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12500669, 12500746 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเลือกซ้ือ /สินคาและบริการ /สวนผสมทางการตลาด /นักทองเท่ียวชาวไทย  

 เกรียงไกร หนุนภักดี และ วันนิวัติ บุญฤทธ์ิ : พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการจาก

สวนผสมทางการตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อาจารยท่ีปรึกษา : อาจารยสิริชัย ดีเลิศ. 90 หนา.  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสม

ทางการตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนจํานวน 

400 ชุด 

 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิง ( 54.8) อยูในชวงอายุระหวาง 25-34 ป (37.3) มี

สถานภาพ โสด ( 62.5) มีอาชีพปจจุบัน คือ นักเรียน / นักศึกษา ( 27.8) มีระดับการศึกษาสูงสุดใน

ระดับปริญญาตรี (56.5) มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท (26.3) มีภูมิลําเนา ภาคกลาง (44.8) ในระยะ 1 

ปท่ีผานมากลุมตัวอยาง เคยเดินทางมาทองเท่ียวในหัวหินจํานวน 2-4 คร้ัง (44.5) ใชเวลา 2-3 วัน  

(46.8) ในการทองเท่ียว / พักผอน (58.9) โดยเลือกใชธุรกิจบริการ โรงแรม ( 42.3) ใชรถยนตสวน

บุคคล (55.3) ในการเดินทางมาทองเท่ียวท่ีชายหาดหัวหิน ( 36.3) เพราะการเดินทางสะดวก ( 32.3) 

โดยไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อน / ญาติ (36.3) ซ่ึงจะมีงบประมาณสําหรับการทองเท่ียวในหัวหิน

อยูในชวงระหวาง 3,001-4,000 บาท (29.8) และใชเพียง 1,001-2,000 บาท (34.3) 

 ดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในสวนของการเลือกซ้ือสินคาสวนใหญเปน

ประเภท อาหารทะเล / เคร่ืองดื่ม (37.5) ซ่ึงจะใชคาใชจายสําหรับการกินอาหารทะเล / เคร่ืองดื่ม อยู

ในชวง 1,000-2,000 บาท ( 48.3) ในสวนการเลือกใชธุรกิจบริการนั้นจะเลือกใชประเภท ธุรกิจ

โรงแรม/ ท่ีพักแรม (42.5) ซ่ึงจะใชคาใชจายสําหรับการพักแรม อยูในชวง 1,000-2,000 บาท (52.8) 

และสถานท่ีท่ีนิยมใชเพื่อการเลือกซ้ือสินคาและบริการนั้นคือ ตลาดโตรุงหัวหิน (28.8)  

 อีกท้ัง ไดใช 8P’s ในการวัดระดับความสําคัญของสินคาและบริการซ่ึงพบวา ทุก ๆปจจัยมี

ความสําคัญในระดับท่ีมากเทากันหมด ตามลําดับ 
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กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี คณะผูวิจัยขอกราบขอบคุณ อาจารยสิริชัย ดีเลิศ ซ่ึง

เปนอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีคอยใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆเปนอยางดี   

ตลอดระยะเวลาท่ีท่ีทํางานวิจัยฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร .วิโรจน เจษฎาลักษณ  

และอาจารยภาวิณี บรรลือพรศักดิ์ ท่ีเสียสละเวลาเปนกรรมการสอบวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงทุกทานไดให

แนวคิด คําแนะนําทางวิชาการ ตลอดจนความเมตตาในระหวางการทํางานวิจัย คณะผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ และอาจารยมนัสสินี บุญมีศรี

สงา ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดใหความกรุณาแกผูวิจัยในการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อเสนอแนวคิดท่ีเปน

ประโยชนยิ่ง  ทําใหงานวิจัยนี้ออกมาสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณเพื่อนๆท่ีคอยใหคําปรึกษา  ใหกําลังใจตลอดจนใหการชวยเหลือในการทําวิจัย

ในคร้ังนี้ใหสําเร็จตามท่ีตั้งใจไว และขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีไดเสียสละเวลา

อันมีคายิ่งในการตอบแบบจนสามารถทํางานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได 

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีคอยเปนกําลังใจ คอยชวยเหลืออีกท้ังสนับสนุน

กําลังทรัพยใหกับผูวิจัย  ตลอดระยะเวลาในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 

คุณประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัยในคร้ังนี้  ผูทําวิจัยขอมอบใหครูบาอาจารยทุกทาน ท่ี

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูตาง ๆ แกผูวิจัย  สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  

 ในปจจุบัน วิวัฒนาการของโลกดานตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังนวัตกรรมการผลิต การ

ติดตอส่ือสาร การคมนาคมขนสง ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลตอมนุษยทุกคน ทําใหตองมีการ

ติดตอส่ือสารเพื่อเปดหูเปดตามากยิ่งข้ึน ดังนั้น การเดินทางทองเท่ียว จะยิ่งมีการเรียนรูท่ีเพิ่มข้ึน 

รับรูวัฒนธรรม ภาษาและทัศนียภาพของประเทศอ่ืนมากข้ึนเทาใด คนก็ยิ่งปรารถนาจะเขาไปสัมผัส

ประสบการณโดยตรงมากข้ึนเทานั้น จนทําใหการทองเท่ียวขยายตัวกลายเปนอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ และทําเงินมากท่ีสุดกับหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยอีกดวย และกลาวไดวาเปนภาค

ธุรกิจท่ีมีสวนเกื้อหนุนทางการเงินแกเศรษฐกิจโลกมากท่ีสุดก็วาได (นิศา ชัชกุล  2550 : 53) เนื่อง

ดวยการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียวเปนตัวแปรสําคัญในการทําใหการหมุนเวียนของเงินเปน

สภาวะคลองตัวสูง เพราะถาการใชจายของนักทองเท่ียวมีอัตราสูง จะสงผลทําใหธุรกิจของ

ผูประกอบการเปนไปในทิศทางท่ีดี และสงผลทําใหประเทศไทยเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดีมาก

ยิ่งข้ึน จึงเปนเหตุทําใหรัฐบาลไทยไดพยายามสงเสริมและฟนฟูการทองเท่ียวภายในประเทศใหดี

มากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังไดมีแคมเปญเพื่อใหคนภายในประเทศไดออกมาจับจาย ใชสอย กับการ

ทองเท่ียวภายในประเทศใหมากยิ่งข้ึน โดยไดใชส่ือตาง ๆ เพื่อท่ีจะสนับสนุนการทองเท่ียวใหกับมา

เฟองฟูอีกคร้ัง ซ่ึงจะเห็นไดวา ทางรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงการกระจายรายไดจากนักทองเท่ียวชาวไทย

และชาวตางชาติ สูผูประกอบการท้ังหลายท่ีอยูตามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญตาง ๆ และท่ีหัวหินก็

เปนหนึ่งในนั้น  

 

 อําเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของ

ประเทศไทยโดยไดรับการจัดเปนอันดับ 7 ของ “10 อันดับ สถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย ท่ี

สะอาดเรียบรอยท่ีสุด (2552) ” (วิถีพีเดีย : 2553)                            
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จึงทําใหมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวในหัวหินเปนจํานวนอีกท้ังมีสถานท่ีสําคัญ ๆ อันไดแก 

พระราชวังไกลกังวล ชายหาดหัวหิน เพลินวาน วัดหวยมงคล สถานีรถไฟหัวหิน เปนตน 

 

 จากขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทย (ภาคผนวก ก)  พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีระดับ

การทองเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเพิ่มจาก 224,656 คน ในป 2008 เปน 320,110 ในป 2009 แตจํานวน

นักทองเท่ียวชาวตางชาตินั้นบางประเทศกลับลดลง เชน ประเทศ เวียดนามและฟลิปปนส  ซ่ึงคาด

วาจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศทางดานการทองเท่ียวนั้นลดลงเชนกัน ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจาก

เหตุการณการปะทะทางการเมือง จึงทําใหทุกประเทศประกาศใหงดการเขามาทองเท่ียวในประเทศ

ไทย ในระดับตาง ๆ แตหลังจากเหตุการณสงบลง คาดวาทางรัฐบาลคงจะระดมสนับสนุนการ

ทองเท่ียวเพื่อจะฟนฟูใหกลับคืนมาอยางแนนอน 

 

 จากเหตุผลดังกลาว ทําใหทางคณะผูวิจัยตองการ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและ

บริการของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพื่อเปนขอมูล

สําหรับผูประกอบการและ ผูท่ีสนใจประกอบธุรกิจและบริการท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวรวมถึง

เปนการสงเสริมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวตอไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม การเลือกซ้ือ ของนักทองเท่ียวชาว ไทยท่ีมาทองเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยในการเลือกซ้ือสินคาและบริการของนักทองเท่ียว ชาวไทย ในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบระหวางการเลือกซ้ือสินคากับบริการของ นักทองเท่ียว ชาวไทย  จาก

รูปแบบการทองเท่ียวของการซ้ือสินคาและบริการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1. ทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาว ไทยในการซ้ือ สินคา และผลทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2. ผลการศึกษาใชเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐและผูท่ีเกี่ยวของสามารถปรับตัวในการ

พัฒนาการทองเท่ียวในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน และเขตอ่ืน  ๆ ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ ใหเปน

แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท้ังในเชิงวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจ 

 3. เพื่อ เปน ขอมูลพื้นฐานตอการตัดสินใจของ ผูประกอบการในสินคาของยี่หอหรือ

ผลิตภัณฑนั้นท่ีไดมีวางขายในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเปนผลงานวิจัย

เบ้ืองตนเพื่อพัฒนาช้ินงานใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทย 

 

ขอบเขตการศึกษา 

  
 ขอบเขตการศึกษาในคร้ังนี้ คือ การสํารวจขอมูลดานพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียว

ชาวไทย โดยศึกษาจากนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน  400 คน ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในเขตเทศบาล

เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก 

สถานีรถไฟหัวหิน เพลินวาน  ตลาดโตรุงหัวหิน  หางสรรพสินคาหัวหินมาเก็ตวิลเลจ  เปนตน 

การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตระยะเวลาท่ีศึกษ าโดยทําการรวบรวมขอมูล  ระหวางเดือนพฤษภาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 2553 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

 

 ตลาดโต้รุ่งหัวหิน หมายถึง ถนนท่ีปดการสัญจร เพื่อเปนสถานท่ีคาขายหลัก และเปนแหลง

ทองเท่ียวของเขตหัวหิน โดยในตลาดโตรุงจะเปนแหลงใหบริการและคาขาย อาหาร ของท่ีระลึก 

ดนตรี ท้ังยังเกิดประโยชนในแงของเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของชาวบานในเขตหัวหิน   

 ค่าใช้จ่าย หมายถึง จํานวนเงินท่ียินดีจะจายในการซ้ือสินคาและบริการตางๆ ในบริเวณ 

ถนนคนเดิน รวมถึง อาหาร ของใช ของชํารวย บริการตางๆ 

 นักท่องเทีย่ว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากทองถ่ินอันเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยโดยปกติของตนไป

ยังทองถ่ินอ่ืนเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจ และวัตถุประสงคท่ีมิใชการประกอบอาชีพหรือหา

รายไดและใหความหมายรวมถึงผูรับบริการหรือความสะดวกจากผูประกอบธุรกิจโดยเสียคาบริการ

ดวย 

 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการ

ใชสินคาและบริการทาง เศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลตอการแสดงออก 

 สินค้าการท่องเทีย่ว  หมายถึง ส่ิงของตางๆท่ีสรางความพึงพอใจใหกับเราได และสามารถ

จับตองได โดยแบงเปนสินคาถาวรและสินคาไมถาวร – สินคาถาวร คือใชแลวไมหมดไป เชน ของ

๏ ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

๏ ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน 

 
๏ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือ

สินคาและบริการจากสวนผสมทาง

การตลาด (8P’s) 

๏ดานสินคาและบริการ  (PRODUCT) 

๏ดานราคา (PRICE) 

๏ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม (PLACE) 

๏ดานการสงเสริมการขาย (PROMOTION) 

๏ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ    

    (PRODUCTIVITY&QUALITY) 

๏ดานบุคลากร (PEOPLE) 

๏ดานภาพลักษณ (PHYSICAL EVIDENCE) 

๏ดานกระบวนการ (PROCESS) 
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ท่ีระลึก เส้ือผา กางเกง เคร่ืองประดับ เปนตน และสินคาท่ีไมถาวร คือใชแลวหมดไป เชน สบู ยาสี

ฟน ยาสระผม เหลา เบียร อาหาร เปนตน  

 บริการการท่องเทีย่ว  หมายถึง ส่ิงท่ีใหความพอใจกับเราได แตไมสามารถนําไปเปน

กรรมสิทธ์ิของตนเองได เชน บริการเกี่ยวกับความบันเทิงตางๆ ดูหนัง ตัดผม นวดตัว ทําฟน เสริม

สวย เท่ียวชายหาดฯ 

 นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมตางๆท่ีบุคคลเขารวมในชวงเวลาวาง โดยไมมีการบังคับหรือ

เขารวมดวยความสมัครใจ มีผลกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข สนุกสนาน หรือความสุขสงบ และ

กิจกรรมนั้นๆจะตองเปนกิจกรรมท่ีสังคมยอมรับ 

 บันเทงิ หมายถึง เปนกิจกรรมท่ีกระทําในชวงเวลาวางรวมถึงการมีสวนรวม (เปนผูดู ผูชม 

ผูฟง ฯ) เชน มีสวนรวมในโรงละคร โรงภาพยนตร โอเปรา คอนเสิรต หรือการแขงขันกีฬา

 ทฤษฎีส่วนผสมการตลาด  (Marketing  Mix  : 8Ps) หมายถึง ส่ิงท่ีจะสนองความตองการ

ของลูกคาได โดยจะตองสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหสนองความตองการของ

ผูบริโภคไดอยางกลมกลืน โดยแบงออกไดดังนี้ 

 ปัจจัยทางด้านผลติภัณฑ์ (Product ) หมายถึง การบริการท่ีเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง  แต

เปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน  (Intangible Product) ไมสามารถจับตองได  มีลักษณะเปนอาการนาม  

บริการจะตองมีคุณภาพเดียวกับสินคา  แตคุณภาพของบริการตองประกอบมาจากหลายปจจัยท่ี

ประกอบกันท้ังความรู  ความสามารถและประสบการณของพนักงาน  ความทันสมัยของอุปกรณ  

ความรวดเร็วและความตอเนื่องของข้ันตอนการสงมอบบริการ  

 ปัจจัยทางด้าน ราคาและค่าใช้จ่ายอืน่ของผู้ใช้บริการ  (Price) หมายถึง องคประกอบ ท่ี

ช้ีใหเห็นถึงการบริหารคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  เพื่อสรางราคาขายแกลูกคา  เพื่อหาวิธีลดตนทุนและส่ิงอ่ืน

ท่ีลูกคาและราคาของการบริการเปนปจจัย สําคัญในการบงบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรับกลาว  คือ ราคา

สูงนาจะบอกถึงบริการท่ีมีคุณภาพท่ีสูงตามไปดวย  ทําใหมโนภาพของลูกคาท่ีมารับบริการสูงตาม

ไปดวย และท่ีสําคัญบริการตองตอบสนองความตองการท่ีคาดหวังของลูกคาไดเปนอยางดี 

 ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place) หมายถึง ความสามารถใหบริการผานชอง

ทางการจัดจําหนายได  4 วิธี คือ การใหบริการผานราน  (Outlet) ใหบริการดวยการเปดรานตามยาน

ชุมชนหรือหางสรรพสินคา  โดยประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการตามมาพบกัน  ณ 

สถานท่ีแหงหนึ่งโดยการเปดรานคาข้ึน , การใหบริการถึงท่ีบานลูกคาหรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ , 

การบริการผานตัวแทน  การบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรนไชสหรือการจัด

ตัวแทนใหบริการ, การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส  มาชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน  เพื่อ

ทําใหการบริการเปนไปอยางสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง 
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 ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง องคประกอบท่ีมีบทบาทสําคัญ 

3 ประการ  คือ ใหขาวสารและการแนะนําท่ีจําเปน  จูงใจกลุมเปาหมายใหเห็นถึงความดีของ

ผลิตภัณฑและสงเสริมลูกคาใหกอเกิดปฏิกิริยาเม่ือถึงเวลาอันควร 

 ปัจจัยทางด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการตอนรับ  การสอบถามขอมูล 

ซ่ึงในการสรางและสงมอบสินคาองคประกอบของผลิตภัณฑไปยังลูกคานั้น  ตองมีการออกแบบ

และจัดขบวนการในเชิงปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  กระบวนการนั้นสามารถอธิบายไดวาเปน

วิธีการและลําดับข้ันตอนซ่ึงระบบการบริการตองดําเนินไป ซ่ึงในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ 

 ปัจจัยทางด้านบุคคล (People) หมายถึง ผลิตภัณฑการบริการท้ัง หมดท่ีข้ึนอยูกับการท่ี

บุคคลปฏิบัติตอกันท้ังสองฝาย  ( Interaction) คือ ระหวางลูกคากับพนักงานบริษัทสภาพของการ

ปฏิบัติตอกันสองฝายมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณภาพของบริการเปนอยางมาก  ลูกคา

มักตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของบริการท่ีเขารับจากการประเมินบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ  ซ่ึงในสวน

นี้จะเนนแคสวนบริการ 

 ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence) หมายถึง หลักฐานเสริมท่ี

มองเห็นไดและแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษัท  เชน รูปรางของตัวตึก  สวนหยอม 

พาหนะ เฟอรนิเจอร เปนตน ซ่ึงจะมีผลกระทบอยางแรงตอความประทับใจและความรูสึกของลูกคา 

ซ่ึงในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ 

 ปัจจัยทางด้านผลผลติและคุณภาพ (Productivity and Quality) ผูบริโภคสามารถมองเห็น

ไดจากหองพัก การบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ ซ่ึงการปรับปรุงผลผลิตเปนส่ิงจําเปนท่ีจะ

ทําใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางใหผูบริโภคพอใจและเกิดความภักดีในการใช

บริการ   
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทา

การตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยผูวิจัยได

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย 

อันจะเปนการตอบโจทย วัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี ้

 2.1 แนวความคิดดานการทองเท่ียว 

  2.1.1 นิยามและความหมายการทองเท่ียว 

  2.1.2 ระบบการทองเท่ียว 

  2.1.3 ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง 

 2.2 แนวความคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

  2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

  2.2.2 ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 

  2.2.3 สวนผสมการตลาด  (Marketing  Mix  : 8Ps) 

 2.3 แนวความคิดและทฤษฎีพฤติกรรมนักทองเท่ียว 

 2.4 สถานท่ีทองเท่ียวภายในหัวหิน 

 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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2.1 แนวความคดิด้านการท่องเทีย่ว 

 2.1.1 นิยามและความหมายของการท่องเทีย่ว 

 

 การทองเท่ียว ( Tourism) เปนกิจกรรมจากการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซ่ึง

นับตั้งแตตนจนถึงปลายทางจะตองประกอบดวยปจจัยสามประการเปนอยางนอย คือ การเดินทาง 

การพักคางแรม และการกินอาหารนอกบาน 

 

 สหพันธองคการสงเสริมการทองเท่ียวระหวางประเทศ ( International Union of Official 

Travel Organization หรือ IUOTO) ไดใหความหมายของการทองเท่ียววา จะตองเปนการทองเท่ียว

ท่ีมีเงื่อนไขตามหลักสากลดังตอไปนี้ คือ ( Goeldner & Ritchie 2006 : 7, อางถึงใน นิศา ชัชกุล 

2550) 

 1. ตองเปนการเดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว 

 2. ตองเปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 

 3. ตองเปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตามท่ีมิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายไดใน

การนั้น ๆ 

 อยางไรก็ตามก็มีขอถกเถียงในสมัยนั้นวา “ผูเดินทาง” จะเรียกวาอยางไร จะเปน 

นักทองเท่ียว นักทัศนาจร หรือผูมาเยือน และบทนิยามของแตละคําท่ีเรียกนั้นในแตละองคการ

