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บทคดัย่อ 
 การวิ จัยครังนีมี วัตถุประสงค์ เพือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของ
นักทอ่งเทยีวในพืนทอีาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธส่์งผลต่อระดับความสาํคัญในส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps โดยจาํแนกตามปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เป็นงานวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) โดยวิธีการลงพืนในการเก็บรวมรวมข้อมูลจํานวน 400 กลุ่มตัวอย่าง เพือนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติโดยการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้ค่าร้อยละ การ
แจกแจงความถี ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบสมมุติฐานงานวิจัยด้วย           

ค่าสถิติแบบ One Way ANOVA 

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเทียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 20 -25 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 
และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,000 –20,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการเลือกทีพักคือ เรือง
ระยะเวลานัน นักท่องเทียวใช้ระยะเวลาเข้าพัก 2 คืนต่อครังในการเข้าพัก โดยตนเองเป็น                    
ผู้ตัดสินใจเลือกทีพัก รองลงมา คือ เพือน/ ผู้ร่วมเดินทางทมีีส่วนในการตัดสินใจ โดยมีวิธีการ
จองห้องพัก โดยการจองผ่านเวบ็ไซต์การจองห้องพัก เลือกประเภทห้องพักแบบห้องมาตรฐาน 
(เตียงคู่) โดยห้องพักมีอัตราค่าห้องอยู่ที 501-1,000 บาทต่อคืน และใช้วิธีการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว 
 

1. บทนาํ  
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการทอ่งเทยีวมีการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยทางรัฐบาลได้วาง
นโยบายส่งเสริม กิจกรรมการท่องเทียว ทงัเน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมที
เกอืกูลในเรืองความมันคง การต่างประเทศ ทางเศรษฐกจิ และสงัคม เพือนาํประเทศไทยไปสู่การ
เป็นแหล่งท่องเทียวคุณภาพ มีความยังยืนเป็นการสร้างรายได้สู่ท้องถินอย่างสมดุลและมีความ
ทัวถึง โดยภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมมือในการสร้างความสมดุลด้านการท่องเทียวผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของพืนทที่องเทียวในแต่ละจังหวัดให้การต้อนรับนักท่องเทียว 

1
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โดยการเป็นเจ้าบ้านทดีี ต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันดี การดาํรงวัฒนธรรมประจาํท้องถินทดีีและการ
ดูแลรักษาสงิแวดล้อมให้สมบูรณ์  

 โดยการศึกษาครังนีผู้วิจัยเลือกพืนทจัีงหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพืนทวิีจัย เป็นจังหวัด
ทียาวทีสุดและแคบทีสุดในประเทศไทย มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 
กิโลเมตร ชายฝังทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนทแีคบทสีุดอยู่ในเขตตาํบลคลองวาฬ 
อาํเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ความกว้างจากอ่าวไทยถึงเขตแดน ประเทศพม่า ประมาณ 12 
กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 ประมาณ 
318 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 – 6 ชัวโมง จังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกบัพืนทใีกล้เคียงดังนี ทศิ
เหนือติด กับจังหวัดเพชรบุรี ทศิใต้ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทศิตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และ
ทศิตะวันตกติดต่อกับประเทศพม่า มีความพิเศษในเรืองการแบ่งภูมิภาค กล่าวคือ ตามการแบ่ง
อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการ ภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชบัณฑิตยสภา ประจวบคีรีขันธ์
ตั งอ ยู่ ในภาคตะ วันตก  หากแบ่งตามระบบ  4 ภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้จะถูกจัดให้อยูในภาคกลางจากสถานการณ์ในเรืองของการ
ท่องเทียวมีผู้ประกอบการภายในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สร้างทีพัก โรงแรม 
โฮลเทล เพือรองรับนักท่องเทยีวทสีนใจมาพัก ซึงความนิยมของนักท่องเทยีวมีความแตกต่างจาก
อําเภอเมืองหัวหินเป็นอย่างมาก เนืองจากการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงความต้องการของ
นักท่องเทยีว การสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นเอกลักษณ์ ในแบบของท้องถิน เพือดึงดูดความสนใจ
นักท่องเทียวในการเข้าพักและเดินทางมาพักโดยจาก สาํนักงานสถิติเรืองโรงแรมทพัีก (2561) 

