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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง  

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 3) เพื่อศึกษาระยะเวลาการเข้าพกัของนักท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวภาคกลาง โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวไทย

จ านวน 400 คนท่ีมาพกัแรมในภาคกลาง ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลกัษณะของท่ีพกัท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือก คือ ประเภทของท่ีพกัเป็น

โรงแรม ประเภทของห้องพกัเป็นห้องเตียงเด่ียว ท าเลท่ีตั้งของท่ีพกัเลือกใกลแ้หล่งท่องเท่ียว 2) พฤติกรรม

ในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการเขา้พกัอยู่ท่ี 2 คืน มีวตัถุประสงค์การเขา้พกั

เพื่อการท่องเท่ียว/พกัผ่อน และผูร่้วมเดินทางส่วนใหญ่เป็นครอบครัว  3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการ 

เขา้พกัของนกัท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก พบวา่ดา้นท่ีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั ดงันั้นผูป้ระกอบการภาคเอกชนจึงควรให้ความส าคญักบั

เร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเขา้พกั รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐควร

เพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียว โดยการสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมท่ีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อภูมิภาคดว้ย 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) Accommodation Attribute in Central Region of Thailand  

2) to study behavior toward of Tourists 3) to study factors of the length of stay of tourists in Central 

Region of Thailand. Quantitative research was used in this research.  Data was collected from 400 samples 

from Thai tourists staying in the target area.  The research was analyzed by using statistics including 

percentage, mean and standard deviation. 

 The results of the research revealed that 1) Accommodation Attribute of the type of 

accommodation was hotel. The room type was single room. Location of the stay, choose accommodation 

near tourist attractions. 2) The behavior toward decision making of tourists was the most length of stay  

2 nights. The purpose of the stay is for travel/rest and the most of the traveling companions were families. 

3) Factors affecting the length of stay of tourists Overall, the level of importance was very high. It was 

found that the aspect that had the most importance was Facilities and safety. Therefore, private sectors 

should pay attention to facilities and accommodation and safety in order to increase the length of the stay 

as well. Together, government agencies should increase the potential of tourism by supporting activities 

that create an image of the region of Thailand.  

Keywords: Accommodation Attribute, Length of stay, Tourists, Central Region of Thailand 

 

บทน า 

 เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ และถือเป็น

รายไดห้ลกัส่วนหน่ึงของประเทศดว้ยช่นกนั เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดการขบัเคล่ือน

ทางเศรษฐกิจ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ท่ีเกิดจากการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย

และต่างประเทศ ในย่านท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ีในประเทศไทย จึงเกิดธุรกิจท่ีพกัข้ึนมากมาย เพื่อรองรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเยีย่มเยอืนและพกัผอ่น บางส่วนเดินทางมาเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ บางส่วนมาเพื่อ

ท่องเท่ียว บางส่วนมาเพื่อพกัผ่อน อีกทั้งยงัเป็นเป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจขายของท่ีระลึก ฯ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการสร้าง
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งาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน และสร้างช่ือเสียงและโอกาสต่าง ๆ ให้กบัประเทศทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม   

 
ภาพท่ี1 สถานการณ์พกัแรม จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน และรายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืน ปี2563 

ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563 

 จากภาพท่ี 1  เร่ืองสถานการณ์พกัแรม จ านวนผูเ้ยี่ยมเยือน และรายได้จากผูเ้ยี่ยมเยือน ปี2563 

(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) พบวา่ ในกรุงเทพ และภาคกลางมีอตัราการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียว

รวมกันถึง 55.25 มีจ านวนผูเ้ข้าพกั 16,038,263 คน ซ่ึงคิดเป็นรายได้คิดเฉพาะจากคนไทย จ านวน 

