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แผนธุรกจิโครงการ ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า 

BUSINESS PLAN FOR RAILAY BEACH RESORT AND PLAZA 

ทศพร กาญจนภมรพฒัน์1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

----------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ  

 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า รวมถึงเก็บ

รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในไร่เล เพื่อนาํไปพฒันา

บริการ และเลือกสินคา้ต่างๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริง 

ซ่ึงการสํารวจวิจยัคร้ังน้ี ต้องการทราบถึงทศันคติของนักท่องเท่ียวว่าควรจดัสร้าง

พลาซ่า ท่ีเป็นแหล่งรวมร้านคา้ขนาดใหญ่ โดยมีแนวคิดท่ีจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

สินคา้และบริการท่ีตอ้งการอยากจะให้มีในพลาซ่า และ ปัจจยัในการตดัสินใจในการ

เขา้ใชบ้ริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า โดยทาํการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงสํารวจ

จากกลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่ีเขา้มาเท่ียวในอ่าว

ไร่เล จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บถูกประมวลดว้ยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติแล้วนํามาวิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อนําผลการศึกษามาใช้

ประกอบการทาํแผนธุรกิจ โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่าผลจากการศึกษา

พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 77.5 เห็นควรให้ในไร่เลสามารถสร้างพลาซ่า ท่ีเป็นแหล่ง

รวมร้านคา้ขนาดใหญ่ โดยมีแนวคิดอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ โดยมีสินคา้ และบริการท่ี

ตอ้งการให้มี คือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 16.7 และคลินิกพยาบาล ร้อยละ

12.7 ตามลาํดบั พฤติกรรมในการท่องเท่ียวไร่เลส่วนใหญ่จะ 

------------------------------------------------------------ 
1นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต  
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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รู้จกัไร่เลจากบุคคลอ่ืนแนะนาํ ร้อยละ 41.7 ส่วนวิธีการจองท่ีพกัในไร่เลจะจองผา่น

อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 52.5 กลุ่มตวัอยา่งเขา้มาจะท่องเท่ียวไร่เลเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 

สัปดาห์ เพื่อเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผอ่น โดยร้อยละ 95.5 มีความรู้สึกประทบัใจและ

อยากกลบัมาท่องเท่ียวในไร่เลอีกคร้ัง ส่วนดา้นโรงแรม ความตอ้งการราคาห้องพกัต่อ

คืนอยู่ท่ีต ํ่ากว่า 1,000 บาท สําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย และไม่เกิน 3,000 บาท 

สําหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ส่วนการท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวสนใจเขา้มาใช้

บริการในโครงการ ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า นั่น โครงการตอ้งมีการรักษา

ความปลอดภยัท่ีดี พนักงานท่ีให้บริการตอ้งพูดจาสุภาพ และมีความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถสร้าง

โครงการไร่เล บีส  รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ในไร่เล เน่ืองจากนักท่องเท่ียวท่ีเคยมา

สัมผสับรรยากาศท่ีไร่เลแล้ว ตอ้งการกลบัมาอีกคร้ัง และมีการแนะนาํบอกต่อ โดย

ความต้องการเ ร่ืองท่ีพักในไร่เลย ังต้องการอยู่มาก รวมถึงความต้องการของ

นักท่องเท่ียวโดยรวมมีความตอ้งการให้สร้างพลาซ่า มูลค่าการลงทุนในโครงการ 

เท่ากบั 270,000,000 บาท โดยประมาณการคืนทุนของโครงการอยู่ท่ี 4.28 ปี มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (NPV) เท่ากบั 179,698,178.12 และท่ีอตัราผลตอบแทน

ตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 23.14% ในระยะเวลาโครงการ 10 ปี  

 

คําสําคัญ : ไร่เล, รีสอร์ท  

Abstract 

The purpose of this independent study is to conduct the feasibility study of 

the business at Rai-Lay Beach Resort and Plaza, and gather the information about 

the tourists visiting Rai-Lay, to improve the services and products to meet with 

tourists’ needs. The objective of the research is to study the attitude of tourists 

towards the plaza which is an establishment consisting large retail shops, goods and 

services providing at the plaza, and factors influencing the visit to the plaza. The 
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survey is conducted using the questionnaire with both Thai and Foreign visitors, in 

the total of 400 sample population. The result of the questionnaire is processed 

using the SPSS program to be used in conducting the feasibility study at Rai-Lay 

Beach Resort and Plaza. 

