บทที1่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่ งประกอบด้วยธุ รกิจหลายประเภท ทั้งธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรื อธุ รกิจสนับสนุนต่างๆการซื้ อบริ การของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ถือได้วา่ เป็ น การส่ งสิ นค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา

(Invisible Export) เพราะเป็ นการซื้ อด้วยเงินตรา

ต่างประเทศ การผลิต สิ นค้า คือ บริ การต่าง ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวซื้ อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่ งผล ประโยชน์จะตกอยู่
ในประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคม
การท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อนคลาย ความตึงเครี ยด พร้อม กับการได้รับความรู ้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผดิ
แผกแตกต่างออกไปอีกครั้ง อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ในรู ปเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งจะมี
ส่ วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบั ดุลการชําระเงินได้ เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ก

ารท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วย

กระตุน้ ให้มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่ผอู ้ ยูใ่ นท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์
เป็ นหัตถกรรมพื้นบ้าน

ขายเป็ นของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว ซึ่ งสรุ ปได้วา่ บทบาทและความสําคัญของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ฉันทัช วรรณ
ถนอม, 2552)
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทําให้การ
ท่องเที่ยว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็ นองค์กรของภาครัฐซึ่งมี
บทบาท

ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรงภายใต้นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตาม

แผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กาํ หนดกลยุทธ์แผนการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในการ

ดึงดูดให้มี การท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่ งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทําให้เกิด การจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ ภาคธุ รกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่ งผลให้มี
การนําความเจริ ญ ไปสู่ ภูมิภาคในด้านต่างๆ อาทิการปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างระบบ
สาธารณูปโภค สิ่ ง อํานวย ความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2550)
คุง้ บางกะเจ้าเป็ นพื้นที่สีเขียวที่รวมทั้ง 6 ตําบล ตั้งอยูใ่ น อําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ได้แก่ ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางกอบัว ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางยอ และ ตําบลทรงคนอง

เป็ นพื้นที่ที่เหมาะกับการมาท่องเที่ยวและผักผ่อนเป็ นอย่างมาก รอบ ๆ พื้นที่ลอ้ มรอบไปด้วยป่ าที่เขียวขจีร่มรื่ น
คุง้ บางกะเจ้ายังถูกล้อมรอบไปด้วยแม่นา้ เจ้าพระยาเกือบทั้งหมดที่โค้งเว้าได้รูปกระเพาะหมูสวยงาม คุง้ บางกะ
เจ้าได้รับการยกย่องจากหนังสื อไทม์แมกกาซี นให้เป็ น The Best Urban Oasis of Asia เมื่อปี 2006 พื้นที่รอบ ๆ
คุง้ บางกะเจ้ามีพ้นื ที่ที่สวยงามและน่าสนใจให้ศึกษา เช่น สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางนํ้าบางนํ้าผึ้ง บ้านธูป
หอมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่ งห้อย โบราณสถานในวัดวาอาราม รวมถึง
สวนป่ า และสวนผลไม้ ดังนั้นนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าโดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะทําให้เข้าถึงการตัดสิ นใจที่นกั ท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่
คุง้ บางกะเจ้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
3. เพื่อศึกษาปั จจัยดึงดูดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและทิศทางของ
ธุ รกิจ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
สร้างผลกําไรสู งสุ ดให้กบั ธุ รกิจท่องเที่ยว
3. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุ งกิจการตลอดจนการ
บริ หารจัดการธุ รกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน สามารถดํารงกิจการให้อยูร่ อดบนเส้นทางธุ รกิจได้อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจยั นี้เป็ นการทําวิจยั เฉพาะประชากร นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าแล้วในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑล
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทัว่ ไปที่เคยมาท่องเที่ยวที่คุง้ บางกะเจ้า

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ ซึ่ งแบ่งเป็ น
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ ซึ่ งแบ่งเป็ น
1.2.1 ตํ่ากว่า 20 ปี
1.2.2 20 ” 40 ปี
1.2.3 41 - 60 ปี
1.2.4 60 ปี ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา ซึ่ งแบ่งเป็ น
1.3.1 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
1.3.2 ปริ ญญาตรี
1.3.3 สู งกว่าปริ ญญาตรี
1.4 อาชีพ ซึ่ งแบ่งเป็ น
1.4.1 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.4.2 พนักงานบริ ษทั เอกชน
1.4.3 รับจ้างทัว่ ไป
1.4.4 ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
1.4.5 นักเรี ยน / นักศึกษา
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.5.1 ตํ่ากว่า 5,000 บาท
1.5.2 5,001 ” 10,000 บาท
1.5.3 10,001 ” 20,000 บาท
1.5.4 20,001 ” 30,000 บาท
1.5.5 30,001 บาทขึ้นไป
1.6 สถานภาพสมรส ซึ่ งแบ่งเป็ น

1.6.1 โสด
1.6.2 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
1.6.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.1 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
2.2 ปัจจัยด้านราคา
2.3 ปัจจัยด้านสถานที่
2.4 ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
2.5 คน
2.6 กระบวนการ
2.7 ด้านกายภาพ
3. ปั จจัยอื่น ๆคือปั จจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว
3.1 การคมนาคม
3.2 แหล่งท่องเที่ยว
3.3 การบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อความเข้าใจร่ วมกันในการศึกษาวิจยั จึงได้นิยามศัพท์ที่กล่าวถึงในการศึกษาวิจยั ดังนี้
คุง้ บางกะเจ้าตั้งอยูใ่ นอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล ได้แก่ บาง
นํ้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกะเจ้า บางกอบัว และทรงคนอง เนื้อที่ประมาณ 11,818 ไร่ ด้วยลักษณะเป็ นเกาะ
ล้อมรอบด้วยแม่น้ าํ เจ้าพระยา และตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากอ่าวไทย

ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด 7P’s ประกอบด้วย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ ทอี่ าจจับต้ องได้ (Tangigle Products) และ ผลิตภัณฑ์ ทจี่ ับต้ องไม่ ได้ (Intangible
Products)

2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริ การ
กับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริ การ
ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอบริ การ
ให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่นาํ เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาใน
ด้านทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ (Channels)
4. ด้ านการส่ งเสริม (Promotions) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของ
การตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็ นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้ านกายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็ นแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็นเป็ นรู ปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง
ด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่
นําเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูก ต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
พื้นฐานและเป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั ซึ่ งมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดปั จจัยการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
4.แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
5.ประวึติความเป็ นมาคุง้ บางกะเจ้า
6. ตลาดของการท่องเที่ยว
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดการวิจยั
9. สมมติฐานการวิจยั
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ วงจร ชีวติ ของ
ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะ ดังกล่าว มีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะ มันเกี่ยวพันกับอุป
สงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคล ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่
และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสาคําคัญลง ปั จจัยส่ วนบุคคลที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. อายุ นักการตลาดต้องคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่ องของอายุดว้ ย
2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรื อโสด)ที่ทาํ งานนอกบ้านเพิม่ ขึ้นมากเรื่ อย ๆ นักการตลาด ต้องคํานึงถึง
ว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ื อรายใหญ่ ซึ่ งที่แล้วมาผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ นอกนั้นบทบาทของสตรี และ
บุรุษที่ซ้ื อซํ้ากัน
3. วงจรชีวติ ครอบครัว ขั้นนตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวติ ของครอบครัวเป็ นตัวกําหนดที่สาํ คัญของ
พฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวติ ของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขั้ นตอน ซึ่ งแต่ละขั้นนตอนจะมี
พฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน

4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิ พลต่อรายได้เป็ นอย่างมาก การรู ้วา่ อะไรเกิด ขึ้นกับ
การศึกษาและรายได้เป้ เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะแบบแผนการใช้ จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมี
Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญํูวงศ์, 2550) ในงานวิจยั นี้ศึกษาวัดตัวแปร ด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่อายุ อาชีพ และรายได้โดยนํา มาเชื่อโยงกับ ความต้องการ พฤติกรรม การ ตัดสิ นใจ และ
อัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่งสามารถเขาถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกํา หนดตลาดเป้ าหมาย ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนัอย่างใกล้ชิด ในความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล
1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
วัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะ สนใจสิ นค้าที่ เกี่ยวกับ
การรักษาสุ ขภาพซึ่งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่มีลกั ษณะ ใกล้เคียงกัน
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความส าคัญในเรื่ องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก เพราะ เพศที่แตกต่าง
กัน มีทศั นคติการรับรู ้และการตัดสิ นใจในเรื่ องการเลือกสิ นค้าที่บริ โภคแตกต่ าง โดยมากเกิดจาก สาเหตุ ใน
เรื่ องของการได้รับการเลี้ยงดูการปลูกฝังนิสัยมาตั้ง แต่ในวัยเด็ก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ งมี วัฒ นธรรมในการ
เลี้ยงดูเด็กผูช้ าย และเด็กผูห้ ญิงที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยส่ วนใหญ่เด็กผูช้ ายจะถูกเลี้ยงให้ มีความกล้า
แสดงออก และมีความรับผิดชอบเพื่อจะได้เป็ น หัวหน้าครอบครั วต่อไป ส่ วนเด็กผูห้ ญิงจะถูกเลี้ย งดูในลักษณะ
ที่ให้สงบเสงี่ยมและเป็ นผูต้ ามหรื อ เป็ นภรรยาที่ดี ทําให้มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในการไม่ค่อยกล้าแสดงความ
คิดเห็น จากที่กล่าวมา จึงอาจกล่าวได้วา่ ในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อสิ นคาและบริ การ
ของ ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง
3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยาร้าง หรื อเป็ นหม่าย ซึ่ งในอดีตถึง ปัจจุบนั เป็ นเป้ า
หมายที่ส าคัญ ของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสําคัญ มากยิง่ ขึ้นใน ส่ วนที่
เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรม การซื้ อที่แตกต่างกัน เช่นผูท้ ี่หยา
ร้าง หรื อเป็ นหม่ายจะเลือกแต่ งกายด้ วยเสื้ อผ้าที่หรู หรา ทันสมัยมีเอกลักษณ์
4. การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดีมา กก
วาผู้ ที่มีการศึกษาตํ่า เนื่องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ สู งกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่าจึงมี
แนวโนมที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า

5. อาชีพ (Occupation) อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการ สิ นค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกร หรื อชาวนาก็จะซื้ อสิ นคาที่จาํ เป็ นต่อการครองชีพ และสิ นค้าที่ เป็ น ปัจจัย
ผลิตเป็ นส่ วนใหญ่ส่วนพนักงานที่ทาํ งานในบริ ษทั ต่างๆส่ วนใหญ่จะซื้ อ สิ นค้าเพื่อเสริ มสร้าง บุคลิกภาพ
ข้าราชการก็จะซื้ อสิ นค้าที่จาํ เป็ น นักธุ รกิจก็จะซื้ อสิ นคาเพื่อสร้าง ภาพพจน์ให้กบั ตนเอง เป็ นต้น นักการตลาด
จะต้องศึกษาว่าสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะ จัดเตรี ยมสิ นค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
6. รายได้(Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจ
ของบุคคลจะกระทบต่อตราสิ นค้าและบริ การที่ตดั สิ นใจสถานภาพเหลานี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์อาํ
นาจการซื้อและทศันคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาด ต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่ วนบุคคล เนื่องจาก
รายได้จะมีผลต่ออํา นาจของการซื้ อคนที่มีรายได้ต่าํ จะมุ่งซื้ อ สิ นค้าที่จาํ เป็ นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อ
ราคามาก ส่ วนคนที่มีรายได้สูง จะมุ่งซื้ อสิ นคาที่มีคุณภาพดี และราคาสู งโดยเน้นที่ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ น
หลัก การศึกษาอาชีพและรายได้น้ นั มีแนวโนมสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ ชิดในความสัมพันธ์เชิง เหตุและผลเช่ นบุค
คลที่มีการศึกษาสู งจะมีโอกาสเลือกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าคนที่มีการศึกษาตํ่า กว่า
ศิริววรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งสวนตลาด ลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาํ คัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่
ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิ บายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1) อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่าง
กัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างของส่ วนตลาด นักการตลาด
ได้คน้ คว้าความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสําคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
2) เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาํ คัญเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปั จจุบนั นี้ ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทาํ งานมากขึ้น

3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ลักษณะครอบคัวเป็ นเป้ าหมายที่สาํ คัญของ
การใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิง่ ขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการ
ตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้าใดสิ นค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณา
ปั จจัยส่ วนบุคคลและโครงสร้างด้านสื่ อที่เกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดให้เหมาะสม
4) รายได้ การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็ นตัวแปรสําคัญในการกําหนด
ส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความรํ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่าํ
จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปั ญหาสําคัญในการแบ่งส่ วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็ น
ตัวชี้การมีหรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้า ในขณะเดียวกันการเลือกสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถือเกณฑ์ รูปแบบ
การดํารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่ วน
ใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ หรื ออื่น ๆ เพื่อให้กาํ หนดตลาดเป้ าหมายได้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่ วมกัน
Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญํูวงศ์, 2550) ในงานวิจยั นี้ศึกษาตัวแปร
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ โดยนํามาเชื่อมโยงกับความต้องการ พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการ กําหนดตลาดเป้ าหมาย ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
1) อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่าง กัน เช่น กลุ่ม
วัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจสิ นค้าที่เกี่ยวกับการ
รักษาสุ ขภาพ ซึ่ งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
2) เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญในเรื่ องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก เพราะเพศที่แตกตาง
กันมักมีทศั นคติ การรับรู้ และการตัดสิ นใจในเรื่ องการเลือกสิ นค้าที่บริ โภคแตกต่าง โดยมากเกิดจากสาเหตุ ใน
เรื่ องของการได้รับการเลี้ยงดู การปลูกฝังนิสัยมาตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีวฒั นธรรมในการ
เลี้ยงดูเด็กผูช้ าย และเด็กผูห้ ญิงที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยส่ วนใหญ่เด็กผูช้ ายจะถูกเลี้ยงให้มีความกล้าแสดงออก
และมีความรับผิดชอบเพื่อจะได้เป็ นหัวหน้าครอบครัวต่อไป ส่ วนเด็กผูห้ ญิงจะถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ให้สงบ
เสงี่ยมและเป็ นผูต้ ามหรื อเป็ นภรรยาที่ดี ทําให้มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในการไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น จาก
ที่กล่าวมา จึงอาจกล่าวได้วา่ ในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของ
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง
3) สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้าง หรื อเป็ นหม้าย ซึ่งในอดีตถึงปัจจุบนั เป็ นเป้ าหมาย
ที่สาํ คัญ ของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสํา คัญมากยิง่ ขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วย

ผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน เช่นผูท้ ี่หย่าร้าง หรื อเป็ น
หม้าย จะเลือกแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่หรู หรา ทันสมัยมีเอกลักษณ์
4) การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า เนื่องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า จึง
มีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
5) อาชีพ (Occupation) อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการสิ นค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกร หรื อชาวนา ก็จะซื้ อสิ นค้าที่จาํ เป็ นต่อการครองชีพ และสิ นค้าที่เป็ น ปัจจัย
การผลิตเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนพนักงานที่ทาํ งานในบริ ษทั ต่าง ๆ ส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้าเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพ
ข้าราชการก็จะซื้ อสิ นค้าที่จาํ เป็ น นักธุ รกิจก็จะซื้ อสิ นค้าเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กบั ตัวเอง เป็ นต้น นักการตลาด
จะต้องศึกษาว่าสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรี ยมสิ นค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
6) รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของบุคคล จะกระทบต่อตราสิ นค้าและบริ การที่ตดั สิ นใจ สถานภาพเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์
อํานาจการซื้ อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจาก
รายได้จะมีผลต่ออํานาจของการซื้ อ คนที่มีรายได้ต่าํ จะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อ
ราคามาก ส่ วนคนที่มีรายได้สูง จะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีและราคาสู งโดยเน้นที่ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ น
หลัก
การศึกษาอาชีพและรายได้น้ นั มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เช่น
บุคคลที่มีการศึกษาสู งจะมีโอกาสเลือกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าคนที่มี การศึกษาตํ่ากว่า
จากการทบทวนวรรณกรรมนักวิชาการดังกล่าวข้องต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว เหล่านี้ นํา มาเชื่อโยง
กับ ความต้ องการ พฤติกรรม การตัดสิ นใจ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค
ซึ่งสามารถเขาถึงและมี
ประสิ ทธิ ผลต่อการกํา หนดตลาดเป้ าหมาย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนัอย่าง
ใกล้ชิด
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาดบริการ
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549:29) กล่าวว่าในปั จจุบนั นักวิชาการทางด้านการตลาดหลายท่านได้
วิจารณ์ ส่ วนผสมทางการตลาด ที่รู้จกั กันในชื่อ 4Ps ซึ่ งได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 ว่าเป็ นมุมมอง

ที่ค่อนข้างแคบกันไป และไม่เหมาะสมที่จะใช้กบั การบริ การซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสิ นค้าโดยทัว่ ไป
Zeithaml and Bither(2000)ได้เสนอแนวคิดใหม่ในเรื่ องส่ วนผสมทางการตลาดสําหรับบริ การดังกล่าว
ประกอบด้วย ส่ วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมหรื อ 4Ps ( ได้แก่ Product price place และ Promotion) รวมกับอีก
3 ส่ วนคือ people process และ physical Evidence ดังนี้
บุคคล ( people)
บุคคลในที่น้ ีหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีส่วนในกระบวนการให้บริ การซึ่ งรวมถึงพนักงานของกิจการ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การและลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริ การด้วย ลักษณะเฉพาะของบริ การที่เรี ยกว่า ‘inseparability’
พนักงานของกิจการเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญทั้งในการผลิตบริ การและการให้บริ การ ในปัจจุบนั ซึ่งสถานการณ์
การแข่งขันทางธุ รกิจรุ นแรงขึ้น พนักงานยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่สร้างความแตกต่าง ( Differentiation) ให้กบั ธุ รกิจ
โดยารสร้างมูลค่าเพิ่มกับสิ นค้า ซึ่ งทําให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน นอกจากพนักงานของกิจการดังกล่าว
แล้วตัวลูกค้าเองรวมถึงลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริ การก็จะมีอทธิ พลต่อการรับรู ้ในเรื่ องการบริ การของผูซ้ ้ื อบริ การ
ด้วย
กระบวนการ (process)
หมายถึง ขั้นตอนหรื อกระบวนการในการให้บริ การ ระเบียบ รวมทั้งวิธีการทํางานซึ่ งเกี่ยวข้องกับการ
สร้างและการนําเสนอบริ การให้กบั ลูกค้า เช่น การตัดสิ นใจในเรื่ องนโยบายที่เกี่ยวกับลูกค้า และบุ คลากรของ
องค์การ เป็ นต้น
หลักฐานทางการยภาพ (physical Evidence)
หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการให้บริ การ สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมีปฎิสัมพันธ์กนั และ
องค์ประกอบที่จบั ต้องได้ต่างๆวึ่งทําหน้าที่ช่วยอํานวยความสะดวกหรื อสื่ อสารบริ การนั้นๆ
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่ องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม
ดังที่รู้จกั กันว่าคือ ‚4 Ps‛ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ ม
การขาย (Promotion)
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่าย

เพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อความสะดวกแก่
ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
อดุลย์ จาตุรงคกุล(2543:26) กล่าวในเรื่ องตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทาง การตลาด
(4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู ้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และ
สลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้เรื่ องเหล่านี้แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอ
ทางเลือกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางใน
การพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ป ร่ างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อ
กระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หี บห่อที่สะดุดตาอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาํ คัญก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคประเมิน
สิ นค้าเช่นกัน สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย
2.ราคา (Price) ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทําการประเมินทางเลือกและทําการ
ตัดสิ นใจ โดยปกติผบู้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงค วรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้ อหรื อทําให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่นๆ สําหรับการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดย
ถือเป็ นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสําหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาํ ให้การซื้ อลดน้อยลง
นอกจากนี้ราคายังเป็ นเครื่ องประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทําให้มี
ผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้าที่มีจาํ หน่ายแพร่ หลายและ
ง่ายที่จะซื้ อก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่นาํ เสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้
ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สิ นค้าที่มีของแถมในร้านเสริ มสวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทําให้สินค้ามีชื่อเสี ยง
มากกว่านําไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
4.การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ มการตลาดสามารถก่อ
อิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั ตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้
ผูบ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และมันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่า
สิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง

ส่ วนประสมของการตลาดบริการ (7Ps)
ผ.ศวิเชียร วงศ์ณิชชากุล,ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว,โชติรส กมลสวัสดิ (2550:17) เมื่อพูดถึงส่ วนผสมทาง
การตลาดก็มกั จะนึกถีง 4Ps อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางจัดจําหน่าย (piace) และการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด (promotion) แต่เนื่องจากในปั จจุบนั ที่ธุรกิจบริ การ หรื อบริ การเสริ มในลักษณะต่างๆมี
ความสําคัญมากขึ้น ทําให้ 4ps คงไม่เพียงพอที่จะเป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งขันในตลาดได้
อีกต่อไป ส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ แนะว่าควรต้องพิจารณาเพิม่ อีก 3 P,s อันได้แก่
5.People (พนักงานให้บริ การ)
พนักงานจะประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมดในองค์การที่ให้บริ การนั้น ซึ่ งนับรวมตั้งแ ต่เจ้าของ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานในทุกระดับ ซึ่ งบุคลากรดังกล่าวทั้งหมดมีส่วนสําคัญอย่างมากต่องานบริ การขององค์การ โดย
เจ้าของและผูบ้ ริ หารจะมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายในการให้บริ การ กําหนดอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กําหนดกระบวนการให้บริ การ รวมถึ งหาทางแก้ไขปรับปรุ งการให้บริ การ
ที่มีปัญหา ในส่ วนของพนักงานผูใ้ ห้บริ การ จะมีหน้าที่ตอ้ งพบปะให้บริ การลูกค้าโดยตรง รวมทั้งต้องทําหน้าที่
ให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆที่จะทําให้การบริ การนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ เช่นในร้านอาหาร พนักงานผู ้
ให้บริ การกับลูกค้าโดยตรง ได้แก่ พนั กงานให้บริ การจอดรถ บริ กรชาย- หญิง ที่ทาํ หน้าที่เสิ ร์ฟอาหาร ส่ วน
พนักงานในส่ วนสนับสนุน ได้แก่ พ่อครัว พนักงานล้างจาน พนักงานบัญชีและการเงิน เป็ นต้น
6.process ( กระบวนการให้บริ การ)
กระบวนการให้บริ การ นับเป็ นอีกส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ และต้องอาศัยพนักงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ หรื อเครื่ องมือทันสมัยในการทําให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพได้
เนื่องจากการให้บริ การโดยทัว่ ไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การตอบข้อซักถามหรื อ
การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริ การตามความต้ องการ การชําระเงินเป็ นต้น โดยในแต่ละขั้นตอนต้อง
ประสานเชื่อมดยงกันอย่างดี หากมีข้ นั ตอนใดไม่ดีหรื อติดขัด ย่อมส่ งผลให้กบั การบริ การไม่เป็ นที่พึงพอใจและ
ไม่สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้ เช่น ขั้นตอนการให้บริ การของสายการบินในปั จจุบนั เริ่ มจาก

การสารองที่นงั ้

การตรวจรับกระเป๋ า

การเช็คอินก่อนขึ ้นเครื่ อง

การลงจากเครื่ อง

การขึ ้นเครื่ อง

7.physical evidence (ตัวชี้คุณภาพการบริ การ)
ดัชนีช้ ีคุณภาพการบริ การ หมายถึง สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆขององค์การที่จะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพ
ของการให้บริ การ หรื อเป็ นสิ่ งที่ลุกค้าใช้เป็ นเครื่ องหมายแทนคุณภาพการให้บริ การขององค์การ ได้แก่ตวั ตึก
หรื อ อาคาร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ ให้บริ การ
การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ลานจอดรถ สวนห้องนํ้า ป้ ายประชาสัมพันธ์ แบบฟ อร์ มต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
ลูกค้ามักจะถือเป็ นปั จจัยหนึ่งสําคัญในการเลือกใช้บริ การจากองค์การใดองค์การหนึ่ง ยิง่ สิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพดูหรู หรา สะอาดสะอ้าน และสวยงามเพียงใกด ความน่าเชื่อถือในคุณภาพการให้บริ การก็มกั จะมีเพิ่ม
สู งขึ้นตามใปด้วย เช่น โรงแรมที่มี สถานที่จอดรถสะดวก กว้างขวาง มีการตกแต่งภายในล้อบบี้ไว้อย่างสวยงาม
มีหอ้ งนํ้าสะอาด หรื อใช้คอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยในการจองห้องพัก ก็มกั จะได้รับความวางใจในคุณภาพให้บริ การ
จากลูกค้า หรื อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ในระดับหนึ่งแล้ว
จากที่กล่าวมาทั้ง 4Ps และ 7Ps ล้วนเป็ นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยดูธุรกิจเป็ นหลัก แต่ถา้ มอง
จากลูกค้าเป็ นหลัก จะวางกลยุทธ์ทางการตลาดในแง่ 4 C’s คือ
ผลิตสิ นค้าที่ลุกค้าต้องการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลุกค้า (Customer’s want ) หลังจากนั้นทํา
การสื่ อสารให้ผบู้ ริ โภคหรื อลูกค้าทราบ (communication) และวางจัดจําหน่ายในช่องทางที่สามารถอํานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้า (convenience to buy ) และจําหน่ายสิ นค้าในราคาที่ลูกค้าพอใจ ( Consumer’s cost )
จากการทบทวนวรรณกรรมนักวิชาการดังกล่าวข้องต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด คน
กระบวนการ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ล้วนเป็ นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยดูธุรกิจเป็ นหลัก โดยถ้าเป็ น
ธุ รกิจบริ การควรใช้ 7Ps
3. แนวคิดปัจจัยการดึงดูดจจูงใจนักท่ องเทีย่ ว
ปัจจัยดึงดูดหรื อปัจจัยจูงใจ (Pull Factors) เป็ นปั จจัยจูงใจจากตัวแหล่งท่องเที่ยวเองที่กระตุน้ ให้ บุคคล
ตัดสิ นใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่ง ท่องเที่ยวใดแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ทั้งขึ้นอยู่
กับ
ลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่จะจูงใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพื่อต้องสนองความต้องการที่
เกิดขึ้น เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ความ สะดวกสบายในการเดินทาง ชื่อเสี ยง ความหลากหลาย
ของกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และอื่นๆ

(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อ้างใน นิรันดร ทัพไชย , 2550)ปัจจัยดึงดูดหรื อปัจจัยจูงใจ (Pull
Factors) เป็ นปั จจัยจูงใจจากตัวแหล่งท่องเที่ยวเองที่กระตุน้ ให้ บุคคลตัดสิ นใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวใดแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ทั้งขึ้นอยู่ กับลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่จะจูงใจ
ให้ นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพื่อต้องสนองความต้องการที่ เกิดขึ้น เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ชื่อเสี ยง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์
และอื่นๆ
ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะไม่นิยม เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ไกลๆ เนื่องจากเสี ยทั้ง เวลา
และค่าใช้จ่ายจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้า บริ เวณนั้นไม่มีสิ่งดึงดูดใจก็จะไม่เกิดการท่องเที่ยวขึ้น นัน่ แสดง
ให้เห็นว่า สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวเลือกเดินทาง ไปจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจซึ่ งนอกจากความสวยงามแล้ว ยัง ต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจนสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่ จะ เป็ นสถานที่
พักแรม ร้านอาหาร (วรรณา วงษ์วานิช , 2546) และมากไปกว่ านั้นจะต้องมีการนํา เสนอข้อมูล และภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ด้วย

เช่นกัน เพื่อนไปสู่ การชัก จูงหรื อเป็ นแรงจูงใจให้ นักท่องเที่ยวออก

เดินทาง (Cee Goossens, 2000)จากการวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดหรื อปัจจัยจูงใจ (Pull Factors) ในการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยพบว่า ป ร ะ เท ศไท ยนับ ว่ า เป็ นป ร ะ เท ศที่ มีท รัพ ย า ก ร หน้า 90 วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่ งเป็ นปั จจัยส าคัญที่มี อิทธิพล
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว

ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ไทย ซึ่งมีลกั ษณ ะโดดเด่นที่ สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ (ชยา
ภรณ์ ชื่นรุ่ งโรจน์ , 2532) โดยสามารถแบ่งประเภททรัพยากร การท่องเที่ยวได้เป็ น 3 ประเภทคือ 1) แหล่ง
ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน น้ าตก ภูเขา ทะเล และหาดทราย 2) แหล่งท่องเที่ยว
ทาง ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ได้แก่ วั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ
ล ะ พระบรมมหาราชวัง และ 3) แหล่งท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ได้แก่ งาน ประเพณี
วิถีชีวติ สิ นค้าพื้นเมือง (การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย, 2529) นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังพบนักวิชาการที่ ได้
นําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแรงจูงใจที่เป็ น ปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูดในการท่องเที่ยวอีก มากมาย
โดยมองว่าทั้ง 2 ปัจจัย เป็ นการตัดสิ นใจ 2 เรื่ องที่แตกต่างกันออกไป และเป็ นคนละช่วงเวลา อาทิ เช่น Dann
(1977) ได้กล่าวว่า ปั จจัยผลักดันในการ ท่องเที่ยวคือ ปั จจัยที่ทาํ ให้คนอยากที่จะเดินทาง ท่องเที่ยวประกอบด้วย
1) Physical Needs ความ ต้องการที่ตอบสนองความต้องการทางร่ างกาย 2) Social Needs ความต้องการในการ

เดินทางเพื่อให้ โอกาสในการเข้าสังคม 3) Culture Needs ความ ต้องการที่จะศึกษาเรี ยนรู้วฒั นธรรม ชนชาติ และ
การ ดํารงชีวติ ที่แตกต่างไปจากที่อยูอ่ าศัยเดิม 4) Esteem/ Prestige Needs ความต้องการความภาคภูมิใจที่ตนได้
เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ 5) Novelty Needs ความต้องการค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ สถานที่ใหม่ ๆ นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยวที่เป็ นปั จจัยที่ จะนําไปสู่ การกําหนดสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการไป เยือน เช่น
หากปั จจัยผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวคือ ต้องการไปผ่อนคลายความเครี ยดจากการทํา งาน เขา อาจเลือกไป
สถานที่ที่เงียบ ๆ ไม่ตอ้ งการพบปะผูค้ น แต่ หากปัจจัย ผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยว คือการสร้าง
ภาคภูมิใจให้กบั ตนเอง การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

ความ

อาจจะเป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมทัว่ ไป

Compton (1979) กล่าวว่า ปั จจัยผลักดันใน การท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยทางด้ านจิตวิทยาสังคม ประกอบด้วย 1) ก า
รหลีกหนี จากความจํา เจใน ชีวติ ประจํา วัน 2) การค้นหาและประเมินตนเอง 3) การ พักผ่อนหย่อนใจ 4)
ความรู ้สึกมีเกียรติ 5) การกลับสู่ ความเป็ นตัวเอง 6) การได้เยีย่ มเยียนญาติพี่นอ้ ง 7) การ มีโอกาสสร้าง
สัมพันธภาพทางสังคมกับบุคคลอื่น ส่ วน ปั จจัยดึงดูดหรื อปั จจัยทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1)
การได้พบสิ่ งแปลกใหม่ และ 2) การได้ ศึกษาเรี ยนรู้

4.แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ พบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายพึงพอใจไว้ดงั นี้
วรู ม (Vroom 1964: 8 ) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นผลจากบุคคลนั้นๆเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรม หรื อ
เข้าไปรับรู ้แล้วพอใจ โดยความหมายความพึงพอใจ สามารถแทนความหมายของเจตคติได้ ซึ่ งบางทีเรี ยกว่า
ทฤษฎีVI.E เนื่องจากองค์ประกอบทฤษฎีที่สาํ คัญคือ
V = Valance หมายถึง ความพึงพอใจ
I = Instumentality หมายถึง สื่ อเครื่ องมือ วิถีทางนําไปสู่ ความพึงพอใจ
E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆซึ่งบุคคลมีความต้องการและมี
ความคาดหวังในหลายสิ่ งหลายอย่างดังนั้นจึงกระทําด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ตอบสนองอาจจะแสดงในรู ปภาพสมการ
ดังนี้
แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย
จากสมการ หมายถึงแรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อการกระทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
เช่น ต่อการ
ประเมินผลผลงานขององค์การที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ น หรื อแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าร่ วมใน

กิจกรรมขององค์กรใดๆจะเป็ นผลที่เกิดจากเจตคติองค์กร หรื อการทํางานขององค์กรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่
คาดหมายไว้ถา้ มีเจคติที่ดีต่อองค์กรและได้รับการตอบสนองทั้งรู ปธรรม และนามธรรมเป็ นไปตามที่คาดหมาย
ไว้แรงจูงใจที่จะมีความรู ้สึกพึงพอใจก็จะสู งแต่ในทางกลับกันถ้ามีเจตคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่
เป็ นไปตามที่คาดห มายแรงจูงใจทีมีความรู้สึกพึงพอใจจะตํ่าไปด้วย ของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองหรื อ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง
กิตติศกั ดิ มีฤทธิ์ (2545: 19 ) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองเกิดเป็ นความรู ้สึกที่ดี ที่ชอบ ประทับใจ ที่มีต่อสิ่ งนั้นๆ โดยเมื่อพอใจสิ่ งใดแล้วก็แสดงออกทาง
พฤติกรรม โดยเข้าร่ วมกับกิจกรรม อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาที่กระทําให้กิจกรรมนั้น
จารุ ศรี ศิริองั คาวุธ (2545 : 8 ) ความพึงพอใจ เป็ นองค์ประกอบด้านความรู ้สึกของทัศนคติซ่ ึ งไม่
จําเป็ นต้องแสดงหรื ออธิ บายเชิงเหตุผลเสมอไป หรื อกล่าวได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู ้สึก
(Reactionary Feeling) ต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่แสดงออกมา(Yield) ในลักษณะของผลรับสุ ดท้าย
(Final Outcome) ของกระบวนการประเมิน (Evaluative Process) โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมิน
(Direction of Evaluation Result) หรื อไม่มีปฏิกิริยา (Non Reaction)ต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ นั้นก็ได้
อุบลลักษณ์ ไชยชนะ(2543 : 36 ) ความพึงพอใจในการเรี ยน หมายถึง ความรู้สึกหรื อทัศนคติที่เป็ นไปตามความ
คาดหวัง ที่จะทําให้เกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
Harrell and Frazier (1999,p.39) กล่าวความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความรู ้สึกของลูกค้าทั้งในแง่บวก
และแง่ลบเกี่ยวกับมูลค่าที่พวกเขาได้รับจากผลิตภัณฑ์ขององค์กรในแต่ละสถานการณ์ ทั้ งนี้ องค์กรจะพัฒนาอยู่
เสมอๆเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กรเพราะไม่เพียงแต่จะเพิ่มยอดขาย
เท่านั้น แต่ยงั ก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กรหรื อธุ รกิจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550,หน้า 119)

กล่าวว่าความพึงพอใจมีความหมายแตกต่างกันขึ้นอ

ยูก่ บั

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลระดับความพึงพอใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการและความชอบของ
ผูบ้ ริ โภค สิ นค้าที่มีการยอมรับโดยสมบูรณ์ในเดือนแรกอาจจะไม่พอใจในเดือนถัดไป เพราะรู ปแบบการใช้ชีวติ
รสนิยม หรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา

อุไรวรรณ แย้มนิยม (2546, หน้า 32) ความพึงพอใจของลูกค้าคือความรู้สึกยินดีหรื อผิดหวังของลูกค้า
อันเนื่องมาจากการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการทํางานจริ งของสิ นค้าหรื อผลประโยชน์จริ งของสิ นค้าที่เกิด
จากการรับรู้ดว้ ยตนเอง (product Perceived Performance) กับสิ่ งที่ลูกค้าคนนั้ นคาดหวัง (buyer’s expectation)
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะมีมากถ้าผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากผลิตภัณฑ์ตรงกับสิ่ งที่เขาคาดหวังหรื อเกิน
ความคาดหวังของลูกค้า (expectation) ได้รับอิทธิ พลมาจากประสบการณ์การซื้ อในอดีต เพื่อน คําแนะนําของ
พนักงานขาย นักการตลาด และข้อมูลของคู่แข่งขัน ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) ขึ้นอยูก่ บั
การรับรู ้ในตัวสิ นค้า และความคาดหวังในการซื้ อ ถ้าประสิ ทธิ ภาพการทํางานของสิ นค้าเป็ นไปตามที่ลูกค้า
คาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ ลูกค้าจะผูกผันทางใจกับตราสนค้าจนเป็ นความภักดีต่อตราสิ นค้าในที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมนักวิชาการดังกล่าวข้องต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้าน ความพึง
พอใจคือความรู ้สึกยินดีหรื อผิดหวังของลูกค้าหรื อนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของ
สิ นค้าหรื อการบริ การที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ของตนเอง
5.ประวัติความเป็ นมาของคุ้งบางกะเจ้ า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริ ไว้สาหรับกรมป่ าไม้ได้ใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานโครงการสวน กลางมหานคร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จพระราชดาเนินมายังโครงการสวนกลางมหานคร พื้นที่บางกะเจ้าเป็ นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยูใ่ กล้
กรุ งเทพฯ มากที่สุด และยังอยูใ่ กล้บริ เวณแหล่งอุตสาหกรรม ทางราชการจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ให้พ้นื ที่บาง
กะเจ้าเอื้อประโยชน์โดยการ เป็ นพื้นที่ ‚ปอด‛ เพื่อฟอกอากาศให้กรุ งเทพฯและจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 จึงให้อนุรักษ์พ้นื ที่สีเขียวบริ เวณบางกะเจ้า อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534 อนุมตั ิโครงการสวนกลางมหานคร เนื้อที่
ประมาณ 9,000 ไร่ เพื่ออนุรักษ์พ้นื ที่สีเขียว
บางกะเจ้า ที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ‚กระเพาะหมู ‛ คือพื้นที่บริ เวณแม่นา้ เจ้าพระยา ตีโค้งรอบจนเกือบเป็ น
เกาะ เป็ นพื้นที่ที่รวมเอา 6 ตาบลของ อาเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ ได้แก่บางกะเจ้า บางน้าผึ้ง บาง
กอบัว บางกระสอบ บางยอ และทรงคนอง
ภาพที่ 2.2: พื้นที่รอบเกาะบางกะเจ้า

ที่มา: เที่ยวบางกระเจ้ า ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชี ยสุขภาพ. (2557). สื บค้นจากhttp://www.kiddeproperty.com/index.php/2014-02-07-08-44-28/2014-04-18-10-51-17/120-2014-05-10-23-09-31/.
ด้วยความที่อยูค่ นละฝั่งแม่นา้ กับย่านใจกลางเมืองของกรุ งเทพฯ แต่มีสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ต้นไม้ ในปี 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย (Time Asia) ฉบับ Best of Asia 07’ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็ นปอดกลางเมือง
ที่ดีที่สุดในเอเชีย (The Best Urban Oasis) นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวและนักปั่ นทั้งไทยและต่างชาติเองก็ยงั รู ้จกั
บางกะเจ้าว่ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องของการเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเที่ยวเป็ นอย่างมาก
รวมทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชีวติ ของชาวบ้านในละแวกนั้นอีกด้วย
สถานทีท่ ่องเทีย่ วในบางกะเจ้ า
จุดเริ่ มต้นของเรานัดรวมพลกันที่ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ซึ่ งเปิ ดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8
โมงเช้า ” 5 โมงเย็น มาแต่เข้าซึ่ งเป็ นช่วงเวลานี้ยงั มีร้านค้าเปิ ดกันไม่มากนัก

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรื อเรี ยกสั้นๆว่า สวนศรี ในวันหยุดจะมีผคู ้ นมาออกกําลังกาย เดินเล่นทั้งยังเป็ นสวรรค์
ของนักปั่ นจักรยานและนักดูนกตัวยที่นี่เป็ นเหมือนโอเอซิ สผลิตออกซิ เจนให้คนเมืองด้วยพื้นที่สวนกว่า 200 ไร่
ร่ มรื่ นเย็นชื้นเพราะมีตน้ ไม้นานาพันธุ์ มีไม้ใหญ่และรากไทรปกคลุม บางพื้นที่มีอุโมงค์ตน้ ไม้แสนเก๋