ในแต่ละอาํเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจาํนวนทพัีกดังนี อาํเภอหัวหิน 90 แห่ง อาํเภอปราณ
บุรี 73 แห่ง อาํเภอสามร้อยยอด 38 แห่ง อาํเภอกุยบุรี 10 แห่ง อาํเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 64 
แห่ง อาํเภอทบัสะแก 23 แห่ง อาํเภอบางสะพาน 36 แห่งและอาํเภอบางสะพานน้อยจาํนวน 14 
แห่ง พบว่าในแต่ละอําเภอมีความแตกต่างของจํานวนทีพัก  โดยอําเภอเมืองจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นอันดับ 3 ซึงในเขตพืนทีอาํเภอเมืองมีความน่าสนใจ มีความสวยงามและมี
สถานทที่องเทียวทีน่าสนใจ ทาํให้ผู้วิจัยตระหนักถึงโอกาสทางส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านการ
ท่องเทียวมีการกระจายนักท่องเทียวเพิมมากขึน จึงได้นําแนวคิดทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps มาวิเคราะห์กับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวเพือทําให้
ผู้ประกอบการสร้างมาตรฐานการบริการได้เกินกว่าความคาดหวัง รวมไปถึงเรืองกิจกรรมทาง
การตลาดทีต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการ ความคิด พฤติกรรมของนักท่องเทยีว
ตลอดเวลา งานวิจัยนีจะสามารถนําผลการศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้ประกอบการ การ
นาํไปประกอบการปรับกลยุทธ์และการบริหารงาน รวมถึงการนาํเสนอแก่นักลงทุนในธุรกิจทีพัก 
รวมไปถึงการพัฒนากิจการทีพักอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพือตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเทียวได้เพิมมากขึน และนําไปสู่การกลับมาใช้บริการหรือเข้ามาใช้
บริการซาํ สร้าง ความยังยืนและการเติบโตต่อไป 



2. วตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือวิจยั 
2.1 เพือศึกษาศึกษาระดับความสาํคัญในส่วนประสมทางการตลาดในการบริการนักท่องเทยีว

ทมีีต่อการเข้าพักในเขตพืนทอีาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
2.2 เพือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวทีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 7ps 
2.3 เพือเปรียบเทยีบระดับความสาํคัญของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของนักท่องเทยีวที

เข้าพักในเขตพืนทอีาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
3. สมมติฐานการวิจยั 

3.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทแีตกต่างกันส่งผล
ต่อระดับความสาํคัญของส่วนประสมทางการตลาด มีรายละเอยีด ดังนี 

 สมมุติฐานที 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านเพศต่างกนั ส่งผลกบัระดับ
ความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

 สมมุติฐานที 2 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านอายุต่างกนั ส่งผลกบัระดับ
ความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

 สมมุติฐานที 3 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านระดับการศึกษาต่างกนั ส่งผล
กบัระดับความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

 สมมุติฐานที 4 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านอาชีพต่างกนั ส่งผลกบัระดับ
ความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

 สมมุติฐานที 5 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านรายได้ต่างกัน ส่งผลกับระดับ
ความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
4.1การศึกษาในครังนีเพือให้ทราบถึงข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวทเีข้า

พักในเขตพืนทอีาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
4.2 เพือทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวทเีข้าพักในเขตพืนทอีาํเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธท์ส่ีงผลต่อระดับความสาํคัญของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
4.3 ได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทีมีผลต่อการเลือกทีพักนักท่องเทียว 

เพือเป็น ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาทีพักในเขต พืนที อําเภอเมืองจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

4.4 เพือเป็นแนวทางในการศึกษาให้ผู้ทสีนใจ โดยผู้วิจัยนาํเสนอผลการวิจัย เป็นความคิดเหน็
และคาํแนะนําให้กับผู้ประกอบการทีให้บริการด้านทีพักประเภทต่างๆเพือใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทีมีผลต่อการ
ตัดสนิใจเลือกทพัีกในเขตพืนท ีอาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์



