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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาปั จ จั ย ทางด้ านประชากรศาสตร์ ข อง
นักท่องเทียวในพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลต่อระดับความสําคัญในส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps โดยจําแนกตามปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์เป็ นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยวิ ธีก ารลงพื นในการเก็บ รวมรวมข้ อ มู ล จํา นวน 400 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื อนํา มา
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติโดยการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้ ค่าร้ อยละ การ
แจกแจงความถี ค่ า เฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบสมมุ ติ ฐานงานวิ จั ยด้ วย
ค่าสถิติแบบ One Way ANOVA
ผลการวิ จัยพบว่ ากลุ่ มตัวอย่ างคือนั กท่องเทียวชาวไทยส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ
ระหว่าง 20 -25 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
และมี ร ายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น 15,000 –20,000 บาท โดยมี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กทีพั ก คื อ เรื อง
ระยะเวลานั น นั ก ท่ อ งเทียวใช้ ร ะยะเวลาเข้ า พั ก 2 คื น ต่ อ ครั งในการเข้ า พั ก โดยตนเองเป็ น
ผู้ตัดสินใจเลือกทีพั ก รองลงมา คือ เพื อน/ ผู้ร่วมเดินทางทีมีส่วนในการตัดสินใจ โดยมีวิธีการ
จองห้ องพัก โดยการจองผ่านเว็บไซต์การจองห้ องพัก เลือกประเภทห้ องพักแบบห้ องมาตรฐาน
(เตียงคู่) โดยห้ องพั กมีอัตราค่ า ห้ อ งอยู่ ที 501-1,000 บาทต่อคืน และใช้ วิธีการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว

1. บทนํา
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเทียวมีการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยทางรัฐบาลได้ วาง
นโยบายส่งเสริ ม กิจกรรมการท่องเทียว ทังเน้ นให้ อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมที
เกือกูลในเรืองความมันคง การต่างประเทศ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพือนําประเทศไทยไปสู่การ
เป็ นแหล่ งท่องเทียวคุณภาพ มีความยังยืนเป็ นการสร้ างรายได้ สู่ท้องถินอย่างสมดุลและมีความ
ทัวถึง โดยภาครั ฐและเอกชนสามารถร่ วมมือในการสร้ างความสมดุลด้ านการท่องเทียวผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือเจ้ าของพืนทีท่องเทียวในแต่ละจังหวัดให้ การต้ อนรับนักท่องเทียว
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โดยการเป็ นเจ้ าบ้ านทีดี ต้ อนรับด้ วยไมตรีจิตอันดี การดํารงวัฒนธรรมประจําท้ องถินทีดีและการ
ดูแลรักษาสิงแวดล้ อมให้ สมบูรณ์
โดยการศึกษาครังนีผู้วิจัยเลือกพืนทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็ นพืนทีวิจัย เป็ นจังหวัด
ทียาวทีสุ ด และแคบทีสุ ด ในประเทศไทย มี ค วามยาวจากทิศ เหนื อ จรดทิศ ใต้ ประมาณ 212
กิโลเมตร ชายฝังทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนทีแคบทีสุดอยู่ในเขตตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมือ งประจวบคีรี ขัน ธ์ ความกว้ า งจากอ่า วไทยถึ งเขตแดน ประเทศพม่ า ประมาณ 12
กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 ประมาณ
318 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 4 – 6 ชัวโมง จังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับพืนทีใกล้ เคียงดังนี ทิศ
เหนือติด กับจังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และ
ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศพม่า มีความพิเศษในเรืองการแบ่งภูมิภาค กล่าวคือ ตามการแบ่ง
อย่างเป็ นทางการโดยคณะกรรมการ ภูมิศาสตร์แห่ งชาติ และราชบัณฑิตยสภา ประจวบคีรีขันธ์
ตั งอยู่ ใ นภาคตะวั น ตก หากแบ่ ง ตามระบบ 4 ภาค คื อ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะถูกจัดให้ อยู ในภาคกลางจากสถานการณ์ในเรื องของการ
ท่องเทียวมีผ้ ูประกอบการภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ สร้ างทีพั ก โรงแรม
โฮลเทล เพือรองรับนักท่องเทียวทีสนใจมาพัก ซึงความนิยมของนักท่องเทียวมีความแตกต่างจาก
อํา เภอเมื อ งหั ว หิ น เป็ นอย่ า งมาก เนื องจากการประชาสัม พั น ธ์ การเข้ า ถึง ความต้ อ งการของ
