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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย 2) ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ี
พกัแรมในจังหวดัภูเก็ตของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย และ 3) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัท่องเท่ียว 
เจเนอเรชัน่วายทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและพกัคา้งคืนในจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และ       
การวเิคราะห์เชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติ t - test และ One - way ANOVA และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)    

จากผลการวิจยัพบวา่ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เพศหญิง มีเช้ือชาติเอเชียและยโุรป มีรายไดต้่อเดือนน้อยกว่า 
50,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นคร้ังแรก มีจุดประสงค์การเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว เลือกเดินทางในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม โดยใชร้ะยะเวลาในการวางแผนเดินทางมากกว่า 2 สัปดาห์ คน้หาขอ้มูลในการเลือกท่ีพกัและท าการจอง
หอ้งพกัผา่นทางอินเตอร์เน็ต(ออนไลน์) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกโรงแรมเป็นท่ีพกั และเดินทางร่วมกบัคู่รัก โดย
มีการตดัสินใจเลือกดว้ย ตวัเอง และพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะกลบัมาใชบ้ริการท่ีพกัท่ีเคยใชบ้ริการอีกคร้ัง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย ในภาพรวมเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามค่าเฉล่ียเกณฑ์มากท่ีสุดในสามล าดับแรก คือ ด้านบุคคล จัดอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ตามล าดบั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑม์าก  
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นอกจากน้ี ผลการวจิยั สมมุติฐานดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ สัญชาติ อาชีพ และระดบัการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนักท่องเท่ียวเจเนอ
เรชัน่วายท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีเพศ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมใน
จงัหวดัภูเก็ตของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายท่ีแตกต่างกัน และในส่วนของสมมุติฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายมากท่ีสุด 

 
ค ำส ำคญั: เจเนอเรช่ันวาย ท่ีพักแรม พฤติกรรมนักท่องเท่ียว การตัดสินใจ 
 

Abstract 
This research was a quantitative research targeting on Generation Y tourists in Phuket province. Its 

objectives were to: 1 ) examine their accommodation selecting behaviors; 2 ) investigate demographic characteristics 
that affect marketing mix factors in accommodation selection; and 3 ) examine the marketing mix factors affecting 
their accommodation selecting behaviors in Phuket province. Four hundred questionnaires were distributed to both 
foreign and domestic tourists who had stayed overnight in Phuket. Statistics for data analysis were descriptive 
analysis and inferential analysis using t-test, One-way ANOVA and Chi-square test. 

Research results showed that most Generation Y tourists (Gen-Y) in Phuket were female and were Asian 
and European with a monthly income of less than 50,000 baht, occupied a career as a private company employee and 
had a bachelor's degree. Most of them travelled to Phuket for the first time. Their main travelling purpose was to 
travel in Phuket and they chose to travel during October to December. Their planning time before travel was more 
than 2 weeks. Internet (online) was used for searching for accommodation information and making a reservation. 
Hotels were the most selected accommodation. Couple Traveler and decision making by themselves were their 
characteristics. Most Gen-Y tourists expected to return to stay in the accommodation that had been used again. The 
marketing mix factors that affected their overall accommodation selection behaviors were in a very high level. The 
first three factors with high influence were people, price, and process respectively.  

In addition, the research results of the hypothesis testing related to demographic factors showed that 
different nationalities, occupations and educational levels affected the marketing mix factors in selection behaviors 
on accommodation in Phuket while the gender difference did not affect the marketing mix factors.  Lastly, for the 
hypothesis testing on the marketing mix factors, it was found that products, promotion, and physical evidence and 
presentation had the most effect on the behavior of choosing accommodation in Phuket for the generation Y. 