The result of the research shows that 77.5 of the sample population agrees 

on the plaza project, which the goods and services they would like to have at the 

plaza are restaurants (16.7%) and medical services (12.7%).  Most of the sample 

population knows Rai-Lay from referral (41.7%), most of them make a reservation 

for the accommodation at Rai-Lay by the Internet (52.5%), and the majority of the 

sample population is impressed and would like to make a revisit at Rai-Lay 

(95.5%).  For the hotel service, the price range of the accommodation cost is less 

than 1,000 baht per night for domestic tourists and less than 3,000 baht per night for 

international tourists. The most influencing factors for visitors to visit Rai-Lay are 

security and good quality of services. 

From the research, it can be concluded that it is feasible to start the Rai-Lay 

Beach Resort and Plaza in Rai-Lay. This is because tourists visiting Rai-Lay beach 

would like to make a revisit. The demand on accommodation is high and the tourists 

also have demand on the plaza project. The investment value of this project is 

270,000,000 baht with the payback period of 4.28 years, net present value of 

179,698,178.12, and internal rate of return at 23.14% within 10 years. 

KEYWORD : RAILAY, RESORT  

1. บทนํา  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงของโลกท่ีมีทรัพยากรท่องเท่ียวอยูห่ลากหลาย

ประเภทตั้งแต่ความงามหรือความโดดเด่นของธรรมชาติทั้งทางบกและชายฝ่ังทะเล 

ความวจิิตรของศิลปะและความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ไปจนถึงวิถีชีวิต

ชุมชนชนบทในภูมิภาคต่างๆ กอปรกบัความเป็นคนไทยท่ีมีจิตใจโอบออ้ม เอ้ือเฟ้ือ
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และเป็นมิตร จึงทาํให้ประเทศไทยมีภาพลกัษณ์โดยรวมเป็นท่ีช่ืนชอบและกล่าวถึง

ของชาวโลกมาเป็นเวลาช้านานนับแต่มีการจัดตั้ งองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(อสท.) เม่ือปี 2503 โดยความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดจากธุรกิจท่องเท่ียวภาคเอกชน 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศก็เจริญเติบโตมากข้ึนตามลาํดบั ทั้งน้ี สามารถ

ยืนยนัไดจ้ากปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผ่อน

ในประเทศไทยมีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึนทุกปี จากปี 2503 ซ่ึงมีจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ 81,340 คน นาํรายได้เขา้ประเทศจาํนวน 196 ล้านบาท จาํนวน

นกัท่องเท่ียวและรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนตามลาํดบั และในปี 2553 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนเป็น 15.93 ลา้นคน นาํรายไดเ้ขา้ประเทศจาํนวน 592,794.09 ลา้น

บาท เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ลดการเสียดุลทางการคา้ ส่งผลถึง

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเกิดการกระจายรายไดสู่้ภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจา้งงานประชาชนในทอ้งถ่ิน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคน

ในประเทศ การท่องเท่ียวจึงนบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของ

สังคมไทยในปัจจุบนั  

 อุตสาหกรรมทางด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัท่ี

สามารถสร้างรายได้เป็นอนัดับต้นๆ ให้กับประเทศไทย รวมถึงประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางดา้นการท่องเท่ียวทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ

และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน จึงสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นจาํนวนมากในแต่ละปี 

ความเป็นมาของโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 354 

หมู่ท่ี 2 อ่าวไร่เล ตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี จาํนวนเน้ือท่ีในโครงการอยู่

ท่ี 12-3-48 ไร่ (5,148 ตารางวา) ซ่ึงมีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นท่ีพกัท่ีมีความ

แตกต่างจากท่ีพกัในอ่าวไร่เล โดยมีแนวคิดในการออกแบบ ดงัน้ี  

แนวคิดท่ี1 Beach Feeling Shopping Plaza คือ ให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติไดส้ัมผสับรรยากาศในการเลือกซ้ือสินคา้ในบรรยากาศของชายทะเล 

การใส่ชุดวา่ยนํ้าและเดินเทา้เปล่าในการเลือกซ้ือสินคา้  

แนวคิดท่ี2 Sea, Boat and Sand คือ ภาพรวมของการออกแบบโครงการนาํ

แนวคิดมาจาก ทะเล, เรือ (ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไร่เล) และ ทราย มารวมเขา้ดว้ยกนั  
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แนวคิดท่ี3 Nature Touch คือ ท่ีพกัท่ีสร้างความแตกต่างหลีกหนีจากบรรยาย

กาศของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถสัมผสักบับรรยากาศ

ธรรมชาติของทะเลกระบ่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

แนวคิดท่ี4 Colorful and Jungle Theme คือ เนน้สีสันสดใสและกล่ินอายของ

ป่า มาประกอบอยูใ่นโครงการ  

แนวคิดท่ี5 Relaxing and Comfortable คือ ให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกผอ่น

คลายเม่ือไดม้าพกัและมีความเป็นอยูแ่บบพอเพียง  

การศึกษงานวจิยัฉบบัน้ี เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และสํารวจความตอ้งการของ

นักท่องเ ท่ียวท่ี เข้ามาเ ท่ียวในไร่เล  เพื่อทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ

นกัท่องเท่ียว ว่ามีความตอ้งการอยา่งไรเพื่อนาํไปปรับใช้กบัแผนธุรกิจของโครงการ 

และคิดแผนเร่ืองการหาทุนในการก่อสร้างโครงการต่อไป   

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจโครงการไร่เล 

บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลและสาํรวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียว

ในไร่เล  

3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้า นาํไปพฒันาบริการของโรงแรม และพลาซ่าให้ตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้  

4. เพื่อจดัทาํแผนธุรกิจโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

2. นําข้อมูลความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวในไร่เล 

จงัหวดักระบ่ี เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  

3. นาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจยัภายใน และภายนอก ของ

โครงการ ไปกาํหนดเป็นแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 

4. จดัทาํแผนธุรกิจโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า  
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สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานท่ี1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

และ รายได ้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั  

สมมติฐานท่ี2 โอกาสในการกลบัมาเท่ียวไร่เลอีกคร้ังมีผลต่อการตดัสินใจเขา้

ใชบ้ริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ  อาย ุ

- ภูมิลาํเนา  สถานภาพ 

- อาชีพ  รายได ้ 

พฤตกิรรมในการท่องเทีย่วทีไ่ร่เล 

- รู้จกัไร่เล 

- จองท่ีพกั 

- จาํนวนวนัท่ีไร่เล 

- วตัถุประสงค ์

- ผูร่้วมทาง 

- จาํนวนผูร่้วมทาง 

- จาํนวนคร้ังท่ีมา 

- กลบัมาอีกหรือไม่  

ความต้องการของลูกค้า (7’P) 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นส่งเสริมการขาย 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นการสร้างลกัษณะ         

ทางกายภาพ 

- ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 

ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

2. แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ือง “แผนการทาํธุรกิจไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า” นั้นผู ้

ศึกษาจะทําการเก็บรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทั้ ง

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปในการศึกษา ดงัน้ี  

ธุรกิจบริการดา้นท่ีพกั หรือธุรกิจโรงแรม (Lodging) เป็นธุรกิจท่ีจดับริการ

ดา้นหอ้งพกั ใหก้บันกัท่องเท่ียว และนอกจากห้องพกัแลว้ จะตอ้งมีบริการดา้นอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย โดยมีหลกัใน

การจดัการอนัสําคญัท่ีสุดคือ การทาํให้แขกรู้สึกประทบัใจ และอบอุ่นเหมือนอยูบ่า้น 

(Feel like at home) อาจกล่าวไดว้า่ในปัจจุบนั ธุรกิจโรงแรม (Lodging) มีการเติบโต

ควบคู่กบัธุรกิจท่องเท่ียว (Travel & Tourism) เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเม่ือมาเท่ียวแลว้ 

ก็ตอ้งการความตอ้งการขั้นพื้นฐาน อนัได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั และบริการดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ธุรกิจโรงแรมจะมีการเติบโตได ้

Schiffman and Kanuk (1994) ให้แนวคิดไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการซ้ือ การใช ้การ

ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความ

ตอ้งการของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระทาํของ

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ และการใช้สินคา้ นักการตลาดมีความจาํเป็นตอ้งศึกษา 

และวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผล 2 ประการ ดงัน้ี 

(ก) พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาํให้

ธุรกิจประสบความสําเร็จ ถา้กลยุทธ์การตลาดตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ได ้

(ข) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) 

ท่ีว่าการทาํให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุน้ีต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจัดส่ิง

กระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

Philip Kotler (1997) ให้แนวคิดไวว้่า ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความ

ต้องการของผูบ้ริโภคทางด้านต่างๆ และเพื่อท่ีจะจัดส่ิงกระตุ้นทางการตลาดให้
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

