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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครัT งนีT   มีว ัตถุประสงค์ X) เพื\อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกที\พักของ
นกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  2) เพื\อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัของ
นกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํแนกตาม ปัจจยัประชากรศาสตร์   
3)  เพื\อศึกษาปัจจยัการตลาดและปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด  ที\มีผลต่อ กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกั
ของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์   
 กลุ่มตวัอย่างที\ที\ใช้ในการวิจัย  คือ นักท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
จาํนวน ``a  คน  โดบใชแ้บบสอบถามเป็นเครื\องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติที\ใชใ้นการวิเคราะห์  
ไดแ้ก่  ค่าความถี\  ค่าเฉลี\ย  และส่วนเบี\ยงเบนมาตรฐาน  ทดสองสมมติฐานดว้ยสถิติ  การทดสอบ t-test   
สถิติความแปรปรวนทางเดียว ( one way ANOVA ) 
หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยใชวิ้ธีของ  LSD  และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ  หรือ Multiple Regression 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาค้อ จังหวดั
เพชรบูรณ์ ประชากรศาสตร์  ดา้นเพศ  อายุ  สถานภาพ  อาชีพ  และรายไดเ้ฉลี\ยต่อเดือน  ต่างกนั และ
นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ไม่มีผลกระทบต่อ  กระบวนการตดัสินใจ
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เลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขต    อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไม่ต่างกนั  และ
ประชากรนกัท่องเที\ยวที\มีการระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อ  กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของ
นกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขต    อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่างกนั ส่วนปัจจยัทางดา้นการตลาด และ
ปัจจยัที\ไม่ใช่ทางดา้นการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นส่งเสริมการ
ขาย  ดา้นบุคคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นทาํเลที\ตัTง ดา้นกลุ่มอา้งอิง และดา้นการคมนาคมการขน  มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขต อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
ระดบัมากที\สุด 
คําสําคัญ : กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทย    ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 
ABSTRACT 

This research aims to 1.To study the decision-making process for tourists in Khao Kho District 
Phetchabun Province 2. To study the decision-making process in choosing accommodation for tourists 
in Khao Kho District Phetchabun Province classified by demographic factors. 3. To study marketing and 
non-marketing factors affecting the decision making process of tourists in Khao Kho District. 
Phetchabun Province  

The sample group used in the research was Thai tourists. in Khao Kho District Phetchabun 
Province consisted of 445 people using questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the 
analysis were frequency, mean, and standard deviation. Test hypothesis with statistic, t-test, one-way 
variance (one way ANOVA). If any differences are found, they will be compared in pairs. using LSD 
method and analyzing the data with multiple regression statistics.  

The hypothesis testing results showed that Thai tourists in Khao Kho District Phetchabun 
Province Demographics, gender, age, status, occupation and average monthly income are different, and 
Thai tourists in Khao  Kho District Phetchabun Province has no effect on The decision process in 
choosing an accommodation among Thai tourists in Khao Kho district, Phetchabun province was not 
different, and the tourist population with different educational levels had different effect on the decision 
process in choosing an accommodation among Thai tourists in Khao Kho district, Phetchabun province. 
As for the marketing factor and non-marketing factors Product, price, distribution channel Sales 
promotion, personnel, process Location aspect the reference group and in the field of transportation It 
had a high effect on the decision-making process in choosing accommodation among Thai tourists in 
Khao Kho District, Phetchabun Province. 
Keywords : Thai tourists ‘ decision making process for accmmodation in Khao Kho District Phetchabun 
Provincd. 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที\ยวในประเทศไทยยงัมีบทบาทสําคญัในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ยงัคงเป็นธุรกิจที\นาํเงินตราจาํนวนมหาศาลเขา้มาในประเทศ  ธุรกิจที\พกัแรม
ต่างๆ ทุกภูมิภาคยงัคงมีการแข่งขนักนัทัTงในดา้นคุณภาพการบริการ บรรยากาศที\พกัต่างๆ     ซึ\ งการ
ท่องเที\ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ\ งของมนุษย์ ซึ\ งแต่เดิมมิได้เกี\ยวข้องกับระบบธุรกิจโดยตรงเพราะ
จุดประสงคส์าํคญัของนกัท่องเที\ยวเพียงตอ้งการพกัผอ่นหลงัการประกอบการงาน  