 
Keywords: Generation Y, Accommodation, Tourist behavior, Decision making 
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1. บทน า 
อุตสาหกรรมโรงแรมมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นปัจจยัส าคญัท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวจาก

การเดินทางท่องเท่ียว อ านวยความสะดวกในการพกัผ่อนของนกัท่องเท่ียว โดยมีหลายปัจจยัเขา้มาสนบัสนุนให้ธุรกิจ
เติบโตข้ึน พร้อมทั้งภาครัฐเขา้มามีมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว อาทิ การยกเวน้และลดค่าธรรมเนียมวีซ่า การเป็น
เจา้ภาพประชุมระดบันานาชาติ ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 ท่ีผา่นมาขยายตวัถึง
ร้อยละ 25.7 ส่งผลให้ตลาดมีอุปทานห้องพกัอยูใ่นระดบัสูง และอุตสาหกรรมโรงแรมยงัคงขยายตวัเพ่ิมข้ึนในปี 2560 
ทั้งในดา้นจ านวนห้องพกั อตัราการเขา้พกั และค่าห้องพกัเฉล่ีย ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
พบว่าอตัราการเขา้พกัของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คร่ึงแรกปี 2560 ไดแ้ก่ ภาคกลาง รองลงมาคือภาคใตแ้ละภาคเหนือ 
โดยอยูท่ี่ร้อยละ 74.8 73.6 และ 61.2 ตามล าดบั (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2560) 

จงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ในปีพ.ศ.2560 มีนักท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวถึง 
12,125,480 คน ท าให้นักลงทุนเขา้ลงทุนในจงัหวดัภูเก็ตอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งนักลงทุนยงัให้ความสนใจในการเปิด
ธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตเพ่ิมข้ึน จากการส ารวจพบว่าธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งในจงัหวดัภูเก็ตมี
จ านวน 422 โรงแรม มีทั้งหมด 46,370 ห้องพกั ในปี 2560 จงัหวดัภูเก็ตสามารถสร้างรายไดจ้ากอุตสาหกรรมโรงแรม
ถึง 360,974.30 ลา้นบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560)  

สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม ของจังหวดัภูเก็ต ในปี 2561 มีแนวโน้มการขยายในอตัราท่ีน้อยลง ของกลุ่ม
โรงแรมขนาด 3 ดาวและต ่ากว่า 3 ดาว เน่ืองจากเกิดภาวะห้องลน้ตลาด ซ่ึงเกิดจากการเติบโตอย่างมากของจ านวน
หอ้งพกัในปี 2559 ท่ีผา่นมา น าไปสู่การแข่งขนัท่ีรุนแรง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ รายเลก็ตอ้งประกาศขายกิจการ โดยมี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่เขา้ไปขยายการลงทุนในกลุ่มโรงแรม 3 ดาว หรือต ่ากวา่ 3 ดาวเพ่ิมข้ึน โรงแรมขนาด 4-6 ดาว 
ยงัคงขยายตวัเล็กนอ้ย จากการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวคุณภาพจากยโุรป อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากจ านวนห้องพกั ท่ีมี
อยูค่่อนขา้งมากน าไปสู่การแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งมีการปรับตวั รวมไปถึงการสร้างฐาน
ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty Guest) อีกดว้ย (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2560) 