เหมาะสม สนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยลกัษณะ

ของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม และปัจจัย

ทางดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงัน้ี 

ส่ิงกระตุน้ หมายถึง ส่ิงท่ีผลกัดนัให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตดัสินใจ 

ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย และส่ิงกระตุน้จากภายนอก 

ความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องดาํ เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ี

ไดรั้บส่ิงกระตุน้ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือจาํหน่ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา

ความรู้สึกดงักล่าว เพื่อจะไดใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 การตอบสนอง คือ พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของบุคคลหลงัจากมีส่ิง

กระตุน้ ซ่ึงหมายถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(2547) ให้แนวคิดไว้

วา่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกหาทางปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงจาก

บรรดาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์บาง

ประการพิจารณาการตดัสินใจ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

(ก) การตดัสินใจตอ้งมีทางเลือก และทางเลือกท่ีจะกระทาํการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงนั้น ตอ้งมีมากกวา่หน่ึงทางเลือก จึงตอ้งทาํการตดัสินใจ 

(ข) การตดัสินใจตอ้งมีจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ

หลายอยา่งท่ีตอ้งการบรรลุและเราเองยงัไม่แน่ใจวา่หนทางเลือกต่าง ๆ ท่ีจะทาํไดน้ั้น

ทางเลือกท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้กวา่กนั 

(ค) การตดัสินใจเป็นเร่ืองของกระบวนการใชค้วามคิด ใชห้ลกัเหตุผลเป็น

เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก หลกัเกณฑ์ท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินทางเลือกท่ีสําคญั 

คือ ความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบต่อวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นแนวความคิดท่ีสําคญัอยา่ง

หน่ึงทางการตลาด เพราะการบริหารการตลาดเพื่อสร้างความพอใจให้กบัลูกค้า 

นกัการตลาดจะใชส่้วนประสมการตลาดเป็นเคร่ืองมือหลกัสําคญั ซ่ึงจะตอ้งพฒันาให้

สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย (target market) ท่ีไดเ้ลือกสรรไว ้ 
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หลกัการตลาด 7P (Marketing Mix) ซ่ึงหลกัการใช ้คือการวางแผนในแต่ละ

ส่วนให้เข้ากนั และเป็นท่ีต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเราเลือกเอาไวใ้ห้มากท่ีสุด 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์(Product), ราคา(Price), สถานท่ี(Place), ส่งเสริมการตลาด

(Promotion), บุคคล(People), การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ(Physical 

evidence and presentation) และ กระบวนการ(Process)  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการและความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในอ่าวไร่เล จงัหวดั กระบ่ี เพื่อใชเ้ป็นแนว

ทางการทาํแผนธุรกิจโครงการ ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี 

อิตถีรัตน์ จันทร์แสงทอง (2548) ได้ทาํการศึกษาปัจจยักับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย: กรณีศึกษา เกาเสม็ด จงัหวดัระยอง พบว่า

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ จาํนวนคนท่ีเดินทางมาดว้ย จาํนวนวนัท่ีท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในรอบ 1 ปี และ

แนวโนม้ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอีกในอนาคต ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 อิตถีรัตน์ จันทร์แสงทอง (2548) ได้ทาํการศึกษาปัจจยักับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย: กรณีศึกษา เกาเสม็ด จงัหวดัระยอง พบว่า

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ จาํนวนคนท่ีเดินทางมาดว้ย จาํนวนวนัท่ีท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในรอบ 1 ปี และ

แนวโนม้ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอีกในอนาคต ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัญญา ซ้ิมส่ือ (2547) จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไทยต่อ

การบริการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง : 

ศึกษาเฉพาะกรณี เกาะเสม็ด พบว่านักท่องเท่ียวไทยมีความพึงพอใจต่อการบริการ

ท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด จาํแนกตามสถานภาพสมรส 



11 
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ดา้นกฎระเบียบและการปฏิบติัของนกัท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมและนนัทนาการ ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก และดา้นการจดัภูมิทศัน์และทศันียภาพและดา้นรวม แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

อรุณี ปัญญามูลวงษา (2542) จากการศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใน

การใชบ้ริการท่ีพกัตากอากาศในอาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่นกัท่องเท่ียวมี

