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บทคัดย(อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค]เพื่อศึกษาขgอมูลดgานประชากรศาสตร]ของนักทmองเที่ยวที่มีผลตmอการเลือกเขgาพัก

บริการโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี ่ ในชmวงสถานการณ]โควิด-2019 และศึกษาระดับความพึงพอใจของ

นักทmองเที่ยวที่มีตmอการใชgบริการโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โควิด-2019  โดยเปwนการวิจัย

เชิงปริมาณ ใชgแบบสอบถามเปwนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขgอมูล จากกลุmมตัวอยmางนักทmองเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 

คน โดยใชgการสุmมแบบบังเอิญ สถิติที่ใชgในการวิจัยในการวิเคราะห]ขgอมูลประกอบดgวย คmารgอยละ คmาเฉลี่ย และคmาสmวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวmานักทmองเที่ยวสmวนใหญmเปwนเพศหญิง ชmวงอายุ 20- 29 ป~ สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี  อาชีพนักเรียน นักศึกษา รายไดgตmอเดือนต่ำกวmา 10,000 บาท นักทmองเที่ยวสmวนใหญmอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร ไดgรับวัคซีนครบแลgว 2 เข็ม ชนิดวัคซีนที่ไดgรับมากที่สุด คือ วัคซีน AstraZeneca ผลการวิเคราะห]

ขgอมูลระดับความพึงพอใจของนักทmองเที่ยว พบวmาโดยภาพรวมนักทmองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตmอการบริการของ

โรงแรมบนหมูmเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดgานกายภาพ สูงสุด รองลงมาคือ ดgานพนักงาน

บริการ ดgานกระบวนการใหgบริการ และดgานสถานที่ ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, นักทmองเที่ยว, บริการโรงแรม, โควิด 2019, เกาะพีพ,ี จังหวัดกระบี ่
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Abstract 

This research aims to study demographic insights of tourists affecting the choice of hotel 

services on Phi Phi Island, Krabi province during the COVID-19 pandemic and study the tourist 

satisfaction on Phi Phi Island, Krabi Province’s hotel services during the Covid 2019 pandemic. The 

quantitative research was conducted, and questionnaire was used to collect data from 400 Thai 

tourists with an accidental sampling technique. The statistics used in this study were percentage, 

mean, and standard deviation. It was found that most of the tourists in this study were female, aged: 

20 - 29 years, marital status: single, occupation:  students, income: less than 10,000 Baht per moth, 

most of them live in Bangkok, and get the second vaccination of AstraZeneca already. The study also 

showed that overall, the tourist satisfaction on Phi Phi Island, Krabi Province’s hotel services during 

the Covid 2019 pandemic was at the high level. The physical aspect was the highest rated followed 

by employee aspect, service procedure aspect and the site aspect accordingly.  

 

Keywords: Satisfaction, Tourists, Hotel Services, COVID-19, Phi Phi Island, Krabi Province  
 

 

บทนำ 

อุตสาหกรรมการทmองเที่ยวเปwนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตmอเศรษฐกิจโลก แตmละประเทศมีการลงทุนใน

อุตสาหกรรมทmองเที่ยวเปwนอยmางมาก ซึ่งสามารถสรgางรายไดgอยmางมากมายใหgแกmหลายประเทศในโลก จึงนับเปwนกลไก

สำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทั่วโลก แตmเมื่อตgนป~ 2563 หลายประเทศทั่ว

โลกเผชิญกับสภาวการณ]แพรmระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปwนสายพันธ]ใหมmที่ไมmเคยพบมา

ก mอนในมน ุษย ]  ก mอให g เก ิดอาการป �วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร m เช ื ้ อจากคนส ู mคนไดg   

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) โดยองค]การอนามัยโรค (World Health Organization) ไดgประกาศใหgการแพรmระบาด

ของไวรัสนี้ เปwนโรคติดตmออันตราย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ] 2563 และขณะนี้การแพรmระบาดดังกลmาว ไดgแพรmไปทั่วโลก 

และไดgสmงผลกระทบเปwนวงกวgางตmอหลากหลายประเทศทั่วโลก และยังพบวmายอดผูgติดเชื้อโควิค-19 ในแตmละวันมีจำนวน

ที่ไมmลดลงและยังพบเจอการแพรmระบาดที่มีผูgสัมผัสกับผูgติดเชื้อโควิค-19 เพิ่มขึ้นอยmางตmอเนื่อง (ศูนย]ขgอมูล COVID-19, 

2564)  สmงผลกระทบถึงเศรษฐกิจทางการคgา รgานอาหาร โรงแรม ธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมการทmองเที่ยวและ

บริการ รวมไปถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ศูนย]วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไดgประเมินผลกระทบของโรค

ระบาดไวรัสโควิด-2019 วmาจะทำใหgเศรษฐกิจโลกหดตัวรgอยละ 3.2 และเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงราวรgอยละ 2.1-5.4 

จากสถานการณ]ปกติ หากมีการบังคับใชgมาตรการล็อกดาวน] 2 เดือน โดยประเทศไทยจะไดgรับผลกระทบมากที่สุดใน

บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน จากการที่นักทmองเที่ยวคาดวmาจะลดลงรgอยละ 60 จากป~ที่แลgว การขาดตอนของหmวงโซm

การผลิตทั้งในและตmางประเทศ และผลของตัวทวีคูณ ทำใหgการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอาจหดตัวรgอยละ 5.4 (สม

ประวิณ มันประเสริฐ, 2563)  

เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปwนหมูmเกาะในอุทยานแหmงชาติหาดนพรัตน]ธารา-หมูmเกาะพีพี ซึ่งเปwนแหลmงทmองเที่ยวที่

สวยงาม ไดgรับความนิยมในหมูmนักทmองเที่ยวชาวไทยและชาวตmางชาติ จากสถานการณ]โรคระบาดไดgสmงผลกระทบดgาน

จำนวนนักทmองเที่ยวที่ลดลงเปwนอยmางมาก จากยอดจำนวนนักทmองเที่ยว ป~ 2560 จำนวน 2,001,436 คน ลดลงเหลือ
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จำนวน 1,146,143 คน ในป~ 2562 (สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่, 2562) สmงผลใหgภาคอุตสาหกรรมการบริการ การ

ทmองเที่ยว และการโรงแรมไดgรับผลกระทบเปwนอยmางมาก  

ผูgวิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญของป�ญหาดังกลmาว จึงไดgทำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวตmอการ

บริการของโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โรคระบาดโควิด 2019 เพื่อที่จะเขgาใจขgอมูลของ

นักทmองเที่ยวที่มีผลตmอการเลือกเขgาพักบริการโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โควิด-2019 และ

เขgาใจความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการใชgบริการโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โควิด-

2019 โดยเปwนการประเมินการบริการของโรงแรมในดgานที่นักทmองเที่ยวใหgความสำคัญ ไดgแกm ดgานสถานที่ ดgานพนักงาน 

ดgานกายภาพ และดgานกระบวนการในการใหgบริการ (จันทิมา รักมั่นเจริญ, 2558) โดยผลวิจัยสามารถเปwนขgอมูลใหg

ผูgประกอบการดgานการโรงแรมสามารถปรับกลยุทธ]ใหgเขgากับสถานการณ]ที่กำลังเกิดขึ้น สามารถสรgางความเชื่อมั่น

ใหgกับนักทmองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทmองเที่ยวใหgกลับมาใชgบริการไดgอีกครั้ง เนื่องจากรายไดgหลักของประเทศไทย

สmวนใหญmมาจากอุตสาหกรรมการทmองเที่ยวและบริการ นอกจากนี้การวิจัยเรื่องนี้มีสmวนเกี่ยวขgองกับสาขาที่ผูgวิจัยกำลัง

ศึกษาโดยตรง ซึ่งผูgวิจัยสามารถนำไปปรับใชgกับสายอาชีพนี้ในอนาคตไดgตmอไป  

 

วัตถุประสงคaของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขgอมูลดgานประชากรศาสตร]ของนักทmองเที่ยวที่มีผลตmอการเลือกเขgาพักบริการโรงแรม บนเกาะพีพี 

จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โควิด-2019 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการใชgบริการโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในชmวง

สถานการณ]โควิด-2019 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวขNอง 

อุตสาหกรรมโรงแรม 

อุตสาหกรรมโรงแรม หมายถึง ความพยายามของกิจการที่จะสรgางภาพพจน]ความเปwนมิตรกับลูกคgาใหgมากขึ้น

จากการดำเนินธุรกิจแบบเดิมในอดีต โดยไมmใชmเปwนเพียงการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม หgองพัก และการใหgการตgอนรับ

ลูกคgาเทmานั้น แตmไดgรวมถึงการใหgบริการในดgานอื่น ๆ เมื่อลูกคgาเกิดความตgองการในชmวงเวลาพักผmอนดgวย การประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมไมmไดgจัดตั้งขึ้นมาเพื่อขายผลิตภัณฑ] เชmน สบูm แป�ง หรือการดูแลสวนหยmอมหรือสนามหญgา

เทmานั้น แตmอุตสาหกรรมโรงแรมนั้นจะตgองเนgนหรือใหgความสำคัญของผลผลิตโดยรวมซึ่งก็คือ การรวมผลผลิตหรือ

ผลประโยชน]ที่จะใหgแกmลูกคgาเขgาดgวยกัน (Weick & Roberts, 1993) 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ]ใหมm 2019 เปwนตระกูลของไวรัสที่กmอใหgอาการป�วยตั้งแตmโรคไขgหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่

มีความรุนแรงมาก เชmน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน

รุนแรง (SARS-CoV) เปwนตgน ซึ่งเปwนสายพันธุ]ใหมmที่ไมmเคยพบมากmอนในมนุษย]กmอใหgเกิดอาการป�วยระบบทางเดินหายใจ

ในคน และสามารถแพรmเชื ้อจากคนสูmคนไดg โดยเชื ้อไวรัสนี ้พบครั ้งแรกในการระบาดในเมืองอู mฮั ่น มณฑลหูเป�ย] 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชmวงปลายป~ 2019  สmวนใหญmแพรmกระจายผmานการสัมผัสกับผูgติดเชื้อ ผmานทางละอองเสมหะ

จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย ป�จจุบันยังไมmมีหลักฐานสนับสนุนการแพรmกระจายเชื้อผmานทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัส

แลgวมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพรmเชื้อผmานทาง Fexo-oral route ไดgดgวย วิธีการป�องกันตนเองหลีกเลี่ยงการ
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สัมผัสใกลgชิดผูgมีอาการป�วย รักษาระยะหmางอยmางนgอย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไมmไดg

ลgางมือ ควรลgางมือบmอยๆ ดgวยน้ำและสบูm หรือน้ำยาแอลกอฮอล]ลgางมือ 70% หากมีไขg ไอ หายใจลำบาก ใหgไปพบ

แพทย]ทันที และแจgงประวัติการเดินทาง (กรมควบคุมโรค, 2563) 

 

แนวทางความปลอดภัยดgานสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) 

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยวmา โครงการยกระดับ

อุตสาหกรรมทmองเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยดgานสุขอนามัย เปwนโครงการความรmวมมือของการทmองเที่ยวแหmง

ประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทmองเที่ยวและกีฬากับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยดgานสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการใหgบริการที่มี

คุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสรgางความมั่นใจแกmนักทmองเที่ยววmาทุกคนจะไดgรับประสบการณ]ที่ดีมีความสุข และ

ความปลอดภัยดgานสุขอนามัยจากสินคgาและบริการประเทศไทย โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ไดg มี 10 

หมวด ไดgแกm 1. ภัตตาคาร/รgานอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ทmองเที่ยว 4. 

ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. หgางสรรพสินคgาและศูนย]การคgา 8. กีฬาเพื่อการทmองเที่ยว 

9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10. รgานคgาของที่ระลึกและรgานคgาอื่นๆ (พลอยจันทร] สุขคง, 2563)  

 

พฤติกรรมนักทmองเที่ยว 

พฤติกรรมนักทmองเที่ยววmา เปwนการกระทำทุกอยmางของนักทmองเที่ยวไมmวmาการกระทำนั้นนักทmองเที่ยวจะรูgตัว

หรือไมmรูgตัวและบุคคลอื่นจะสังเกตการณ]กระทํานั้นไดgหรือไมmก็ตาม เพื่อมุmงตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ]ใด

สภาพการณ]หนึ่งโดยพฤติกรรมภายนอกของนักทmองเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviour) เปwนพฤติกรรมที่ผูgอื่นสังเกต

ไดgโดยการอาศัยประสาทสัมผัสสmวนพฤติกรรมภายในของนักทmองเที่ยว (Tourist’s Covert Behaviour) เปwนการทำงาน

ของอวัยวะตmางๆ ที่เกิดขึ้นภายในรmางกายรวมทั้ง ความรูgสึกนึกคิด และอารมณ]ที่ถูกควบคุมภายในจะมีสัมพันธ]กันโดย

พฤติกรรมภายในจะเปwนตัวกำหนดพฤติกรรม ภายนอกเปwนสmวนใหญm (สุวีร]ณัสญ] โสภณศิริ, 2554) 

 

ความพึงพอใจของนักทmองเที่ยว  

ความรูgสึกหรือทัศนคติของบุคคลตmอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปwนไปในเชิงประเมินคmาความรูgสึกหรือทัศนคตินั้น

เปwนไปในทางบวกหรือทางลบ ความรูgสึกหรือทัศนคติในทางบวกเปwนความรูgสึกที่เกิดขึ้น เมื่อมีความสุขปราศจากความ

ทุกข] ไดgรับการตอบสนองไมmสมบูรณ]หรือบรรลุจุดมุmงหมายหนึ่งตmอสิ่งนั้น ก็จะมีความรูgสึกหรือทัศนคติในทางลบ แสดง

ใหgเห็นถึงสภาพความไมmพึงพอใจตmอสิ่งนั้น ความพึงพอใจอาจเปลี่ยนแปลงไปไดgตามกาลเวลา และสถานการณ]แวดลgอม

อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (จันทา ไชยะโวหาน, 2562) 

 

กระบวนการตัดสินใจการเลือกที่พัก 

        กระบวนการตัดสินใจวmากระบวนการตัดสินใจซื้อของผูgบริโภคประกอบดgวย 2 สmวน สmวนแรกเปwนกระบวนการ

ตัดสินใจ (Decision Process) ของผูgซื้อหรือผูgใชgบริการเอง สmวนที่สองเปwนป�จจัยที่มีผลกระทบตmอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อ (Factors Affecting the Process) ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดgวย 6 ขั้นตอน ไดgแกm การรับรูgสิ ่งเรgา                     

การรับรูgป�ญหา การคgนหาขgอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ สmวนป�จจัยที่มีผลตmอ

การตัดสินใจซื้อ ไดgแกm ป�จจัยเกี่ยวกับลักษณะประชากร หรือประชากรศาสตร] และป�จจัยทางสังคมจิตวิทยา (พิบูล ที
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ปะปาล, 2549) การรับรูgคุณภาพของโรงแรมที่พัก (Perceived Quality of Hotel in eWOM) หมายถึง การที่โรงแรม

ที่พักเปwนไปตามความตgองการ หรือสอดคลgองกับขgอกำหนด ดังนั้น การรับรูgคุณภาพโรงแรมที่พัก จึงเปwนการตัดสินของ

ผูgบริโภคเกี่ยวกับความเปwนเลิศของโรงแรมที่พัก แตmในป�จจุบันแนวคิดการรับรูgคุณภาพจะรวมไปถึงความพอใจของ

ผูgบริโภคดgวย แสดงวmาการรับรูgคุณภาพของโรงแรมที่พัก คือการรับรูgรายละเอียดและคุณลักษณะของโรงแรมที่จะพัก

จากสื่อตmาง ๆ จะสmงผลตmอการตัดสินใจจองที่พัก (สตรีรัตน] จันทร]สรีม, 2561) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวขNอง 

ชนพัฒน] ชmวยครุฑ, อมรฤทัย ภูสนาม และ อรอนงค] เดชมณี (2563) ไดgศึกษาป�จจัยที่สmงผลกระทบตmอ

พฤติกรรมการทmองเที่ยวของเยาวชนไทยหลังยุคโควิด-2019 เปwนงานวิจัยเชิงปริมาณใชgแบบสอบถามเปwนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขgอมูล มีวัตถุประสงค]เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร]ของเยาวชนไทย พฤติกรรมการทmองเที่ยว