ซ่ึงปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีลูกคา้มีหลายกลุ่มดว้ยกนันั้น ซ่ึงหน่ึงในนั้น คือ กลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากกวา่ 2 พนัลา้นคนทัว่โลก คิดเป็นสัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดราว 
30% ของประชากรโลก เกิดระหวา่ง ค.ศ.1979-1994 หรือช่วงพ.ศ. 2522-2537 มีอาย ุ24-39 ปี มีสัดส่วนถึง 32% ซ่ึง
มากกวา่คนในรุ่นอ่ืน ๆ โดยใชเ้วลาในการเดินทางแต่ละคร้ังเฉล่ีย 4.3 คร้ังต่อปี และมีแนวโนม้ท่ีจะมีอตัราการใชจ่้าย
สูงเม่ือเทียบกบัคนรุ่นก่อน ในปี ค.ศ. 2015 คาดการณ์วา่กลุ่มเจเนอเรชัน่วายจะใชจ่้ายสูงถึง 2.45 แสนลา้นดอลลาร์
สหรัฐ และจะเติบโตถึง 3.39 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ.2018 (Howe & Strauss, 2000) นกัท่องเท่ียวกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วาย ถือเป็นนกัท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีความสนใจในกิจกรรมแปลกใหม่ และตอ้งการความทา้ทาย โดยเฉพาะกลุ่มวยั
ท างานจะชอบกิจกรรมในลกัษณะการท่องเท่ียวก่ึงผจญภยั (Soft Adventure) เนน้การท่องเท่ียวแบบอิสระ และใหค้วาม
สนใจประสบการณ์ท่ีไดร้ะหว่างการเดินทางไม่น้อยไปกวา่จุดหมายปลายทาง การเดินทางดว้ยสายการบินอาจไม่ใช่
ทางเลือกแรก คนรุ่นใหม่จะหนัมาเดินทางดว้ยรถไฟ รถบสั หรือล่องเรือมากข้ึน (Li, Xiang & Simon, 2013) ซ่ึงถือเป็น
นกัท่องเท่ียวใหม่ท่ีค่อนขา้งมี คุณภาพ และมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง (รัชฎา อสิสนธิสกลุ, 2553) 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1138 

ในปี 2013 นิตยสาร Time ไดล้งบทความเร่ือง ‘The Me Me Me Generation’ กล่าวถึงคน รุ่นใหม่ท่ีเกิดตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1980 ถึงปี ค.ศ. 2000 หรือท่ีเรียกกนัว่ากลุ่ม Millennial หรือ Gen-Y วา่เป็นนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ชอบวางแผน
ด้วยตนเอง และไม่ชอบถูกก าหนดด้านเวลา สถานท่ี หรือกิจกรรมจากบริษัทน าเท่ียว แผนการเดินทางสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท่องเท่ียว โดยจะจัดอันดับ
ความส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีเท่ียวประเภท ‘ตอ้งไป’ (Must Go) ‘ควรไป’ (Should Go) และ ‘อาจจะไป’ 
(Might Go) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้หล่งขอ้มูล (Service 
Provider) มาจากความสะดวกสบายในการใชง้านความคุม้ค่าคุม้ราคา หรือความครบถว้นของขอ้มูลท่ีไดรั้บมากกว่า
การยึดมัน่ในแบรนด์ (วนิดา เลิศพิพฒันานนท์, 2561) นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนท่ีชอบเล่น Social 
Media มากกวา่คนรุ่นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวลาเดินทางท่องเท่ียว มกัจะบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ผา่นทาง Social 
Media ตลอดเวลา ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารแบบ Social Media สะท้อนให้เห็นถึงการเติมเต็มด้านจิตวิทยาท่ี
ครอบคลุมทั้ง Emotional Benefit และ Social Benefit ของนกัท่องเท่ียว (Carman & Wolfing, 2013)  

กลุ่มนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายจึงกลายเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีนักการตลาดให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการจบัจ่ายค่อนขา้งสูง โดยมีการก าหนดกลยทุธ์ทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ในการวิเคราะห์ตลาด วางแผน ด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรม ท่ีท าให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดให้ตรงตาม
ความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี อีกทั้งจะช่วยให้ธุรกิจท่ีพกัแรมสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และยงัสามารถรับมือกบัการแข่งขนัและภาวะวกิฤติในอนาคตไดอี้กดว้ย ส าหรับประเทศไทยพ.ศ. 2559 
มีจ านวนประชากรทั้ งประเทศจ านวน 65,931,550 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเจอเนอเรชัน่วายถึง 18.7 ลา้นคน หรือประมาณ 
28.54% ส าหรับเป้าหมายรายได้ภาพรวมในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าประเทศไทยจะยงัคงรักษาอันดับรายได้ทางการ
ท่องเท่ียวให้อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 3 ของเอเชียต่อไปได ้โดยก าหนดเป้าหมายรายไดร้วมทางการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจัยตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมใน
จังหวดัภูเก็ตของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย จากผลการศึกษาท่ีได้จะสามารถทราบถึงการตัดสินใจเลือกของ
นกัท่องเท่ียว เจเนอเรชัน่วาย ในการเลือกท่ีพกั โดยผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาด พฒันาปรับปรุงแนวทางการวางแผนพฒันาธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
คาดหวงัของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี อีกทั้ งผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถพฒันาสินคา้ ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการ
บริการท่ีสนองตอบความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มน้ีใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้
ไปใชก้ าหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและพฒันาท่ีพกัในจงัหวดัภูเก็ตไดม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมรายไดข้องโรงแรม
มากข้ึน ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการพฒันาศกัยภาพพร้อมใหบ้ริการมากข้ึนในอนาคต 
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2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมใน

จงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ

นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย 
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย” 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายทั้งชาวไทยและต่างชาติ เกิดระหวา่ง ค.ศ.1979-1994 
หรือช่วงพ.ศ. 2522-2537 มีอาย ุ24-39 ปี ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและพกัคา้งคืนในจงัหวดัภูเก็ต โดยเลือกสุ่มจากกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งสะดวก(Convenience Sampling) จ านวน 400 คน ท าการเก็บแบบสอบถามจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 
ขาออก ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ร้อย
ละ 95 และก าหนดให้มีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ซ่ึงผูว้ิจยัไดห้าจ านวนของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ 
ดบัเบ้ิล ย ูจีโคชาร์ล (W.G. Cochran) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการวเิคราะห์เชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย โดย
ใชส้ถิติ t - test และ One - way ANOVA และการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย เพ่ือหาตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ใช้
สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)  

ขอบเขตของการวจิยัดา้นตวัแปร  
- ตวัแปรอิสระ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ เช้ือชาติ รายไดต้่อเดือน และอาชีพ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (7P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
กระบวนการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

- ตวัแปรตาม ปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร์ จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ต เหตุผลท่ีเดินทางมาจงัหวดั
ภูเก็ต การวางแผนก่อนการเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ต ช่วงเดือนใดท่ีเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ต ลกัษณะท่ีพกั จ านวนการพกั
คา้งคืน ราคาหอ้งพกัต่อคืน บุคคลท่ีร่วมเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ต แหล่งขอ้มูลของท่ีพกั ช่องทางการจองท่ีพกั บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และการตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 
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4. ผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายส่วนใหญ่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีเช้ือชาติเอเชียและยุโรป มีรายไดต้่อเดือนส่วนใหญ่น้อยกว่า 50,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน และส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
 จากผลการศึกษาลกัษณะทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายส่วนใหญ่ พบวา่ เดินทาง
มาท่องเท่ียวในจังหวดัภูเก็ตเป็นคร้ังแรก มีเหตุผลในการเดินทางมาจังหวดัภูเก็ตคือ ท่องเท่ียว โดยมีการวางแผน
เดินทางมากกวา่ 2 สปัดาห์ เลือกเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม และพกัคา้งคืน 3-4 วนั  ในราคาต ่ากวา่ 
2,000 บาท เลือกลกัษณะท่ีพกัเป็นโรงแรม บุคคลท่ีร่วมเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ตกบัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
คู่รัก ไดรั้บขอ้มูลในการเลือกท่ีพกัจากเวบ็ไซต ์เลือกท าการจองห้องพกัผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ออนไลน์) โดยตดัสินใจ
เลือกท่ีพกัดว้ยตวัเอง และจะเลือกกลบัมาใชบ้ริการท่ีพกัท่ีเคยใชบ้ริการอีกคร้ังในอนาคต 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวในภาพรวมจดัอยู่
ในเกณฑ์มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบัแรก คือ ดา้นบุคคล จดัอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นราคา จดัอยูใ่นเกณฑม์าก และดา้นกระบวนการ จดัอยูใ่นเกณฑม์าก  
 4.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียว
ในภาพรวมจดัอยูใ่นเกณฑม์ากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบัแรก คือ ความสะอาดของห้องพกั
และบริเวณรอบโรงแรม จดัอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เช่นกญุแจระบบคีย์
การ์ด หรือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ จดัอยูใ่นเกณฑม์าก และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น การมีบตัเลอร์ (Butler) ส่วนตวั, 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi, แท่นวาง iPod (Docking Station) จดัอยูใ่นเกณฑม์าก  