จากสวนศรี เราก็ไปต่อยังพิพิธภัณธ์ปลากัดไทย ซึ่ งมีป้ายบอกไปอีกเพียง 700 เมตร เท่านั้นพิพธิ ภัณฑ์ ปลากัด
ไทย ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรู ปแบบ‛พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้ และการพักผ่อน
หย่อนใจ‛ เพื่อไปท่องเที่ยวและรับทราบความเป็ นมาของปลากัดไทยและความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์
ต่างๆ ที่ได้จดั แสดงไว้ ส่ วนจัดแสดงปลากัดในส่ วนนี้จะเป็ น ปลากัดสวยงามที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว
เช่น ปลากัดหางพระจันทร์ เสี้ ยว ปลากัดหางยาว ปลากัดยักษ์ และปลากัดสองหางแต่ละตัว มีความสวยงาม
บริ เวณเดียวกันมีอ่างปลาสําหรับเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตัวอ่อน ปลากัดจะมีอายุเฉลี่ย 8 ” 12 เดือน ด้วยอายุที่
สั้นนี้ทาํ ให้ สามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้รวดเร็ วไปด้วย ปั จจุบนั จึงมีปลากัดสี สัน ออกมามากมาย

บ้ านธูปหอมสมุนไพร และ บางกอกทรีเฮาส์ ด้านหน้าทางเข้าเป็ นซอยถนนคอนกรี ตเรี ยบคลองเล็กๆ มีป้าย
เขียนว่า หมู่บา้ น OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้านหน้ามีจกั รยานให้เช่าด้วย สําหรับใครที่อยากมาเที่ยวแค่บางกอกท
รี เฮาส์ก็สามารถเอารถมาจอดไว้ดา้ นหลังของตลาดแล้วมาเช่าจักรยานจากตรงนี้แล้วปั่ นเข้าไปได้ค่ะ เส้นทางปั่ น
ช่วงนี้ตอ้ งทรงตัวกันเล็กน้อยเพราะต้องปั่ นบนสะพานปูนขนาดกว้างเพียง 1-2 เมตร ที่ทอดผ่านชุมชมและลัด
เลาะไปตามป่ าชายเลนและร่ องสวน บ้ านธูปหอมสมุนไพร เป็ นแหล่งผลิตธูปหอม โดยกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
บางนํ้าผึ้ง ที่ใช้วตั ถุดิบจากสมุนไพรในท้องถิ่น ทั้งตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรู ด โดยคุณสมบัติสามารถใช้จุด
ไล่ยงุ ได้และมีกลิ่นหอมสมุนไพร

Bangkok Tree House ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเส้นทางเดียวกัน ที่นี่คือ รี สอร์ ตที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจากตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ตั้งอยู่
ริ มนํ้าท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีและสงบร่ มรื่ น หากเบื่อการนอนอยูท่ ี่บา้ นก็ลองแวะมานอนเล่นที่นี่กนั ได้

แผนทีเ่ ส้ นทางปั่นจักรยานบางกระเจ้ า

ที่มา : สถานที่ท่องเที่ยวบางกะเจ้า ( 2558) http://www.paiduaykan.com/travel

ทีพกั ในคุ้งบางกะเจ้ า
Bangkok Tree House” โรงแรมที่สร้างในคอนเสปการอนุรักษ์ธรรมชาติ สําหรับผูค้ นที่เดินทางเข้ามา ไม่วา่ จะ
เข้าพักหรื อแค่แวะมากินอาหาร จะได้สัมผัสกับสถานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

พบรัก ณ บางนํ้าผึ้ง - บางนํ้าผึ้ง

ผึ้งนาง โฮมสเตย์ - บางนํ้าผึ้ง.... อ่านต่อได้ที่ : http://www.chillpainai.com/scoop/6953

บ้านพักกลางสวน กลางนํ้า - ตลาดบางนํ้าผึ้ง.... อ่านต่อได้ที่ : http://www.chillpainai.com/scoop/6953

โฮมสเตย์อาภรณ์ - บางนํ้าผึ้ง.... อ่านต่อได้ที่ : http://www.chillpainai.com/scoop/6953

6.ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ท่ามกลางความคับคัง่ ของการจราจรบนถนนทุกสาย ทุกช่วงเวลาของกรุ งเทพมหานคร ภาพของคนปั่ น
จักรยานที่ค่อยๆ แทรกตัวเข้ามาร่ วมทางด้วยมีให้เห็นเพิม่ มากขึ้นทุกวันๆจักรยานกลายเป็ นปรากฎการณ์ที่
‚ฮอต‛ มากที่สุดของปี นี้ มีร้านค้าตัวแทนจําหน่ายจักรยานแบรนด์ดงั จากต่างประเทศมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
การเพิ่มพื้นที่ของการขายจักรยานตามช็อป เคาน์เตอร์ อุปกรณ์กีฬาของดิสเค้าน์สโตร์ ไปจนถึงห้างสรรพสิ นค้า
ชั้นนํา รวมไปถึงธุ รกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งจักรยาน เสื้ อผ้า อุปกรณ์เสริ ม ตลอดจนธุ รกิจ
ทางด้านท่องเที่ยวแม้แต่เว็บไซต์ดงั อย่างพันทิปก็ตอ้ งเพิ่มพื้นที่สาํ หรับกระทูท้ ี่พดู คุยเรื่ องของจักรยานโดยเฉพาะ
พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของกิจกรรม ‚รักการปั่ น‛ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลต่อม ‚อยากปั่ น ‛
ยังถู กกระตุน้ ต่อด้วยภาพของ Celebที่แชทและแชร์ ตามโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทําให้ตลาดจักรยานยิง่ คึกคักมากขึ้น
ปรากฎการณ์ต่างๆ กําลังถูกมอนิเตอร์ อย่างใกล้ชิดจากนักการตลาดเพื่อที่จะดูวา่ พลังที่เกิดขึ้นจะแรงพอในการ
สร้างสรรค์แคมเปญการตลาดให้กบั ลูกค้าเพื่อการขับเคลื่อนแบรนด์ได้อย่างเต็มที่หรื อไม่

ไม่ ใช่ เรื่องเล่น แต่ ปั่นกันเป็ นหมื่นล้าน
ปราณี ชุณหญิญโญกุล ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั สปอร์ ต ไบซิ เคิล ผูแ้ ทนจําหน่ายแบรนด์จกั รยานดังของ
โลก Specialized จากอเมริ กา และแบรนด์ Colnago จากอิตาลี ให้ความเห็นตรงกับผูป้ ระกอบการหลายค นว่า
มูลค่ารวมของธุ รกิจจักรยานไม่ชดั เจน เพราะเป็ นช่วงพีคสุ ดๆ ที่ยงั ไม่นิ่ง มีท้ งั ตลาดนําเข้าและส่ งออก ตลาดรถ
บ้าน อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง แต่คาดว่าน่าจะถึงหมื่นล้านบาท เฉพาะส่ วนรถนําเข้าหรื อรถสปอร์ ตยอดขายรวมในปี ที่
ผ่านมาประมาณ 5 พันล้านบาทขึ้นไป‚เคยไปงานแฟร์จกั รย านระดับโลกเมื่อหลายปี ก่อน จะตื่นเต้นกับแบรนด์
จักรยาน และนวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสากรรมนี้มาก แต่ใน 1-2 ปี นี้แบรนด์ระดับโลกเกือบทุกแบรนด์ถูกนํามา
ขายในเมืองไทยเกือบหมดแล้ว‛ตลาดของการแข่งขันเลยเริ่ มทวีความ HOT มากขึ้นตามลําดับ แต่กอ้ นเค้กที่ใหญ่
ขึ้น ทําให้ส่วนแบ่งของยอดขายของแต่ละรายยังมากพอในการทําธุ รกิจบุษยา ประกอบทอง รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . เอ็กซิ บิชนั่ ออกาไนเซอร์ จํากัด (นีโอ) ยํ้าว่า ตลาดจักรยานในประเทศยังอยูใ่ นช่วงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย 15-20% ในปี 2013-2014จากความมัน่ ใจกระแสจักรยานยังแรง ทํา
ให้การจัดงาน Bangkok Bike 2013 ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ได้รับความสําเร็ จอย่างมาก ทําให้เวลา
ผ่านไปเพียง 4 เดือน งาน Bangkok Bike 2013 ครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้นโดยมีผเู ้ ข้ามาร่ วมงานสู งถึง 117,000คน สามารถ
ทํายอดขายในงานประมาณ 74 ล้านบาท โดยจักรยานพับเป็ นประเภทที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงาน
รักสุ ขภาพ เรื่องหลัก
รักโลก เรื่องรอง
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจักรยานในบ้านเรา เป็ นไปตามไลฟ์ สไตล์ของผูค้ นที่เปลี่ยนไปกลุ่ม
แรกสุ ดคือ ปั่ นเพราะรักสุ ขภาพ ต้องการออกกําลังกาย ต้องการเล่นกีฬา และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นความ
ต้องการอันดับต้นๆ ของคนที่เดินเข้ามาในร้านขายจักรยานกันเลยทีเดียว
กลุ่มที่ 2 ซื้ อจักรยานเพื่อใช้
เป็ นการเดินทางในชีวติ ประจําวัน แม้ยงั มีสัดส่ วนที่ยงั น้อย แต่ได้มีอตั ราที่เพิ่มขึ้นอย่างร วดเร็ วมากใน 1-2 ปี ที่
ผ่านมาส่ วนกลุ่มอื่นๆ ที่ซ้ื อไปปั่ นตาม Celeb เกาะกระแส แลดูเท่ เอาไว้ โพสต์ และแชร์ ก็ไม่ใช่กลุ่มที่ใหญ่ แต่
เป็ นกลุ่มที่ละเลยไม่ได้ เพราะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีกาํ ลังซื้ อสู งทีเดียว 2 กลุ่มแรกคือลูกค้าเป้ าหมายสําคัญ
ที่สุดในตอนนี้ เพรา ะเรื่ องรักษาสุ ขภาพเป็ นเทรนด์ใหญ่ของคนในโลกอนาคตอย่างแน่นอน แต่การที่จะทําให้
กลุ่มคนปั่ นจักรยาน ก้าวข้ามมาสู่ การใช้จกั รยานเพื่อการเดินทางในชีวติ ประจําวันอยากจริ งจัง อาจจะยังเป็ นเรื่ อง
ยากในบ้านเรา ถึงแม้กระแสโลกร้อนจะเป็ นตัวกระตุน้ จิตสํานึกคนไทยหัวใจสี เขียว รวม ทั้งมาตรการต่างๆ ของ
รัฐบาลที่พยามจะผลักดันในหลายๆ เรื่ องแล้วก็ตาม

ตลาดใหม่ วัยรุ่ น และผู้หญิง
กลุ่มที่เข้ามาปั่ นจักรยานเริ่ มขยายกว้างมากขึ้นจากเด็กมหาวิทยาลัยยันคนในวัยเกษียณ เมื่อก่อนอาจจะ
เป็ นคนในวัยทํางานที่มีเงินระดับหนึ่ง แล้วอยากได้จกั รยานดีๆ ไปขี่ออกกําลังกาย หรื อกลุ่มคนสู งวัยที่ไม่ค่อยมี
ภาระเรื่ องงานมากแล้วก็จะนิยมปั่ นไปท่องเที่ยวปั จจุบนั 2กลุ่มนี้ยงั เป็ นกลุ่มหลัก โดยสัดส่ วนของคนทํางานอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี จะมีจาํ นวนมากที่สุด ในขณะเดียวกันวันนี้มีกลุ่มเด็กวัยรุ่ นและผูห้ ญิงก็จะหันมาสนใจเพิ่มขึ้น
ด้วย‚เมื่อก่อนเด็กมหาวิทยาลัยก็จะมาเล่นพวกฟิ กเกียร์ แต่ประเภทนั้นก็อาจจะเป็ นแนวแฟชัน่ ไปเร็ ว มาเร็ ว ฟิ ก
เกี ยร์ ตอนนี้แทบจะไม่เห็นแล้ว แต่จะหันมาขี่จกั รยานสปอร์ ตกันมากขึ้น ‛ ปราณี กล่าวจักรยานเลยถูกแบ่ง
ออกเป็ นหลายประเภทมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกับการปั่ นของกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม
5 กลุ่มหลักของจักรยาน
วารุ ณี มหาชนก ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั TCA (Thailand Cycling Alliance) By UWC Ltd ตัวแทน
จําหน่ายรถนําเข้าแบรนด์ดงั เบียงชี่ (Biachi) จากอิตาลี อธิ บายว่าปั จจุบนั จักรยานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือจักรยานบ้านทัว่ ไป และจักรยานทางเลือก ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นจักรยานนําเข้าที่กาํ ลังเป็ นกระแสอยูใ่ นตอนนี้
โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มหลักคือ
1.จักรยานเสื อภูเขา Mountain Bike เมื่อประมาณ 10 ปี ก่อนบ้านเราจะเริ่ มจากจักรยานประเภทนี้ เพราะ
เป็ นรถที่ค่อนข้างลุยเหมาะสําหรับถนนที่อาจจะขรุ ขระ เป็ นลูกรัง หรื อขี่ในป่ า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ซึ่ งเหมาะกับประเทศที่ยงั ไม่เจริ ญมากนัก บ้านเมืองกําลังพัฒนา เป็ นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในปั จจุบนั แต่อตั ราการ
เติบโตจะลดลงลง
2. จักรยานเสื อหมอบ Road Bike โตเร็ วมากใน 4-5 ปี ที่ผา่ นมา เสื อหมอบจะเป็ นรถถนน เหมาะกับการ
ขี่บนถนนเรี ยบๆ เน้นความเร็ ว ดังนั้นจึงเป็ นที่นิยมสําหรับการขี่ในเมืองเช่นกัน
3. จักรยานทัวร์ ริ่ง Touring Bicycle เน้นปั่ นทางไกล นานๆ ยาวๆ เพื่อการท่องเที่ยว
4. จักรยาน ซิ ต้ ีไบค์ City Bikesจักรยานประเภทนี้จะโตในเมือง และคนเริ่ มเปลี่ยนเทรนด์มาขี่จกั รยาน
มากขึ้น เป็ นกลุ่มที่โตมากในปี นี้ประมาณ 200%
5. จักรยานแบบพับได้ Folding Bikes ที่มีเสน่ห์ตรงสามารถพับเคลื่อนย้ายได้ง่าย

สําหรับยอดขายในแต่ละกลุ่มวารุ ณีกล่าวว่า เป็ นยอดขายของเสื อภูเขาประมาณ 50% เสื อหมอบ
ประมาณ 30- 35% ที่เหลือเป็ นซิ ต้ ีไบค์ รถพับ และทัวร์ ริ่ง แต่ซิต้ ี ไบค์จะมีแนวโน้มโตเร็ วกว่าตัวอื่น โดยเฉพาะ
เขตในพื้นที่ภาคกลาง หรื อกรุ งเทพฯ
ซื้อรถแถมทริป พ่ วงเพือ่ นรู้ ใจ
การจัดทริ ปจักรยานที่สอดคล้องไปกับประเภทของรถ คือจุดขายหนึ่งที่ได้ใจลูกค้า การตัดสิ นใจซื้ อรถ เพราะ
สนใจทริ ปเป็ นเรื่ องจริ งเมื่อผูป้ ระกอบการมองว่าไม่ได้ขายจักรยานอย่างเดียว แต่เป็ นการขายอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่
มีแอคทิวติ ้ ี ดังนั้นเมื่อไม่ทาํ กิจกรรม แล้วลูกค้าจะเข้าใจได้อย่างไ ร วารุ ณียอมรับว่าบริ ษทั โตมาได้เป็ นเพราะ
การจัดกิจกรรมเป็ นหลัก ‚ที่บริ ษทั เจ้าของและพนักงานปั่ นจักรยานหมดทุกคน เราเริ่ มจากการชอบปั่ นและอยาก
มีสังคม และต้องการคุยกับคนที่พดู ในเรื่ องเดียวกัน ลูกค้าเองเมื่อเขารู ้วา่ การซื้ อรถจะได้คุณประโยชน์กลับไปใน
เรื่ องของการมีสังคม ซื้ อไปแล้วมีเพื่อนไปปั่ นด้วย เขาจะชอบมาก ดีกว่าซื้ อไปแล้วไปปั่ นอยูค่ นเดียว ‛หลายคน
เห็นทิวทัศน์สวยๆ ในหนังสื อท่องเที่ยว เห็นฟ้ า เห็นภูเขา ใจอยากไป แต่เพื่อนไม่มี ท ริ ปก็จะช่วยให้ความฝันนั้น
เป็ นความจริ ง TCA ในเมืองไทยเป็ นผูด้ ูแลแบรนด์เบียงชี่ในประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชาด้วย ซึ่ งในประเทศ
นั้นๆ ก็จะมีการจัดทริ ปเช่นเดียวกัน ‚ช่วงแรกๆ ที่ไปจัดทริ ปร่ วมกับพาร์ ทเนอร์ ในต่างประเทศก็จะมีเสี ยงคัดค้าน
ว่าไม่ควรทํา ไม่มีใครเชื่อว่ากา รจัดกิจกรรมสันทนาการที่ไม่ใช่การแข่งขัน ไม่มีมีถว้ ยและเงินรางวัลล่อใจจะมี
คนเข้าร่ วม แต่ตอนนี้พวกเขารู ้แล้วว่าคิดผิด‛ ปัจจุบนั TCA จัดทริ ปประมาณ ดือนละ 6-7 ครั้ง โดยใช้งบประมาณ
ทางด้านการทําตลาดเป็ นหลัก ประเภทของรถที่จดั บ่อยคือเสื อหมอบเพราะเป็ นเทรนด์ที่ยงั คงแรง และหา
เส้นทาง หาคนเข้าร่ วมง่ายกว่าเสื อภูเขา ซึ่ งการหาเส้นทางยากกว่า ‚ลงโฆษณาก็ส่วนหนึ่ง แต่การจัดทริ ปดีๆ ก็
คือจุดต่างที่สาํ คัญและทําให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงมากกว่า ‛ วารุ ณียนื ยันจากเดิมการจัด ทริ ปไม่ได้
กําหนดว่าจะต้องเป็ นลูกค้าเบียงชี่เท่านั้น จักรยานแบรนด์อะไรก็ได้มาร่ วมสนุกกัน ซึ่ ง คนเข้าร่ วมเลยเยอะมาก
แต่ต่อมาเริ่ มลดจํานวนลง สวนทางกลับกลุ่มลูกค้าของเบียงชี่ที่มีอตั ราเพิ่มขึ้น ทําให้ลูกค้าต้องการ Exclusive
ปั จจุบนั เลยมีการจัดเฉพาะกลุ่มของเบียงชี่เท่านั้น
อยากรักสุ ขภาพ รักโลก แบบไม่ ต้องแพง ทาได้ หรือเปล่ า
รถสวย ชุดเท่ ดูแพง เป็ นปั จจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้หลายคนคิดหนักว่าการขี่จกั รยานคือสิ่ งที่เหมาะกับคน
รวยเท่านั้นหรื อเปล่า ตลาดก็จะเป็ นแบบ Niche Market เพราะสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นของนําเข้า อะไหล่ก็หายาก
ทุกอย่างเลยดูแพงไปหมดเมื่อตลาด Niche กลาย เป็ น Mass มาก การแข่งขันก็รุนแรงมากขึ้น ราคาสิ นค้าโดย
เฉลี่ยก็อาจจะลดลงมาให้คนจับต้องได้ง่ายขึ้น หลายคนที่เข้ามาปั่ นจักรยาน ถ้าเป็ นคนที่มีกาํ ลังซื้ อ ก็จะต้องการ
แบรนด์นาํ เข้าดีๆ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ราคาจักรยานที่นิยมซื้ อส่ วนใหญ่ ถ้าเป็ นเสื อภูเขาราคาจะอยูท่ ี่หมื่นบาทต้นๆ

เสื อหมอบจะอยูท่ ี่ 2 หมื่นปลายๆ ถึง 3 หมื่น เป็ นราคาเฉลี่ยที่หลายคนตั้งบัดเจ็ทเล่นกันอยูต่ อนนี้หลังจากปั่ นไป
สักระยะก็อาจจะซื้ อคันใหม่ที่ราคาแพงขึ้นจนถึงหลัก 7-8 แสนบาทที่ประกอบด้วยคาร์ บอนที่มีน้ าํ หนักเบามี
ประสิ ท ธิ ภาพในการขับขี่สูงแต่ อีกหลายคนก็สามารถซื้ อจักรยานราคา นําเข้าจากจีนราคาประมาณคันละ
ประมาณ 4-5 พันบาท หรื อรถมือ 2 จากญี่ปุ่นราคาประมาณ 8- 9 พันบาท ซึ่ งสามารถใช้ขี่ได้เหมือนกัน เพียงแต่
รถประเภทนี้ขี่ไปต่างจังหวัดเพื่อท่องเที่ยวอาจไม่เหมาะ เพราะนํ้าหนักจะเยอะกา รออกแบบ ไม่ได้เอื้อกับการขี่
ทางไกล ‚เหมือนรถยนต์ คุณจะขี่มิราจหรื อเบนซ์ก็ได้ ไปถึงเป้ าหมายเหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั กําลังซื้ อ ดังนั้นไม่
ต้องรวยก็สามารถปั่ นได้เหมือนกัน ‛ ปราณี ให้ความเห็นหรื อหากซื้ อจักรยานลู่วงิ่ แล้วปล่อยให้เป็ นที่แขวนผ้า
หรื อซื้ อแพ็คเกจฟิ ตเนส แล้ วไม่ได้ใช้การซื้ อจักรยานดีสักคันก็ไม่น่าจะเป็ นเรื่ องที่แพง เมื่อไรกระแสสมาร์ทโฟ
นราคาหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป หรื อไอโฟนราคา 2 หมื่นกว่าบาทที่ทาํ ยอดขายถล่มทลายให้กบั วัยรุ่ นไทย พลิกกลับ
กลายเป็ นเอามาแข่งกันซื้ อจักรยานดีๆ ปั่ นเพื่อสุ ขภาพ ตลาดของจักรยานคงฮอตเว่อร์ กว่
านี้ แน่นอน แต่คง
เป็ นไปได้ยาก
ข้ อจากัดในการทาตลาดจักรยานในเมืองไทย
1.
2.
3.
4.