155,016.48 ลา้นบาท ในปี 2563 

 
ภาพท่ี 2 สดัส่วนหอ้งพกัในแต่ละภูมิภาค 

ท่ีมา : ศูนยว์จิยัธนาคารออมสิน, 2563 

กรงุเทพมหานคร 28.20 12,407,068 23,617,914 18,795,401 254,740 133,761.20        

ลพบรุี 28.72 286,047 1,659,868 1,654,830 2,327 2,315.81            

พระนครศรอียธุยา 33.45 583,602 3,560,866 3,272,237 6,154 5,526.09            

สระบรุี 31.02 500,791 1,673,819 1,664,717 2,343 2,324.27            

ชยันาท 30.62 122,187 394,900 393,959 520 518.85               

นครปฐม 32.90 625,135 1,675,639 1,654,652 2,244 2,213.26            

สงิหบ์รุี 25.66 73,041 258,538 258,108 383 382.62               

อ่างทอง 20.38 59,448 377,321 369,062 438 428.41               

นนทบรุี 26.80 397,008 1,375,076 1,337,546 1,848 1,736.80            

ปทมุธานี 20.09 204,767 822,525 746,726 1,080 955.06               

สมุทรปราการ 21.03 346,866 1,259,565 952,851 2,116 1,418.46            

สมุทรสาคร 21.92 241,445 475,829 474,653 693 690.94               

ฉะเชงิเทรา 22.96 190,858 2,072,363 2,066,884 2,752 2,744.71            

ภาคกลาง 27.05 3,631,195    15,606,309  14,846,225  22,898        21,255.28          

สถานการณ์พกัแรม จ านวนผูเ้ย ีย่มเยอืน และรายไดจ้ากผูเ้ย ีย่มเยอืน ปี2563

จงัหวดั
อตัราการ

เขา้พกั

จ านวนผูเ้ขา้

พกั (คน)

จ านวนผู ้

เย ีย่มเยอืน

ท ัง้หมด (คน)

จ านวนผู ้

เย ีย่มเยอืน

คนไทย (คน)

รายไดจ้ากผู ้

เย ีย่มเยอืน 

(ลา้นบาท)

รายไดจ้ากผู ้

เย ีย่มเยอืนคน

ไทย (ลา้นบาท)
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 จากภาพท่ี 2 พบวา่จ านวนห้องพกัในภาคกลางมีจ านวนมาเป็นอนัดบัท่ี3 ของประเทศ และจ านวน

หอ้งพกัในแต่ละภูมิภาคมีจ านวนมาก แสดงวา่ธุรกิจท่ีพกัแรมส่งผลให้เกิดการกระจายรายไดใ้นทุกภาคส่วน

ของประเทศไทย  

 จากสถานการณ์ในปัจจุบนั เกิดโรคระบาดโควิด-19 นกัท่องเท่ียวต่างชาติยงัไม่สามารถเดินทางเขา้

มาท่องเท่ียวในประเทศไทยได ้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเป็นนกัท่องเท่ียว

ไทยทั้งหมด และรัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคญัของธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศให้

ก้าวหน้าได้ จึงได้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน โดยมีโครงการท่องเท่ียวท่ีออกมาเพื่อ

สนบัสนุนใหค้นไทยเท่ียวในประเทศมากข้ึน 

  ภาคกลางมีพื้นท่ีประมาณ 92,795 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 22 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครสวรรค ์

ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทยั เพชรบูรณ์ และอุทยัธานี สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ชยันาท สิงห์บุรี 

อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ  

 ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี 2563 จ  านวนการเดินทางท่องเท่ียว 

เพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัต ่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยภูมิภาคระยะใกล้จะฟ้ืนตัวได้ก่อน คือภาค

ตะวนัออก ภาคกลาง (รวมภาคตะวนัตก) ดว้ยเป็นพื้นท่ีระยะใกล้กรุงเทพฯ สามารถขบัรถเท่ียวได้ และ

ประหยดัค่าใชจ่้าย ส่วนภูมิภาคระยะไกลอยา่งภาคเหนือก็ฟ้ืนตวัไดก่้อนเช่นกนั เพราะไดเ้ปรียบจากการท่ีมี

ช่วงฤดูอากาศเยน็ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม และกิจกรรมหลากหลาย ขณะท่ีภาคใตเ้ป็นภูมิภาคท่ี

ไดรั้บผลกระทบ อยา่งรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เน่ืองจากพึ่งพิงรายไดจ้าก

นกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลกั แมว้า่ภาครัฐและเอกชนร่วมกนัจดัโปรโมชัน่ราคา แพค็เกจท่องเท่ียว แต่ราคา

ก็ยงัสูงส าหรับกลุ่ม ผูมี้รายไดป้านกลาง หรือครอบครัวท่ีมีสมาชิกหลายคนและมีก าลงัซ้ือท่ีจ  ากดั จึงท าให้

ภูมิภาคใตมี้การฟ้ืนตวัชา้สุด (รายละเอียดตามตาราง)  
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ตารางจ านวนและรายไดผู้เ้ยีย่มเยอืนชาวไทยปีงบประมาณ 2563 (รายภูมิภาค) 

