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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสม
ทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวไทย 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
ปที่ผานมากลุมตัวอยาง เคยเดินทางมาทองเที่ยวในหัวหินจํานวน 2-4 ครั้ง (44.5) ใชเวลา 2-3 วัน
(46.8) ในการทองเที่ยว / พักผอน (58.9) โดยเลือกใชธุรกิจบริการ โรงแรม ( 42.3) ใชรถยนตสวน
บุคคล (55.3) ในการเดินทางมาทองเที่ยวที่ชายหาดหัวหิน ( 36.3) เพราะการเดินทางสะดวก ( 32.3)
โดยไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อน / ญาติ (36.3) ซึ่งจะมีงบประมาณสําหรับการทองเที่ยวในหัวหิน
อยูในชวงระหวาง 3,001-4,000 บาท (29.8) และใชเพียง 1,001-2,000 บาท (34.3)
ดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในสวนของการเลือกซื้อสินคาสวนใหญเปน
ประเภท อาหารทะเล/ เครื่องดื่ม (37.5) ซึ่งจะใชคาใชจายสําหรับการกินอาหารทะเล / เครื่องดื่ม อยู
ในชวง 1,000-2,000 บาท (48.3) ในสวนการเลือกใชธุรกิจบริการนั้นจะเลือกใชประเภท ธุรกิจ
โรงแรม/ ที่พักแรม (42.5) ซึ่งจะใชคาใชจายสําหรับการพักแรม อยูในชวง 1,000-2,000 บาท (52.8)
และสถานที่ที่นิยมใชเพื่อการเลือกซื้อสินคาและบริการนั้นคือ ตลาดโตรุงหัวหิน (28.8)
อีกทั้ง ไดใช
8P’s ในการวัดระดับความสําคัญของสินคาและบริการซึ่งพบวา ทุก ๆปจจัยมี
ความสําคัญในระดับที่มากเทากันหมด ตามลําดับ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
ลายมือชื่อนักศึกษา 1. …………………………………. 2. ………………………………….
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แนวคิด คําแนะนําทางวิชาการ ตลอดจนความเมตตาในระหวางการทํางานวิจัย คณะผูวิจัยขอกราบ
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สงา ผูทรงคุณวุฒิที่ไดใหความกรุณาแกผูวิจัยในการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อเสนอแนวคิดที่เปน
ประโยชนยิ่ง ทําใหงานวิจัยนี้ออกมาสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจตลอดจนใหการชวยเหลือในการทําวิจัย
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อันมีคายิ่งในการตอบแบบจนสามารถทํางานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได
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ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตาง ๆ แกผูวิจัย สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปจจุบัน วิวัฒนาการของโลกดานตาง ๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนวัตกรรมการผลิต การ
ติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลตอมนุษยทุกคน ทําใหตองมีการ
ติดตอสื่อสารเพื่อเปดหูเปดตามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเดินทางทองเที่ยว จะยิ่งมีการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น
รับรูวัฒนธรรม ภาษาและทัศนียภาพของประเทศอื่นมากขึ้นเทาใด คนก็ยิ่งปรารถนาจะเขาไปสัมผัส
ประสบการณโดยตรงมากขึ้นเทานั้น จนทําใหการทองเที่ยวขยายตัวกลายเปนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ และทําเงินมากที่สุดกับหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยอีกดวย และกลาวไดวาเปนภาค
ธุรกิจที่มีสวนเกื้อหนุนทางการเงินแกเศรษฐกิจโลกมากที่สุดก็วาได (นิศา ชัชกุล 2550 : 53) เนื่อง
ดวยการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยวเปนตัวแปรสําคัญในการทําใหการหมุนเวียนของเงินเปน
สภาวะคลองตัวสูง เพราะถาการใชจายของนักทองเที่ยวมีอัตราสูง จะสงผลทําใหธุรกิจของ
ผูประกอบการเปนไปในทิศทางที่ดี และสงผลทําใหประเทศไทยเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น จึงเปนเหตุทําใหรัฐบาลไทยไดพยายามสงเสริมและฟนฟูการทองเที่ยวภายในประเทศใหดี
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไดมีแคมเปญเพื่อใหคนภายในประเทศไดออกมาจับจาย ใชสอย กับการ
ทองเที่ยวภายในประเทศใหมากยิ่งขึ้น โดยไดใชสื่อตาง ๆ เพื่อที่จะสนับสนุนการทองเที่ยวใหกับมา
เฟองฟูอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นไดวา ทางรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงการกระจายรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางชาติ สูผูประกอบการทั้งหลายที่อยูตามสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญตาง ๆ และที่หัวหินก็
เปนหนึ่งในนั้น
อําเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของ
ประเทศไทยโดยไดรับการจัดเปนอันดับ 7 ของ “10 อันดับ สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย ที่
สะอาดเรียบรอยที่สุด (2552) ” (วิถีพีเดีย : 2553)

1

2

จึงทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในหัวหินเปนจํานวนอีกทั้งมีสถานที่สําคัญ ๆ อันไดแก
พระราชวังไกลกังวล ชายหาดหัวหิน เพลินวาน วัดหวยมงคล สถานีรถไฟหัวหิน เปนตน
จากขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย (ภาคผนวก ก)
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีระดับ
การทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มจาก 224,656 คน ในป 2008 เปน 320,110 ในป 2009 แตจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาตินั้นบางประเทศกลับลดลง เชน ประเทศ เวียดนามและฟลิปปนส ซึ่งคาด
วาจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศทางดานการทองเที่ยวนั้นลดลงเชนกัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก
เหตุการณการปะทะทางการเมือง จึงทําใหทุกประเทศประกาศใหงดการเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทย ในระดับตาง ๆ แตหลังจากเหตุการณสงบลง คาดวาทางรัฐบาลคงจะระดมสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเพื่อจะฟนฟูใหกลับคืนมาอยางแนนอน
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหทางคณะผูวิจัยตองการ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและ
บริการของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนขอมูล
สําหรับผูประกอบการและ ผูที่สนใจประกอบธุรกิจและบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวรวมถึง
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวตอไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม การเลือกซื้อ ของนักทองเที่ยวชาว ไทยที่มาทองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยในการเลือกซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยว ชาวไทยในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. เพื่อ เปรียบเทียบระหวางการเลือกซื้อสินคากับบริการของ นักทองเที่ยว ชาวไทย จาก
รูปแบบการทองเที่ยวของการซื้อสินคาและบริการ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาว ไทยในการซื้อ สินคา และผลทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. ผลการศึกษาใชเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐและผูที่เกี่ยวของสามารถปรับตัวในการ
พัฒนาการทองเที่ยวในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน และเขตอื่น ๆ ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ ใหเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจ
3. เพื่อ เปน ขอมูลพื้นฐานตอการตัดสินใจของ ผูประกอบการในสินคาของยี่หอหรือ
ผลิตภัณฑนั้นที่ไดมีวางขายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเปนผลงานวิจัย
เบื้องตนเพื่อพัฒนาชิ้นงานใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทย
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ คือ การสํารวจขอมูลดานพฤติกรรมการใชจายของนักทองเที่ยว
ชาวไทย โดยศึกษาจากนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน ที่เดินทางมาทองเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแจกแบบสอบถามตามสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก
สถานีรถไฟหัวหิน เพลินวาน ตลาดโตรุงหัวหิน หางสรรพสินคาหัวหินมาเก็ตวิลเลจ เปนตน
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตระยะเวลาที่ศึกษ าโดยทําการรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พ.ศ. 2553
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กรอบแนวคิดการวิจัย
๏ ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
๏ ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน
๏ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการ
ของนักทองเที่ยวชาวไทย

ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อ
สินคาและบริการจากสวนผสมทาง
การตลาด (8P’s)
๏ดานสินคาและบริการ (PRODUCT)
๏ดานราคา (PRICE)
๏ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม (PLACE)
๏ดานการสงเสริมการขาย (PROMOTION)
๏ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ
(PRODUCTIVITY&QUALITY)

๏ดานบุคลากร (PEOPLE)
๏ดานภาพลักษณ (PHYSICAL EVIDENCE)
๏ดานกระบวนการ (PROCESS)
นิยามศัพท์
ตลาดโต้ ร่ ุงหัวหิน หมายถึง ถนนที่ปดการสัญจร เพื่อเปนสถานที่คาขายหลัก และเปนแหลง
ทองเที่ยวของเขตหัวหิน โดยในตลาดโตรุงจะเปนแหลงใหบริการและคาขาย อาหาร ของที่ระลึก
ดนตรี ทั้งยังเกิดประโยชนในแงของเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของชาวบานในเขตหัวหิน
ค่ าใช้ จ่าย หมายถึง จํานวนเงินที่ยินดีจะจายในการซื้อสินคาและบริการตางๆ ในบริเวณ
ถนนคนเดิน รวมถึง อาหาร ของใช ของชํารวย บริการตางๆ
นักท่ องเทีย่ ว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากทองถิ่นอันเปนถิ่นที่อยูอาศัยโดยปกติของตนไป
ยังทองถิ่นอื่นเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และวัตถุประสงคที่มิใชการประกอบอาชีพหรือหา
รายไดและใหความหมายรวมถึงผูรับบริการหรือความสะดวกจากผูประกอบธุรกิจโดยเสียคาบริการ
ดวย
พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ใชสินคาและบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก
สิ นค้ า การท่ องเทีย่ ว หมายถึง สิ่งของตางๆที่สรางความพึงพอใจใหกับเราได และสามารถ
จับตองได โดยแบงเปนสินคาถาวรและสินคาไมถาวร – สินคาถาวร คือใชแลวไมหมดไป เชน ของ
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ที่ระลึก เสื้อผา กางเกง เครื่องประดับ เปนตน และสินคาที่ไมถาวร คือใชแลวหมดไป เชน สบู ยาสี
ฟน ยาสระผม เหลา เบียร อาหาร เปนตน
บริการการท่ องเทีย่ ว หมายถึง สิ่งที่ใหความพอใจกับเราได แตไมสามารถนําไปเปน
กรรมสิทธิ์ของตนเองได เชน บริการเกี่ยวกับความบันเทิงตางๆ ดูหนัง ตัดผม นวดตัว ทําฟน เสริม
สวย เที่ยวชายหาดฯ
นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมตางๆที่บุคคลเขารวมในชวงเวลาวาง โดยไมมีการบังคับหรือ
เขารวมดวยความสมัครใจ มีผลกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข สนุกสนาน หรือความสุขสงบ และ
กิจกรรมนั้นๆจะตองเปนกิจกรรมที่สังคมยอมรับ
บันเทิง หมายถึง เปนกิจกรรมที่กระทําในชวงเวลาวางรวมถึงการมีสวนรวม (เปนผูดู ผูชม
ผูฟง ฯ) เชน มีสวนรวมในโรงละคร โรงภาพยนตร โอเปรา คอนเสิรต หรือการแขงขันกีฬา
ทฤษฎีส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix : 8Ps) หมายถึง สิ่งที่จะสนองความตองการ
ของลูกคาได โดยจะตองสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางกลมกลืน โดยแบงออกไดดังนี้
ปัจจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์ (Product ) หมายถึง การบริการที่เปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แต
เปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible Product) ไมสามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม
บริการจะตองมีคุณภาพเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการตองประกอบมาจากหลายปจจัยที่
ประกอบกันทั้งความรู ความสามารถและประสบการณของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ
ความรวดเร็วและความตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบบริการ
ปัจจัยทางด้ าน ราคาและค่ าใช้ จ่ายอืน่ ของผู้ใช้ บริการ (Price) หมายถึง องคประกอบ ที่
ชี้ใหเห็นถึงการบริหารคาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อสรางราคาขายแกลูกคา เพื่อหาวิธีลดตนทุนและสิ่งอื่น
ที่ลูกคาและราคาของการบริการเปนปจจัย สําคัญในการบงบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับกลาว คือ ราคา
สูงนาจะบอกถึงบริการที่มีคุณภาพที่สูงตามไปดวย ทําใหมโนภาพของลูกคาที่มารับบริการสูงตาม
ไปดวย และที่สําคัญบริการตองตอบสนองความตองการที่คาดหวังของลูกคาไดเปนอยางดี
ปัจจัยทางด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง ความสามารถใหบริการผานชอง
ทางการจัดจําหนายได 4 วิธี คือ การใหบริการผานราน (Outlet) ใหบริการดวยการเปดรานตามยาน
ชุมชนหรือหางสรรพสินคา โดยประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการตามมาพบกัน ณ
สถานที่แหงหนึ่งโดยการเปดรานคาขึ้น , การใหบริการถึงที่บานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ ,
การบริการผานตัวแทน การบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรนไชสหรือการจัด
ตัวแทนใหบริการ, การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส มาชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน เพื่อ
ทําใหการบริการเปนไปอยางสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

6

ปัจจัยทางด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง องคประกอบที่มีบทบาทสําคัญ
3 ประการ คือ ใหขาวสารและการแนะนําที่จําเปน จูงใจกลุมเปาหมายใหเห็นถึงความดีของ
ผลิตภัณฑและสงเสริมลูกคาใหกอเกิดปฏิกิริยาเมื่อถึงเวลาอันควร
ปัจจัยทางด้ านกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการตอนรับ การสอบถามขอมูล
ซึ่งในการสรางและสงมอบสินคาองคประกอบของผลิตภัณฑไปยังลูกคานั้น ตองมีการออกแบบ
และจัดขบวนการในเชิงปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการนั้นสามารถอธิบายไดวาเปน
วิธีการและลําดับขั้นตอนซึ่งระบบการบริการตองดําเนินไป ซึ่งในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ
ปัจจัยทางด้ านบุคคล (People) หมายถึง ผลิตภัณฑการบริการทั้ง หมดที่ ขึ้นอยูกับการที่
บุคคลปฏิบัติตอกันทั้งสองฝาย ( Interaction) คือ ระหวางลูกคากับพนักงานบริษัทสภาพของการ
ปฏิบัติตอกันสองฝายมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณภาพของบริการเปนอยางมาก ลูกคา
มักตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่เขารับจากการประเมินบุคคลที่เปนผูใหบริการ ซึ่งในสวน
นี้จะเนนแคสวนบริการ
ปัจจัยทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง หลักฐานเสริมที่
มองเห็นไดและแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษัท เชน รูปรางของตัวตึก สวนหยอม
พาหนะ เฟอรนิเจอร เปนตน ซึ่งจะมีผลกระทบอยางแรงตอความประทับใจและความรูสึกของลูกคา
ซึ่งในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ
ปัจจัยทางด้ านผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ผูบริโภคสามารถมองเห็น
ไดจากหองพัก การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งการปรับปรุงผลผลิตเปนสิ่งจําเปนที่จะ
ทําใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางใหผูบริโภคพอใจและเกิดความภักดีในการใช
บริการ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทา
การตลาดของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
อันจะเปนการตอบโจทย วัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวความคิดดานการทองเที่ยว
2.1.1 นิยามและความหมายการทองเที่ยว
2.1.2 ระบบการทองเที่ยว
2.1.3 ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
2.2.2 ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
2.2.3 สวนผสมการตลาด (Marketing Mix : 8Ps)
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีพฤติกรรมนักทองเที่ยว
2.4 สถานที่ทองเที่ยวภายในหัวหิน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2.1 แนวความคิดด้ านการท่ องเทีย่ ว
2.1.1 นิยามและความหมายของการท่ องเทีย่ ว
การทองเที่ยว ( Tourism) เปนกิจกรรมจากการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่ง
นับตั้งแตตนจนถึงปลายทางจะตองประกอบดวยปจจัยสามประการเปนอยางนอย คือ การเดินทาง
การพักคางแรม และการกินอาหารนอกบาน
สหพันธองคการสงเสริมการทองเที่ยวระหวางประเทศ ( International Union of Official
Travel Organization หรือ IUOTO) ไดใหความหมายของการทองเที่ยววา จะตองเปนการทองเที่ยว
ที่มีเงื่อนไขตามหลักสากลดังตอไปนี้ คือ ( Goeldner & Ritchie 2006 : 7, อางถึงใน นิศา ชัชกุล
2550)
1. ตองเปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว
2. ตองเปนการเดินทางดวยความสมัครใจ
3. ตองเปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตามที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายไดใน
การนั้น ๆ
อยางไรก็ตามก็มีขอถกเถียงในสมัยนั้นวา “ผูเดินทาง” จะเรียกวาอยางไร จะเปน
นักทองเที่ยว นักทัศนาจร หรือผูมาเยือน และบทนิยามของแตละคําที่เรียกนั้นในแตละองคการ
แตกตางกัน
ผูมาเยือน (Visitor) เปนคําทั่วไป ใหความหมายถึงบุคคลผูซึ่งมา (หรือไป) ยังประเทศหนึ่ง
ซึ่งมิใชการอยูอาศัยถาวร ดวยเหตุจูงใจใดก็ได ซึ่งมิใชเปนการไปประกอบอาชีพที่ไดรับคาจางตอบ
แทน และเขามาอยูอยางนอย 24 ชั่วโมงและอยางมากไมเกิน 6 เดือน
และในบทนิยามยังบัญญัติใหมี “ผูมาเยือน” 2 ประเภท คือ “นักทองเที่ยว” (Tourist) และ
“นักทัศนาจร” (Excursionists) ดังนี้
1. นักท่ องเทีย่ ว (Tourist) คือ ผูมาเยือนชั่วคราวที่มาพักอาศัยอยางนอย 24
ชั่วโมง ในประเทศที่ไปเยือนและมีเหตุจูงใจในการเยือนเพื่อเปนการพักผอน เพื่อความเพลิดเพลิน
เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา การกีฬา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อการปฏิบัติภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย การปฏิบัติเกี่ยวกับครอบครัวและการประชุมตาง ๆ
2. นักทัศจร (Excursionist) คือ ผูที่เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่เขาไปอยูในประเทศเพียง
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วันเดียว (นอยกวา 24 ชั่วโมง) และมิไดพักคางคืน รวมทั้งผูโดยสารพาหนะทางเรือประเภทเรือ
สําราญ (Cruise) ดวย
2.1.2 ระบบการท่ องเทีย่ ว (The Tourism System)
ระบบการทองเที่ยว (The Tourism System) หมายถึง สิ่งตาง ๆในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่
มีความสัมพันธกันและมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ระเบียบขั้นตอน
การจัดระบบการทองเที่ยวจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมทองเที่ยว ในการศึกษาหา
แนวทางและพัฒนาการทองเที่ยว เปนการศึกษาที่มีหลักการและสะดวก เพราะการทองเที่ยวมี
ลักษณะซับซอนตั้งแตพฤติกรรมของการเลือกซื้อ กระบวนการรับรูของมนุษย การตัดสินใจซื้อ
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ระบบการทองเที่ยวประกอบดวย สิ่งสําคัญ 4 สวนใหญๆ คือ ตลาด (Market) การทองเที่ยว
(Travel) จุดหมายปลายทาง (Destination) และการตลาด (Marketing) ดังรายละเอียดดังนี้
การซื้อการ
ทองเที่ยว