แตกตางกัน 

 

 ผูมาเยือน (Visitor) เปนคําท่ัวไป ใหความหมายถึงบุคคลผูซ่ึงมา (หรือไป) ยังประเทศหนึ่ง

ซ่ึงมิใชการอยูอาศัยถาวร ดวยเหตุจูงใจใดก็ได ซ่ึงมิใชเปนการไปประกอบอาชีพท่ีไดรับคาจางตอบ

แทน และเขามาอยูอยางนอย 24 ช่ัวโมงและอยางมากไมเกิน 6 เดือน  

 และในบทนิยามยังบัญญัติใหมี “ผูมาเยือน” 2 ประเภท คือ “นักทองเท่ียว” (Tourist) และ 

“นักทัศนาจร” (Excursionists) ดังนี้ 

 1. นักท่องเทีย่ว (Tourist) คือ ผูมาเยือนช่ัวคราวท่ีมาพักอาศัยอยางนอย 24 

ช่ัวโมง ในประเทศท่ีไปเยือนและมีเหตุจูงใจในการเยือนเพื่อเปนการพักผอน เพื่อความเพลิดเพลิน 

เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา การกีฬา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อการปฏิบัติภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมาย การปฏิบัติเกี่ยวกับครอบครัวและการประชุมตาง ๆ 

 2. นักทศัจร  (Excursionist) คือ ผูท่ีเดินทางมาเยือนช่ัวคราวท่ีเขาไปอยูในประเทศเพียง 
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วันเดียว (นอยกวา 24 ช่ัวโมง) และมิไดพักคางคืน รวมท้ังผูโดยสารพาหนะทางเรือประเภทเรือ

สําราญ (Cruise) ดวย 

 

 2.1.2 ระบบการท่องเทีย่ว (The Tourism System)  

 

 ระบบการทองเท่ียว (The Tourism System) หมายถึง ส่ิงตาง ๆในอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ี

มีความสัมพันธกันและมีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีระเบียบข้ันตอน 

 การจัดระบบการทองเท่ียวจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมทองเท่ียว ในการศึกษาหา

แนวทางและพัฒนาการทองเท่ียว เปนการศึกษาท่ีมีหลักการและสะดวก เพราะการทองเท่ียวมี

ลักษณะซับซอนตั้งแตพฤติกรรมของการเลือกซ้ือ กระบวนการรับรูของมนุษย การตัดสินใจซ้ือ 

ของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 ระบบการทองเท่ียวประกอบดวย ส่ิงสําคัญ 4 สวนใหญๆ คือ ตลาด (Market) การทองเท่ียว 

(Travel) จุดหมายปลายทาง (Destination) และการตลาด (Marketing) ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนผงัที ่3.1 แสดงระบบการท่องเทีย่ว ( Tourism System) 

   

  

 

ตลาด (MARKET) 

     -ความตองการของมนุษย 

     -การรับรูและการเรียนรู 

     -การตัดสินใจเลือกซื้อ 

 
การตลาด (MARKETING) 

     -การจัดการทาง การตลาด 

     -การจัดการสวนประสมตลาด   

      การตลาด 

      

 

การท่องเทีย่ว (TRAVEL) 

     -สวนแบงทางการทองเที่ยว 

     -รูปแบบทางการทองเที่ยว 

 

จุดหมายปลายทาง 

(DISTINATION) 

     -สิ่งดึงดูดใจและการบริการ 

     -คุณภาพและราคา 

      

 

การซ้ือการ

ทองเท่ียว 

สัดสวน 
อุปสงคการ

ทองเท่ียว 

การขยายตัว

การทองเท่ียว 

การเขาถึงตลาด

ผูบริโภค 
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1. ตลาด (Market) ตลาดการทองเท่ียวประกอบดวยการผูซ้ือ (Buyer) สินคาและบริการ 

(Product or Service) และผูขายหรือผูผลิต (Seller or Producer) แตจะแตกตางจากตลาดของสินคา

ท่ัว ๆไป คือ 

  1.1 ผู้ซ้ือ (Buyer)  ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีผูซ้ืออยู 2 ประเภท คือ 

  1.1.1 ผู้ซ้ือทีเ่ป็นผู้บริโภค ( Consumer) คือ ผูซ้ือรายบุคคลหรือกลุมท่ัว ๆไป ท่ี

ตัดสินใจซ้ือและจัดการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวเองหรือผานบริษัทนําเท่ียว จําแนกไดหลายกลุม

ดวยกันดังนี้ 

   1.1.1.1 จําแนกตามจํานวนนักทองเท่ียวในกลุม 

    1. นักทองเท่ียวท่ีทองเท่ียวเอง อาจจะทองเท่ียวคนเดียวหรือ

ครอบครัวเดียว มีการวางแผนการเดินทางทองเท่ียวเองวาจะไปไหน เม่ือไร อยางไร ฯ 

    2. นักทองเท่ียวกลุม ทองเท่ียวเปนหมูคณะตั้งแต 10 คนข้ึนไป 

สวนใหญมักจะใชบริการของบริษัทนําเท่ียวหรือจัดไปกันเองเปนหมูคณะใหญ ๆ 

1.1.1.2 จําแนกตามวัตถุประสงคท่ีทองเท่ียว 

    1. เพื่อพักผอนหยอนใจหรือทองเท่ียวในวันหยุด สวนใหญมี

จุดประสงคเพื่อผอนคลายความตึงเครียด ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจหรือเท่ียวชมธรรมชาติ 

    2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เปนการ

ทองเท่ียวเพื่อศึกษาหาขอมูลและความรูแปลกใหมท่ีไมใชลักษณะสังคมท่ีตนอยู ชมนิทรรศการ 

การแสดงตาง ๆหรือเทศกาลงานประเพณี 

    3. เพื่อสุขภาพ รักษาโรค เชน อาบน้ําแร นวด สปา เปนตน  

    4. เพื่อการกีฬา เชน ดําน้ํา ตกปลา เดินปา เปนตน  

    5. เพื่อเขารวมประชุมสัมมนา เม่ือมีเวลาวางกอนหรือหลังการ

ประชุมก็ถือโอกาสทองเท่ียวไปดวย 

1.1.1.3 จําแนกตามลักษณะการเดินทาง เชน ทางบก ทางเรือ และ 

ทางอากาศ  

1.1.1.4 จําแนกตามสภาพภูมิประเทศ 

1. นักทองเท่ียวในประเทศ หมายถึง นักทองเท่ียวเดินทางจาก 

ภูมิลําเนาของตนไปยังจังหวัดอ่ืนหรือระหวางจังหวัดตอจังหวัด 

2. นักทองเท่ียวตางประเทศ หมายถึง นักทองเท่ียวท่ีเดินทางจาก 

ภูมิลําเนาของตนเองไปยังประเทศอ่ืนๆ 

1.1.1.5 จําแนกตามอายุ ไดแก 
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1. เยาวชน ชอบการเดินทางแบบผจญภัย ตื่นเตน และมีกําลังซ้ือ 

ไมสูง จึงไมตองการส่ิงอํานวยความสะดวกเกินความจําเปน และจะนิยมทองเท่ียวดวยตนเอง 

2. ผูสูงอายุ มีเวลาเท่ียว มีกําลังซ้ือคอนขางสูง จึงตองการ 

ทองเท่ียวในแหลงท่ีสะดวกสบาย และท่ีสําคัญคือไมตองเตรียมการส่ิงใดดวยตนเอง 

1.1.1.6 จําแนกตามเพศ 

    1. เพศชาย 

   2. เพศหญิง 

1.1.1.7  จําแนกตามฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจไดแก 

   1. นักทองเท่ียวท่ีมีฐานะทางสังคมดี รายไดสูง กําลังซ้ือสูง 

ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับหรูหรา 

   2. นักทองเท่ียวแบบประหยัดหรือผูมีรายไดคอนขางนอยถึงปาน

กลาง เชน เยาวชน ลูกจางบริษัท ฯลฯ มีกําลังซ้ือคอนขางจํากัด ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกใน

ระดับพอใช 

1.1.2 กลุ่มผู้ซ้ือประเภทองค์การ (Organization Market) เปนกลุมผูซ้ือท่ี 

ไมไดซ้ือเพื่อการทองเท่ียวสําหรับตนเอง กลุมนี้มีสิทธ์ิในการตัดสินใจและจัดการซ้ือใหบุคคลอ่ืน ๆ 

ไดแก กลุมผูจัดประชุม (Convention Organizer) กลุมผูจัดหารางวัลใหพนักงานหรือตัวแทนขาย 

(Incentive Travel Organizer) ซ่ึงกลุมผูซ้ือประเภทนี้เรียกวา “กลุมอุตสาหกรรม” 

  

  1.2 สินค้า (Product)  กระบวนการผลิตและการบริการสินคาท่ัว ๆไปจะเสร็จส้ิน

ในข้ันตอนเดียว ไมยุงยาก ผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาเปนหนวยได แตสินคาทองเท่ียวตองอาศัย

ผูผลิตหลายสวนประกอบกัน (ท้ังภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ( Cluster)) 

ผูบริโภคจึงจะไดรับสินคาและบริการท่ีครบถวนตามตองการ เชน ทัวร ลองแกง ประกอบดวย ผูจัด

รายการนําเท่ียววนอุทยาน หรืออุทยาน หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ชาวบานในทองถ่ินนั้น เปนตน 

สินคาและบริการในอุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวย 

1.2.1 ส่ิงดูดใจทางการทองเท่ียว (Tourist Attractions) คือ ส่ิงดึงดูดใจให 

เกิดการตัดสินใจซ้ือและสรางความพึงพอใจใหแกผูซ้ือส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว ไดแก สถานท่ี

ทองเท่ียวประเภทตาง ๆ เทศกาลงานประเพณี ฯลฯ 

   1.2.2 ส่ิงอํานวยความสะดวก ( Facilities) เปนส่ิงอํานวยใหผูซ้ือเขาถึงส่ิง

ดึงดูดใจทางการทองเท่ียวไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไดแก 
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    1.2.2.1 โครงสรางพื้นฐาน คือ ปจจัยพื้นฐานทุกดาน ไดแก ไฟฟา 

ถนน ประปา การติดตอส่ือสาร คมนาคม ฯลฯ 

    1.2.2.2 โครงสรางพิเศษ คือ ปจจัยท่ีเพิ่มความสะดวกสบายและมี

ทางเลือกท่ีหลากหลายใหเลือกซ้ือ ไดแก ท่ีพักแรม รานอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ 

    1.2.2.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความปลอดภัย

ในขณะเดินทางทองเท่ียว เปนปจจัยท่ีสําคัญและเปนความตองการของมนุษยทุกคนตั้งแตเร่ิมออก

เดินทางทองเท่ียวจนกระท่ังส้ินสุดลง (ทฤษฎีความตองการข้ันท่ี 2 ของมาสโลว) 

   1.2.3 วิถีชีวิต ( Way of Life) ลักษณะรูปแบบชีวิตความเปนอยู ความเปน

มิตรไมตรี และความโอบออมอารีของคนในประเทศท่ีจะเดินทางไปเท่ียว ฯลฯ ส่ิงเหลานี่สราง

ความรูสึกอบอุน และรูสึกเขากันไดกับสังคมอ่ืนท่ีตนเองไมคุนเคย นั่นคือ ความตองการของมนุษย

ทุกคนท่ีตองการเขาสังคม ตองการการยอมรับ (ทฤษฎีความตองการข้ันท่ี 3 และ 4 ของมาสโลว)

  

1.3  ผลติ (Product) ผูผลิตสินคาและบริการทองเท่ียวประกอบดวยหลายกลุม  

ไดแก 

1.3.1 กลุมผูผลิตในภาคเอกชน 

1.3.1.1 ผูผลิตดานท่ีพัก เชน โรงแรม บังกะโล ฯ 

1.3.1.2 ผูผลิตดานอาหารและเคร่ืองดื่ม เชน รานอาหาร บาร ฯ 

1.3.1.3 ผูผลิตดานการนําเท่ียว เชน บริษัทนําเท่ียวตาง ๆ 

1.3.1.4 ผูผลิตดานการขนสง เชน สายการบิน บริษัทเดินรถ 

1.3.1.5 ผูผลิตดานสถานท่ีทองเท่ียว เชน สวนผีเส้ือ วนอุทยาน ฯ 

1.3.1.6 ผูผลิตสินคาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ผูผลิตของท่ีระลึก ฯ 

1.3.2 ผูผลิตภาครัฐบาล เปนผูผลิตระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ 

ทองถ่ิน ผูผลิตภาครัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศ 

เปนผูวางนโยบาย ออกกฎหมายและขอกฎหมายท่ีมีผลตอการพัฒนาการทองเท่ียว และนําเสนอ

สินคาและบริการท่ีรัฐบาลตองการสงเสริมการทองเท่ียวในแตละปผานส่ือและชองทางการจัด

จําหนายทุกชองทาง 

 

2. การเดินทางท่องเทีย่ว (Travel) เปนสวนประกอบสวนท่ีสองของระบบการทองเท่ียว  
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รูปแบบการทองเท่ียวท่ีประกอบไปดวยรูปแบบของการเดินทางทองเท่ียว และสวนแบงทางการ

ทองเท่ียว ท้ังนี้เพื่อรองรับผูซ้ือกลุมตาง ๆตลอดจนการจัดหาพาหนะท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียว

นั้นใหเหมาะสมกับกลุมทองเท่ียวนั้นใหเหมาะสมกับกลุมผูซ้ือ  

  รูปแบบของการเดินทางทองเท่ียวสามารถจัดแบงไดดังนี้  

  2.1 จัดแบงตามวัตถุประสงค เชน เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา เพื่อศาสนา เพื่อ

พักผอนหยอนใจ เปนตน 

  2.2 จัดแบงตามจุดหมายปลายทาง เชน การชมปะการังใตทะเล การทองเท่ียวชม

เมือง เปนตน 

  2.3 จัดแบงตามรูปแบบการทองเท่ียว เชน การเดินปา การลองแพ และลองแกง 

เปนตน 

  2.4 จัดแบงตามระยะเวลา เชน การทองเท่ียวคร่ึงวัน การทองเท่ียวเต็มวัน หรือการ

ทองเท่ียวแบบพักคางคืน เปนตน 

  2.5 จัดแบงตามลักษณะรายการ เชน การทองเท่ียวแบบเหมาจาย การทองเท่ียวตาม

ความประสงคเฉพาะบุคคล เปนตน 

 

3. จุดหมายปลายทาง (Destination) ประกอบดวย ส่ิงดึงดูดใจและการบริการ หรือท่ี 

เรียกวา “ทรัพยากรการทองเท่ียว ” ซ่ึงเปนสินคาและบริการของอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีมี

ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ถาจุดมุงหมายปลายทางนั้นมีประโยชนและมีคุณคาใน

สายตาของผูบริโภค กระบวนการซ้ือซํ้า ( Repeat) ก็อาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการท่ีสามนี้ได 

นักทองเท่ียวจะมีรูปแบบหรือข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือท่ียาก-งายแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับส่ิง

ดึงดูดใจและบริการการทองเท่ียว คุณภาพของสินคาหรือบริการ ราคาหรือความคุมคา ความ

สะดวกสบาย และสถานการณในขณะท่ีมีการตัดสินใจซ้ือ 

 

4. การตลาด (Marketing) เปนกระบวนการท่ีมีสวนประกอบตาง ๆหลายอยาง ไดแก การ 

ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค การศึกษาส่ิงแวดลอมทางการตลาด การพัฒนาจุดหมายปลายทางของ

การทองเท่ียวและจุดหมายปลายทางใหม ๆรวมถึงการหาวิธีการจูงใจผูบริโภคใหเกิดความสนใจใน

การเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน เปนตน แลวจากนั้นมีการจัดการตลาด การจัดการกับสวนประสมทาง

การตลาดใหเกิดความสมดุลและเหมาะสมกับธุรกิจ เชน มีการจัดการดานการจัดจําหนาย เพื่อให

นักทองเท่ียวไดรับขอมูลขาวสารท่ีเชิญชวนเราใจและเปนขอมูลท่ีถูกตอง ซ่ึงสงผลตอการเดินทาง

ของนักทองเท่ียวเพื่อซ้ือสินคาหรือบริการนั้น ๆ 
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 2.1.3 ธุรกจินันทนาการและบันเทงิ 

 ธุรกิจนันทนาการและบันเทิงเปนธุรกิจท่ีทํารายไดใหกับประเทศเชนเดียวกับธุรกิจ

ทองเท่ียวหลักอ่ืน ๆ (ท่ีพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ) จากสถิติหมวดคาใชจายนักทองเท่ียวท่ีการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2547 พบวา นักทองเท่ียวใชจายเงินเพื่อความบันเทิงเปนเงิน

ประมาณ 503.31 บาท (ตอคนตอวัน)  

 กิจกรรมนันทนาการมีความหลากหลาย ไดแก  

1. นันทนาการเพื่อความบันเทิง เปนกิจกรรมท่ีสรางความบันเทิง ผูทํากิจกรรมเกิด 

ความรูสึกเพลิดเพลิน ผอนคลายท้ังรางกายและจิตใจ เชน รองเพลง เลนดนตรี เปนตน 

2. นันทนาการเพื่อสุขภาพ สุขภาพเปนส่ิงสําคัญสําหรับทุกคน เปนกิจกรรมท่ีพัฒนา 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนใหสมบูรณยิ่งข้ึน ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการเปนอีกกิจกรรม

หนึ่งท่ีมีความสําคัญเพิ่มข้ึน เชน เตนรํา กีฬาชนิดตาง ๆ ออกกําลังกาย เตนแอโรบิก การฝกสมาธิ 

โยคะ เปนตน 

3. นันทนาการเพื่อการเรียนรูและทักษะเปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมความสามารถและ 

ทักษะ กอใหเกิดการพัฒนาทางกาย อารมณ สังคม  และสติปญญา เชน การอานหนังสือ การเลา

นิทาน การวาดภาพ การเรียนการทําอาหาร การจัดสวน การตกปลา แกะสลัก งานศิลปะ และงาน

หัตถกรรมตาง ๆ 

 

 ท้ังนันทนาการและบันเทิง เปนการใชเวลาวางเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลาย

ความเม่ือยลาจากการทํางาน แตกิจกรรม “บันเทิง” มักเปนกิจกรรมท่ีอาศัยคนหรือผูแสดงหรือผูเลน 

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป ในขณะท่ี “นันทนาการ” เปนกิจกรรมไมจําเปนตองอาศัยผูแสดงหรือผูเลนหลาย

คน สวนใหญเปนกิจกรรมท่ีตนเองกระทําคนเดียวได เชน การวาดภาพ การตกปลา 

 ดังนั้น ขอยกตัวอยางธุรกิจบันเทิงและนันทนาการรวม 3 ชนิด ดังนี้ 

  1. ธุรกิจสวนสนุก 

  2. ธุรกิจคอนเสิรต 

  3. ธุรกิจการแสดงและการละคร 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 พฤติกรรมผู้บริโภค ( Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการ

กระทําของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ

และความพึงพอใจของเขา (Solomon 2002 : 528, อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ 2550) 

จาก เว็บผูจัดการออนไลน อางวา พฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer Behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา  การเลือกซ้ือ การใช การประเมินผล 

หรือจัดการกับสินคาและบริการ  ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเอง

ได ซ่ึงเหตุผลท่ีคุณจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะพฤติกรรมผูบริโภคมี  ผลตอ

ความสําเร็จของธุรกิจ 

(สุภาวดี บุญงอก เทคนิคการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 2553) อางวา พฤติกรรมผูบริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การ

เลือกซ้ือ การใช การประเมินผล หรือจัดการกับสินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถ

ตอบสนองความตองการของตนเองได ซ่ึงเหตุผลท่ีคุณจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะ

พฤติกรรมผูบริโภคมี ผลตอความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหคุณ

สามารถสรางกลยุทธทางการตลาด ท่ีสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการ

คนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและ

สอดคลอง กับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญจะชวยในการพัฒนา

ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑของคุณใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

2.2.2 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

1. ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

2. ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของ 

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ มากยิ่งข้ึน 

              3.ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีข้ึน 

              4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ให

ตรงกับชนิดของสินคาท่ีตองการ 

              5. ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน 
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2.2.3 ทฤษฎส่ีวนผสมการตลาด  ( Marketing  Mix : 8Ps )  

 (Lovelock 2003 : 12 ; Zeithaml and Bitner 1996 อางถึงใน จันจิรา สุวรรณไตร 2551 : 20)  

  1.  องค์ประกอบของผลติภัณฑ์  (Product Elements) หมายถึง การบริการท่ีเปน

ผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน  (Intangible Product) ไมสามารถจับตองได  มี

ลักษณะเปนอาการนาม  บริการจะตองมีคุณภาพเดียวกับสินคา  แตคุณภาพของบริการตองประกอบ

มาจากหลายปจจัยท่ีประกอบกันท้ังความรู  ความสามารถและประสบการณของพนักงาน  ความ

ทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและความตอเนื่องของข้ันตอนการสงมอบบริการ  

  2. ราคาและค่าใช้จ่ายอืน่ของผู้ใช้บริการ  (Price) หมายถึง องคประกอบท่ีช้ีใหเห็น

ถึงการบริหารคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  เพื่อสรางราคาขายแกลูกคา  เพื่อหาวิธีลดตนทุนและส่ิงอ่ืนท่ีลูกคา

และราคาของการบริการเปนปจจัย สําคัญ ในการบงบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรับกลาว  คือ ราคาสูง

นาจะบอกถึงบริการท่ีมีคุณภาพท่ีสูงตามไปดวย  ทําใหมโนภาพของลูกคาท่ีมารับบริการสูงตามไป

ดวย และท่ีสําคัญบริการตองตอบสนองความตองการท่ีคาดหวังของลูกคาไดเปนอยางดี 

  3. ช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place) หมายถึง ความสามารถใหบริการผานชอง

ทางการจัดจําหนายได  4 วิธี คือ การใหบริการผานราน  (Outlet) ใหบริการดวยการเปดรานตามยาน

ชุมชนหรือหางสรรพสินคา  โดยประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการตามมาพบกัน  ณ 

สถานท่ีแหงหนึ่งโดยการเปดรานคาข้ึน , การใหบริการถึงท่ีบานลูกคาหรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ , 

การบริการผานตัวแทน  การบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรนไชสหรือการจัด

ตัวแทนใหบริการ, การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส  มาชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน  เพื่อ

ทําใหการบริการเปนไปอยางสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง 

  4.  การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง องคประกอบท่ีมีบทบาทสําคัญ 3 

ประการ คือ ใหขาวสารและการแนะนําท่ีจําเปน จูงใจกลุมเปาหมายใหเห็นถึงความดีของผลิตภัณฑ

และสงเสริมลูกคาใหกอเกิดปฏิกิริยาเม่ือถึงเวลาอันควร 

  5. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการตอนรับ  การสอบถามขอมูล ซ่ึง

ในการสรางและสงมอบสินคาองคประกอบของผลิตภัณฑไปยังลูกคานั้น  ตองมีการออกแบบและ

จัดขบวนการในเชิงปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  กระบวนการนั้นสามารถอธิบายไดวาเปนวิธีการ

และลําดับข้ันตอนซ่ึงระบบการบริการตองดําเนินไป ซ่ึงในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ 

  6.  บุคคล (People) หมายถึง ผลิตภัณฑการบริการท้ังหมดท่ีข้ึนอยูกับการท่ีบุคคล

ปฏิบัติตอกันท้ังสองฝาย ( Interaction) คือ ระหวางลูกคากับพนักงานบริษัทสภาพของการปฏิบัติตอ

กันสองฝายมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณภาพของบริการเปนอยางมาก  ลูกคามัก
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ตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของบริการท่ีเขารับจากการประเมินบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ  ซ่ึงในสวนนี้

จะเนนแคสวนบริการ 

  7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence) หมายถึง หลักฐานเสริมท่ี

มองเห็นไดและแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษัท  เชน รูปรางของตัวตึก  สวนหยอม 

พาหนะ เฟอรนิเจอร เปนตน ซ่ึงจะมีผลกระทบอยางแรงตอความประทับใจและความรูสึกของลูกคา 

ซ่ึงในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ 

  8. ผลผลติและคุณภาพ (Productivity and Quality) ผูบริโภคสามารถมองเห็นได

จากหองพัก การบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ ซ่ึงการปรับปรุงผลผลิตเปนส่ิงจําเปนท่ีจะทํา

ใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางใหผูบริโภคพอใจและเกิดความภักดีในการใชบริการ

   

2.3 แนวความคดิและทฤษฎพีฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

                 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว   เปนการกระทําทุกอยางของนักทองเท่ียวไมวาการกระทํานั้น

นักทองเท่ียวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตามและบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตามก็เพื่อมุง

ตอบสนองส่ิงใดส่ิงหนึ่งในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง  โดยพฤติกรรมภายนอกของ

นักทองเท่ียว  (Tourist’s Overt Behaviour) เปนพฤติกรรมท่ีผูอ่ืนสังเกตไดโดยอาศัยประสาท

สัมผัส  สวนพฤติกรรมภายในของนักทองเท่ียว ( Tourist’s Covert Behaviour) เปนการทํางานของ

อวัยวะตาง  ๆภายในรางกายรวมท้ังความรูสึกนึกคิดและอารมณท่ีถูกควบคุมอยูภายในจะมี

ความสัมพันธกัน โดยพฤติกรรมภายในจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเปนสวนใหญ 

           องคประกอบของพฤติกรรมนักทองเท่ียวนั้นมีองคประกอบสําคัญ  7  ประการ  คือ 

1. เปาหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนักทองเท่ียวทุก  ๆพฤติกรรมจะตองมีเปาหมายในการ

กระทํา  เชน  นักทองเท่ียวกลุมอนุรักษตองการ เกียรติยศ  โดยการแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาตนเดินทาง

ทองเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ มในสถานท่ีตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณของระบบนิเวศน

ดังเดิม 

2. ความพรอม   หมายถึง  ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการทํากิจกรรม   เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการ เชน นักทองเท่ียวกลุมท่ีรักความผจญภัย  นิยมไตเขา ปนหนาผาตองมี

ความพรอมท้ังสภาพรางกายและจิตใจแลวสามารถจะทํากิจกรรมท่ีตนชอบได 
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3. สถานการณ หมายถึง   เหตุการณหรือโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยใหเลือกกระทํากิจกรรม  เพื่อ

ตอบสนองความตองการ  เชน การทองเท่ียวตามหมูเกาะ  ควรกระทําในยามคล่ืนลมสงบ  ไมควรทํา

ในขณะท่ีมีพายุฝนฟาคะนอง  

4. การแปลความหมาย   หมายถึง วิธีการคิดแบบตาง  ๆเพื่อตอบสนองตอความตองการท่ี

พอใจมากท่ีสุดในสถานการณหนึ่ง ๆ เชน เวลาสิบสองนาฬิกา  ควรเปนเวลาท่ีนักทองเท่ียวควรหยุด

พักรับประทาน อาหารกลางวัน 

5. การตอบสนอง  คือ การตัดสินใจกระทํากิจกรรมตามท่ีตนไดตัดสินใจเลือกส รร

แลว เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ  เชน นักทองเท่ียวไดตัดสินใจท่ีจะเดินทางทองเท่ียวในชวง

วันหยุดเพื่อพักผอน ดังนั้นนักทองเท่ียวจะตองวางแผนการเดินทางและจัดการดําเนินการลวงหนา  

ในการกระทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวตั้งแตกิจกรรมการกําหนดสถานท่ี

ทองเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพัก เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 

            6. ผลลัพธท่ีตามมา คือ  ผลจากการกระทําหนึ่ง ๆอาจไดผลตามท่ีคาดหมายไว  หรืออาจ

ตรงกันขามกับความคาดหวังท่ีตั้งใจไว  เชน นักทองเท่ียวไดมีกําหนดการเดินทางไวเพื่อมาพักผอน

วันหยุดในประเทศไทย  แตปรากฏวาในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบินและทําใหสนามบินตอง

ปดทําการ  เคร่ืองบินไมสามารถลงจอดไดมีผลลัพธทําใหนักทองเท่ียวไมสามารถบรรลุผลตามท่ี

คาดหมายไวได 

            7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง  คือ ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระทําลงไปไมบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีตองการจึงตองกลับมาแปลความหมายไตรตรอง  เพื่อเลือกหาวิธีใหม  ๆมาตอบสนองความ

ตองการหรืออาจจะเลิกความตองการไปเพราะเห็นวาเปนส่ิงท่ีเกินความสามารถ เชน  การกอ

วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ป 2008 นักทองเท่ียวท่ีตั้งใจจะ

เดินทางไปเมืองดังกลาว  จะตองเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลดานความปลอดภัยและอาจ

ลมเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียนเสนทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภัยกวา 
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2.4 สถานทีท่่องเทีย่วภายในหัวหิน 

2.4.1 ตลาดโต้รุ่งหัวหิน  ตลาดโตรุงหัวหินแตเดิมนั้นเปนตลาดฉัตรไชยแตมีการปรับ  

เปล่ียนรูปแบบในการคาขายในเวลากลางคืนเนื่องจากความนิยมของนักทองเท่ียว  รวมถึงเปนศูนย

รวมอาหารทะเลสด เปนตลาดใหญ มีรานอาหาร  รานขายของท่ีระลึกพื้นเมือง รวมท้ังเส้ือผา

สําเร็จรูป รวมท้ังสินคาตาง ๆ มากมายเปนสีสันยามราตรีของหัวหินและเปนแหลงรวมอาหารนานา

ชนิดอาทิ  อาหารไทย  อาหารทะเล ขนมไทย โรตีแขก เปนตน  มีนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว

ตางประเทศแวะเวียนไปเสมอ นอกจากนี้ยังมีรานขายของท่ีระลึกจําหนายอีกดวย 

สถานทีต่ั้ง เวลาในการเปดนั้นเร่ิมเวลาประมาณ 17.00 น. - 24.00 น. ทุกวันอยูบริเวณถนน

เดชานุชิต ตัดกับถนนเพชรเกษม 

ร้านช่ือดัง ในตลาดฉัตรมีรานท่ีมีการวางขายของอยางมากมายท้ังเส้ือผาและของฝาก  โดยมี

รานท่ีเปนเอกลักษณะท่ีมีช่ือเสียงอยูมากและเปนรานท่ีเปดมาตั้งแตเร่ิมตลาด  แตมีบางรานท่ีไมได

ขายแลวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของตลาดและความนิยมลด ลง 

 

โดยมีรายการตอไปนี้ 

• โรตีเลิศรส 

• ไอศครีม ยายนิ บริเวณรานหนังสือทายตลาด 

• กวยเตี๋ยวเนื้อ สามารถรับประทานไดตั้งแตตอนกลางวันอยูบริเวณกลางตลาดขางรานตัดผม 

• ผัดไท ร.ศ. 

• รานขาวตมทอป บริเวณถนนคนเดิน 

• น้ําจับเล้ียง 

 

2.4.2 เพลนิวาน หัวหิน   

 เพลนิวาน หัวหิน  นอกจากท่ีหัวหินจะมีน้ําทะเลสวย  ๆ ชายหาด หาดทรายท่ีทอดยาวยังมี

สถานท่ีท่ีซ่ึงใหคุณหวนระลึกถึงความหลังวันวานอันแสนหวาน  ความทรงจําท่ีคุณไมควรพลาดกับ

สถานท่ีทองเท่ียว เพลินวานหัวหิน  แมจะเปดไดซักระยะหนึ่งแตดวยช่ือท่ีติดปากความประทับใจ
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ของผูท่ีเคยแวะเท่ียวท่ี    เพลินวาน ตางบอกกันปากตอปากวา เพลินวานหัวหินนาเท่ียวและเปน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีคุณควรไปทองเท่ียวอีกท่ี 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

จิตรสินี ทองจํานงและอมรรัตน์ กจิเกสร  (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับ  “ศึกษาอิทธิพลของส่ือ

อินเตอรเน็ตตอการรับรูขาวสารดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของส่ืออินเตอรเน็ตตอการรับรู

ขาวสารดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  โดยไดใชขนาดตัวอยาง จํานวน 400 ราย โดยเก็บขอมูลตัวอยางจะกระทําแบบ

บังเอิญ โดยผลปรากฎวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปน เพศหญิง อายุตั้งแต 24-34 ป เดินทางมา

พักผอน และใชสถานท่ีโรงแรมเปนสถานท่ีพัก โดยมีการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง ผานทาง

ส่ือโทรทัศนมากสุดและจะคนหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเฉพาะเวลาสนใจเทานั้น ซ่ึงส่ือท่ีนิยมคือ e-

mail และ web board ซ่ึงยังคงมีปญหาตาง ๆในดานขอมูลขาวสาร ดังนั้น จากขอมูลตางๆไดช้ีชัดวา 

นักทองเท่ียวยังคงไดรับขาวสารจากทางส่ือตาง ๆในปริมาณท่ีนอย จึงควรเรงใหรัฐบาลหรือหนวยท่ี

เกี่ยวของไดรับสงขอมูลใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

จันจิรา สุวรรณไตร  (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก  กรณีศึกษา  

หอพักกรีนเพลส” ซ่ึงมีกลุมตัวอยางคือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา

ปริญญาตรี บุคลากรท่ีไมไดรับสวัสดิการดานท่ีพักจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและนักเรียนนักศึกษา

หรือบุคคลท่ัวไป จํานวน 420 ตัวอยาง ผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง

อายุ18-20ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  รายไดสวนตัว

เฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ราคาคาเชาหองพักต่ํา กวา 3,001-4,000บาท/เดือน เหตุผลท่ีเลือกใช

บริการหอพัก คือ หอพักมีราคาถูกหองพักมีขนาดกวางและการคมนาคมสะดวก  พนักงานบริการมี

อัธยาศัยดี  และความสะอาดปลอดภัยของหอพัก  จากเหตุผลขางบนบางสวนจะชวยทําใหเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
วรรณสิา ห้อยแดง (2551)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ
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ศูนยการคาหัวหิน มารเก็ตวิลเลจ ” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ

ศูนยการคาหัวหิน มารเก็ตวิลเลจ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางจํานวน 355 คน โดย ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงผลวิจปรากฎวา กลุมตัวอยางทุก

คนท่ีเคยใชบริการมาเก็ตวิลเลจ นั้นไดซ้ือสินคาหรือบริการในสวนของเทสโกโลตัส โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญซ้ือสินคาหรือบริการชวงวันเสาร-วันอาทิตย เวลา 18.00-21.00 น. และกลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจในทุกดาน เชน ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานพนักงาน ฯ และจากการ

ทดสอบความพึงพอใจโดยรวม พบวา นักศึกษาท่ีใชบริการนั้นมีความพึงพอใจท่ีตางกันโดย ข้ึนอยู

กับ คณะ เพศ ช้ันป ภูมิลําเนา 

 

กมลวรรณ แซ่ปึง  (2549)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ “การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาหรือบริการ และเพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมของผูมาเลือกซ้ือ

สินคาหรือท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาหรือบริการ และเพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมของผูมาเลือกซ้ือ

สินคาหรือท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร โดยกลุมตัวอยางเปน ผูมาเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ ชาวไทยท่ี

ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยทําการสุมสองช้ัน จํานวน 386 คน ซ่ึงไดผลวา จากการทดสอบโดยวิธี T-

test และ Anova พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร จะสงผลกอใหเกิดความแตกตางจากการให

ความสําคัญกับปจจัยการจัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการอยางมีนัยสําคัญ แตพฤติกรรมการใช

เงินจะแตกตางกัน ดังนั้น ควรจะใหผูประกอบการท้ังหลายไดศึกษาถึงตัววิจัยบทนี้เพื่อนําไป

ปรับปรุงสินคาหรือหนารานตัวเอง เพื่อยกระดับคุณคาของสินคาตนเอง 

 

 สุพชิญา สอนบาลี (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมในการซ้ือสินคาและบริการของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในกิจกรรม  ถนนคนเดิน  วันอาทิตย ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงใหม” ทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยจากกิจก

หรรมถนนคนเดิน และศึกษาถึงรายจายของนักทองเท่ียวในกิจกรรมถนนคนเดิน  วันอาทิตย ถนน

ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม โดยไดทําการสุมจากนักทองเท่ียวจํานวน 150 คน โดยนักทองเท่ียว

สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวนรอยละ 50.67 ซ่ึงมีสัดสวนไมตางจากนักทองเท่ียวชายมากนัก  คือ 

รอยละ 49.33 นักทองเท่ียวสวนใหญมีอายุระหวาง  20-29 ป จํานวนรอยละ  56.67 สวนใหญมี

สถานภาพโสด จํานวนรอยละ 72.67 และเปนนักทองเท่ียวท่ีมาจากภาคกลาง  ถึงรอยละ 55.33 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี  รอยละ 52.67 เปนนักเรียนนักศึกษา  รอยละ 44.67 และในเร่ืองของ
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สินคาและบริการ นักทองเท่ียวไดใหความเห็นวา เทศบาลนครเชียงใหมและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของควร

สงเสริมสินคาท่ีนํามาขายในกิจกรรมถนนคนเดินและมีการสนับสนุนการพัฒนาสินคาใหมีความ

หลากหลายและทันสมัยมากข้ึนเพื่อเพิ่มความนาสนใจของตัวสินคาและยังสงผลถึงความสามารถใน

การเพิ่มมูลคาของตัวสินคาดวย 
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บทที ่3 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ เลือกซ้ือสินคาและบริการ

จากสวนผสมทางการตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  รวมไปถึงศึกษาขอมูลท่ัวไป และการทองเท่ียวหัวหิน ของนักทองเท่ียวชาวไทย  

โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ เลือกซ้ือ

สินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

 1. ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 2. ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

 3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย 

 4. ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามสถานท่ีสําคัญตาง ๆ โดยอางอิงจากจํานวน

นักทองเท่ียว ป  2552 จํานวน 320,110 คน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ,  สถิตินักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมาหัวหิน ตั้งแต เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ) โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ  ซ่ึง

มาจากสูตรของ Taro Yamane (สิน พันธุพินิจ 2547 : 133) 
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จากสูตร     

    n =       N  

                   1 + N (e) 2 

   n หมายถึง  ขนาดกลุมตัวอยาง 

   N หมายถึง  จํานวนประชากร 

   e หมายถึง  ความคลาดเล่ือนของกลุมตัวอยาง 

               (ในการศึกษานี้กําหนดความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05) 

แทนคาในสูตร 

    n =        320,110        = 399.99  ≈  400 

                                1+320,110 (0.05) 2 

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จะมีขนาดประชากรตัวอยางท่ีเปนตัวแทนจากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาทองเท่ียวในหัวหิน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม จํานวนท้ังหมด 400 ชุด 

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยใช 

แบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 1. ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพปจจุบัน 

ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดและภูมิลําเนา 
 2. ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  ไดแก ขอมูลตาง ๆ 

เชน การเดินทางมาทองเท่ียวในระยะ 1 ป รูปแบบการเดินทางมาทองเท่ียว วัตถุประสงคในการ

เดินทางและอ่ืน ๆ 

 3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย  ไดแก การเลือกซ้ือ

สินคาและบริการ ตามลําดับ การใชจายตาง ๆ เปนตน 
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 4. ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด แบง

ออกเปน  ปจจัยทางดาน สินคาและธุรกิจบริการ  ปจจัยทางดานราคา  ปจจัยทางดานสถานท่ี และ

ส่ิงแวดลอม ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย  ปจจัยทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพและปจจัย

อ่ืน ๆ เชน บุคคลากร เปนตน 

 