รายภูมิภาค จ านวนผูเ้ยีย่ม
เยอืนชาวไทย 
(ลา้นคน-คร้ัง) 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 

รายไดผู้เ้ยีย่มเยอืน
ชาวไทย  
(ลา้นบาท) 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 

ภาคเหนือ 20,433,277 +8 97,625 -29 
กรุงเทพมหานคร 36,151,564 -13 182,443 -52 
ภาคกลาง (รวมภาคตะวนัตก) 46,621,445 +2 87,891 -36 
ภาคตะวนัออก 15,698,999 +6 78,423 -41 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 25,160,363 -8 46,966 -40 
ภาคใต ้ 17,003,899 -23 109,718 -44 

รวม 106,975697 -37 613,066 -43 
หมายเหตุ : สถิติเบ้ืองตน้ปีงบประมาณ 2563 จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (25 มกราคม 2564) 

 ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศในการกระตุน้การเติบโตของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศอยา่ง

สมดุล กระตุน้การเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ยการส่ือสารการตลาด กิจกรรมการตลาด และการ

สร้างสรรค ์Event ใน 3 มิติในภาคกลางไดแ้ก่  

 1. กระจายการเดินทางสู่พื้นท่ีรองตามต าแหน่งทางการตลาดในภาคกลาง ดึงจุดเด่นมรดกทาง

วฒันธรรมตามลุ่มน ้ า สร้างการรับรู้อตัลกัษณ์เมืองรองภาคกลาง น าเสนอสินคา้ท่องเท่ียววิถีเมืองรองของ

ภูมิภาค เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ แหล่งท่องเท่ียวชุมชน แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร 

ตลาดบก ตลาดน ้ า ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ชยันาท อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี และ

ปทุมธานี ส าหรับกลุ่ม Multi-Generation Family และ Gen-Y รวมถึงเสนอแหล่งท่องเท่ียวนนัทนาการดา้น

กีฬา เช่น กอลฟ์และกีฬาทางน ้า (Soft Adventure) กลุ่มผูช่ื้นชอบการเล่นกีฬา (Sport Lover) 

 2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวสัมผสัคุณค่าวนัธรรมดา ในภาคกลาง เนน้ส่งเสริมการเดินทางของกลุ่ม 

Corporate น าเสนอสินคา้ โรงแรม/ท่ีพกั ห้องประชุมสัมมนา แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เพื่อ

ใชใ้นการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา และประชุมนอกสถานท่ี นอกจากน้ีน าเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ

เป็นรางวลั ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร กิจกรรมอนุรักษ ์CSR และร่วมกบัพนัธมิตรเสนอขายเส้นทางท่องเท่ียวในวนั

ธรรมดาภายใตกิ้จกรรมขบัรถเท่ียวสุขใจในวนัธรรมดา จ านวน 3 เส้นทางในเมืองหลกัและเมืองรอง รวมถึง

แหล่งท่องเท่ียวลุ่มแม่น ้าท่ีสะทอ้นวถีิชีวติความเป็นอยู ่งานประเพณี ศิลปวฒันธรรมของภาคกลาง 
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 3. สร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่องเท่ียว ด าเนินการเพิ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัและขยายระยะเวลาพ านกั

เฉล่ียดว้ยการเพิ่มมูลค่าใหก้บัประสบการณ์การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผา่นการเสนอขายสินคา้ท่ี

มีคุณค่าและมูลค่าสูง สินคา้ท่ีสะทอ้นวถีิความเป็นไทยท่ีไดรั้บการสร้างสรรคม์ูลค่าเพิ่ม สินคา้ท่ีไดรั้บรางวลั 

Thailand Tourism Awards รูปแบบการท่องเท่ียวสร้างสรรค ์และเร่ืองราวหรือกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจะดึงดูด

ให้นักท่องเท่ียวใช้เวลาท่องเท่ียวนานข้ึนเพื่อสัมผสัคุณค่าแบรนด์การท่องเท่ียวไทย โดยสินคา้ทางการ

ท่องเท่ียวและเร่ืองราวท่ีน่าเสนอจะไดรั้บการพฒันาและสร้าง มูลค่าเพิ่มอยา่งเป็นระบบและตรงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการใชจ่้าย ขณะเดียวกนัตอ้งเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพฒันา

และเสนอขายสินคา้วถีิถ่ินใหมี้มูลค่าเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน ดงัน้ี 