นักท่องเทียว การสร้ างอัตลักษณ์ ความเป็ นเอกลักษณ์ ในแบบของท้ องถิน เพือดึงดูดความสนใจ
นักท่องเทียวในการเข้ าพักและเดินทางมาพักโดยจาก สํานักงานสถิติเรื องโรงแรมทีพั ก (2561)
ในแต่ละอําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจาํ นวนทีพักดังนี อําเภอหัวหิน 90 แห่ง อําเภอปราณ
บุรี 73 แห่ง อําเภอสามร้ อยยอด 38 แห่ง อําเภอกุยบุรี 10 แห่ง อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 64
แห่ง อําเภอทับสะแก 23 แห่ง อําเภอบางสะพาน 36 แห่งและอําเภอบางสะพานน้ อยจํานวน 14
แห่ ง พบว่ า ในแต่ ล ะอํ า เภอมี ค วามแตกต่ า งของจํ า นวนที พั ก โดยอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์เป็ นอันดับ 3 ซึงในเขตพื นทีอําเภอเมืองมีความน่ าสนใจ มีความสวยงามและมี
สถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจ ทําให้ ผ้ ูวิจัยตระหนักถึงโอกาสทางส่วนแบ่ งทางการตลาดในด้ านการ
ท่ อ งเที ยวมี ก ารกระจายนั ก ท่ อ งเที ยวเพิ มมากขึ น จึ ง ได้ นํา แนวคิ ด ทางด้ า นส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7Ps มาวิ เ คราะห์ กั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที ยวเพื อทํา ให้
ผู้ประกอบการสร้ างมาตรฐานการบริการได้ เกินกว่าความคาดหวัง รวมไปถึงเรื องกิจกรรมทาง
การตลาดทีต้ องมีการปรั บกลยุทธ์ให้ เข้ ากับความต้ องการ ความคิด พฤติกรรมของนักท่องเทียว
ตลอดเวลา งานวิจัยนีจะสามารถนําผลการศึกษาไปเป็ นข้ อเสนอแนะให้ กับผู้ประกอบการ การ
นําไปประกอบการปรับกลยุทธ์และการบริ หารงาน รวมถึงการนําเสนอแก่นักลงทุนในธุรกิจทีพั ก
รวมไปถึงการพั ฒนากิจการทีพั กอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื อตอบสนอง
ความต้ อ งการของนั ก ท่องเทียวได้ เ พิ มมากขึน และนํา ไปสู่ก ารกลั บมาใช้ บริ ก ารหรื อ เข้ ามาใช้
บริการซํา สร้ าง ความยังยืนและการเติบโตต่อไป



2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือวิจยั
2.1 เพือศึกษาศึกษาระดับความสําคัญในส่วนประสมทางการตลาดในการบริการนักท่องเทียว
ทีมีต่อการเข้ าพักในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.2 เพื อศึ กษาปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ ของนักท่องเทียวทีมีผลต่ อปั จจั ยส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps
2.3 เพือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของนักท่องเทียวที
เข้ าพักในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ปั จ จั ย ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที ยวในเขตพื นที อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทแตกต่
ี
างกันส่งผล
ต่อระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด มีรายละเอียด ดังนี
สมมุติฐานที 1 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านเพศต่างกัน ส่งผลกับระดับ
ความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
สมมุติฐานที 2 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านอายุต่างกัน ส่งผลกับระดับ
ความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
สมมุติฐานที 3 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผล
กับระดับความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
สมมุติฐานที 4 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านอาชีพต่างกัน ส่งผลกับระดับ
ความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
สมมุติฐานที 5 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านรายได้ ต่างกัน ส่งผลกับระดับ
ความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 การศึกษาในครังนีเพื อให้ ทราบถึงข้ อมูลทางด้ านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวทีเข้ า
พักในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.2 เพือทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวทีเข้ าพั กในเขตพืนทีอําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทส่ี งผลต่อระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
4.3 ได้ ทราบถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทีมีผลต่ อการเลื อกทีพั กนั กท่องเทียว