โรงแรมในจงัหวดัทั\วไป : ผลประกอบการมีแนวโนม้ชะลอตวั เนื\องจากปัญหาหอ้งพกัที\มี
จาํนวนมาก ซึ\ งส่วนใหญ่เป็นของผูป้ระกอบการ SMEs ประกอบกบักลุ่มลูกคา้มกัเพียงเดินทางมาเพื\อ
ติดต่อธุรกิจ หรือพกัเพื\อผ่านไปท่องเที\ยว,ทาํธุระในจงัหวดัอื\น ทาํใหร้ะยะเวลาเขา้พกัสัTน มีการใชจ่้าย
หรือการใชบ้ริการในโรงแรมค่อนขา้งนอ้ย ทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัของโรงแรมในพืTนที\ดงักล่าวอยู่ใน
ระดบัตํ\า    ธุรกิจโรงแรมทุกพืTนที\ยงัคงแข่งขนัรุนแรง จากจาํนวนหอ้งพกัที\เพิ\มขึTนต่อเนื\องทัTงจากธุรกิจ
เดียวกนัและสินคา้ทดแทน ส่งผลใหก้ารปรับราคาหอ้งพกัทาํไดค้่อนขา้งจาํกดั แต่พืTนที\ท่องเที\ยวหลกั 
(กรุงเทพฯ พทัยา และภูเก็ต) และจงัหวดัศูนยก์ลางเจริญภูมิภาค,แหล่งท่องเที\ยวสาํคญั มีความไดเ้ปรียบ
ดา้นศกัยภาพทางการท่องเที\ยวและดีมานดที์\มากกว่าโรงแรมในจงัหวดัทั\วไป ทาํใหอ้ตัราเขา้พกัอยู่ใน
ระดบัสูงกว่าโรงแรมในพืTนที\ดงักล่าว   

 ดงันัTนผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเรื\องกระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยวใน
อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ซึ\ งจะศึกษาเกี\ยวกบัที\พกัของนกัท่องเที\ยวขาวไทยที\ที\อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์   เพื\อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการหรือผูที้\ศึกษาต่อไป เนื\องจากเห็นวา่ธุรกิจพาณิชยป์ระเภทที\
พกั โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์  เติบโตอย่งรวดเร็ว และมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรน ในกลุ่มธุรกิจ 
พร้อมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เพื\อสร้างความเชื\อมั\นใหก้บันกัท่องเที\ยวเมื\อพกั
แรกที\ดงักล่าวแลว้มีความปลอดภยัจากโรคระบาด ฉะนัTน จึงน่าจะเป็นโอกาสที\ดีสาํหรัลผูป้ระกอบการที\
จะต่อยอดและพฒันาธุรกิจของตนเองใหมี้ความแขง็แกร่ง เพื\อสามารถเขา้แข่งขนัในตลาดที\กาํลงัเติบโตนีT
ไดย้อ่างมีระสิทธิภาพและ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

X. เพื\อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์   

2. เพื\อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ จาํแนกตาม ปัจจยัประชากรศาสตร์   

3. เพื\อศึกษาปัจจยัการตลาดและปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด  ที\มีผลต่อ กระบวนการ
ตดัสินใจเลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์   
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ขอบเขตของงานวจิยั 

 1.ขอบเขตของประชากรศาสตร์ ในการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการที\พกัของ
นกัท่องเที\ยวชาวไทย ใน อาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในครัT งนีT  ไดท้าํการเลือกกลุ่มประชากรที\เป็น
นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์   เนื\องจากไม่ทราบจาํนวนนกัท่องเที\ยวที\
แน่นอน ที\ใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ใน อาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์     การกาํหนดซึ\ ง
กลุ่มตวัอยา่ง  จึงตอ้งกาํหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Yamane (1973)  ซึ\ งทางผูวิ้จยัได้
กาํหนดค่าความคลาดเคลื\อนของการสุ่มตวัอย่างที\ยอดรับไดที้\ z.za จึงทาํให้มีระดบัความเชื\อมั\นที\ {a%  
และจากการเปิดตารางที\ระดบัความเชื\อมั\นที\  {a%   พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างที\ไดมี้จาํนวน `zz คน แต่
สามารถทาํได ้``a คน 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร ในการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยว
ชาวไทย   ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดก้าํหนดตวัแปรสาํหรับการศึกษาวิจยั ซึ\ งประกอบไปดว้ย 

  }.X  ตวัแปรอิสระ ที\ไดก้าํหนดขึTนเพื\อการศึกษาวิจยัในครัT งนีT   ไดแ้ก่ 

   }.X.X ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา  รายได ้อาชีพ 
   }.X.} ปัจจยัดา้นทางการตลาด   ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าวย   ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด   ดา้นบุคคลากร   ดา้นกระบวนการ  ดา้น
กายภาพ 

   }.X.~ ปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด  ประกอบไปดว้ย  ดา้นทาํเลที\ตัTง  ดา้น
บุคคลอา้งอิง  ดา้นการคมนาคมการขนส่ง 