ตลาด (MARKET)

-ความตองการของมนุษย
-การรับรูและการเรียนรู
-การตัดสินใจเลือกซื้อ

การตลาด (MARKETING)

การท่ องเทีย่ ว (TRAVEL)
-สวนแบงทางการทองเที่ยว

-การจัดการทาง การตลาด
-การจัดการสวนประสมตลาด
การตลาด

-รูปแบบทางการทองเที่ยว

สัดสวน
อุปสงคการ
ทองเที่ยว

การเขาถึงตลาด
ผูบริโภค

จุดหมายปลายทาง
(DISTINATION)

-สิ่งดึงดูดใจและการบริการ
-คุณภาพและราคา

แผนผังที่ 3.1 แสดงระบบการท่ องเทีย่ ว (

การขยายตัว
การทองเที่ยว
Tourism System)
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1. ตลาด (Market) ตลาดการทองเที่ยวประกอบดวยการผูซื้อ (Buyer) สินคาและบริการ
(Product or Service) และผูขายหรือผูผลิต (Seller or Producer) แตจะแตกตางจากตลาดของสินคา
ทั่ว ๆไป คือ
1.1 ผู้ซื้อ (Buyer) ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีผูซื้ออยู 2 ประเภท คือ
1.1.1 ผู้ซื้อทีเ่ ป็ นผู้บริโภค ( Consumer) คือ ผูซื้อรายบุคคลหรือกลุมทั่ว ๆไป ที่
ตัดสินใจซื้อและจัดการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวเองหรือผานบริษัทนําเที่ยว จําแนกไดหลายกลุม
ดวยกันดังนี้
1.1.1.1 จําแนกตามจํานวนนักทองเที่ยวในกลุม
1. นักทองเที่ยวที่ทองเที่ยวเอง อาจจะทองเที่ยวคนเดียวหรือ
ครอบครัวเดียว มีการวางแผนการเดินทางทองเที่ยวเองวาจะไปไหน เมื่อไร อยางไร ฯ
2. นักทองเที่ยวกลุม ทองเที่ยวเปนหมูคณะตั้งแต 10 คนขึ้นไป
สวนใหญมักจะใชบริการของบริษัทนําเที่ยวหรือจัดไปกันเองเปนหมูคณะใหญ ๆ
1.1.1.2 จําแนกตามวัตถุประสงคที่ทองเที่ยว
1. เพื่อพักผอนหยอนใจหรือทองเที่ยวในวันหยุด สวนใหญมี
จุดประสงคเพื่อผอนคลายความตึงเครียด ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจหรือเที่ยวชมธรรมชาติ
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เปนการ
ทองเที่ยวเพื่อศึกษาหาขอมูลและความรูแปลกใหมที่ไมใชลักษณะสังคมที่ตนอยู ชมนิทรรศการ
การแสดงตาง ๆหรือเทศกาลงานประเพณี
3. เพื่อสุขภาพ รักษาโรค เชน อาบน้ําแร นวด สปา เปนตน
4. เพื่อการกีฬา เชน ดําน้ํา ตกปลา เดินปา เปนตน
5. เพื่อเขารวมประชุมสัมมนา เมื่อมีเวลาวางกอนหรือหลังการ
ประชุมก็ถือโอกาสทองเที่ยวไปดวย
1.1.1.3 จําแนกตามลักษณะการเดินทาง เชน ทางบก ทางเรือ และ
ทางอากาศ
1.1.1.4 จําแนกตามสภาพภูมิประเทศ
1. นักทองเที่ยวในประเทศ หมายถึง นักทองเที่ยวเดินทางจาก
ภูมิลําเนาของตนไปยังจังหวัดอื่นหรือระหวางจังหวัดตอจังหวัด
2. นักทองเที่ยวตางประเทศ หมายถึง นักทองเที่ยวที่เดินทางจาก
ภูมิลําเนาของตนเองไปยังประเทศอื่นๆ
1.1.1.5 จําแนกตามอายุ ไดแก
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1. เยาวชน ชอบการเดินทางแบบผจญภัย ตื่นเตน และมีกําลังซื้อ
ไมสูง จึงไมตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเกินความจําเปน และจะนิยมทองเที่ยวดวยตนเอง
2. ผูสูงอายุ มีเวลาเที่ยว มีกําลังซื้อคอนขางสูง จึงตองการ
ทองเที่ยวในแหลงที่สะดวกสบาย และที่สําคัญคือไมตองเตรียมการสิ่งใดดวยตนเอง
1.1.1.6 จําแนกตามเพศ
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
1.1.1.7 จําแนกตามฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจไดแก
1. นักทองเที่ยวที่มีฐานะทางสังคมดี รายไดสูง กําลังซื้อสูง
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับหรูหรา
2. นักทองเที่ยวแบบประหยัดหรือผูมีรายไดคอนขางนอยถึงปาน
กลาง เชน เยาวชน ลูกจางบริษัท ฯลฯ มีกําลังซื้อคอนขางจํากัด ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ระดับพอใช
1.1.2 กลุ่มผู้ซื้อประเภทองค์ การ (Organization Market) เปนกลุมผูซื้อที่
ไมไดซื้อเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตนเอง กลุมนี้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจและจัดการซื้อใหบุคคลอื่น ๆ
ไดแก กลุมผูจัดประชุม (Convention Organizer) กลุมผูจัดหารางวัลใหพนักงานหรือตัวแทนขาย
(Incentive Travel Organizer) ซึ่งกลุมผูซื้อประเภทนี้เรียกวา “กลุมอุตสาหกรรม”
1.2 สิ นค้ า (Product) กระบวนการผลิตและการบริการสินคาทั่ว ๆไปจะเสร็จสิ้น
ในขั้นตอนเดียว ไมยุงยาก ผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาเปนหนวยได แตสินคาทองเที่ยวตองอาศัย
ผูผลิตหลายสวนประกอบกัน (ทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (
Cluster))
ผูบริโภคจึงจะไดรับสินคาและบริการที่ครบถวนตามตองการ เชน ทัวร ลองแกง ประกอบดวย ผูจัด
รายการนําเที่ยววนอุทยาน หรืออุทยาน หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ชาวบานในทองถิ่นนั้น เปนตน
สินคาและบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวประกอบดวย
1.2.1 สิ่งดูดใจทางการทองเที่ยว (Tourist Attractions) คือ สิ่งดึงดูดใจให
เกิดการตัดสินใจซื้อและสรางความพึงพอใจใหแกผูซื้อสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ไดแก สถานที่
ทองเที่ยวประเภทตาง ๆ เทศกาลงานประเพณี ฯลฯ
1.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก (
Facilities) เปนสิ่งอํานวยใหผูซื้อเขาถึงสิ่ง
ดึงดูดใจทางการทองเที่ยวไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไดแก
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1.2.2.1 โครงสรางพื้นฐาน คือ ปจจัยพื้นฐานทุกดาน ไดแก ไฟฟา
ถนน ประปา การติดตอสื่อสาร คมนาคม ฯลฯ
1.2.2.2 โครงสรางพิเศษ คือ ปจจัยที่เพิ่มความสะดวกสบายและมี
ทางเลือกที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ไดแก ที่พักแรม รานอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ
1.2.2.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความปลอดภัย
ในขณะเดินทางทองเที่ยว เปนปจจัยที่สําคัญและเปนความตองการของมนุษยทุกคนตั้งแตเริ่มออก
เดินทางทองเที่ยวจนกระทั่งสิ้นสุดลง (ทฤษฎีความตองการขั้นที่ 2 ของมาสโลว)
1.2.3 วิถีชีวิต (
Way of Life) ลักษณะรูปแบบชีวิตความเปนอยู ความเปน
มิตรไมตรี และความโอบออมอารีของคนในประเทศที่จะเดินทางไปเที่ยว ฯลฯ สิ่งเหลานี่สราง
ความรูสึกอบอุน และรูสึกเขากันไดกับสังคมอื่นที่ตนเองไมคุนเคย นั่นคือ ความตองการของมนุษย
ทุกคนที่ตองการเขาสังคม ตองการการยอมรับ (ทฤษฎีความตองการขั้นที่ 3 และ 4 ของมาสโลว)

ไดแก

1.3 ผลิต (Product) ผูผลิตสินคาและบริการทองเที่ยวประกอบดวยหลายกลุม

1.3.1 กลุมผูผลิตในภาคเอกชน
1.3.1.1 ผูผลิตดานที่พัก เชน โรงแรม บังกะโล ฯ
1.3.1.2 ผูผลิตดานอาหารและเครื่องดื่ม เชน รานอาหาร บาร ฯ
1.3.1.3 ผูผลิตดานการนําเที่ยว เชน บริษัทนําเที่ยวตาง ๆ
1.3.1.4 ผูผลิตดานการขนสง เชน สายการบิน บริษัทเดินรถ
1.3.1.5 ผูผลิตดานสถานที่ทองเที่ยว เชน สวนผีเสื้อ วนอุทยาน ฯ
1.3.1.6 ผูผลิตสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผูผลิตของที่ระลึก ฯ
1.3.2 ผูผลิตภาครัฐบาล เปนผูผลิตระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
ทองถิ่น ผูผลิตภาครัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ
เปนผูวางนโยบาย ออกกฎหมายและขอกฎหมายที่มีผลตอการพัฒนาการทองเที่ยว และนําเสนอ
สินคาและบริการที่รัฐบาลตองการสงเสริมการทองเที่ยวในแตละปผานสื่อและชองทางการจัด
จําหนายทุกชองทาง
2. การเดินทางท่ องเทีย่ ว (Travel) เปนสวนประกอบสวนที่สองของระบบการทองเที่ยว