เพื อเป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาที พั ก ในเขต พื นที อํา เภอเมื อ งจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
4.4 เพือเป็ นแนวทางในการศึกษาให้ ผ้ ูทสนใจ
ี
โดยผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัย เป็ นความคิดเห็น
และคําแนะนําให้ กับผู้ ประกอบการทีให้ บริ การด้ านทีพั กประเภทต่ างๆเพื อใช้ เป็ นแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกทีพักในเขตพืนที อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา ในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ของ
นั ก ท่องเทียวได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ ใ นพื นทีอํา เภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลต่อระดับความสําคัญในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
5.2 ขอบเขตด้ านประชากร ได้ มีการกําหนดขอบเขตการศึ กษาในพื นทีอําเภอเมือง จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยอ้ างอิงข้ อมูลในปี 2560 มีนักท่องเทียวชาวไทยทีเคยเดินทางมาเข้ า
พั ก ทีอํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เ ป็ นจํา นวน 624,372 คนและในปี 2561
จํานวน 968,840 คน (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2562)
5.3 ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยได้ กาํ หนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตังแต่เดือนสิงหาคม
2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
5.4 ขอบเขตด้ านตัวแปรการศึกษา สามารถจําแนกได้ ดังนี
5.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปร ดังต่อไปนี
1.ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
5.4.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ตัวแปร ดังต่อไปนี
1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านราคา
- ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้ านการส่งเสริมการขาย
- ด้ านบุคลากร
- ด้ านกระบวนการ
- ด้ านลักษณะทางกายภาพ

6. ระเบียบวิธีวิจยั
ส่วนที 1 เป็ นคําถามเกียวกับปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์เป็ นคําถามเกียวกับข้ อมูล
ส่วนบุคคลของ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close end Question) ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเลือกคําตอบของ คําถามได้ เพียงข้ อเดียว



ส่ ว นที 2 เป็ นคํา ถามกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กทีพั ก ของนั ก ท่ อ งเทียวเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close end Question) ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกคําตอบของคําถามได้
เพี ยงข้ อเดียว โดยแบบสอบถาม สอบถามเรื องของพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ส่วนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกทีพักเป็ น แบบสอบถามจะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ในหัวข้ อเรือง ซึงได้ กาํ หนดเกณฑ์การประเมินนําหนักออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี
ระดับคะแนน 5
หมายถึง เห็นด้ วยมากทีสุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง เห็นด้ วยมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง เห็นด้ วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง เห็นด้ วยน้ อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง เห็นด้ วยน้ อยทีสุด

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการสํา รวจและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเทียวทีเข้ าพั กในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 400 คน พบว่ามี
เพศหญิ งมากกว่ า เพศชายและเพศทางเลื อก โดยมีเพศหญิ งจํา นวน 221 คน คิดเป็ นร้ อยละ
55.25 เป็ นเพศชาย จํานวน163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.75 และเป็ นเพศทางเลือก จํานวน 16
คน คิดเป็ นร้ อยละ 4 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 20 -25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.50 รองลงมา
คือช่วงอายุมากกว่า 30 ปี ขึนไป จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากทีสุดจํานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.75 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี/ปวส.
จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.25 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 31 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 31 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 มี
รายได้ เฉลียต่อเดือน 15,000 –20,000 บาท จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.25 ลําดับที
สองคือ รายได้ 20,001–25,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.50
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุ ติฐานที 1 ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ทางด้ านเพศต่ า งกัน
ส่งผลกับระดับความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่าเพศของนักท่องเทียวทีเข้ าพัก
ในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทแตกต่
ี
างกันส่งผลต่อระดับความสําคัญของส่วน
ประสมทางการตลาด ในปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เพศทีแตกต่างส่งผลในเรืองภาพลักษณ์และชือเสียง
ของทีพั ก ซึงสอดคล้ องกับเสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การสร้ างความประทับใจ การสร้ าง
ภาพลักษณ์ทดีี ด้วยการบริการด้ วยคุณภาพ ความรู้สกึ ประทับใจของการบริการจะทําให้ ผ้ ูใช้ บริการ



กลับมาใช้ บริการอีกครัง และยังสอดคล้ องกับ งานวิจัยของพุฒินันท์ ปัญญาพุฒินันท์ (2560) ใน
เรืองของการทีทีพักควรมีการรักษาภาพพจน์ชือเสียงของทีพักให้ อยู่ในเกณฑ์ทดีี และเหมาะสมเพือ
ดึงดูดนักท่องเทียวให้ เข้ ามาใช้ บริการ ต่อมาคือสิงอํานวยความสะดวกภายในบริเวณห้ องพักและมี
บริ การนําเทียว เช่ น One day trip เป็ นต้ น และส่งผลต่อระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายในเรืองของ ห้ องพักมีราคาให้ เลือกหลายระดับและราคา
ของห้ องพั กมีความเหมาะสมกับห้ องพั ก เรื องราคาทีชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ อัคร์ กฤษฎิ เหลื อโกศล (2549) กล่ าวว่ าผู้ บริ โภคหรื อนั กท่องเทียวนันให้ ความสําคัญกับ
ราคาทีสมเหตุสมผล มีการแสดงราคาทีชัดเจน ราคาคุ้มค่า และมีห้องพักให้ เลือกหลายราคา
ผลการทดสอบสมมุ ติฐานที 2 ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ทางด้ านอายุต่า งกัน
ส่งผลกับ ระดับ ความสํา คัญ ในมี ส่ ว นประสมทางการตลาด 7Ps พบว่ า อายุ ของนั ก ท่องเที ยวที
แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ในเรือง ภาพลักษณ์
และชื อเสียงของทีพั ก และมีบริ การนําเทียว เช่ น One day trip เป็ นต้ น และปั จจัยทางด้ า นการ
ส่งเสริ มทางการตลาด ในเรื องทําเลและสถานทีตังและความสะดวกในการเดิน ทางไปยั ง ทีพั ก
สอดคล้ องกับงานวิจัยของธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2549) ทีกล่าวว่า การเลือกทําเลทีตังของที
พั กทีให้ บริ การโดยจะต้ องคํานึ งถึ งความสะดวกสบายของผู้ รับบริ การในการเข้ า ใช้ บริ การเป็ น
สําคัญ
ผลการทดสอบสมมุติฐานที 3 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านระดับการศึกษา
ต่างกัน ส่งผลกับระดับความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่า ระดับการศึกษาของ
นักท่องเทียวทีแตกต่างกันส่งผลต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ได้ แก่
ภาพลักษณ์และชือเสียงของทีพัก ประเภทและขนาดห้ องพัก สิงอํานวยความสะดวกภายในบริเวณ
ห้ องพั ก และสิงแวดล้ อม การตกแต่ง ความสวยงามและความสะอาดของทีพั ก ถัดมาคือปั จจั ย