  }.}  ดา้นตวัแปรตาม ที\ไดก้าํหนดขึTนเพื\อการศึกษาวิจยัในครัT งนีTไดแ้ก่ 

   }.}.X กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย   
ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ประกอบไปดว้ย   จุดประสงคห์ลกัการเขา้พกั  การเสาะแสวงหาขอ้มูล  
การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซืTอ  พฤติกรรมหลงัการซืTอ 

3.ขอบเขตระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาวิจยั เริ\มตัTงแต่ เดือนมีนาคม }a�a – เดือน เมษายน 
}a�a 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื\อใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย  
ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  เพื\อเป็นประโยชน์ในการแข่งขนัสาํหรับเจา้ของธุรกิจ และผูที้\สนใจ
ลงทุนในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด 

2. เพื\อใหท้ราบกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ใน อาํเภอเขา
คอ้   จงัหวดัเพชรบูรณ์  จาํแนกตามประชากรศาสตร์  ดา้นเพศ  ดา้นอายุ  ดา้นสถานภาพ  ดา้นระดบั
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การศึกษา   ดา้นอาชีพ  และดา้นรายไดเ้ฉลี\ยต่อเดือน   เพื\อนาํไปพฒันาปรับปรุงบริการตามความตอ้งการ
ตามประชากรต่อไปในอนาคต 

3. เพื\อเป็นแนวทางการศึกษาการดาํเนินธุรกิจไดท้ราบขอ้มูล  ปัยจยัดา้นการตลาด , ปัจจยัที\ไม่ใช่
ดา้นการตลาด  ที\มีต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื\อนาํไปพฒันาธุรกิจต่อไป 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 วชิรวชัร  งามละม่อม, 2558  อา้งใน สุณิสา ตรงจิตร์, 2559, หนา้ 15   ศิริวรรณ   เสรี
รัตน์ (2538 อา้งใน   ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร, 2558, หนา้ 16)   ไดท้าํการศึกษาขอ้มูลและความแตกต่าง
ทางดา้นประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล อาทิ  เพศ อายุ   สถานภาพทางครอบครัว รายได ้หรือขอ้มูล
ส่วนบุคคลอื\น ๆ ซึ\งแสดงลกัษณะทาง สงัคม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2559, หนา้121) ไดส้รุปเกี\ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว  รายได ้อาชีพ  
การศึกษา เหล่านีT เป็นเกณฑ์ที\นิยมใช้ในการแบ่งส่วนลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล เป็นสิ\ งที\สําคัญที\ช่วย
กาํหนดตลาดเป้าหมายร่วมทัTงง่ายต่อการวดัมากกวา่ 

นิติพล ภูตะโชติ(2558: 42-43) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม บริการ 
(Marketing Mix for Service Industry) หมายถึง กลุ่มของเครื\องมือทางการตลาดที\องคก์ร ธุรกิจนาํมาใช้
เพื\อใหเ้กิดประโยชน์และสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือเปูาหมายทางการตลาดของธุรกิจ นอกจากนีTยงั
นาํมาใชเ้พื\อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และทาํใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด โดย ส่วนประสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมบริการ ประกอบดว้ย 8Ps (The Eight Components)  

Kotler and Keller (2016) ได ้กล่าวถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ว่ามี (1) ผลิตภณัฑ ์
(2) ราคา  (3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย  (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคลากร (6) หลกัฐานทางกายภาพ (7) 
กระบวนการ  

(Clarie,1973 ,pp.59-62  อา้งใน สงกรานต์ คงเพชร, 2555,หน้า 25) ไดใ้ห้ทฤษฎีทาํเลที\ตัTง 
(Location Theory) คือหลกัการพิจารณาการเลือกทาํเลที\ตัTงที\ดีที\สุด สําหรับการสร้างสิ\งอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ เนื\องจากจะส่งผลต่อตน้ทุน และการบริหารจดัการใน อนาคต จากการพฒันาทางดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมมีผลทาํให้ผูที้\เกี\ยวขอ้ง จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนในการ
ทาํงานในดา้นต่างๆ เนื\องจากทรัพยากรมีอยูอ่ยา่งจาํกดัและแต่ละ พืTนที\จะมีความเหมาะสมแตกต่างกนัไป 