ของเยาวชนไทยหลังเกิดโรคโควิด-2019 และศึกษาป�จจัยที่สmงผลกระทบตmอพฤติกรรมการทmองเที่ยวของเยาวชนไทย

หลังโควิด-2019 เก็บขgอมูลจากกลุmมตัวอยmางจำนวน 420 ตัวอยmาง สรุปผลงานวิจัยผูgตอบแบบสอบถามสmวนใหญmเปwน

เพศหญิง มีอายุระหวmาง 21-25 ป~ ระดับการศึกษาอยูmในระดับปริญญาตรี สถานภาพการสมรส โสด ประกอบอาชีพ

นักศึกษา มีระดับรายไดgตmอเดือนต่ำกวmา 10,000 บาท และมีภูมิลำเนาอยูmที่ภาคกลาง สรุปผลของพฤติกรรมการ

ทmองเที่ยวของเยาวชนไทยหลังโควิด-2019 เริ ่มจากการหาขgอมูลการทmองเที่ยวโดยเยาวชนไทยนิยมหาขgอมูลการ

ทmองเที่ยวจากอินเทอร]เน็ต รองลงมาเปwนขgอมูลที่ไดgมาจากญาติและเพื่อน การทmองเที่ยวนิยมไปรับประทานอาหารนอก

บgาน ชมวิวและถmายรูปลงโซเซยีล ลักษณะการเดินทางนิยมไปกับเพื่อน รองลงมาเปwนครอบครัวและนิยมเดินทางโดยรถ

สmวนตัวมากกวmารถสาธารณะ ดgานป�จจัยที่สmงผลกระทบตmอพฤติกรรมการทmองเที ่ยวของเยาวชนไทยสmวนใหญmใหg

ความสำคัญไปที่ป�จจัยดgานคmาใชgจmาย โดยเฉพาะคmาใชgจmายสำหรับหgองพัก 

วงศธร อรรถวิทยา (2563) ไดgศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักทmองเที่ยวชาวจีนตmอการเลือกใชgบริการพัก

โรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพมหานครในชmวงเกิดโรคระบาด COVID-2019 มีวัตถุประสงค]เพื ่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักทmองเที่ยวชาวจีนในการเลือกใชgบริการโรงแรม 5 ดาวภายหลังวิกฤติไวรัสโคโรนmาระบาด แรงจูงใจของนักทmองเที่ยว

ชาวจีนในการเลือกใชgบริการโรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติไวรัสโคโรนmาระบาด กลุmมตัวอยmางที่ใชgใน

การวิจัย คือ นักทmองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทmองเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชgใน

การวิจัย ไดgแกm แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวmา นักทmองเที่ยวชาวจีนสmวนมากนิยมรmวมเดินทางกับเพื่อน จํานวน 3-4 

คน เดินทางมายังประเทศไทยมากกวmา 3 ครั้ง มาเพื่อทmองเที่ยวระยะเวลาพักแรม 1-2 วัน เสียคmาใชgจmายเองในราคา 

2,001 - 5,000 บาท/คืน จองผmานเว็บไซต]โรงแรมชmวงเวลาที่นิยมคือวันหยุดสุดสัปดาห]ของฤดูรgอนประเทศจีน นิยมการ

ดื่มสังสรรค]ที่คลับเลาจ] พฤติกรรมในการเลือกใชgที่พัก จําแนกตามสถานภาพสmวนบุคคลมีความสัมพันธ]ตmอกัน แรงจูงใจ

ของนักทmองเที่ยวชาวจีนในการเลือกใชgที่พักมีความแตกตmางกัน จําแนกตามสถานภาพสmวนบุคคล แรงจูงใจในการ

เลือกใชgที่พักโรงแรม 5 ดาว โดยรวมอยูmในระดับมากที่สุดมีคmาเฉลี่ยเทmากับ 4.67 เมื่อจําแนกเปwนรายขgอ สามลําดับแรก 

คือ หgองพักมีมาตรฐานเปwนที่ยอมรับไดgในระดับสากล มีคmาบริการเสริมตmาง ๆ ในราคาถูก และตgองการไดgชื่อวmา เคยมา

พักที่โรงแรมแหmงนี ้

จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ไดgศึกษาป�จจัยที่มีผลตmอการตัดสินใจในการเลือกใชgบริการที่พักประเภทโรงแรม 

และรีสอร]ทของนักทmองเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อำเภอแมmสาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค]เพื่อศึกษาถึง

ป�จจัยที่มีผลตmอการตัดสินใจในการเลือกใชgบริการที่พัก ประเภทโรงแรมและรีสอร]ทของนักทmองเที่ยวชาวไทย ในเขต

พื้นที่เศรษฐกิจ อำเภอแมmสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชgป�จจัยดgานสmวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s และป�จจัยดgาน
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ลักษณะทาง ประชากรศาสตร] (เพศและรายไดg) เพื่อเปwนประโยชน]สำหรับผูgประกอบการธุรกิจที่พักและผูgที่สนใจ ผูgวิจัย

ไดgสำรวจผmานแบบสอบถามจำนวน 423 ชุด ผลการวิจัยพบวmา ป�จจัยที่สmงผลตmอการตัดสินใจเลือกใชgบริการที่พัก

ประเภทโรงแรมและรีสอร]ทของนักทmองเที่ยวชาวไทย คือป�จจัยดgานกระบวนการและสิ่งอำนวยความสะดวกในหgองพัก 

ป�จจัยดgานผลิตภัณฑ]และทัศนียภาพ ป�จจัยดgานบุคลากรและการสmงเสริมทาง การตลาด ป�จจัยดgานราคาและความ