13

รูปแบบการทองเที่ยวที่ประกอบไปดวยรูปแบบของการเดินทางทองเที่ยว และสวนแบงทางการ
ทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อรองรับผูซื้อกลุมตาง ๆตลอดจนการจัดหาพาหนะที่ใชในการเดินทางทองเที่ยว
นั้นใหเหมาะสมกับกลุมทองเที่ยวนั้นใหเหมาะสมกับกลุมผูซื้อ
รูปแบบของการเดินทางทองเที่ยวสามารถจัดแบงไดดังนี้
2.1 จัดแบงตามวัตถุประสงค เชน เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา เพื่อศาสนา เพื่อ
พักผอนหยอนใจ เปนตน
2.2 จัดแบงตามจุดหมายปลายทาง เชน การชมปะการังใตทะเล การทองเที่ยวชม
เมือง เปนตน
2.3 จัดแบงตามรูปแบบการทองเที่ยว เชน การเดินปา การลองแพ และลองแกง
เปนตน
2.4 จัดแบงตามระยะเวลา เชน การทองเที่ยวครึ่งวัน การทองเที่ยวเต็มวัน หรือการ
ทองเที่ยวแบบพักคางคืน เปนตน
2.5 จัดแบงตามลักษณะรายการ เชน การทองเที่ยวแบบเหมาจาย การทองเที่ยวตาม
ความประสงคเฉพาะบุคคล เปนตน
3. จุดหมายปลายทาง (Destination) ประกอบดวย สิ่งดึงดูดใจและการบริการ หรือที่
เรียกวา “ทรัพยากรการทองเที่ยว ” ซึ่งเปนสินคาและบริการของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ถาจุดมุงหมายปลายทางนั้นมีประโยชนและมีคุณคาใน
สายตาของผูบริโภค กระบวนการซื้อซ้ํา ( Repeat) ก็อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการที่สามนี้ได
นักทองเที่ยวจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่ยาก-งายแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่ง
ดึงดูดใจและบริการการทองเที่ยว คุณภาพของสินคาหรือบริการ ราคาหรือความคุมคา ความ
สะดวกสบาย และสถานการณในขณะที่มีการตัดสินใจซื้อ
4. การตลาด (Marketing) เปนกระบวนการที่มีสวนประกอบตาง ๆหลายอยาง ไดแก การ
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค การศึกษาสิ่งแวดลอมทางการตลาด การพัฒนาจุดหมายปลายทางของ
การทองเที่ยวและจุดหมายปลายทางใหม ๆรวมถึงการหาวิธีการจูงใจผูบริโภคใหเกิดความสนใจใน
การเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น เปนตน แลวจากนั้นมีการจัดการตลาด การจัดการกับสวนประสมทาง
การตลาดใหเกิดความสมดุลและเหมาะสมกับธุรกิจ เชน มีการจัดการดานการจัดจําหนาย เพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับขอมูลขาวสารที่เชิญชวนเราใจและเปนขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งสงผลตอการเดินทาง
ของนักทองเที่ยวเพื่อซื้อสินคาหรือบริการนั้น ๆ
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2.1.3 ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง
ธุรกิจนันทนาการและบันเทิงเปนธุรกิจที่ทํารายไดใหกับประเทศเชนเดียวกับธุรกิจ
ทองเที่ยวหลักอื่น ๆ (ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ) จากสถิติหมวดคาใชจายนักทองเที่ยวที่การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2547 พบวา นักทองเที่ยวใชจายเงินเพื่อความบันเทิงเปนเงิน
ประมาณ 503.31 บาท (ตอคนตอวัน)
กิจกรรมนันทนาการมีความหลากหลาย ไดแก
1. นันทนาการเพื่อความบันเทิง เปนกิจกรรมที่สรางความบันเทิง ผูทํากิจกรรมเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลิน ผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ เชน รองเพลง เลนดนตรี เปนตน
2. นันทนาการเพื่อสุขภาพ สุขภาพเปนสิ่งสําคัญสําหรับทุกคน เปนกิจกรรมที่พัฒนา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนใหสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการเปนอีกกิจกรรม
หนึ่งที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้น เชน เตนรํา กีฬาชนิดตาง ๆ ออกกําลังกาย เตนแอโรบิก การฝกสมาธิ
โยคะ เปนตน
3. นันทนาการเพื่อการเรียนรูและทักษะเปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมความสามารถและ
ทักษะ กอใหเกิดการพัฒนาทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เชน การอานหนังสือ การเลา
นิทาน การวาดภาพ การเรียนการทําอาหาร การจัดสวน การตกปลา แกะสลัก งานศิลปะ และงาน
หัตถกรรมตาง ๆ
ทั้งนันทนาการและบันเทิง เปนการใชเวลาวางเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลาย
ความเมื่อยลาจากการทํางาน แตกิจกรรม “บันเทิง” มักเปนกิจกรรมที่อาศัยคนหรือผูแสดงหรือผูเลน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในขณะที่ “นันทนาการ” เปนกิจกรรมไมจําเปนตองอาศัยผูแสดงหรือผูเลนหลาย
คน สวนใหญเปนกิจกรรมที่ตนเองกระทําคนเดียวได เชน การวาดภาพ การตกปลา
ดังนั้น ขอยกตัวอยางธุรกิจบันเทิงและนันทนาการรวม
3 ชนิด ดังนี้
1. ธุรกิจสวนสนุก
2. ธุรกิจคอนเสิรต
3. ธุรกิจการแสดงและการละคร
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2.1
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค (
Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการ
กระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ
และความพึงพอใจของเขา (Solomon 2002 : 528, อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ 2550)
จาก เว็บผูจัดการออนไลน อางวา พฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซื้อ การใช การประเมินผล
หรือจัดการกับสินคาและบริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเอง
ได ซึ่งเหตุผลที่คุณจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะพฤติกรรมผูบริโภคมี
ผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจ
(สุภาวดี บุญงอก เทคนิคการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 2553) อางวา พฤติกรรมผูบริโภค
(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การ
เลือกซื้อ การใช การประเมินผล หรือจัดการกับสินคาและบริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของตนเองได ซึ่งเหตุผลที่คุณจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะ
พฤติกรรมผูบริโภคมี ผลตอความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหคุณ
สามารถสรางกลยุทธทางการตลาด ที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการ
คนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและ
สอดคลอง กับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนา
ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑของคุณใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
2.2.2 ประโยชน์ ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
2. ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ มากยิ่งขึ้น
3.ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น
4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ให
ตรงกับชนิดของสินคาที่ตองการ
5. ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน
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2.2.3 ทฤษฎีส่วนผสมการตลาด ( Marketing Mix : 8Ps )
(Lovelock 2003 : 12 ; Zeithaml and Bitner 1996 อางถึงใน จันจิรา สุวรรณไตร 2551 : 20)
1. องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Elements) หมายถึง การบริการที่เปน
ผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible Product) ไมสามารถจับตองได มี
ลักษณะเปนอาการนาม บริการจะตองมีคุณภาพเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการตองประกอบ
มาจากหลายปจจัยที่ประกอบกันทั้งความรู ความสามารถและประสบการณของพนักงาน ความ
ทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและความตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบบริการ
2. ราคาและค่ าใช้ จ่ายอืน่ ของผู้ใช้ บริการ (Price) หมายถึง องคประกอบที่ชี้ใหเห็น
ถึงการบริหารคาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อสรางราคาขายแกลูกคา เพื่อหาวิธีลดตนทุนและสิ่งอื่นที่ลูกคา
และราคาของการบริการเปนปจจัย สําคัญ ในการบงบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับกลาว คือ ราคาสูง
นาจะบอกถึงบริการที่มีคุณภาพที่สูงตามไปดวย ทําใหมโนภาพของลูกคาที่มารับบริการสูงตามไป
ดวย และที่สําคัญบริการตองตอบสนองความตองการที่คาดหวังของลูกคาไดเปนอยางดี
3. ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง ความสามารถใหบริการผานชอง
ทางการจัดจําหนายได 4 วิธี คือ การใหบริการผานราน (Outlet) ใหบริการดวยการเปดรานตามยาน
ชุมชนหรือหางสรรพสินคา โดยประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการตามมาพบกัน ณ
สถานที่แหงหนึ่งโดยการเปดรานคาขึ้น , การใหบริการถึงที่บานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ ,
การบริการผานตัวแทน การบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรนไชสหรือการจัด
ตัวแทนใหบริการ, การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส มาชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน เพื่อ
ทําใหการบริการเปนไปอยางสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง องคประกอบที่มีบทบาทสําคัญ 3
ประการ คือ ใหขาวสารและการแนะนําที่จําเปน จูงใจกลุมเปาหมายใหเห็นถึงความดีของผลิตภัณฑ
และสงเสริมลูกคาใหกอเกิดปฏิกิริยาเมื่อถึงเวลาอันควร
5. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการตอนรับ การสอบถามขอมูล ซึ่ง
ในการสรางและสงมอบสินคาองคประกอบของผลิตภัณฑไปยังลูกคานั้น ตองมีการออกแบบและ
จัดขบวนการในเชิงปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการนั้นสามารถอธิบายไดวาเปนวิธีการ
และลําดับขั้นตอนซึ่งระบบการบริการตองดําเนินไป ซึ่งในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ
6. บุคคล (People) หมายถึง ผลิตภัณฑการบริการทั้ง หมดที่ขึ้นอยูกับการที่บุคคล
ปฏิบัติตอกันทั้งสองฝาย ( Interaction) คือ ระหวางลูกคากับพนักงานบริษัทสภาพของการปฏิบัติตอ
กันสองฝายมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณภาพของบริการเปนอยางมาก
ลูกคามัก
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ตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่เขารับจากการประเมินบุคคลที่เปนผูใหบริการ ซึ่งในสวนนี้
จะเนนแคสวนบริการ
7. สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง หลักฐานเสริมที่
มองเห็นไดและแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษัท เชน รูปรางของตัวตึก สวนหยอม
พาหนะ เฟอรนิเจอร เปนตน ซึ่งจะมีผลกระทบอยางแรงตอความประทับใจและความรูสึกของลูกคา
ซึ่งในสวนนี้จะเนนแคสวนบริการ
8. ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ผูบริโภคสามารถมองเห็นได
จากหองพัก การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งการปรับปรุงผลผลิตเปนสิ่งจําเปนที่จะทํา
ใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางใหผูบริโภคพอใจและเกิดความภักดีในการใชบริการ
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีพฤติกรรมนักท่ องเทีย่ ว
พฤติกรรมนักท่ องเทีย่ ว เปนการกระทําทุกอยางของนักทองเที่ยวไมวาการกระทํานั้น
นักทองเที่ยวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตามและบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตามก็เพื่อมุง
ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง
โดยพฤติกรรมภายนอกของ
นักทองเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviour) เปนพฤติกรรมที่ผูอื่นสังเกตไดโดยอาศัยประสาท
สัมผัส สวนพฤติกรรมภายในของนักทองเที่ยว ( Tourist’s Covert Behaviour) เปนการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆภายในรางกายรวมทั้งความรูสึกนึกคิดและอารมณที่ถูกควบคุมอยูภายในจะมี
ความสัมพันธกัน โดยพฤติกรรมภายในจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเปนสวนใหญ
องคประกอบของพฤติกรรมนักทองเที่ยวนั้นมีองคประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ
1. เปาหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักทองเที่ยวทุก ๆพฤติกรรมจะตองมีเปาหมายในการ
กระทํา เชน นักทองเที่ยวกลุมอนุรักษตองการ เกียรติยศ โดยการแสดงใหผูอื่นเห็นวาตนเดินทาง
ทองเที่ยวโดยที่สภาพแวดลอ มในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณของระบบนิเวศน
ดังเดิม
2. ความพรอม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการทํากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการ เชน นักทองเที่ยวกลุมที่รักความผจญภัย นิยมไตเขา ปนหนาผาตองมี
ความพรอมทั้งสภาพรางกายและจิตใจแลวสามารถจะทํากิจกรรมที่ตนชอบได
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3. สถานการณ หมายถึง เหตุการณหรือโอกาสที่เอื้ออํานวยใหเลือกกระทํากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตองการ เชน การทองเที่ยวตามหมูเกาะ ควรกระทําในยามคลื่นลมสงบ ไมควรทํา
ในขณะที่มีพายุฝนฟาคะนอง
4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบตาง ๆเพื่อตอบสนองตอความตองการที่
พอใจมากที่สุดในสถานการณหนึ่ง ๆ เชน เวลาสิบสองนาฬิกา ควรเปนเวลาที่นักทองเที่ยวควรหยุด
พักรับประทาน อาหารกลางวัน
5. การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระทํากิจกรรมตามที่ตนไดตัดสินใจเลือกส รร
แลว เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ เชน นักทองเที่ยวไดตัดสินใจที่จะเดินทางทองเที่ยวในชวง
วันหยุดเพื่อพักผอน ดังนั้นนักทองเที่ยวจะตองวางแผนการเดินทางและจัดการดําเนินการลวงหนา
ในการกระทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตั้งแตกิจกรรมการกําหนดสถานที่
ทองเที่ยว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองที่พัก เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
6. ผลลัพธที่ตามมา คือ ผลจากการกระทําหนึ่ง ๆอาจไดผลตามที่คาดหมายไว หรืออาจ
ตรงกันขามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว เชน นักทองเที่ยวไดมีกําหนดการเดินทางไวเพื่อมาพักผอน
วันหยุดในประเทศไทย แตปรากฏวาในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบินและทําใหสนามบินตอง
ปดทําการ เครื่องบินไมสามารถลงจอดไดมีผลลัพธทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถบรรลุผลตามที่
คาดหมายไวได
7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระทําลงไปไมบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตองการจึงตองกลับมาแปลความหมายไตรตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม ๆมาตอบสนองความ
ตองการหรืออาจจะเลิกความตองการไปเพราะเห็นวาเปนสิ่งที่เกินความสามารถ เชน
การกอ
วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ป 2008 นักทองเที่ยวที่ตั้งใจจะ
เดินทางไปเมืองดังกลาว จะตองเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลดานความปลอดภัยและอาจ
ลมเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเสนทางไปเมืองอื่นที่ปลอดภัยกวา
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2.4 สถานทีท่ ่ องเทีย่ วภายในหัวหิน
2.4.1 ตลาดโต้ ร่ ุงหัวหิน ตลาดโตรุงหัวหินแตเดิมนั้นเปนตลาดฉัตรไชยแตมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบในการคาขายในเวลากลางคืนเนื่องจากความนิยมของนักทองเที่ยว รวมถึงเปนศูนย
รวมอาหารทะเลสด เปนตลาดใหญ มีรานอาหาร
รานขายของที่ระลึกพื้นเมือง รวมทั้งเสื้อผา
สําเร็จรูป รวมทั้งสินคาตาง ๆ มากมายเปนสีสันยามราตรีของหัวหินและเปนแหลงรวมอาหารนานา
ชนิดอาทิ อาหารไทย อาหารทะเล ขนมไทย โรตีแขก เปนตน มีนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศแวะเวียนไปเสมอ นอกจากนี้ยังมีรานขายของที่ระลึกจําหนายอีกดวย
สถานทีต่ ้งั เวลาในการเปดนั้นเริ่มเวลาประมาณ 17.00 น. - 24.00 น. ทุกวันอยูบริเวณถนน
เดชานุชิต ตัดกับถนนเพชรเกษม
ร้ านชื่อดัง ในตลาดฉัตรมีรานที่มีการวางขายของอยางมากมายทั้งเสื้อผาและของฝาก โดยมี
รานที่เปนเอกลักษณะที่มีชื่อเสียงอยูมากและเปนรานที่เปดมาตั้งแตเริ่มตลาด แตมีบางรานที่ไมได
ขายแลวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความนิยมลด ลง

โดยมีรายการตอไปนี้
•
•
•
•
•
•

โรตีเลิศรส
ไอศครีม ยายนิ บริเวณรานหนังสือทายตลาด
กวยเตี๋ยวเนื้อ สามารถรับประทานไดตั้งแตตอนกลางวันอยูบริเวณกลางตลาดขางรานตัดผม
ผัดไท ร.ศ.
รานขาวตมทอป บริเวณถนนคนเดิน
น้ําจับเลี้ยง

2.4.2 เพลินวาน หัวหิน
เพลินวาน หัวหิน นอกจากที่หัวหินจะมีน้ําทะเลสวย ๆ ชายหาด หาดทรายที่ทอดยาวยังมี
สถานที่ที่ซึ่งใหคุณหวนระลึกถึงความหลังวันวานอันแสนหวาน ความทรงจําที่คุณไมควรพลาดกับ
สถานที่ทองเที่ยว เพลินวานหัวหิน แมจะเปดไดซักระยะหนึ่งแตดวยชื่อที่ติดปากความประทับใจ
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ของผูที่เคยแวะเที่ยวที่ เพลินวาน ตางบอกกันปากตอปากวา เพลินวานหัวหินนาเที่ยวและเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่คุณควรไปทองเที่ยวอีกที่
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิตรสิ นี ทองจํานงและอมรรัตน์ กิจเกสร (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “ศึกษาอิทธิพลของสื่อ
อินเตอรเน็ตตอการรับรูขาวสารดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของสื่ออินเตอรเน็ตตอการรับรู
ขาวสารดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยไดใชขนาดตัวอยาง จํานวน 400 ราย โดยเก็บขอมูลตัวอยางจะกระทําแบบ
บังเอิญ โดยผลปรากฎวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปน เพศหญิง อายุตั้งแต 24-34 ป เดินทางมา
พักผอน และใชสถานที่โรงแรมเปนสถานที่พัก โดยมีการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง ผานทาง
สื่อโทรทัศนมากสุดและจะคนหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเฉพาะเวลาสนใจเทานั้น ซึ่งสื่อที่นิยมคือ email และ web board ซึ่งยังคงมีปญหาตาง ๆในดานขอมูลขาวสาร ดังนั้น จากขอมูลตางๆไดชี้ชัดวา
นักทองเที่ยวยังคงไดรับขาวสารจากทางสื่อตาง ๆในปริมาณที่นอย จึงควรเรงใหรัฐบาลหรือหนวยที่
เกี่ยวของไดรับสงขอมูลใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
จันจิรา สุ วรรณไตร (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กรณีศึกษา
หอพักกรีนเพลส” ซึ่งมีกลุมตัวอยางคือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา
ปริญญาตรี บุคลากรที่ไมไดรับสวัสดิการดานที่พักจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและนักเรียนนักศึกษา
หรือบุคคลทั่วไป จํานวน 420 ตัวอยาง ผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง
อายุ18-20ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน รายไดสวนตัว
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ราคาคาเชาหองพักต่ํา กวา 3,001-4,000บาท/เดือน เหตุผลที่เลือกใช
บริการหอพัก คือ หอพักมีราคาถูกหองพักมีขนาดกวางและการคมนาคมสะดวก พนักงานบริการมี
อัธยาศัยดี และความสะอาดปลอดภัยของหอพัก จากเหตุผลขางบนบางสวนจะชวยทําใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วรรณิสา ห้ อยแดง (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ
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ศูนยการคาหัวหิน มารเก็ตวิลเลจ ” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ
ศูนยการคาหัวหิน มารเก็ตวิลเลจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 355 คน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งผลวิจปรากฎวา กลุมตัวอยางทุก
คนที่เคยใชบริการมาเก็ตวิลเลจ นั้นไดซื้อสินคาหรือบริการในสวนของเทสโกโลตัส โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญซื้อสินคาหรือบริการชวงวันเสาร-วันอาทิตย เวลา 18.00-21.00 น. และกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจในทุกดาน เชน ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานพนักงาน ฯ และจากการ
ทดสอบความพึงพอใจโดยรวม พบวา นักศึกษาที่ใชบริการนั้นมีความพึงพอใจที่ตางกันโดย ขึ้นอยู
กับ คณะ เพศ ชั้นป ภูมิลําเนา
กมลวรรณ แซ่ ปึง (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาหรือบริการ และเพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมของผูมาเลือกซื้อ
สินคาหรือที่ตลาดนัดสวนจตุจักร ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาหรือบริการ และเพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมของผูมาเลือกซื้อ
สินคาหรือที่ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยกลุมตัวอยางเปน ผูมาเลือกซื้อสินคาหรือบริการ ชาวไทยที่
ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยทําการสุมสองชั้น จํานวน 386 คน ซึ่งไดผลวา จากการทดสอบโดยวิธี Ttest และ Anova พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร จะสงผลกอใหเกิดความแตกตางจากการให
ความสําคัญกับปจจัยการจัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการอยางมีนัยสําคัญ แตพฤติกรรมการใช
เงินจะแตกตางกัน ดังนั้น ควรจะใหผูประกอบการทั้งหลายไดศึกษาถึงตัววิจัยบทนี้เพื่อนําไป
ปรับปรุงสินคาหรือหนารานตัวเอง เพื่อยกระดับคุณคาของสินคาตนเอง
สุ พชิ ญา สอนบาลี (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในกิจกรรม ถนนคนเดิน วันอาทิตย ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม” ทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยจากกิจก
หรรมถนนคนเดิน และศึกษาถึงรายจายของนักทองเที่ยวในกิจกรรมถนนคนเดิน วันอาทิตย ถนน
ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม โดยไดทําการสุมจากนักทองเที่ยวจํานวน 150 คน โดยนักทองเที่ยว
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวนรอยละ 50.67 ซึ่งมีสัดสวนไมตางจากนักทองเที่ยวชายมากนัก คือ
รอยละ 49.33 นักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวนรอยละ 56.67 สวนใหญมี
สถานภาพโสด จํานวนรอยละ 72.67 และเปนนักทองเที่ยวที่มาจากภาคกลาง ถึงรอยละ 55.33 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 52.67 เปนนักเรียนนักศึกษา รอยละ 44.67 และในเรื่องของ
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สินคาและบริการ นักทองเที่ยวไดใหความเห็นวา เทศบาลนครเชียงใหมและผูที่มีสวนเกี่ยวของควร
สงเสริมสินคาที่นํามาขายในกิจกรรมถนนคนเดินและมีการสนับสนุนการพัฒนาสินคาใหมีความ
หลากหลายและทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มความนาสนใจของตัวสินคาและยังสงผลถึงความสามารถใน
การเพิ่มมูลคาของตัวสินคาดวย