  3.1 ส่งเสริมนกัท่องเท่ียวใช้เวลาท่องเท่ียวนานข้ึนด้วยเร่ืองราวสร้างสรรค์และกิจกรรม

ท่องเท่ียวในภาคกลาง น าเสนอเร่ืองราวประวติัศาสตร์และวิถีชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีความผูกพนักบัสายน ้ าท่ี

เช่ือมโยงระหวา่งลุ่มน ้ าต่าง ๆ ดว้ยกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางสายน ้ า ภายใต ้Content ภูมิภาค 

More Legacy เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา น าเสนอเร่ืองราวของเส้นทางสายน ้ าส าคญัท่ีเช่ือมโยงกับ

ประวติัศาสตร์ไทยให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบประวติัศาสตร์ โดยถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นบุคคลส าคญั

ของชุมชนทอ้งถ่ิน และสอดแทรกดว้ยกิจกรรมการท าอาหารถ่ินดว้ยวตัถุดิบในพื้นท่ี 

  3.2 เพิ่มการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวดว้ยการน าเสนอคุณค่าของสินคา้มูลค่าสูงในภาคกลาง 

กระตุน้การใชจ่้ายในกลุ่มผูช่ื้นชอบประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ภายใตโ้ครงการ The Luxury of Central 

น าเสนอสินคา้ทางการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ภายใตทิ้ศทางวิถีแห่งสายน ้ าของภาคกลาง เช่น โรงแรม/ท่ีพกั 

ในระดบั 3-4 ดาว ในพื้นท่ีจงัหวดัริมน ้ าภาคกลาง สินคา้ศิลปะชั้นสูง เช่น เบญจรงคด์อนไก่ดี จ.สมุทรสาคร 

หวัโขน เรือไมจ้  าลอง ถว้ยชามเซรามิค เถา้ฮงไถ่ ผา้ซ่ินตีนจก จ.ราชบุรี ชุดเคร่ืองทองโบราณ จ.เพชรบุรีฯลฯ 

เส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มเช่ือมโยง 7 ลุ่มน ้ าภาคกลาง ประกอบด้วย ลุ่มน ้ า

เจา้พระยา ลุ่มน ้ าแม่กลอง ลุ่มน ้ าป่าสัก ลุ่มน ้ าเพชรบุรี ลุ่มน ้ าปราณบุรี ลุ่มน ้ าสะแกกรัง และลุ่มน ้ าท่าจีน 

รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์Creative Tourism เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว

เพื่อสุขภาพ แหล่งท่องเท่ียวทางชุมชน แหล่งท่องเท่ียวทางน ้า แหล่งท่องเท่ียวผจญภยั เป็นตน้ 

 ดงันั้นการเลือกโรงแรมหรือท่ีพกัจึงเป็นหน่ึงในการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว และยงัส่งผลต่อ

ระยะเวลาในการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย ธุรกิจท่ีพกัแรมจึงควรให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของท่ี

พกัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพธุรกิจท่ีพกัแรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและยงัส่งผลต่อ

ระยะเวลาการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 
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 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเร่ืองระยะเวลาการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะ

ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของท่ีพกัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวภาค

กลาง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

 3. เพื่อศึกษาระยะเวลาการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไดเ้คยท่องเท่ียวและ

เขา้พกัในพื้นท่ีภาคกลาง ทั้งในส่วนโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ โฮสเทล ท่ีให้บริการในพื้นท่ีภาคกลาง 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดัของกลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเขา้พกัในท่ี

พกัแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง จึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non- Probability) และ

สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จึงใชว้ิธีการเปิดตารางส าเร็จรูป โดยใชต้ารางของศิริชยั 

กาญจนวาสี และคณะ (ศิริชยั กาญจนวาสี, ดิเรก ศรีสุโข, และทวีวฒัน์ ปิตยนนท์ ; 2555) โดยไดก้ าหนดค่า

ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 5% (0.05) จึงท าใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  (0.95) 

และจากการเปิดตารางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% (0.95) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคุณลกัษณะของท่ีพกัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง 

 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน คุณลกัษณะของท่ีพกันกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ประเภทของท่ีพกั ประเภทของห้องพกั 

และท าเลท่ีตั้ งของท่ีพกั ด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกท่ีพกั ได้แก่ ระยะเวลาในการเข้าพัก 