 4.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวใน
ภาพรวมจดัอยูใ่นเกณฑ์มากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของราคาท่ี
พกักบัคุณภาพของหอ้งพกั จดัอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด รองลงมา คือ ความชดัเจนในการแสดงรายละเอียดขั้นตอนการจอง
ท่ีพกั การยกเลิกการจองท่ีพกัจดัอยูใ่นเกณฑม์าก และความคุม้ค่าของราคาท่ีพกัเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีพกัอ่ืน (Docking 
Station) จดัอยูใ่นเกณฑม์าก  
 4.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวในภาพรวมจดัอยูใ่นเกณฑม์าก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบัแรก คือ การเดินทาง
ไปยงัท่ีมีความสะดวกสบาย จดัอยูใ่นเกณฑม์าก รองลงมา คือ ความหลากหลายของช่องทางในการช าระเงิน จดัอยูใ่น
เกณฑม์าก และสถานท่ีตั้งของท่ีพกัอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว จดัอยูใ่นเกณฑม์าก  
 4.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวในภาพรวมจดัอยูใ่นเกณฑม์ากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบัแรก คือ การลดราคา
ห้องพกัช่วง Low Season จัดอยู่ในเกณฑ์มาก รองลงมา คือ การใช้ส่ือโฆษณา เช่น ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ Social 
network ในการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์จดัอยูใ่นเกณฑม์าก  และการมอบส่วนลดส าหรับการใชบ้ริการในคร้ังต่อไป  
จดัอยูใ่นเกณฑม์าก  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1141 

 4.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวใน
ภาพรวมจดัอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบัแรก คือ พนักงานตอ้นรับมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และเป็นกนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ จดัอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ พนักงาน
ให้บริการได้อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว จัดอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด และพนักงานดูแลใจใส่ มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ปฏิบติังาน จดัอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด  
 4.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพักแรมของ
นกัท่องเท่ียวในภาพรวมจดัอยูใ่นเกณฑม์าก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบัแรก คือ กระบวนการ
การจองและช าระเงิน มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ จดัอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด รองลงมา คือ มีช่องทางให้สามารถติดต่อ
โรงแรมโดยตรงไดง่้าย เช่น เบอร์โทรศพัท์ ไลน์ (Line) จดัอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด และนโยบายในการจ่ายเงินและการ
คืนเงินมดัจ าเขา้ใจง่าย จดัอยูใ่นเกณฑม์าก  
 4.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวในภาพรวม จดัอยูใ่นเกณฑม์าก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียในสามล าดบั
แรก คือ มีจุดเช่ือมต่อ Wi-Fi ความเร็วสูงทุกชั้น จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก รองลงมา คือ มีการออกแบบอาคารห้องพกัท่ีมี
ความหรูหราทนัสมยัลงตวั จดัอยูใ่นเกณฑม์าก และมีจุดชาร์จแบตเตอร์ร่ีโทรศพัทไ์วบ้ริการ จดัอยูใ่นเกณฑม์าก 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย แตกต่างกนั 
 สญัชาติ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั ด้านราคา 
(Price) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั ดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย แตกต่างกนั  
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ
นักท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ต ดา้นกระบวนการ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามเหตุผลท่ีเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ต ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ
นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย จ าแนกตามลักษณะท่ีพกั ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ
นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาจังหวดัภูเก็ต ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกั ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตของ
นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย จ าแนกตามการตัดสินใจใช้บริการในคร้ังต่อไป ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
5. การอภิปรายผล 