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ เลือกซื้อสินคาและบริการ
จากสวนผสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ รวมไปถึงศึกษาขอมูลทั่วไป และการทองเที่ยวหัวหิน ของนักทองเที่ยวชาวไทย
โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ เลือกซื้อ
สินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2. ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
3. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย
4. ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาทองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามสถานที่สําคัญตาง ๆ โดยอางอิงจากจํานวน
นักทองเที่ยว ป 2552 จํานวน 320,110 คน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , สถิตินักทองเที่ยวที่
เดินทางมาหัวหิน ตั้งแต เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ) โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ ซึ่ง
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 ความคลาดเลื่อนของกลุมตัวอยาง
(ในการศึกษานี้กําหนดความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05)
แทนคาในสูตร
n

=

320,110

= 399.99

≈

400

1+320,110 (0.05) 2
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะมีขนาดประชากรตัวอยางที่เปนตัวแทนจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาทองเที่ยวในหัวหิน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม จํานวนทั้งหมด 400 ชุด
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพปจจุบัน
ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดและภูมิลําเนา
2. ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ไดแก ขอมูลตาง ๆ
เชน การเดินทางมาทองเที่ยวในระยะ 1 ป รูปแบบการเดินทางมาทองเที่ยว วัตถุประสงคในการ
เดินทางและอื่น ๆ
3. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก การเลือกซื้อ
สินคาและบริการ ตามลําดับ การใชจายตาง ๆ เปนตน
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4. ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
แบง
ออกเปน ปจจัยทางดานสินคาและธุรกิจบริการ ปจจัยทางดานราคา ปจจัยทางดานสถานที่ และ
สิ่งแวดลอม ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย ปจจัยทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพและปจจัย
อื่น ๆ เชน บุคคลากร เปนตน
3.4 วิธีการทางสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป (SPSS)
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห ขอมูล โดยจําแนกตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. การวิเคราะห ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่ รอยละ และใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายผล
2. การวิเคราะหลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน วิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ และใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายผล
3. การวิเคราะห พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ การเรียงลําดับ และใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายผล
4. การวิเคราะห ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทาง
การตลาด ในสวนนี้จะทําการวิเคราะหตามแนวคิด Likert Scale แบงระดับออกเปน 5 ระดับ คือ
1
2
3
4
5

มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอยที่สุด
มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอย
มีความสําคัญตอการตัดสินใจปานกลาง
มีความสําคัญตอการตัดสินใจมาก
มีความสําคัญตอการตัดสินใจมากที่สุด

โดยมีน้ําหนักของความสําคัญเทากับ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ และนําคาที่ไดมาหา
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เพื่อใหสามารถทราบถึง ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจาก
สวนผสมทางการตลาด โดยมีชวงคะแนนเฉลี่ยงถวงน้ําหนักและสามารถมีเกณฑการพิจารณาเปน
ชวงคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ (จันจิรา สุวรรณไตร 2551 : 51)
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ชวงคะแนนเฉลี่ย
4.50 -5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ความหมาย
มีความสําคัญตอการตัดสินใจมากที่สุด
มีความสําคัญตอการตัดสินใจมาก
มีความสําคัญตอการตัดสินใจปานกลาง
มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอย
มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอยที่สุด

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาถึง
พฤติกรรมการ เลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาดของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุด ในการวิเคราะหผลการศึกษานั้น ผูวิจัยไดทําการนําเสนอการวิเคราะหขอมูล โดย
แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพปจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด รายได และภูมิลําเนา
ตารางที่ 4.1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)
181
219

ร้ อยละ
45.2
54.8

รวม

400

100

ชาย
หญิง

จากตารางที่
4.1 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีจํานวน 181 คน
คิดเปนรอยละ 45.2 และเปนเพศหญิง มีจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.2 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
15-24 ป
25-34 ป
35-44 ป
45-54 ป
55-64 ป
65 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
131
149
54
40
20
6
400

ร้ อยละ
32.7
37.3
13.5
10.0
5.0
1.5
100.0

จากตารางที่
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 ปขึ้นไป มี
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.3 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
หยาราง/ มาย
สมรส
รวม

จํานวน (คน)
250
20
130
400

ร้ อยละ
62.5
5.0
32.5
100.0

จากตารางที่
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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ตารางที่ 4.4 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพปจจุบัน
อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

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

0
400

0
100.0

อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่
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 รับจางทั่วไป 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 และอื่น ๆ มีจํานวน 0 คน
คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
6
28
82
38
226
20
400

ร้ อยละ
1.5
7.0
20.5
9.5
56.5
5.0
100.0

จากตารางที่
4.5 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี
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
ตารางที่ 4.6 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได
รายได้
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 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
105
82
66
51
48
20
12
16
400

ร้ อยละ
26.3
20.5
16.5
12.7
12.0
5.0
3.0
4.0
100.0
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จากตารางที่
4.6 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดสวนตัวไมเกิน 10,000
บาท มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 รองลงมา คือ ผูที่มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 10,00115,000 บาท มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ผูที่มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 15,001-20,000
บาท มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ผูที่มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 20,001-25,000 บาท มี
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.7 ผูที่มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 25,001-30,000 บาท มีจํานวน 48
คน คิดเปนรอยละ12.0 ผูที่มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 30,001-35,000 บาท มีจํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ5.0 ผูที่มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 40,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0
และผูที่มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 35,001-40,000 บาท มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา
ภูมลิ าํ เนา
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
ภาคอีสาน
รวม

จํานวน (คน)
179
54
20
38
73
36
400

ร้ อยละ
44.8
13.5
5.0
9.5
18.2
9.0
100.0

จากตารางที่
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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ส่ วนที่ 2 ลักษณะการท่ องเทีย่ วของนักท่ องเทีย่ วในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ตารางที่ 4.8 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามการมาทองเที่ยวในหัวหิน
ท่ านเคยมาท่ องเทีย่ วในหัวหินหรือไม่
เคย
ไมเคย
รวม

จํานวน (คน)
400
0
400

ร้ อยละ
100
0
100

จากตารางที่
4.8 กลุม ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ ทั้งหมดเคยมาทองเที่ยวหัวหิน มี
จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100
หมายเหตุ จากตารางจะเห็นวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนั้นไดใหขอมูล เคย ทั้งหมดเพราะทาง
คณะผูทําวิจัยไดสอบถามตอผูตอบแบบสอบถามกอนวา ทานเคยมาทองเที่ยวหัวหินหรือไม ถาเคย
จึงจะใหทําการใหขอมูลวิจัย
ตารางที่ 4.9 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเดินทางมาทองเที่ยวในหัวหิน
ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา
ในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ ่านมาท่ านเดินทาง
มาท่ องเทีย่ วในหัวหินจํานวนกีค่ รั้ง
1 ครั้ง
2-4 ครั้ง
5-7 ครั้ง
มากกวา 7 ครั้ง
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

98
178
41
83
400

24.5
44.5
10.2
20.8
100.0

จากตารางที่
4.9 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกเดินทางมาทองเที่ยวใน
หัวหิน ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา จํานวน 2-4 ครั้ง มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมา
คือ 1 ครั้ง มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 มากกวา 7 ครั้ง มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8
และ 5-7 ครั้ง มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามระยะเวลาในการมาทองเที่ยว
ในหัวหิน
ระยะเวลาในการท่ องเทีย่ วในหัวหิน
นอยกวา 1 วัน
1 วัน
2-3 วัน
4-5 วัน
มากกวา 5 วัน
รวม

จํานวน (คน)
13
152
187
24
24
400

ร้ อยละ
3.2
38.0
46.8
6.0
6.0
100.0

จากตารางที่
4.10 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชระยะเวลาในการทองเที่ยว
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
ตารางที่ 4.11 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามการใชบริการที่พัก
การเลือกใช้ บริการทีพ่ กั
รีสอรท
โรงแรม
เกสเฮาส
บังกะโล
บานพักตากอากาศ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
51
169
46
66
68
0
400

ร้ อยละ
12.7
42.3
11.5
16.5
17.0
0
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกใชบริการที่พักรูปแบบ
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 และอื่น ๆ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ
0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.12 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามวัตถุประสงคในการเดินทาง
มา
ทองเที่ยวในหัวหิน
วัตถุประสงค์ ในการเดินทางมาท่ องเทีย่ ว

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

เลือก

ไม่ เลือก

เลือก

ไม่ เลือก

311

89

77.8

22.3

เยี่ยมญาติ/เพื่อน

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

0

0

0

0

ทองเที่ยว/พักผอน

อื่น ๆ
รวม

400

100.0

จากตารางที่
4.12 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการเดินทาง
มาทองเที่ยวในหัวหินเปน ทองเที่ยว/ 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 และอื่น ๆ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ
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หมายเหตุ
เนื่องจากแบบสอบถามในขอนี้เปนคําถามที่ เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงได
จําแนกตารางออกมาเปนดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.13 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามรูปแบบการเดินทาง
มาทองเที่ยวในหัวหิน
รูปแบบการเดินทางมาท่ องเทีย่ วในหัวหิน
บริษัทนําเที่ยว
รถทัวรโดยสาร
รถยนตสวนตัว
รถตูโดยสาร
รถไฟ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
28
41
221
60
48
2
400

ร้ อยละ
7.0
10.2
55.3
15.0
12.0
0.5
100.0

จากตารางที่
4.13 พบวา กลุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใช รูปแบบการเดินทาง
ทองเที่ยวหัวหินเปน 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 บริษัทนําเที่ยว มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0
และอื่น ๆ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ โดยอื่น ๆที่ระบุนี้ หมายถึง มากับรถบริษัท
และ รถจักรยานยนต
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ตารางที่ 4.14 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว โดยเรียงลําดับแหลงทองเที่ยวที่นิยม/ สนใจ
เดินทางมาทองเที่ยวในหัวหิน

แหล่งท่ องเทีย่ วทีน่ ิยม/ สนใจ

จํานวน
(คน)

1
ร้ อยละ

อันดับที่
2
จํานวน
ร้ อยละ
(คน)

จํานวน
(คน)

3
ร้ อยละ

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
หางสรรพสินคาหัวหิน
มาเก็ตวิลเลจ

28

7.0

36

9.0

40

10.0

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

400

100.0

400

100.0

400

100.0

รวม

จากตารางที่
4.14 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกแหลงทองเที่ยวในหัว
หินที่นิยม/ สนใจโดยให ชายหาดหัวหิน เปนอันดับ 1 มากที่สุด 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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ตารางที่ 4.15 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว
ในหัวหิน
เหตุผลในการเดินทางมาท่ องเทีย่ วในหัวหิน
คาใชจายไมสูง
การเดินทางสะดวก
มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ชายหาด/ทะเล
มีงานเทศกาลที่ชื่นชอบ
มีประวัติศาสตร/ วัฒนธรรมอยางยาวนาน
สถานที่ทองเที่ยวมีเอกลักษณ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
83
129
60
72
6
6
44
0
400

ร้ อยละ
20.7
32.3
15.0
18.0
1.5
1.5
11.0
0
100.0

จากตารางที่
4.15 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกเหตุผลในการเดินทาง
มาทองเที่ยวในหัวหินเปน การเดินทางสะดวก มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมา คือ
คาใชจายไมสูง มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.7 ชายหาด/ทะเล มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ
18.0 มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 สถานที่ทองเที่ยวเอกลักษณ มี
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 มีงานเทศกาลที่ชื่นชอบและมีประวัติศาสตร/วัฒนธรรมอยาง
ยาวนาน มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ของกลุมตัวอยางและอื่น ๆ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอย
ละ 0 ของกลุมตัวอยาง ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.16 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว โดยเรียงลําดับของการรับขอมูลขาวสาร
ของแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการในหัวหิน

แหล่งข้ อมูล
วิทยุกระจายเสียง

จํานวน
(คน)

1
ร้ อยละ

อันดับที่
2
จํานวน
ร้ อยละ
(คน)

จํานวน
(คน)

3
ร้ อยละ

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

เพื่อน/ญาติ

145

36.3

74

18.5

82

20.5

0

0

0

0

0

0

400

100.0

400

100.0

400

100.0

อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่
4.16 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกการรั บขอมูลขาวสาร
ของแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการในหัวหิน โดยให เพื่อน/ ญาติ เปนอันดับ 1 มีจํานวน 145 คน
คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมา คือ หนังสือพิมพ / นิตยสารการทองเที่ยว เปนอันดับ 2 มีจํานวน 98
คน คิดเปนรอยละ 24.5 และอินเตอรเน็ต เปนอันดับ 3 มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.17 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามงบประมาณสําหรับการทองเที่ยว
ในหัวหิน แตละครั้ง
งบประมาณ
นอยกวา 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
4,001-5,000 บาท
5,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
14
71
90
119
66
40
400

ร้ อยละ
3.5
17.7
22.5
29.8
16.5
10.0
100.0

จากตารางที่
4.17 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีงบประมาณสําหรับการ
ทองเที่ยวในหัวหิน แตละครั้งเปน 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 บาทขึ้นไป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และนอยกวา 1,000
บาท มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.18 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จําแนกตามคาใชจายโดยรวม
ตอการทองเที่ยว ในหัวหิน แตละครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายโดยรวม
นอยกวา 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
4,001-5,000 บาท
5,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

16
137
135
68
18
26
400

4.0
34.3
33.7
17.0
4.5
6.5
100.0

จากตารางที่
4.17 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีคาใชจายโดยรวมตอ
การทองเที่ยว ในหัวหิน แตละครั้งเปน 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 3,0014,000 บาท มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 ชวงระหวาง 5,001 บาทขึ้นไป 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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ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ าและใช้ บริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
ตารางที่ 4.19 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตาม
ยาน
พาหนะในการเดินทางทองเที่ยวภายในหัวหิน
ยานพาหนะในการเดินทาง

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

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

400

100.0

รวม

จากตารางที่
4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกพาหนะในการเดินทางมา
ทองเที่ยวภายในหัวหินเปน รถยนตสวนตัว มีจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 รถ 3 ลอเครื่อง 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
และอื่น ๆ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยอื่น ๆ ที่ระบุนี้ หมายถึง รถยนต (เชา)
และ รถตู (เชา)
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ตารางที่ 4.20 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเรียงลําดับ
ของการสนใจเลือกซื้อสินคาประเภทตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มากที่สุด

ประเภทสิ นค้ า

จํานวน
(คน)

1
ร้ อยละ

อันดับที่
2
จํานวน
ร้ อยละ
(คน)

จํานวน
(คน)

3
ร้ อยละ

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/ เครื่องดื่ม

150

37.5

64

16.0

68

17.0

6

1.5

26

6.5

30

7.5

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

400

100.0

400

100.0

400

100.0

ผลผลิตทางการเกษตรที่
แปรรูป
ของตกแตงบานที่ทําจาก
เปลือกหอย

รวม

จากตารางที่
4.20 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยให อาหารทะเล/เครื่องดื่ม เปนอันดับ 1 มีจํานวน
150 คน คิดเปนรอยละ37.5 รองลงมาคือ เสื้อผา/ เครื่องแตงกายที่บอกถึงหัวหิน เปนอันดับ 2 มี
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 และสินคาทํามือ เปนอันดับ 3 มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
10.0 ตามลําดับ
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงระดับการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จากกราฟ จะเห็นไดวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกซื้อสินคาประเภท อาหาร
ทะเล/ เครื่องดื่ม เปนอันดับ 1 และเลือกสินคาทํามือ เปนอันดับ 2 และ 3 ซึ่งจะเห็นไดวา สินคาที่
ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในกลุม สินคาทํามือ เสื้อผา / เครื่องกายที่บอกถึงหัว
หิน และอาหารทะเล/ เครื่องดื่ม สวนกลุมที่ไดรับความนิยมนอยที่สุด คือ ผาโขมพัตร
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ตารางที่ 4.21 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตาม
คาใชจายในการเลือกซื้อสินคาในหัวหิน แตละครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายการเลือกซื้อสิ นค้ า
นอยกวา 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
4,001-5,000 บาท
5,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
127
193
60
8
4
8
400

ร้ อยละ
31.7
48.3
15.0
2.0
1.0
2.0
100.0

จากตารางที่
4.21 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีคาใชจายในการเลือกซื้อ
สินคาในหัวหิน แตละครั้งเปน 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 บาทขึ้นไป มี
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และชวงระหวาง 4,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.22 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเรียงลําดับ
ของการเลือกใชบริการประเภทตาง ๆ ของธุรกิจบริการ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเภทของธุรกิจบริการ
ธุรกิจเชารถ

จํานวน
(คน)

1
ร้ อยละ

อันดับที่
2
จํานวน
ร้ อยละ
(คน)

จํานวน
(คน)