วตัถุประสงคก์ารเขา้พกั และผูร่้วมเดินทาง 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวภาค

กลาง ด้านพนักงานให้บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั ด้านท่ีพกั ด้านราคา และด้าน

วฒันธรรม 
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แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Donlaya C. (2019) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

กระบวนการหรือพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ใช ้และประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของผูซ้ื้อ ทั้งท่ี

เป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อนัจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

 การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภค เพื่อพยายามท า

ความเข้าใจความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและ

กระบวนการการซ้ือสินคา้และบริการ   

 Kueste อา้งใน เสาวนีย ์ศรีจนัทร์นิล (2559) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาปัจจยับุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการท่ีเขาเหล่านั้น ใช้เลือกสรร รักษา และก าจัดส่ิงท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อสนองความตอ้งการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมี

ต่อผูบ้ริโภคและสังคม พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคมและ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ทั้งปัจจยับุคคล และกลุ่มบุคคล 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของปัจจยัผูบ้ริโภค อาทิ ลกัษณะประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิง

พฤติกรรม เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน  พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปก็ยงั

พยายามประเมินส่ิงท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคม

แวดลอ้มดว้ย 

 1.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัธุรกจิทีพ่กั 

  กรองขวญั อคัรวกิรัย (2559) กล่าวถึง ความเป็นมาของท่ีพกัแรม ธุรกิจท่ีพกัมีการพฒันามา

จากความปรารถนา ในทางเดินทางของมนุษย ์หลกัฐานมากมายบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ มีการเดินทางกนัมาโดยตลอด

ทั้งทางบกและทางทะเลมานบัเป็นพนัๆ ปีแลว้  การเดินทางโดยใช้ถนนภายในทวีปยุโรปเกิดข้ึนจนถึงยุค

กลางและถนนบางสายก็ยงัคงอยู่ จนถึงทุกวนัน้ีถนนเหล่าน้ี เคยเป็นทางสัญจรท่ีผูส่้งสารและพ่อคา้ในยุค

โบราณใชเ้ดินทาง แมว้า่จะไม่มีหลกัฐานท่ีอา้งอิงเก่ียวกบัโรงแรมหรือท่ีพกัใดๆ บนเส้นทางเหล่าน้ี แต่ตอ้งมี

สถานท่ีบางแห่งท่ีผูค้นมกัแวะพกั อาจจะอยูใ่นบริเวณใกล ้หรือเดินไปถึงแหล่งน ้ าได ้และสถานท่ีเหล่าน้ีก็มี

ผูค้นมาแวะพกัหลายชัว่อายุคนแล้ว จึงเป็นไปได้ว่าจะมีการสร้างท่ีพกัเพื่อรองรับนักเดินทางในสถานท่ี

เหล่าน้ี การเดินทางท่ีปรากฏในยคุสมยัต่างๆ จ าแนกตามวตัถุประสงค ์ได ้ดงัน้ี   

 1. เดินทางเพื่อติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  

 2. เดินทางเพื่อเหตุผลทางศาสนา 
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 3. เดินทางเพื่อการเมืองการปกครอง 

 4. เดินทางเพื่อความเพลิดเพลินและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 5. เดินทางเพื่อสุขภาพ 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา อา้งใน พิมพพ์ร พิมพสุ์วรรณ, เบญจพร เช้ือผึ้ง และชาสินี ส าราญอินทร์ (2561) 

กล่าวว่าธุรกิจท่ีพกัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้นักท่องเท่ียวสามารถพกัคา้งคืนชั่วคราวในระหว่างเดินทาง

ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั จึงจ าเป็นตอ้งมีธุรกิจท่ีพกัไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

ซ่ึงธุรกิจท่ีพกัหมายถึงการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นท่ีพกัคา้งคืนชัว่คราวแก่นกัท่องเท่ียวระหวา่งเดินทาง

ท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถพกัผ่อนหลับนอนในแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกสบายและ

ปลอดภยั ท่ีพกัแรมแบ่งธุรกิจท่ีพกัออกเป็น 11 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 1) ธุรกิจโรงแรม 2) ธุรกิจโมเต็ล  

3) ธุรกิจเรือนแรม หรือเพน็ชัน่ หรือบอร์ดด้ิงเฮา้ส์ 4) ธุรกิจบา้นพกัในบา้น หรือบา้นพกัในฟาร์ม 5) ธุรกิจ