สะอาดเรียบรgอยของหgองพัก และป�จจัยดgานสถานที ่

 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวตmอการบริการของโรงแรม บนเกาะพีพ ี

จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โรคระบาดโควิด 2019 มีรายละเอียดดังภาพตmอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุmมตัวอยmาง 

ประชากรที่ใชgสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ไดgแกm จำนวนนักทmองเที่ยวชาวไทยที่เขgามาทmองเที่ยวอุทยานแหmงชาติ

นพรัตน]ธารา หมูmเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในป~ 2562 จำนวน 1,146,143 คน (สถิตินักทmองเที่ยวจังหวัดกระบี่, 2562) ใชg

ข"อมูลด"านประชากรศาสตร2  

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ  

6. รายไดR 

 

ข"อมูลพ้ืนฐานด"านบุคคลของ

นักท>องเที่ยว 

1. สมาชิกในครอบครัว 

2. ภูมิลำเนา  

3. การเดินทางไปจังหวัดกระบ่ี 

4. การเดินทางไปจังหวัดเส่ียง 

5. การรับวัคซีน 

6. ชนิดของวัคซีน  

7. สมาชิกครอบครัวติดไวรัส 

 

 

 
ความพึงพอใจของนักท>องเที่ยวที่มีต>อ

การบริการของโรงแรมบนหมู>เกาะพีพี 

จังหวัดกระบี ่
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กลุmมตัวอยmางโดยการสุmมตัวอยmาง จากตาราง Krejcie & Morgan (1970) กำหนดความคลาดเคลื่อน 5% ไดgกลุmม

ตัวอยmางเทmากับ 384 คน แตmการวิจัยครั้งนี้กำหนดกลุmมตัวอยmางเปwน 400 คน 

 

การเก็บและรวบรวมขgอมูล 

การว ิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้ ไดg เก ็บและรวบรวมข gอม ูลจากเคร ื ่องม ือการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ ค ือแบบสอบถาม 

(Questionnaires) เพื่อสัมภาษณ]นักทmองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทmองเที่ยวและใชgบริการโรงแรมบนหมูmเกาะพีพี 

จังหวัดกระบี่ จำนวน 400 คน โดยใชgการสุmมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แบบสอบถามการวิจัยแบmงออกเปwน 

2 ตอน ไดgแกm ตอนที่ 1 เปwนแบบสอบถามขgอมูลดgานประชากรศาสตร] และขgอมูลพื้นฐานดgานบุคคล ไดgแกm เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดgเฉลี่ยตmอเดือน การเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ การเดินทางไปจังหวัดที่

เปwนพื้นที่เสี่ยง ภูมิลำเนาของนักทmองเที่ยว จำนวนสมาชิกในครอบครัว และขgอมูลการรับวัคซีนของนักทmองเที่ยว ตอนที่ 

2 เปwนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการบริการของโรงแรมบนหมูmเกาะพีพี จังหวัด

กระบี่ ประกอบดgวย 4 ดgานคือ ดgานสถานที ่ดgานพนักงานบริการ ดgานกายภาพ และดgานกระบวนการใหgบริการ 

 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 

ผู gวิจัยไดgหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชgสำหรับการวิจัยโดยใหgผู gเชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 

(Validity) ของแบบสอบถาม และภาษาที่ใชg แลgวนำขgอเสนอแนะของผูgเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงเนื้อหาของคำถามในแตm

ละขgอของแบบสอบถามใหgมีความเหมาะสมสอดคลgองตามวัตถุประสงค]และคำถามในการวิจัย หลังจากนั้นจึงไดgนำมา

หาคmาอำนาจจำแนกโดยวิธี Item-Total Correlation โดยดูจากคmาสหสัมพันธ]ระหวmางคะแนนรายขgอ ถgาคmาคะแนน

มากกวmาหรือเทmากับ 0.30 ถือวmามีอำนาจจำแนก ถgาคmาคะแนนต่ำกวmา 0.30 จะนำไปปรับปรุงและสามารถนำไปใชgไดg 

การวิจัยในครั้งนี้หาคmา Reliability ของ Cronbach รวมทั้งฉบับไดgเทmากับ 0.940 ผูgวิจัยไดgนำแบบสอบถามที่ผmานการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูgเชี่ยวชาญไปทดสอบกับกลุmมตัวอยmางที่เปwนนักทmองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางทmองเที่ยว

มายังจังหวัดกระบี่ จำนวน 30 คน กmอนนำไปใชgกับกลุmมตัวอยmางจริง แลgวสรgางแบบสอบถามฉบับจริงที่ผmานการปรับปรุง

แลgว เพื่อนำไปใชgกับกลุmมตัวอยmางที่จะศึกษาวิจัย 

 

การวิเคราะห]ขgอมูล 

หลังจากการเก็บและรวบรวมขgอมูลแลgวไดgนำขgอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห]เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

เพื่อวิเคราะห]และสรุปขgอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุmมตัวอยmาง ดgวยโปรแกรมคำนวณทางสถิติ โดยนำแบบสอบถามที่ไดgรับ

มาจัดลงรหัส เพื่อวิเคราะห]และประมวลผลทางคอมพิวเตอร] สำหรับสถิติที่ใชgในงานวิจัยนี้ ไดgแกm ความถี่ (Frequency) 

คmารgอยละ (Percentage) คmาเฉลี ่ย (Mean) และคmาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D) เพื ่ออธิบาย

ลักษณะทั่วไปของกลุmมตัวอยmาง ดgานประชากรศาสตร] และระดับความพึงพอใจ จากนั้นจึงนำคmาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการบริการของโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โรคระบาดโควิด 