เลนจักรยานยังมีนอ้ ย
ที่มีอยูก่ ็กลายเป็ นที่วางหาบเร่ และที่จอดรถ
ขาดความเข้าใจระหว่างคนใช้ถนนด้วยกัน
ขาดที่จอดรถ แม้ออฟฟิ ศบิวดิ้ง ห้างสรรพสิ นค้าหลายแห่งจะทําที่จอดรถจักรยานไว้เฉพาะ แต่นกั ปั่ น ก็
ขาดความมัน่ ใจ เพราะอุปกรณ์จกั รยานที่ราคาแพงสามารถถอดชิ้นส่ วนไปขายได้ง่าย
5. อากาศที่ร้อน ทําให้การปั่ นเพื่อไปทํางานเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคิด
6. การแลกพื้นที่ถนนส่ วนหนึ่งเพื่อนํามาใช้เป็ นทางจักรยาน โดยให้ผขู ้ บั รถเป็ นผูเ้ สี ยผลประโยชน์เป็ น
นโยบายเชิงขัดใจ มหาชนที่ไม่มีหน่วยงานไหนอยากผลักดันจริ งจัง
7. การเปลี่ยนค่านิยมจากการให้ความสําคัญแก่ผทู ้ ี่แสวงหาความสะดวกสบาย มาเป็ นการให้ความสําคัญ
ต่อผูไ้ ม่สร้างผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ยังเป็ นเรื่ องยากในบ้านเรา
“ไบค์ เซ็นเจอร์ ” ธุรกิจสี เขียว
‚ไบค์เซ็นเจอร์ ‛ เป็ นธุ รกิจที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่รักการปั่ นและมองเห็นช่องว่างในการทําธุ รกิจพร้อมๆ
กับได้ออกกําลังกายและรักโลกไปด้วยโดยการจัดตั้งเป็ นบริ ษทั รับส่ ง- เอกสารในพื้นที่กรุ งเทพมหานครด้วย
รถจักรยานมนตรี ฉันทะยิง่ ยง เล่าว่า ตอนแรกๆ ก็ไม่ได้ทาํ เป็ นรู ปแบบจริ งจัง เริ่ มจากมีการบริ การรับส่ งอาหาร
หรื อของเล็กๆ น้อยที่ราคาไม่แพงให้กบั กลุ่มเพื่อนๆ จนตอนหลังเกิดเป็ นความไว้ใจ และมีงานเพิ่มขึ้นจนต้องตั้ง

เป็ นบริ ษทั อย่างจริ งจัง และมีรูปแบบที่รองรับการทํางานแบบแมสเซ็นเจอร์ อย่างแท้จริ ง ปัจจุบนั พนักงานประจํา
ทั้งหมดประมาณ 6 คน และยังมีพนักงานบริ ษทั ทัว่ ไปที่ชอบกา รปั่ นจักรยานเข้ามาเป็ นกําลังเสริ มด้วยเป็ นบาง
เวลาทุกเช้ากลุ่มคนเหล่านี้จะมาบริ หารจัดการกับงานทั้งหมดที่ได้รับมาในแต่ละวัน และแบ่งเส้นทางในการ
รับส่ งเอกสารกัน เพื่อให้ได้ใช้คนที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดระยะทางไม่เกี่ยง ‚ ไบค์เซ็นเจอร์ ‛ สามารถส่ งได้
ทัว่ กรุ งเทพฯ แต่หากเป็ นเส้นทางที่ไกลออกไปมากๆ อาจจะเพิ่มค่าบริ การ หรื อแนะนําให้ใช้มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง
ทัว่ ไปสําหรับราคาค่าบริ การของลูกค้าทัว่ ไป จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ราคาประมาณ 90 บาท แต่ถา้ ต้องรับของ
กลับมาที่เดิมด้วยต้องเพิ่มอีก ครึ่ งหนึ่งคือ 45 บาทส่ วนลูกค้าองค์กรที่มีการบอกวันล่วงหน้าแน่นอนว่าไปรับวัน
ไหนส่ งวันไหนจะได้ส่วนลด 20 บาทต่อครั้งทุกวันนี้ ไบค์เซ็นเจอร์ จะรับงานสู งสุ ดจากลูกค้าประมาณ 8 ราย
จํานวนงานประมาณ 36 ชิ้นต่อวัน สร้างรายได้ให้กบั พนักงานประมาณ 9 พันบาทต่อคน
รถพับ หน้ าตา น่ าถีบ
จักรยานพับได้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยหัวใจรักการปั่ น จะเห็นได้จากความฮอตฮิตที่มากที่สุดในงาน
Bangkok Bike 2013 ครั้งที่ผา่ นมาปั จจุบนั มีการรวมกลุ่มตั้งเป็ นชมรมจักรยานพับได้ ประเทศไทย Thailand
Folding Bicycle Club (TFBC) มีสมาชิกชมรมประมาณ 600 คน
กลุ่มนี้นอกจากการปั่ นจักรยานทัว่ ไป
แล้ว ยังร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับกลุ่มอื่นๆ ด้วย เช่น การร่ วมกิจกรรมกับ กทม. หรื อ สสส. ร่ วมกิจกรรมปั่ นปั น
ปัญญา บางคนบอกว่ามันเหมือนคนโตขี่รถเด็ก หลายคนมองว่าไม่น่าปลอดภัย แต่ ศรชัย นิมะวรารัตน์ ประธาน
รถพับให้ความเห็นว่า สําหรับคนที่ชอบรถพับเพราะเข้าใจว่าสมรรถนะของมันพอๆ กับเสื อภูเขา แต่สามารถพา
ไปไหนได้สะดวกกว่ามาก ทําให้โอกาสที่จะขี่มีมากกว่า สําหรับเสน่ห์ของรถพับ ซึ่ งมีวงล้อไม่เกิน 20′ อยูต่ รงที่
1.ลงตัวที่สุดกับชีวติ ชาวกรุ ง เพราะสามารถพับแล้วเอาขึ้น MRT และแอร์พอร์ตลิงค์ได้ ในขณะที่จกั รยาน
สามารถขึ้นรถไฟฟ้ า BTS ได้อย่างเดียว
2.ตัวเล็กช่วงสั้น มีความคล่องตัวมากในการขับขี่
3. ขึ้นรถไฟฟรี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าระวาง
4. ใส่ แท็กซี่ หรื อรถส่ วนตัวไปปั่ นที่ไหนก็ได้
5. สามารถหิ้วขึ้นลิฟท์ เข้าคอนโด หรื อออฟฟิ ศได้สะดวก
ส่ วนราคารถพับได้ หน้าตา น่าถี บหาซื้ อกันได้ในราคาประมาณ 5-6 พันบาท เป็ นรถพับจากจีน แต่ถา้
สมรรถภาพดีมากส่ วนใหญ่ก็เล่นกันอยูท่ ี่ราคา 4-5 หมื่นบาท

รักจะปั่น แต่ ต้องเท่ ต้ องมีเงินสั กเท่าไร
จักรยานแบบสปอร์ตนําเข้า ราคา 10,000 ” 500,000 บาท
ชุดขี่จกั รยาน
1,000 ” 10,000 บาท
หมวกกันน็อค
500 ” 10,000 บาท
ถุงมือ
500 ” 8,000 บาท
รองเท้า
3,000 ” 10,000 บาท
ถ้าไม่เอาเท่ จักรยานคันละ 4-5 พันบาท กางเกงวอร์ ม เสื้ อวอร์ ม รองเท้าผ้าใบก็ขี่ได้เหมือนกัน
Marketeer เดือนมกราคม 2557
ศูนย์ วจิ ัยกสิ กรตลาดการท่องเทีย่ ว
ในปี 2560 ธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อย่างธุ รกิจโรงแรม และบริ ษทั นํา เที่ยว รับอานิสงส์ จาก
สถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยธุ รกิจโรงแรมและบริ ษทั นําเที่ยว ราย
กลางและเล็กมีโอกาสให้บริ การรองรับนักท่ องเที่ยวที่มีจาํ นวนมากขึ้น จา กมาตรการและการสนับสนุน จาก
ภาครัฐ รวมถึงมีโอกาสเจาะตลาดการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) อย่างไรก็ตามธุ รกิจโรงแรม และ
บริ ษทั นนําเที่ยวรายกลางและเล็กยังต้องปรับกลยุทธ์รับมือต่อความท้าทาย ทั้งการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น
รวมถึงตัวกลาง ที่ให้บริ การทําธุ รกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์ เน็ต (Online Travel Agent: OTA) ที่เข้ามา
มีบทบาทในการให้บริ การด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
แนวโน้ มภาคการท่องเทีย่ วปี 2560 ยังเติบโตอย่างต่ อเนื่องจากปี 2559
ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2559 ที่ผา่ นมา มีการเติบโตทั้งในด้าน จํานวนนักท่องเที่ยว และ
รายได้จากภาคการท่ องเที่ยว โดยในปี 2559 มีนกั ท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติท่ องเที่ยวประเทศไทย จํานวน 32.6 ล้าน
คน ขยายตัวร้อยละ 9.0 จากปี 2558 และนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ 149 ล้านครั้ง (1 คน
ท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง) ขยายตัวร้อยละ 7.3 จากปี 2558 โดยการท่องเที่ยวของทั้ง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ
ชาวไทยก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวโดยรวม 2.51 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 11.1 จากปี 2558
สําหรับในปี 2560 นี้ สถานการณ์การหดตัวของจํา นวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากั บกรุ๊ ปทัวร์ ซึ่งเป็ นผลมา
จากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรี ยญในปี 2559 มีแนวโน้มผ่อนคลายลง ประกอบกับการต่ออายุ มาตรการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวม21ประเทศ จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม2560น่าจะช่วยกระตุน้ การท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ฟ้ื นตัวขึ้น อีกทั้งยังมีตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆ ช่วยหนุนภาคการ
ท่องเที่ยว ในปี 2560ทั้งชาวอาเซี ยนและชาวยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซี ยที่ฟ้ื นตัวขึ้น
จากปี 2559 โดยศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย คาดว่า จํา นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 2560
น่าจะอยูท่ ี่ 33.50-34.15 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 2.8-4.8 จากปี 2559 โดยการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติน่าจะก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวคิดเป็ นมูลค่ า 1.76-1.79 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 7.39.1 จากปี 2559
สําหรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัญญาณที่ดีต้ งั แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 โดยภูมิอากาศ ที่
หนาวเย็นยาวนานมาจนถึงในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็ นปั จจัยหนุนการท่ องเที่ยวในภาคเหนือ และ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับการนํา เสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ อย่างการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท
น่าจะส่ งผลให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยสะพัดไปสู่ พ้นื ที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตลอดปี
2560 โดยศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย คาดว่า ในปี 2560 จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายป ระเทศ 158.2-159.7
ล้านครั้ง (1 คน ท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง) ขยายตัวร้อยละ 6.2-7.2 จากปี 2559 โดยการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยน่าจะก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวคิดเป็ นมูลค่า 9.30-9.38 แสนล้านบาทขยายตัวร้อยละ 7.0-8.0
จากปี 2559 กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2560 ที่มีแนวโน้มขยายตัว ทั้งจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและชาวไทย น่าจะก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวโดยรวม 2.69-2.73 ล้านล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 7.2-8.7 จากปี 2559
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องรับอานิสงส์ จากสถานการณ์ การท่ องเทีย่ วที่ มีแนวโน้ มขยายตัว
ธุ รกิจโรงแรมรับอานิสงส์จากการให้บริ การที่พกั รองรับนักท่องเที่ยว และการฟื้ นตัวของตลาดการจัด
งานในปี 2560 ธุ รกิจโรงแรมรายใหญ่บรรเทาความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจ ด้วยการมุ่งเพิม่ สัดส่ วนรายได้จาก
การรับบริ หารโรงแรมมากขึ้น จากเดิมที่สัดส่ วนรายได้หลักของธุ รกิจโรงแรมรายใหญ่ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ
50มาจากการเป็ นเจ้าของลงทุนก่อสร้างโรงแรมเอง นอกจากนี้ ธุ รกิจโรงแรมรายใหญ่ยงั ให้ความสําคัญกับการ
กระจายการลงทุนธุ รกิจโรงแรมในต่างประเทศ อีกทั้งยังให้ความสําคัญ กับการเพิ่มรายได้จากการให้บริ การอื่นๆ
อย่างสถานที่จดั งานประชุมและสัมมนา งานแต่งงาน และงานอีเว้นท์ ในส่ วนของธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็ก
เผชิญการแข่งขันจากบริ การที่พกั ประเภทอื่นๆ เช่นคอนโดมิเนียม เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ บ้านพัก เป็ นต้น ซึ่ งตั้ง
ราคาที่พกั แข่งขันกับโรงแรมระดับสามดาวลงมาที่ส่วนใหญ่เป็ นธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็ก
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2560 ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยมี
แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากในปี 2559 ส่ งผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับอานิสงส์จากการให้บริ การที่พกั

รองรับนักท่องเที่ยว ประกอบกับแนวโน้มการฟื้ นตัวขอ งตลาดการจัดงาน ทั้งงานประชุมและสัมมนา งาน
แต่งงาน และงานอีเว้นท์ น่าจะช่วยเพิ่มรายได้จากการให้บริ การสถานที่จดั งาน ส่ งผลให้ ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย คาด
ว่า รายได้ของธุ รกิจโรงแรมในปี 2560 ครอบคลุมถึงรายได้จากการให้บริ การห้องพัก และรายได้อื่นๆ อย่างการ
ให้บริ การสถานที่จดั งาน น่าจะอยูท่ ี่ 564,000-574,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5 จากปี 2559การหดตัว
ของจํานวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ ปทัวร์ ในปี 2560 ผ่อนคลายลง ส่ งผลให้บริ ษทั นําเที่ยวฟื้ นตัว
บริ ษทั นํา เที่ยวยังคงรุ กขยายตลาดการนํา เที่ยวในต่า งประเทศ (Outbound) โดยประเทศที่มีจาํ นวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวโดยใช้บริ การแพ็กเกจทัวร์ สูงเป็ นลํา ดับต้นๆ ส่ วนใหญ่เป็ นประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก อย่างมาเลเซี ย ญี่ปุน จีน สปป.ลาว เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิ งคโปร์ ทั้งนี้ การแข่งขันของบริ ษทั
นําเที่ยวในการจัดโปรโมชัน่ แพ็กเกจทัวร์ ที่เป็ นไปอย่างรุ นแรงในปี 2560 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดโปรโมชัน่
ด้านราคา ทั้งแพ็กเกจทัวร์ ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคยุโรป น่าจะยังสามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวต่างประเทศโดยใช้บริ การแพ็กเกจทัวร์
สําหรับตลาดการนําเที่ยวในประเทศไทย (Inbound) นั้น สถานการณ์การหดตัวของจํา นวนนักท่องเที่ยว
จีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ ปทัวร์ ในปี 2560 มีแนวโน้มผ่อนคลายลง น่าจะส่ งผลให้บริ ษทั นํา เที่ยวสามารถฟื้ นตัว
ขึ้นจากปี 2559 รวมถึงบริ ษทั นําเที่ยวยังมีโอกาสนําเสนอแพ็กเกจทัวร์สาํ หรับตลาดไทยเที่ยวไทยโดยกลุ่มองค์กร
น่าจะใช้บริ การบริ ษทั นํา เที่ยวมากขึ้น ทั้งการท่องเที่ยวในรู ปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงการจัดงาน
ประชุมและสัมมนา ซึ่ งมีแนวโน้มฟื้ นตัวในปี 2560
ยังมีโอกาสทีห่ ลากหลาย จากมาตรการและการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการเจาะตลาดการท่ องเทีย่ ว
ทางเลือก
การต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้า
เมือง (Visa on Arrival) ให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวม 21 ประเทศ จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม2560 น่าจะเป็ น
โอกาสของธุ รกิจโรงแรมและบริ ษทั นําเที่ยวรายกลางและเล็ก ที่พ่ งึ พิงการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อย่างชาวจีน อินเดีย และไต้หวัน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวีซ่าจากการต่ออายุมาตรการ
ดังกล่าว รวมถึงยังเป็ นกลุ่มที่ท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ยังเป็ นโอกาสของธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กในจังหวัดเมืองรอง ในการให้บริ การ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีจาํ นวนมากขึ้น อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองส่ วนให ญ่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆที่นกั ท่องเที่ยวยังไม่มีความคุน้ เคย สะท้อนถึงโอกาสของบริ ษทั นํา เที่ยวรายกลางและเล็กในการจัด
แพ็กเกจทัวร์ ท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอีกด้วยทั้งนี้ แนวโน้มการ
ท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (GreenTourism) การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (Medical Tourism) เป็ นต้นที่นกั ท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวและความต้องการใช้บริ การด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ยังสะท้อนโอกาสสําหรับธุ รกิจโรงแรม
และบริ ษทั นําเที่ยวรายกลางและเล็ก ซึ่ งมีความยืดหยุน่ ในการปรับกลยุทธ์และการดําเนินงาน ที่จะเจาะตลาดการ
ท่องเที่ยวทางเลือก ด้วยการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็ นเซกเมนต์ต่างๆ แล้วนํา เสนอบริ การด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงทําการตลาดสําหรับนักท่องเที่ยวแต่ละเซกเมนต์อย่างแตกต่างกัน
การกา หนดตา แหน่ งประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางการท่ องเทีย่ วทีม่ ีคุณภาพ
ผนวกกับขีด
ความสามารถของธุ รกิจบริ การของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ การด้านการแพทย์ ที่มีชื่อเสี ยงและได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยมีระดับราคาการให้บริ การที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศ
ใกล้เคียงอย่างสิ งคโปร์น่าจะหนุนใหนั้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติกล่มุ ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ซึ่ง เป็ นกลุ่มที่ทอ่ งเที่ยว
พร้อมกับใชบ้ ริ การด้านสุ ขภาพหรื อบริ การที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก การแพทย์แผนไทย สปา
เป็ นต้น เลือกท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
นักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติกลุ่มท่ องเทีย่ วเชิ งสุ ขภาพทีท่ ่ องเทีย่ วประเทศไทย
ประกอบไปด้วย
นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่เข้ามารักษาอาการเจ็บป่ วย กลุ่มที่เข้ามาพักฟื้ นจากอาการเจ็บป่ วยกลุ่มที่
ท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นต้น โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพเป็ นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้ อ อีกทั้งนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มที่ เข้า
มารักษาหรื อพักฟื้ นจากอาการเจ็บป่ วย ยังมีผตู้ ิดตามมาด้วย ซึ่ งก่อให้เกิดการใช้จ่ายเม็ดเงินระหว่างการท่องเที่ยว
สู งกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไป
ในปัจจุบัน ได้ มีผ้ ปู ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการท่ องเทีย่ ว ตั้งแต่รายใหญ่ รายกลาง ไปจนถึงราย
เล็ก หันมาทํา การตลา ดกระตุน้ การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูค้ นที่ให้ความสํา คัญกับการรักษาสุ ขภาพ ทั้งธุ รกิจโรงแรมที่ส่วนใหญ่ให้บริ การที่
พักประเภทรี สอร์ทแอนด์สปา และบริ ษทั นําเที่ยวที่มีการจัดแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่ อสุ ขภาพ โดยกระแสการให้
ความสํา คัญกับการรักษาสุ ขภาพน่าจะยังคงเป็ นแนวโน้มที่สาํ คัญของโลก และส่ งผลต่อเนื่องให้ตลาด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่ท่องเที่ยวประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติกลุ่มท่ องเทีย่ วเชิ งสุ ขภาพทีท่ ่ องเทีย่ วประเทศไทย ส่ วนใหญ่เป็ นชาว
สหรัฐอเมริ กา ตะวันออกกลาง และญี่ปุ่น โดยธุ รกิจโรงแรมและบริ ษทั นํา เที่ยวรายกลางและเล็กที่มุ่งเน้น
ให้บริ การนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวอยูแ่ ล้ว
สามารถนํา เสนอบริ การด้ านสุ ขภาพหรื อบริ การที่
เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติม โดยอาจหาพันธมิตรทางธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ผูใ้ ห้บริ การด้าน
การแพทย์แผนไทย เป็ นต้นเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวไปสู่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพได้มากขึ้น