5.1 พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรม 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาจังหวดัภูเก็ตเป็นคร้ังแรก มีเหตุผลท่ีเดินทางมา

จังหวดัภูเก็ต คือท่องเท่ียว ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ จังหวดัภูเก็ตเป็นจังหวดัท่ีมีสภาพภูมิทัศน์ ธรรมชาติท่ีสวยงามของ
ชายหาด และมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั ส่วนใหญ่เดินทางมาช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม เน่ืองจาก
นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีวนัหยุดยาวในช่วงเดือนตุลาคม และภูเก็ตถือเป็นช่วงเทศกาลในการท่องเท่ียว (High 
season) โดยเลือกพกัโรงแรมและพกัคา้งคืน 3-4 วนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สินีนาถ ตนัตราพล (2546) ท่ีท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการชาว
ต่างประเทศ เดินทางมาเพ่ือการท่องเท่ียวเป็นส าคญั โดยใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก และมีระยะเวลาพกั 3-4 คืนมากท่ีสุด  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางแผนก่อนเดินทางมากกวา่ 2 สปัดาห์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ นกัท่องเท่ียว
กลุ่มน้ีชอบเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง จึงจ าเป็นตอ้งมีการคน้หาขอ้มูล รวมไปถึงวางแผนก่อนการเดินทางท่องเท่ียว
ต่างๆ เพ่ือท่ีจะท าให้การท่องเท่ียวในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ ช่วยประหยดัเวลา ประหยดัเงิน อีกทั้งสามารถป้องกนั
เหตุการณ์ไม่คาดคิด ตลอดจนเป็นแนวทางในการด าเนินการเดินทางให้เกิดความสะดวกมากข้ึน และไม่ตอ้งกงัวลใจ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของนิตยสาร Time ในปี 2013 ท่ีไดล้งบทความเร่ือง ‘The Me Me Me Generation’ กล่าวถึงคน
รุ่นใหม่ท่ีเกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ถึงปี ค.ศ. 2000 หรือท่ีเรียกกนัวา่กลุ่ม Millennial หรือ Gen-Y วา่เป็นนกัท่องเท่ียวรุ่น
ใหม่ชอบวางแผนด้วยตนเอง และไม่ชอบถูกก าหนดด้านเวลา สถานท่ี หรือกิจกรรมจากบริษทัน าเท่ียว แผนการ
เดินทางสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท่องเท่ียว โดยจะ
จัดอันดับความส าคัญของสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีเท่ียวประเภท ‘ต้องไป’ (Must Go) ‘ควรไป’ (Should Go) และ 
‘อาจจะไป’ (Might Go) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560)  
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นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลท่ีพกัจากเวบ็ไซต์ และท าการจองท่ีพกัผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ต (ออนไลน์) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีชอบการเล่น Social media ท าให้สามารถรับรู้
รายละเอียดต่างๆ ไดง่้ายข้ึนผ่านทางออนไลน์ โดยตดัสินใจเลือกท่ีพกัดว้ยตวัเอง เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม
ท่ีมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ วนิดา เลิศพิพฒันานนท์ (2561) ท่ีกล่าวว่า คน Gen Y เป็นคนท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจในตวัเอง ชอบความสะดวกรวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยีเสมือนเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัตอ่ชีวติ ทุกค าถามมีค าตอบซ่ึงหาไดจ้ากโลกอินเทอร์เน็ต และอีกลกัษณะหน่ึงท่ีโดดเด่นของคน Gen 
Y คือ อยากใชชี้วติแบบสมดุล จึงมกัจะพบเห็นคนเจนเนอเรชัน่น้ี ในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ 
โดยจะพบถึงการเล่าเร่ืองรายละเอียดการเดินทาง ประกอบภาพถ่าย แบบทนัทีทนัใด ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแตกต่างไป
จากคนเจนเนอเรชัน่ก่อนหน้า และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาของ Cohen et al (2014) ไดท้ าการวิจยัเอกสาร
เก่ียวกบังานวิจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยพบวา่อิทธิพลภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวพบวา่มี 3 