2019 มาแปลความหมายตามเกณฑ]ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 เกณฑ&การให+คะแนนและการแปลความหมายข+อมูล 

ระดับค;าเฉลี่ยความพึงพอใจ การแปลผล 

1. 4.50 - 5.00 ระดับความพึงพอใจของนักท;องเที่ยวอยู;ในระดับมากที่สุด 



ความพึงพอใจของนักท0องเที่ยวต0อการบริการของโรงแรม  

บนเกาะพีพ ีจังหวัดกระบี ่ในช0วงสถานการณCโรคระบาดโควิด 2019 

Journal of Sustainable Tourism Development                                                               Vol.3 Issue 2 | July - December  2021 

วารสารเพ่ือการพัฒนาการท0องเท่ียวสู0ความย่ังยืน                                                                                  ป8ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 

41 

ระดับค;าเฉลี่ยความพึงพอใจ การแปลผล 

2. 3.50 - 4.49 ระดับความพึงพอใจของนักท;องเที่ยวอยู;ในระดับมาก 

3. 2.50 - 3.49 ระดับความพึงพอใจของนักท;องเที่ยวอยู;ในระดับปานกลาง     

4. 1.50 - 2.49 ระดับความพึงพอใจของนักท;องเที่ยวอยู;ในระดับน+อย 

5. 1.00 - 1.49 ระดับความพึงพอใจของนักท;องเที่ยวอยู;ในระดับน+อยที่สุด    

 

ผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยแบmงออกเปwน 2 ตอน คือ ตอนที ่ 1 เปwนผลการวิเคราะห]ขgอมูลดgานประชากรศาสตร] 

(Demographic) และขgอมูลพื้นฐานดgานบุคคลของนักทmองเที่ยว ไดgแกm เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดgเฉลี่ยตmอเดือน การเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ ภูมิลำเนาของนักทmองเที่ยว จำนวนสมาชิกในครอบครัว และ

ขgอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ]โรคระบาด ไดgแกm การรับวัคซีนของนักทmองเที่ยว การเดินทางไปจังหวัดที่เปwนพื้นที่เสี่ยง 

ตอนที่ 2 เปwนผลการวิเคราะห]ขgอมูลระดับความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการบริการของโรงแรมบนหมูmเกาะพีพี 

จังหวัดกระบี่ ทั้ง 4 ดgานคือ ดgานสถานที่ ดgานพนักงานบริการ ดgานกายภาพ และดgานกระบวนการใหgบริการ โดยมี

รายละเอียดดังตmอไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห]ขgอมูลดgานประชากรศาสตร] พบวmา นักทmองเที่ยวที่เขgามาใชgบริการโรงแรม บนเกาะ

พีพี จังหวัดกระบี่ สmวนใหญmเปwนเพศหญิง ชmวงอายุ 20 - 29 ป~ สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพ

นักเรียน นักศึกษา รายไดgตmอเดือนไมmเกิน 9,000 บาท นักทmองเที่ยวสmวนใหญmอาศัยในกรุงเทพมหานคร จำนวนสมาชิก

ในครอบครัว 3-4 คน สmวนใหญmยังไมmเคยเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ สmวนขgอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ]โรคระบาด ไวรัสโค

โรนmา 2019 พบวmานักทmองเที่ยวที่เขgามาใชgบริการโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ สmวนใหญmไดgรับวัคซีนแลgว 2 เข็ม 

เปwนวัคซีน AstraZeneca และสmวนใหญmสมาชิกในครอบครัวยังไมmมีประวิติการไดgรับเชื ้อไวรัสโคโรนmา 2019 ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห]ขgอมูลดgานประชากรศาสตร] และขgอมูลพื้นฐานดgานบุคคลของนักทmองเที่ยว 

 จำนวน 

N=400 

ร"อยละ  จำนวน 

N=400 

ร"อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

LGBT+ 

 

2. อาย ุ

ต่ำกว0า 20 ป_ 

20-29 ป_                                                                                                                                               

30-39 ป_   

40-49 ป_ 

50-59 ป_                                                                                                                                                   

60 ป_ ขึ้นไป 

 

3. สถานภาพ 

 

95 

302 

3 

 

 

22 

163 

75 

90 

45 

5 

 

 

 

23.75 

75.5 

0.75 

 

 

5.50 

40.75 

18.75 

22.50 

 11.25 

1,25 

 

 

7.จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

1-2 คน  

3-4 คน 

5 คน ขึ้นไป 

 

8. ภูมิลำเนา (5 ลำดับแรก) 

กรุงเทพมหานคร 

นนทบุร ี

พระนครศรีอยุธยา  

ปทุมธาน ี

นครศรีธรรมราช 

 

 

9. การเดินทางไปจังหวัดกระบี ่

 

140 

173 

87 

 

 

170 

47 

35 

30 

25 

 

 

192 

 

35.00 

43.25 

21.75 

 

 

42.50 

11.75 

8.75 

7.5 

5.00 

 

 

48.00 
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 จำนวน 

N=400 

ร"อยละ  จำนวน 

N=400 

ร"อยละ 

โสด  

สมรส 

หย0ารRาง  

 

4. การศึกษา 

ต่ำกว0าปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

สูงกว0าปริญญาตร ี

 

5. อาชีพ     

นักเรียน/นักศึกษา 

พนักงานบริษัทเอกชน 

พนักงานภาครัฐ 

คRาขาย 

ธุรกิจส0วนตัว  

รับจRาง 

เกษียณ   

 

6. รายไดRเฉลี่ยต0อเดือน 

ต่ำกว0า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,0001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,001 บาทขึ้นไป 