5. ขอบเขตการศึกษา 
5.1 ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของ

นักท่องเทียวได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ในพืนทีอาํเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธส่์งผลต่อระดับความสาํคัญในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้มีการกาํหนดขอบเขตการศึกษาในพืนทีอาํเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยอ้างอิงข้อมูลในปี 2560 มีนักท่องเทยีวชาวไทยทเีคยเดินทางมาเข้า
พักทีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจํานวน 624,372 คนและในปี 2561 
จาํนวน 968,840 คน (การทอ่งเทยีวแห่งประเทศไทย, 2562)  

5.3 ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยได้กาํหนดช่วงเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตงัแต่เดือนสงิหาคม 
2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561  

5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรการศึกษา สามารถจาํแนกได้ดังนี  
 5.4.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปร ดังต่อไปนี 
  1.ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
   - เพศ 

   - อายุ 

   - ระดับการศึกษา 
   - อาชีพ 

   - รายได้ 

 5.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ตัวแปร ดังต่อไปนี 
  1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

   - ด้านผลิตภัณฑ์ 
   - ด้านราคา 
   - ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

   - ด้านการส่งเสริมการขาย 

   - ด้านบุคลากร 
   - ด้านกระบวนการ 
   - ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
 ส่วนที 1 เป็นคาํถามเกยีวกบัปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เป็นคาํถามเกยีวกบัข้อมูล
ส่วนบุคคลของ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close end Question) ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเลือกคาํตอบของ คาํถามได้เพียงข้อเดียว 



 ส่วนที 2 เป็นคําถามกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทีพักของนักท่องเทียวเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close end Question) ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกคาํตอบของคาํถามได้
เพียงข้อเดียว โดยแบบสอบถาม สอบถามเรืองของพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 ส่วนที 3 เป็นคาํถามเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสนิใจเลือกทพัีกเป็น แบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ในหัวข้อเรือง ซึงได้กาํหนดเกณฑก์ารประเมินนาํหนักออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี 

  ระดับคะแนน 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากทสีดุ  

  ระดับคะแนน 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก  

  ระดับคะแนน 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง  

  ระดับคะแนน 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย  
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยทสีดุ  

7. ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวทีเข้าพักในเขตพืนทอีาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาํนวน 400 คน พบว่ามี
เพศหญิงมากกว่าเพศชายและเพศทางเลือก โดยมีเพศหญิงจํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.25 เป็นเพศชาย จาํนวน163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 และเป็นเพศทางเลือก จาํนวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 20 -25 ปีคิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา
คือช่วงอายุมากกว่า 30 ปีขึนไป จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากทสีดุจาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี/ปวส. 
จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จาํนวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มี
รายได้เฉลียต่อเดือน 15,000 –20,000 บาท จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ลาํดับที
สองคือ รายได้ 20,001–25,000 บาท จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านเพศต่างกัน 
ส่งผลกบัระดับความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่าเพศของนักทอ่งเทยีวทเีข้าพัก
ในเขตพืนทอีาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทแีตกต่างกันส่งผลต่อระดับความสาํคัญของส่วน
ประสมทางการตลาด ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑเ์พศทแีตกต่างส่งผลในเรืองภาพลักษณ์และชือเสียง
ของทีพัก ซึงสอดคล้องกับเสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การสร้างความประทับใจ การสร้าง
ภาพลักษณ์ทดีีด้วยการบริการด้วยคุณภาพ ความรู้สกึประทบัใจของการบริการจะทาํให้ผู้ใช้บริการ