3
ร้ อยละ

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

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

0

0

0

0

0

0

400

100.0

400

100.0

400

100.0

การขนสง

อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่
4.22 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกใชบริการประเภทตาง
ๆ ของธุรกิจบริการ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยให ธุรกิจโรงแรม/ ที่พักแรม
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/ ที่พักแรม เปนอันดับ 1 และ เปนอันดับ 2 และ 3 ซึ่งจะเห็นไดวา ธุรกิจบริการที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในกลุม ธุรกิจโรงแรม / ที่พักแรม และธุรกิจภัตตาคาร /
รานอาหาร สวนกลุมที่ไดรับความนิยมนอยที่สุด คือ ธุรกิจเชารถ การขนสง และธุรกิจนําเที่ยว
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ตารางที่ 4.23 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตาม
คาใชจายในการเลือกซื้อบริการใน หัวหิน แตละครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายการเลือกซื้อบริการ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

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

400

100.0

รวม

จากตารางที่
4.23 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีคาใชจายในการเลือกซื้อ
บริการในหัวหิน แตละครั้งเปน 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 บาทขึ้นไป มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และชวงระหวาง 4,001-5,000
บาท มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.24 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเรียงลําดับ
ของการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสถานที่ตาง ๆ

สถานทีใ่ นการซื้อสิ นค้ า
และธุรกิจบริการ

จํานวน
(คน)

1
ร้ อยละ

อันดับที่
2
จํานวน
ร้ อยละ
(คน)

จํานวน
(คน)

3
ร้ อยละ

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

400

100.0

400

100.0

400

100.0

รวม

จากตารางที่
4.24 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดเลือกซื้อสินคา ธุรกิจบริการ
จากสถานที่ตาง ๆ โดยให ตลาดโตรุง หัวหิน เปนอันดับ 1 มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.8
และชายหาด หัวหินและเพลินวาน เปนอันดับ 2 มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19 เทากัน
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ส่ วนที่ 4 ระดับความสํ าคัญในการเลือกซื้อสิ นค้ าและบริการจากส่ วนผสมทางการตลาด
ตารางที่ 4.25 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านสิ นค้ าและบริการ (PRODUCT) เฉพาะสิ นค้ า

ปัจจัยทางด้ านสิ นค้ าและบริการ
การออกแบบสินคาที่ทันสมัย
การบรรจุหีบหอสินคา
ความสะดวกในการหาซื้อสินคา
สินคาที่ซื้อมาสามารถเปนของฝากได
สามารถสั่งซื้อปริมาณนอย ๆได
ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ
มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ
มีขอมูลเกี่ยวกับสินคา/ บริการชัดเจน
ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตง
รานที่ทันสมัย
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.85
3.82
3.86
3.94
4.02
4.04
4.12
4.11

0.743
0.723
0.735
0.768
0.725
0.820
0.744
0.756

ระดับความสํ าคัญในการ
เลือกซื้อสิ นค้ าและบริการ
จากส่ วนผสมทางการตลาด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23

0.735

มาก

4.00

0.750

มาก

ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
(Mean) มาตรฐาน(S.D)

จากตารางที่
4.25 พบวาโดยรวมแลวปจจัย ทางดานสินคาและบริการมีความสําคัญตอการ
เลือกซื้อสินคา โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.00
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
สินคาและบริการจะพบวา ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มี
การตกแตงราน ที่ทันสมัย มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคามากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23
ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน การออกแบบสินคาที่ทันสมัย การ
บรรจุหีบหอสินคา ความสะดวกในการหาซื้อสินคา สินคาที่ซื้อมาสามารถเปนของฝากได สามารถ
สั่งซื้อปริมาณนอย ๆได ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ และ
มีขอมูลเกี่ยวกับสินคา / บริการชัดเจน เปนตน แตในดานของ การบรรจุหีบหอสินคา กลุมผูตอบ
แบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกซื้อสินคา นอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.82 ซึ่งมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด

50

ตารางที่ 4.26 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านสิ นค้ าและบริการ (PRODUCT) เฉพาะบริการ

ปัจจัยด้ านสิ นค้ าและบริการ
ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ
มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ
มีขอมูลเกี่ยวกับสินคา/ บริการชัดเจน
ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานที่ทันสมัย
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)
4.16
4.12
4.08
4.02
4.09

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.845
0.882
0.909
0.906
0.886

ระดับความสํ าคัญในการ
เลือกซื้อสิ นค้ าและบริการ
จากส่ วนผสมทาง
การตลาด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่
4.26 พบวาโดยรวมแลวปจจัย ทางดานสินคาและบริการมีความสําคัญตอการ
เลือกซื้อบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.09
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
สินคาและบริการจะพบวา ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/
บริการ มีความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.16 ซึ่งมีคาเฉลี่ย มาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ ปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน มีความหลากหลายของสินคา/ บริการ มีขอมูล
เกี่ยวกับสินคา / บริการชัดเจน และความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานที่ทันสมัย เปนตน แตใน
ดานของความมี สีสัน ดึงดูด ใจ/ มีการตกแตงราน ที่ทันสมัย
กลุมผูตอบแบบสอบถามจะให
ความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

51

ตารางที่ 4.27 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านสิ นค้ าและบริการ (PRODUCT) เฉพาะสิ นค้ าและบริการ เปรียบเทียบกัน

ปัจจัยด้ านสิ นค้ า
และบริการ

การออกแบบ
สินคาที่ทันสมัย
การบรรจุหีบหอ
สินคา
ความสะดวกใน
การหาซื้อสินคา
สินคาที่ซื้อมา
สามารถเปนของ
ฝากได
สามารถสั่งซื้อ
ปริมาณนอย ๆได
ชื่อ/ ตรายี่หอ ของ
สินคา/ บริการ
มีความหลากหลาย
ของสินคา/ บริการ
มีขอมูลเกี่ยวกับ
สินคา/ บริการ
ชัดเจน
ความมีสีสันดึงดูด
ใจ/ มีการตกแตง
รานที่ทันสมัย
ค่ าเฉลีย่ รวม

ระดับ
ระดับ
บริการ
สิ นค้ า
ความสํ าคัญ
ความสํ าคัญ
ในการเลือก
ในการเลือก
ซื้อสิ นค้ าและ
ซื้อสิ นค้ าและ
ส่ วน
ส่ วน
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน บริการจาก ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน บริการจาก
(Mean) มาตรฐาน ส่ วนผสมทาง (Mean) มาตรฐาน ส่ วนผสมทาง
การตลาด
การตลาด
(S.D)
(S.D)
3.85

0.743

มาก

-

-

-

3.82

0.723

มาก

-

-

-

3.86

0.735

มาก

-

-

-

3.94

0.768

มาก

-

-

-

4.02

0.725

มาก

-

-

-

4.04

0.820

มาก

4.16

0.845

มาก

4.12

0.744

มาก

4.12

0.882

มาก

4.11

0.756

มาก

4.08

0.909

มาก

4.23

0.735

มาก

4.02

0.906

มาก

4.00

0.750

มาก

4.09

0.886

มาก
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จากตารางที่ 4.27 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสินคาและบริการมีความสําคัญตอการ
เลือกซื้อสินคาและบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ 4.00 (สินคา) และ 4.09 (บริการ)
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
สินคาและบริการจะพบวา ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มี
การตกแตงรานที่ทันสมัย มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการในสวนของสินคามากที่สุด
โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23 ในขณะที่ ในสวนของบริการ คาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 แต ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/
บริการ มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการ ในสวนของบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.16 ในขณะที่ ในสวนของสินคา คาเฉลี่ยอยูที่ 4.04 แตในดานของมีความหลากหลายของ
สินคา/ บริการในสวนของสินคาและบริการนั้น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.12 เทากัน แตในสวนของเบี่ยงเบน
มาตรฐานนั้น สินคา มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวาเมื่อเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบี่ยงเบนอยูที่
0.744 (สินคา) และ 0.882 (บริการ)
ซึ่งจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานสินคาและบริการนั้น จะมีปจจัยที่แตกตางกัน
โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยที่สําคัญ คือ ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานที่ทันสมัย และ
สวนของบริการ ปจจัยที่สําคัญ คือ ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ
ตารางที่ 4.28 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านราคา (PRICE) เฉพาะสิ นค้ า

ปัจจัยด้ านราคา
ความหลากหลายของราคา
ความชัดเจนของปายราคา
ราคาไมแพง
ความเหมาะสมของราคากับ
สินคา/ บริการ
มีการลดราคาสําหรับการซื้อ
จํานวนมาก
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)

4.05
4.09
4.01

0.870
0.869
0.816

ระดับความสํ าคัญในการเลือก
ซื้อสิ นค้ าและบริการจาก
ส่ วนผสมทางการตลาด
มาก
มาก
มาก

4.05

0.727

มาก

3.89

0.871

มาก

4.02

0.831

มาก
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จากตารางที่
4.28 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานราคา มีความสําคัญตอการเลือกซื้อ
สินคา โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.02
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดานราคาจะพบวา
ความชัดเจนของปายราคา มี
ความสําคัญในการเลือกซื้อสินคามากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 มีคาเฉลี่ย มากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน ความหลากหลายของราคา ราคาไมแพง ความเหมาะสม
ของราคากับสินคา/ บริการ และมีการลดราคาสําหรับการซื้อจํานวนมาก เปนตน แตในดานของ มี
การลดราคาสําหรับการซื้อจํานวนมาก กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกซื้อ
สินคานอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.89 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.29 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านราคา (PRICE) เฉพาะบริการ

ปัจจัยด้ านราคา
ความหลากหลายของราคา
ความชัดเจนของปายราคา
ราคาไมแพง
ความเหมาะสมของราคากับสินคา/ บริการ
มีการลดราคาสําหรับการซื้อจํานวนมาก
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)

3.95
3.92
3.95
3.94
3.98
3.95

0.907
0.876
0.841
0.838
0.783
0.849

ระดับความสํ าคัญในการ
เลือกซื้อสิ นค้ าและบริการ
จากส่ วนผสมทางการตลาด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่
4.29 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานราคามีความสําคัญตอการเลือกซื้อ
บริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 3.95
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดานราคาจะพบวา
มีการลดราคาสําหรับการซื้อจํานวน
มาก มีความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.98 ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน ความหลากหลายของราคา ความชัดเจนของปายราคา
ราคาไมแพง และความเหมาะสมของราคากับสินคา/ บริการ เปนตน แตในดานของความชัดเจน
ของปายราคา กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยที่สุด โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.92 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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ตารางที่ 4.30 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านราคา (PRICE) เฉพาะสิ นค้ าและบริการ เปรียบเทียบกัน
ระดับ
ระดับ
บริการ
ความสํ าคัญ
ความสํ าคัญ
ในการเลือก
ในการเลือก
ส่ วน
ส่ วน
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ซื้อสิ นค้ าและ ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ซื้อสิ นค้ าและ
(Mean) มาตรฐาน บริการจาก (Mean) มาตรฐาน บริการจาก
ส่ วนผสมทาง
ส่ วนผสมทาง
(S.D)
(S.D)
การตลาด
การตลาด
สิ นค้ า

ปัจจัยด้ านราคา

ความหลากหลาย
ของราคา
ความชัดเจนของ
ปายราคา
ราคาไมแพง
ความเหมาะสมของ.
ราคากับสินคา/
บริการ
มีการลดราคา
สําหรับการซื้อ
จํานวนมาก
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.05

0.870

มาก

3.95

0.907

มาก

4.09

0.869

มาก

3.92

0.876

มาก

4.01

0.816

มาก

3.95

0.841

มาก

4.05

0.727

มาก

3.94

0.838

มาก

3.89

0.871

มาก

3.98

0.783

มาก

4.02

0.831

มาก

3.95

0.849

มาก

จากตารางที่
4.30 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานราคามีความสําคัญตอการเลือกซื้อสินคา
และบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ 4.02 (สินคา) และ 3.95 (บริการ)
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
ราคาจะพบวา ความชัดเจนของปายราคา มี
ความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการในสวนของสินคามากที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.09
ในขณะที่ ในสวนของบริการ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.92 แต มีการลดราคาสําหรับการซื้อจํานวนมาก มี
ความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการ ในสวนของบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่
3.98 ในขณะที่ ในสวนของสินคา คาเฉลี่ยอยูที่ 3.89
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ซึ่งจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานราคานั้น จะมีปจจัยที่แตกตางกัน โดยถาเปน
สวนของสินคา ปจจัยที่สําคัญ คือ ความชัดเจนของปายราคา และสวนของบริการ ปจจัยที่สําคัญ คือ
มีการลดราคาสําหรับการซื้อจํานวนมาก
ตารางที่ 4.31 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม (PLACE) เฉพาะสิ นค้ า

ปัจจัยด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)

การจัดตกแตงสถานที่/ รานคา
ความปลอดภัย
ความสะอาดของสถานที่/ รานคา
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่
ความเพียงพอของที่จอดรถ
ความเพียงพอของหองน้ํา
ความมีเอกลักษณของสถานที่
มีปายรานชัดเจน/ ทําเลที่ตั้งสะดวก
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.95
3.93
3.98
3.96
4.05
4.06
4.07
4.06
4.01

0.829
0.809
0.790
0.791
0.797
0.711
0.753
0.661
0.770

ระดับความสํ าคัญในการ
เลือกซื้อสิ นค้ าและบริการ
จากส่ วนผสมทาง
การตลาด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่
4.31 พบวาโดยรวมแลวปจจัย ทางดานสถานที่และสิ่งแวดลอม มีความสําคัญ
ตอการเลือกซื้อสินคา โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.01
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
สถานที่และสิ่งแวดลอม จะพบวา ความมีเอกลักษณ
ของสถานที่ มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคามากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.07 ซึ่งมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ ปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน การจัดและตกแตงสถานที่/ รานคา ความ
ปลอดภัย ความสะอาดของสถานที่/ รานคา ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ ความเพียงพอ
ของที่จอดรถ ความเพียงพอของหองน้ํา และมีปายรานชัดเจน/ ทําเลที่ตั้งสะดวก เปนตน แตในดาน
ของความปลอดภัย กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกซื้อ สินคานอยที่สุด โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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ตารางที่ 4.32 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม (PLACE) เฉพาะบริการ

ปัจจัยด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม

การจัดตกแตงสถานที/่ รานคา
ความปลอดภัย
ความสะอาดของสถานที่/ รานคา
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่
ความเพียงพอของที่จอดรถ
ความเพียงพอของหองน้ํา
ความมีเอกลักษณของสถานที่
มีปายรานชัดเจน/ ทําเลที่ตั้งสะดวก
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)

4.05
4.09
3.93
4.00
4.02
3.99
4.07
3.98
4.02

0.772
0.798
0.915
0.838
0.813
0.727
0.777
0.737
0.800

ระดับความสํ าคัญใน
การเลือกซื้อสิ นค้ า
และบริการจาก
ส่ วนผสมทาง
การตลาด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่
4.32 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสถานที่และสิ่งแวดลอม มีความสําคัญ
ตอการเลือกซื้อบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.02
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
สถานที่และสิ่งแวดลอม จะพบวา ความปลอดภัย มี
ความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน การจัดและตกแตงสถานที่/ รานคา ความสะอาดของสถานที่/
รานคา ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ ความเพียงพอของที่จอดรถ ความเพียงพอของ
หองน้ํา ความมีเอกลักษณของสถานที่ และมีปายรานชัดเจน/ ทําเลที่ตั้งสะดวก เปนตน แตในดาน
ของความสะอาดของสถานที่/ รานคากลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกใช
บริการนอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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ตารางที่ 4.33 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม (PLACE) เฉพาะสิ นค้ าและบริการ เปรียบเทียบกัน
ระดับ
ระดับ
บริการ
ความสํ าคัญ
ความสํ าคัญใน
ในการเลือก
การเลือกซื้อ
ส่ วน
ส่ วน
สิ นค้ าและ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ซื้อสิ นค้ าและ ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
(Mean) มาตรฐาน บริการจาก (Mean) มาตรฐาน บริการจาก
ส่ วนผสมทาง
ส่ วนผสมทาง
(S.D)
(S.D)
การตลาด
การตลาด
สิ นค้ า

