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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ใน

อ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2)ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อ

นักทอ่งเที่ยว ในอ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 200 คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่ แบบสอบถาม และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Chi 

- Square ทดสอบความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง ที่มี 2 กลุ่ม ใช้ One-way ANOVA (F-test) ทดสอบ

ความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มและใช้ Pearson Correlation ทดสอบความสัมพันธ์ ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่กรอกแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศ

หญิงมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแล้ว มีรายได้ต่อเดือน

15,001 - 30,000 บาท เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมากับเพ่ือน ช่วงเวลาไม่แน่นอน ค้าง 1 คืน 

เดินทางมาเป็นคร้ังที่ 2  มีจุดประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และพักที่โรงแรม/รีสอร์ท 

ผลการศึกษาการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า นักท่องเที่ยว

ให้ความส าคัญกบัความมีช่ือเสยีงและความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย

ในด้านราคาของสินค้าและบริการให้เลือกอย่างเหมาะสม  ท าเลที่ต้ังของสถานที่ท่องเทียวเดินทางไปมา

สะดวกสบาย  มีส่วนลด ของแถม ของที่ระลึกหรือสินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาลอย่างเหมาะสม  

เจ้าหน้าที่/พนักงาน มีความรู้ความสามารถให้ค าแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีในเวลาที่ต้องการข้อมูล 

ขั้นตอนในการใช้บริการไม่ยุ่งยาก และสถานที่มีบรรยากาศร่มร่ืน ตามล าดับ นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการทดสอบตาม

ตาราง พบว่า ผลการทดสอบที่สอดคล้องกบัสมมติฐาน คือ นักทอ่งเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี

ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ไม่แตกต่างกันกับนักท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์   

2
 ที่ปรึกษาการค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
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บทน า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม

เป็นอย่างมาก ซ่ึงการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ช่วยลดความตึงเครียด พร้อมกับสร้าง ความเข้าใจอันดี

ระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงเหน็ได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญ

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิซ่ึงน าไปสู่การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ เน่ืองจากการเติบโตในด้าน

การท่องเที่ยวได้สร้างโอกาสการท างานทั้งในภาคอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึง

ก่อให้เกดิการกระจายรายได้และการลงทุนในธุรกจิที่เกี่ยวเน่ือง มากมายหลายสาขา เป็นการสร้างความมั่ง

คั่งให้กบัประชาชนในประเทศและน าไปสู่ความส าเรจ็ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว โดยจัดเป็นสาขาทางเศรษฐกิจ

หน่ึงในการน ารายได้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ และเน่ืองจากสินค้าทางการท่องเที่ยวของไทยมีความ

หลากหลาย ตลอดจนรูปแบบแนวโน้มของการท่องเที่ยวปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปนักท่องเที่ยวเร่ิมเดินทาง

ด้วยตัวเองมากขึ้ น หาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไป-กลับได้ในวันเดียว 

ซ่ึงในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม่ตอบสนองรูปแบบการด ารงชีวิตของคนรุ่นใหม่ คือสถานที่

ทอ่งเที่ยวต่างๆที่มีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จักกนัดีของนักทอ่งเที่ยวทั่วไป และอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กถ็ือได้ว่าเป็นสถานที่ที่รู้จักดีของชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแบบธรรมชาติและ

สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามและประวัติความเป็นมาอันยาวนานแสดงถึงวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน

ในปัจจุบัน ยังคงสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์แบบในอดีตตลอดจนแบบร่วมยุคร่วมสมัย 

ขณะเดียวกนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ความ

สะดวกสบายในการเดินทาง และพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยวที่เปล่ียนไปตามกระแสของโลกาภิวัฒน์ ท าให้

แนวโน้มของจ านวนนักท่องเที่ยวยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการที่เอื้ อประโยชน์และสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย โดยจะส่งผลให้

นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวอีกคร้ังหรือช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นทราบอีกต่อหน่ึง เพ่ือ

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวของประเทศไทยโดยรวม 

อ าเภอหัวหิน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ส าหรับการท่องเที่ยวและ

พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ของคนกรุงเทพฯ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นกัน เพราะนอกจากจะมี

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงหลากหลายรูปแบบ มีที่พักรีสอร์ท และโรงแรมช้ันน ามากมาย และการ

คมนาคมสะดวกสบายแล้ว ทั้งยังสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวเป่ียมเสน่ห์ที่

สมบูรณ์แบบอกีแห่งหน่ึง ในปัจจุบันได้มีสถานที่ทอ่งเที่ยวเกดิข้ึนใหม่ๆ มากมาย  

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัด และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอ าเภอหัวหิน จึงท าให้เป็น

จุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักเดินทาง อย่างเช่นในปัจจุบัน โดยจะเหน็ได้จากตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้ามาเที่ยวในอ าเภอหัวหินเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2554 – 2559 ตามล าดับ (การ

ทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559 : ออนไลน์) 
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จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้เลง็เหน็ความส าคัญและสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการและพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนักทอ่งเที่ยว เพราะการได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการและพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญควรศึกษามากที่สุด เน่ืองจาก

ธุรกิจการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องทราบถึงความต้อง การให้ความสนใจ ความส าคัญต่อปัจจัยด้านต่างๆรวม

ไปถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวได้ทนัเวลา ซ่ึงท าให้ธุรกิจประสบความส าเรจ็อย่างย่ังยืน และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี

ยังสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการทอ่งเที่ยวของพ้ืนที่จังหวัดอื่นต่อไปได้ 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยว  ในอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวในอ าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรของนักท่องเที่ยว ในอ าเภอหัวหิน ดังน้ัน ผู้วิจัยไม่

สามารถน ามาค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้และผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน เน่ืองจากมีเวลาใน

การศึกษาข้อมูลจ ากัด ซ่ึงตามตารางส าเรจ็รูปของ (Yamane) ถ้าประชากรเกิน 100,000 คน ความคาด

เคล่ือนที่ 10 % ความเช่ือมั่น 95 % จะได้ขนาดตัวอย่าง 100 คน ดังน้ัน ขนาดตัวอย่างที่เกบ็ได้ 200 คน 

จึงท าให้ความคาดเคล่ือนน้อยกว่า 10 % 

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Method) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักทอ่งเที่ยวในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยแบ่งลักษณะของการ

เกบ็รวบรวม ข้อมูลที่ท  าการศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากการตอบแบบสอบถามของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวในอ าเภอหัวหินจ านวน 200 คน  

2. แหล่งข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการของการท า

วิจัยน้ันผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้าและเกบ็รวบรวมข้อมูลจากตารางที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยตลอดจน

เอกสารเผยแพร่ หนังสอืพิมพ์ วารสารและข้อมูลทางอนิเตอร์เนต็ 

ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีสถิติที่ใช้เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
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1. การวิเคระห์ความสมัพันธ์ของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้

สถิติทดสอบค่าที Independent sample (t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทาง สถิติที่ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2545, น.135) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยว  

2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (F-test) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

ข้อที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างกนัระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ 7Ps กรณีที่ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ต้องท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพ่ือดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s 

Least Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2545, น.323) 

 

การอภิปรายผลการวิจยั  

ผลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักทอ่งเที่ยวในอ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์มีประเดน็ส าคัญที่น ามาอภิปรายดังน้ี  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแล้วมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท  ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ วริทธิ์ พิพิธพจนการณ์ ได้ท าการวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยว ชาวญ่ีปุ่นที่เดินทางมา

ทอ่งเที่ยวในประเทศไทยเป็นเพศชายและเพศหญิงในสดัส่วนใกล้เคียง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ  ความสวยงามของ สถานที่

ทอ่งเที่ยว มากที่สดุ สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ ณฤทยั กุลฑา (2547) ได้ท าการวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผล

ต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของประชาชนในกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยส่วน ประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญในเร่ืองมีบรรยากาศและ ความสวยงามของ

สถานที่ทอ่งเที่ยว  

ปัจจัยด้านราคาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าที่ได้รับเม่ือเทียบ กับ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทาง การตลาด

ส าหรับธุรกิจบริการของ Philip Kotler กล่าวว่า ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัว

เงิน ซ่ึงโดยส่วนมากลูกค้าจะเปรียบเทียบราคากับบริการน้ัน ในการก าหนดราคาการ บริการควรมีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ กับการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางเว็บไซต์ท าให้เข้าถึงง่าย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนการในการ

ตัดสินใจซ้ือ ของ (Schiffman and Kanuk,1994, น.659) กล่าวว่า การค้นหาข้อมูล ผู้บริโภคจะค้นหา
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ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก่อนการตัดสินใจซ้ือเพ่ือเป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและ

บริการน้ัน  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ กับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ส่งเสริมให้เดินทางไปทอ่งเที่ยว เช่น กจิกรรมด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ศิริ

พันธ์ รักเรียนรบ (2547) ได้ท าการวิจัย เร่ือง ได้ศึกษา แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาว

ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

พ านักช่ัวคราวในประเทศไทย พบว่า การประชาสัมพันธ์มีส่วนท าให้ นักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจที่จะมา

ทอ่งเที่ยวมากข้ึน  

ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ อัธยาศัยไมตรีของ มัคคุเทศก์น า

เที่ยว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณฤทัย กุลฑา (2547) ได้ท าการวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผล ต่อการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ด้าน

พนักงานให้บริการให้ความส าคัญที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุในด้านบุคลิกภาพดี อธัยาศัยดี มีมนุษย์ สมัพันธ ์ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ/การให้บริการผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความ สะดวกใน