กลับมาใช้บริการอีกครัง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพุฒินันท ์ปัญญาพุฒินันท ์(2560) ใน
เรืองของการททีพัีกควรมีการรักษาภาพพจน์ชือเสยีงของทพัีกให้อยู่ในเกณฑท์ดีีและเหมาะสมเพือ
ดึงดูดนักทอ่งเทยีวให้เข้ามาใช้บริการ ต่อมาคือสงิอาํนวยความสะดวกภายในบริเวณห้องพักและมี
บริการนําเทียว เช่น One day trip เป็นต้น และส่งผลต่อระดับความสาํคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายในเรืองของ ห้องพักมีราคาให้เลือกหลายระดับและราคา
ของห้องพักมีความเหมาะสมกับห้องพัก เรืองราคาทีชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัคร์กฤษฎิ เหลือโกศล (2549) กล่าวว่าผู้บริโภคหรือนักท่องเทียวนันให้ความสาํคัญกับ
ราคาทสีมเหตุสมผล มีการแสดงราคาทชัีดเจน ราคาคุ้มค่า และมีห้องพักให้เลือกหลายราคา 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที 2 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านอายุต่างกัน 
ส่งผลกับระดับความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่าอายุของนักท่องเทียวที
แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรือง ภาพลักษณ์
และชือเสียงของทีพักและมีบริการนําเทียว เช่น One day trip เป็นต้น และปัจจัยทางด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ในเรืองทาํเลและสถานทีตังและความสะดวกในการเดินทางไปยังทีพัก
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2549) ทกีล่าวว่า การเลือกทาํเลทตีังของที
พักทีให้บริการโดยจะต้องคาํนึงถึงความสะดวกสบายของผู้รับบริการในการเข้าใช้บริการเป็น
สาํคัญ 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานท ี3 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านระดับการศึกษา
ต่างกัน ส่งผลกับระดับความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่า ระดับการศึกษาของ
นักท่องเทยีวทแีตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ 
ภาพลักษณ์และชือเสยีงของทพัีก ประเภทและขนาดห้องพัก สงิอาํนวยความสะดวกภายในบริเวณ
ห้องพัก และสิงแวดล้อม การตกแต่ง ความสวยงามและความสะอาดของทีพัก ถัดมาคือปัจจัย
ทางด้านราคา ได้แก่ สามารถทราบราคาค่าห้องพักได้อย่างชัดเจน ราคาห้องพักมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบังานวิจัยของพิมมาพร งามวิเศษ (2555) ทกีล่าวว่าราคามีอทิธพิลต่อพฤติกรรมจอง
นักท่องเทยีวโดยราคาต้องอยู่ในระดับทเีหมาะสมและคุ้มค่า ต่อมาคือปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย ได้แก่ ทาํเลและสถานทีตังและทพัีกตังอยู่ใกล้สถานทที่องเทียวและแหล่งธุรกิจ ในส่วน
ในปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่ ทพัีกมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสอืต่างๆ และ
มีส่วนลดในการเข้าพัก ต่อมาคือปัจจัยทางด้านบุคลากรนักทอ่งเทยีวให้ความสาํคัญเรือง พนักงาน
ให้การต้อนรับและให้บริการเป็นกันเอง พนักงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและ
พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพและเรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยชนก นิรันดรไชย 
(2554) และ การะเกด แก้วมรกต (2554) กล่าวว่านักทอ่งเทยีวให้ความสาํคัญเรืองของพนักงาน
ขายทีอัธยาศัยดี สุภาพและแต่งกายเรียบร้อย ในส่วนของปัจจัยด้านกระบวนการให้ความสาํคัญ
เรือง การให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า และสุดท้ายคือ ปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ ทีนักท่องเทียวให้