ความท้ าทายอยู่ทกี่ ารแข่ งขันในตลาดทีร่ ุ นแรงขึน้ รวมถึง OTA เข้ ามามีบทบาทในการให้ บริการด้ าน
การท่องเทีย่ วมากขึน้
จํานวนโรงแรมและห้องพักที่เพิ่มสู งขึ้นในระยะที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายธุ รกิจโรงแรมของ
ผูป้ ระกอบการในตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้การแข่งขันในตลาดธุ รกิจโรงแรมเป็ นไปอย่างรุ นแรงขึ้น โดยการ
ลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่เป็ นกลุ่มทุนรายใหญ่ในปี 2560 น่าจะส่ งผลให้การ
แข่งขันในเซกเมนต์โรงแรมระดับสามดาวลงมาในจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่าง
รุ นแรงยิง่ ขึ้นส่ งผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กในพื้นที่
ซึ่ งมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่ต่าํ กว่ากลุ่มทุนรายใหญ่
อีกทั้งธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กเผชิญความท้าทายด้านการแข่งขันจากบริ การที่พกั ประเภทอื่นๆ
เช่น คอนโดมิเนียม เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ บ้านพัก เป็ นต้น โดยนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเช่าที่พกั ทั้งจาก
เจ้าของโดยตรง และผ่านเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นตัวกลาง ทั้งตัวกลางที่เป็ นเครื อข่ายจับคู่ระหว่างเจ้าของ
ที่พกั และนักท่องเที่ยว และตัวกลางให้บริ การทํา ธุ รกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์ เน็ต (Online Travel
Agent: OTA)
ทั้งนี้ รายได้ของ OTA จากการเป็ นตัวกลางให้บริ การจองโรงแรมในประเทศไทยในปี 2559 คิดเป็ น
มูลค่า 31,588 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 30.8 จากปี 2559 โดยรายได้ของ OTA ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต สถานการณ์ดงั กล่าว สะท้อนถึงแนวโน้มที่ OTA จะเข้ามามีบทบาทในการให้บริ การด้านการ
จองที่พกั มากขึ้ น ซึ่ งส่ งผลให้ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กซึ่ งมีช่องทางการขายห้องพักของตนเองที่ยงั ไม่
เข้มแข็งยังจําเป็ นต้องพึ่งพิงการขายห้องพักผ่านทาง OTA ที่แม้จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กสามารถ
เข้าถึง ฐานักท่องเที่ยวได้ในวงกว้างขึ้น แต่ก็มีค่าใช้จ่ายด้านค่าคอมมิชชั่ นที่ตอ้ งจ่ายให้กบั OTA สําหรับแต่ละ
ห้องพักที่ขายได้ รวมถึงธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กยังต้องตั้งราคาหรื อจัดโปรโมชัน่ ในระดับที่แข่งขันได้กบั
โรงแรมรายอื่นๆ ที่ขายห้องพักผ่านทาง OTA เช่นกันอีกด้วย
อีกทั้งแนวโน้มที่ OTA เข้ามามีบทบาทในการให้บริ การด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ยังส่ งผลกระทบต่อ
บริ ษทั นํา เที่ยว โดยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และทํา ธุ รกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ทั้งการ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ที่พกั และบริ การต่างๆ ผ่าน OTA ทั้งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ เป็ นปัจจัยที่ ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดการทํา ธุ รกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านบริ ษทั นํา เที่ยวลง รวมถึงนักท่องเที่ยวยังมี
แนวโน้มหันมาท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น (Free Independent Traveler: FIT) ส่ งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุ รกิจของบริ ษทั นําเที่ยวในปี 2560 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
SMEs ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการท่ องเทีย่ วปรับกลยุทธ์ รับโอกาสและความท้ าทายปี 2560

แม้โอกาสต่างๆ ในปี 2560 จะเป็ นปั จจัยหนุนให้ธุรกิจโรงแรมและบริ ษทั นํา เที่ยวรายกลางและเล็ก
ได้รับอานิสงส์ในการให้บริ การรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจาํ นวนมากขึ้น แต่ธุรกิจโรงแรมและบริ ษทั นํา เที่ยวราย
กลางและเล็กก็ยงั เผชิญความท้าทายต่างๆ ที่ส่งผลให้จาํ เป็ นต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและหลีกเลี่ยงภาวะการแข่งขันด้านราคา
โอกาส
มาตราการสนับสนุนจากภาครัฐ
การเจาะตลาดท่องเที่ยวทางเลือก
กลยุทธ์ ปี 60 ธุ รกิจโรงแรม
บริ ษทั นนําเที่ยว

ความท้าทาย
การแข่งขันในตลาดที่รุนแรง
OTA มีบทบาทให้บริ การในการท่องเที่ยวมากขึ้น
“ วิเคราะห์จุดแข็งและทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วสร้างเอกลักษณ์
“ พัฒนาช่องทางการขายห้องพักของตนเองให้เข้มแข็ง
“ เพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆ ไปในแพ็กเกจทัวร์

“ เจาะกลุ่มท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มใหญ่
ตอบโจทย์ แนวโน้ มการท่ องเทีย่ วทางเลือกยุคใหม่
ธุรกิจโรงแรมวิเคราะห์ จุดแข็งและทรัพยากรทีม่ ีอยู่ แล้วสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควบคู่กบั พัฒนาช่ อง
ทางการขายห้ องพักของตนเองให้ มีความเข้ มแข็ง
ธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจปรับกลยุทธ์รับมือต่อการแข่งขันจากกลุ่มทุนรายใหญ่ รวมถึงการ
แข่งขันจากบริ การที่พกั ประเภทอื่นๆ เช่น คอนโดมิเนียม เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ บ้านพัก เป็ นต้น ด้วยการ
วิเคราะห์จุดแข็งและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ แล้วปรับกลยุทธ์สร้างเอกลักษณ์เฉ พาะตัวของโรงแรม ทั้งห้องพัก
บรรยากาศโดยรอบ ไปจนถึงการให้บริ การ ซึ่ งน่าจะหนุนให้ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กสร้างความแตกต่าง
จากโรงแรมของกลุ่มทุนรายใหญ่ และบริ การที่พกั ประเภทอื่นๆ ได้
ทั้งนี้ ธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจลดการพึ่งพิงการขายห้องพักผ่าน OTA โดยพัฒ นาช่องทางการ
ขายห้องพักของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการทํา การตลาดขายห้องพักผ่านเว็บไซต์ และ Social Networkซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายในการขายห้องพักที่ต่าํ กว่า อีกทั้งยังสามารถสื่ อสารข้อมูลต่างๆ และรับข้อเสนอแนะหรื อ ควาคิดเห็น
จากนักท่องเที่ยวได้โดยตรง รวมถึงธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กยังต้องให้ความสํา คัญกับการวางแผนขาย
ห้องพักล่วงหน้าควบคู่กนั ไป เช่น การทําสัญญาขายห้องพักล่วงหน้ากับบริ ษทั นํา เที่ยวการขาย Voucher ห้องพัก
ล่วงหน้าในงานเทศกาลท่องเที่ยว เป็ นต้น
นอกจากนี้ ธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจสร้างขีดความสา มารถในการแข่งขันอย่างสอดคล้องกับ
การที่ภาคส่ วนต่างๆ มุ่งขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามกรอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0ทั้งการนํา
เทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ เช่น ใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ปช่วยบริ หารจัดการด้านการจองที่พกั
การ Check-in/Check-out การชํา ระเงิน การจัดการห้องพัก การสั่งซื้ อวัสดุต่างๆ การจัดทํา ระบบบัญชี เป็ นต้น
รวมถึงธุ รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจผนวกวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในการให้บริ การ
ห้องพัก เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่คาดหวังประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่อ งเที่ยว
มากขึ้น
บริษัทนาเทีย่ วเพิม่ เติมกิจกรรมใหม่ ๆ ไปในแพ็กเกจทัวร์ รวมถึงเจาะกลุ่มท่ องเทีย่ วเป็ นกลุ่มใหญ่ ทยี่ งั
ต้ องการการอานวยความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
บริ ษทั นํา เที่ยวเผชิญความท้าทายจากแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น
เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวสามารถทํา ธุ รกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่าน OTA ส่ งผลให้บริ ษทั นํา เที่ยวต้องปรับกลยุทธ์
กระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวกลับมาใช้บริ การบริ ษทั นํา เที่ยวมากขึ้น โดยในระยะที่ผา่ นมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ได้กระตุน้ ภาคการท่องเที่ยว โดยส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวอย่า หลากหลาย
มากขึ้น เช่น การรับชมกีฬา การชิมและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น เป็ นต้น ซึ่ งน่าจะกระตุน้ ให้เกิดความนิยม

ประกอบกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวยังต้องการการอํา นวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆเช่น การจองบัตรรับชมกีฬา การสื่ อสารกับคนท้องถิ่น เป็ นต้น
ดังนั้นบริ ษทั นําเที่ยวรายกลางและเล็กจึงอาจปรับกลยุทธ์ดว้ ยการเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆ ไปในแพ็กเกจ
ทัวร์ รวมถึงทํา ความเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการใช้บริ การด้านการท่องเที่ ยวที่แตกต่างกัน
ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ในมิติต่างๆ เช่น อายุของนักท่องเที่ยว งบประมาณในกาท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว เป็ นต้น เพื่อนํา มาสู่ การพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนแพ็กเกจทัวร์ ได้อย่างตอบโจทย์
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
นอกจากนี้ บริ ษทั นําเที่ยวอาจต้องเจาะตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล เป็ นต้น ที่ท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มใหญ่ และยังต้องการการอํา นวยความสะดวกในการท่องเที่ยวโดย
บริ ษทั นํา เที่ยวอาจนํา เสนอแพ็กเกจทัวร์ ที่ประกอบด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
ปรับกลยุทธ์ ตอบโจทย์ แนวโน้ มการท่ องเทีย่ วทางเลือกยุคใหม่
ธุ รกิจโรงแรมและบริ ษทั นํา เที่ยวรายกลางและเล็กสามารถใช้จุดแข็งในด้านการมีความยืดหยุน่ ในการ
ปรับกลยุทธ์และการดํา เนินงาน มุ่งให้บริ การตอบโจทย์ แนวโน้มการท่องเที่ยวทางเลือกยุคใหม่ เช่นการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ เป็ นต้น ซึ่งจะนํา มาสู่ การหลีกเลี่ยง
ภาวะการแข่งขันด้านราคาห้องพัก และราคาแพ็กเกจทัวร์ อีกด้วยทั้งนี้ ธุ รกิจโรงแรมและบริ ษทั นําเที่ยวรายกลาง
และเล็กอาจกํา หนดตํา แหน่งการแข่งขัน และรู ปแบบการให้บริ การที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวทางเลือกแต่ละ
เซกเมนต์ ซึ่งนอกจากการใช้รูปแบบการทํา การตลาดโดยทัว่ ไป อย่างการโฆษณาและการจัดโปรโมชัน่ ขาย
ห้องพักหรื อแพ็กเกจทัวร์ ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงการ ใช้กลยุทธ์การบอกต่อ (Word-ofMouth) เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวแนะนํา กันอย่างต่อเนื่องขยายเป็ นวงกว้างแล้ว ธุ รกิจโรงแรมและบริ ษทั นํา เที่ยวราย
กลางและเล็กยังต้องทําการตลาดเพื่อเจาะนักท่องเที่ยวแต่ละเซกเมนต์ที่มีรูปแบบการทํา การตลาดแตกต่างกันไป
อีกด้วย

ตลาดการท่องเทีย่ วไทย http://marketeer.co.th/archives/41051๖(MARKETEER CONTENT 2 „ 09/04/2015

1. มูลค่าการท่องเที่ยวไทยไตรมากแรก 2558 เติบโต 17.69% ด้วยมูลค่า 3.68 แสนล้านบาท จาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 7.76 ล้านราย เติบโตกว่าช่ วงเดียวกันปี ที่ผา่ นมา 21.80%
โดยไตรมาสแรกปี 2557มีจาํ นวนนักท่องเที่ยว 6.37 ล้านราย ติดลบ 9.02% มีมูลค่ารายได้เพียง 3.12แสน
ล้านบาท ติดลบ 3.4%จากความมาสงบภายในประเทศ
2. ตลอดทั้งปี ตลาดการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง จากความสงบภายในประเทศ และการขยายตัว
ของตลาดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีน และอินเดีย ซึ่ งเป็ น 2 ประเทศที่มีการเติบโตด้าน

3.

4.

5.
6.

เศรษฐกิจที่ดี และเป็ นการเติบโตที่มาทดแทนตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซี ยที่เดินทางลดลงถึง 50% เนื่องจาก
ประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ปีนี้นกั ท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวไทย 4.6 ล้านราย จากปี ที่ผา่ น
มา 4.2ล้านราย ส่ วนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาเที่ยวไทยในปี นี้ 1 ล้านราย จากปี ที่ผา่ นมา 9 แสนราย
จากแคมเปญท่องเที่ยววิถีไทยในปี นี้ เป็ นจุดขายที่โดดเด่นและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทัว่
โลก คาดการณ์เดือนเมษายน 2558 มูลค่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโต 10-15% และเดือนพฤษภาคม
เติบโต 30%
คาดการณ์จาํ นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดปี 2558 ประมาณ 28.8-29 ล้านราย เข้ามาสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศ 2.2 ล้านล้า นบาท เติบโตกว่าปี 2557 ที่มีนกั ท่องเที่ยวตลอดปี เพียง 24.7 ล้านราย รายได้ 1.8
ล้านล้านบาท โดยในปี นี้จาํ นวนนักท่องเที่ยวในอาเซี ยน109.3 ล้านราย
ในปี 2563 การท่องเที่ยวไทยจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากถึง 47.2 ล้านรายจากจํานวน
นักท่องเที่ยวในอาเซี ยน 147.4 ล้านราย
การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก หรื อพาต้า ประเมินการเติบโตของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เฉลี่ย
30% ต่อเนื่อง 10 ปี สู งกว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวทัว่ โลกที่เติบโตเฉลี่ยเพียง 10% เท่านั้น
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เรี ยบเรี ยง : กองกลยุทธ์การตลาด ททท.
ท่องเที่ยวไทยในปี 2560 Thailand as a preferred destination
สรุ ปสาระสาคัญแผนการส่ งเสริมตลาดประจาปี 2560 ของการท่องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย
แผนการตลาดของ ททท . ปี 2560 จัดทําขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 ผนวกกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้ได้แผนที่เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
หัวใจของแผนการตลาดปี 2560
มุ่งสู่ การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยัง่ ยืน ด้วยการเพิ่ม รา ยได้ทางการ
ท่องเที่ยวควบคู่กบั การสร้างความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยว โดยเน้นสร้างความเข้มแข็ง ภายในประเทศ แล้วจึง
เชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วย วิถีไทย ผ่านการส่ งมอบประสบการณ์
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Local Experience) ที่สามารถ เพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กบั การท่องเที่ยวไทย อันจะเป็ น
ฟันเฟื องสําคัญในการสร้างความ เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น เพื่อให้คนใน
ท้องถิ่นเกิดความรู ้สึก เป็ นส่ วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายรายได้ ภาพรวม
สําหรับในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาอันดับรายได้ทางการท่องเที่ยวให้อยู่ ในอันดับ 1 ใน
3 ของเอเชียต่อไปได้ โดยกําหนดเป้ าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 10 โดยเป็ นรายได้ที่เกิด
จากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และตลาดในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ตลาดต่ างประเทศ
เป้ าหมายการส่ งเสริ มตลาดต่างประเทศ : กําหนดเป้ าหมายรายได้ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยให้
ตลาดระยะใกล้และระยะกลาง คือ ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และตลาดระยะกลางและระยะไกล คือ ยุโรป
อเมริ กา ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา เติบโตเท่ากันในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ ให้น้ าํ หนักสัดส่ วนรายได้จากตลาด
เอเชียและแปซิฟิกใต้ร้อยละ 76 ขณะที่ตลาดยุโรป อเมริ กา ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา อยูท่ ี่สัดส่ วนร้อยละ 24

ทิศทางหลักการส่ งเสริมตลาดต่ างประเทศ
มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนัก ท่องเที่ยวทัว่
โลก ปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยว สู่ กลุ่มตลาดระดับกลาง- บน และสร้างรายได้อย่าง ยัง่ ยืนจากการเติบโต
ของค่าใช้จ่ายมากกว่าจํานวน ของนักท่องเที่ยว ด้วยการต่อยอดวิถีไทย ซึ่ งเป็ น จุดแข็งที่แตกต่าง ลงลึกมากขึ้นสู่
ประสบการณ์วถิ ี ท้องถิ่นไทย (Unique Local Experience) เชิญชวน ให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบความเป็ น
ของแท้ ที่คงเอกลักษณ์ด้ งั เดิม (Authenticity) มาชื่นชม ทุกองค์ประกอบของความเป็ นไทย ทั้งในเมืองใหญ่ และ
เมืองเล็กที่มีวถิ ีแตกต่างกัน โดยใช้ Content Marketing นําเสนอเรื่ องราวประสบการณ์วถิ ี ท้องถิ่นไทยสู่ เวทีโลก
ภายใต้แคมเปญ ‘Discover Amazing Stories in Amazing Thailand’ โดยจะ ดําเนินงานภายใต้ 4 ทิศทางหลัก
ประกอบด้วย
1. เจาะตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ ในเชิงกลุ่มตลาดเพื่อปูพ้นื สร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่แทนที่ลู
กค้าเดิม
โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดหลัก เช่น กลุ่มนักเรี ยน และนักศึกษา กลุ่ม Gap Year กลุ่มผูเ้ ริ่ มทํางานใหม่ กลุ่ม Young
Executive และกลุ่มมุสลิม รวมถึง เจาะตลาดเชิงพื้นที่ในประเทศที่เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ดีในสภาวะการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก อาทิ กลุ่มลาตินอเมริ ก า (บราซิล อาร์เจนตินา เม็กซิโก ) ยุโรปตะวันออก (เช็ก โปแลนด์
ฮังการี โรมาเนีย CIS - คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ยูเครน ) ตะวันออกกลาง (อิหร่ าน กาตาร์ ) พม่า รวมทั้ง พื้นที่
เมืองรองในตลาดหลัก อาทิ อินเดีย (ลัคเนา, จัยปูร์, จันดิการ์ ) จีน (เช่น ชิงเต่า, ซูโจว, หนานจิง ฯลฯ)
2. ขยายฐานตลาดที่มีศกั ยภาพในการใช้จ่าย ในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่มีรายได้ระดับ กลาง- บน
(รายได้ต่อคนตั้งแต่ 20,000 เหรี ยญ สหรัฐต่อคนต่อปี ขึ้นไป ) ซึ่ งเป็ นกลุ่มตลาดที่มี แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในตลาดหลัก เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร ฯลฯ โดยจะนําเสนอสิ นค้าและ
บริ การ ท่องเที่ยวคุณภาพและหรหูราเหนือความคาดหมาย (Luxury) นอกจากนี้ยงั มุ่งขยายฐานตลาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษที่มีแนวโน้มใช้จ่ายสู ง 4 กลุ่มหลักต่อเนื่องจากปี 2559 ได้แก่ กลุ่มฮันนีมูน และ
แต่งงาน กลุ่มสุ ขภาพและความงาม กลุ่ม นักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (Green Tourism) ซึ่งนิยม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Soft Adventure และการท่องเที่ยวชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเน้นกีฬาที่กาํ ลัง
ได้รับความนิยมและมีฐานตลาดใหญ่ ได้แก่ จักรยานมาราธอน มวยไทย ไตรกีฬา