Walters (เปรมกมล หงส์ยนต,์ 2562; อา้งอิงจาก Walters, 1978) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision) 
หมายถึง การเลือกทาํสิ\งใดสิ\งหนึ\ ง โดยเลือกจากทางการเลือกที\มีอยู่หลายทางเลือก จากความหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า คาํว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทาํหรือ เลือกใชบ้ริการทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ\งที\มีทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือกขึTนไป เพื\อแกไ้ขปัญหาและ ตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง     
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วฒิุ สุขเจริญ (}aaa) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัที\ส่งผลต่ออิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงนัTน ความรุนแรงของ
อิทธิพลที\กลุ่มอา้งอิงมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ขึT นอยู่กบัธรรมชาติของผูบ้ริโภคแต่ละคนและสินคา้ที\
เกี\ยวขอ้งกบัปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัที\ส่งผลต่ออิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง 

นิศา ชัชกุล (}}a�) ได้กล่าวไว้ว่า  การคมนาคมขนส่งที\สําคัญดังนีT   “การขนส่ง” ตาม
พระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ.}`{� หมายถึง การลาํเลียงหรือเคลื\อนยา้ยบุคคลหรือสิ\งของดว้ยเครื\อง
อุปกรณ์การขนส่ง การขนส่งเป็นกริยาอย่างหนึ\งที\ไม่มีตวัตนซึ\ งเมื\อเกิดขึTนแลว้จะทาํใหมี้การเคลื\อนยา้ย
คนหรือสิ\งของ ซึ\งอาจเกิดขึTน โดยการกระทาํของมนุษย ์เช่น การโดยสารถประจาํทาง รถไฟ จากขอ้ความ
ดงักล่าว การขนส่ง ตอ้งประกอบดว้ย ลกัษณะต่างๆ  
วธีิดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจยัในครัT งนีT เป็นการวิจยัแบบไม่ทอดลอง  ซึ\ งเป็นการวิจยัโดยไม่มีการจดักระทาํ หรือ
ควบคุมตวัแปรใดๆ ซึ\งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดลอ้มที\เป็นอยู่จริง โดยไม่มีการเปลี\ยนแปลงใดๆ  เป็น
การเก็บขอ้มูลเพียงครัT งเดียว โดยใชเ้ครื\องมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์และใชวิ้ธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
ประชากร  กลุ่มตวัอย่าง และวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มประชากรในการวิจัยในครัT งนีT  คือประชากรที\เป็นนักท่องเทียว ในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์  ซึ\ งผูวิ้จยัไม่สามารถที\จะทราบจาํนวนประชากรที\เป็นนกัท่องเทียว ในอาํเภอเชาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ที\พกัแรมไดอ้ยา่งชดัเจน  ผูวิ้จยัจึงสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  เนื\องจากไม่ทรายจาํนวนประชากรที\
แน่นอนนัTน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงไดใ้ชวิ้ธีการหาจาํนวนกลุ่มตวัอย่างโดยการ เปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื\อกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  โดยทาํการเลือกจาก
ตารางแบบไม่ทราบจาํนวนที\แน่นอน หรือ ∞ ( Infinity ) จากค่าความเคลื\อน a% โดยผลจากการเปิด
ตารางของ Taro Yamane (1973)  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน `zz คน  และกลุ่มตวัอย่างจาก
แบบสอบถาม ทัTงหมด ``a คน 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยั 