บงักะโล หรือกระท่อม หรือเรือน 6) ธุรกิจห้องชุดหรืออพาร์ตเมนท ์7) ธุรกิจหอพกั 8) ธุรกิจหมู่บา้นตาก

อากาศ  9) ธุรกิจท่ีตั้งแคม้ป์ หรือท่ีจอดรถคาราแวน  10) ธุรกิจห้องพกัพร้อม และ 11) ธุรกิจเรือแบบบา้น 

(House Boat) 

 1.3 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

 ฟ้าพิไล ทวสิีนโสภา และ กิตติศกัด์ิ ทวสิีนโสภา (2561) กล่าววา่ นกัท่องเท่ียวตามนิยามขององคก์ร

การท่องเท่ียวโลก (WTOWorld Tourism Organization) หมายถึง ผูห้น่ึงผูใ้ดหรือหมู่คณะออกเดินทางจาก

ถ่ินท่ีพ  านักไปยงัสถานท่ีหน่ึงท่ีไม่ใช่ถ่ินพ านักถาวรของตนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือค้างคืน เพื่อ

จุดประสงคห์ลกัคือการพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายไดห้รือผลก าไร

จากแหล่งท่ีไปเยอืน 

 ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา และ กิตติศกัด์ิ ทวีสินโสภา (2561) กล่าววา่ ในพจนานุกรม Webster’s Third 

New International Dictionary ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า Tourism ว่าหมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อความ

ส าราญและการบริหารงานธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียวจะเห็นได้ว่าค าว่า “การท่องเท่ียว” เป็นค าท่ีมี

ความหมายกวา้งขวาง มิได้มีความหมายเป็นเพียงการเดินทางเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความ

สนุกสนานเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการเคล่ือนยา้ยของประชากรจากแห่งหน่ึงไปสู่อีกแห่งหน่ึง รวมทั้งการ

เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดว้ย 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

 รูปแบบการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการส ารวจเก็บขอ้มูล โดยใชก้ลุ่มประชากรตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวโดยการเลือกนกัท่องเท่ียวท่ี

เคยพกัคา้งคืนในท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล/เกสตเ์ฮา้ส์ โฮมสเตย ์ในภาคกลาง ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 400 คน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การสุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ านวน 400 คน โดยเลือกใชว้ิธีสุ่ม

ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่องเท่ียวท่ีเคยเขา้พกัโดยมีขั้นตอน คือ การท า

แบบสอบถามผา่น Google From ฝาก Link ผา่นทางออนไลน์ 

 2. เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลการวิจยัใชแ้บบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะประกอบไป

ดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน จ านวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 คุณลกัษณะของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง ซ่ึงเป็นค าถามให้ผูท้  าแบบสอบถามเลือก

ค าตอบขอ้ท่ีตรงท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นค าถามให้ผูท้  าแบบสอบถาม

เลือกค าตอบขอ้ท่ีตรงท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวในภาคกลาง ผูต้อบแบบสอบถามจะ

ตอบค าถามแบบมาตรอตัรภาค (Interval Scale) แต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั โดยก าหนดช่วงค่า

คะแนนดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น 

 1 = ส าคญันอ้ยสุด 

 2 = ส าคญันอ้ย 

 3 = ส าคญัปานกลาง 

 4 = ส าคญัมาก 

 5 = ส าคญัมากท่ีสุด 

 เป็นค าถามดา้นพนกังานใหบ้ริการ 6 ขอ้  ส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั 5 ขอ้ ดา้นท่ีพกั  

6 ขอ้ ดา้นราคา 5 ขอ้ ดา้นวฒันธรรม 5 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการเขา้พกั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 3. การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั ทดสอบแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งโดยเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาก

นกัท่องเท่ียวจ านวน 30 คน โดยใชเ้คร่ืองมือ Cronbach Alpha ในการทดสอบความน่าเช่ือถือ ก าหนดค่า

ความน่าเช่ือถือมีค่ามากกว่า 0.7 ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยการให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามจ านวน  

30 ชุด พบว่าค่า Cronbach Alpha มีค่ามากกวา่ 0.7 คือเท่ากบั 0.944 ซ่ึงถือไดว้า่อยูใ่นระดบัดีมาก โดยท่ีค่า

ต ่าสุดอยูท่ี่ 0.764 จากค าถามดา้นวฒันธรรม และค่าสูงสุดอยูท่ี่ 0.923 จากค าถามดา้นพนกังานใหบ้ริการ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จ  านวน 400 คน 