เหตุผลในการเลือกใช้บริการท่ีพกัตากอากาศ ความตอ้งการตกแต่งสวนและบริเวณรี

สอร์ท ท่ีไม่แตกต่างกนัตามสัญชาติโดยนักท่องเท่ียวทุกสัญชาติส่วนใหญ่เลือกใช้

บริการท่ีพกัตากอากาศ เน่ืองจากตอ้งการใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 

กรองทอง อมัวงษ์ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่าผูท่ี้มาใช้

บริการโรงแรมส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้ทางดา้นราคาจากการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

อาชีพแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัเน่ืองมาจากวา่อาชีพมีส่วน

สัมพนัธ์กบัการใชจ่้ายจึงมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

เรวตั ทองประดา (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวยุโรป

ตะวนัออกท่ีมาท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบวา่รายไดเ้ป็นปัจจยัในการกาํหนดความน่าจะ

เป็นในการตดัสินใจกลบัมาเท่ียวเมืองพทัยาในทิศทางบวก สรุปว่านกัท่องเท่ียวท่ีมี

รายได้สูงจะมีโอกาสตัดสินใจกลับมาท่องเท่ียวเมืองพัทยามากกว่าชาวยุโรป

ตะวนัออกท่ีมีรายไดต้ ํ่า 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งสํารวจความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวใน   

ไร่เล จงัหวดักระบ่ี ใชก้ารวิจยัเชิงประยุกธ์ (Applied Research) ท่ีมุ่งเนน้ตอบปัญหา

ในลักษณะเฉพาะประเด็น หรือเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสินใจ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง และ

จะใช้การประมวลผลทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชก้ารศึกษา

คร้ังน้ี  เ ป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบหลายตัวเ ลือก  (Multiple-Choice 
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Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Rating Scale)ในส่วนของประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเท่ียวในไร่เล 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีไดส้ัมผสับรรยากาศและใชบ้ริการท่ีพกัจริงๆในไร่เล โดยสํารวจ

จากขอ้มูลจริง ตามสถิติจาํนวนหางตัว๋เรือรับ-ส่งเขา้ไปยงัไร่เล และการสถิติเช็คอิน

จากโรงแรมต่างๆ ต่อเดือนในไร่เล รวมมีจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปท่องเท่ียว

ประมาณ 150,000 คนต่อปี (400 คนต่อวนั) โดยใชค้่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาด

เคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงการศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

1. การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์, พฤติกรรมในการท่องเท่ียวในไร่เล และความ

ตอ้งการของลูกคา้ (7’P) ของกลุ่มตวัอยา่งใชค้่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจใช้บริการ ไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. การทดสอบสมมติฐานท่ี1 ใช ้Independent Sample Test (T-Test) และ One Way 

ANOVA หรือ F-Test   

4. การทดสอบสมมติฐานท่ี2 ใช ้Independent Sample Test (T-Test)  

4. ผลการวเิคราะห์ 

ส่วนที1่ สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  

 จากการท่ีผูศึ้กษาได้ทาํการสํารวจกลุ่มตวัอย่าง 400 คน กลุ่มตวัอย่างท่ี

ทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55 มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 33.5 มี

สถานภาพสมรส ร้อยละ 54.2 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ร้อยละ 23.8 

และท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวต่างประเทศมาจากสหราชอาณาจกัร ร้อยละ 9.2 มีอาชีพรับจา้ง 

ร้อยละ 37.5 มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 10,000 $US ต่อเดือน ร้อยละ 27 และ อยูใ่น

ระดบั 40,001 ถึง 50,000 $US ต่อเดือน รองลงมา ร้อยละ 22.5   

ส่วนที2่ สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการในการท่องเทีย่วในไร่เล  

 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ามาเท่ียวในไร่เลซ่ึงรู้จกัไร่เลจากช่องทาง

บุคคลอ่ืนแนะนาํ คิดเป็นร้อยละ 41.7 การจองท่ีพกัเป็นการจองผ่านอินเตอร์เน็ต คิด
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เป็นร้อยละ 52.5 เขา้มาใชเ้วลาท่องเท่ียวไร่เลเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 สัปดาห์ คิดเป็น

ร้อยละ 31 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 

71 ซ่ึงการมาท่องเท่ียวจะมากบัคนรู้ใจ (แฟน) คิดเป็นร้อยละ 30.5 ผูร่้วมเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวรวมจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 กลุ่มตวัอย่างเพิ่งเคยเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวท่ีไร่เลเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 51 และมีความรู้สึกประทบัใจและอยาก