การติดต่อสื่อสารเช่นการใช้โทรศัพท์การใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับแนวคิด เกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ Philip Kotler กล่าวว่า กระบวนการ (Process) หมายถึง 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการบริการกับลูกค้า เพ่ือการบริการที่รวดเร็ว และสร้างความ

ประทบัใจให้กบัลูกค้า ดังน้ันการให้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้านใดกต็าม

กจ็ะท าให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ และกลับมาใช้บริการอกีในอนาคต  

ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพ/ภายนอกผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกบัความ สวยงามทาง

ธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณฤทยั กุลฑา (2547) ได้ท าการวิจัย เร่ือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่รู้จักเลือกทอ่งเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ไป เป็นประจ าคือ ชายทะเล 

และน า้ตก 

 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความสวยงามของสถานที่

ท่องเที่ยวมากที่สุด ดังน้ันการจัดแพ็กเกจการท่องเที่ยวผู้ประกอบการควรเน้นเร่ืองการพาทวัร์ในสถานที่

ท่องเที่ยวที่มี ความสวยงาม รวมถึงควรมีการจัดกิจกรรมระหว่างการ ท่องเที่ยวด้วยให้มีความคุ้มค่ากับ

บริการที่ได้รับเม่ือเทยีบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมา ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรมีการก าหนด

ราคา แพ็กเกจการท่องเที่ยวให้เหมาะสม ไม่เอาเปรียบ ผู้บริโภค ผู้ประกอบควรมีการปรับตัวไม่ใช่เพียง

แค่ขายผ่านหน้าร้าน แต่ควรมีการพัฒนาด้านการให้ ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ิมรายละเอียด รูปภาพผ่าน

ทางหน้าเวบ็ไซต์ ไลน์ วอทแอป๊ ทวิสเตอร์ เป็นต้น ควรให้ส าคัญกับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เช่น 

การให้บริการโทรศัพท์ การให้บริการสัญญาณ อินเตอร์เนต็ เน่ืองจากการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญและ
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จ าเป็นเมื่ออยู่ต่างประเทศควรมีการจัด กิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้เดินทางไปท่องเที่ยวเช่นกิจกรรมด้าน

วัฒนธรรมด้านดนตรี และควรมี การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง การจัดกิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิมความ

สนใจแก่นักท่องเที่ยวมากข้ึน ผู้ประกอบการควรมีการคัดเลือกบุคลากรผู้ที่จะเป็นไกด์ในการน าเที่ยว ไม่

ควรมีการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว ควรมุ่งความสนใจไปที่การมีมนุษย

สมัพันธ ์อธัยาศัยดีของผู้น าเที่ยวด้วย จึงจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจ และมีการบอกต่อ หรือ

แนะน าให้เพ่ือน หรือคนรู้ จักมาใช้บริการ และการกลับมาใช้บริการทอ่งเที่ยวซ า้อกีในอนาคต  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพ่ือการ

พักผ่อนหย่อนใจ ดังน้ันผู้ประกอบการต้องมีการจัดแพคเกจ็การทอ่งเที่ยวที่ท  าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ถึงการได้

ใช้ ชีวิตเพ่ือการท่องเที่ยว และการได้มาพักผ่อนอย่างแท้จริง การเลือกสถานที่ในการท่องเที่ยว โรงแรม 

ห้องพัก และอาหาร ควรให้ได้สัมผัสถึงการได้พักผ่อน ให้ได้รับความสะดวก สบาย และการจัดสรร 

ระยะเวลาในการทอ่งเที่ยวในแต่ละวัน ไม่ควรจัดเวลาที่เร่งรีบจนเกนิไป  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  ดังน้ัน

ผู้ประกอบการธุรกจิทอ่งเที่ยวจึงควรจัดเตรียมสถานที่จอดให้เพียงพอต่อนักทอ่งเที่ยว 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาพร้อมเพ่ือน/ที่ท  างาน ดังน้ัน

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจึงควรจัดเตรียมสถานที่น่ัง โตะ๊ เก้าอี้  ให้มีมากกว่า 2 หรือเพียงพอต่อกลุ่ม

นักทอ่งเที่ยว 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาไม่แน่นอน ดังน้ันผู้ประกอบการ

ธุรกจิทอ่งเที่ยว จึงควรเตรียมพร้อมตลอดเวลา 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาค้าง 1 คืน เพราะฉะน้ันคาดเดา

ได้ว่าในวันถัดไปจะมีการเปล่ียนนักทอ่งเที่ยวที่เข้าพัก ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกจิทอ่งเที่ยวจึงควรจัดเตรียม

เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดที่พักให้เพียงพอต่อนักทอ่งเที่ยวในแต่ล่ะวัน 
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