ปัจจัยด้ านสถานทีแ่ ละ
สิ่ งแวดล้อม

การจัดตกแตง
สถานที่/ รานคา

3.95

0.829

มาก

4.05

0.772

มาก

ความปลอดภัย

3.93

0.809

มาก

4.09

0.798

มาก

3.98

0.79

มาก

3.93

0.915

มาก

3.96

0.791

มาก

4.00

0.838

มาก

4.05

0.797

มาก

4.02

0.813

มาก

4.06

0.711

มาก

3.99

0.727

มาก

4.07

0.753

มาก

4.07

0.777

มาก

4.06

0.661

มาก

3.98

0.737

มาก

4.01

0.770

มาก

4.02

0.800

มาก

ความสะอาดของ
สถานที่/ รานคา
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของ
สถานที่
ความเพียงพอของที่
จอดรถ
ความเพียงพอของ
หองน้ํา
ความมีเอกลักษณ
ของสถานที่
มีปายรานชัดเจน/
ทําเลที่ตั้งสะดวก
ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่
4.33 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานสถานที่และสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ
ตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ 4.01 (สินคา) และ 4.02 (บริการ)
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
สถานที่และสิ่งแวดลอมจะพบวา ความมีเอกลักษณ
ของสถานที่ มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการในสวนของสินคามากที่สุด โดยคาเฉลี่ย
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อยูที่ 4.07 ซึ่งเทากับ ในสวนของบริการ แต ความปลอดภัย มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและ
บริการ ในสวนของบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 ในขณะที่ ในสวนของสินคา คาเฉลี่ย
อยูที่ 3.93 แตในดานของความมีเอกลักษณของสถานที่ ในสวนของสินคาและบริการนั้น มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.07 เทากัน แตในสวนของเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้น สินคา มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา
เมื่อเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบี่ยงเบนอยูที่ 0.753 (สินคา) และ 0.777 (บริการ)
ซึ่งจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานสถานที่และสิ่งแวดลอมนั้น จะมีปจจัยที่
แตกตางกัน โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยที่สําคัญ คือ ความมีเอกลักษณของสถานที่ และสวน
ของบริการ ปจจัยที่สําคัญ คือ ความปลอดภัย
ตารางที่ 4.34 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (PROMOTION) เฉพาะสิ นค้ า

ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการขาย
มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆอยางทั่วถึง
มีสวนลดและโปรโมชั่นของสินคา/ บริการ
มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ
มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลาย
มีการตั้งแสดงสินคา/ บริการ อยางชัดเจน
มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติ
ของสินคา/ บริการอยางชัดเจน
มีการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ระดับความสํ าคัญใน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน การเลือกซื้อสิ นค้ าและ
(Mean) มาตรฐาน(S.D) บริการจากส่ วนผสม
ทางการตลาด
4.02
0.732
มาก
4.03
0.775
มาก
3.99
0.793
มาก
4.07
0.807
มาก
4.01
0.824
มาก
3.96

0.803

มาก

4.00
4.01

0.772
0.790

มาก
มาก

จากตารางที่
4.34 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย มีความสําคัญตอ
การเลือกซื้อสินคา โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.01
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
การสงเสริมการขาย จะพบวา มีชองทางเสนอขาย
สินคา/บริการที่หลากหลาย มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคามากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.07
ซึ่งมีคาเฉลี่ย มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆอยาง
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ทั่วถึง มีสวนลดและโปรโมชั่นของสินคา/ บริการ มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ มีการตั้งแสดง
สินคา/ บริการ อยางชัดเจน มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัตขิ องสินคา/ บริการอยางชัดเจน
และการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ เปนตน แตในดานของมีการแสดงรายละเอียดและ
คุณสมบัติของสินคา/ บริการอยางชัดเจน กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกซื้อ
สินคานอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.96 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.35 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (PROMOTION) เฉพาะบริการ

ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการขาย

มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆอยางทั่วถึง
มีสวนลดและโปรโมชั่นของสินคา/ บริการ
มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ
มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลาย
มีการตั้งแสดงสินคา/ บริการ อยางชัดเจน
มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติของ
สินคา/ บริการอยางชัดเจน
มีการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.04
4.01
3.99
4.05
4.02

0.795
0.793
0.788
0.734
0.741

ระดับความสํ าคัญใน
การเลือกซื้อสิ นค้ า
และบริการจาก
ส่ วนผสมทาง
การตลาด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08

0.782

มาก

4.07
4.04

0.795
0.780

มาก
มาก

จากตารางที่
4.35 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย มีความสําคัญตอ
การเลือกซื้อบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.04
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
การสงเสริมการขาย จะพบวา มีการแสดง
รายละเอียดและคุณสมบัติ ของสินคา/ บริการอยางชัดเจน มีความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมาก
ที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08 ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน มี
การโฆษณาผานสื่อตางๆอยางทั่วถึง มีสวนลดและโปรโมชั่นของสินคา/ บริการ มีการจัดงานแสดง
สินคา/ บริการ มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลาย มีการตั้งแสดงสินคา/ บริการ อยาง
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ชัดเจน และ มีการแนะนําวิธีการใชงาน/ การรับบริการ เปนตน แตในดานของ มีการจัด งานแสดง
สินคา/ บริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ เลือกใชบริการนอยที่สุด โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.36 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (PROMOTION) เฉพาะสิ นค้ าและบริการ เปรียบเทียบกัน
ระดับ
ความสํ าคัญ
ในการเลือก
เบี่ยงเบน ซื้อสิ นค้ าและ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน บริการจาก
(Mean)
(S.D)
ส่ วนผสมทาง
การตลาด
สิ นค้ า

ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
การขาย

มีการโฆษณาผานสื่อ
ตางๆอยางทั่วถึง
มีสวนลดและโปรโมชั่น
ของสินคา/ บริการ
มีการจัดงานแสดง
สินคา/ บริการ
มีชองทางเสนอขาย
สินคา/ บริการที่
หลากหลาย
มีการตั้งแสดงสินคา/
บริการ อยางชัดเจน
มีการแสดงรายละเอียด
และคุณสมบัติของ
สินคา/ บริการอยาง
ชัดเจน
มีการแนะนําวิธีการ
ใชงาน/ การรับบริการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ระดับ
ความสํ าคัญ
ในการเลือก
เบี่ยงเบน ซื้อสิ นค้ าและ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน บริการจาก
(Mean)
(S.D)
ส่ วนผสมทาง
การตลาด
บริการ

4.02

0.732

มาก

4.04

0.795

มาก

4.03

0.775

มาก

4.01

0.793

มาก

3.99

0.793

มาก

3.99

0.788

มาก

4.07

0.807

มาก

4.05

0.734

มาก

4.01

0.824

มาก

4.02

0.741

มาก

3.96

0.803

มาก

4.08

0.782

มาก

4.00

0.772

มาก

4.07

0.795

มาก

4.01

0.790

มาก

4.04

0.780

มาก
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จากตารางที่ 4.36 พบวาโดยรวมแลวปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีความสําคัญตอการ
เลือกซื้อสินคาและบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ 4.01 (สินคา) และ 4.04 (บริการ)
ในแตละรายละเอียดของ
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย จะพบวา มีชองทางเสนอขาย
สินคา/ บริการที่หลากหลาย มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการในสวนของสินคามาก
ที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.07 ซึ่งเทากับ ในขณะที่ ในสวนของบริการ คาเฉลี่ยอยูที่ 4.05 แต มีการ
แสดงรายละเอียดและคุณสมบัตขิ องสินคา/ บริการอยางชัดเจน มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคา
และบริการ ในสวนของบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08 ในขณะที่ ในสวนของสินคา
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.96 แตในดานของมีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ ในสวนของสินคาและบริการนั้น
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 เทากัน แตในสวนของเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้น สินคา มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกวาเมื่อเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบี่ยงเบนอยูที่ 0.793 (สินคา) และ 0.788 (บริการ)
ซึ่งจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการขาย
นั้น จะมีปจจัยที่แตกตาง
กัน โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยที่สําคัญ คือ มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลาย
และสวนของบริการ ปจจัยที่สําคัญ คือ มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัตขิ องสินคา/ บริการ
อยางชัดเจน
ตารางที่ 4.37 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ (PRODUCTIVITY&QUALITY) เฉพาะสิ นค้ า

ปัจจัยด้ านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ
คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/ บริการ
คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรง
กับความตองการ
ปริมาณสินคา/ บริการไดรับเพียงพอ
กับความตองการ

4.02

0.799

มาก

4.04

0.786

มาก

มีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ

3.90

0.816

มาก

3.99

0.810

มาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.94
4.06

ระดับความสํ าคัญในการ
เบี่ยงเบน
เลือกซื้อสิ นค้ าและบริการ
มาตรฐาน
จากส่ วนผสมทาง
(S.D)
การตลาด
0.828
มาก
0.805
มาก
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จากตารางที่
4.37 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความสําคัญ
ตอการเลือกซื้อสินคา โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 3.99
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ จะพบวา คุณประโยชนที่
ไดรับจากสินคา/ บริการ มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคามากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 ซึ่ง
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ
คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรงกับความตองการ ปริมาณสินคา/ บริการไดรับเพียงพอกับความ
ตองการ และมีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ เปนตน แตในดานของมีบริการหลังการขาย
ของสินคา/ บริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกซื้อสินคานอยที่สุด โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.38 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ (PRODUCTIVITY&QUALITY) เฉพาะบริการ

ปัจจัยด้ านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ
คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/ บริการ
คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรง
กับความตองการ
ปริมาณสินคา/ บริการไดรับเพียงพอ
กับความตองการ
มีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

3.93
3.98

0.752
0.774

ระดับความสํ าคัญใน
การเลือกซื้อสิ นค้ าและ
บริการจากส่ วนผสม
ทางการตลาด
มาก
มาก

4.02

0.785

มาก

4.05

0.795

มาก

3.98
3.99

0.813
0.780

มาก
มาก

จากตารางที่
4.38 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความสําคัญ
ตอการเลือกซื้อบริการโดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.33
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ จะพบวา ปริมาณสินคา/
บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ มีความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมากที่สุดโดย โดย
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คาเฉลี่ยอยูที่ 4.05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน การรับรอง
คุณภาพสินคา/ บริการ คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/ บริการ คุณลักษณะของสินคา/ บริการตรง
กับความตองการ และมีบริการหลังการขายของสินคา/ บริการ เปนตน แตในดานของการรับรอง
คุณภาพสินคา/ บริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยที่สุด
โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.39 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ (PRODUCTIVITY&QUALITY)
เฉพาะสิ นค้ าและบริการ เปรียบเทียบกัน
ระดับ
ระดับ
บริการ
ความสํ าคัญใน
ความสํ าคัญ
การเลือกซื้อ
ในการเลือก
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน ซื้อสิ นค้ าและ
สิ นค้ าและ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน บริการจาก
มาตรฐาน บริการจาก
(Mean)
(S.D)
(S.D)
ส่ วนผสมทาง
ส่ วนผสมทาง
การตลาด
การตลาด

สิ นค้ า
ปัจจัยด้ านประสิ ทธิภาพ
และคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ
สินคา/บริการ
คุณประโยชนที่ไดรับ
จากสินคา/บริการ
คุณลักษณะของสินคา/
บริการตรงกับความ
ตองการ
ปริมาณสินคา/บริการ
ไดรับเพียงพอกับ
ความ
ตองการ
มีบริการหลังการขาย
ของสินคา/บริการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

3.94

0.828

มาก

3.93

0.752

มาก

4.06

0.805

มาก

3.98

0.774

มาก

4.02

0.799

มาก

4.02

0.785

มาก

4.04

0.786

มาก

4.05

0.795

มาก

3.90

0.816

มาก

3.98

0.813

มาก

3.99

0.810

มาก

3.99

0.780

มาก
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จากตารางที่
4.39 พบวาโดยรวมแลวปจจัยดานประสิทธิภาพและคุณภาพมีความสําคัญตอ
การเลือกซื้อสินคาและบริการ โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ 3.99 (สินคา) และ 3.99 (บริการ)
ในแตละรายละเอียดของ
ปจจัยดานประสิทธิภาพและคุณภาพจะพบวา คุณประโยชนที่
ไดรับจากสินคา/บริการ มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการในสวนของสินคามากที่สุด
โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 ซึ่งเทากับ ในขณะที่ ในสวนของบริการ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.98 แต ปริมาณสินคา/
บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ มีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการ ในสวนของ
บริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.05 ในขณะที่ ในสวนของสินคา คาเฉลี่ยอยูที่ 4.04 แตใน
ดานของคุณลักษณะของสินคา/บริการตรงกับความตองการ ในสวนของสินคาและบริการนั้น มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 เทากัน แตในสวนของเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้น สินคา มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกวาเมื่อเทียบกับ บริการ โดยมีคาเบี่ยงเบนอยูที่ 0.799 (สินคา) และ 0.785 (บริการ)
ซึ่งจะเห็นไดชัดวา ความสําคัญของปจจัยดานประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น จะมีปจจัยที่
แตกตางกัน โดยถาเปนสวนของสินคา ปจจัยที่สําคัญ คือ คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/บริการ
และสวนของบริการ ปจจัยที่สําคัญ คือ ปริมาณสินคา/บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ
ตารางที่ 4.40 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านบุคคลากร (PEOPLE) เฉพาะบริการ

ปัจจัยด้ านบุคคลากร

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

อัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ
ความสุขภาพของผูใหบริการ
ความซื่อสัตยของผูใหบริการ
ความกระตือรือรนและเอาใจใสของผูใหบริการ
บุคลิกภาพของผูใหบริการ

4.12
4.04
3.97
4.01
4.02

0.764
0.755
0.788
0.812
0.739

ระดับความสํ าคัญใน
การเลือกซื้อสิ นค้ า
และบริการจาก
ส่ วนผสมทาง
การตลาด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ความรูเกี่ยวกับตัวสินคา/ บริการของผูใหบริการ

4.00

0.788

มาก

การแกปญหาเฉพาะหนาของผูใหบริการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.97
4.02

0.805
0.780

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.40 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานบุคคลากรมีความสําคัญตอการเลือกซื้อ
บริการโดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 4.02
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
บุคคลากร จะพบวา มีอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ
มีความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.12 ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน ความสุขภาพของผูใหบริการ ความซื่อสัตยของผูใหบริการ
การกระตือรือรนและเอาใจใสของผูใหบริการ บุคลิกภาพของผูใหบริการ ความรูเกี่ยวกับตัวสินคา/
บริการของผูใหบริการและการแกปญหาเฉพาะหนาของผูใหบริการ เปนตน แตในดานของความ
ซื่อสัตยของผูใหบริการและการแกปญหาเฉพาะหนาของผูใหบริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะให
ความสําคัญในการเลือกใชบริการเทากันนอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.41 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านภาพลักษณ์ (PHYSICAL EVIDENCE) เฉพาะบริการ

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานที่ทองเที่ยว
ความสวยงามของเสนทางคมนาคม
ความสมบูรณของธรรมชาติบริเวณ
สถานที่ทองเที่ยว

4.00
3.99

0.835
0.796

ระดับความสํ าคัญในการ
เลือกซื้อสิ นค้ าและ
บริการจากส่ วนผสมทาง
การตลาด
มาก
มาก

4.02

0.793

มาก

ความเหมาะสมในเครื่องแตงกายของพนักงาน

3.90

0.821

มาก

ความมีชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยว
ความเปนกันเองของประชาชนในพื้นที่
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.99
3.93
3.97

0.806
0.804
0.810

มาก
มาก
มาก

ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์

จากตารางที่
4.41 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานภาพลักษณ มีความสําคัญตอการเลือก
ซื้อบริการโดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 3.97
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
ภาพลักษณ จะพบวา ความสมบูรณของธรรมชาติ
บริเวณสถานที่ทองเที่ยว มีความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.02
ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน สิ่งอํานวยความสะดวกของ
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สถานที่ทองเที่ยว ความสวยงามของเสนทางคมนาคม ความเหมาะสมในเครื่องแตงกายของ
พนักงาน ความมีชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยวและความเปนกันเองของประชาชนในพื้นที่ เปนตน
แตในดานของความเหมาะสมในเครื่องแตงกายของพนักงาน กลุมผูตอบแบบสอบถามจะให
ความสําคัญในการเลือกใชบริการนอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.42 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด
ด้ านกระบวนการ (PROCESS) เฉพาะบริการ

ปัจจัยด้ านกระบวนการ

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

ระดับความสํ าคัญในการเลือก
ซื้อสิ นค้ าและบริการจาก
ส่ วนผสมทางการตลาด

ความสะดวกในการสํารองที่พักและบริการ

3.95

0.772

มาก

ความสะดวกของเสนทางการคมนาคม
ความถูกตองในการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศกในการนําเที่ยว
มีสิ่งอํานวยความสะดวก

4.02

0.759

มาก

4.14

0.751

มาก

4.13

0.769

มาก

ความรวดเร็วในการใหบริการ
มีการจัดสถานที่สําหรับนั่งรอหรือจัดลําดับ
การใหบริการกอน-หลัง

4.23

0.726

มาก

4.22

0.758

มาก

4.11

0.760

มาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่
4.42 พบวาโดยรวมแลวปจจัยทางดานกระบวนการ มีความสําคัญตอการเลือก
ซื้อบริการโดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 3.97
ในแตละรายละเอียดของปจจัยทางดาน
กระบวนการ จะพบวา ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ มีความสําคัญในการเลือกซื้อบริการมากที่สุดโดย โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23 ซึ่งมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปน ความสะดวกในการสํารองที่พัก ความสะดวกของ
เสนทางการคมนาคม ความถูกตองในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกในการนําเที่ยว มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และมีการจัดสถานที่สําหรับนั่งรอหรือจัดลําดับการใหบริการกอน-หลัง เปนตน แตในดาน
ของความสะดวกในการสํารองที่พักและบริการ กลุมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในการ
เลือกใชบริการนอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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ข้ อเสนอแนะ
1.อยากใหมีที่นั่งแบบพักผอนตามทางเดินทั่วไปมากกวานี้
2.แบบสอบถามยาวเกินไป