ทางด้ านราคา ได้ แก่ สามารถทราบราคาค่าห้ องพักได้ อย่างชัดเจน ราคาห้ องพักมีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับงานวิจัยของพิมมาพร งามวิเศษ (2555) ทีกล่าวว่าราคามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมจอง
นักท่องเทียวโดยราคาต้ องอยู่ในระดับทีเหมาะสมและคุ้มค่า ต่อมาคือปั จจัยด้ านช่ องทางการจัด
จําหน่าย ได้ แก่ ทําเลและสถานทีตังและทีพักตังอยู่ใกล้ สถานทีท่องเทียวและแหล่ งธุรกิจ ในส่วน
ในปัจจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ได้ แก่ ทีพักมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่างๆ และ
มีส่วนลดในการเข้ าพัก ต่อมาคือปัจจัยทางด้ านบุคลากรนักท่องเทียวให้ ความสําคัญเรือง พนักงาน
ให้ การต้ อนรั บและให้ บริ การเป็ นกันเอง พนักงานมีทักษะในการแก้ ไขปั ญหาอย่างรวดเร็วและ
พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพและเรียบร้ อย สอดคล้ องกับงานวิจัยของหทัยชนก นิรันดรไชย
(2554) และ การะเกด แก้ วมรกต (2554) กล่าวว่านักท่องเทียวให้ ความสําคัญเรืองของพนักงาน
ขายทีอัธยาศัยดี สุภาพและแต่งกายเรี ยบร้ อย ในส่วนของปั จจัยด้ านกระบวนการให้ ความสําคัญ
เรื อง การให้ บ ริ ก ารตรงตามความต้ องการของลู กค้ า และมีจํา นวนพนักงานเพี ยงพอต่ อความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า และสุ ด ท้ า ยคื อ ปั จ จั ย ทางด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ที นั ก ท่ อ งเที ยวให้



ความสําคัญได้ แก่ การมีระบบการรั กษาความปลอดภัยของพี พั กอยู่ในระดับสูงและมีพืนทีลาน
จอดรถเพี ยงพอและสะดวกในการจอดรถ สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของเสาวลั กษณ์ เครื ออารี ย์
(2549) กล่าวว่าการทีทีพักมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมงมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ทีพักของนักท่องเทียว
ผลการทดสอบสมมุติฐานที 4 ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านอาชีพต่างกัน
ส่งผลกับระดับความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่ าอาชี พของนั กท่องเทียวที
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ การให้
ความสําคัญเรืองมีบริการนําเทียว เช่น One day trip เป็ นต้ น ในทีพักทีให้ บริการ ต่อมาคือปั จจัย
ทางด้ า นราคา ได้ แ ก่ ราคาของห้ องพั กมีความเหมาะสมกับ ห้ องพั ก ถัดมาคือ ปั จ จั ยด้ า นช่ อง
ทางการจัดจําหน่าย ได้ แก่ มีแพ็คเกจให้ เลือกหลากหลาย อีกทังยังให้ ความสําคัญในปั จจัยด้ าน
การส่งเสริ มทางการตลาด ได้ แก่การส่งเสริ มการขายตามฤดูกาล เทศกาลต่างๆ สอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของเสาวลั ก ษณ์ เครื อ อารี ย์ (2549) กล่ า วว่ า การมี ส่ ว นลดสํา หรั บ การเข้ า พั ก ของ
นั กท่องเทียวเป็ นเรื องสําคัญทําให้ นักท่องเทียวมีความต้ องการและกลับมาเข้ าพักในครั งต่อไป
และอาชีพทีแตกต่างกันนักนักท่องเทียวให้ ความสําคัญในเรืองปั จจัยด้ านบุคลากรคือ พนักงานให้
การต้ อนรับและให้ บริการเป็ นกันเอง
ผลการทดสอบสมมุติฐานที 5 ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ทางด้ านรายได้ ต่างกัน
ส่งผลกับระดับความสําคัญในมีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่ ารายได้ ของนักท่องเทียวที
แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ แ ก่ เ รื อง
ภาพลักษณ์และชื อเสียงของทีพั ก ประเภทและขนาดห้ องพั กและสิงอํานวยความสะดวกภายใน
บริเวณห้ องพัก ในปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้ แก่เรือง ความสะดวกในการเดินทางไปยัง