ส่วนคือ เทคโนโลย ีเจนเนอเรชัน่ Y และการตระหนกัถึงจริยธรรมการบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย สัญชาติ 
อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ต 
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ความแตกต่างทางวฒันธรรม การด าเนินชีวิต และความชอบเดินทางของนกัท่องเท่ียว 
ท าใหเ้กิดความสนใจหรือความตอ้งการของบริการนั้นๆ แตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฉตัรปารี อยูเ่ยน็ 
และอภิสิทธ์ิ ตั้งเกียรติศิลป์ (2552) ท าการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวในการเลือกโรงแรมแรม
และรีสอร์ทในเกาะสมุยและเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สญัชาติ ของนกัท่องเท่ียว
ส่งผลต่อการเลือกโรงแรมแรมและรีสอร์ท ในเกาะสมุยและเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เน่ืองมาจากวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละสญัชาติ ท าใหเ้กิดการรับรู้ และการเลือกท่ีพกัแรมแตกต่างกนั 
อีกทั้ งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสินีนาถ ตันตราพล (2546) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของ
โรงแรมแห่งหน่ึงในจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เช้ือชาติท่ีต่างกันส่งผลต่อ การเลือกใช้
บริการของโรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เน่ืองมาจากการใชชี้วติของแต่
สญัชาติไม่เหมือนกนั รวมไปถึงการรับวฒันธรรมต่างๆ ส่งผลใหมี้การเลือกแตกต่างกนัออกไป 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ตวัแปรของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตมากท่ีสุด ซ่ึงให้ความส าคญักบัความสะอาดของห้องพกัและบริเวณ
โรงแรมมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในการเขา้พกัแต่ละคร้ังนั้นใชเ้วลาเขา้พกั 3 – 4 คืน ท าให้นกัท่องเท่ียวคาดหวงั
กบัความสะอาดของโรงแรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพียงพิศ เรือนแปง(2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ี
พกัแรมของผูท่ี้เดินทางเขา้มาในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่คาดหวงัต่อความสะอาดของท่ีพกัมาก
ท่ีสุด เพราะวา่นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาเขา้พกัในแต่ละคร้ังไม่นานมากนกั และตอ้งการความสะอาด ให้ถูกสุขลกัษณะ หาก
พบเจอท่ีพกัใดไม่ให้ความส าคญักบัเร่ืองความสะอาด ผูเ้ขา้พกัจะไม่กลบัมาพกัอีก และประเด็นรองลงมา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการลดราคาห้องพกัช่วง Low season ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช่วงเวลาดงักล่าว เป็น
ช่วงท่ีมีคนเขา้พกันอ้ย การลดราคาห้องพกัจะท าให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวมากข้ึน แทนการมาช่วง High season 
ซ่ึงสอดลอ้งกบักรรณเกษม วสันตวิษุวตั(2551) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทย ใน
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การเลือกใชบ้ริการโรงแรมแบบบูติค ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการปรับราคา
ลดลงในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว(Low season) ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เน่ืองมาจากเป็นช่วงท่ีมีการ
ท่องเท่ียวนอ้ย อีกทั้งควรจดัราคาให้เหมาะสมกบัจ านวนหอ้งพกัท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งจดัท าแพกเกจ รวมกบั
บริการต่างๆ ในราคาพิเศษอีกดว้ย และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการมีจุดเช่ือมต่อ Wi-Fi 
ความเร็วสูงทุกชั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย เป็นกลุ่มท่ีชอบเล่น Social และใชเ้วลาอยูใ่นโลก
ออนไลน์มากข้ึน ท าใหทุ้กๆท่ี ภายในโรงแรมจ าเป็นตอ้งมีจุดเช่ือม Wi-Fi เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการนกัท่องเท่ียว
กลุ่มน้ี ซ่ึงขดัแยง้กบักรรณเกษม วสันตวิษุวตั(2551) ท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความเงียบสงบของ
บริเวณโรงแรม มีความเป็นส่วนตวั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี 
 