3. กระต้นุการใช้จ่ายและรักษาฐานตลาดเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดระดับกลางขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มผูห้ ญิงซึ่ ง
เป็ นตลาดแรงงานสําคัญของโลกที่กาํ ลังเติบโตสู ง มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้ อและ มีแนวโน้มใช้จ่ายสู ง รวมทั้ง
กลุ่มครอบครัว และ กลุ่มสู งวัย (Baby Boomers) ด้วยการนําเสนอ สิ นค้าคุณภาพและจัดกิจกรรมพิเศษที่
สอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละกลุ่มตลาด เช่น ช้อปปิ้ ง ผ้าไทย สปา นวดไทย อาหารไทย สวนสนุก ฯลฯ
รวมถึงกิจกรรมเทศกาลประเพณี ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของวิถีไทยและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิ ดโอกาสให้
นักท่องเ ที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ให้ประสบการณ์และสร้างความทรงจําที่มีคุณค่ากับ
นักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ เพื่อดึงดูดให้เกิดการเดินทางซํ้าและกระตุน้ ให้ใช้จ่ายมากขึ้น
4. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ ใน AEC โดยดึงคนอาเซี ยนเดินทางท่องเที่ยวในอาเซี ยน
โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV รวมทั้งประสานความร่ วมมือกับพันธมิตรในอาเซี ยนดึงนักท่องเที่ยวจากยุโรปและ
อเมริ กาเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย แบบเชื่อมโยงในเส้นทาง AEC Connectivity
ตลาดในประเทศ
เป้ าหมายการส่ งเสริ มตลาดในประเทศ : กําหนดเป้ าหมายรา ยได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยภูมิภาคภาคกลางซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศจะสร้างรายได้ถึงร้อย
ละ 48 ของประเทศ รองลงมาคือ ภูมิภาคภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามลําดับ
ทิศทางการส่ งเสริมตลาดในประเทศปี 2560
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength From Within) ให้การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือ ทําให้คนไทย
มองเห็นคุณค่าความเป็ นไทย จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศ สร้างความรู ้สึกการเป็ นเจ้าของ
(Sense of Belonging) ที่จะร่ วมกันดูแ ลรักษาสิ่ งแวดล้อม คงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย และเป็ นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่ งจะ
เป็ นจุดต่างที่เข้มแข็งของการท่องเที่ยวไทย โดย ททท . จะส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเปิ ดมุมมองใหม่
ทางการท่องเที่ยวจากการสัมผัส และมีส่วนร่ วมกับประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทย ภา ยใต้
จุดขายเชิง คุณค่าของแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ-เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ ภาคอีสาน-อีสานแซ่บนัว ภาคกลางสุ ขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม ภาคตะวันออก-สี สันตะวันออก และภาคใต้- ปักษ์ใต้ ปักหมุดหยุดเวลา ) เพื่อให้เกิดการ
ส่ งต่อประสบการณ์ ความรู ้ และความประทับใจจากการ ท่องเที่ ยวแก่ผอู ้ ื่น (User-Generated Content) ใน

รู ปแบบ Viral Marketing ภายใต้แคมเปญ สื่ อสารการตลาด ‘ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ ง ’ โดยจะ
ดําเนินงานภายใต้ 5 ทิศทางหลัก ประกอบด้วย
1 เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่ นใหม่ (Gen Y) จุดกระแสการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศ ภายใต้โครงการ ‘ประกาศศักดา ท้าเที่ยว ข้ามภาค’
2 กระตุน้ การเดินทางในวันธรรมดา มุ่งส่ งเสริ มให้คนทํางานออกไปท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อจุด
ประกายความคิดใหม่ๆ ในการทํางานภายใต้แนวคิด ‘เที่ยวได้งาน’
3 เพิ่มค่าใช้จ่ายจากชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีศกั ยภาพในการใช้จ่าย โดยเฉพาะ กลุ่มผูส้ ู งอายุ (Silver Age)
ด้วยแคมเปญ ‘เก๋ ายกก๊วนชวนเที่ยว’ และกลุ่มผูห้ ญิงด้วยแคมเปญ ‘ผูห้ ญิงท่องเที่ยว’
4 ส่ งเสริ มการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว สู่ พ้นื ที่รองผ่านโครงการ ‘12 เมือง ต้องห้าม...พลาด’ และ
ผลักดันให้ขอนแก่น เป็ นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว (ที่มีนกั ท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ มากกว่า 5 ล้านคน) ภายใต้
แนวคิด New Biz Connect เน้นความเป็ นเมืองสําหรับการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมพิเศษ (Event) สําหรับ
นักท่องเที่ยวคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก CLMV
5 กระจายโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่ คนไทยที่มีรายได้ครัวเรื อนตํ่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยมุ่งหวัง
ให้การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวติ อีกทั้งกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว
อย่างใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด 7 Greens เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้การส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวในภาพรวมประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย ททท . จึงจะบูรณาการ
ทํางานกับ Value Chain ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็ นองค์รวม เพื่อยกระดับนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และเครื อข่ายให้สามารถนําจุดแข็งของท้องถิ่นมาสร้างความน่าสนใจ และ
มูลค่าให้กบั การท่องเที่ยวไทยตามแนวทาง Inclusive Tourism และ Thailand 4.0
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืน จึงได้คดั เลือกจังหวัดเชียงราย เป็ นต้นแบบ
การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2560 จะเริ่ มสร้างรากฐานจากอําเภอเชียงแสน และขยายตัวสู่ พ้นื ที่
อื่นๆ ในจังหวัด เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2564 จังหวัดเชียงรายจะ กลายเป็ นพื้นที่ท่องเที่ยวยัง่ ยืนจากความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม (Green Growth) นอกจากนี้ ยังคัดเลือก 5 พื้นที่จากทัว่ ประเทศมาเป็ นต้นแบบ
ในการพัฒนา Creative Tourism ซึ่ งได้แก่ เชียงราย บุรีรัมย์ อ่างทอง ตราด และพังงา
ในมิติเพิม่ ศักยภาพแล ะขีดความสามารถในการแข่งขัน ศูนย์ TAT Academy ของ ททท. จะจัดอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นและความรู ้ดา้ นการตลาดสมัยใหม่แก่ผปู ้ ระกอบการ และมัคคุเทศก์ผเู ้ ป็ น

สื่ อกลางในการส่ งเสริ มการตลาดด้วย Content Marketing ตามแนวทางที่ ททท . มุง่ เน้น รวมทั้งศูนย์ TAT
Intelligence Center จะให้ขอ้ มูลสถานการณ์ท่องเที่ยว งานวิจยั และ บทความทางการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์
www.tourismthailand/ tatic เพื่อเป็ นเข็มทิศชี้นาํ ทิศทางการประกอบธุ รกิจให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
นอกจากนี้ ยังมุ่งรณรงค์สร้างจิตสํานึกการเป็ นเจ้าบ้านที่ดี ให้ แก่คนไทย ซึ่ งถือเป็ น Value Chain ที่สาํ คัญใน
ภาคการท่องเที่ยว ที่จะสร้างความประทับใจให้นกั ท่องเที่ยวกลับมาเยือนซํ้า และ ตอกยํ้าจุดแข็งของคนไทยที่
ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่อบอุ่นและมีน้ าํ ใจ ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์วถิ ีไทยที่คู่แข่งขันไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้
7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณริ สา นิลแสง ( 2553) คาคหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุรปราการ ผลการวิจยั พบว่า
1.ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เกิดทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งโดยรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในด้านสิ่ งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยวและด้าน
ร้านอาหารและเครื่ องดื่มมากที่สุด ส่ วนระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมิ่อพิจารณาเป็ นรายได้แล้ว พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญอยูใ่ น
ระดับมากทั้ง 7 ด้านโดยให้ความสําคัญในด้านร้านอาหารและเครื่ องดื่มและสิ่ งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยวมาก
ที่สุด
2.ความคาดหวังกั บความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง พบว่าระดับความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งในภาพรวมทั้งหมดแตกต่างไปตามความพึงพอใจ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช (2256 ) ภาพลักษณ์ตลาดนํ้าในสา ยตาของเยาวชนไทย การวิจยั ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ตลาดนํ้าในสายตาของเยาวชนไทยและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทตลาดนํ้าของไทย โดยศึกษาถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ของเยาวชนไทย พฤติกรรม
และภาพลักษณ์ตลาดนํ้าในสายตาของเยาวชนไทย กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่เป็ น
เยาวชนที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวตลาดนํ้าในประเทศไทย จํานวน 442 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation: S.D.) สถิติ t-test กรณี เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-testวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณี เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มผล
การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 17-18 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด โดยรวมมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตลาดนํ้าอยูใ่ นระดับมาก นักท่องเที่ ยวมี
ความคิดเห็นว่าลักษณะของตลาดนํ้าน่าจะแสดงถึงวิถีชีวติ ในท้องถิ่น มีสินค้าประเภทขนมหวานหรื อขนมไทย
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ของที่ระลึกสําหรับซื้ อฝาก และต้องการให้มีการเปิ ดบริ การทุกวัน ความชื่นชอบลักษณะของ
ตลาดนํ้าด้านการเดินทาง ด้านสถานที่ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และ ด้านการบริ การ อยูใ่ นระดับมากในทุก
ด้านผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตลาดนํ้า พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตลาดนํ้าในด้านการเดินทาง ด้านสถานที่ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านการบริ การไม่
แตกต่างกันและจํานวนครั้งที่นกั ท่อ งเที่ยวเคยไปเที่ยวตลาดนํ้าแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ตลาดนํ้าในด้านการเดินทาง ด้านสถานที่ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านการบริ การ ไม่แตกต่างกัน ผลการ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตลาดนํ้าที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบรายคู่กบั จํานวนครั้งที่เคย ไปเที่ยว
ตลาดนํ้าในเรื่ องเกี่ยวกับการบริ การด้านการมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น พบว่า นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวตลาดนํ้า 1 ครั้ง
กับเคยไปเที่ยวตลาดนํ้ามากกว่า 3 ครั้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตลาดนํ้าในด้านการบริ การที่มี
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นไว้บริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05คําสําคัญ : ภาพลักษณ์ ตลาดนํ้า เยาวชน
สุ วภาพ ประภาสวัสดิ (2554) ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบวัน
เดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาที่ได้สรุ ปรวมได้วา่
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อหาด บางแสนจังหวัดชลบุรี คิดวามีความโดดเด่นและดึงดูด
ใจในเรื่ องสะดวกสบายในการเดินทางมาก ที่สุด และคิดวาพัฒนาการของหาดบางแสนมีการพัฒนาเพียงบาง
ด้าน มีช่องทางการสื่ อสารที่ ชัดเจนในเรื่ องความมีชื่อเสี ยงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษต่างๆที่หาดบางแสนจั ดขึ้น
มีความน่าสนใจ เมื่อได้มาเที่ยว ณ หาดบางแสนรู ้สึกผอนคลายและเกิดความสนุกสนาน ควรปรับปรุ งในเรื่ อง
ของ ความสะอาดมากที่สุดและสุ ดท้ายนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่คิดวาจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอน ส่ วนของ ความพึง
พอใจในทุกปัจจัยการตลาด 7 Ps นันคือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ ด้านราคา ด้านการ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้าน บุคลากรโดยรวมมี
ระดับความพอใจอยูในระดับม มาก และในแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจอยูใน่ ระดับมากเช่นกัน ส่ วนของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพและอาชีพ มี ทัศนคติใน การท่องเที่ยวหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรีแบบวันเดียวที่แตกต่างกน และมีระดับความพึงพอใจที่ แตกต่างกันในลักษณะประชากรศาสตร์
ทางด้านอายุ การศึกษา สถานภาพ และระดับรายได้ ผลการศึกษาโดยรวมทั้งทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวหาด บางแสน จังหวัดชลบุรีครั้งนี้อยูในระดับมาก

ฉัฐสุ รีย ์ สิ ทธิทรัพย์ไพศาล (2559) อิทธิ พลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การรับฟังคําบอกต่อ
และการรับรู ้คุณค่าที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์ จกั รยานที่คุง้ บางกะเจ้า การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ คือ
เพื่อศึกษาความพึงพ อใจของนักท่องเที่ยว การรับฟังบอกต่อการรับรู ้คุณค่า มีอิทธิ พลต่อการกลับมาท่องเที่ยว
โดยทัวร์ จกั รยานที่คุง้ บางกะเจ้า การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยประชากรในการวิจยั คือนักท่องเที่ยว
ที่ใช้บริ การทัวร์ จกั รยานในการท่องเที่ยวที่คุง้ บางกะเจ้าและใช้แบบสอ บถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์ถอถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,001-30,000 บาทและเคยมาท่องเที่ยวโดยทัวร์ จกั รยาน
ที่คุง้ บางกะเจ้า 1-4 ครั้งผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวทัวร์ จกั รยานที่คุง้
บางกะเจ้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่รายด้าน พบว่าด้านสิ่ งดึงดูดใจ ด้าน สิ่ งอํานวยความสะดวก และ
ด้านการเข้าถึงโดยรวมระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับม าก การรับฟังคําบอกต่อถึงการท่องเที่ยวโดยทัวร์
จักรยานที่คุง้ บางกะเจ้าระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก การรับรู ้คุณค่าของการท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากและการกลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์ จกั รยานที่คุง้ บางกะเจ้ามีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าการท่องเที่ยวส่ งผลต่อการกลับมาทท่องเที่ยวซํ้าโดยทัวร์
จักรยานที่คุ้ งบางกะเจ้า อย่างมีนยั สําคัญ ที่ 0.05 โดยที่การรับรู ้คุณค่าสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการ
กลับมาท่องเที่ยว โดยทัวร์จกั รยานที่คุง้ บางกะเจ้าได้ร้อยละ 52.3 ในขณะที่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและ
การรับฟังคําบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่วโยทัวร์ จกั รยานที่คุง้ บางกะเจ้า
ไพศาล ชุ่มวงศ์ (2550) ในการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยววน อุทยานภูช้ ี
ฟ้ า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกบความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อวนอุทยานภูช้ ีฟ้ า
ในเรื่ องของ ปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น การคมนาคม ร้านอาหาร สิ่ งดึงดูดใจ ความปลอดภัย เป็ น
22 ต้น ซึ่ งผูท้ าํ การศึกษาเรื่ องนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของ นักท่องเที่ยวต่อ
การท่องเที่ยววนอุทยานภูช้ ีฟ้ า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีประชากรกลุ่ม ตัวอยางประมาณ์ 337 คน จาก
นักท่องเที่ยวทั้งหมดในฤดูกาล ผลวิจยั ออกมาวา ส่ วนใหญ่ที่มาเที่ยว เป็ นเพศหญิง มีระดับอายุไม่เกิน 26 ปี เป็
นส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพอื่นๆ และมีรายได้เฉลี่ยของ นักท่องเที่ยว น้อยกว่า 10,000 บาท ส่ วนด้านความพึง
พอใจภาพรวมทั้ง 8 ด้านนั้นอยูในระดับปาน กลาง โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ สิ่ งที่ดึงดูดใจ รองลงมา
คือความสามารถในการพัฒนาของ อบต.ตับเต่า ด้านการให้บริ การ ด้านการคมนาคม ด้านร้านจําหน่ายของที่

ระลึก ด้านความปลอดภัย ด้านร้านอาหาร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามลําดับ ในแต่ละด้าน ผลวิจยั
ที่ออกมาถือ ว่าดี เพราะสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ใกล้เคียงและทฤษฎีต่างๆ
ชัชวัลย์ พรพิรานนท์ (2550) ในการศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในอําเภอหัวหิ นโดยวิธีแบ่งส่ วนทางการตลาด เป็ นงานวิจยั ที่ได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกบพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน อําเภอหัวหิ น ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่ องของการทํากิจกรรมต่างๆ การเลือกที่
พัก การเลือกแหล่ง ท่องเที่ยวและระดับความพึงพอใจ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการทําวิจยั คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การ ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอหัวหิ น เพื่อแบ่ง ส่ วนทางการตลาดของนักท่องเที่ยว ที่มาหัว
หิ น และเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยผลสรุ ปที่ได้น้ นั เป็ นประโยชน์แก่ภาค
ธุ รกิจเป็ นอยางมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาอําเภอหัวหิ นก็เพื่อ พักผอนเป็ น หลัก แต่ก็ยงั มีพฤติกรรม
ในการทํากิจกรรมท่องเที่ยวที่แตกต่างกันน้อยอย่างสิ้ นเชิง โดย
การศึกษาและวิจยั นี้ได้ทาํ การแบ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหลักๆออกเป็ น 4 กลุ่มที่มีพฤติกรรมแตกต่าง กัน คือ 1.) กลุ่ม Destination เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
สนใจไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสี ยงและออก เที่ยวมากกว่าอยู ในที่พกั 2.) กลุ่ม Experience เป็ นกลุ่มนักที่
องเที่ยวที่ชอบทํากิจกรรมต่างๆและชอบที่พกั แบบครบ วงจร อีกทั้งยังมีสัดส่ วนทางกลุ่มที่มากที่สุดและมีระดับ
ความพึงพอใจสู งสุ ด 3.) กลุ่ม Relaxation เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพื่ อทํากิจกรรมน้อยมาก ส่ วนมากจะ
พักผอนในที่พกั และกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มของนักท่องเที่ยวอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมากที่สุด และใช้ค่าใช้จ่าย
โดยรวมน้อยที่สุด อีกทั้งยังให้ความสําคัญในการเลือกที่พกั และผลรวมในระดับ ความพึงพอใจมีระดับตํ่าที่สุด
23 4.) กลุ่ม Sophisticate เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนมากที่สุด รวมถึง เป็ นกิจกรรมที่
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ใช้ค่าใช้จ่ายสู งมากที่สุดและ
ประกอบอาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัวเป็ นส่ วนใหญ
เทิดชาย ช่วยบํารุ ง (2552) ได้ศึกษา พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยว
ชาวจีน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยว รุ่ นใหม่วยั ท างาน มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี และ
มีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสู ง ปั จจุบนั รู ปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเริ่ มเปลี่ยนไป โดยหันมาท่ องเที่ยวแบบ
ไปคนเดียวมากกว่ากา ร ท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ มีวตั ถุประสงค์การท่องเที่ยวคือ ต้องการพบเห็นสิ่ งแปลกใหม่
และผ่อนคลายความตึง เครี ยดจากการทํา งาน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ ไทยที่โดดเด่นในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนคือ โครงสร้างทางสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐาน วัฒนธรรมไทยที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความ
หลากหลายของทรัพยากร การท่องเที่ยว ภูมิอากาศที่ดี และที่ต้ งั ของประเทศไทย อยูไ่ ม่ไกลใช้เวลาเดินทางไม่
นาน