275 

97 

28 

 

 

50 

245 

105 

 

 

163 

45 

132 

5 

30 

3 

22 

 

 

136 

96 

58 

50 

28 

32 

68.75 

24.25 

7.00  

 

 

12.50 

61.25 

26.25 

 

 

40.75  

11.25  

33 

1.25 

7.50 

0.75 

5.50 

 

 

34.00 

24.00 

14.50 

12.50 

7.00 

8.0 

เคย 

ไม0เคย 

 

 

10. การเดินทางไปจังหวัดเสี่ยง 

เคย 

ไม0เคย 

 

 

11.การรับวัคซีน 

ไดRรับ 2 เข็ม  

ไดRรับ 1 เข็ม  

ไม0เคยไดRรับวัคซีน 

 

12.ชนิดของวัคซีน   

Sinovac 

AstraZeneca 

Sinopharm  

Pfizer  

สูตรวัคซีนไขวR 

 

13. มีสมาชิกครอบครัวติดไวรัส 

ม ี

ไม0ม ี

208 

 

 

163 

95 

 

 

315 

33 

52 

 

 

95 

129 

80 

4 

92 

 

 

33 

367 

52.00 

 

 

40.75 

59.25 

 

 

78.75 

8.25 

13.00 

 

 

23.75 

32.25 

20.00 

1.00 

23.00 

 

 

8.25 

91.75 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห]ขgอมูลระดับความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการบริการของโรงแรมบนหมูm

เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ทั้ง 4 ดgานคือ ดgานสถานที่ ดgานพนักงานบริการ ดgานกายภาพ และดgานกระบวนการใหgบริการ 

พบวmา โดยภาพรวมนักทmองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตmอการบริการของโรงแรมบนหมูmเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายดgานพบวmา นักทmองเที่ยวมีความพึงพอใจตmอการบริการของโรงแรมทุกดgานในระดับมาก โดยมี

ความพึงพอใจดgานกายภาพ สูงสุด รองลงมาคือ ดgานพนักงานบริการ ดgานกระบวนการใหgบริการ และดgานสถานที่ 

ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดในแตmละดgานดังนี้ 1) ดgานสถานที่ พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความพึงพอใจลำดับแรก 

เรื่องสิ่งกmอสรgางอยูmในสภาพดีปลอดภัยพรgอมใชgงาน รองลงมาคือเรื่องบรรยากาศในหgองพักและรอบบริเวณสถานที่พัก

สะอาดถูกตgองตามมาตรฐาน 2) ดgานพนักงาน พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความพึงพอใจลำดับแรก เรื่องพนักงานสวม

หนgากากอนามัยในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา รองลงมาคือพนักงานบริการดgวยความยิ้มแยgมแจmมใสและเปwนมิตร 3) 

ดgานกายภาพ พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความพึงพอใจลำดับแรกเรื่องบรรยากาศ รองลงมาคือการตกแตmง และ 4)

ดgานกระบวนการใหgบริการ พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความพึงพอใจลำดับแรกเรื่องขั้นตอนการทำความสะอาดฆmา

เชื้อ รองลงมาคือความรวดเร็วในการสํารองและจัดหาหgองพัก ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห]ขgอมูลระดับความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการบริการของโรงแรมบนหมูmเกาะพีพี 

จังหวัดกระบี่ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา ระดับความพึง

พอใจ 

ค>าเฉลี่ย 

( ) 

ค>าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 ด"านสถานที่  

1 สถานที่ตั้งของที่พักเหมาะสมตามมาตรฐาน มาก 4.11 .84 

2 
บรรยากาศในหRองพักและรอบบริเวณสถานที่พักสะอาด

ถูกตRองตามมาตรฐาน 

มาก 
4.32 .70 

3 การแบ0งสัดส0วนทางเดินชัดเจนระหว0างลูกคRาและพนักงาน มาก 3.81 .73 

4 สถานที่พักไม0อยู0ในพื้นที่เสี่ยง มาก 4.13 .82 

5 ภายในอาคารพื้นที่ใหRบริการ มีอากาศถ0ายเทสะดวก มาก 4.03 .72 

6 สิ่งก0อสรRางอยู0ในสภาพดี ปลอดภัย และพรRอมใชRงาน มาก 4.33 .72 

 รวมรายด"าน มาก 4.12 .75 

 ด"านพนักงาน 

7 
ความสามารถในการติดต0อสื่อสารของพนักงานบริการผ0าน

ช0องทางออนไลนC 

มาก 
4.11 .76 

8 การแสดงกิริยามารยาทของพนักงาน มาก 4.07 .83 

9 พนักงานบริการดRวยความยิ้มแยRมแจ0มใสและเป�นมิตร มาก 4.23 .77 

10 
การใหRขRอมูลเกี่ยวกับสถานที่ท0องเที่ยวที่ถูกตRองและ

ครบถRวน 

มาก 
4.03 .72 

11 การใหRความช0วยเหลือในการแกRไขป�ญหา มาก 4.07 .78 

12 พนักงานสวมหนRากากอนามัย ในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา มาก 4.43 .63 