พบว่า จ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 สถานภาพโสด จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 อาชีพพนกังานเอกชน 

จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25  และรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 29.5 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง พบวา่ ประเภทของท่ีพกั

เป็นโรงแรม จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ประเภทของห้องพกัเป็นห้องเตียงเด่ียว จ านวน 214 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.50 ท  าเลท่ีตั้งของท่ีพกัเลือกใกลแ้หล่งท่องเท่ียว จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 

 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ระยะเวลาใน

การเขา้พกัส่วนใหญ่อยู่ท่ี 2 คืน จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีวตัถุประสงค์การเขา้พกัเพื่อการ

ท่องเท่ียว/พกัผ่อน จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 ผูร่้วมเดินทางส่วนใหญ่เป็นครอบครัว จ านวน  

135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 

 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการเข้าพกัของนักท่องเท่ียว พบว่า ในด้าน

พนกังานใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียเร่ืองพนกังานใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้ แจ่มใส สุภาพ และเป็นมิตร มากท่ีสุด  

(�̅� = 4.5150) ส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั เร่ืองมีระบบรักษาความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 

เช่น กลอ้งวงจรปิด ระบบป้องกนัอคัคีภยัมากท่ีสุด (�̅� = 4.6000) ดา้นท่ีพกัเร่ืองความสะอาดเรียบร้อยของ

หอ้งพกั/ท่ีพกัมากท่ีสุด (�̅� = 4.6175) ดา้นราคา เร่ืองมีการก าหนดราคาหอ้งพกั/ท่ีพกั และบริการ ต่างๆ อยา่ง
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ชดัเจนมากท่ีสุด (�̅� = 4.5225) ดา้นวฒันธรรม เร่ืองมีแหล่งท่องเท่ียวดา้นทศันียภาพ เช่น น ้ าตก ทะเล ภูเขา 

มากท่ีสุด (�̅� = 4.3150) 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยั สามารถน าประเด็นส าคญัมาอธิบายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ในการเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวในภาคกลาง 

พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนภทัร บุษปฤกษ ์(2563) พบว่า 

นกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ท่ีมาพกัแรมเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 20-30 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

มนภทัร บุษปฤกษ ์(2563) พบวา่ มีช่วงอาย ุ21 – 29 ปี สถานภาพโสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนภทัร 

บุษปฤกษ ์(2563) พบวา่ สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ มนภทัร บุษปฤกษ์ (2563) พบว่า มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานเอกชน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนภทัร บุษปฤกษ์ (2563) พบว่า อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

พนกังานเอกชน และรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนภทัร บุษปฤกษ ์

(2563) พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 

 2. คุณลกัษณะของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง ประเภทของท่ีพกัเป็นโรงแรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ มนภทัร บุษปฤกษ ์(2563) พบวา่ ประเภทของท่ีพกัเป็นโรงแรม ประเภทของห้องพกัเป็นห้อง

เตียงเด่ียว ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนภัทร บุษปฤกษ์ (2563) พบว่า ประเภทของห้องพกัท่ี

นกัท่องเท่ียวเลือกเป็นห้องพกัเตียงคู่ ท  าเลท่ีตั้งของท่ีพกัเลือกใกลแ้หล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ มนภทัร บุษปฤกษ ์(2563) พบวา่ ท าเลท่ีตั้งของท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวเลือกท่ีพกัใกลแ้หล่งท่องเท่ียว 

 3. พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ระยะเวลาในการเขา้พกัส่วนใหญ่อยู่

ท่ี  2 คืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนภัทร บุษปฤกษ์ (2563) พบว่า ระยะเวลาการเข้าพักของ

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 2 คืน มีวตัถุประสงค์การเขา้พกัเพื่อการท่องเท่ียว/พกัผ่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ มนภทัร บุษปฤกษ ์(2563) พบวา่ มีวตัถุประสงคก์ารเขา้พกัเพื่อการท่องเท่ียว และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ นิยม เจริญศิริ (2558) พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ตอ้งการมาพกัผอ่นท่องเท่ียว และ

ผูร่้วมเดินทางส่วนใหญ่เป็นครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) พฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการใชบ้ริการหอ้งพกัออนไลน์ร่วมเดินทางกบัครอบครัวบ่อยท่ีสุด  