ความสาํคัญได้แก่ การมีระบบการรักษาความปลอดภัยของพีพักอยู่ในระดับสูงและมีพืนทีลาน
จอดรถเพียงพอและสะดวกในการจอดรถ สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ เครืออารีย์ 
(2549) กล่าวว่าการททีพัีกมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมงมีผลต่อการตัดสนิใจเลือก
ทพัีกของนักทอ่งเทยีว 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานท ี4 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านอาชีพต่างกัน 
ส่งผลกับระดับความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่าอาชีพของนักท่องเทียวที
แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การให้
ความสาํคัญเรืองมีบริการนาํเทยีว เช่น One day trip เป็นต้น ในทพัีกทใีห้บริการ ต่อมาคือปัจจัย
ทางด้านราคา ได้แก่ ราคาของห้องพักมีความเหมาะสมกับห้องพัก ถัดมาคือ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาํหน่าย ได้แก่ มีแพ็คเกจให้เลือกหลากหลาย อีกทงัยังให้ความสาํคัญในปัจจัยด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่การส่งเสริมการขายตามฤดูกาล เทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสาวลักษณ์ เครืออารีย์ (2549) กล่าวว่าการมีส่วนลดสําหรับการเข้าพักของ
นักท่องเทียวเป็นเรืองสาํคัญทาํให้นักท่องเทียวมีความต้องการและกลับมาเข้าพักในครังต่อไป 
และอาชีพทแีตกต่างกันนักนักท่องเทยีวให้ความสาํคัญในเรืองปัจจัยด้านบุคลากรคือ พนักงานให้
การต้อนรับและให้บริการเป็นกนัเอง 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานท ี5 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้านรายได้ต่างกัน 
ส่งผลกับระดับความสาํคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่ารายได้ของนักท่องเทียวที
แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ เ รือง 
ภาพลักษณ์และชือเสียงของทีพัก ประเภทและขนาดห้องพักและสิงอาํนวยความสะดวกภายใน
บริเวณห้องพัก ในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ได้แก่เรือง ความสะดวกในการเดินทางไปยัง
ทพัีก ถัดมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่เรือง การส่งเสริมการขายตามฤดูกาล 
เทศกาลต่างๆ นอกจากนีในปัจจัยด้านบุคลากรในเรือง พนักงานมีทกัษะในการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ทีนักท่องเทียวให้ความสาํคัญสอดคล้องกับงานวิจัยของกัมปนาท บุญพอมี (2551) ได้
กล่าวว่า การให้บริการควรให้พนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการ อาทิเช่น การบริการขน
สัมภาระของนักท่องเทยีวด้วยความเตม็ใจเป็นส่วนหนึงของการสร้างความประทบัใจในด้านบุคลา
กร ต่อมาคือปัจจัยทางด้านกระบวนการ ได้แก่เรือง มีการแบ่งหน้าทขีองพนักงานในการให้บริการ
อย่างชัดเจนเพือดาํเนินการได้ตามความต้องการ และสุดท้ายปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ 
ได้แก่ มีอุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลางเพียงพอต่อผู้เข้าพัก มีการจัดพืนทีการ
ให้บริการเป็นสัดส่วนและสะดวกในการติดต่อ และมีพืนทลีานจอดรถเพียงพอและสะดวกในการ
จอดรถสอดคล้องกับงานวจัยของฟิลลิป คอ็ตเล่อร์ (Kotler, 2006) พบว่า ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกับบรรยากาศสิงแวดล้อมในการนําเสนอบริการแก่
ลูกค้าซึงมีผลต่อการรับรู้ในคุณค่าของสินค้าและการบริการเรืองบรรยากาศและสิงแวดล้อม
นักทอ่งเทยีวหรือผู้ทเีข้ารับบริการให้ความสาํคัญในการเข้ารับบริการเช่นกนั 



8. ปภิปรายผลการศึกษา 
 เรือง “การศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทยีวในพืนทอีาํเภอเมือง 
จังหวัประจวบคีรีขันธ์ส่งผลต่อระดับความสาํคัญกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps” ในครังนี
สามารถอภิปรายได้ดังนี 

 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ในด้านผลิตภัณฑ์นีนักท่องเทยีวส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญมากทีสุด
คือ เรือง ภาพลักษณ์และชือเสยีงของทพัีก ในปัจจัยเรืองนีไม่ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในเรือง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ทแีตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
นีมากทีสุด ผู้วิจัยเห็นว่าทีพักมีภาพลักษณ์ทีดีมีชือเสียงเป็นทีรู้จักของนักท่องเทียว จะทาํให้
นักทอ่งเทยีวตัดสนิใจเลือกทพัีกมากทสีุด รองลงมาคือ ประเภทและขนาดห้องพักและมีบริการนาํ
เทียว เช่น One day trip เป็นต้น นักท่องเทียวมีการเลือกทีพักผ่านการศึกษาดูจากรูปภาพใน
โซเชียลมีเดีย เวป็ไซต์ หรือการหาข้อมูลใน Google เพือได้เหน็สถานทขีองทพัีก รูปแบบห้องประ
เพศห้องก่อนเลือกทีจะเข้าพัก และยังให้ความสาํคัญในเรืองการให้บริการของคนในพืนทีในการ
พาท่องเทียวในพืนทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ้าผู้ประกอบการมีการคิดไอเดียใหม่ๆ ในการทาํ
แพค็เกจการให้บริการนักท่องเทยีวยิงทาํให้นักท่องเทยีวต้องการมาพักในทพัีกในเขตพืนทอีาํเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
 2.ดา้นราคา ในปัจจัยทางด้านราคานักท่องเทียวได้ให้ความสําคัญในระดับทีไม่
แตกต่างกนัในเรืองของสามารถทราบราคาค่าห้องพักได้อย่างชัดเจน ห้องพักมีราคาให้เลือกหลาย
ระดับ ราคาของห้องพักมีความเหมาะสมกับห้องพักและราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาทีเข้าพัก ซึงผู้ประกอบการควรเพิมเติมในเรืองของการแสดงราคาทีชัดเจนเหมาะสม
เพือให้นักท่องเทยีวเกิดการตัดสินใจเลือกทพัีก ท้งนีเรืองของราคาควรมีความเหมาะสมกับขนาด
ของห้องพัก ให้ความคุ้มค่าเมอืเลือกเข้าพัก 