ทีพัก ถัดมาคือ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด ได้ แก่เรือง การส่งเสริมการขายตามฤดูกาล
เทศกาลต่างๆ นอกจากนีในปัจจัยด้ านบุคลากรในเรือง พนักงานมีทกั ษะในการแก้ ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ทีนักท่องเทียวให้ ความสําคัญสอดคล้ องกับงานวิจัยของกัมปนาท บุญพอมี (2551) ได้
กล่ าวว่ า การให้ บริการควรให้ พนักงานมีความรวดเร็วในการให้ บริการ อาทิเช่ น การบริการขน
สัมภาระของนักท่องเทียวด้ วยความเต็มใจเป็ นส่วนหนึงของการสร้ างความประทับใจในด้ านบุคลา
กร ต่อมาคือปัจจัยทางด้ านกระบวนการ ได้ แก่เรือง มีการแบ่งหน้ าทีของพนักงานในการให้ บริการ
อย่างชัดเจนเพือดําเนินการได้ ตามความต้ องการ และสุดท้ ายปัจจัยทางด้ านลักษณะทางกายภาพ
ได้ แ ก่ มี อุ ป กรณ์ แ ละสิงอํานวยความสะดวกส่ วนกลางเพี ยงพอต่ อ ผู้ เ ข้ า พั ก มี ก ารจั ดพื นทีการ
ให้ บริการเป็ นสัดส่วนและสะดวกในการติดต่อ และมีพืนทีลานจอดรถเพียงพอและสะดวกในการ
จอดรถสอดคล้ องกับงานวจัยของฟิ ลลิป ค็อตเล่อร์ (Kotler, 2006) พบว่า ด้ านช่องทางการจัด
จําหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมทีเกียวข้ องกับบรรยากาศสิงแวดล้ อมในการนําเสนอบริ การแก่
ลู ก ค้ า ซึ งมีผลต่ อ การรั บ รู้ ใ นคุ ณ ค่ า ของสิน ค้ า และการบริ ก ารเรื องบรรยากาศและสิงแวดล้ อ ม
นักท่องเทียวหรือผู้ทเข้
ี ารับบริการให้ ความสําคัญในการเข้ ารับบริการเช่นกัน



8. ปภิปรายผลการศึกษา
เรือง “การศึกษาปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวในพืนทีอําเภอเมือง
จังหวัประจวบคีรีขัน ธ์ส่งผลต่อระดับ ความสํา คัญกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps” ในครั งนี
สามารถอภิปรายได้ ดังนี
1.ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้ านผลิตภัณฑ์นีนักท่องเทียวส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญมากทีสุด
คือ เรือง ภาพลักษณ์และชือเสียงของทีพัก ในปัจจัยเรืองนีไม่ว่าปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ในเรือง
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ ทแตกต่
ี
างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้ าน
นี มากทีสุด ผู้ วิ จั ยเห็น ว่ า ทีพั ก มี ภ าพลั ก ษณ์ ทีดี มีชือเสีย งเป็ นทีรู้ จั กของนั ก ท่อ งเทียว จะทํา ให้
นักท่องเทียวตัดสินใจเลือกทีพักมากทีสุด รองลงมาคือ ประเภทและขนาดห้ องพักและมีบริการนํา
เทียว เช่ น One day trip เป็ นต้ น นั ก ท่องเทียวมี ก ารเลื อ กทีพั กผ่ า นการศึ ก ษาดู จากรู ปภาพใน
โซเชียลมีเดีย เว็ปไซต์ หรือการหาข้ อมูลใน Google เพือได้ เห็นสถานทีของทีพัก รูปแบบห้ องประ
เพศห้ องก่อนเลือกทีจะเข้ าพัก และยังให้ ความสําคัญในเรื องการให้ บริ การของคนในพืนทีในการ
พาท่องเทียวในพืนทีจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ้ าผู้ประกอบการมีการคิดไอเดียใหม่ ๆ ในการทํา
แพ็คเกจการให้ บริการนักท่องเทียวยิงทําให้ นักท่องเทียวต้ องการมาพักในทีพักในเขตพืนทีอําเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.ด้า นราคา ในปั จ จั ย ทางด้ า นราคานั ก ท่ อ งเทียวได้ ใ ห้ ค วามสํา คั ญ ในระดั บ ทีไม่
แตกต่างกันในเรืองของสามารถทราบราคาค่าห้ องพักได้ อย่างชัดเจน ห้ องพักมีราคาให้ เลือกหลาย
ระดั บ ราคาของห้ อ งพั ก มี ค วามเหมาะสมกับ ห้ อ งพั ก และราคาห้ อ งพั ก มี ค วามเหมาะสมกั บ