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2553) ได้ ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่องเที่ยวใน ประเทศ
ไทยพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ มี การศึกษาดี มาเที่ยวเมืองไทยเป็ นครั้งแรก เดินทางมา กับบริ ษทั นํา
เที่ยว ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจาก นิตยสารการท่องเที่ยวและสื่ ออินเตอร์ เน็ต สถานที่ ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ
กรุ งเทพมหานคร พัทยาและภูเก็ต โดยมองว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล วิถีความเป็ นไทย ชีวติ ยามราตรี สปา และ
ความเป็ นมิตรของคนไทยเป็ น ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย
ฤดี หลิมไพโรจน์ (2558) ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่
ส่ งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา การวิจยั นี้เป็ นวิจยั เชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จํานวน403 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ ม ตัวอย่าง
แบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม403 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีจาํ นวน 238 ราย ช่วงอายุ 21-30 ปี จํานวน156 ราย เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 144 ราย มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท จํานวน 96 รายได้ต้ งั แต่ 5,000 - 10,000 บาท จํานวน 62 ราย คิดเป็ นร้อยละ
15.4รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 57 ราย ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 177 รายมี
ภูมิลาํ เนา อยูก่ รุ งเทพฯ 128 ราย มาเที่ยว 2-4 ครั้ง จํานวน 157 ราย ตามด้วยมาเที่ยวครั้งนี้ ครั้งแรก จํานวน 126
ราย วัตถุประสงค์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อไหว้พระและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 145 ราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อชม
สถาปั ตยกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว จํานวน 120 ราย ส่ วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวเอง จํานวน 294 ราย เดินทางมา
เที่ยวโดยวิธีเดินทาง มาโดยรถส่ วนตัว จํานวน 289 ราย ส่ วนใหญ่ไม่ได้พกั ค้างคืน จํานวน 315 ราย ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่ งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว ส่ งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
มากที่สุด ตามด้วย ความพึงพอใจต่อการจัดการด้าน สิ่ งแวดล้อม ภาพลักษณ์ดา้ นแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ดา้ น
ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ดา้ นของที่ระลึก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาถึงความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน ด้านสิ่ งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ตามด้วย
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ผลการวิจยั พบว่า
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่ งผลต่อการกลับมาเที่ยวซํ้าทั้งนี้อาจเป็ นเพราะแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็ น
องค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ ฯลฯ เป็ นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ที่สวยงามและมี

คุณค่า นอกจากนี้ยงั มีเทศกาล ทางวัฒนธรรม วิถีชีวติ ชาวบ้าน และประเพณี ฯลฯ เป็ นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัส
ไม่ได้แต่น่าตื่นตาตื่นใจ
สิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีความน่าดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัส กับแหล่งท่องเที่ยวจะรู ้สึกพอใจ ประทับใจและตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้า หรื ออาจจะ
อธิบายได้ดว้ ยทฤษฎี ความพึงพอใจว่า สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวได้รับเป็ นไปตามที่นกั ท่องเที่ยวคาดหวังไว้ หรื อ
มากกว่า จึงทําให้ เกิดความพึงพอใจ
ปวีณา อุทุมภา (2557) ทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาท่องเที่ยวซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กรณี ศึกษา หาดไร่ เลย์ จังหวัดกระบี่ เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวซํ้า หาดไร่ เลย์
จังหวัดกระบี่ จานวน 400 คน โดยใช้เครื่ องมือคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยั พบว่า (1) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 32 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ย 22,172 บาท มีความถี่ที่เคยมาเที่ยวหาดไร่ เลย์ เฉลี่ยจํานวน 2 ครั้ง ขนาดของ
กลุ่มเดินทางเฉลี่ย 6 คนมีกลุ่มเดินทางส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเพื่อน ส่ วนใหญ่พกั แรมในโรงแรมและระยะเวลาที่มา
ท่องเที่ยวหาดไร่ เลย์โดยเฉลี่ยจํานวน 3 วัน (2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณี ศึกษา
หาดไร่ เลย์ จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการบอกต่อ รองลงมา คือ ความถี่ในการมาเที่ยวซํ้า(3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาท่องเที่ยวซํ้า
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณี ศึกษาหาดไร่ เลย์ จังหวัดกระบี่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ปัจจัย พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ปั จจัยด้านการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ โปรแกรม การท่องเที่ยวมีความเหมาะสม รองลงมา คือ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนรายการ ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การจัดการเดินทางในโปรแกรม
เหมาะสมรองลงมา คือ ปั จจัยด้านความสะดวกในการเดินทางในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ จํานวนเรื อโดยสารมีความเพียงพอต่อจํา นวนนักท่องเที่ยว รองลงมา
คือ คนขับเรื อโดยสาร มีความชํานาญเส้นทาง ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดราคาค่าเรื อโดยสารมีความเหมาะสม
ส่ วนปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การในภาพรวม อยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีเจ้าหน้าที่ ให้บริ การข้อมูลแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวรองลงมา คือ มีขอ้ มูล หรื ออัตรา
ค่าบริ การด้านต่าง ๆ ที่ชดั เจน ให้กบั นักท่องเที่ยว ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ มีศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
ประจําแหล่งท่องเที่ยว

สุ พาดา สิ ริกุตตา (2557) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
ของจังหวัดสิ งห์บุรี ประเทศไทย การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสิ งห์บุรี
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เครื่ องมือสื่ อสารทางการ
ตลาด ความคุม้ ค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้าร้อยละ 32.6 ส่ วนภาพลักษณ์ของ
จังหวัดสิ งห์บุรี เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดและความคุม้ ค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
บอกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสิ งห์บุรีร้อ ยละ38.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปลา ผูป้ ระกอบการต้อง
คํานึงถึงคุณค่าต่อการบริ โภคความสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปลาที่หลากหลาย บรรจุภณั ฑ์สร้างสรรค์ที่ดึงดูดใจใน
การซื้ อ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความเต็มใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ปลาในราคาสู งร้อยละ 21.4 และการสร้างมูลค่าเพิม่ ขอ ง
ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะ ผูป้ ระกอบการต้องคํานึงถึงความคุม้ ค่าในการซื้ อ ความสร้างสรรค์ที่หลากหลายแตกต่าง
จากที่อื่น ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความเต็มใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะในราคาสู ง ร้อยละ 19.9 หน่วยงานภาครัฐควร
กําหนดยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 4 จังหวัดรวมกันได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สิ งห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐและผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยของจังหวัดสิ งห์บุรีควรจัดหาสถานที่เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์และนําวัตถุ
โบราณวัฒนธรรมหนังใหญ่วฒั นธรรมชาวไทยพวน มาเก็บสะสมไว้รวมกันให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ของจังหวัด
สิ งห์บุรี และควรจัดเทศกาลกินปลาและขนมเปี๊ ยะร่ วมกัน และนําโปรแกรมบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของ
จังหวัด
ชฎาภรณ์ แซ่ต้ งั ( 2559) ปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การท่องเที่ยว
และเปรี ยบเทียบปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จ าแนกตามลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักท่อง เที่ยวชาวไทย
ที่มาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจ านวน
400 คน ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ ม น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที จ าแนกตามเพศ และวิเคราะห์ควา มแปรปรวนทางเดียวด้วยการหาค่า เอฟ จ าแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา เมื่อพบความแตกต่างจึงใช้การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี
แอล เอส ดี อย่างมีนยั ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความคิดเห็นกับ
ปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การท่องเที่ยว ทั้ง 9 ด้านของ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ พบว่า มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในระดับมาก เรี ยงตามอันดับความส าคัญ ดังนี้ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านภาพลักษณ์ดา้ นการ
คมนาคม ด้านค่านิยมในการท่องเที่ยว ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้าน ภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือง ด้านการโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์และด้านสิ นค้าของที่ระลึก ตามล าดับ และเมื่อ

เปรี ยบเทียบระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาใช้บริ การท่องเที่ยว ณ อุท ยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ แตกต่างกันด้วย
เช่นกัน
จากการทบทวน งานวิจยั ดังกล่าวข้ างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน ด้านสิ่ งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
มากที่สุด ตามด้วยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
8. กรอบแนวคิดวิจัย

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ
ปัจจัยด้ านส่ วนผสมทาง
การตลาด
-

ผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

-

ราคา

คุง้ บางกะเจ้า

-

ช่องทางการจัดจําหน่าย

-

การส่ งเสริ มทางการตลาด

-

คน

-

กระบวนการ

-

ด้านกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยดึงดูดนักท่ องเทีย่ ว
-

-

การคมนาคม

-

แหล่งท่องเที่ยว

-

การบริ การสิ่ งอํานวยความ
สะดวก

สมมุติฐาน
1. ปั จจัยส่ วน บุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ อาชีพที่แตกต่างกัน มี

อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
2. ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการบริ การ การส่ งเสริ มทาง

การตลาด คน กระบวนการให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
3. ปั จจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคม การบริ การสิ่ งอํานวยความ

สะดวกที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า โดยมี
สาระสําคัญ ในส่ วนของการดําเนินการวิจยั อย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และได้
นําไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติต่อไป ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบของการวิจยั
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการ
วิเคราะห์

ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่เคยไปท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ซึ่ งไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้

การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ COCHRAN,
W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มี
รายละเอียดดังนี้
N

=

𝑝 1−𝑝 𝑍 2
𝐸2

N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา
Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ากับ 0.05
จะได้ N

=

0.5 (1−0.5)(1.96)2
(0.05)2

=
384.16 คน ≈ 400 คน
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ ีดาํ เนินการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Non-probability
Sampling) โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
ผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คาํ ถามปลายปิ ด (Close-end
question) และรู ปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ
(Check list) จํานวน 6 ข้อ

ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ และ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย คน กระบวนการ ลักษณะกายภาพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจ
รายการ (Check list) จํานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว การคมนาคม สิ่ งอํานวยความสะดวกโดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคอาหารร้านหมูกระทะ (บุฟเฟ่ ต์) โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็ นมาตรวัดความพึงพอใจ ซึ่งมีคาํ ถามรวม 6 ข้อ โดยในแต่ละ
ข้อคําถามที่ออกแบบมาเพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถาม สามารถแสดงระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีมาตรวัดคะแนนทางสถิติ ดังนี้
ระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บแบบสอบถามโดยมีการดําเนินการเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์การศึกษา การตั้งคําถามแบบปลายปิ ด และวิธีการเรี ยงลําดับ
แบบไลเคิร์ท (Likert scale)
3. นําแบบสอบถามที่ได้ไปให้อาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
validity)
4.นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแล้ว เขียนลงในแบบสอบถามออนไลน์ ส่ งให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4 อาทิตย์
5. นําแบบสอบถามทั้งหมดหลังจากที่มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบคําถามใน
แบบสอบถามแต่ละชุดแล้วไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้ Microsoft Office Excel

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล ซึ่ งทําให้ผวู ้ จิ ยั แน่ใจได้วา่ ข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้นเป็ นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ น
รู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะ
เจ้า ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นการอธิบายโดยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้นื ฐานและแสดงค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี่ คือข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานะ กับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจนักท่องเที่ยวคุง้
บางกะเจ้า
ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละซึ่ งหาได้จากสู ตร
ร้อยละ =

จํานวนข้อมูลที่เก็บได้
x 100
จํานวนตัวอย่างทั้งหมด

วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
คุง้ บางกะเจ้า
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บาง
กะเจ้า ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่ วนของการวิเคราะห์ความคิดเห็น การให้
ความสําคัญทางด้านปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ตามวิธี Likert Scale โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ และมีการประเมินค่าดังนี้
5 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
3 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง

2 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อย
1 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อยที่สุด
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวิเคราะห์หาข้อสรุ ปของสมมติฐานใช้ one ”way anova และ
t- test ของปั จจัยที่มีที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธื พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้
บางกะเจ้า ในการศึกษาครั้งนี้ได้สุ่มตัวอย่างจากประชาชนทัว่ ไป จํานวน 400 คน สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยบางการนําเสนอออกเป็ น 3
ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการนําข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ส่ วนที่ 5 ผลวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
และ Anova: Single Factor

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ หา
ค่ าสถิติโดยใช้ ความถี่ และค่ าร้ อยละ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เคยไปเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
จํานวน 400 คน และได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
รายละเอียด
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

สถานภาพ

(n = 100)

ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ชาย
หญิง
ตํ่ากว่า 20 ปี
21 ” 40 ปี
41 - 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
เจ้าของกิจการ
นักเรี ยน / นักศึกษา
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
15,000 ” 25,000 บาท
25,001 ” 35,000 บาท
35,001 ” 45,000 บาท
450,001- 55,000 บาท
โสด
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
หม้าย / หย่าร้าง

ความถี่
167
233
15
276
109
0
191
155
51
68
215
61
24
32
91
127
104
40
38
223
99
78

ร้ อยละ
41.25
58.25
3.75
69.00
27.25
00.00
47.75
39.50
12.75
17.00
53.75
15.25
6.00
8.00
22.75
31.75
26.00
10.00
9.50
55.75
24.75
19.50

จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
กลุ่มที่มีอายุ 21 -40 ปี เป็ นจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 41 ” 60 ปี และช่วงอายุต่าํ กว่า 20 ปี
ตามลําดับ ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวนน้อยที่สุด ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวนมากที่สุด รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี และระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี ตามลําดับ ในส่ วนอาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนรองลงมาคือ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ลําดับต่อมาคือรับจ้างทัว่ ไป และนักเรี ยนนักศึกษา อาชีพเจ้าของกิจการอยูล่ าํ ดับน้อยที่สุด ระดับรายได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ อยูใ่ นช่วง 15,000 ” 25,000 บาทรองลงมาคือ รายได้ในช่วง 25,001 ” 35,000 บาท
ตามลําดับ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า สถานภาพโสดมีจาํ นวนมากที่สุด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส /
อยูด่ ว้ ยกัน และ สถานหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยูน่ อ้ ยที่สุด

ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาครั้งนี้คือ มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
รายละเอียด
ด้านวิถีชีวติ
คุ้งบางกะเจ้ ามีความโดดเด่ น
ด้านวัฒนธรรมชุมชน
มีความเป็ นธรรมชาติ
อยูใ่ กล้กรุ งเทพ
มีการเดินทางทั้งเรื อและรถ
ด้ านสถานทีก่ ารเดินทาง
มีป้ายบอกทางตลอด
มีความสะดวกในการเดินทาง
มีที่จอดรถพอเพียง
ด้ านการโฆษณาประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ อทาง Internet
ผ่านทางป้ ายโฆษณา
ผ่านวารสารการท่องเที่ยว
ผ่านรายการทางทีวี
ด้ านราคาสิ นค้ าและร้ านอาหาร ราคาอาหารเครื่ องดื่มที่ขายมีความเหมาะสม
ราคาอาหารเหมาะสมกับปริ มาณ
ราคาสิ นค้าอื่นๆมีความเหมาะสม
ราคาบริ การอื่นๆเหมาะสม เช่น นวด
เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี
ด้ านบุคลากรในการให้ บริการ
การบริ การพ่อค้าแม่คา้ ดี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์บริ การดี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดี
มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม
ด้ านสภาพแวดล้อมภายนอก
มีความสะอาดจัดระเบียบดี
มีหอ้ งนํ้าเพียงพอในแต่ละสถานที่
มีป้ายประชาสัมพันธ์ชดั เจน

ความถี่ ร้ อยละ
98
24.50
115
28.75
128
32.00
59
14.75
187
46.75
47
11.75
113
28.25
53
13.25
271
67.75
0
0.00
27
6.75
51
12.75
198
49.5
79
19.75
70
17.50
53
13.25
198
49.5
79
19.75
70
17.50
53
13.25
195
48.75
135
33.75
19
4.75
51
12.75

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
รายละเอียด
ด้ านกระบวนการการให้ บริการ มีกระบวนการบริ การจราจรที่ดี
ความรวดเร็ วบริ การเช่าจักรยาน
กระบวนการบริ การอาหารเครื่ องดื่ม
กระบวนการการประชาสัมพันธ์

ความถี่ ร้ อยละ
165
41.25
108
27.00
28
7.00
99
24.75

จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ด้านคุง้ บางกะเจ้าที่มีความโดดเด่นกลุ่มตัวอย่างให้บางกะ
เจ้ามีความโดดเด่นด้านธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือด้านวัฒนธรรมชุมชน ด้านวิถีชีวติ และลําดับสุ ดท้ายคือ
อยูใ่ กล้กรุ งเทพ ด้านสถานที่การเดินทาง มากที่สุดคือมีการเดินทางทั้งทางรถและเรื อ รองลงมาคือมีความ
สะดวกในการเดินทาง ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มากที่สุดคือผ่านสื่ อทาง Internet รองลงมาคือ ผ่าน
รายการทางทีวแี ละผ่านวารสารการท่องเที่ยว และผ่านป้ ายโฆษณาไม่มีผตู ้ อบเลย ด้านด้านราคาสิ นค้าและราคา
อาหาร มาที่สุดคือราคาอาหารและเครื่ องดื่มมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาอาหารเหมาะสมกับปริ มาณและ
ราคาสิ นค้าอื่นๆมีความเหมาะสม น้อยที่สุดคือ ราคาบริ การอื่นๆเหมาะสม เช่น นวด ด้านบุคลากรในการ
ให้บริ การ มากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี รองลงมาการบริ การพ่อค้ าแม่คา้ ดี เจ้าหน้าที่ศูนย์
ประชาสัมพันธ์บริ การดีนอ้ ยสุ ดคือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดี ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก มากที่สุดคือ มี
การตกแต่งสถานที่สวยงาม รองลงมามีความสะอาดจัดระเบียบดี น้อยที่สุดคือมีป้ายประชาสัมพันธ์ชดั เจน ด้าน
กระบวนการการให้บริ การมากที่สุดคือมี กระบวนการบริ การจราจรดี รองลงมาคือความรวดเร็ วบริ การเช่า
จักรยานและกระบวนการประชาสัมพันธ์ น้อยที่สุดกระบวนการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยอืน่ ๆ
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อปั จจัยอื่น ๆ ของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะ
เจ้าด้านการคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอํานวยความสะดวก
ตารางที่ 3 ปั จจัยอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยอืน่ ๆ
รายละเอียด
แหล่ งท่ องเทีย่ วทีด่ ึงดูด แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นตลาดนํ้า
แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวติ ท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่พกั อาศัย
มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ
การปั่ นจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆ
การคมนาคม
การเดินทางโดยใช้เรื อโดยสาร
การเดินทางที่สะดวกใกล้กรุ งเทพ
การเที่ยวได้แบบเช้าเย็นกลับ
สิ่ งอานวยความสะดวก การบริ การและแนะนําแหล่งท่องเที่ยว
การบริ การพาท่องเที่ยว
ความสะดวกพาหนะการเดินทาง
ความสะดวกของการเดินทาง

ความถี่ ร้ อยละ
157
39.25
138
34.50
62
15.50
43
10.75
217
54.25
0
0.00
174
43.50
9
2.25
127
31.75
63
15.75
100
25.00
110
27.50

จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดมากที่สุดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ น
ตลาดนํ้า รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวติ ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่พกั อาศัย น้อยที่สุดคือมี
กิจกรรมหลากหลาย การคมนาคม มากที่สุด การปั่ นจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆ รองลงมาคือ การเดินทางที่
สะดวกใกล้กรุ งเทพ และการเที่ยวได้แบบเช้าเย็นกลับ และการเดินทางโดยใช้เรื อโดยสารน้อยที่สุด ด้านสิ่ ง
อํานวยความสะดวก มากที่สุดคือการบริ การและแนะนําแหล่งท่องเที่ยวรองลงมาความสะดวกของการเดินทาง
น้อยที่สุดคือการบริ การพาท่องเที่ยว

ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วคุ้งบางกะเจ้ า
ตารางที่ 4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจ ของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
ปัจจัย
สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กบั กรุ งเทพ
ราคาอาหารเครื่ องดื่ม เช่าจักรยาน
การประชาสัมพันธ์หลากหลาย
เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์สุภาพ
.ความสวยงามของทัศนียภาพสถานที่
การให้บริ การในสถานที่ เช่นเช่าจักรยาน

ค่ าเฉลีย่
3.32
3.63
3.47
3.55
3.64
3.67
3.62

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ าต่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
0.99
1
5
0.74
1
5
0.79
1
5
0.88
1
5
0.86
1
5
0.92
1
5
0.66
1
5

จากตารางพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความ
สวยงามของทัศนียภาพสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.92 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่าตํ่าสุ ดคือ 1
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์สุภาพ ค่าเฉลี่ย 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.86 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่าตํ่าสุ ด
คือ 1 เแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุ งเทพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.74 ค่าสู งสุ ดคือ5 ค่าตํ่าสุ ดคือ 1
และ การให้บริ การในสถานที่เช่นการให้เช่าจักรยาน ค่าเฉลี่ย 3.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.66 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่า
ตํ่าสุ ดคือ 1 น้อยที่สุดคือ ราคาเครื่ องดื่ม เช่าจักรยาน ค่าเฉลี่ย 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.79 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่า
ตํ่าสุ ดคือ 1 และ