 3.ดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย นักท่องเทยีวให้ความสาํคัญเรืองความสะดวกในการ
เดินทางไปยังทพัีก ทีพักตังอยู่ใกล้สถานทที่องเทียวและแหล่งธุรกิจ รองลงมาคือเรืองทาํเลและ
สถานทตีังและมีวิธีการชาํระเงินค่าห้องพักหลายช่องทาง ดังนันผู้ประกอบการควรทจีะสร้างความ
ชัดเจน การทาํภาพประกอบเกียวกับจุดสาํคัญต่างๆ ในบริเวณโดยรอบทพัีกเพือดึงดูความสนใจ
ของนักทอ่งเทยีวในการเลือกทพัีกในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
 4.ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นักท่องเทียวให้ความสาํคัญมากทีสุดในเรืองของ
การส่งเสริมการขายตามฤดูกาล เทศกาลต่างๆ ซึงแน่นอนว่าการทีมีการส่งเสริมการขายนัน 
ผู้ประกอบการควรมีทีมการตลาดทีมีการวางแผนการจัดการส่งเสริมทางการตลาด การ
ประชาสมัพันธ ์การมอบส่วนลดหรือการสร้างความโดดเด่นในเรืองของประสบการณ์เมอืได้เข้าพัก 
เป็นโปรแกรมตลอดทังปี เพือให้นักท่องเทียวได้รับบริการทีดีและสามารถวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้าได้  



 5.ดา้นบุคลากร ในเรืองบุคลากรทใีห้บริการนัน นักทอ่งเทยีวให้ความสาํคัญมากทีสุด
ในเรืองของพนักงานมีทกัษะในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเรว็ เนืองจากนักทอ่งเทยีวให้ความสาํคัญ
เรืองของการให้บริการทีรวดเร็ว อํานวยความสะดวกให้นักท่องเทียว เนืองจากช่วงเวลาที
นักท่องเทยีวเดินทางมานันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน การได้รับความสะดวกสบายจึงเป็นเรือง
ทผู้ีบระกอบการทพัีกในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธต้์องให้ความสาํคัญเป็นอย่างยิง 
 6.ดา้นกระบวนการ ในปัจจัยด้านกระบวนการนัน นักทอ่งเทยีวให้ความสาํคัญในเรือง 
การให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการแบ่งหน้าทขีองพนักงานในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน รองลงมาคือ การให้บริการอย่างรวดเรว็และมีความเป็นมืออาชีพ เนืองจากทพัีกในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรือจังหวัดอืนๆ ทวัประเทศไทยนันต้องหมีนศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทียว
อยู่เสมอ เนืองจากนักท่องเทียวมีการเปลียนแปลงตามเทรน ตามแฟชัน ตามผู้รีวิว ยิง
ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจ และสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเทยีวมาก
เท่าใด นักท่องเทียวจะเลือกทีพักทีผู้ประกอบมีความใส่ใจ เข้าใจและมีการปรับตัวให้เข้ากับ
พฤติกรรมของนักเทยีวอย่างสมาํเสมอ  
 7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ นักทอ่งเทยีวได้ให้ความสาํคัญในระดับเทา่กนัคือ เรืองมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยของพีพักอยู่ในระดับสูง มีอุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวก
ส่วนกลางเพียงพอต่อผู้เข้าพัก มีการจัดพืนทีการให้บริการเป็นสัดส่วนและสะดวกในการติดต่อ 
และมีพืนทีลานจอดรถเพียงพอและสะดวกในการจอดรถ ปัจจัยเหล่านีล้วนเป็นองค์ประกอบที
เสริมในเรืองของการให้บริการทดีี และการจัดสรรพืนททีทีาํให้นักท่องเทียวสามารถเข้าใช้บริการ
ได้อย่างสะดวกสบาย เป็นเรืองทผู้ีบระกอบการต้องหมันสร้างและหมันตรวจตราเพิมเติมในการ
ให้บริการในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนือง  
 

9. ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัครงัต่อไป 
 จากการทาํการทดสอบสมมุติฐานและการเกบ็ข้อมูลเพือมาวิเคราะห์ในครังนีเพือการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และการตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเทียวให้มากทีสุด ทางผู้วิจัยได้สรุปปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพือการจัดทาํใน
ครังต่อไปดังนี 

 1.ในการวิจัยครังต่อไปผู้วิจัยอยากขยายกลุ่มเป้าหมายทมีีความหลากหลายทงัชาวไทย
และชาวต่างชาติ เพือการเปิดตลาดและการศึกษาพฤติกรรมชาวต่างชาติเพิมเติม เนืองจากใน
อาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบรรยากาศและสิงแวดล้อมทีเงียบสงบเหมาะสาํหรับการ
พักผ่อนเป็นอย่างมาก เพือทาํให้การศึกษาครอบคลุมมากยิงขนึ ทางผู้วิจัยจะเพิมเติมประเภทของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 2.ในการศึกษาครังต่อไปต้องการเพิมเรืองของจิตวิทยาทีนาํไปสู่พฤติกรรมและการ
ตัดสินใจเพือสร้างการดึงดูดจากจิตใต้สาํนักหรือความต้องการทแีท้จริงของผู้บริโภค การสอืสาร 



การประชาสัมพันธ์จะมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวไปอย่าง
แม่นยาํ 
 3.เพือการศึกษาพฤติกรรมการเลือกทพัีกของลูกค้าทีครอบคลุมในเขตพืนทีอาํเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ ควรจัดทาํการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทงัจั งหวัด
เพือนาํข้อมูลมาดาํเนินการเปรียบเทยีบและพัฒนาต่อ 

 4.ครังหน้าอยากสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและนักท่องเทียวในประเด็นเดียวกันแต่
เพิมเติมเรืองของมุมมองและแนวคิด ความต้องการและการสนองความต้องการเพือหาจุดทสีร้าง
ความประทบัใจและการให้บริการทเีกนิความคาดหวัง 
 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระในครังนีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.จิราพร ชมสวน 
อาจารย์ทีปรึกษาทีให้คําแนะนํา ให้ความรู้ การชีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไข
ข้อบกพร่องในงานวิจัยนี ตลอดจนให้คาํปรึกษาในด้านวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเกบ็ข้อ มูล
ของนักท่องเทยีวทเีข้าพักในทพัีกพืนทเีขตอาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพือนาํมาทดสอบ
สมมุติฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทยีวในการเลือกทพัีกในพืนที
เขตอาํเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทส่ีงผลกับระดับความสาํคัญในส่วนประสมทางการตลาด
7Ps 

 สุดท้ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณกนกกาญจน พรรษวุฒิ มารดาของผู้วิจัยทเีป็นสุดยอด
ของผู้สนับสนุน ตลอดจนครอบครัวพรรษวุฒิ พี น้อง เพือน และเจ้าหน้าทใีนคณะทเีป็นกาํลังใจ 
สนับสนุนการทาํวิจัยอย่างทดีีเยียม และขอขอบคุณผู้ประกอบการทพัีกสาํหรับความร่วมมือ การ
ให้ข้อมูลและการอนุญาตในการแจกแบบสอบถามเพือจัดทาํงานวิจัยนี ทาํให้ผู้วิจัยได้ส่งมอบ
ผลการวิจัยนีเพือไปปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการกับนักท่องเทียวได้ตามระดับความสาํคัญใน
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps เพือนาํไปสู่การเพิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ การขยายโอกาส
สาํหรับตลาดแรงงานให้กับประชาชนในพืนที และทาํให้ผู้ประกอบการสามารถนําผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนาํไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองกับความต้องการ
ของนักทอ่งเทยีวทไีด้มาทอ่งเทยีวเพือให้ได้รับการบริการทดีีมากขึนต่อไป  
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