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและธุรกิจบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย
ในเขตเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ ดวย
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสุมกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย 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 กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญนั้น เปนเพศหญิง ซึ่งอยูในชวงวัยรุนที่เพิ่ง
จบการศึกษามา หรือ กําลังทํางานไดไมนาน ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่นอยกวา 10,000 บาท ซึ่งเปน
นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาภาคกลาง แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่เลือกเดินทางมา
ทองเที่ยวในระยะใกลและเดินทางมาทองเที่ยวในระยะเวลาสั้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ
สุพิชญา
สอนบาลี (2548)ไดศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในกิจกรรม ถนนคนเดิน วันอาทิตย ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม”
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5.2 สรุปผลการศึกษาลักษณะการท่ องเทีย่ วของนักท่ องเทีย่ วในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จากการสุมกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย 400 ตัวอยางโดยเลือกเฉพาะผูที่เคยมา
ทองเที่ยวใน หัวหิน พบวา ในระยะ 1 ปที่ผานมากลุมตัวอยางเดินทางมาทองเที่ยวหัวหินจํานวน 24 ครั้ง คิดเปนรอยละ 44.5 ระยะเวลาในการทองเที่ยวในหัวหินสวนใหญคือ 2-3 วัน คิดเปนรอยละ
46.8 มีการเดินทางมาทองเที่ยวในหัวหิน โดยเลือกใชบริการ โรงแรม คิดเปนรอยละ
42.3 มี
วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวหัวหินของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ทองเที่ยว / พักผอน
คิดเปนรอยละ 77.8 มีรูปแบบการเดินทางมาทองเที่ยวที่หัวหินสวนใหญ คือ รถยนตสวนบุคคล คิด
เปนรอยละ 55.3 แหลงทองเที่ยวที่สนใจ/ นิยมมากที่สุด คือ ชายหาดหัวหิน คิดเปนรอยละ 36.3 มี
เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวในหัวหิน คือ การเดินทางสะดวก คิดเปนรอยละ
32.3 ไดรับ
ขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยวและบริการในหัวหิน จาก เพื่อน / ญาติ มากที่สุด คิดเปนรอยละ
36.3 ซึ่งจะมีงบประมาณสําหรับการมาทองเที่ยวในหัวหิน อยูในชวงระหวาง 3,001-4,000 บาท คิด
เปนรอยละ 29.8 และจะมีคาใชจายโดยรวมตอการทองเที่ยวในหัวหิน อยูในชวงระหวาง
1,001-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.3
จะเห็นไดวา กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญ นั้นเมื่อไดเดินทางมาพักผอนในหัวหินแลว จะมี
พฤติกรรมกลับมาทองเที่ยวซ้ํา 2-4 ครั้งซึ่งแสดงความประทับใจในสถานที่ทองเที่ยวของอําเภอเมือง
หัวหินรวมทั้งวัตถุประสงคหลักเปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอน และสวนใหญเลือกใชบริการ
สถานที่พักประเภทโรงแรม เพราะในหัวหินมีธุรกิจโรงแรมในการบริการดานที่พักเปนจํานวนมาก
และนิยมใชรถยนตสวนบุคคล ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสวนตัว เพราะเปนชวงวัยรุนถึงวัยทํางาน ซึ่ง
นิยมการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว โดยสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ชายหาด
หัวหิน เพราะเปนเอกลักษณของหัวหินซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทชายหาดที่มี
ชื่อเสียงเปนอันดับตน ๆของประเทศ ซึ่งสามารถที่จะรูขอมูลขาวสารไดจาก เพื่อน / ญาติ แสดงให
เห็นวา การโฆษณาแบบปากตอปาก ที่เปนการโฆษณาแบบดั้งเดิมนั้นยังคงมีผลมากมายเชนเดิม
จากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญจะมีงบประมาณในการทองเที่ยวแตละครั้งไมสูงมาก โดยมี
คาใชจายสวนใหญประมาณ 1,001-2,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรสินี ทองจํานงและ
อมรรัตน กิจเกษร (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “ศึกษาอิทธิพลของสื่ออินเตอรเน็ตตอการรับรูขาวสาร
ดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”
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5.3 สรุ ปผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ าและใช้ บริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา
ยานพาหนะที่กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญนิยมใชในการเดินทางทองเที่ยวภายในหัวหิน คือ
รถยนตสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 55.0 การเลือกซื้อสินคาสวนใหญเปนประเภท อาหารทะเล /
เครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ 37.5 ซึ่งจะใชคาใชจายสําหรับการกินอาหารทะเล / เครื่องดื่ม อยูในชวง
1,001-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.3 ในสวนการเลือกใชธุรกิจบริการนั้นจะเลือกใชประเภท ธุรกิจ
โรงแรม/ ที่พักแรม คิดเปนรอยละ 42.5 ซึ่งจะใชคาใชจายสําหรับการพักแรม อยูในชวง 1,001-2,000
บาท คิดเปนรอยละ 52.8 และสถานที่ที่นิยมใชเพื่อการเลือกซื้อสินคาและบริการนั้นจะเปน ตลาด
โตรุงหัวหิน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.8
ดานพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อสินคาและใชบริการจากการทองเที่ยวในหัวหิน เห็น
ไดวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยใชรถยนตสวนบุคคลในการเดินทางทองเที่ยวในหัวหินและตลาด
โตรุงหัวหิน เปนแหลงทองเที่ยวที่คุนเคยและรูจักมากที่สุด อีกทั้งเปนผลทําใหเกิดการเลือกซื้อ
สินคาและบริการในบริเวณดังกลาว ทําใหพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคา นอกจากอาหารทะเล /
เครื่องดื่ม แลวสินคาประเภท เสื้อผา / เครื่องแตงกายที่บอกถึงหัวหินรวมถึงสินคาทํามือยังไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งจะมีคาใชจายอยูในชวง 1,001-2,000 บาท สําหรับพฤติกรรม
ในการเลือกใชบริการนิยมใชบริการ ธุรกิจโรงแรม / ที่พักแรม รวมถึงธุรกิจภัตตาคาร / รานอาหาร
และธุรกิจบันเทิง ซึ่งจะมีคาใชจาย อยูในชวง 1,001-2,000 บาทเชนกัน ดังนั้น จึงควรสนับสนุน
สินคาที่เปนเอกลักษณของหัวหิน เชน สัญลักษณสถานีรถไฟ ผาโขมพัตร และเพิ่มนโยบายในการ
พัฒนาธุรกิจบริการใหไดรับความนิยมสูงขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมรายไดอีกแนวทางหนึ่ง
5.4 สรุปผลการศึกษาระดับความสํ าคัญในการเลือกซื้อสิ นค้ าและบริการจากส่ วนผสม
ทางการตลาด
แบงปจจัยเปน
8 ปจจัยหลัก ไดแก
ปัจจัยทางด้ านสิ นค้ าและบริการ นั้นจะมีคาเฉลี่ยโดยรวมที่ใกลเคียงกันของทั้งสินคาและ
บริการ โดยไดคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 (สินคา) และ 4.09 (บริการ) ซึ่งจะอยูเกณฑที่ มาก ในดานสินคานั้น
ปจจัยที่มีความสําคัญนั้นคือ ความมี สีสันดึงดูดใจ/ มีการตกแตงรานที่ทันสมัย และสวนของบริการ
คือ ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ ซึ่งจะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้นทางนักทองเที่ยวชาวไทย
นั้น จะเนนในสวนของสินคาที่มีสีสันโดนใจและดึงดูดเวลาเห็นแรกพบอีกทั้งตองมีการจัดแตงราน
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ที่สะดุดตาเชนกัน ในสวนของบริการนั้นจะเนนในสวนของ การที่ชื่อรานที่จะไปใชบริการนั้นมี
ชื่อเสียงที่ไดยินพอสมควร หรือไดยินจากปากตอปากซึ่งจะทําใหสงผลตอการเลือกใชบริการอยาง
มาก
ปัจจัยทางด้ านราคา นั้นจะมีคาเฉลี่ยโดยรวมที่ใกลเคียงกันของทั้งสินคาและบริการ โดยได
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 (สินคา) และ 3.95 (บริการ) ซึ่งจะอยูเกณฑที่ มาก ในดานสินคานั้น ปจจัยที่มี
ความสําคัญนั้นคือ ความชัดเจนของปายราคา และสวนของบริการ คือ มีการลดราคาสําหรับการซื้อ
จํานวนมาก ซึ่งจะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้น ความชัดเจนของปายราคา จะมีสวนสําคัญในการ
ตัดสินใจเพราะเมื่อเห็นราคาอยางแนชัดแลว จะไดสํารวจถึงกําลังทรัพยที่ตนเองมีอยู อีกทั้งได
คํานวณถึงคาใชจายตอการเลือกซื้อไดอีกดวย ในสวนของดานบริการนั้น จะเนนในสวนของการซื้อ
บริการเปนจํานวนมาก แลวมีการลดราคานั้น แสดงใหเห็นวา ถาซื้อเปนจํานวนมากสมควรที่จะมี
การลดราคาเพื่อทําใหเกิดความประทับใจตอการบริการอยางมาก
ปัจจัยทางด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้ อม นั้นจะมีคาเฉลี่ยโดยรวมที่ใกลเคียงกันของทั้งสินคา
และบริการ โดยไดคาเฉลี่ยอยูที่ 4.01 (สินคา) และ 4.02 (บริการ) ซึ่งจะอยูเกณฑที่ มาก ในดาน
สินคานั้น ปจจัยที่มีความสําคัญนั้นคือ ความมีเอกลักษณของสถานที่ และสวนของบริการ คือ ความ
ปลอดภัย จะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้น ความมีเอกลักษณของสถานที่จะชวยสงเสริมทําใหเกิด
การมาเลือกซื้อสินคามากขึ้น เพราะถาสถานที่สวยงามมีเอกลักษณแลว นักทองเที่ยวก็นิยมมา
ทองเที่ยวเพื่อชมทัศนียภาพนั่นเอง ในสวนของบริการนั้น จะเนนในสวนของ ความปลอดภัย ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา จะเลือกใชบริการแตละครั้งนั้นจะตองมีความปลอดภัยตอผูใชบริการ เพราะจะทํา
ใหลูกคาหรือนักทองเที่ยวชาวไทยเกิดความสุขใจและเกิดความตองการเลือกใชบริการมากขึ้น
ปัจจัยทางด้ านการส่ งเสริมการขาย นั้นจะมีคาเฉลี่ยโดยรวมที่ใกลเคียงกันของทั้งสินคาและ
บริการ โดยไดคาเฉลี่ยอยูที่ 4.01 (สินคา) และ 4.04 (บริการ) ซึ่งจะอยูเกณฑที่ มาก ในดานสินคานั้น
ปจจัยที่มีความสําคัญนั้นคือ มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลายและสวนของบริการ คือ
มีการแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติ ของสินคา/ บริการอยางชัดเจน จะเห็นไดวา ในสวนของ
สินคานั้น จะเนนในดานของการมีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการที่หลากหลาย เพราะวาจะทําให
เกิดความสะดวกตอการซื้อขายครั้งนี้และครั้งตอ ๆไป ถาเกิดการเลือกซื้อซ้ําอีกครั้ง และในสวนของ
บริการนั้น จะเนนในสวนของดานมี การแสดง รายละเอียดและคุณสมบัติ ของสินคา/ บริการอยาง
ชัดเจน เพราะวากอนจะไดรับบริการในแตละครั้งนั้น นักทองเที่ยวชาวไทยที่ตองการใชบริการ
ตองการที่จะรูถึงระบบการใหบริการ และคุณสมบัติของการไดรับบริการกอนที่จะใชบริการ ซึ่งถา
คุณสมบัติและรายละเอียดถูกใจก็จะเลือกใชบริการทันที
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ปัจจัยทาง ด้ านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ นั้นจะมีคาเฉลี่ยโดยรวมที่เทากันของทั้งสินคา
และบริการ โดยไดคาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 (สินคา) และ 3.99 (บริการ) ซึ่งจะอยูเกณฑที่ มาก ในดาน
สินคานั้น ปจจัยที่มีความสําคัญนั้นคือ คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/บริการ และสวนของบริการ
คือ ปริมาณสินคา/บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ จะเห็นไดวา ในสวนของสินคานั้น จะถูก
เนนในเรื่องของ คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา/บริการ ซึ่งถาสินคาที่ไดเลือกซื้อไปแลวนั้น มี
ประโยชนตอคุณคาของเงินที่เสียไป จะยิ่งทําใหเกิดความรูสึกตอความตองการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น
และในสวนของบริการนั้น จะเนนในดาน ปริมาณสินคา/บริการไดรับเพียงพอกับความตองการ
เพราะวานักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญคาดหวังกับการไดรับบริการที่ดีพรอมและเพียงพอตอการ
บริการ ไมใชตองการใชบริการแตผูใหบริการกลับมีไมเพียงพอตอการบริการนั่นเอง
ปัจจัยทางด้ านบุคลากร จะถูกเนนแตเฉพาะบริการ ซึ่งจะมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 ซึ่งจะอยูเกณฑ
ที่ มาก ซึ่งจะมีปจจัยที่สําคัญคือ มีอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวชาวไทย
นั้นจะเนนในดานของความมีอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ เพราะถาผูใหบริการไมมีมิตรไมตรี ก็จะ
เหมือนการบริการของผูใหบริการนั้นจะอยูที่อารมณของผูใหบริการนั่นเองและ นักทองเที่ยวชาว
ไทยเองก็จะไมสนิทใจเลือกใชบริการดวย
ปัจจัยทางด้ านภาพลักษณ์ จะถูกเนนแตเฉพาะบริการ ซึ่งจะมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 ซึ่งจะอยู
เกณฑที่ มาก ซึ่งจะมีปจจัยที่สําคัญคือ ความสมบูรณของธรรมชาติบริเวณสถานที่ทองเที่ยว จะเห็น
ไดวา นักทองเที่ยวชาวไทยนั้นจะเนนในดานของ ความสมบูรณของธรรมชาติบริเวณสถานที่
ทองเที่ยว เพราะวาถานักทองเที่ยวชาวไทยนั้นไปทองเที่ยวแลว ในใจเกิดความคาดหวังวาตองเจอ
กับความสวยงามของปาไม เพื่อหนีความแออัดของเมืองกรุง สูการพักผอน แลวนั้น เกิดพบแตความ
ไมสมบูรณ ของธรรมชาติ แลวจะไปพักผอนเพื่อชมสิ่งใด
และปจจัยสุดทายนั้น เปน
ปัจจัยทางด้ านกระบวนการ ซึ่งจะถูกเนนแตเฉพาะบริการเชนกัน
ซึ่งจะมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 ซึ่งจะอยูเกณฑที่ มาก ซึ่งจะมีปจจัยที่สําคัญคือ ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวชาวไทยนั้นจะเนนในสวนของ ความรวดเร็วในการใหบริการ
เพราะวาถากระบวนการจัดการภายในนั้นดีจะสงผลทําใหเกิดความรวดเร็วตอการบริการและทําให
การรอคอยของนักทองเที่ยวนั้นหมดสิ้นไป
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นจากการศึกษา
จากเสนอแนะที่ไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งในดานที่เกี่ยวกับปญหาในดานตางๆ
สามารถสรุปไดดังนี้
1. ในเรื่องพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคานั้น นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญจะมีการเลือก
ซื้อสินคาประเภท ผาโขมพัตร ผลผลิตทางการเกษตร ที่แปรรูป ผลงานศิลปะในปริมาณที่นอยและ
รูจักกันแตในเฉพาะกลุม ซึ่งสินคาบางประเภทนั้นสามารถเห็นไดทั่วไป ดังนั้นจึงควรมีนโยบาย
สนับสนุนสินคาประเภทดังกลาวเพื่อเพิ่มยอดขายและชวยเหลือผูประกอบการรวมถึงเปนการ
กระตุนและสรางเอกลักษณจากสินคาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในหัวหินใหมากยิ่งขึ้นตอไป
2. ในเรื่องพฤติกรรมในการเลือกใชบริการนั้น นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญจะมีการ
เลือกใชบริการประเภทธุรกิจ การขนสง สปาและนวดแผนไทย กิจกรรมนันทนาการ ในปริมาณที่
นอยจากประเภทธุรกิจบริการทั้งหมด ดังนั้นจึงควรมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจประเภทดังกลาวเพื่อ
เพิ่มยอดในการประกอบการ รวมถึงการประชาสัมพันธสถานที่ที่มีคุณภาพดานการบริการ แตไมมี
การโฆษณาที่เพียงพอ หรือรูจักกันปากตอปากเทานั้น เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการและเปน
การกระตุนการทองเที่ยวในหัวหินใหมากยิ่งขึ้นตอไป
3. ในสวนของสถานที่ตาง ๆที่มีสวนในการเลือกซื้อสินคาและบริการนั้น สถานที่ตาง ๆ เชน
รานโขมพัสตร รานดอยคํา สถานีรถไฟหัวหิน รานของฝาก/ ของที่ระลึก (Golden Place) เปนตน
จากขอมูลการวิจัย เห็นวา สถานที่ดังกลาวนั้นมีการเลือกซื้อสินคาและบริการในปริมาณที่นอย
ถึงแมวาสถานที่ดังกลาวเปนที่รูจักอยางแพรหลายเฉพาะกลุมเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีนโยบาย
สนับสนุนใหปรับปรุงการประชาสัมพันธสถานที่ดังกลาวใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ใหครอบคลุมทุก
กลุมของนักทองเที่ยวชาวไทยเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
4. ดานของการรับขอมูลขาวสาร นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญจะรับรูขาวสารดานการ
ทองเที่ยวจากเพื่อน/ ญาติ เนื่องจากความประทับใจในสถานที่ทองเที่ยว ในสวนของขาวสารดาน
การทองเที่ยวผานสื่อ หนังสือพิมพ /