ระยะเวลาทีเข้ าพั ก ซึงผู้ประกอบการควรเพิ มเติมในเรื องของการแสดงราคาทีชัดเจนเหมาะสม
เพือให้ นักท่องเทียวเกิดการตัดสินใจเลือกทีพัก ท้ งนีเรืองของราคาควรมีความเหมาะสมกับขนาด
ของห้ องพัก ให้ ความคุ้มค่าเมือเลือกเข้ าพัก
3.ด้านช่องทางการจัดจํ าหน่าย นักท่องเทียวให้ ความสําคัญเรืองความสะดวกในการ
เดินทางไปยังทีพั ก ทีพั กตังอยู่ใกล้ สถานทีท่องเทียวและแหล่งธุรกิจ รองลงมาคือเรืองทําเลและ
สถานทีตังและมีวิธีการชําระเงินค่าห้ องพักหลายช่องทาง ดังนันผู้ประกอบการควรทีจะสร้ างความ
ชัดเจน การทําภาพประกอบเกียวกับจุ ดสําคัญต่างๆ ในบริเวณโดยรอบทีพักเพือดึงดูความสนใจ
ของนักท่องเทียวในการเลือกทีพักในเขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.ด้านการส่งเสริมทางการตลาด นักท่องเทียวให้ ความสําคัญมากทีสุดในเรื องของ
การส่ งเสริ มการขายตามฤดู ก าล เทศกาลต่ า งๆ ซึ งแน่ น อนว่ า การทีมี ก ารส่ งเสริ มการขายนั น
ผู้ ป ระกอบการควรมี ที ม การตลาดที มี ก ารวางแผนการจั ด การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การมอบส่วนลดหรือการสร้ างความโดดเด่นในเรืองของประสบการณ์เมือได้ เข้ าพัก
เป็ นโปรแกรมตลอดทังปี เพื อให้ นักท่องเทียวได้ รับบริ การทีดีและสามารถวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้ าได้



5.ด้านบุคลากร ในเรืองบุคลากรทีให้ บริการนัน นักท่องเทียวให้ ความสําคัญมากทีสุด
ในเรืองของพนักงานมีทกั ษะในการแก้ ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เนืองจากนักท่องเทียวให้ ความสําคัญ
เรื องของการให้ บ ริ ก ารทีรวดเร็ว อํา นวยความสะดวกให้ นั ก ท่ อ งเที ยว เนื องจากช่ ว งเวลาที
นักท่องเทียวเดินทางมานันเป็ นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน การได้ รับความสะดวกสบายจึงเป็ นเรือง
ทีผู้บระกอบการทีพักในเขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิง
6.ด้านกระบวนการ ในปัจจัยด้ านกระบวนการนัน นักท่องเทียวให้ ความสําคัญในเรือง
การให้ บริการตรงตามความต้ องการของลูกค้ า มีการแบ่งหน้ าทีของพนักงานในการให้ บริการอย่าง
ชัดเจน รองลงมาคือ การให้ บริการอย่างรวดเร็วและมีความเป็ นมืออาชีพ เนืองจากทีพักในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรือจังหวัดอืนๆ ทัวประเทศไทยนันต้ องหมีนศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทียว
อยู่ เ สมอ เนื องจากนั ก ท่ อ งเที ยวมี ก ารเปลี ยนแปลงตามเทรน ตามแฟชั น ตามผู้ รี วิ ว ยิ ง
ผู้ประกอบการสามารถเข้ าใจ และสามารถให้ บริการได้ ตรงตามความต้ องการของนักท่องเทียวมาก
เท่า ใด นั ก ท่องเทียวจะเลื อ กทีพั ก ทีผู้ ป ระกอบมี ความใส่ ใจ เข้ า ใจและมี ก ารปรั บ ตั วให้ เ ข้ ากับ
พฤติกรรมของนักเทียวอย่างสมําเสมอ
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเทียวได้ ให้ ความสําคัญในระดับเท่ากันคือ เรืองมี
ระบบการรั กษาความปลอดภั ยของพี พั ก อยู่ ในระดั บสูง มี อุ ป กรณ์ แ ละสิงอํา นวยความสะดวก
ส่วนกลางเพี ยงพอต่อผู้เข้ าพั ก มีการจัดพื นทีการให้ บริ การเป็ นสัดส่วนและสะดวกในการติดต่อ
และมีพืนทีลานจอดรถเพี ยงพอและสะดวกในการจอดรถ ปั จจัยเหล่ านีล้ วนเป็ นองค์ประกอบที
เสริมในเรืองของการให้ บริการทีดี และการจัดสรรพืนทีทีทําให้ นักท่องเทียวสามารถเข้ าใช้ บริ การ
ได้ อย่างสะดวกสบาย เป็ นเรืองทีผู้บระกอบการต้ องหมันสร้ างและหมันตรวจตราเพิ มเติมในการ
ให้ บริการในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนือง

9. ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครังต่อไป