กลบัมาท่องเท่ียวในไร่เลอีก คิดเป็นร้อยละ 95.5  

ส่วนที3่ สรุปผลการวเิคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการ

ใช้บริการโครงการ ไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ที่เป็นปัจจัยจากส่วนผสมทาง

การตลาด (7Ps)  

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่งเห็นควรท่ีในโครงการไร่เล บีช รีสอร์ท 

แอนท ์พลาซ่า จะสร้างพลาซ่า ท่ีเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ ขนาดใหญ่ท่ีมีแนวคิดอยู่

ร่วมกบัธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 77.5 โดยสินคา้หลกัท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้มีใน

พลาซ่า 3 อนัดบัแรก คือ อาหารและเคร่ืองด่ืม, อุปกรณ์สําหรับดาํนํ้ า และ ร้านขาย

ของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 16.7, 12.5 และ 11.3 ตามลาํดบั และ สินคา้ประเภทบริการ

ท่ีตอ้งการให้มีในพลาซ่า 3 อนัดบัแรก คือ คลินิกรักษาพยาบาล รองลงมาเท่ากนั คือ 

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม, ร้านอินเตอร์เน็ต และ ร้านคา้ท่ีบริการเก่ียวกบัการดาํนํ้ า คิด

เป็นร้อยละ 12.7, 11.1 และ 9.6 ตามลาํดบั  

2. ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นวา่ราคาห้องพกัในโครงการไร่เล บีช 

รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ควรจะอยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 1,000 บาทต่อคืน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

48.5 และ 1,001-3,000 บาทต่อคืนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 43  

3. ปัจจัยด้านสถานท่ี กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าบรรยากาศท่ีต้องการใน

โครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ควรจะมีบรรยากาศซ่ึงมีความเป็นธรรมชาติ

คิดเป็นร้อยละ 67 และบรรยากาศท่ีตอ้งการสําหรับห้องพกัในโครงการ เป็นห้องพกัท่ี

ติดทะเล คิดเป็นร้อยละ 60.25  

4. ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการประชาสัมพนัธ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่ คือ 
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อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 45.7 และโปรโมชัน่ท่ีกลุ่มลูกคา้สนใจ คือ ลดราคาเป็น

ช่วงเวลาตามท่ีกาํหนด คิดเป็นร้อยละ 44.5  

5. ปัจจัยด้านบุคคล กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการให้บริการของพนักงานใน

โครงการไร่เล บีช   รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีทาํให้ประทบัใจ คือ พูดจาสุภาพ คิดเป็น

ร้อยละ 45 และ มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 37.25  

6. ปัจจัยด้านการสร้างลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหตุผลท่ี

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า คือ มีความปลอดภยั 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 และห้องพกัโรงแรมมีความสะอาด รองลงมา คิดเป็น

ร้อยละ 25  

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหตุผลท่ีทาํให้กลับมาใช้

โครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า อีกคร้ัง คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ 

คิดเป็นร้อยละ 48.2  

ส่วนที่4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการในไร่เล บีช   

รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า 

 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการในไร่เล 

บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.69 เม่ือ

พิจารณาในแต่ละปัจจยัพบว่าปัจจยัดา้นบรรยากาศ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

4.36, ปัจจยัการมีพลาซ่าในโครงการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.73, ปัจจยัดา้น

ท่ีพกั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.10, ปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 

โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.69, ปัจจยัดา้นสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.50, ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

3.64, ปัจจยัดา้นการบริการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68, ปัจจยัดา้นอาหาร 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60, ปัจจยัดา้นการเดินทาง อยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.56, ปัจจยัดา้นกิจกรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.56, 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31  
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ส่วนที5่ สรุปผลการเปรียบเทียบผลกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการกลับมาเที่ยวยังไร่เลกับตัว

แปรทีสํ่าคัญ  

 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการกลบัมาเท่ียวยงัไร่เลอีก เพศชายมีโอกาสกลบัมาท่ี

ร้อยละ 95.9 มากกว่าเพศหญิงมีโอกาสกลบัมาท่ีร้อยละ 95, กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อปีท่ีมากกวา่ 60,000 $US มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ100, กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนวนัท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในไร่เลท่ี 4 คืน และ 5 คืน มีโอกาสกลบัมาอีก

คร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ100, กลุ่มตวัอย่างท่ีมาเท่ียวท่ีไร่เลมากกว่า 1 คร้ัง มีโอกาส

กลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 96.6, กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นควรให้สร้างพลาซ่าในไร่เล 

มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 97.70 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เห็นควรห้า

สร้างพลาซ่าในไร่เล มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังท่ีร้อยละ 87.70, กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นว่า

ราคาหอ้งพกัต่อคืน 1,000-3001 บาทต่อคืน มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ

97.10, กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการบรรยากาศท่ีมีความเป็นธรรมชาติ มีโอกาสกลบัมาอีก

คร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 97.8, กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกบรรยากาศของห้องพกัติดพลาซ่า มี

โอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 100, กลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจรูปแบบแพคเกจ

แบบเหมาจ่ายค่าห้องรายสัปดาห์/รายเดือน มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 

96.8, กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความประทบัใจการบริการของพนกังาน ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา

ต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 100, กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ตดัสินใจเลือกใช้บริการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า เน่ืองจากเหตุผลดา้นความ

ปลอดภยัมีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 98 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลใน

การกลบัมาใช้บริการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า อีก ด้วยเหตุผลการเดินทาง

สะดวก มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ100  

ส่วนที6่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   

สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท 

แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, พลาซ่า, ราคา, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, การ

เดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั 

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัท่ีพกั  

สมมติฐานที่ 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท 

แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, ท่ีพกั, พลาซ่า, 

ราคา, ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, 

การเดินทาง และ กิจกรรม  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัความปลอดภยั 

สมมติฐานที่ 1.3 สถานะภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, พลาซ่า, ราคา, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, การ

เดินทาง และ กิจกรรม  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัท่ีพกั และความปลอดภยั 

สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไร่เล บีส รีสอร์ท  

แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, พลาซ่า, ราคา, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, การ

เดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั 

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัท่ีพกั  

สมมติฐานที่ 1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อปีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไร่เล 

บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยัราคา, ความสะดวกสบาย, 

อาหาร, การเดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, ท่ีพกั, พลาซ่า, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม และการบริการ    

สมมติฐานที่ 2 โอกาสในการกลบัมาเท่ียวไร่เลอีกคร้ังท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ท่ีไม่แตกต่างกัน ผลการ

ทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, ท่ีพกั, พลาซ่า, 

ราคา, ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, การ

เดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัอาหาร  

5. อภิปรายผล 

พฤติกรรมในการท่องเทีย่วในไร่เล  

1. แหล่งข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํให้รู้จักไร่เลมาจากการแนะนําจาก

บุคคลอ่ืนๆ ท่ีรู้จกัมากท่ีสุดและจากช่องทางอินเตอร์เน็ตรองลงมา 

2. การจองห้องพกัในไร่เลของกลุ่มตวัอย่าง จองผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

มากท่ีสุด และเดินทางเขา้มาจองในพื้นท่ีเลยรองลงมา  

3. การเขา้มาท่องเท่ียวในไร่เลส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะเขา้มาอยู่เป็นระยะ

เวลานานมากกวา่ 1 สัปดาห์ เป็นส่วนใหญ่ การมาเช้าเยน็กลบัมีเป็นส่วนนอ้ย แสดง

ใหเ้ห็นวา่ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาท่ีไร่เล คือ ตอ้งการท่ีจะเขา้มานอนพกัคา้งคืน  

4. วตัถุประสงคใ์นการเขา้มาในไร่เล ของกลุ่มตวัอย่างมาเพื่อท่องเท่ียวและ

พกัผอ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือการเขา้มาเพื่อทาํกิจกรรมปีนผา 

5. การเดินทางเขา้มาของกลุ่มตวัอยา่งจะเดินทางมากบัคนรู้ใจ(แฟน), เพื่อน 

โดยมีผูร่้วมเดินทาง 1 ถึง 2 คน และเดินทางมาเป็นครอบครัว  

6. กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเป็นคร้ังแรก รองลงมาคือ มาท่องเท่ียวแลว้

มากกวา่ 1 คร้ัง  

7. กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวยงัไร่เล

อีก  



18 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps)  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- กลุ่มตวัอยา่งเห็นควรวา่สามารถสร้างพลาซ่าในไร่เลได ้แต่ตอ้งแนวท่ี

อยูร่่วมกบัธรรมชาติ  

- สินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้มีในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า ไดแ้ก่ ประเภทกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม, อุปกรณ์ดาํนํ้ า, ของท่ีระลึก และ 

อุปกรณ์ปีนผา ส่วนความตอ้งการสินคา้ท่ีมียีห่อ้ มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด  