 4. ระยะเวลาการเขา้พกัของนักท่องเท่ียวในภาคกลาง เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 1) ด้าน 

ส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัการมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัอยา่งเหมาะสม เช่น กลอ้งวงจรปิด ระบบป้องกนัอคัคีภยัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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มนภทัร บุษปฤกษ ์(2563) พบวา่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั

กบัระบบรักษาความปลอดภยัของท่ีพกัและห้องพกั 2) ดา้นราคา พบวา่นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัการมี

การก าหนดราคาห้องพกั/ท่ีพกั และบริการ ต่างๆ อย่างชัดเจน มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ  

มนภทัร บุษปฤกษ ์(2563) พบวา่ ดา้นราคาท่ีพกัมีการก าหนดราคาห้องพกัไวอ้ยา่งชดัเจน และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุนทรีย ์ศิริจนัทร์ (2561) พบว่าด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ  

มีการก าหนดราคาห้องพกัและบริการต่างๆ อยา่งชดัเจน 3) ดา้นพนกังานให้บริการ พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้

ความส าคญักบัพนกังานให้บริการดว้ยความยิม้แยม้ แจ่มใส สุภาพ และเป็นมิตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสุนทรีย ์ศิริจนัทร์ (2561) พบวา่ ดา้นพนกังานให้บริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมาก

ท่ีสุด คือ ให้บริการดว้ยความยิม้แยม้สุภาพ เป็นมิตร รองลงมา คือ ให้บริการดว้ยความและมีความสามารถ

ในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Shahzor Jalbani, S. และ Soomro, N. (2017)  

พบว่า ส่ิงแรกของการจดัการท่ีดีของโรงแรมคือ พนกังานโรงแรมจะตอ้งตระหนกัถึงความตอ้งการเฉพาะ

ของลูกคา้และส่ือสารลูกคา้โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีคุณค่ากบัลูกคา้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาว อีก

ทั้งการท่ีพนกังานสามารถให้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อลูกคา้ได ้สามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัยาวนานท่ีดีได ้และ

การใหบ้ริการอยา่งเป็นมิตร ยิม้แยม้ ดว้ยความเต็มใจของพนกังานให้บริการ 4) ดา้นท่ีพกัพบวา่นกัท่องเท่ียว

ใหค้วามส าคญักบัความสะอาดเรียบร้อยของห้องพกั/ท่ีพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนภทัร บุษปฤกษ ์

(2563) พบว่า นกัท่องเท่ียวค านึงถึงความสะอาดของห้องพกัและท่ีพกั สภาพของห้องพกั และการหาท่ีพกั

ง่าย  และ 5) ดา้นวฒันธรรม พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัท่ีพกัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวดา้นทศันียภาพ 

เช่น น ้ าตก ทะเล ภูเขา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของเจนจิรา บรรจงนึก (2555) พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดให้

เดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัประเด็นความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา 

น ้าตกมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. จากผลการวิจยั นักท่องเท่ียวยงัค านึงถึง ความเป็นส่วนตวัของท่ีพกั ความสะดวกในการเดิน

ทางเขา้-ออกท่ีพกั ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเพิ่มเติมดว้ย 

 2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ 

 การวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการเข้าพกัของ

นกัท่องเท่ียวในภาคกลาง นอกจากความสะดวกและความปลอดภยัแลว้ นกัท่องเท่ียวยงัค านึงถึงดา้นราคา 

และพนกังานใหบ้ริการดว้ย 
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 3. ขอ้เสนอแนะส าหรับภาครัฐและผูป้ระกอบการ 

  3.1 ภาครัฐควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และส่งเสริมมาตรฐานการ

บริการของธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.2 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบังานบริการ และการบริการท่ีประทบัใจสามารถ

ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวสนใจพกัในระยะยาวได ้

 4. ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป  

  จากผลของการวิจยัในคร้ังน้ี ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันกัท่องเท่ียวดว้ย และควรมีการ

เก็บขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดย้ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มในการพกัในระยะยาว

มากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทย  

 

เอกสารอ้างองิ 

Donlaya C. https://www.moneywecan.com/what-consumer-behavior/ 2019 
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เจนจิรา บรรจงนึก (2555) แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวจังหวัด
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มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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วิภาวลัย ์ตนัติปิฎก และประทีป เวทยป์ระสิทธ์ (2562) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมใน

จังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวาย งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าปี 2562 วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจยัทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มกราคม – 
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