรวม 

2.3จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ(์ ความที่มีปลอดภยั
ภายในรีสอร์ท ) ดา้นราคา ( ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสมค่าใชจ่้ายในการ ที่เขา้พกัมีความ
เหมาะสม)มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ดา้นสถานที่พกัที่ชอบ 

2.4 จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (ความที่มีปลอดภยั
ภายในรีสอร์ทบริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว) ดา้นราคา  (ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมี
ความเหมาะสม) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยวการ ที่ไดรั้บค าแนะน าค  า
ชกัชวนจากญาติ/เพือ่น/คนรู้จกั) มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้พกัรีสอร์ท ดา้นประเภทรีสอร์ทที่ชอบ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหวัหิน” ท าใหผู้ศ้ึกษามี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  เป็นดา้นที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบันอ้ ยกวา่ดา้น
อ่ืนๆ ดงันั้น เพือ่ส่งเสริมการตลาดของรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน ใหเ้ป็นที่รู้จกัของนกัท่องเที่ย วมากขึ้น ควร
มุ่งเนน้การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และอาจมีการมอบส่วนลดในโอกาสเทศกาลต่างๆ 
 
5.4  งานวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองในอนาคต 

1.  ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกที่พกัแรม ที่นอกเหนือจากรีสอร์ท อาทิเช่น 
โฮมสเตย ์โรงแรม เพือ่น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจ้ากรีสอร์ท วา่มีพฤติกรรมการเลือกเหมือนกนั
หรือไม่ อยา่งไร 

2.  ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดดา้นหน่ึงเพยีงดา้นเดียวเพือ่
เป็นการเจาะลึก ถึงรายละเอียดของดา้นนั้น และน าผลที่ไดไ้ปพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยว 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ท ในอ าเภอหัวหิน 

ค าช้ีแจง :เอกสารชุด น้ีเป็น แบบสอบถามประกอบรายงานการท าวจิยัคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตร 
ปริญญาโท สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดก้รุณาสละเวลาในการใหข้อ้มูลมา ณ โอกาสน้ี
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนที่ 1ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (เลือกไดเ้พยีง 1 ขอ้) หรือเติมค าในช่องวา่ง 
1. เพศ 
 1.) ชาย   2.)หญิง 
2. อายุ 
 1.) 15-24 ปี  2.)25-29ปี 3.) 30-34 ปี 

4.)35-44ปี  5.)45-54 ปี 
 6.) 55-60 ปี  7.) 60 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 

1.) โสด   2.)แต่งงาน/อยูด่ว้ยกนั 
3.) หยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 
4. ระดับการศึกษา 
1.)ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2.)ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3.)ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4.)ปริญญาเอก    
5. อาชีพ 
 1.)นกัเรียน/นกัศึกษา 2.)ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 3.)พนกังาน/บริษทัเอกชน4.)ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
 5.)อ่ืนๆโปรดระบุ............................. 
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1.)10,000 บาทหรือต ่ากวา่ 2.)10,001 -15,000 บาท/เดือน 
3.)15,001 -20,000 บาท/เดือน 4.)25,001 - 35,000 บาท/เดือน 

 5.) 35,001 - 45,000 บาท/เดือน 6.)45,001 บาทขึ้นไป/เดือน   
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค าช้ีแจง : จงพจิารณาวา่ ปัจจยัดงัต่อไปน้ี มี ความส าคญัต่อ การเลือกเขา้พกัรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน    
ของท่านมากนอ้ยเพยีงใด โดยใส่เคร่ืองหมายในขอ้ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคญัต่อ 
การเลือกเข้าพักรีสอร์ทในอ าเภอหัวหิน 

ระดับความส าคญั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลิตภัณฑ์ (product) 
1. บริเวณรีสอร์ทมีร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว       
2. ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท      
3. ความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของรีสอร์ท      
ด้านราคา (price)       

4.ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม      
5.ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัมีความเหมาะสม      
6. ที่พกัราคาลดพเิศษ      
ด้านการจัดจ าหน่าย(Place) 
7. แหล่งในการหาขอ้มูลที่พกัในอ าเภอหวัหิน (อินเทอร์เน็ต
นิตยสารฯลฯ) 

     

8. การจองที่พกัมีความสะดวก      
9. ที่พกัมีจ  านวนที่เพยีงพอ      
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
14. การแจกสารหรือคู่มือแก่นกัท่องเที่ยว      
15. การไดรั้บค าแนะน าค  าชกัชวนจากญาติ/เพือ่น/คนรู้จกั      
16. ราคาแพค็เกตที่พกั      
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ส่วนที่ 3พฤติกรรมการเข้าพักรีสอร์ทในอ าเภอหัวหิน 
โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน(เลือกไดเ้พยีง 1 ขอ้) 
1. ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ใช้จ่ายต่อคร้ัง 

1.) ไม่เกิน 1,001 บาท/คน                 2.)1,001 - 2,000 บาท/คน 
3.) 2,001 - 3,000 บาท/คน                 4.)3,001 - 4,000 บาท/คน 
5.) 4,001 - 5,000 บาท/คน 6.)มากกวา่ 5,000 บาท/คน 

2. ความพึงพอใจโดยรวมด้านปัจจัยของที่พักรีสอร์ทในอ าเภอหัวหิน 
1.)ดา้นลกัษณะของที่พกั 2.)ดา้นราคา 
3.) ดา้นสถานที่ตั้ง  4.)ดา้นการส่งเสริมการขาย 

3. ท่านคดิจะเลือกใช้บริการสถานที่พักในรูปแบบใด (สามารถเลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
1.) โรงแรม/รีสอร์ท/บงักะโล 2.)เกสตเ์ฮาส์/หอ้งเช่า 
3.) ตั้งแคมป์/เตน้ท ์  4.)บา้นญาต/ิบา้นเพือ่น 
5.) คอนโดมิเนียม/บา้นพกัส่วนตวั6.)บา้นพกัรับรองของหน่วยงานราชการ/เอกชน 
7.) ที่พกัในอุทยานแห่งชาติ 8.)บา้นพกัของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 
9.) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................ 

4. ประเภทรีสอร์ทที่ชอบ 
1.) รีสอร์ท ที่มีลกัษณะเป็นบา้นแยกเป็นหลงัๆ 
2.) รีสอร์ท ที่มีลกัษณะใกลชิ้ดธรรมชาติ 
3.) รีสอร์ท ที่มีลกัษณะเงียบสงบ ผูค้นไม่พลุกพล่าน 
4.) รีสอร์ท ที่มีลกัษณะใกลส้ถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช็อปป้ิง 



 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ   นางสาวลลิตา  ยรุยาตร์ 
วัน เดือน ปีเกิด  23 กุมภาพนัธ ์2532 
ที่อยู่   34/10 ต.บึงสนัน่ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี  12110 
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