นิตยสารการทองเที่ยวยังคงไดรับความนิยม รวมถึงสื่อ
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อิเลคทรอนิกสทั้งวิทยุโทรทัศนและสื่อ อินเตอรเน็ต จึงควรประชาสัมพันธผานสื่อดังกลาวเพื่อ
เขาถึงนักทองเที่ยวชาวไทยไดอยางทั่วถึง
5. จากงานวิจัยจะเห็นวา บริษัทนําเที่ยวนั้นมีการใชบริการนอย เทศบาลเมืองหัวหินควรที่จะ
สนับสนุนใหมีบริษัทนําเที่ยวและโปรแกรมการทองเที่ยวในหัวหิน เพื่อสงเสริมสถานที่ทองเที่ยว
ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
6. ภาครัฐบาลหรือเทศบาลเมืองหัวหิน ควรใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทั้งในดาน
งบประมาณและขอความรวมมือจากภาคเอกชนใหความรวมมือในการเก็บขอมูล เพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศตอไป
7. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธรานคา รานอาหาร ธุรกิจโรงแรมและที่พักรวมถึงสถานที่
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญและมีคุณภาพ ใหเดนชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนการชี้ใหเห็นถึงเอกลักษณใน
การทองเที่ยวหัวหิน
8. เทศบาลเมืองหัวหินควรใหความสําคัญกับการมีที่นั่งพักตามทางเดินสาธารณะ เพราะ
บรรยากาศในหัวหินยามเย็นนั้นสวยงาม จึงมีนักทองเที่ยวที่ชอบเดินเลนกลางเมือง
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การเก็บขอมูลเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและธุรกิจบริการของนักทองเที่ยวชาว
ไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”ควรมีการศึกษาทั้งปเพื่อเปนการเก็บขอมูล
ที่สมบูรณ เพราะจะสามารถหาความแตกตางเกี่ยวกับการทองเที่ยวตามฤดูกาลตางๆ เพื่อจะไดจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม
2. การวิจัยในสวนของสินคาและธุรกิจบริการ ยังไมสามารถเจาะจงใหเฉพาะกลุมมากกวานี้
เพื่อความละเอียดจึงควรมีการวิจัยแยกออกไปโดยเนนไปที่ ประเภทสินคาและธุรกิจบริการอยาง
ชัดเจน
3. ควรทําการวิจัยในสถานที่อื่น ๆที่เจาะจง เพื่อปรับใหความชัดเจนในการเลือกซื้อสินคาและ
บริการในแตละสถานที่นั้นมีคาความเสถียรและถูกตองมากยิ่งขึ้น
4. ควรเพิ่มขอบเขตการวิจัยในเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและธุรกิจบริการของ
นักทองเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” โดยศึกษาเพิ่มเติมในสวนของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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ภาคผนวก ก ขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวที่หัวหินในชวงป
2008-2009 ที่ผานมา
Nationality

July-December
2009

2008

∆(%)

320,110

224,656

+ 42.49

256

368

- 30.52

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

38

208

- 81.80

2,060

2,311

- 10.87

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

11,651

19,570

- 40.47

Italy

1,020

2,033

- 49.81

Netherlands

8,979

14,117

- 36.40

Thai
Indonesia
Laos

Vietnam
China
Hong Kong

Germany

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

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

United Kingdom

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. ขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่มา
ทองเที่ยวที่หัวหินในชวงป 2008-2009 ที่ผานมา [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553.
เขาถึงไดจาก http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php
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ชุดที่

แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ าและบริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยในการเลือกซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. เพื่อเปรียบเทียบระหวางการเลือกซื้อสินคากับบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย
จากรูปแบบการทองเที่ยวของการซื้อสินคาและบริการ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ใชสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทย โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่

1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

สวนที่

2 ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

สวนที่

3 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย
สวนที่ 4 ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทาง
การตลาด
2. กรุณาทําเครื่องหมาย

หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน

3. ขอมูลที่ไดจากการสอบถามในครั้งนี้จะเก็บไวเปนความลับ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ
15-24 ป

25-34 ป

35-44 ป

45-54 ป

55-64 ป

65 ปขึ้นไป

3. สถานภาพ
โสด หยาราง

/ มาย สมรส

4. อาชีพปจจุบัน คือ
นักเรียน

/นักศึกษา

คาขาย / เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว

พนักงานบริษัทเอกชน เกษียณอายุ

ขาราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ แมบาน รับจางทั่วไป
อื่นๆ โปรดระบุ

.........

5. ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
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 บาทขึ้นไป

7. ภูมิลําเนา
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก ภาคใต ภาคอีสาน
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ส่ วนที่ 2 ลักษณะการท่ องเทีย่ วของนักท่ องเทีย่ วในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
8. ทานเคยมาทองเที่ยวในหัวหินหรือไม
เคย ไมเคย อื่นๆ โปรดระบุ

.........

9. ในระยะ 1 ปที่ผานมาทานเดินทางมาทองเที่ยวในหัวหินจํานวนกี่ครั้ง
1 ครั้ง
มากกวา

2-4 ครั้ง

5-7 ครั้ง

1 วัน

2-3 วัน

7 ครั้ง

10. ระยะเวลาในการทองเที่ยวในหัวหิน
นอยกวา

1 วัน

4-5 วัน มากกวา

5 วัน

11. การเดินทางทองเที่ยวในหัวหิน ทานเลือกใชบริการที่พักแบบใด
รีสอรท โรงแรม เกสเฮาส
บังกะโล บานพักตากอากาศ

อื่นๆ โปรดระบุ.........

12. วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ทองเที่ยว
ประชุม

/ พักผอน เยี่ยมญาติ

/ เพื่อน

/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ชมนิทรรศการ

ติดตอธุรกิจ ปฏิบัติราชการ

การแขงขันกีฬา

/ แสดงสินคา ไหวพร

ะ/ปฏิบัติธรรม

/ ปฏิบัติงาน อื่นๆ โปรดระบุ

.........

13. รูปแบบการเดินทางมาทองเที่ยวในหัวหินของทาน
บริษัทนําเที่ยว รถทัวรโดยสาร รถยนตสวนตัว
รถตูโดยสาร รถไฟ อื่นๆ โปรดระบุ

.........

14. แหลงทองเที่ยวในหัวหินที่ทานนิยม / สนใจเดินทางมาทองเที่ยว ( เรียงลําดับ 1-3 )
ชายหาดหัวหิน

ตลาดนัดหัวหินแกรนดวิลลา

เพลินวาน

ตลาดโตรุงหัวหิน สวนสนประดิพัทธ วัดเขาตะเกียบ
ตลาดนัด

CICADA วัดหวยมงคล

หางสรรพสินคาหัวหิน สถานีไฟหัวหิน อื่นๆ โปรดระบุ
มาเก็ตวิลเลจ

พระราชวังไกลกังวล
.........
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15. เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวในหัวหิน
คาใชจายไมสูง สถานที่ทองเที่ยวมีเอกลักษณ
มีประวัติศาสตร/

มีงานเทศกาลที่ชื่นชอบ

การเดินทางสะดวก
ชายหาด / ทะเล

วัฒนธรรมอยางยาวนาน
มีการอํานวยความสะดวก

อื่นๆ โปรดระบุ.........

ตอการพักผอน
16. ทานไดรับขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการในหัวหิน จากสื่อใด
(เรียงลําดับ 1-3)
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน อินเตอรเน็ต
หนังสือพิมพ /

เพื่อน/ ญาติ อื่นๆ โปรดระบุ

.........

นิตยสารทองเที่ยว
17. ทานมีงบประมาณสําหรับการทองเที่ยวในหัวหิน แตละครั้ง
นอยกวา 1000 บาท

1001 - 2000 บาท

2001 - 3000 บาท

3001 – 4000 บาท

4001 - 5000 บาท

5001 บาทขึ้นไป

18. คาใชจายโดยรวม ตอการทองเที่ยวในหัวหิน แตละครั้ง
นอยกวา 1000 บาท

1001 - 2000 บาท

2001 - 3000 บาท

3001 – 4000 บาท

4001 - 5000 บาท

5001 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ าและใช้ บริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
19. ทานนิยมใชยานพาหนะใดในการเดินทางทองเที่ยวภายในหัวหิน
รถยนตสวนบุคคล รถสองแถว รถ
รถจักรยานยนต ( เชา ) รถมอเตอรไซดรับจาง อื่นๆ โปรดระบุ

3 ลอเครื่อง
.........
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20. ทานสนใจเลือกซื้อสินคาประเภทใด ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
มากที่สุด (เรียงลําดับ 1-3)
ผลิตภัณฑจากผาบาติก

ผลผลิตทางการเกษตรที่แปรรูป

ผลงานศิลปะ

สินคาทํามือ

อาหารทะเล/ เครื่องดื่ม

ผาโขมพัตร

ของตกแตงบานที่ทํา

เครื่องประดับ

เสื้อผา

/ เครื่องแตงกาย
ที่บอกถึงหัวหิน

ของที่ระลึกที่เปนสัญลักษณ

จากเปลือกหอย
อื่นๆ โปรดระบุ.........

สถานีรถไฟ
21. คาใชจายในการเลือกซื้อสินคา ในหัวหิน แตละครั้ง
นอยกวา 1000 บาท

1001-2000 บาท

2001-3000 บาท

3001-4000 บาท

4001-5000 บาท

5000 บาทขึ้นไป

22. ในการเลือกใชบริการ ทานใชธุรกิจบริการประเภทใด ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มากที่สุด (เรียงลําดับ 1-3)
ธุรกิจเชารถ

ธุรกิจโรงแรม/ ที่พักแรม กิจกรรมนันทนาการ

ธุรกิจบันเทิง สปาและนวดแผนไทย การขนสง
ธุรกิจภัตตาคาร/ รานอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว อื่นๆ โปรดระบุ

.........

23. คาใชจายในการเลือกใชบริการ ที่หัวหิน ในแตละครั้ง
นอยกวา 1000 บาท

1001-2000 บาท

2001-3000 บาท

3001-4000 บาท

4001-5000 บาท

5000 บาทขึ้นไป

24. ทานสนใจเลือกซื้อสินคาและธุรกิจบริการจากแหลงใดบาง (เรียงลําดับ 1-3)
ชายหาดหัวหิน

ตลาดนัดหัวหินแกรนดวิลลา

ตลาดโตรุงหัวหิน รานอาหารในหัวหิน
รานของฝาก

/ ของที่ระลึก

เพลินวาน

รานดอยคํา

ตลาดนัด CICADA รานโขมพัสตร

(Golden Place)
หางสรรพสินคาหัวหิน
มาเก็ตวิลเลจ

สถานีรถไฟหัวหิน อื่นๆ โปรดระบุ

.........
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ส่ วนที่ 4 ระดับความสํ าคัญในการเลือกซื้อสิ นค้ าและบริการจากส่ วนผสมทางการตลาด
( ระดับการให้ คะแนน : 1 = น้ อยทีส่ ุ ด, 2 = น้ อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากทีส่ ุ ด )
ปัจจัยในการเลือกซื้อสิ นค้ าและธุรกิจ
บริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
1.สิ นค้ าและบริการ (Product)
1.1 การออกแบบสินคาที่ทันสมัย
1.2 การบรรจุหีบหอสินคา
1.3 ความสะดวกในการหาซื้อสินคา
1.4 สินคาที่ซื้อสามารถเปนของฝาก
ได
1.5 สามารถสั่งซื้อปริมาณนอยๆได
1.6 ชื่อ/ ตรายี่หอ ของสินคา/ บริการ
1.7 มีความหลากหลายของสินคา/
บริการ
1.8 ขอมูลเกี่ยวกับสินคา/ บริการ
ชัดเจน
1.9 ความมีสีสันดึงดูดใจ/ มีการ
ตกแตงรานที่ทันสมัย
2. ดานราคา (Price)
2.1 ความหลากหลายของราคา
2.2 ความชัดเจนของปายราคา
2.3 ราคาไมแพง
2.4 ความเหมาะสมของราคากับ
สินคา/ บริการ
2.5 มีการลดราคาสําหรับการซื้อ
จํานวนมาก

5

สิ นค้ า
4 3 2

ระดับความสํ าคัญ
1

5

บริการ
4 3 2

1
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ปัจจัยในการเลือกซื้อสิ นค้ าและธุรกิจ
บริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
3. ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้ อม (Place)
3.1 การจัดตกแตงสถานที่ / รานคา
3.2 ความปลอดภัย
3.3 ความสะอาดของสถานที่ / รานคา
3.4 ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สถานที่
3.5 ความเพียงพอของที่จอดรถ
3.6 ความเพียงพอของหองน้ํา
3.7 ความมีเอกลักษณของสถานที่
3.8 มีปายรานชัดเจน/ ทําเลที่ตั้ง
สะดวก
4. ด้ านการส่ งเสริมการขาย
(Promotion)
4.1 มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆอยาง
ทั่วถึง
4.2 มีสวนลดและโปรโมชั่นของ
สินคา/ บริการ
4.3 มีการจัดงานแสดงสินคา/ บริการ
4.4 มีชองทางเสนอขายสินคา/ บริการ
ที่หลากหลาย
4.6 มีการตั้งแสดงสินคา/บริการ อยาง
ชัดเจน
4.7 มีการแสดงรายละเอียดและ
คุณสมบัติของสินคา/ บริการ อยาง
ชัดเจน

5

สิ นค้ า
4 3 2

ระดับความสํ าคัญ
1

5

บริการ
4 3 2

1
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ปัจจัยในการเลือกซื้อสิ นค้ าและธุรกิจ
บริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
4.8 มีการแนะนําวิธีการใชงาน/การรับ
บริการ
5. ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ
(Productivity&Quality)
5.1 การรับรองคุณภาพสินคา/ บริการ
5.2 คุณประโยชนที่ไดรับจากสินคา /
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 ความซื่อสัตยของผูใหบริการ
6.4 ความกระตือรือรนและเอาใจใส
ของผูใหบริการ
6.5 บุคลิกภาพของผูใหบริการ
6.6 ความรูเกี่ยวกับตัวสินคา/ บริการ
ของผูใหบริการ
6.7 การแกปญหาเฉพาะหนาของผู
ใหบริการ

5

สิ นค้ า
4 3 2

ระดับความสํ าคัญ
1

5

บริการ
4 3 2

1
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ปัจจัยในการเลือกซื้อสิ นค้ าและธุรกิจ
บริการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
7. ด้ านภาพลักษณ์
(Physical Evidence)
7.1 สิ่งอํานวยความสะดวกของ
สถานที่ทองเที่ยว
7.2 ความสวยงามของการเสนทาง
คมนาคม
7.3 ความสมบูรณของธรรมชาติ
บริเวณสถานที่ทองเที่ยว
7.4 ความเหมาะสมในเครื่องแตงกาย
ของพนักงาน
7.5 ความมีชื่อเสียงของสถานที่
ทองเที่ยว
7.6 ความเปนกันเองของประชาชนใน
พื้นที่
8. ด้ านกระบวนการ (Process)
8.1 ความสะดวกในการสํารองที่พัก
และบริการ
8.2 ความสะดวกของเสนทางการ
คมนาคม
8.3 ความถูกตองในการปฏิบัติงาน
มัคคุเทศกในการนําเที่ยว
8.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวก
8.5 ความรวดเร็วในการใหบริการ
8.6 มีการจัดสถานที่สําหรับนั่งรอหรือ
จัดลําดับการใหบริการกอน-หลัง

5

สิ นค้ า
4 3 2

ระดับความสํ าคัญ
1

5

บริการ
4 3 2

1
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ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดสละเวลาอันมีคาของทานเพื่อใชในการตอบ
แบบสอบถาม
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล

นายเกรียงไกร หนุนภักดี

ที่อยู

75 หมู 5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9_26 ถนนสุขุมวิท

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

10250

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

2549

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สาย ศิลป-คอมฯ

โรงเรียนสาธิต ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
พ.ศ. 2550

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

90
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล

นายวันนิวัติ บุญฤทธิ์

ที่อยู

63/5 ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุง อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

2549

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สาย วิทย-คณิต

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภฯ
พ.ศ. 2550

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