3.4 วธีิการทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาในคร้ังนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป  (SPSS) 

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห ขอมูล โดยจําแนกตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1. การวิเคราะห ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ี  รอยละ และใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายผล 

 2. การวิเคราะหลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  วิเคราะห

โดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ และใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายผล 

 3. การวิเคราะห พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย  

วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ การเรียงลําดับ และใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายผล 

 4. การวิเคราะห ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทาง

การตลาด ในสวนนี้จะทําการวิเคราะหตามแนวคิด Likert Scale แบงระดับออกเปน 5 ระดับ คือ 

 

   1  มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

   2  มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอย 

   3  มีความสําคัญตอการตัดสินใจปานกลาง 

   4  มีความสําคัญตอการตัดสินใจมาก 

   5  มีความสําคัญตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 

 

 โดยมีน้ําหนักของความสําคัญเทากับ  1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ และนําคาท่ีไดมาหา

คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก เพื่อใหสามารถทราบถึงระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจาก

สวนผสมทางการตลาด โดยมีชวงคะแนนเฉล่ียงถวงน้ําหนักและสามารถมีเกณฑการพิจารณาเปน

ชวงคะแนนเฉล่ียไดดังนี้ (จันจิรา สุวรรณไตร 2551 : 51)  
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          ชวงคะแนนเฉล่ีย            ความหมาย 

  4.50 -5.00    มีความสําคัญตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 

  3.50-4.49    มีความสําคัญตอการตัดสินใจมาก 

  2.50-3.49    มีความสําคัญตอการตัดสินใจปานกลาง 

  1.50-2.49    มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอย 

  1.00-1.49    มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาถึง พฤติกรรมการ เลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาดของ

นักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยใชแบบสอบถาม

จํานวน 400 ชุด ในการวิเคราะหผลการศึกษานั้น  ผูวิจัยไดทําการนําเสนอการวิเคราะหขอมูล  โดย

แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  ขอมูลเกี่ยวกับ  เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพปจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด รายได และภูมิลําเนา 

  

ตารางที ่4.1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

  

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

    ชาย 181 45.2 

    หญิง 219 54.8 

รวม 400 100 

   

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีจํานวน 181 คน 

คิดเปนรอยละ 45.2 และเปนเพศหญิง มีจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.8 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.2 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

    15-24 ป 131 32.7 

    25-34 ป 149 37.3 

    35-44 ป                         54 13.5 

    45-54 ป  40 10.0 

    55-64 ป  20                        5.0 

    65 ปขึ้นไป   6                        1.5 

รวม                       400                    100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.2 พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  อยูในชวงอายุตั้งแต  25-34 ป มี

จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา คือ ชวงอายุ 15-24 ป มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอย

ละ 32.7 ชวงอายุ 35-44 ป มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ชวงอายุ 45-54 ป มีจํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 10 ชวงอายุ 55-64 ป มีจํานวน20 คน คิดเปนรอยละ 5 และอายุตั้งแต 65 ปข้ึนไป มี

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4.3 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

    โสด 250 62.5 

    หยาราง/ มาย   20   5.0 

    สมรส 130                      32.5 

รวม 400                    100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.3 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีสถานภาพโสด มีจํานวน 250 

คน คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และ

หยาราง/ มาย มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.4 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพปจจุบัน 

 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

    นักเรียน/ นักศึกษา 111 27.8 

    คาขาย/ เจาของกิจการ   54 13.5 

    ธุรกิจสวนตัว   42 10.5 

    พนักงานบริษัทเอกชน   57 14.2 

    เกษียณอายุ   12  3.0 

    ขาราชการ   56                      14.0 

    พนักงานรัฐวิสาหกิจ   24  6.0 

    แมบาน   18  4.5 

    รับจางทั่วไป   26  6.5 

    อื่น ๆ     0    0 

รวม 400                    100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.4 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะเปนนักเรียน/ นักศึกษา มี

จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน  มีจํานวน 57 คน คิดเปน

รอยละ 14.2 ขาราชการ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.0 คาขาย/ เจาของกิจการ มีจํานวน 54 คน 

คิดเปนรอยละ 13.5 ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 รับจางท่ัวไป มีจํานวน 26 

คน คิดเปนรอยละ 6.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 แมบาน มีจํานวน 

18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 เกษียณอายุ มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ  3.0 และอ่ืน ๆ มีจํานวน 0 คน 

คิดเปนรอยละ 0  ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.5 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ระดบัการศึกษาสูงสุด จํานวน (คน) ร้อยละ 

    ระดับประถมศึกษา 6               1.5 

    มัธยมศึกษาตอนตน                   28               7.0 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย                   82             20.5 

    อนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเทา                   38               9.5 

    ปริญญาตรี                 226             56.5 

    สูงกวาปริญญาตรี                   20               5.0 

รวม                 400           100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.5 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีระดับการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 

20.5 ระดับอนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเทา  มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 

5.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4.6 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได 

 

รายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

    ไมเกิน 10,000 บาท 105 26.3 

    10,001-15,000 บาท  82 20.5 

    15,001-20,000 บาท  66 16.5 

    20,001-25,000 บาท  51 12.7 

    25,001-30,000 บาท  48 12.0 

    30,001-35,000 บาท  20   5.0 

    35,001-40,000 บาท  12   3.0 

    40,000 บาทขึ้นไป  16   4.0 

รวม                  400                100.0 
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 จากตารางท่ี  4.6 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีรายไดสวนตัวไมเกิน  10,000 

บาท มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 รองลงมา คือ ผูท่ีมีรายไดสวนตัวอยูระหวาง  10,001-

15,000 บาท มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ผูท่ีมีรายไดสวนตัวอยูระหวาง  15,001-20,000 

บาท มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ผูท่ีมีรายไดสวนตัวอยูระหวาง  20,001-25,000 บาท มี

จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.7 ผูท่ีมีรายไดสวนตัวอยูระหวาง  25,001-30,000 บาท มีจํานวน 48 

คน คิดเปนรอยละ12.0 ผูท่ีมีรายไดสวนตัวอยูระหวาง  30,001-35,000 บาท มีจํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ5.0 ผูท่ีมีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 40,000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 

และผูท่ีมีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 35,001-40,000 บาท มีจํานวน  12 คน คิดเปนรอยละ  3.0 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4.7 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมลิาํเนา จํานวน (คน) ร้อยละ 

    ภาคกลาง 179 44.8 

    ภาคเหนือ  54 13.5 

    ภาคตะวันออก 20  5.0 

    ภาคตะวันตก 38 9.5 

    ภาคใต 73                     18.2 

    ภาคอีสาน 36 9.0 

รวม                     400                   100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.7 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มาจากภาคกลาง มีจํานวน 179 

คน คิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมา คือ ภาคใต มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ภาคเหนือ มี

จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ภาคตะวันตก มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ภาคอีสาน มี

จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 และภาคตะวันออก มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 
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ส่วนที ่2 ลกัษณะการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

 

ตารางที ่4.8 ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามการมาทองเท่ียวในหัวหิน 

 

ท่านเคยมาท่องเทีย่วในหัวหินหรือไม่ จํานวน (คน) ร้อยละ 

    เคย 400 100 

    ไมเคย     0     0 

รวม 400 100 

  

 จากตารางท่ี  4.8 กลุมผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ ท้ังหมดเคยมาทองเท่ียวหัวหิน มี

จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100  

หมายเหตุ จากตารางจะเห็นวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนั้นไดใหขอมูล เคย ท้ังหมดเพราะทาง

คณะผูทําวิจัยไดสอบถามตอผูตอบแบบสอบถามกอนวา ทานเคยมาทองเท่ียวหัวหินหรือไม ถาเคย

จึงจะใหทําการใหขอมูลวิจัย 

 

ตารางที่ 4.9 ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว  จําแนกตามการเดินทางมาทองเท่ียวในหัวหิน 

       ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา 

 

ในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่่านมาท่านเดนิทาง 

มาท่องเทีย่วในหัวหินจํานวนกีค่ร้ัง 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

    1 ครั้ง 98 24.5 

    2-4 ครั้ง                   178 44.5 

    5-7 ครั้ง 41 10.2 

    มากกวา 7 ครั้ง 83 20.8 

รวม                   400                 100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.9 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกเดินทางมาทองเท่ียวใน

หัวหิน ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา จํานวน 2-4 คร้ัง มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมา 

คือ 1 คร้ัง มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 มากกวา 7 คร้ัง มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 

และ 5-7 คร้ัง มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.10 ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามระยะเวลาในการมาทองเท่ียว  

          ในหัวหิน 

 

ระยะเวลาในการท่องเทีย่วในหัวหิน จํานวน (คน) ร้อยละ 

    นอยกวา 1 วัน   13 3.2 

    1 วัน 152                   38.0 

    2-3 วัน 187                   46.8 

    4-5 วัน  24 6.0 

    มากกวา 5 วัน  24 6.0 

รวม                     400                 100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.10 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ใชระยะเวลาในการทองเท่ียว

ในหัวหินเปน ระยะเวลา 2-3 วัน มีจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.8 รองลงมา คือ ระยะเวลา 1 

วัน มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 ระยะเวลา 4-5 วันและระยะเวลามากกวา  5 วัน มีจํานวน 

24 คน คิดเปนรอยละ  6.0 และระยะเวลานอยกวา 1 วัน มีจํานวน  13 คน คิดเปนรอยละ  3.2 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4.11 ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามการใชบริการท่ีพัก 

 

การเลอืกใช้บริการทีพ่กั จํานวน (คน) ร้อยละ 

    รีสอรท 51  12.7 

    โรงแรม                     169  42.3 

    เกสเฮาส                       46 11.5 

    บังกะโล 66 16.5 

    บานพักตากอากาศ 68                    17.0 

    อื่น ๆ  0     0 

รวม                    400                  100.0 

  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกใชบริการท่ีพักรูปแบบ 

โรงแรม มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 42.3 รองลงมา คือ บานพักตากอากาศ มีจํานวน 68 คน 
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คิดเปนรอยละ 17.0 บังกะโล มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 รีสอรท มีจํานวน 51 คน คิดเปน

รอยละ 12.7 เกสเฮาส มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และอ่ืน ๆ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 

0 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4.12  ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามวัตถุประสงคในการเดินทาง 

          มา ทองเท่ียวในหัวหิน 

 

วตัถุประสงค์ในการเดนิทางมาท่องเทีย่ว 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

เลอืก ไม่เลอืก เลอืก ไม่เลอืก 

    ทองเที่ยว/พักผอน 311   89 77.8 22.3 

    เยี่ยมญาติ/เพ่ือน   86 314 21.5 78.5 

    การแขงขันกีฬา     6 394   1.5 98.5 

    ประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ดูงาน   42 358 10.5 89.5 

    ชมนิทรรศการ/ แสดงสินคา   22 378  5.5 94.5 

    ไหวพระ/ ปฏิบัติธรรม   31 369  7.8 92.3 

    ติดตอธุรกิจ   16 384  4.0 96.0 

    ปฏิบัติราชการ/ ปฏิบัติงาน   14 384  3.5 96.0 

    อื่น ๆ     0    0     0      0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.12 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีวัตถุประสงคในการเดินทาง

มาทองเท่ียวในหัวหินเปน ทองเท่ียว/ พักผอน มีจํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 77.8 รองลงมา คือ  

เยี่ยมญาติ/ เพื่อน มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ดูงาน  มีจํานวน 42 

คน คิดเปนรอยละ 10.5 ไหวพระ/ ปฏิบัติธรรม  มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ชมนิทรรศการ/ 

แสดงสินคา มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ติดตอธุรกิจ มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 

ปฏิบัติราชการ/ ปฏิบัติงาน  มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 การแขงขันกีฬา มีจํานวน 6 คน คิด

เปนรอยละ 1.5 และอ่ืน ๆ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
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 หมายเหตุ  เนื่องจากแบบสอบถามในขอนี้เปนคําถามท่ี เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงได

จําแนกตารางออกมาเปนดังตารางท่ี 4.12  

 

ตารางที ่4.13  ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามรูปแบบการเดินทาง 

          มาทองเท่ียวในหัวหิน 

 

รูปแบบการเดนิทางมาท่องเทีย่วในหัวหิน จํานวน (คน) ร้อยละ 

    บริษัทนําเที่ยว 28   7.0 

    รถทัวรโดยสาร 41 10.2 

    รถยนตสวนตัว                221 55.3 

    รถตูโดยสาร                  60 15.0 

    รถไฟ 48 12.0 

    อื่น ๆ   2   0.5 

รวม                400               100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.13 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ใชรูปแบบการเดินทาง

ทองเท่ียวหัวหินเปน  รถยนตสวนตัว มีจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ  55.3 รองลงมา คือ รถตู

โดยสาร มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 รถไฟ มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 รถทัวร

โดยสาร มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 บริษัทนําเท่ียว มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0  

และอ่ืน ๆ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ โดยอ่ืน ๆท่ีระบุนี้ หมายถึง มากับรถบริษัท 

และ รถจักรยานยนต 
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ตารางที ่4.14  ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว โดยเรียงลําดับแหลงทองเท่ียวท่ีนิยม/ สนใจ

          เดินทางมาทองเท่ียวในหัวหิน 

 

แหล่งท่องเทีย่วทีนิ่ยม/ สนใจ 

อนัดบัที่ 

1 2 3 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

    ชายหาดหัวหิน 145 36.3 60 15.0 47 11.8 

    ตลาดนัดหัวหินแกรนดวิลลา  14  3.5 22   5.5 16   4.0 

    เพลินวาน  71    17.7 82 20.5 69 17.2 

    ตลาดโตรุงหัวหิน  86    21.5 97 24.3 66 16.5 

    สวนสนประดิพัทธ  10  2.5 16   4.0 20   5.0 

    วัดเขาตะเกียบ    4  1.0 18   4.5  6   1.5 

    ตลาดนัดCICADA    8  2.0 15   3.7 28   7.0 

    วัดหวยมงคล        28  7.0 36   9.0 40 10.0 

    หางสรรพสินคาหัวหิน 

    มาเก็ตวิลเลจ 
       20  5.0 44     11.0 50 12.5 

    พระราชวังไกลกังวล    8  2.0   8   2.0 34   8.5 

    สถานีรถไฟหัวหิน    6  1.5   2   0.5 24  6.0 

    อื่น ๆ    0    0   0     0   0     0 

รวม 400 100.0     400   100.0     400   100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.14 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกแหลงทองเท่ียวในหัว

หินท่ีนิยม/ สนใจโดยให ชายหาดหัวหิน เปนอันดับ 1 มากท่ีสุด มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 

36.3 รองลงมา คือ ตลาดโตรุงหัวหิน เปนอันดับ 2 มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 และเพลิน

วาน เปนอันดับ 3 มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.15  ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามเหตุผลในการเดินทางมาทองเท่ียว

          ในหัวหิน  

 

เหตุผลในการเดนิทางมาท่องเทีย่วในหัวหิน จํานวน (คน) ร้อยละ 

    คาใชจายไมสูง   83 20.7 

    การเดินทางสะดวก 129 32.3 

    มีสิ่งอํานวยความสะดวก   60 15.0 

    ชายหาด/ทะเล   72 18.0 

    มีงานเทศกาลที่ช่ืนชอบ     6   1.5 

    มีประวัติศาสตร/ วัฒนธรรมอยางยาวนาน     6   1.5 

    สถานที่ทองเที่ยวมีเอกลักษณ   44 11.0 

    อื่น ๆ     0      0 

รวม                    400              100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.15 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกเหตุผลในการเดินทาง

มาทองเท่ียวในหัวหินเปน การเดินทางสะดวก มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมา คือ  

คาใชจายไมสูง มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.7 ชายหาด/ทะเล มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 

18.0 มีส่ิงอํานวยความสะดวก  มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 สถานท่ีทองเท่ียวเอกลักษณ  มี

จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 มีงานเทศกาลท่ีช่ืนชอบและมีประวัติศาสตร/วัฒนธรรมอยาง

ยาวนาน มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ของกลุมตัวอยางและอ่ืน  ๆ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอย

ละ 0 ของกลุมตัวอยาง ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.16  ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว โดยเรียงลําดับของการรับขอมูลขาวสาร 

          ของแหลงทองเท่ียวและธุรกิจบริการในหัวหิน 

 

แหล่งข้อมูล 

อนัดบัที่ 

1 2 3 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

    วิทยุกระจายเสียง   6   1.5       14   3.5  64 16.0 

    วิทยุโทรทัศน 75 18.7 108 27.0 101 25.2 

    หนังสือพิมพ/ นิตยสาร 

    การทองเที่ยว 
98 24.5  47 11.8  66 16.5 

    อินเตอรเน็ต 76    19.0    157 39.2  87 21.8 

    เพ่ือน/ญาติ    145    36.3      74 18.5  82 20.5 

    อื่น ๆ  0     0    0     0    0     0 

รวม   400  100.0     400  100.0    400   100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.16 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกการรับขอมูลขาวสาร

ของแหลงทองเท่ียวและธุรกิจบริการในหัวหินโดยให เพื่อน/ ญาติ เปนอันดับ 1 มีจํานวน 145 คน 

คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมา คือ หนังสือพิมพ/ นิตยสารการทองเท่ียว เปนอันดับ 2 มีจํานวน 98 

คน คิดเปนรอยละ 24.5 และอินเตอรเน็ต  เปนอันดับ 3 มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 

ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.17  ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามงบประมาณสําหรับการทองเท่ียว 

          ในหัวหิน แตละคร้ัง 

 

งบประมาณ จํานวน (คน) ร้อยละ 

    นอยกวา 1,000 บาท 14   3.5 

    1,001-2,000 บาท 71 17.7 

    2,001-3,000 บาท 90 22.5 

    3,001-4,000 บาท                  119 29.8 

    4,001-5,000 บาท   66 16.5 

    5,001 บาทขึ้นไป 40 10.0 

รวม                  400             100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.17 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีงบประมาณสําหรับการ

ทองเท่ียวในหัวหิน  แตละคร้ังเปน ชวงระหวาง 3,001-4,000 บาท มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 

29.8 ชวงระหวาง 2,001-3,000 บาท มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ชวงระหวาง 1,001-2,000 

บาท มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ชวงระหวาง 4,001-5,000 บาท มีจํานวน 66 คน คิดเปน

รอยละ 16.5 ชวงระหวาง 5,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และนอยกวา 1,000 

บาท มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.18  ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จําแนกตามคาใชจายโดยรวม  

          ตอการทองเท่ียว ในหัวหิน แตละคร้ัง 

 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม  จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอยกวา 1,000 บาท   16  4.0 

1,001-2,000 บาท 137 34.3 

2,001-3,000 บาท 135 33.7 

3,001-4,000 บาท   68 17.0 

4,001-5,000 บาท     18  4.5 

5,001 บาทขึ้นไป   26  6.5 

รวม 400                  100.0 

 

  จากตารางท่ี  4.17 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีคาใชจายโดยรวมตอ

การทองเท่ียว ในหัวหิน แตละคร้ังเปน ชวงระหวาง 1,001-2,000 บาท มีจํานวน 137 คน คิดเปนรอย

ละ 34.3 ชวงระหวาง 2,001-3,000 บาท มีจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.7 ชวงระหวาง 3,001-

4,000 บาท มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 ชวงระหวาง 5,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 26 คน คิด

เปนรอยละ 6.5 ชวงระหวาง 4,001-5,000 บาท มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5  และนอยกวา 

1,000 บาท มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 
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ส่วนที ่3 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าและใช้บริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

 

ตารางที ่4.19  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย จําแนกตาม   

          ยาน พาหนะในการเดินทางทองเท่ียวภายในหัวหิน 

 

ยานพาหนะในการเดนิทาง จํานวน (คน) ร้อยละ 

    รถยนตสวนบุคคล 220 55.0 

    รถสองแถว  60 15.0 

    รถ 3 ลอเครื่อง  84 21.0 

    รถจักรยานยนต (เชา)  18   4.5 

    รถมอเตอรไซดรับจาง  14   3.5 

    อื่น ๆ   4   1.0 

รวม                 400             100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกพาหนะในการเดินทางมา

ทองเท่ียวภายในหัวหินเปน  รถยนตสวนตัว มีจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 รถ 3 ลอเคร่ือง มี

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.0 รถสองแถว มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 จักรยานยนต 

(เชา)  มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 มอเตอรไซดรับจาง มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 

และอ่ืน ๆ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยอ่ืน ๆ ท่ีระบุนี้ หมายถึง รถยนต (เชา) 

และ รถตู (เชา) 
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ตารางที ่4.20  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย โดยเรียงลําดับ

          ของการสนใจเลือกซ้ือสินคาประเภทตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  

          จังหวัดประจวบคีรีขันธ มากท่ีสุด 

 

ประเภทสินค้า 

อนัดบัที ่

1 2 3 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

    ผลิตภัณฑจากผาบาติก 30 7.5   8 2.0 15  3.7 

    เครื่องประดับ 24 6.0 38 9.5 24  6.0 

    ของที่ระลึกที่เปน   

   สัญลักษณสถานีรถไฟ 
24 6.0 41   10.2 56 14.0 

    ผลงานศิลปะ 18 4.5 14     3.5 22  5.5 

    สินคาทํามือ 40     10.0 98   24.5 75    18.8 

    เสื้อผา/ เครื่องแตงกายที่ 

    บอกถึงหัวหิน 
82     20.5 81   20.3 70    17.5 

    อาหารทะเล/ เครื่องด่ืม     150     37.5 64   16.0 68    17.0 

    ผลผลิตทางการเกษตรที่ 

    แปรรูป 
 6 1.5 26     6.5 30  7.5 

    ของตกแตงบานที่ทําจาก 

    เปลือกหอย 
      18 4.5 14     3.5 26  6.5 

    ผาโขมพัตร         8 2.0 16     4.0 14  3.5 

    อื่น ๆ  0    0   0        0   0     0 

รวม     400   100.0      400 100.0     400  100.0 

  

 จากตารางท่ี  4.20 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ 

ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยให อาหารทะเล/เคร่ืองดื่ม  เปนอันดับ 1 มีจํานวน 

150 คน คิดเปนรอยละ37.5 รองลงมาคือ เส้ือผา/ เคร่ืองแตงกายท่ีบอกถึงหัวหิน เปนอันดับ 2 มี

จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 และสินคาทํามือ เปนอันดับ 3 มีจํานวน 40  คน คิดเปนรอยละ 

10.0 ตามลําดับ 



43 

 

 
 

 

ภาพที ่1 กราฟแสดงระดับการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟ จะเห็นไดวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกซ้ือสินคาประเภท อาหาร

ทะเล/ เคร่ืองดื่ม เปนอันดับ 1 และเลือกสินคาทํามือ เปนอันดับ  2 และ 3 ซ่ึงจะเห็นไดวา สินคาท่ี

ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวสวนใหญอยูในกลุม สินคาทํามือ  เส้ือผา/ เคร่ืองกายท่ีบอกถึงหัว

หิน และอาหารทะเล/ เคร่ืองดื่ม  สวนกลุมท่ีไดรับความนิยมนอยท่ีสุด คือ ผาโขมพัตร  
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ตารางที ่4.21  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย จําแนกตาม   

          คาใชจายในการเลือกซ้ือสินคาในหัวหิน แตละคร้ัง 

 

ค่าใช้จ่ายการเลอืกซ้ือสินค้า  จํานวน (คน) ร้อยละ 

    นอยกวา 1,000 บาท 127 31.7 

    1,001-2,000 บาท 193 48.3 

    2,001-3,000 บาท  60 15.0 

    3,001-4,000 บาท    8  2.0 

    4,001-5,000 บาท      4  1.0 

    5,001 บาทขึ้นไป    8  2.0 

รวม                  400            100.0        

 

 จากตารางท่ี  4.21 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีคาใชจายในการเลือกซ้ือ

สินคาในหัวหิน แตละคร้ังเปน ชวงระหวาง 1,001-2,000 บาท มีจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.3  

นอยกวา 1,000 บาท มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.7 ชวงระหวาง 2,001-3,000 บาท มีจํานวน 

60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 ชวงระหวาง 3,001-4,000 บาทและชวงระหวาง 5,001 บาทข้ึนไป มี

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และชวงระหวาง 4,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.22  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย โดยเรียงลําดับ

          ของการเลือกใชบริการประเภทตาง ๆ ของธุรกิจบริการ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

          จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ประเภทของธุรกจิบริการ 

อนัดบัที ่

1 2 3 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

    ธุรกิจเชารถ   32  8.0 18  4.5 12   3.0 

    ธุรกิจโรงแรม/ ที่พักแรม 170 42.5 93 23.2 51 12.8 

    กิจกรรมนันทนาการ  19  4.7 22  5.5 64 16.0 

    ธุรกิจบันเทิง  46 11.5 50 12.5 54 13.5 

    สปาและนวดแผนไทย  12  3.0 58 14.5 57 14.2 

    การขนสง    6  1.5 19  4.8 44 11.0 

    ธุรกิจภัตตาคาร/ รานอาหาร  95    23.8    124    31.0 76 19.0 

    ธุรกิจนําเที่ยว  20 5.0 16      4.0 42 10.5 

    อื่น ๆ    0    0   0     0   0      0 

รวม 400 100.0    400  100.0    400   100.0 

 

 

 จากตารางท่ี  4.22 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกใชบริการประเภทตาง  

ๆ ของธุรกิจบริการ  ในเขตเทศบาลเมือง หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยให ธุรกิจโรงแรม / ท่ีพักแรม 

เปนอันดับ 1 มีจํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมา คือ ธุรกิจภัตตาคาร / รานอาหาร เปน

อันดับ 2 มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และธุรกิจบันเทิง เปนอันดับ  3 มีจํานวน 46  คน คิด

เปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 
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ภาพที2่ กราฟแสดงระดับการเลือกธุรกิจบริการตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากกราฟ จะเห็นไดวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกธุรกิจบริการประเภท 

ธุรกิจโรงแรม/ ท่ีพักแรม เปนอันดับ 1 และ เปนอันดับ 2 และ 3 ซ่ึงจะเห็นไดวา ธุรกิจบริการท่ีไดรับ

ความนิยมจากนักทองเท่ียวสวนใหญอยูในกลุม ธุรกิจโรงแรม / ท่ีพักแรม และธุรกิจภัตตาคาร / 

รานอาหาร สวนกลุมท่ีไดรับความนิยมนอยท่ีสุด คือ ธุรกิจเชารถ การขนสง และธุรกิจนําเท่ียว  
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ตารางที ่4.23  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย จําแนกตาม 

          คาใชจายในการเลือกซ้ือบริการใน หัวหิน แตละคร้ัง 

 

ค่าใช้จ่ายการเลอืกซ้ือบริการ   จํานวน (คน) ร้อยละ 

    นอยกวา 1,000 บาท 127 31.7 

    1,001-2,000 บาท 211 52.8 

    2,001-3,000 บาท  36   9.0 

    3,001-4,000 บาท  14   3.5 

    4,001-5,000 บาท      2   0.5 

    5,001 บาทขึ้นไป  10   2.5 

รวม                 400            100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.23 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีคาใชจายในการเลือกซ้ือ

บริการในหัวหิน แตละคร้ังเปน  ชวงระหวาง 1,001-2,000 บาท มีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 

52.8 นอยกวา 1,000 บาท มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.7 ชวงระหวาง 2,001-3,000 บาท มี

จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ชวงระหวาง 3,001-4,000 บาท มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 

ชวงระหวาง 5,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5  และชวงระหวาง 4,001-5,000 

บาท มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0  ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.24  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย โดยเรียงลําดับ

          ของการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสถานท่ีตาง ๆ 

 

สถานทีใ่นการซ้ือสินค้า 

และธุรกจิบริการ 

อนัดบัที่ 

1 2 3 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

    ชายหาดหัวหิน  76 19.0  42 10.5 48 12.0 

    ตลาดนัดหัวหินแกรนดวิลลา  32  8.0  24  6.0 24   6.0 

    เพลินวาน  76 19.0  59 14.8 86 21.5 

    ตลาดโตรุงหัวหิน 115 28.8 110 27.5 63 15.7 

    รานอาหารในหัวหิน  40 10.0  36   9.0 57 14.3 

    รานของฝาก/ ของที่ระลึก 

    (Golden Place) 
  6  1.5  42 10.5 46 11.5 

    ตลาดนัดCicada  20  5.0  40 10.0 24   6.0 

    หางสรรพสินคาหัวหิน 

    มาเก็ตวิลเลจ 
 29  7.2  35   8.7 40 10.0 

    รานดอยคํา   2  0.5    8  2.0   6  1.5 

    รานโขมพัสตร   0    0    4  1.0   2  0.5 

    สถานีรถไฟหัวหิน   4 1.0    0     0   4  1.0 

    อื่น ๆ   0    0    0     0   0     0 

รวม    400 100.0 400  100.0    400  100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.24 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ไดเลือกซ้ือสินคาธุรกิจบริการ

จากสถานท่ีตาง  ๆ โดยให ตลาดโตรุงหัวหิน เปนอันดับ  1 มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.8 

และชายหาด หัวหินและเพลินวาน เปนอันดับ 2 มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19 เทากัน 
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ส่วนที ่4 ระดับความสําคญัในการเลอืกซ้ือสินค้าและบริการจากส่วนผสมทางการตลาด 

 

ตารางที ่4.25 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านสินค้าและบริการ (PRODUCT) เฉพาะสินค้า 

 

ปัจจัยทางด้านสินค้าและบริการ 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการ

เลอืกซ้ือสินค้าและบริการ

จากส่วนผสมทางการตลาด 

    การออกแบบสินคาที่ทันสมัย 3.85 0.743 มาก 

    การบรรจุหีบหอสินคา 3.82 0.723 มาก 

    ความสะดวกในการหาซื้อสินคา 3.86 0.735 มาก 

    สินคาที่ซื้อมาสามารถเปนของฝากได 3.94 0.768 มาก 

    สามารถสั่งซื้อปริมาณนอย ๆได 4.02 0.725 มาก 

    ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ 4.04 0.820 มาก 

    มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ 4.12 0.744 มาก 

    มีขอมูลเก่ียวกับสินคา/ บริการชัดเจน 4.11 0.756 มาก 

    ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตง 

    รานที่ทันสมัย 
4.23 0.735 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 0.750 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4.25 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสินคาและบริการมีความสําคัญตอการ

เลือกซ้ือสินคา โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.00 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน สินคาและบริการจะพบวา ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มี

การตกแตงราน ท่ีทันสมัย  มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.23 

ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน การออกแบบสินคาท่ีทันสมัย  การ

บรรจุหีบหอสินคา  ความสะดวกในการหาซ้ือสินคา  สินคาท่ีซ้ือมาสามารถเปนของฝากได  สามารถ

ส่ังซ้ือปริมาณนอย ๆได ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ และ

มีขอมูลเกี่ยวกับสินคา / บริการชัดเจน เปนตน แตในดานของ การบรรจุหีบหอสินคา   กลุมผูตอบ

แบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกซ้ือสินคานอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.82 ซ่ึงมีคาเฉล่ีย

นอยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.26 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านสินค้าและบริการ (PRODUCT) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการ

เลอืกซ้ือสินค้าและบริการ

จากส่วนผสมทาง

การตลาด 

    ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ 4.16 0.845 มาก 

    มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ 4.12 0.882 มาก 

    มีขอมูลเก่ียวกับสินคา/ บริการชัดเจน 4.08 0.909 มาก 

    ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานที่ทันสมัย 4.02 0.906 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.09 0.886 มาก 

  

 จากตารางท่ี  4.26 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสินคาและบริการมีความสําคัญตอการ

เลือกซ้ือบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.09 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน สินคาและบริการจะพบวา ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ 

บริการ มีความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.16 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ ปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน  มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ  มีขอมูล

เกี่ยวกับสินคา/ บริการชัดเจน และความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานท่ีทันสมัย เปนตน แตใน

ดานของความมี สีสัน ดึงดูด ใจ/ มีการตกแตงราน ท่ีทันสมัย  กลุมผูตอบแบบสอบถามจะให

ความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.02 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.27 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านสินค้าและบริการ (PRODUCT) เฉพาะสินค้าและบริการ เปรียบเทยีบกนั 

 

ปัจจัยด้านสินค้า

และบริการ 

สินค้า 

ระดบั

ความสําคญั

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

บริการ 

ระดบั

ความสําคญั

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

การออกแบบ

สินคาที่ทันสมัย 
3.85 0.743 มาก - - - 

การบรรจุหีบหอ

สินคา 
3.82 0.723 มาก - - - 

ความสะดวกใน

การหาซื้อสินคา 
3.86 0.735 มาก - - - 

สินคาที่ซื้อมา

สามารถเปนของ

ฝากได 

3.94 0.768 มาก - - - 

สามารถสั่งซื้อ

ปริมาณนอย ๆได 
4.02 0.725 มาก - - - 

ช่ือ/ ตรายี่หอ ของ

สินคา/ บริการ 
4.04 0.820 มาก 4.16 0.845 มาก 

มีความหลากหลาย

ของสินคา/ บริการ 
4.12 0.744 มาก 4.12 0.882 มาก 

มีขอมูลเก่ียวกับ

สินคา/ บริการ

ชัดเจน 

4.11 0.756 มาก 4.08 0.909 มาก 

ความมีสีสันดึงดูด

ใจ/ มีการตกแตง

รานที่ทันสมัย 

4.23 0.735 มาก 4.02 0.906 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 0.750 มาก 4.09 0.886 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.27 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสินคาและบริการมีความสําคัญตอการ

เลือกซ้ือสินคาและบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 4.00 (สินคา) และ 4.09 (บริการ) 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน สินคาและบริการจะพบวา ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มี

การตกแตงรานท่ีทันสมัย มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการในสวนของสินคามากท่ีสุด 

โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.23 ในขณะท่ี ในสวนของบริการ คาเฉล่ียอยูท่ี 4.02 แต ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ 

บริการ มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ ในสวนของบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ีย

อยูท่ี 4.16 ในขณะท่ี ในสวนของสินคา คาเฉล่ียอยูท่ี 4.04 แตในดานของมีความหลากหลายของ

สินคา/ บริการในสวนของสินคาและบริการนั้น มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.12 เทากัน แตในสวนของเบ่ียงเบน

มาตรฐานนั้น สินคา มีความเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวาเม่ือเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบ่ียงเบนอยูท่ี  

0.744 (สินคา) และ 0.882 (บริการ) 

 ซ่ึงจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานสินคาและบริการนั้น จะมีปจจัยท่ีแตกตางกัน 

โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยท่ีสําคัญ คือ ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานท่ีทันสมัย และ

สวนของบริการ ปจจัยท่ีสําคัญ คือ ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ 

 

ตารางที ่4.28 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านราคา (PRICE) เฉพาะสินค้า 

 

ปัจจัยด้านราคา 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและบริการจาก

ส่วนผสมทางการตลาด 

    ความหลากหลายของราคา 4.05 0.870 มาก 

    ความชัดเจนของปายราคา 4.09 0.869 มาก 

    ราคาไมแพง 4.01 0.816 มาก 

    ความเหมาะสมของราคากับ  

    สินคา/ บริการ 
4.05 0.727 มาก 

    มีการลดราคาสําหรับการซื้อ 

    จํานวนมาก 
3.89 0.871 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.831 มาก 
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 จากตารางท่ี  4.28 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานราคา มีความสําคัญตอการเลือกซ้ือ

สินคา โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.02 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดานราคาจะพบวา  ความชัดเจนของปายราคา  มี

ความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.09 มีคาเฉล่ีย มากท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน ความหลากหลายของราคา   ราคาไมแพง ความเหมาะสม

ของราคากับสินคา/ บริการ  และมีการลดราคาสําหรับการซ้ือจํานวนมาก เปนตน แตในดานของ มี

การลดราคาสําหรับการซ้ือจํานวนมาก  กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกซ้ือ

สินคานอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.89 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.29 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านราคา (PRICE) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านราคา 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการ

เลอืกซ้ือสินค้าและบริการ

จากส่วนผสมทางการตลาด 

    ความหลากหลายของราคา 3.95 0.907 มาก 

    ความชัดเจนของปายราคา 3.92 0.876 มาก 

    ราคาไมแพง 3.95 0.841 มาก 

    ความเหมาะสมของราคากับสินคา/ บริการ 3.94 0.838 มาก 

    มีการลดราคาสําหรับการซื้อจํานวนมาก 3.98 0.783 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 0.849 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4.29 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานราคามีความสําคัญตอการเลือกซ้ือ

บริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 3.95 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดานราคาจะพบวา  มีการลดราคาสําหรับการซ้ือจํานวน

มาก มีความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.98 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด

เม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน ความหลากหลายของราคา  ความชัดเจนของปายราคา 

ราคาไมแพง และความเหมาะสมของราคากับสินคา/ บริการ เปนตน แตในดานของความชัดเจน

ของปายราคา กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยท่ีสุด โดย

คาเฉล่ียอยูท่ี 3.92 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.30 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านราคา (PRICE) เฉพาะสินค้าและบริการ เปรียบเทยีบกนั 

 

ปัจจัยด้านราคา 

สินค้า ระดบั

ความสําคญั

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

บริการ ระดบั

ความสําคญั

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

    ความหลากหลาย 

    ของราคา 
4.05     0.870 มาก 3.95 0.907 มาก 

    ความชัดเจนของ  

    ปายราคา 
4.09 0.869 มาก 3.92 0.876 มาก 

    ราคาไมแพง 4.01 0.816 มาก 3.95 0.841 มาก 

    ความเหมาะสมของ. 