 ในการศึกษาวิจยัในครัT งนีT ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเครื\องมือในเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการดาํเนินการวิจยั ซึ\ งในการวิจยัในครัT งนีT เป็นวิจยัเชิงสาํรวจที\ใช ้แบบสอบถามทัTงแบบปลายปิด 
และปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น a ส่วน   ดงัต่อไปนีT  
 ส่วนที\ X ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ซึ\ งเป็นคาํถามลกัษณะประชากร  ซึ\ งจะ
ประกอบไปดว้ย  ดา้นเพศ  ดา้นอายุ  ดา้นสถานภาพ  ดา้นระดบัการศึกษา  ดา้นอาชีพ  และดา้นรายได้
เฉลี\ย  มีจาํนวนขอ้คาํถาม � ขอ้ 
 ส่วนที\ } ขอ้มูลเกี\ยวกบัขอ้มูลเกี\ยวกบัปัจจยัดา้นการตลาด ซึ\ งประกอบไปดว้ย � ดา้น คือ   ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามทัTงหมด ~`   ขอ้  เป็นขอ้คาํถามในลกัษณะ
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ประเมินค่าความสาํคญั a ดบั (Rating Scale) โดยกาํหนดให ้ a = ระดบัความสาํคญัมากที\สุด 4=ระดบั
ความสาํคญัมากที\ ~=ระดบัความสําคญัปานกลาง   }=ระดบัความสําคญันอ้ย X= ระดบัความสําคญันอ้ย
ที\สุด 
 ส่วนที\ ~  ขอ้มูลเกี\ยวกบัปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด  ซึ\ งประกอบไปดว้ย ~ ดา้น คือ   ดา้นทาํเล
ที\ตัTง  ดา้นกลุ่มบุคคลอา้งอิง ดา้นการคมนาคมการขนส่ง   ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามัTงหมด  {   ขอ้ เป็นขอ้
คาํถามในลกัษณะประเมินค่าความสาํคญั a ดบั (Rating Scale) โดยกาํหนดให ้ a = ระดบัความสาํคญัมาก
ที\สุด 4=ระดบัความสําคญัมากที\ ~=ระดบัความสําคญัปานกลาง   }=ระดบัความสําคญันอ้ย X= ระดบั
ความสาํคญันอ้ยที\สุด 
  ส่วนที\ `  ขอ้มูลเกี\ยวกบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาว
ไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   ซึ\ งประกอบไปดว้ย ~ ดา้น คือ   ดา้นจุดประสงคห์ลกัการเขา้พกั   
การเสาะแสวงหาขอ้มูล  การประเมินทางเลือก    พฤติกรรมหลงัการซืTอ   ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามัTงหมด  
X�   ขอ้ เป็นขอ้คาํถามในลกัษณะประเมินค่าความสาํคญั a ดบั (Rating Scale) โดยกาํหนดให ้ a = ระดบั
ความสําคญัมากที\สุด 4=ระดบัความสําคญัมากที\ ~=ระดบัความสําคญัปานกลาง   }=ระดบัความสาํคญั
นอ้ย X=  ระดบัความสาํคญันอ้ยที\สุด 
  ส่วนที\ a เป็นขอ้คาํถามแบบปลายเปิดเพื\อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น
เกี\ยวกบั กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดั
เพชรบูรณ์  ซึ\ งจะมีคาํถามทัTงหมด } ขอ้ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

เมื\อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที\ไดเ้ก็บขอ้มูลมาแลว้ ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มูลที\ไดม้าประมวลผลดว้ยการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ดงันีT  
 N. สถิตเิชิงพรรณนา  ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลดงันีP  

X.X ใชร้้อยละและความถี\ ในอธิบาย ปัจจยัประชากรศาสตร์ เพศ, อายุ,สถานภาพ,ระดบั
การศึกษา ,อาชีพ , รายไดเ้ฉลี\ยต่อเดือน 

X.} ใชค่้าเฉลี\ยและส่วนเบี\ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย คุณลกัษณะกบัตวัแปรที\มี
ระดบัการวดัเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการตลาด  และปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด และ กระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

Q. สถิตอินุมานใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลดงันีP 
}.X ปัจจยัประชากรศาสตร์  ดา้นเพศ ต่างกนั น่าจะทาํใหมี้  กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกั

ของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่างกนั  ใชส้ถิติ T-test 
2.2 ปัจจยัประชากรศาสตร์  ดา้นอายุ  ดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา   ดา้นอาชีพ  ดา้น

รายไดเ้ฉลี\ยต่อเดือน  ต่างกนั น่าจะทาํให้มี  กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยว  ในอาํเภอ
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เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่างกนั  ใช้สถิติ  One way  ANOWA  หากพบความแตกต่างจะนาํไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยใชวิ้ธีของ  LSD   

}.~ ปัจจยัดา้นการตลาด  และปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด  มีผลต่อ  กระบวนการตดัสินใจ
เลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ใชส้ถิติ  Multiple Regression 
ผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั  เรื\อง กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของ
นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  สามารถสรุปผลการวิจยั  ไดด้งันีT  

X.ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเขา
คอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยูใ่นระดบัมากที\สุดทัTงในภาพรวม และในทุกรายดา้น โดยดา้นที\มีค่าเฉลี\ยมากที\สุด 
3 อนัดบั   ไดแ้ก่  การประเมินที\พกั    การเปรียบเทียบที\พกั และแหล่งคน้หาขอ้มูล ตามลาํดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอ
เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  จาํแนกตามปัจจยัประชากร  สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันีT  
  }.X นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ดา้นเพศต่างกนั  มี
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   
ไม่ต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัซึ\งมากกวา่ z.za 

}.} นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ประกอบไปดว้ย อายุ, 
สถานภาพ , อาชีพ และรายไดเ้ฉลี\ยต่อเดือน  ต่างกนั   มีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของ
นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัซึ\งมากกวา่ z.za 

}.~ นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ดา้นการศึกษา ต่างกนั    
มีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   
ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัซึ\งนอ้ยกวา่ z.za 