จากการทําการทดสอบสมมุติฐานและการเก็บข้ อมูลเพือมาวิเคราะห์ในครังนีเพือการ
วิเคราะห์และสรุปข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และการตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเทียวให้ มากทีสุด ทางผู้วิจัยได้ สรุปปั ญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ ไขเพื อการจัดทําใน
ครังต่อไปดังนี
1.ในการวิจัยครังต่อไปผู้วิจัยอยากขยายกลุ่มเป้ าหมายทีมีความหลากหลายทังชาวไทย
และชาวต่างชาติ เพื อการเปิ ดตลาดและการศึกษาพฤติกรรมชาวต่างชาติเพิมเติม เนืองจากใน
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบรรยากาศและสิงแวดล้ อมทีเงียบสงบเหมาะสําหรั บการ
พักผ่อนเป็ นอย่างมาก เพือทําให้ การศึกษาครอบคลุมมากยิงขึน ทางผู้วิจัยจะเพิมเติมประเภทของ
กลุ่มเป้ าหมาย
2.ในการศึกษาครั งต่อไปต้ องการเพิ มเรื องของจิ ตวิ ทยาทีนําไปสู่พฤติกรรมและการ
ตัดสินใจเพือสร้ างการดึงดูดจากจิตใต้ สาํ นักหรือความต้ องการทีแท้ จริ งของผู้บริ โภค การสือสาร



การประชาสัมพั นธ์จะมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเทียวไปอย่าง
แม่นยํา
3.เพื อการศึกษาพฤติกรรมการเลือกทีพั กของลูกค้ าทีครอบคลุ มในเขตพืนทีอําเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ ควรจัดทําการรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทังจั งหวัด
เพือนําข้ อมูลมาดําเนินการเปรียบเทียบและพัฒนาต่อ
4.ครั งหน้ า อยากสัมภาษณ์ ผ้ ู ป ระกอบการและนั ก ท่องเทียวในประเด็น เดี ยวกันแต่
เพิมเติมเรืองของมุมมองและแนวคิด ความต้ องการและการสนองความต้ องการเพือหาจุ ดทีสร้ าง
ความประทับใจและการให้ บริการทีเกินความคาดหวัง

10. กิตติกรรมประกาศ
การค้ น คว้ า อิสระในครั งนี สํา เร็จ ลุ ล่ วงได้ ด้ว ยความกรุ ณ าจาก ดร.จิ ร าพร ชมสวน
อาจารย์ ทีปรึ ก ษาทีให้ คําแนะนํา ให้ ความรู้ การชี แนะแนวทางการศึ ก ษา ตรวจทานและแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องในงานวิจัยนี ตลอดจนให้ คาํ ปรึกษาในด้ านวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้ อ มูล
ของนักท่องเทียวทีเข้ าพักในทีพักพืนทีเขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพือนํามาทดสอบ
สมมุติฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียวในการเลือกทีพั กในพืนที
เขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทส่ี งผลกับระดับความสําคัญในส่วนประสมทางการตลาด
7Ps
สุดท้ ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณกนกกาญจน พรรษวุฒิ มารดาของผู้วิจัยทีเป็ นสุดยอด
ของผู้สนับสนุ น ตลอดจนครอบครัวพรรษวุฒิ พี น้ อง เพือน และเจ้ าหน้ าทีในคณะทีเป็ นกําลังใจ
สนับสนุ นการทําวิจัยอย่างทีดีเยียม และขอขอบคุณผู้ประกอบการทีพั กสําหรับความร่ วมมือ การ
ให้ ข้อมูลและการอนุ ญาตในการแจกแบบสอบถามเพื อจัดทํา งานวิจั ยนี ทําให้ ผ้ ูวิจัยได้ ส่ ง มอบ
ผลการวิจัยนีเพื อไปปรั บปรุงคุณภาพ การให้ บริ การกับนักท่องเทียวได้ ตามระดับความสําคัญใน
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps เพือนําไปสู่การเพิมรายได้ ให้ กับผู้ประกอบการ การขยายโอกาส
สําหรั บตลาดแรงงานให้ กับประชาชนในพื นที และทําให้ ผ้ ู ประกอบการสามารถนําผลสรุ ปและ
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองกับความต้ องการ
ของนักท่องเทียวทีได้ มาท่องเทียวเพือให้ ได้ รับการบริการทีดีมากขึนต่อไป
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