    ราคากับสินคา/   

    บริการ 

4.05 0.727 มาก 3.94 0.838 มาก 

    มีการลดราคา 

    สําหรับการซื้อ 

    จํานวนมาก 

3.89 0.871 มาก 3.98 0.783 มาก 

    ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.831 มาก 3.95 0.849 มาก 

  

 จากตารางท่ี  4.30 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานราคามีความสําคัญตอการเลือกซ้ือสินคา

และบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 4.02 (สินคา) และ 3.95 (บริการ) 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน ราคาจะพบวา ความชัดเจนของปายราคา มี

ความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการในสวนของสินคามากท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.09

ในขณะท่ี ในสวนของบริการ คาเฉล่ียอยูท่ี 3.92 แต มีการลดราคาสําหรับการซ้ือจํานวนมาก มี

ความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ ในสวนของบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 

3.98 ในขณะท่ี ในสวนของสินคา คาเฉล่ียอยูท่ี 3.89 
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 ซ่ึงจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานราคานั้น จะมีปจจัยท่ีแตกตางกัน โดยถาเปน

สวนของสินคา ปจจัยท่ีสําคัญ คือ ความชัดเจนของปายราคา และสวนของบริการ ปจจัยท่ีสําคัญ คือ 

มีการลดราคาสําหรับการซ้ือจํานวนมาก 

 

ตารางที ่4.31 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม (PLACE) เฉพาะสินค้า 

 

ปัจจัยด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการ

เลอืกซ้ือสินค้าและบริการ

จากส่วนผสมทาง

การตลาด 

    การจัดตกแตงสถานที่/ รานคา 3.95 0.829 มาก 

    ความปลอดภัย 3.93 0.809 มาก 

    ความสะอาดของสถานที่/ รานคา 3.98 0.790 มาก 

    ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ 3.96 0.791 มาก 

    ความเพียงพอของที่จอดรถ 4.05 0.797 มาก 

    ความเพียงพอของหองนํ้า 4.06 0.711 มาก 

    ความมีเอกลักษณของสถานที่ 4.07 0.753 มาก 

    มีปายรานชัดเจน/ ทําเลที่ต้ังสะดวก 4.06 0.661 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.01 0.770 มาก 

  

 จากตารางท่ี  4.31 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  มีความสําคัญ

ตอการเลือกซ้ือสินคา โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.01 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน สถานท่ีและส่ิงแวดลอม จะพบวา ความมีเอกลักษณ

ของสถานท่ี  มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.07 ซ่ึงมีคาเฉล่ีย

มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ ปจจัยอ่ืน  ๆ ไมวาจะเปน  การจัดและตกแตงสถานท่ี/ รานคา   ความ

ปลอดภัย ความสะอาดของสถานท่ี/ รานคา  ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ี ความเพียงพอ

ของท่ีจอดรถ ความเพียงพอของหองน้ํา  และมีปายรานชัดเจน/ ทําเลท่ีตั้งสะดวก เปนตน แตในดาน

ของความปลอดภัย  กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกซ้ือสินคานอยท่ีสุด โดย

คาเฉล่ียอยูท่ี 3.93 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.32 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม (PLACE) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ระดบัความสําคญัใน

การเลอืกซ้ือสินค้า

และบริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

    การจัดตกแตงสถานที่/ รานคา 4.05 0.772 มาก 

    ความปลอดภัย 4.09 0.798 มาก 

    ความสะอาดของสถานที่/ รานคา 3.93 0.915 มาก 

    ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ 4.00 0.838 มาก 

    ความเพียงพอของที่จอดรถ 4.02 0.813 มาก 

    ความเพียงพอของหองนํ้า 3.99 0.727 มาก 

    ความมีเอกลักษณของสถานที่ 4.07 0.777 มาก 

    มีปายรานชัดเจน/ ทําเลที่ต้ังสะดวก 3.98 0.737 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.800 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4.32 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม มีความสําคัญ

ตอการเลือกซ้ือบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.02 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน สถานท่ีและส่ิงแวดลอม จะพบวา ความปลอดภัย มี

ความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.09 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือ

เทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน การจัดและตกแตงสถานท่ี/ รานคา  ความสะอาดของสถานท่ี/ 

รานคา ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ี ความเพียงพอของท่ีจอดรถ ความเพียงพอของ

หองน้ํา ความมีเอกลักษณของสถานท่ี และมีปายรานชัดเจน/ ทําเลท่ีตั้งสะดวก เปนตน แตในดาน

ของความสะอาดของสถานท่ี/ รานคากลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกใช

บริการนอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.93 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.33 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม (PLACE) เฉพาะสินค้าและบริการ เปรียบเทยีบกนั 

 

ปัจจัยด้านสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม 

สินค้า ระดบั

ความสําคญั

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

บริการ ระดบั

ความสําคญัใน

การเลอืกซ้ือ

สินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

    การจัดตกแตง   

    สถานที่/ รานคา 
3.95 0.829 มาก 4.05 0.772 มาก 

    ความปลอดภัย 3.93 0.809 มาก 4.09 0.798 มาก 

    ความสะอาดของ 

    สถานที่/ รานคา 
3.98 0.79 มาก 3.93 0.915 มาก 

    ความเปนระเบียบ  

    เรียบรอยของ    

    สถานที่ 

3.96 0.791 มาก 4.00 0.838 มาก 

    ความเพียงพอของที่ 

    จอดรถ 
4.05 0.797 มาก 4.02 0.813 มาก 

    ความเพียงพอของ 

    หองนํ้า 
4.06 0.711 มาก 3.99 0.727 มาก 

    ความมีเอกลักษณ 

    ของสถานที่ 
4.07 0.753 มาก 4.07 0.777 มาก 

    มีปายรานชัดเจน/  

    ทําเลที่ต้ังสะดวก 
4.06 0.661 มาก 3.98 0.737 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.01 0.770 มาก 4.02 0.800 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4.33 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ

ตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 4.01 (สินคา) และ 4.02 (บริการ) 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน สถานท่ีและส่ิงแวดลอมจะพบวา ความมีเอกลักษณ

ของสถานท่ี มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการในสวนของสินคามากท่ีสุด โดยคาเฉล่ีย
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อยูท่ี 4.07 ซ่ึงเทากับ ในสวนของบริการ แต ความปลอดภัย มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและ

บริการ ในสวนของบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.09 ในขณะท่ี ในสวนของสินคา คาเฉล่ีย

อยูท่ี 3.93 แตในดานของความมีเอกลักษณของสถานท่ี ในสวนของสินคาและบริการนั้น มีคาเฉล่ีย

อยูท่ี 4.07 เทากัน แตในสวนของเบ่ียงเบนมาตรฐานนั้น สินคา มีความเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวา

เม่ือเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบ่ียงเบนอยูท่ี  0.753 (สินคา) และ 0.777 (บริการ) 

 ซ่ึงจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมนั้น จะมีปจจัยท่ี

แตกตางกัน โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยท่ีสําคัญ คือ ความมีเอกลักษณของสถานท่ี และสวน

ของบริการ ปจจัยท่ีสําคัญ คือ ความปลอดภัย 

 

ตารางที ่4.34 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านการส่งเสริมการขาย (PROMOTION) เฉพาะสินค้า 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ระดบัความสําคญัใน

การเลอืกซ้ือสินค้าและ

บริการจากส่วนผสม

ทางการตลาด 

    มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆอยางทั่วถึง 4.02 0.732 มาก 

    มีสวนลดและโปรโมช่ันของสินคา/ บริการ 4.03 0.775 มาก 

    มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ 3.99 0.793 มาก 

    มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลาย 4.07 0.807 มาก 

    มีการต้ังแสดงสินคา/ บริการ อยางชัดเจน 4.01 0.824 มาก 

    มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติ 

    ของสินคา/ บริการอยางชัดเจน 
3.96 0.803 มาก 

    มีการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ 4.00 0.772 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.01 0.790 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4.34 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย มีความสําคัญตอ

การเลือกซ้ือสินคา โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.01 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน การสงเสริมการขาย จะพบวา มีชองทางเสนอขาย

สินคา/บริการท่ีหลากหลาย มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.07 

ซ่ึงมีคาเฉล่ีย มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆอยาง
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ท่ัวถึง มีสวนลดและโปรโมช่ันของสินคา/ บริการ มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ  มีการตั้งแสดง

สินคา/ บริการ อยางชัดเจน มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัตขิองสินคา/ บริการอยางชัดเจน

และการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ เปนตน แตในดานของมีการแสดงรายละเอียดและ

คุณสมบัติของสินคา/ บริการอยางชัดเจน กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกซ้ือ

สินคานอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.96 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.35 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านการส่งเสริมการขาย (PROMOTION) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ระดบัความสําคญัใน

การเลอืกซ้ือสินค้า

และบริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

    มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆอยางทั่วถึง 4.04 0.795 มาก 

    มีสวนลดและโปรโมช่ันของสินคา/ บริการ 4.01 0.793 มาก 

    มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ 3.99 0.788 มาก 

    มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลาย 4.05 0.734 มาก 

    มีการต้ังแสดงสินคา/ บริการ อยางชัดเจน 4.02 0.741 มาก 

    มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติของ 

    สินคา/ บริการอยางชัดเจน 
4.08 0.782 มาก 

    มีการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ 4.07 0.795 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.04 0.780 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4.35 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย มีความสําคัญตอ

การเลือกซ้ือบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.04 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน การสงเสริมการขาย  จะพบวา  มีการแสดง

รายละเอียดและคุณสมบัติ ของสินคา/ บริการอยางชัดเจน  มีความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมาก

ท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.08 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน มี

การโฆษณาผานส่ือตางๆอยางท่ัวถึง  มีสวนลดและโปรโมช่ันของสินคา/ บริการ  มีการจัดงานแสดง

สินคา/ บริการ  มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการท่ีหลากหลาย มีการตั้งแสดงสินคา/ บริการ อยาง
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ชัดเจน และ มีการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ  เปนตน แตในดานของ มีการจัดงานแสดง

สินคา/ บริการ  กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกใชบริการนอยท่ีสุด โดย

คาเฉล่ียอยูท่ี 3.99 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.36 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

         ด้านการส่งเสริมการขาย (PROMOTION) เฉพาะสินค้าและบริการ เปรียบเทยีบกนั 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การขาย 

สินค้า ระดบั

ความสําคญั

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

บริการ ระดบั

ความสําคญั 

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

   มีการโฆษณาผานสื่อ     

   ตางๆอยางทั่วถึง 
4.02 0.732 มาก 4.04 0.795 มาก 

  มีสวนลดและโปรโมช่ัน 

   ของสินคา/ บริการ 
4.03 0.775 มาก 4.01 0.793 มาก 

   มีการจัดงานแสดง 

   สินคา/ บริการ 
3.99 0.793 มาก 3.99 0.788 มาก 

   มีชองทางเสนอขาย 

   สินคา/ บริการที่   

   หลากหลาย 

4.07 0.807 มาก 4.05 0.734 มาก 

   มีการต้ังแสดงสินคา/  

   บริการ อยางชัดเจน 
4.01 0.824 มาก 4.02 0.741 มาก 

   มีการแสดงรายละเอียด 

   และคุณสมบัติของ 

   สินคา/ บริการอยาง 

   ชัดเจน 

3.96 0.803 มาก 4.08 0.782 มาก 

   มีการแนะนําวิธีการ 

  ใชงาน/ การรับบริการ 
4.00 0.772 มาก 4.07 0.795 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.01 0.790 มาก 4.04 0.780 มาก 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวาโดยรวมแลวปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีความสําคัญตอการ

เลือกซ้ือสินคาและบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 4.01 (สินคา) และ 4.04 (บริการ) 

 ในแตละรายละเอียดของ ปจจัยดานการสงเสริมการขาย จะพบวา มีชองทางเสนอขาย

สินคา/ บริการท่ีหลากหลาย มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการในสวนของสินคามาก

ท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.07 ซ่ึงเทากับ ในขณะท่ี ในสวนของบริการ คาเฉล่ียอยูท่ี 4.05 แต มีการ

แสดงรายละเอียดและคุณสมบัตขิองสินคา/ บริการอยางชัดเจน มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคา

และบริการ ในสวนของบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.08 ในขณะท่ี ในสวนของสินคา 

คาเฉล่ียอยูท่ี 3.96 แตในดานของมีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ ในสวนของสินคาและบริการนั้น 

มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.99 เทากัน แตในสวนของเบ่ียงเบนมาตรฐานนั้น สินคา มีความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

มากกวาเม่ือเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบ่ียงเบนอยูท่ี  0.793 (สินคา) และ 0.788 (บริการ) 

 ซ่ึงจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการขาย  นั้น จะมีปจจัยท่ีแตกตาง

กัน โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยท่ีสําคัญ คือ มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการท่ีหลากหลาย

และสวนของบริการ ปจจัยท่ีสําคัญ คือ มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัตขิองสินคา/ บริการ

อยางชัดเจน 

 

ตารางที ่4.37 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

        ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (PRODUCTIVITY&QUALITY) เฉพาะสินค้า 

 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการ

เลอืกซ้ือสินค้าและบริการ

จากส่วนผสมทาง

การตลาด 

    การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ 3.94 0.828 มาก 

    คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/ บริการ 4.06 0.805 มาก 

    คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรง 

    กับความตองการ 
4.02 0.799 มาก 

    ปริมาณสินคา/ บริการไดรับเพียงพอ 

    กับความตองการ 
4.04 0.786 มาก 

    มีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ 3.90 0.816 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.99 0.810 มาก 
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 จากตารางท่ี  4.37 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความสําคัญ

ตอการเลือกซ้ือสินคา โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 3.99 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน ประสิทธิภาพและคุณภาพ จะพบวา คุณประโยชนท่ี

ไดรับจากสินคา/ บริการ มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.06 ซ่ึง

มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ 

คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรงกับความตองการ ปริมาณสินคา/ บริการไดรับเพียงพอกับความ

ตองการ และมีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ เปนตน แตในดานของมีบริการหลังการขาย

ของสินคา/ บริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคานอยท่ีสุด โดย

คาเฉล่ียอยูท่ี 3.90 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.38 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

        ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (PRODUCTIVITY&QUALITY) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ระดบัความสําคญัใน

การเลอืกซ้ือสินค้าและ

บริการจากส่วนผสม

ทางการตลาด 

    การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ 3.93 0.752 มาก 

    คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/ บริการ 3.98 0.774 มาก 

    คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรง 

    กับความตองการ 
4.02 0.785 มาก 

    ปริมาณสินคา/ บริการไดรับเพียงพอ 

    กับความตองการ 
4.05 0.795 มาก 

    มีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ 3.98 0.813 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.99 0.780 มาก 

  

 จากตารางท่ี  4.38 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความสําคัญ

ตอการเลือกซ้ือบริการโดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.33 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน ประสิทธิภาพและคุณภาพ จะพบวา ปริมาณสินคา/ 

บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ มีความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมากท่ีสุดโดย โดย
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คาเฉล่ียอยูท่ี 4.05 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน การรับรอง

คุณภาพสินคา/ บริการ คุณประโยชนท่ีไดรับจากสินคา/ บริการ คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรง

กับความตองการ และมีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ เปนตน แตในดานของการรับรอง

คุณภาพสินคา/ บริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยท่ีสุด 

โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.93 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.39 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด 

        ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (PRODUCTIVITY&QUALITY)  

        เฉพาะสินค้าและบริการ เปรียบเทยีบกนั 

 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ

และคุณภาพ 

สินค้า 
ระดบั

ความสําคญั

ในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

บริการ 
ระดบั

ความสําคญัใน

การเลอืกซ้ือ

สินค้าและ

บริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

    การรับรองคุณภาพ 

    สินคา/บริการ 
3.94 0.828 มาก 3.93 0.752 มาก 

    คุณประโยชนที่ไดรับ 

    จากสินคา/บริการ 
4.06 0.805 มาก 3.98 0.774 มาก 

    คุณลักษณะของสินคา/ 

    บริการตรงกับความ  

    ตองการ 

4.02 0.799 มาก 4.02 0.785 มาก 

    ปริมาณสินคา/บริการ 

    ไดรับเพียงพอกับ

ความ  

    ตองการ 

4.04 0.786 มาก 4.05 0.795 มาก 

    มีบริการหลังการขาย 

    ของสินคา/บริการ 
3.90 0.816 มาก 3.98 0.813 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.99 0.810 มาก 3.99 0.780 มาก 
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 จากตารางท่ี  4.39 พบวาโดยรวมแลวปจจัยดานประสิทธิภาพและคุณภาพมีความสําคัญตอ

การเลือกซ้ือสินคาและบริการ โดยมีคาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 3.99 (สินคา) และ 3.99 (บริการ) 

 ในแตละรายละเอียดของ ปจจัยดานประสิทธิภาพและคุณภาพจะพบวา คุณประโยชนท่ี

ไดรับจากสินคา/บริการ มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการในสวนของสินคามากท่ีสุด 

โดยคาเฉล่ียอยูท่ี  4.06 ซ่ึงเทากับ ในขณะท่ี ในสวนของบริการ คาเฉล่ียอยูท่ี 3.98 แต ปริมาณสินคา/

บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ มีความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ ในสวนของ

บริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.05 ในขณะท่ี ในสวนของสินคา คาเฉล่ียอยูท่ี 4.04 แตใน

ดานของคุณลักษณะของสินคา/บริการตรงกับความตองการ ในสวนของสินคาและบริการนั้น มี

คาเฉล่ียอยูท่ี 4.02 เทากัน แตในสวนของเบ่ียงเบนมาตรฐานนั้น สินคา มีความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

มากกวาเม่ือเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบ่ียงเบนอยูท่ี  0.799 (สินคา) และ 0.785 (บริการ) 

 ซ่ึงจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น จะมีปจจัยท่ี

แตกตางกัน โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยท่ีสําคัญ คือ คุณประโยชนท่ีไดรับจากสินคา/บริการ

และสวนของบริการ ปจจัยท่ีสําคัญ คือ ปริมาณสินคา/บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ 

 

ตารางที ่4.40 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

        ด้านบุคคลากร (PEOPLE) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านบุคคลากร 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ระดบัความสําคญัใน

การเลอืกซ้ือสินค้า

และบริการจาก

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

    อัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ 4.12 0.764 มาก 

    ความสุขภาพของผูใหบริการ 4.04 0.755 มาก 

    ความซื่อสัตยของผูใหบริการ 3.97 0.788 มาก 

    ความกระตือรือรนและเอาใจใสของผูใหบริการ 4.01 0.812 มาก 

    บุคลิกภาพของผูใหบริการ 4.02 0.739 มาก 

    ความรูเก่ียวกับตัวสินคา/ บริการของผูใหบริการ 4.00 0.788 มาก 

    การแกปญหาเฉพาะหนาของผูใหบริการ 3.97 0.805 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.780 มาก 
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จากตารางท่ี 4.40 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานบุคคลากรมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือ

บริการโดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 4.02 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน บุคคลากร จะพบวา มีอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ 

มีความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.12 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน ความสุขภาพของผูใหบริการ ความซ่ือสัตยของผูใหบริการ 

การกระตือรือรนและเอาใจใสของผูใหบริการ บุคลิกภาพของผูใหบริการ ความรูเกี่ยวกับตัวสินคา/ 

บริการของผูใหบริการและการแกปญหาเฉพาะหนาของผูใหบริการ เปนตน แตในดานของความ

ซ่ือสัตยของผูใหบริการและการแกปญหาเฉพาะหนาของผูใหบริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะให

ความสําคัญในการเลือกใชบริการเทากันนอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.97 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.41 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

           ด้านภาพลกัษณ์ (PHYSICAL EVIDENCE) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการ

เลอืกซ้ือสินค้าและ

บริการจากส่วนผสมทาง

การตลาด 

    สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานที่ทองเที่ยว 4.00 0.835 มาก 

    ความสวยงามของเสนทางคมนาคม 3.99 0.796 มาก 

    ความสมบูรณของธรรมชาติบริเวณ 

    สถานที่ทองเที่ยว 
4.02 0.793 มาก 

    ความเหมาะสมในเครื่องแตงกายของพนักงาน 3.90 0.821 มาก 

    ความมีช่ือเสียงของสถานที่ทองเที่ยว 3.99 0.806 มาก 

    ความเปนกันเองของประชาชนในพ้ืนที่ 3.93 0.804 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.97 0.810 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4.41 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานภาพลักษณ มีความสําคัญตอการเลือก

ซ้ือบริการโดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 3.97 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน ภาพลักษณ จะพบวา ความสมบูรณของธรรมชาติ

บริเวณสถานท่ีทองเท่ียว  มีความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.02 

ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน ส่ิงอํานวยความสะดวกของ
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สถานท่ีทองเท่ียว  ความสวยงามของเสนทางคมนาคม  ความเหมาะสมในเคร่ืองแตงกายของ

พนักงาน ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีทองเท่ียวและความเปนกันเองของประชาชนในพื้นท่ี เปนตน 

แตในดานของความเหมาะสมในเคร่ืองแตงกายของพนักงาน กลุมผูตอบแบบสอบถามจะให

ความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.90 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.42 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด  

        ด้านกระบวนการ (PROCESS) เฉพาะบริการ 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลีย่

(Mean) 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D) 

ระดบัความสําคญัในการเลอืก

ซ้ือสินค้าและบริการจาก

ส่วนผสมทางการตลาด 

    ความสะดวกในการสํารองที่พักและบริการ 3.95 0.772 มาก 

    ความสะดวกของเสนทางการคมนาคม 4.02 0.759 มาก 

    ความถูกตองในการปฏิบัติงานของ    

    มัคคุเทศกในการนําเที่ยว 
4.14 0.751 มาก 

    มีสิ่งอํานวยความสะดวก  4.13 0.769 มาก 

    ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.23 0.726 มาก 

    มีการจัดสถานที่สําหรับน่ังรอหรือจัดลําดับ 

    การใหบริการกอน-หลัง 
4.22 0.758 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.11 0.760 มาก 

  

 จากตารางท่ี  4.42 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานกระบวนการ มีความสําคัญตอการเลือก