 รวมรายด"าน มาก 4.15 .75 

 ด"านกายภาพ    

13 บรรยากาศ มาก 4.47 .62 

14 การตกแต0ง มาก 4.33 .75 

 รวมรายด"าน มาก 4.40 .69 

 ด"านกระบวนการให"บริการ    

15 ความรวดเร็วในการสํารองและจัดหาหRองพัก มาก 4.13 .68 

16 การบริการขนสัมภาระใหRผูRเขRาพัก มาก 3.93 .82 

17 มาตรการป�องกันโควิด มาก 4.11 .74 

18 แอลกอฮอลCลRางมือประจำจุด  มาก 4.11 .74 

19 ขั้นตอนการทำความสะอาดฆ0าเชื้อ มาก 4.17 .79 

 รวมรายด"าน มาก 4.09 .75 

 รวมทั้งหมด มาก 4.19 .73 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห]ขgอมูลดgานประชากรศาสตร]ของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการบริการของโรงแรมบนหมูmเกาะพีพี 

จังหวัดกระบี่ พบวmา นักทmองเที่ยวที่เขgามาใชgบริการโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ สmวนใหญmเปwนเพศหญิง ชmวงอายุ 

x
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20 - 29 ป~ สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพนักเรียน นักศึกษา รายไดgตmอเดือนไมmเกิน 9,000 บาท 

และสmวนใหญmอาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคลgองกับ ชนพัฒน] ชmวยครุฑ, อมรฤทัย ภูสนาม และ อรอนงค] 

เดชมณี (2563) เรื ่องป�จจัยที่สmงผลกระทบตmอพฤติกรรมการทmองเที่ยวของเยาวชนไทยหลังยุคโควิด-2019 พบวmา 

ผลงานวิจัยผูgตอบแบบสอบถามสmวนใหญmเปwนเพศหญิง มีอายุระหวmาง 21- 25 ป~ ระดับการศึกษาอยูmในระดับปริญญาตรี 

สถานภาพการสมรส โสด ประกอบอาชีพนักศึกษา มีระดับรายไดgตmอเดือนต่ำกวmา 10,000 บาท และมีภูมิลำเนาอยูmที่

ภาคกลาง ผลการวิเคราะห]ขgอมูลดgานระดับความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวที่มีตmอการบริการของโรงแรมบนหมูmเกาะพีพี 

จังหวัดกระบี่ พบวmานักทmองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ดgานคือ ดgานสถานที่ ดgานพนักงานบริการ ดgานกายภาพ 

และดgานกระบวนการใหgบริการ ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ดgานสถานที่ พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความ

พึงพอใจลำดับแรก เรื่องสิ่งกmอสรgางอยูmในสภาพดีปลอดภัยพรgอมใชgงาน รองลงมาคือเรื่องบรรยากาศในหgองพักและรอบ

บริเวณสถานที่พักสะอาดถูกตgองตามมาตรฐาน 2) ดgานพนักงาน พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความพึงพอใจลำดับแรก 

เรื่องพนักงานสวมหนgากากอนามัยในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา รองลงมาคือพนักงานบริการดgวยความยิ้มแยgมแจmมใส

และเปwนมิตร 3) ดgานกายภาพ พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความพึงพอใจลำดับแรกเรื่องบรรยากาศ รองลงมาคือการ

ตกแตmง และ 4) ดgานกระบวนการใหgบริการ พบวmานักทmองเที่ยวมีคmาเฉลี่ยความพึงพอใจลำดับแรกเรื่องขั้นตอนการทำ

ความสะอาดฆmาเชื้อ รองลงมาคือความรวดเร็วในการสํารองและจัดหาหgองพัก ซึ่งผลการวิจัยสอดคลgองกับ จันทิมา รัก

มั่นเจริญ (2558) เรื่องการตัดสินใจในการเลือกใชgบริการที่พักประเภทโรงแรม และรีสอร]ทของนักทmองเที่ยวชาวไทยใน

เขตพื้นที่เศรษฐกิจ อำเภอแมmสาย จังหวัดเชียงราย ที่พบวmาป�จจัยที่สmงผลตmอการตัดสินใจเลือกใชgบริการที่พักประเภท

โรงแรมและรีสอร]ทของนักทmองเที่ยวชาวไทย คือป�จจัยดgานกระบวนการและสิ่งอำนวยความสะดวกในหgองพัก ป�จจัย

ดgานผลิตภัณฑ]และทัศนียภาพ ป�จจัยดgานบุคลากรและการสmงเสริมทาง การตลาด ป�จจัยดgานราคาและความสะอาด

เรียบรgอยของหgองพัก และป�จจัยดgานสถานที ่ 

 

ขNอเสนอแนะ 

ขgอเสนอแนะจากผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทmองเที่ยวตmอการบริการของโรงแรม บน

เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในชmวงสถานการณ]โรคระบาดโควิด 2019 มีดังตmอไปนี้ 

1.ควรมีการประชาสัมพันธ]เกี่ยวกับมาตรการทางดgานการใหgบริการของโรงแรมในชmวงสถานการณ]โรคระบาด

โควิด 2019   

2. ควรเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยดgานสุขอนามัย (SHA) การปรับปรุงสถานประกอบการใหgสอดคลgองกับ

วิถีชีวิตใหมm (New normal) เพื่อสรgางมาตรการดgานสุขอนามัย และสรgางความเชื่อมั่นใหgกับนักทmองเที่ยว 

3. ควรมีการอบรมและพัฒนาพนักงานบริการอยmางตmอเนื่องในการบริการลูกคgา การใหgขgอมูลเกี่ยวกับสถานที่

ทmองเที่ยวที่ถูกตgองและครบถgวนไดgอยmางคลmองแคลmว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ขNอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตsอไป 

1. ศึกษาประสิทธิภาพของนโยบายกระตุgนการทmองเที่ยวของภาครัฐ  

2. ศึกษาป�จจัยดgานอื่น ที่สmงผลตmอความเชื่อมั่นของนักทmองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตmางประเทศ ในการ

เดินทางมาทmองเที่ยว บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่  
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