- ประเภทบริการท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีในโครงการไร่เล บีส         

รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า มากท่ีสุด ไดแ้ก่ คลินิกรักษาพยาบาล รองลงมา คือ ร้านอาหาร 

และ ร้านอินเตอร์เน็ต  

2. ดา้นราคา  

- ราคาห้องพกัท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือก คือ ราคาห้องพกัต่อคืนท่ี

ราคาไม่เกิน 1,000 บาท และ ราคาตั้งแต่ 1,001 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท  

3. ดา้นสถานท่ี  

- บรรยากาศท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า มีคือ เป็นสถานท่ีท่ีเขา้ไปแลว้มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เขา้มาแลว้สามารถทาํ

ใหรู้้สึกผอ่นคลายได ้ 

- บรรยากาศของท่ีพกัท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ คือ ห้องพกัท่ีเห็นวิวทะเล 

และหอ้งพกัท่ีเห็นววิภูเขา  

4. ดา้นส่งเสริมการขาย  

- ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายแลว้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

คือ อินเตอร์เน็ต, หนงัสือนาํเท่ียว และ การแนะนาํจากคนรู้จกั ส่วนส่ือโทรทศัน์/วิทยุ, 

ป้ายโฆษณา หรือ แผน่พบั/ใบปลิว ไม่มีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

- โปรโมชัน่ท่ีทาํใหก้ลุ่มเป้ามายสนใจมาใชบ้ริการท่ีโครงการไร่เล บีส รี

สอร์ท แอนท ์พลาซ่า คือ ทาํโปรโมชัน่ลดราคาตามช่วงเวลาต่างๆ  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

 5.ดา้นบุคคล  

- การบริการของพนกังานในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

ท่ีทาํจะให้กลุ่มตวัอย่างประทบัมากท่ีสุดคือ มีพูดจาสุภาพ และมีความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ  

    6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

- การตัดสินใจเลือกใช้บริการในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า ของกลุ่มตวัอย่าง โดยเลือกท่ีความปลอดภยั และ ห้องพกั/โรงแรมมีความ

สะอาด 

 7.ดา้นกระบวนการ  

a. การท่ีจะกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าควรกลบัเขา้มาใชบ้ริการท่ีโครงการไร่เล 

บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า อีกคร้ัง จะพิจารณาจากความรวดเร็วในการให้บริการ และ

ประทบัใจในบรรยากาศของโครงการ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าใช้โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า  

ปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเขา้ใช้โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า คือปัจจยัดา้นบรรยากาศ และความปลอดภยัเม่ือเขา้มาอยูใ่นโครงการให้ ส่วน

ปัจจัยเร่ืองกิจกรรม และท่ีพกั จะอยู่ในระดับปานกลางในการตดัสินใจของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรม ความตอ้งการ และปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะนาํไปใชป้ระกอบการ

ทาํแผนธุรกิจสาํหรับ โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ไดด้งัน้ี  

1. การทาํประชาสัมพนัธ์โครงการ ตอ้งเน้นท่ีส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นหลกั และ

ตอ้งทาํให้โครงการมีจุดเด่นทาํให้นกัท่องเท่ียวประทบัใจแลว้เป็นการบอกต่อแบบ

ปากต่อปาก  

2. การจองห้องพกัสามารถจองผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยทาํโปรแกรมให้

สามารถเขา้ใจง่ายและมีความปลอดภยัในการจ่ายค่าบริการ 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

3. มีห้องพกัหลายรูปแบบ ทั้งห้องวิวติดทะเล, ติดภูเขา, ติดสระนํ้ า และติด

พลาซ่า โดยเนน้กลุ่มนกัท่องเท่ียวตอ้งการเช่าห้องในระยะยาว (มากกว่า 1 สัปดาห์) 

โดยทาํโปรโมชัน่ต่างๆเพิ่มเติมสาํหรับกลุ่มน้ี  

4. จัดทําโป รโมชั่นรวมกับ การปีนผาและดํานํ้ า  ซ่ึ ง เ ป็นกิ จกรรม ท่ี

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ และมีกิจกรรมท่ีเหมาะสําหรับคู่รักท่ีเดินทางมา
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ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป   
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โครงการแลว้ เพื่อนาํผลท่ีไดม้าศึกษาถึงขอ้จาํกดัรวมถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ี
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ต่างประเทศ.” กรณีศึกษา สถานท่ีพกัแรม ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร. 
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บริการโรงแรมในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ 
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