ซ้ือบริการโดยมีคาเฉล่ียท้ังหมด 3.97 

 ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน กระบวนการ จะพบวา ความรวดเร็วในการ

ใหบริการ  มีความสําคัญในการเลือกซ้ือบริการมากท่ีสุดโดย โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 4.23 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน ความสะดวกในการสํารองท่ีพัก ความสะดวกของ

เสนทางการคมนาคม ความถูกตองในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกในการนําเท่ียว มีส่ิงอํานวยความ

สะดวก และมีการจัดสถานท่ีสําหรับนั่งรอหรือจัดลําดับการใหบริการกอน-หลัง เปนตน แตในดาน

ของความสะดวกในการสํารองท่ีพักและบริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ

เลือกใชบริการนอยท่ีสุด โดยคาเฉล่ียอยูท่ี 3.95 ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 1.อยากใหมีท่ีนั่งแบบพักผอนตามทางเดินท่ัวไปมากกวานี ้

 2.แบบสอบถามยาวเกินไป 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 การทําวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและธุรกิจบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ในเขตเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ ดวย

แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจํานวนท้ังส้ิน 400 ตัวอยาง สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 จากการสุมกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทย 400 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.8 อยูในชวงอายุระหวาง 25-34 ป คิดเปนรอยละ 37.3 มีสถานภาพ 

โสด คิดเปนรอยละ 62.5 มีอาชีพปจจุบัน คือ นักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 27.8 มีระดับ

การศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.5 มีรายได อยูในชวงไมเกิน 10,000 บาท คิด

เปนรอยละ 26.3 และมีภูมิลําเนา อยูในภาคกลาง คิดเปนรอยละ 44.8  

 จะเห็นไดวา กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญนั้น เปนเพศหญิง ซ่ึงอยูในชวงวัยรุนท่ีเพิ่ง

จบการศึกษามา หรือ กําลังทํางานไดไมนาน ซ่ึงสอดคลองกับรายไดท่ีนอยกวา 10,000 บาท  ซ่ึงเปน

นักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาภาคกลาง แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวท่ีเลือกเดินทางมา

ทองเท่ียวในระยะใกลและเดินทางมาทองเท่ียวในระยะเวลาส้ัน ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ  

สุพิชญา    สอนบาลี  (2548)ไดศึกษาเกี่ยวกับ  “พฤติกรรมในการซ้ือสินคาและบริการของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในกิจกรรม  ถนนคนเดิน  วันอาทิตย ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงใหม” 
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 5.2 สรุปผลการศึกษาลกัษณะการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

 

 จากการสุมกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทย 400 ตัวอยางโดยเลือกเฉพาะผูท่ีเคยมา

ทองเท่ียวใน หัวหิน  พบวา ในระยะ 1 ปท่ีผานมากลุมตัวอยางเดินทางมาทองเท่ียวหัวหินจํานวน 2-

4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 44.5 ระยะเวลาในการทองเท่ียวในหัวหินสวนใหญคือ 2-3 วัน คิดเปนรอยละ 

46.8 มีการเดินทางมาทองเท่ียวในหัวหิน โดยเลือกใชบริการ โรงแรม คิดเปนรอยละ 42.3 มี

วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียวหัวหินของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ทองเท่ียว / พักผอน 

คิดเปนรอยละ 77.8 มีรูปแบบการเดินทางมาทองเท่ียวท่ีหัวหินสวนใหญ คือ รถยนตสวนบุคคล คิด

เปนรอยละ 55.3 แหลงทองเท่ียวท่ีสนใจ / นิยมมากท่ีสุด คือ ชายหาดหัวหิน คิดเปนรอยละ 36.3 มี

เหตุผลในการเดินทางมาทองเท่ียวในหัวหิน คือ การเดินทางสะดวก คิดเปนรอยละ 32.3 ไดรับ

ขอมูลขาวสารของแหลงทองเท่ียวและบริการในหัวหิน จาก เพื่อน / ญาติ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

36.3 ซ่ึงจะมีงบประมาณสําหรับการมาทองเท่ียวในหัวหิน อยูในชวงระหวาง 3,001-4,000 บาท คิด

เปนรอยละ 29.8 และจะมีคาใชจายโดยรวมตอการทองเท่ียวในหัวหิน อยูในชวงระหวาง 

1,001-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.3 

 จะเห็นไดวา  กลุมนักทองเท่ียวสวนใหญ นั้นเม่ือไดเดินทางมาพักผอนในหัวหินแลว จะมี

พฤติกรรมกลับมาทองเท่ียวซํ้า 2-4 คร้ังซ่ึงแสดงความประทับใจในสถานท่ีทองเท่ียวของอําเภอเมือง

หัวหินรวมท้ังวัตถุประสงคหลักเปนการทองเท่ียวเพื่อการพักผอน และสวนใหญเลือกใชบริการ

สถานท่ีพักประเภทโรงแรม เพราะในหัวหินมีธุรกิจโรงแรมในการบริการดานท่ีพักเปนจํานวนมาก

และนิยมใชรถยนตสวนบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลสวนตัว เพราะเปนชวงวัยรุนถึงวัยทํางาน ซ่ึง

นิยมการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว โดยสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือ ชายหาด

หัวหิน เพราะเปนเอกลักษณของหัวหินซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติประเภทชายหาดท่ีมี

ช่ือเสียงเปนอันดับตน ๆของประเทศ ซ่ึงสามารถท่ีจะรูขอมูลขาวสารไดจาก เพื่อน / ญาติ แสดงให

เห็นวา การโฆษณาแบบปากตอปาก ท่ีเปนการโฆษณาแบบดั้งเดิมนั้นยังคงมีผลมากมายเชนเดิม 

จากกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญจะมีงบประมาณในการทองเท่ียวแตละคร้ังไมสูงมาก โดยมี

คาใชจายสวนใหญประมาณ 1,001-2,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรสินี ทองจํานงและ

อมรรัตน กิจเกษร (2552)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ  “ศึกษาอิทธิพลของส่ืออินเตอรเน็ตตอการรับรูขาวสาร

ดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” 
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5.3 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าและใช้บริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

  

 จากการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย  พบวา 

ยานพาหนะท่ีกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญนิยมใชในการเดินทางทองเท่ียวภายในหัวหิน คือ 

รถยนตสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 55.0 การเลือกซ้ือสินคาสวนใหญเปนประเภท อาหารทะเล / 

เคร่ืองดื่ม คิดเปนรอยละ 37.5 ซ่ึงจะใชคาใชจายสําหรับการกินอาหารทะเล / เคร่ืองดื่ม อยูในชวง 

1,001-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.3 ในสวนการเลือกใชธุรกิจบริการนั้นจะเลือกใชประเภท ธุรกิจ

โรงแรม/ ท่ีพักแรม คิดเปนรอยละ 42.5 ซ่ึงจะใชคาใชจายสําหรับการพักแรม อยูในชวง 1,001-2,000 

บาท คิดเปนรอยละ 52.8 และสถานท่ีท่ีนิยมใชเพื่อการเลือกซ้ือสินคาและบริการนั้นจะเปน ตลาด

โตรุงหัวหิน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.8  

 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือสินคาและใชบริการจากการทองเท่ียวในหัวหิน เห็น

ไดวา กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยใชรถยนตสวนบุคคลในการเดินทางทองเท่ียวในหัวหินและตลาด

โตรุงหัวหิน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีคุนเคยและรูจักมากท่ีสุด อีกท้ังเปนผลทําใหเกิดการเลือกซ้ือ

สินคาและบริการในบริเวณดังกลาว ทําใหพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา นอกจากอาหารทะเล / 

เคร่ืองดื่ม แลวสินคาประเภท เส้ือผา / เคร่ืองแตงกายท่ีบอกถึงหัวหินรวมถึงสินคาทํามือยังไดรับ

ความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวไทย ซ่ึงจะมีคาใชจายอยูในชวง 1,001-2,000 บาท สําหรับพฤติกรรม

ในการเลือกใชบริการนิยมใชบริการ ธุรกิจโรงแรม / ท่ีพักแรม รวมถึงธุรกิจภัตตาคาร / รานอาหาร

และธุรกิจบันเทิง ซ่ึงจะมีคาใชจาย อยูในชวง 1,001-2,000 บาทเชนกัน ดังนั้น จึงควรสนับสนุน

สินคาท่ีเปนเอกลักษณของหัวหิน เชน สัญลักษณสถานีรถไฟ ผาโขมพัตร และเพิ่มนโยบายในการ

พัฒนาธุรกิจบริการใหไดรับความนิยมสูงข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมรายไดอีกแนวทางหนึ่ง 

 

5.4 สรุปผลการศึกษาระดับความสําคญัในการเลอืกซ้ือสินค้าและบริการจากส่วนผสม 

                 ทางการตลาด  

 

 แบงปจจัยเปน 8 ปจจัยหลัก ไดแก  

 ปัจจัยทางด้านสินค้าและบริการ  นั้นจะมีคาเฉล่ียโดยรวมท่ีใกลเคียงกันของท้ังสินคาและ

บริการ โดยไดคาเฉล่ียอยูท่ี 4.00 (สินคา) และ 4.09 (บริการ) ซ่ึงจะอยูเกณฑท่ี มาก ในดานสินคานั้น 

ปจจัยท่ีมีความสําคัญนั้นคือ ความมี สีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานท่ีทันสมัย และสวนของบริการ

คือ ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ ซ่ึงจะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้นทางนักทองเท่ียวชาวไทย

นั้น จะเนนในสวนของสินคาท่ีมีสีสันโดนใจและดึงดูดเวลาเห็นแรกพบอีกท้ังตองมีการจัดแตงราน
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ท่ีสะดุดตาเชนกัน ในสวนของบริการนั้นจะเนนในสวนของ การท่ีช่ือรานท่ีจะไปใชบริการนั้นมี

ช่ือเสียงท่ีไดยินพอสมควร หรือไดยินจากปากตอปากซ่ึงจะทําใหสงผลตอการเลือกใชบริการอยาง

มาก 

 ปัจจัยทางด้านราคา นั้นจะมีคาเฉล่ียโดยรวมท่ีใกลเคียงกันของท้ังสินคาและบริการ โดยได

คาเฉล่ียอยูท่ี 4.02 (สินคา) และ 3.95 (บริการ) ซ่ึงจะอยูเกณฑท่ี มาก ในดานสินคานั้น ปจจัยท่ีมี

ความสําคัญนั้นคือความชัดเจนของปายราคา  และสวนของบริการ  คือ มีการลดราคาสําหรับการซ้ือ

จํานวนมาก ซ่ึงจะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้น ความชัดเจนของปายราคา จะมีสวนสําคัญในการ

ตัดสินใจเพราะเม่ือเห็นราคาอยางแนชัดแลว จะไดสํารวจถึงกําลังทรัพยท่ีตนเองมีอยู อีกท้ังได

คํานวณถึงคาใชจายตอการเลือกซ้ือไดอีกดวย ในสวนของดานบริการนั้น จะเนนในสวนของการซ้ือ

บริการเปนจํานวนมาก แลวมีการลดราคานั้น แสดงใหเห็นวา ถาซ้ือเปนจํานวนมากสมควรท่ีจะมี

การลดราคาเพื่อทําใหเกิดความประทับใจตอการบริการอยางมาก 

 ปัจจัยทางด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม  นั้นจะมีคาเฉล่ียโดยรวมท่ีใกลเคียงกันของท้ังสินคา

และบริการ โดยไดคาเฉล่ียอยูท่ี 4.01 (สินคา)  และ 4.02 (บริการ)  ซ่ึงจะอยูเกณฑท่ี มาก ในดาน

สินคานั้น ปจจัยท่ีมีความสําคัญนั้นคือ ความมีเอกลักษณของสถานท่ี และสวนของบริการ  คือ ความ

ปลอดภัย จะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้น ความมีเอกลักษณของสถานท่ีจะชวยสงเสริมทําใหเกิด

การมาเลือกซ้ือสินคามากข้ึน เพราะถาสถานท่ีสวยงามมีเอกลักษณแลว นักทองเท่ียวก็นิยมมา

ทองเท่ียวเพื่อชมทัศนียภาพนั่นเอง ในสวนของบริการนั้น จะเนนในสวนของ ความปลอดภัย ซ่ึง

แสดงใหเห็นวา จะเลือกใชบริการแตละคร้ังนั้นจะตองมีความปลอดภัยตอผูใชบริการ เพราะจะทํา

ใหลูกคาหรือนักทองเท่ียวชาวไทยเกิดความสุขใจและเกิดความตองการเลือกใชบริการมากข้ึน 

 ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการขาย นั้นจะมีคาเฉล่ียโดยรวมท่ีใกลเคียงกันของท้ังสินคาและ

บริการ โดยไดคาเฉล่ียอยูท่ี 4.01 (สินคา) และ 4.04 (บริการ) ซ่ึงจะอยูเกณฑท่ี มาก ในดานสินคานั้น 

ปจจัยท่ีมีความสําคัญนั้นคือ มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการท่ีหลากหลายและสวนของบริการ คือ 

มีการแสดง รายละเอียดและคุณสมบัติ ของสินคา/ บริการอยางชัดเจน  จะเห็นไดวา ในสวนของ

สินคานั้น จะเนนในดานของการ มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการท่ีหลากหลาย เพราะวาจะทําให

เกิดความสะดวกตอการซ้ือขายคร้ังนี้และคร้ังตอ ๆไป ถาเกิดการเลือกซ้ือซํ้าอีกคร้ัง และในสวนของ

บริการนั้น จะเนนในสวนของดานมี การแสดง รายละเอียดและคุณสมบัติ ของสินคา/ บริการอยาง

ชัดเจน  เพราะวากอนจะไดรับบริการในแตละคร้ังนั้น นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตองการใชบริการ

ตองการท่ีจะรูถึงระบบการใหบริการ และคุณสมบัติของการไดรับบริการกอนท่ีจะใชบริการ ซ่ึงถา

คุณสมบัติและรายละเอียดถูกใจก็จะเลือกใชบริการทันที 
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 ปัจจัยทาง ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ  นั้นจะมีคาเฉล่ียโดยรวมท่ีเทากันของท้ังสินคา

และบริการ โดยไดคาเฉล่ียอยูท่ี 3.99 (สินคา)  และ 3.99 (บริการ)  ซ่ึงจะอยูเกณฑท่ี มาก ในดาน

สินคานั้น ปจจัยท่ีมีความสําคัญนั้นคือ  คุณประโยชนท่ีไดรับจากสินคา/บริการ และสวนของบริการ 

คือ ปริมาณสินคา/บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ  จะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้น จะถูก

เนนในเร่ืองของ คุณประโยชนท่ีไดรับจากสินคา/บริการ  ซ่ึงถาสินคาท่ีไดเลือกซ้ือไปแลวนั้น มี

ประโยชนตอคุณคาของเงินท่ีเสียไป จะยิ่งทําใหเกิดความรูสึกตอความตองการเลือกซ้ือมากยิ่งข้ึน 

และในสวนของบริการนั้น จะเนนในดาน ปริมาณสินคา/บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ  

เพราะวานักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญคาดหวังกับการไดรับบริการท่ีดีพรอมและเพียงพอตอการ

บริการ ไมใชตองการใชบริการแตผูใหบริการกลับมีไมเพียงพอตอการบริการนั่นเอง 

 ปัจจัยทางด้านบุคลากร จะถูกเนนแตเฉพาะบริการ ซ่ึงจะมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.02 ซ่ึงจะอยูเกณฑ

ท่ี มาก ซ่ึงจะมีปจจัยท่ีสําคัญคือ มีอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ  จะเห็นไดวา นักทองเท่ียวชาวไทย

นั้นจะเนนในดานของความมีอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ เพราะถาผูใหบริการไมมีมิตรไมตรี ก็จะ

เหมือนการบริการของผูใหบริการนั้นจะอยูท่ีอารมณของผูใหบริการนั่นเองและ นักทองเท่ียวชาว

ไทยเองก็จะไมสนิทใจเลือกใชบริการดวย 

 ปัจจัยทางด้านภาพลกัษณ์  จะถูกเนนแตเฉพาะบริการ ซ่ึงจะมีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.97 ซ่ึงจะอยู

เกณฑท่ี มาก ซ่ึงจะมีปจจัยท่ีสําคัญคือ  ความสมบูรณของธรรมชาติบริเวณสถานท่ีทองเท่ียว  จะเห็น

ไดวา นักทองเท่ียวชาวไทยนั้นจะเนนในดานของ ความสมบูรณของธรรมชาติบริเวณสถานท่ี

ทองเท่ียว เพราะวาถานักทองเท่ียวชาวไทยนั้นไปทองเท่ียวแลว ในใจเกิดความคาดหวังวาตองเจอ

กับความสวยงามของปาไม เพื่อหนีความแออัดของเมืองกรุง สูการพักผอน แลวนั้น เกิดพบแตความ

ไมสมบูรณ ของธรรมชาติ แลวจะไปพักผอนเพื่อชมส่ิงใด 

 และปจจัยสุดทายนั้น เปน ปัจจัยทางด้านกระบวนการ ซ่ึงจะถูกเนนแตเฉพาะบริการเชนกัน 

ซ่ึงจะมีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.97 ซ่ึงจะอยูเกณฑท่ี มาก ซ่ึงจะมีปจจัยท่ีสําคัญคือ  ความรวดเร็วในการ

ใหบริการ  จะเห็นไดวา นักทองเท่ียวชาวไทยนั้นจะเนนในสวนของ ความรวดเร็วในการใหบริการ 

เพราะวาถากระบวนการจัดการภายในนั้นดีจะสงผลทําใหเกิดความรวดเร็วตอการบริการและทําให

การรอคอยของนักทองเท่ียวนั้นหมดส้ินไป 
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ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

ข้อคดิเห็นจากการศึกษา 

 จากเสนอแนะท่ีไดจากนักทองเท่ียวชาวไทยท้ังในดานท่ีเกี่ยวกับปญหาในดานตางๆ

สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1. ในเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคานั้น นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญจะมีการเลือก 

ซ้ือสินคาประเภท  ผาโขมพัตร  ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีแปรรูป  ผลงานศิลปะในปริมาณท่ีนอยและ

รูจักกันแตในเฉพาะกลุม ซ่ึงสินคาบางประเภทนั้นสามารถเห็นไดท่ัวไป ดังนั้นจึงควรมีนโยบาย

สนับสนุนสินคาประเภทดังกลาวเพื่อเพิ่มยอดขายและชวยเหลือผูประกอบการรวมถึงเปนการ

กระตุนและสรางเอกลักษณจากสินคาเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวในหัวหินใหมากยิ่งข้ึนตอไป 

2. ในเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกใชบริการนั้น นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญจะมีการ 

เลือกใชบริการประเภทธุรกิจ การขนสง สปาและนวดแผนไทย กิจกรรมนันทนาการ  ในปริมาณท่ี

นอยจากประเภทธุรกิจบริการท้ังหมด ดังนั้นจึงควรมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจประเภทดังกลาวเพื่อ

เพิ่มยอดในการประกอบการ รวมถึงการประชาสัมพันธสถานท่ีท่ีมีคุณภาพดานการบริการ แตไมมี

การโฆษณาท่ีเพียงพอ หรือรูจักกันปากตอปากเทานั้น เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการและเปน

การกระตุนการทองเท่ียวในหัวหินใหมากยิ่งข้ึนตอไป 

3. ในสวนของสถานท่ีตาง ๆท่ีมีสวนในการเลือกซ้ือสินคาและบริการนั้น สถานท่ีตาง ๆ เชน 

รานโขมพัสตร  รานดอยคํา สถานีรถไฟหัวหิน  รานของฝาก/ ของท่ีระลึก  (Golden Place) เปนตน 

จากขอมูลการวิจัย เห็นวา สถานท่ีดังกลาวนั้นมีการเลือกซ้ือสินคาและบริการในปริมาณท่ีนอย  

ถึงแมวาสถานท่ีดังกลาวเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายเฉพาะกลุมเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีนโยบาย

สนับสนุนใหปรับปรุงการประชาสัมพันธสถานท่ีดังกลาวใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน ใหครอบคลุมทุก

กลุมของนักทองเท่ียวชาวไทยเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ 

4. ดานของการรับขอมูลขาวสาร นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญจะรับรูขาวสารดานการ 

ทองเท่ียวจากเพื่อน/ ญาติ เนื่องจากความประทับใจในสถานท่ีทองเท่ียว ในสวนของขาวสารดาน

การทองเท่ียวผานส่ือ หนังสือพิมพ / นิตยสารการทองเท่ียวยังคงไดรับความนิยม รวมถึงส่ือ
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อิเลคทรอนิกสท้ังวิทยุโทรทัศนและส่ือ อินเตอรเน็ต  จึงควรประชาสัมพันธผานส่ือดังกลาวเพื่อ

เขาถึงนักทองเท่ียวชาวไทยไดอยางท่ัวถึง 

5. จากงานวิจัยจะเห็นวา บริษัทนําเท่ียวนั้นมีการใชบริการนอย เทศบาลเมืองหัวหินควรท่ีจะ 

สนับสนุนใหมีบริษัทนําเท่ียวและโปรแกรมการทองเท่ียวในหัวหิน เพื่อสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียว

ใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน  

6. ภาครัฐบาลหรือเทศบาลเมืองหัวหิน ควรใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยท้ังในดาน 

งบประมาณและขอความรวมมือจากภาคเอกชนใหความรวมมือในการเก็บขอมูล เพื่อพัฒนาการ

ทองเท่ียวท้ังระดับภูมิภาคและระดับประเทศตอไป 

7. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธรานคา รานอาหาร ธุรกิจโรงแรมและท่ีพักรวมถึงสถานท่ี 

ทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญและมีคุณภาพ ใหเดนชัดมากยิ่งข้ึนเพื่อเปนการช้ีใหเห็นถึงเอกลักษณใน

การทองเท่ียวหัวหิน 

8. เทศบาลเมืองหัวหินควรใหความสําคัญกับการมีท่ีนั่งพักตามทางเดินสาธารณะ เพราะ 

บรรยากาศในหัวหินยามเย็นนั้นสวยงาม จึงมีนักทองเท่ียวท่ีชอบเดินเลนกลางเมือง 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

1. การเก็บขอมูลเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและธุรกิจบริการของนักทองเท่ียวชาว 

ไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”ควรมีการศึกษาท้ังปเพื่อเปนการเก็บขอมูล

ท่ีสมบูรณ เพราะจะสามารถหาความแตกตางเกี่ยวกับการทองเท่ียวตามฤดูกาลตางๆ เพื่อจะไดจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวไดอยางเหมาะสม  

2. การวิจัยในสวนของสินคาและธุรกิจบริการ ยังไมสามารถเจาะจงใหเฉพาะกลุมมากกวานี้  

เพื่อความละเอียดจึงควรมีการวิจัยแยกออกไปโดยเนนไปท่ี ประเภทสินคาและธุรกิจบริการอยาง

ชัดเจน 

3. ควรทําการวิจัยในสถานท่ีอ่ืน ๆท่ีเจาะจง เพื่อปรับใหความชัดเจนในการเลือกซ้ือสินคาและ 

บริการในแตละสถานท่ีนั้นมีคาความเสถียรและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

4. ควรเพิ่มขอบเขตการวิจัยในเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและธุรกิจบริการของ 

นักทองเท่ียว ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” โดยศึกษาเพิ่มเติมในสวนของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาต ิ
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ภาคผนวก ก ขอมูลของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวท่ีหัวหินในชวงป  

        2008-2009 ท่ีผานมา 

 

Nationality July-December 

  2009 2008 ∆(%) 

Thai 320,110 224,656 + 42.49  

Indonesia 256 368  - 30.52  

Laos 49 65  - 24.12  

Malaysia 849 664 + 27.79  

Myanmar 60 41 + 45.54  

Philippines 216 704  - 69.26  

Singapore 1,537 1,849  - 16.87  

Vietnam 38 208  - 81.80  

China 2,060 2,311  - 10.87  

Hong Kong 772 1,750  - 55.86  

Japan 3,076 5,354  - 42.54  

Korea 990 1,414  - 29.96  

Taiwan 460 724  - 36.51  

Austria 958 1,426  - 32.85  

Belgium 1,731 1,543 + 12.16  

Denmark 9,017 12,934  - 30.28  

Finland 5,857 24,388  - 75.99  

France 5,124 4,655 + 10.07  

Germany 11,651 19,570  - 40.47  

Italy 1,020 2,033  - 49.81  

Netherlands 8,979 14,117  - 36.40  



78 

Norway 7,740 17,308  - 55.28  

Russia 3,421 1,740 + 96.58  

Spain 320 588  - 45.54  

Sweden 9,009 26,564  - 66.08  

Switzerland 3,153 5,351  - 41.07  

United Kingdom 13,117 22,205  - 40.93  

East Europe 547 701  - 21.98  

Canada 656 1,781  - 63.19  

USA 2,725 5,403  - 49.57  

India 65 1,478  - 48.23  

Australia 7,934 6,998 + 13.38  

New Zealand 2,059 1,194 + 72.48  

Middle East 638 448 + 42.35  

Israel 237 244  - 3.06  

Africa 219 620  - 64.63  

Others 10,358 17,066  - 39.31  

Grand Total 437,706 430,463 + 1.68  

Thai 320,110 224,656 + 42.49  

Foreigners 117,596 205,807  - 42.86  

 

ท่ีมา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. ขอมูลของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมา

ทองเท่ียวท่ีหัวหินในชวงป 2008-2009 ท่ีผานมา [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2553. 

เขาถึงไดจาก http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php 
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ภาคผนวก ข   ชุดท่ี 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าและบริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวดั ประจวบครีีขันธ์ 

 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว 

      ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยในการเลือกซ้ือสินคาและบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย 

    ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบระหวางการเลือกซ้ือสินคากับบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย  

    จากรูปแบบการทองเท่ียวของการซ้ือสินคาและบริการ 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้ใชสอบถามนักทองเท่ียวชาวไทย โดยแบงออกเปน  4 สวน ดังนี ้

  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

  สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและใชบริการของนักทองเท่ียวชาวไทย 

สวนท่ี 4 ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาและบริการจากสวนผสมทาง   

               การตลาด  

2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย           หนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน 

3. ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามในคร้ังนี้จะเก็บไวเปนความลับ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 ชาย    หญิง  

2. อาย ุ

15-24 ป   25-34 ป    35-44 ป 

 45-54 ป    55-64 ป    65  ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

 โสด    หยาราง / มาย   สมรส  

4. อาชีพปจจุบัน คือ 

 นักเรียน /นักศึกษา  คาขาย / เจาของกิจการ  ธุรกิจสวนตัว  

 พนักงานบริษัทเอกชน  เกษียณอายุ     ขาราชการ 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แมบาน    รับจางท่ัวไป  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ .........      

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 อนุปริญญา /ปวส.หรือเทียบเทา ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี  

6. รายได 

 ไมเกิน 10,000 บาท  10,001-15,000 บาท  15,001-20,000 บาท 

 20,001-25,000 บาท  25,001-30,000 บาท  30,001-35,000 บาท 

 35,001-40,000 บาท  40,000 บาทข้ึนไป   

7. ภูมิลําเนา 

 ภาคกลาง   ภาคเหนือ   ภาคตะวันออก  

 ภาคตะวันตก   ภาคใต    ภาคอีสาน  
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ส่วนที ่2 ลกัษณะการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

8. ทานเคยมาทองเท่ียวในหัวหินหรือไม 

เคย    ไมเคย    อ่ืนๆ โปรดระบุ ......... 

9. ในระยะ 1 ปท่ีผานมาทานเดินทางมาทองเท่ียวในหัวหินจํานวนกี่คร้ัง 

 1 คร้ัง    2-4 คร้ัง    5-7 คร้ัง 

 มากกวา 7 คร้ัง 

10. ระยะเวลาในการทองเท่ียวในหัวหิน 

 นอยกวา 1 วัน   1 วัน    2-3 วัน 

 4-5 วัน    มากกวา 5 วัน 

11. การเดินทางทองเท่ียวในหัวหิน ทานเลือกใชบริการท่ีพักแบบใด 

 รีสอรท    โรงแรม    เกสเฮาส  

 บังกะโล   บานพักตากอากาศ  อ่ืนๆ โปรดระบุ......... 

12. วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียวของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ทองเท่ียว / พักผอน  เยี่ยมญาติ / เพื่อน   การแขงขันกีฬา 

 ประชุม /อบรม/สัมมนา/ดูงาน ชมนิทรรศการ / แสดงสินคา ไหวพร ะ/ปฏิบัติธรรม 

 ติดตอธุรกิจ   ปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน อ่ืนๆ โปรดระบุ ......... 

13. รูปแบบการเดินทางมาทองเท่ียวในหัวหินของทาน 

 บริษัทนําเท่ียว   รถทัวรโดยสาร   รถยนตสวนตัว  

 รถตูโดยสาร   รถไฟ    อ่ืนๆ โปรดระบุ ......... 

14. แหลงทองเท่ียวในหัวหินท่ีทานนิยม / สนใจเดินทางมาทองเท่ียว ( เรียงลําดับ 1-3 ) 

 ชายหาดหัวหิน   ตลาดนัดหัวหินแกรนดวิลลา เพลินวาน 

 ตลาดโตรุงหัวหิน  สวนสนประดิพัทธ   วัดเขาตะเกียบ  

 ตลาดนัด CICADA  วัดหวยมงคล    พระราชวังไกลกังวล 

หางสรรพสินคาหัวหิน  สถานีไฟหัวหิน   อ่ืนๆ โปรดระบุ .........

มาเก็ตวิลเลจ  
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15. เหตุผลในการเดินทางมาทองเท่ียวในหัวหิน 

 คาใชจายไมสูง   สถานท่ีทองเท่ียวมีเอกลักษณ  การเดินทางสะดวก

 มีประวัติศาสตร/   มีงานเทศกาลท่ีช่ืนชอบ  ชายหาด / ทะเล  

 วัฒนธรรมอยางยาวนาน   

 มีการอํานวยความสะดวก   อ่ืนๆ โปรดระบุ......... 

ตอการพักผอน  

16. ทานไดรับขอมูลขาวสารของแหลงทองเท่ียวและธุรกิจบริการในหัวหิน จากส่ือใด  

(เรียงลําดับ 1-3) 

 วิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน   อินเตอรเน็ต  

 หนังสือพิมพ /   เพื่อน/ ญาติ   อ่ืนๆ โปรดระบุ ......... 

นิตยสารทองเท่ียว  

17. ทานมีงบประมาณสําหรับการทองเท่ียวในหัวหิน แตละคร้ัง 

 นอยกวา 1000 บาท  1001 - 2000 บาท  2001 - 3000 บาท 

 3001 – 4000 บาท  4001 - 5000 บาท  5001 บาทข้ึนไป 

18. คาใชจายโดยรวม ตอการทองเท่ียวในหัวหิน แตละคร้ัง  

 นอยกวา 1000 บาท  1001 - 2000 บาท  2001 - 3000 บาท 

 3001 – 4000 บาท  4001 - 5000 บาท  5001 บาทข้ึนไป 

 

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าและใช้บริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

19. ทานนิยมใชยานพาหนะใดในการเดินทางทองเท่ียวภายในหัวหิน 

 รถยนตสวนบุคคล  รถสองแถว   รถ  3 ลอเคร่ือง 

 รถจักรยานยนต ( เชา )  รถมอเตอรไซดรับจาง  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......... 
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20. ทานสนใจเลือกซ้ือสินคาประเภทใด ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ  

มากท่ีสุด (เรียงลําดับ 1-3) 

 ผลิตภัณฑจากผาบาติก  ผลผลิตทางการเกษตรที่แปรรูป ผลงานศิลปะ  

 สินคาทํามือ    อาหารทะเล/ เคร่ืองดื่ม  ผาโขมพัตร  

 เส้ือผา / เคร่ืองแตงกาย  ของตกแตงบานท่ีทํา  เคร่ืองประดับ  

ท่ีบอกถึงหัวหิน    จากเปลือกหอย 

 ของท่ีระลึกท่ีเปนสัญลักษณ  อ่ืนๆ โปรดระบุ......... 

สถานีรถไฟ   

21. คาใชจายในการเลือกซ้ือสินคา ในหัวหิน แตละคร้ัง  

 นอยกวา 1000 บาท  1001-2000 บาท   2001-3000 บาท 

 3001-4000 บาท   4001-5000 บาท   5000 บาทข้ึนไป 

22. ในการเลือกใชบริการ ทานใชธุรกิจบริการประเภทใด ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ มากท่ีสุด (เรียงลําดับ 1-3) 

 ธุรกิจเชารถ   ธุรกิจโรงแรม/ ท่ีพักแรม  กิจกรรมนันทนาการ 

 ธุรกิจบันเทิง   สปาและนวดแผนไทย  การขนสง 

 ธุรกิจภัตตาคาร/ รานอาหาร ธุรกิจนําเท่ียว   อ่ืนๆ โปรดระบุ ......... 

23. คาใชจายในการเลือกใชบริการ ท่ีหัวหิน ในแตละคร้ัง 

  นอยกวา 1000 บาท  1001-2000 บาท   2001-3000 บาท 

 3001-4000 บาท   4001-5000 บาท   5000 บาทข้ึนไป 

24. ทานสนใจเลือกซ้ือสินคาและธุรกิจบริการจากแหลงใดบาง (เรียงลําดับ 1-3)  

 ชายหาดหัวหิน   ตลาดนัดหัวหินแกรนดวิลลา เพลินวาน 

 ตลาดโตรุงหัวหิน  รานอาหารในหัวหิน                รานดอยคํา 

 รานของฝาก / ของท่ีระลึก  ตลาดนัด CICADA  รานโขมพัสตร 

 (Golden Place)   

 หางสรรพสินคาหัวหิน  สถานีรถไฟหัวหิน  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......... 

มาเก็ตวิลเลจ 
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ส่วนที ่4 ระดับความสําคญัในการเลอืกซ้ือสินค้าและบริการจากส่วนผสมทางการตลาด 

( ระดับการให้คะแนน : 1 = น้อยทีสุ่ด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากทีสุ่ด ) 

ปัจจัยในการเลอืกซ้ือสินค้าและธุรกจิ

บริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ระดับความสําคญั 

สินค้า บริการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.สินค้าและบริการ (Product)                     

1.1 การออกแบบสินคาท่ีทันสมัย                      

1.2 การบรรจุหีบหอสินคา                     

1.3 ความสะดวกในการหาซ้ือสินคา                     

1.4 สินคาท่ีซ้ือสามารถเปนของฝาก

ได                     

1.5 สามารถส่ังซ้ือปริมาณนอยๆได                     

1.6 ช่ือ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ                     

1.7 มีความหลากหลายของสินคา/ 

บริการ                     

1.8 ขอมูลเกี่ยวกับสินคา/ บริการ

ชัดเจน                     

1.9 ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการ

ตกแตงรานท่ีทันสมัย                     

2. ดานราคา (Price) 

          2.1 ความหลากหลายของราคา                     

2.2 ความชัดเจนของปายราคา                     

2.3 ราคาไมแพง                     

2.4 ความเหมาะสมของราคากับ 

สินคา/ บริการ                     

2.5 มีการลดราคาสําหรับการซ้ือ

จํานวนมาก                     
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ปัจจัยในการเลอืกซ้ือสินค้าและธุรกจิ

บริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ระดับความสําคญั 

สินค้า บริการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. ด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม (Place)                     

3.1 การจัดตกแตงสถานท่ี / รานคา                     

3.2 ความปลอดภัย                     

3.3 ความสะอาดของสถานท่ี / รานคา                     

3.4 ความเปนระเบียบเรียบรอยของ

สถานท่ี 
                    

3.5 ความเพียงพอของท่ีจอดรถ                     

3.6  ความเพียงพอของหองน้ํา                     

3.7 ความมีเอกลักษณของสถานท่ี                     

3.8 มีปายรานชัดเจน/ ทําเลท่ีตั้ง

สะดวก 
                    

4. ด้านการส่งเสริมการขาย

(Promotion) 
                    

4.1 มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆอยาง

ท่ัวถึง 
                    

4.2 มีสวนลดและโปรโมช่ันของ

สินคา/ บริการ 
                    

4.3  มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ                     

4.4 มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการ

ท่ีหลากหลาย 
                    

4.6 มีการตั้งแสดงสินคา/บริการ อยาง

ชัดเจน 
                    

4.7 มีการแสดงรายละเอียดและ

คุณสมบัติของสินคา/ บริการ อยาง

ชัดเจน 
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ปัจจัยในการเลอืกซ้ือสินค้าและธุรกจิ

บริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ระดับความสําคญั 

สินค้า บริการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.8 มีการแนะนําวิธีการใชงาน/การรับ

บริการ 
                    

5. ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ

(Productivity&Quality) 
          

5.1 การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ                     

5.2  คุณประโยชนท่ีไดรับจากสินคา / 

บริการ 
                    

5.3 คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรง

กับความตองการ 
                    

5.4 ปริมาณสินคา/ บริการไดรับ

เพียงพอกับความตองการ 
                    

5.4 มีบริการหลังการขายของสินคา/ 

บริการ 
                    

6. ดานบุคลากร (People)           

6.1 อัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ                     

6.2 ความสุภาพของผูใหบริการ                     

6.3 ความซ่ือสัตยของผูใหบริการ                     

6.4 ความกระตือรือรนและเอาใจใส

ของผูใหบริการ 
                    

6.5 บุคลิกภาพของผูใหบริการ                     

6.6 ความรูเกี่ยวกับตัวสินคา/ บริการ

ของผูใหบริการ 
                    

6.7 การแกปญหาเฉพาะหนาของผู

ใหบริการ 
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ปัจจัยในการเลอืกซ้ือสินค้าและธุรกจิ

บริการของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ระดับความสําคญั 

สินค้า บริการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7. ด้านภาพลกัษณ์ 

 (Physical Evidence) 
                    

7.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกของ

สถานท่ีทองเท่ียว 
                    

7.2 ความสวยงามของการเสนทาง

คมนาคม 
                    

7.3 ความสมบูรณของธรรมชาติ

บริเวณสถานท่ีทองเท่ียว 
                    

7.4 ความเหมาะสมในเคร่ืองแตงกาย

ของพนักงาน 
                    

7.5 ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี

ทองเท่ียว 
                    

7.6 ความเปนกันเองของประชาชนใน

พื้นท่ี 
                    

8. ด้านกระบวนการ (Process)                     

8.1 ความสะดวกในการสํารองท่ีพัก

และบริการ 
                    

8.2 ความสะดวกของเสนทางการ

คมนาคม 
                    

8.3 ความถูกตองในการปฏิบัติงาน

มัคคุเทศกในการนําเท่ียว 
                    

8.4 มีส่ิงอํานวยความสะดวก                      

8.5 ความรวดเร็วในการใหบริการ                     

8.6 มีการจัดสถานท่ีสําหรับนั่งรอหรือ

จัดลําดับการใหบริการกอน-หลัง 
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ขอเสนอแนะ  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

......................................................... 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ท่ีทานไดสละเวลาอันมีคาของทานเพื่อใชในการตอบ

แบบสอบถาม 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล  นายเกรียงไกร หนุนภักด ี

ท่ีอยู    75 หมู 5 ซอยเฉลิมพระเกียรต ิร.9_26 ถนนสุขุมวิท  

   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สาย ศิลป-คอมฯ 

   โรงเรียนสาธิต ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  

พ.ศ. 2550 กําลังศึกษาระดับปรญิญาตร ีบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล  นายวันนิวัติ บุญฤทธ์ิ  

ท่ีอยู   63/5 ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุง อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎรธานี 84000  

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สาย วิทย-คณิต 

   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภฯ 

พ.ศ. 2550 กําลังศึกษาระดับปรญิญาตร ีบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

 