 ~. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นการตลาด และปัจจยัที\ไม่ใช่ทางดา้นการตลาด  ที\มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนักท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเขาคอ้ จังหวดัเพชรบูรณ์  
สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งันีT  
  ~.X ปัจจยัทางดา้นการตลาด และปัจจยัที\ไม่ใช่ทางดา้นการตลาด ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย  ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ดา้นกลุ่มอา้งอิง และดา้นการคมนาคมการขนส่ง  มีผล
ต่อ กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

~.} ปัจจยัทางดา้นการตลาด และปัจจยัที\ไม่ใช่ทางดา้นการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา  ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นทาํเลที\ตัTง    ไม่มีผลต่อ กระบวนการ
ตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจยัมีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั

เพชรบูรณ์   สามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดด้งันีT  
1. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที\สุด 
1.1 ด้านการรับรู้ปัญหา (จุดประสงค์การเข้าพัก) ของนักท่องเที\ยว

ชายไทย ในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมากที\สุด ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า
นักท่องเที\ยวส่วนใหญ่จะมีความต้องการที\จะใช้บริการที\พกัแรม เพื\อตอบสนองความต้องการ ซึ\ ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ศุวดี วิเศษยา (}aa� : อา้งอิงจาก Plunkett and Attner, 1994) เป็นขัTนแรกของ
กระบวนการตดัสินใจซืTอ ซึ\ งเกิดจากปัญหาหรือมีความจาํเป็นในการใชบ้ริการที\พกั 

1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล  ของนักท่องเที\ยวชายไทย ในอาํเภอเขาค้อ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมากที\สุด  ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่านกัท่องเที\ยวชาวไทยใน
อาํเภอเขาคอ้ส่วนใหญ่นัTนมีความตอ้งการ และทาํการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื\นาํมาใช้ในการ
กาํหนดกฏเกณฑ ์เพื\อประเมินความคุม้ค่าและประกอบการตดัสินใจซืTอ ซึ\ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ศุวดี 
วิเศษยา (}aa� : อา้งอิงจาก Plunkett and Attner, 1994)  เมื\อเกิดจากการรับรู้ถึงปญหาที\เกิดจากความ
ตอ้งการแลว้ นกัท่องเที\ยวจะทาํการแสวงหาขอ้มูลเพื\อประกอบการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการที\พกั 
โดยอาศยัจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  

1.3 ดา้นการประเมินทางเลือก ของนกัท่องเที\ยวชายไทย ในอาํเภอเขาคอ้ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมากที\สุด  ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่านกัท่องเที\ยวชาวไทยใน
อาํเภอเขาคอ้ นัTนจะทาํการเปรียบเทียบระหว่างความคุม้ค่าเหมาะสมของที\พกัในดา้นต่างๆ หลงัจากที\ได้
ทาํการคน้หาขอ้มูลของที\พกัต่างๆ ก่อนที\จะทาํการซืTอสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัจนัทิมา รักมั\นเจริญ 
(}aa�)  ปัจจัยที\ มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที\พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของ
นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตพืTนที\เศรษฐกิจ อาํเภอแม่สาย  จงัหวดัเชียงราย  เป็นการขอ้มูลที\นกัท่องเที\ยว
ไดรั้บมา เพื\อวิเคราะห์หาขอ้ดีขอ้เสีย ของที\พกัแต่ละที\ และคุม้ค่ากบัเงินที\จ่ายไป 

1.4 ด้านการเปรียบเทียบที\พักแห่งนีT กับที\พักอื\น  ของนักท่องเที\ยว
ชายไทย ในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมากที\สุด  ผูวิ้จยัมีความคิดเห็น
ว่านกัท่องเที\ยวชาวไทยในอาํเภอเขาคอ้ นัTนจะทาํการเปรียบเทียบระหว่างความคุม้ค่าเหมาะสมของที\พกั
ในดา้นต่างๆ หลงัจากที\ไดท้าํการคน้หาขอ้มูลของที\พกัต่างๆ ก่อนที\จะทาํการซืTอสินคา้ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัสุนทรีย ์ ศิริจนัทร์ (}a�X) พฤติกรรมผูบ้ริโภคที\มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัแบบโฮส
เทลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.5 ดา้นพฤติกรรมหลงัการซืTอ ของนกัท่องเที\ยวชายไทย ในอาํเภอเขาคอ้ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมากที\สุด  ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมหลงัการซืTอ
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นัTน จะทาํใหเ้กิดการซืTอซํT าหรือการแนะนาํต่อ หากว่า ผลิตภณัฑ ์หรือราคาที\ไดซื้TอนัTนมีความตรงต่อความ
ตอ้งการมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัราคา ซึ\ งสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัสุนทรีย ์ ศิริจนัทร์ (}a�X) 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคที\มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัแบบโฮสเทลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชี
ยงใหม่ พบวา่ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากที\สุด 

2. ผลการวิจยักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

2.1      นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ที\มีเพศต่างกนั   
มีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   
ไม่ต่างกนั  ฉะนัTนเพศที\ต่างไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัสุนทรีย ์ 
ศิริจนัทร์ (}a�X) พฤติกรรมผูบ้ริโภคที\มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัแบบโฮสเทลในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเพชียงใหม่  

}.} นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ประกอบไปดว้ยอายุ, 
สถานภาพ , อาชีพ และรายไดเ้ฉลี\ยต่อเดือน  ต่างกนั    ทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกั
ของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   ไม่ต่างกนั ฉะนัTนไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช เนตรสุวรรณ และ วงศธี์รา  สุวรรณิน  (}aaa) 
ปัจจยัที\มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการประเภทที\พกัเพื\อการท่องเที\ยวในจงัหวดัเพชรบูรณ์. การคน้ควา้อิสระ
บริหารธุรกิจบณัฑิตวิทยาลยั,  มหาวิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ไม่มีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการประเภทที\พกัวนอุทยานและรีสอร์ทเอกชน โดยรวม 

}.~ นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ดา้นการศึกษา ต่างกนั    
มีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   
ต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช เนตรสุวรรณ และ วงศธี์รา  สุวรรณิน  (}aaa) ปัจจยัที\มีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการประเภทที\พกัเพื\อการท่องเที\ยวในจงัหวดัเพชรบูรณ์. การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจ
บณัฑิตวิทยาลยั,  มหาวิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ประเภทที\พกัวนอุทยานและรีสอร์ทเอกชน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที\ระดบั z.za 
 ~. เพื\อศึกษาปัจจยัการตลาดและปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด ที\มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการที\พกัของนกัท่องเที\ยวชาวไทย ในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

~.X ปัจจัยทางด้านการตลาด ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ตัวแปรอิสระ
ทัTงหมด � ตวัแปร มีตวัแปร ~ ตวัแปรที\มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอ
เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์   โดยรวมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที\ระดบั z.za  โดยเรียงตามลาํดบัที\มีผลสูงสุด 
คือจาํนวน ~ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ตามลาํดบั 
ซึ\ งไม่สอดคลอ้งกบั ซึ\ งไม่สอดคลอ้งกกบัการศึกษาวิจยัของธนชัพร ราตรีโชติและกนกพร ชยปัระสิทธิ�  
(2559) ศึกษาปัจจัยที\มีผลต่อพฤติกรรมกาตดั สินใจใชแอพพลิเคชั\นในการจองโรงแรมที\พกัในเขต 
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กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานที\ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  
ส่งผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการพกัประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที\ยวชาวไทย อย่างมี
นยัสาํคญั ทางสถิติที\ระดบั z.05  

~.} ปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ทัTงหมด ~ ตวั
แปร แต่มีตวัแปร } ตวัแปรที\มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัของนกัท่องเที\ยวในอาํเภอเขาคอ้ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์   โดยรวม  ตวัแปรอิสระกลุ่มอา้งอิง และการคมนาคมขนส่ง  ตามลาํดบั  โดยไม่
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิยม  เจริญศิริ (}aa�)  ปัจจัยและกระบวนการตัดสินเลือกที\พกัแรมของ
นกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรม
ของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการคมนาคมการขนส่ง, ดา้นกลุ่ม
อา้งอิง  และดา้นทาํเลที\ตัTง ตามลาํดบัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที\ระดบั z.za 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัในครัT งนีT มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื\อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และแนวทางสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ
เลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีดงัต่อไปนีT  
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาวิจยัในครัT งนีTแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจนัดา้นประชากร โดยแบ่งเป็น ดา้นเพศ ดา้นอาย ุ
ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉลี\ยต่อเดือน ทาํให้กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของ
นักท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ต่างกัน ผูป้ระกอบการจึงควรให้
ความสาํคญัในการใหข้อ้มูลข่าวสาร การนาํเสนอ การโฆษณา เพื\อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนไดอ้ย่าง
ง่ายมากขึTน เพราะสามารถทาํแบบภาพรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งเนน้เฉพาะเจาะจงดา้นใดดา้นหนึ\ ง เพราะโดย
ภาพรวมแลว้สนใจผลิตภณัฑ ์ดา้นที\พกัสวยงาม เนน้ความเป็นเอกลกัษณ์ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ 
หรือการแสวงหาขอ้มูล ก็สําคญั ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญักบัการนาํเสนอ เพื\อให้ผูบ้ริโภค
เขา้ถึงไดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สามารถเขา้ถึงไดทุ้กคนไดทุ้กเพศทุกวยั 