6. บทสรุป 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกทีพกัแรมในจังหวดัภูเก็ตของ
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ ท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวและเกิดการพกัคา้งในจงัหวดัภูเก็ต เกิดระหว่าง ศ.1979 – 1994 หรือช่วง พศ. 2522-2537 มีอายุ 24-39 ปี 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเช้ือชาติเอเชียและยโุรป มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกวา่ 50,000 บาท มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตเป็นคร้ังแรก โดยมีการวางแผนก่อนการเดินทางมากกวา่ 2 สัปดาห์ อีกทั้งยงัไดรั้บขอ้มูลและ
ท าการจองห้องพกัผ่านทางออนไลน์ และตดัสินใจเลือกท่ีพกัดว้ยตยเอง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองสูง 
และใชเ้ทคโนโลยเีสมือนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของชีวติ  

ดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า สัญชาติ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมมากท่ีสุด 
เน่ืองจากมีวฒันธรรม การรับรู้  การด าเนินในชีวติ และความชอบในการเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกนั  ท าใหเ้กิดความ
สนใจหรือความตอ้งการนั้นๆแตกต่างออกไปดว้ย และดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ี
พกัแรม พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ มีปัจจยัรายด้านคือ ความสะอาดของห้องพกัและบริเวณโรงแรม ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีปัจจยัรายดา้นคือ การลดราคาห้องพกัช่วง Low Season ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะมีปัจจยั
รายดา้นคือ มีจุดเช่ือมต่อ Wi-Fi ความเร็วสูงทุกชั้น มากท่ีสุด 

6.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
6.1.1 จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดล าดบัแรก คือ ดา้นบุคคล เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ พนักงานตอ้นรับมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส และเป็นกนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ จดัอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบักระบวนการให้บริการของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานในส่วนท่ีตอ้งติดต่อกบั
ลูกค้าโดยตรงคุณสมบัติของบุคลากรท่ีส าคัญคือ เอาใจใส่ลูกค้า มีใจรักในงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค ์                
มีบุคลิกภาพท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บัผูพ้บเห็น เน่ืองจากการให้บริการท่ีดีและมีคุณภาพ เป็นหวัใจหลกัของธุรกิจ
บริการทุกแห่ง ดงันั้นเพ่ือคุณภาพ ในการบริการองคก์รจึงจ าเป็นตอ้งมีการอบรมพนกังานท่ีปฏิบติังาน ใหมี้จิตใจรักใน
งานดา้นบริการ (Service Mind)  
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 6.1.2 จากผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวในล าดบัแรกดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมในจงัหวดัภูเก็ตมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ความสะอาดของหอ้งพกัและบริเวณโรงแรมจดัอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั
กบัความสะอาดในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซ่ึงจดัใหพ้นกังานมีการดูลกัษาความสะอาดอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ในการศึกษาคร้ังถดัไปควรระบุประเทศของนกัท่องเท่ียวท่ีศึกษาใหมี้ความชดัเจน เน่ืองจากผลการวจิยั
พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเช้ือชาติส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรม เพ่ือจะไดมี้ขอ้มูลท่ีสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัแรมไดต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ดร. ประทีป 
เวทยป์ระสิทธ์ิ ท่ีกรุณาสละเวลาใหค้  าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของวทิยานิพนธ์ จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  

ขอขอบคุณบิดา มารดา ท่ีคอยสนับสนุนให้ก าลังใจจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้ ง
ขอขอบคุณนางสาวสาวิตรี ศรีนนัท์ และนายณัฐพฒัน์ เหลืองเลิศไพบูลย ์ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์
เล่มน้ี 
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