 ส่วนประชากร ดา้นการศึกษา ทาํให้กระบวนการตดัสินใจเลือกที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาว
ไทยในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  แตกต่างกนั  ผูป้ระกอบการอาจจะเลง็เห็นว่าควรจะใหป้ระเด็น
ดา้นการศึกษา มากน้อยเพียงใด ขึTนอยู่กับดุลยพินิจของเจา้ของกิจการ เพราะความตอ้งการดงักล่าวที\
แตกต่างดา้นการศึกษา  มีผลต่อกระบวนการตดัใจ ฯ มากนอ้ยเพียงใด หรืออาจจะเกิดขึTนไดก้บัทุกระดบั
การศึกษา กเ็ป็นไปได ้
ปัจจยัทางด้านการตลาด 

 ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการตลาด  โดยเฉพาะดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย, ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เช่น การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสาํหรับการจองที\
พกัโดยตรงกบัโรงแรม เช่น โทรศพัท์ / Fax /E-mail รวมถึงทาํให้กระบวนการในการจองห้องพกัมี
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ขัTนตอนที\รวบรัด ง่ายต่อการเขา้ถึง และการส่งเสริมให้พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย บุคลิกที\ดี มี
มารยาท อธัยาศยัดี สะอาดเหมาะ เป็นตน้ 
ปัจจยัที�ไม่ใช่ทางด้านการตลาด  

นอกจากนีT ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัปัจจยัที\ไม่ใช่ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ทาํเลที\ตัTง, 
กลุ่มอา้งอิง และการคมนาคมขนส่ง เช่น ประสัมพนัธ์แหล่งท่องเที\ยว หรือสถานที\สําคัญใกลที้\พกั, 
โครงการแนะนาํเพื\อนหรือคนรู้จกั และจดัหาใหมี้รถรับส่ง ฟรี จากสถานีขนส่ง/สนามบินมายงัที\พกัเป็น
ตน้ 
ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิยัครัPงต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัอยา่งตวัแปรวิจยัอื\นๆ เพิ\มเติมที\อาจจะส่งผลต่อ กระบวนการตดัสินใจเลือก
ที\พกัแรมของนกัท่องเที\ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  เช่น ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ  
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  เพื\อที\จะนาํมาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเชื\อถือให้กบัผลิตภณัฑใ์ห้มีความตรงต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้  และสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่มมากยิ\งขึTน 

 }. ประชากรที\ ศึกษาในครัT งนีT เป็นเพียงนักท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เท่านัTน ซึ\ งหากต้องการข้อมูลที\มีความหลากหลายมากยิ\งขึT นควรเลือกกลุ่มประชากรใน
การศึกษาครัT งต่อไปที\แตกต่างจากเดิม  หรือเปลี\ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิม ที\ เป็นเพียง 
นกัท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  อาจจะเพิ\มเป็นประชากรในระดบัภาค เพื\อให้
รับขอ้มูลที\มีความแตกต่างกนั 

 ~. การเลือกใชเ้ทคนิคในการวิจยั  อาจจะนาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการอื\นเพิ\มขึTนดว้ย  
เพื\อใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ที\มีความหลากหลายมากยิ\งขึTนหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตวัอย่างจากเดิมเป็น
การสุ่มแบบสะดวก  อาจจะเปลี\ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง  เพื\อใหไ้ดผ้ลที\มีความเฉพาะยิ\งขึTน 
เอกสารอ้างอิง 

วทิยานิพนธ์ 

จนัทิมา รักมั\นเจริญ (}aa�) ปัจจยัที\มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการที\พกัประเภทโรงแรมและรี
สอร์ทของนักท่องเที\ยวชาวไทย ในเขตพืTนที\ เศรษฐกิจ อําเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย.
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จิรดาภา สนิทจนัทร  (}a�`) ปัจจยัที\มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที\ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที\ยว กรณีศึกษา
ตลาดบางนํTาผึTง จงัหวดัสมุทรปราการ.หลกัสูตรการจดัการสิ\งแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันา
สิ\งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ดร.จิรัฐ  ขวนชมและคณะ. (}aa�) ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกที\พกัรีสอร์ทของนกัท่องเที\ยว
กบัการจดัการส่วนประสมทางการตลาดที\พกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ,วารสาร
การบริการและการท่องเที\ยวไทย ปีที\ � ฉบบัที\ } ,มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
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เพชรบูรณ์. หลกัสูตรและการสอน,  มหาวิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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