ส่ วนที่ 5 ผลวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances และ
Anova: Single Factor
ส่ วนนี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยอื่น
ๆ กับความพึงพอใจของท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ตารางที่ 5 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่ อ ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
เพศ
ชาย
หญิง

ค่ าเฉลีย่
3.6035
3.6305

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.7630
0.7115

T-Test
0.71598
0.71598

จากตารางพบว่าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6305 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.7630 คะแนน ค่า T-Test เท่ากับ 0.71598
ตารางที่ 6 ช่ วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่ อ ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
ช่ วงอายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
21 ” 40 ปี

ค่ าเฉลีย่
3.58
3.49

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.61032
0.60416

F-Test
(Sig.)
7.1269

41 - 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป

3.50
00.00

0.64363
0.00

(0.000000071269)

จากตารางพบว่าช่วงอายุ ตํ่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.58 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61032 คะแนน น้อยที่สุดคืออายุ 60 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.00 และมีค่า F-Test เท่ากับ 7.1269 ค่า (Sig.) เท่ากับ (0.000000071269)

ตารางที่ 7 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่ อ ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

ค่าเฉลี่ย
3.43
3.44
3.50

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6333
0.6590
0.6647

F-Test
0.9323

จากตารางพบว่าระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.50 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.6647 น้อยที่สุดคือระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.6590 และมีค่า F-Test เท่ากับ 0.9323
ตารางที่ 8 อาชี พของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่ อต่ อ ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
เจ้าของกิจการ
นักเรี ยน / นักศึกษา

ค่ าเฉลีย่
3.3642
3.6220
3.3929
3.3493
3.4319

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.7511
0.6529
0.7686
0.8508
0.7847

F-Test

0.04611

จากตารางพบว่าอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.6220 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.6529 น้อยที่สุดคือเจ้าของกิจการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3493 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8508 และมี
ค่า F-Test เท่ากับ 0.04611

ตารางที่ 9 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่ อต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบาง
กะเจ้ า
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
15,000 ” 25,000 บาท
25,001 ” 35,000 บาท
35,001 ” 45,000 บาท
450,001- 55,000 บาท

ค่ าเฉลีย่
3.4882
3.5016
3.5485
3.3336
3.5149

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6471
0.6147
0.6364
0.6832
0.6758

F-Test

0.97010

จากตารางพบว่ารายได้ 25,001 ” 35,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.5485 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.6364 น้อยที่สุดคือรายได้เฉลี่ยระหว่าง 35,001 ” 45,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3336 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.6832 และมีค่า F-Test เท่ากับ 0.97010
ตารางที่ 10 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคอาหารร้ านหมูกระทะ
(บุฟเฟ่ ต์ ) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สถานภาพ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F-Test
3.6090
0.6214
โสด
3.6294
0.6469
0.95643
สมรส
3.5753
0.6585
หย่าร้ าง
จากตารางพบว่าสมรส มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.6294 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6469 น้อยที่สุด
คือสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5753 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6585 และมีค่า F-Test เท่ากับ
0.95643

ตารางที่ 11 ความโดดเด่ นคุ้งบางกะเจ้ าที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามชอบที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว
คุ้งบางกะเจ้ า
ประเภทอาหาร
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test
ด้านวิถีชีวติ
3.5037
0.5863
ด้านวัฒนธรรมชุมชน
3.5221
0.5941
0.63234
มีความเป็ นธรรมชาติ
3.5969
0.5994
อยูใ่ กล้กรุ งเทพ
3.5701
0.5790
จากตารางพบมีความเป็ นธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.5969 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.5994 น้อยที่สุดคือด้านวิถึชีวติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5037 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5863 และมีค่า F-Test
เท่ากับ 0.63234
ตารางที่ 12 ด้ านราคาสิ นค้ าและร้ านอาหารที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
ราคาต่ อคน
ราคาอาหารเครื่ องดื่มที่ขายมีความ
เหมาะสม
ราคาอาหารเหมาะสมกับปริ มาณ
ราคาสิ นค้าอื่นๆมีความเหมาะสม
ราคาบริ การอื่นๆเหมาะสม เช่น นวด

ค่ าเฉลีย่
3.5671

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.4479

F-Test

3.5922
3.6120
3.6474

0.4487
0.4687
0.4550

0.67478

จากตารางพบว่า ราคาบริ การอื่นๆเหมาะสม เช่น นวด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.6474 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.4550 น้อยที่สุดคือราคาอาหารเครื่ องดื่มที่ขายมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5671 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4479 และมีค่า F-Test เท่ากับ 0.67478

ตารางที่ 13 ด้ านสถานที่การเดินทางที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
สถานที่
เดินทางทั้งเรื อและรถ
มีป้ายบอกทางตลอด
ความสะดวกในการเดินทาง
มีที่จอดรถพอเพียง

ค่ าเฉลีย่
3.5553
3.6316
3.6101
3.6178

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6271
0.6664
0.6458
0.6366

F-Test
0.81229

จากตารางพบว่า มีป้ายบอกทางตลอด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.6316 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.6664 น้อยที่สุดคือเดินทางทั้งเรื อและรถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6316 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6271 และมีค่า
F-Test เท่ากับ 0.81229
ตารางที่ 14 ด้ านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
สื่ อ
ผ่านสื่ อทาง Internet
ผ่านทางป้ ายโฆษณา
ผ่านวารสารการท่องเที่ยว
ผ่านรายการทางทีวี

ค่ าเฉลีย่
3.6477
0.00
3.5134
3.5043

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6432
0.00
0.6892
0.5607

F-Test
(Sig)
2.41139
(0.00241139)

จากตารางพบว่า ผ่านสื่ อทาง Internet มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.6477 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.6432 น้อยที่สุดคือผ่านทางป้ ายโฆษณา 0.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 และมีค่า F-Test เท่ากับ
2.41139 คะแนน ค่า (Sig.) เท่ากับ (0.00241139 )

ตารางที่ 15 ด้ านบุคลากรที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
สื่ อ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี
3.5613
0.4435
การบริ การพ่อค้าแม่คา้ ดี
3.5748
0.4275
ศูนย์ประชาสัมพันธ์บริ การดี
3.5884
0.4498
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดี
3.6427
0.4734

F-Test
0.69786

จากตารางพบว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.6427 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.4734 น้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี 3.5613 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.4435 และมีค่า F-Test เท่ากับ 0.69786

ตารางที่ 16 ด้ านสภาพแวดล้ อมที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
สื่ อ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม
3.6614
0.6967
มีความสะอาดจัดระเบียบดี
3.6786
0.6949
มีหอ้ งนํ้าเพียงพอในแต่ละสถานที่
3.5455
0.6197
มีป้ายประชาสัมพันธ์ชดั เจน
3.6938
0.6941

F-Test
0.87068

จากตารางพบว่า มีป้ายประชาสัมพันธ์ชดั เจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.6938 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.6941 น้อยที่สุดคือมีหอ้ งนํ้าเพียงพอในแต่ละสถานที่ 3.5455 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6197 และมีค่า FTest เท่ากับ 0.87068

ตารางที่ 1714 ด้ านกระบวนการที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
ลักษณะร้ าน
มีกระบวนการบริ การจราจรที่ดี
ความรวดเร็ วบริ การเช่าจักรยาน
กระบวนการบริ การอาหารเครื่ องดื่ม
กระบวนการการประชาสัมพันธ์

ค่ าเฉลีย่
3.4468
3.4598
3.4130
3.4781

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.5524
0.5221
0.6183
0.5485

F-Test
0.94340

จากตารางพบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด กระบวนการการประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 3.4781 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.5485 น้อยที่สุดคือ กระบวนการบริ การอาหารเครื่ องดื่ม 3.4130 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6183
และมีค่า F-Test เท่ากับ 0.94340
ตารางที่ 1815 ด้ านแหล่ งท่ องเที่ยวที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
แหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นตลาดนํ้า
แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวติ ท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่พกั อาศัย
มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ

ค่ าเฉลีย่
3.5122
3.5479
3.5284
3.5723

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6396
0.6095
0.6587
0.6527

F-Test
0.937617

จากตารางพบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีกิจกรรมหลากหลายรองรับ เท่ากับ 3.5723 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.6527 น้อยที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นตลาดนํ้า 3.5122 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6396 และมีค่า F-Test
เท่ากับ 0.937617

ตารางที่ 1916 ด้ านคมนาคมที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
แหล่งท่องเทีย่ ว
การปั่ นจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆ
การเดินทางโดยใช้เรื อโดยสาร
การเดินทางที่สะดวกใกล้กรุ งเทพ
การเที่ยวได้แบบเช้าเย็นกลับ

ค่ าเฉลีย่
3.7946
0.00
3.8806
3.6008

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F-Test
0.5073
(Sig)
0.00
5.30470
0.5192
0.6264
(0.00000530470)

จากตารางพบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การเดินทางที่สะดวกใกล้กรุ งเทพ เท่ากับ 3.8806 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.5192 น้อยที่สุดคือการเดินทางโดยใช้เรื อโดยสาร 0.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 และมีค่า FTest เท่ากับ 5.30470 ค่า Sig 0.00000530470
ตารางที่ 2017 ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
แหล่งท่องเทีย่ ว
การบริ การและแนะนําแหล่งท่องเที่ยว
การบริ การพาท่องเที่ยว
ความสะดวกพาหนะการเดินทาง
ความสะดวกของการเดินทาง

ค่ าเฉลีย่
3.8291
3.9245
3.7775
3.8434

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.7184
0.7752
0.7228
0.7253

F-Test
0.66250

จากตารางพบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การบริ การพาท่องเที่ยว เท่ากับ 3.9245 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7752
น้อยที่สุดคือ ความสะดวกพาหนะการเดินทาง 3.7775 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7228 และมีค่า F-Test
เท่ากับ 0.66250

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ความสัมพันธ์ อายุ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.000000071269
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.71598339 0.932309 0.956431 0.970102
0.046113 ตามลําดับ
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด คน กระบวนการ ลักษณะกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าแตกต่างกัน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.00241
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ คน
กระบวนการ ลักษณะกายภาพ ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า โดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.6323 0.6747 0.3181 0.6978 0.94334 0.8706 ตามลําดับ
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอํานวยความสะดวก การคมนาคม ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวบางกะเจ้า ต่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่าง การคมนาคม มีอิทธิพลกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า แตกต่าง
กัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00000530
ปัจจัยอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอํานวยความสะดวกไม่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้
บางกะเจ้า แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.9376 0.6625

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า การเก็บข้อมูล จํานวน
400 คน โดยเป็ นการสุ่ ม การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่ วน บุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ อาชีพที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

2. ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการบริ การ การส่ งเสริ มทาง
การตลาด คน กระบวนการให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

3. ปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคม การบริ การสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

สรุปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มที่มีอายุ 21 40 ปี เป็ นจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 41 ” 60 ปี และช่วงอายุต่าํ กว่า 20 ปี ตามลําดับ ผูท้ ี่มี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวนน้อยที่สุด ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มี
จํานวนมากที่สุด รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี และระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี ตามลําดับ ในส่ วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนรองลงมาคือ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลําดับต่อมาคือ
รับจ้างทัว่ ไป และนักเรี ยนนักศึกษา อาชีพเจ้าของกิจการอยูล่ าํ ดับน้อยที่สุด ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ อยูใ่ นช่วง 15,000 ” 25,000 บาทรองลงมาคือ รายได้ในช่วง และรายได้ 25,001 ” 35,000 บาท ตามลําดับ
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า สถานภาพโสดมีจาํ นวนมากที่สุด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
และ สถานหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยูน่ อ้ ยที่สุด

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจของ
นักท่ องเทีย่ วคุ้งบางกะเจ้ า
พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ด้านคุง้ บางกะเจ้าที่มีความโดดเด่นกลุ่มตัวอย่างให้บางกะเจ้ามี
ความโดดเด่นด้านธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือด้านวัฒนธรรมชุมชน ด้านวิถีชีวติ และลําดับสุ ดท้ายคืออยูใ่ กล้
กรุ งเทพ ด้านสถานที่การเดินทาง มากที่สุดคือมีการเดินทางทั้งทางรถและเรื อ รองลงมาคือมีความสะดวกในการ
เดินทาง ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มากที่สุดคือผ่านสื่ อทาง Internet รองลงมาคือผ่านรายการทางทีวแี ละ
ผ่านวารสารการท่องเที่ยว และผ่านป้ ายโฆษณาไม่มีผตู ้ อบเลย ด้านด้านราคาสิ นค้าและราคาอาหาร มาที่สุดคือ
ราคาอาหารและเครื่ องดื่มมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาอาหารเหมาะสมกับปริ มาณและราคาสิ นค้าอื่นๆมี
ความเหมาะสม น้อยที่สุดคือ ราคาบริ การอื่นๆเหมาะสม เช่น นวด ด้านบุคลากรในการให้บริ การ มากที่สุดคือ
เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี รองลงมาการบริ การพ่อค้าแม่คา้ ดี เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพั นธ์บริ การดี
น้อยสุ ดคือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดี ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก มากที่สุดคือ มีการตกแต่งสถานที่
สวยงาม รองลงมามีความสะอาดจัดระเบียบดี น้อยที่สุดคือมีป้ายประชาสัมพันธ์ชดั เจน ด้านกระบวนการการ
ให้บริ การมากที่สุดคือมีกระบวนการบริ การจราจรดี รองลงมาคือค
วามรวดเร็ วบริ การเช่าจักรยานและ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ น้อยที่สุดกระบวนการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอืน่ ๆ แหล่งท่องเทีย่ ว การคมนาคม สิ่ งอานวยความสะดวก ทีม่ ี
อิทธิพลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วคุ้งบางกะเจ้ า
พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดมากที่สุดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ น
ตลาดนํ้า รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวติ ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่พกั อาศัย น้อยที่สุดคือมี
กิจกรรมหลากหลาย การคมนาคม มากที่สุด การปั่ นจักรยานไปยังสถาน ที่ต่างๆ รองลงมาคือ การเดินทางที่
สะดวกใกล้กรุ งเทพ และการเที่ยวได้แบบเช้าเย็นกลับ และการเดินทางโดยใช้เรื อโดยสารน้อยที่สุด ด้านสิ่ ง
อํานวยความสะดวก มากที่สุดคือการบริ การและแนะนําแหล่งท่องเที่ยวรองลงมาความสะดวกของการเดินทาง
น้อยที่สุดคือการบริ การพาท่องเที่ยว

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วคุ้งบางกะเจ้ า
พบว่า ปั จจัยที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความ
สวยงามของทัศนียภาพสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.92 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่าตํ่าสุ ดคือ 1
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์สุภาพ ค่าเฉลี่ย 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.86 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่าตํ่าสุ ด
คือ 1 เแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุ งเทพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.74 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่าตํ่าสุ ดคือ 1
และ การให้บริ การในสถานที่เช่นการให้เช่าจักรยาน ค่าเฉลี่ย 3.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.66 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่า
ตํ่าสุ ดคือ 1 น้อยที่สุดคือ ราคาเครื่ องดื่ม เช่าจักรยาน ค่าเฉลี่ย 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.79 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่า
ตํ่าสุ ดคือ 1 และ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
1.1 เพศที่แตกต่ างกันไม่ มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า ผลการวิเคราะห์
พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.946 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.396 คะแนน ส่ วนเพศชายมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.787 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.082 คะแนน
ดังนั้นเพศที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ
1.2 อายุ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.000000071269 ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมี
นัยสําคัญ
1.3 การศึกษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันโดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.932309 ดังนั้นการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
อย่างมีนยั สําคัญ
1.4 สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันโดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.956431 ดังนั้นสถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
อย่างมีนยั สําคัญ

1.5 รายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ยว แตกต่างกันโดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.970102 ดังนั้นรายได้ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมี
นัยสําคัญ
1.6 อาชีพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันโดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.046113 ดังนั้นรายได้ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมี
นัยสําคัญ
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด คน กระบวนการ ลักษณะกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าแตกต่างกัน
2.1 ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00241 ดังนั้นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ
2.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.6323 ดังนั้นปั จจัยผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ
2.3 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดด้าน ราคา มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.6747 ดังนั้นปั จจัยผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ
2.4 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ด้านสถานที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.3181 ดังนั้นปั จจัยสถานที่ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้
บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ
2.5 ปั จจัยส่ วนผสมด้านคน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.6978 ดังนั้นปั จจัย ด้านคน ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
อย่างมีนยั สําคัญ
2.6 ปั จจัยส่ วนผสมด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.94334 ดังนั้นปั จจัย ด้านกระบวนการ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ

2.7 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.8706 ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคั
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอํานวยความสะดวก การคมนาคม ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวบางกะเจ้า
3.1 ปัจจัยอื่นๆ ด้านการคมนาคม มีอิทธิพลกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า แตกต่างกัน
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00000530 ดังนั้นปั จจัยอื่นๆด้านการคมนาคม ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ
3.2 ปั จจัยอื่นๆ ด้าน แหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวบางกะเจ้า
ต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.9376 ดังนั้นปั จจัยอื่นๆด้านแหล่งท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ
3.3 ปั จจัยอื่นๆด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
บางกะเจ้า ต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.6625 ดังนั้นปั จจัยอื่นๆด้านความสะดวกสบาย ที่แตกต่างกันไม่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ

อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ปั จจัยส่ วนบุตตล ด้านอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
เป็ นไปดังงานวิจยั สุ วภาพ ประภาสวัสดิ (2554) ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อการท่องเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
ที่ได้สรุ ปรวมได้วา่ ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อหาด บางแสนจังหวัดชลบุรี คิดวามี
ความโดดเด่นและดึงดูดใจในเรื่ องสะดวกสบายในการเดินทางมาก ที่สุด และคิดวาพัฒนาการของหาดบางแสน
มีการพัฒนาเพียงบางด้าน มีช่องทางการสื่ อสารที่ ชัดเจนในเรื่ องความมีชื่อเสี ยงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษต่างๆ
ที่หาดบางแสนจัดขึ้นมีความน่าสนใจ เมื่อได้มาเที่ยว ณ หาดบางแสนรู ้สึกผอนคลายและเกิดความสนุ กสนาน
ควรปรับปรุ งในเรื่ องของ ความสะอาดมากที่สุดและสุ ดท้ายนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่คิดวาจะกลับมาเที่ยวอีก
แน่นอน ส่ วนของ ความพึงพอใจในทุกปัจจัยการตลาด 7 Ps นันคือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ ด้านราคา ด้าน
การ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวด ล้อมทางกายภาพและด้าน บุคลากร
โดยรวมมีระดับความพอใจอยูในระดับม มาก และในแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจอยูใน่ ระดับมากเช่นกัน
ส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพและอาชีพ มีทศั นคติใน การท่องเที่ยวหาด
บางแสน จังหวัดชลบุรีแบบวันเดียวที่แตกต่างกน และ มีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันในลักษณะ
ประชากรศาสตร์ทางด้านอายุ การศึกษา สถานภาพ และระดับรายได้ ผลการศึกษาโดยรวมทั้งทัศนคติและความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวหาด บางแสน จังหวัดชลบุรีครั้งนี้อยูในระดับมาก
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ วงจร ชีวติ ของ
ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะ ดังกล่าว มีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะ มันเกี่ยวพันกับอุป
สงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคล ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่
และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสาคําคัญลง
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด คน ลักษณะกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจนักท่องเที่ยวบางกะเจ้า
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.00241

เป็ นไปตามงานวิจยั ของสุ วภาพ ประภาสวัสดิ
(2554 ) ทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาที่ได้สรุ ปรวมได้วา่ ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อหาด บางแสนจังหวัดชลบุรี
คิดวามีความโดดเด่นและดึงดูดใจในเรื่ องสะดวกสบายในการเดินทางมาก ที่สุด และคิดวาพัฒนาการของหาด
บางแสนมีการพัฒนาเพียงบางด้าน มีช่องทางการสื่ อ สารที่ ชัดเจนในเรื่ องความมีชื่อเสี ยงมายาวนาน กิจกรรม
พิเศษต่างๆที่หาดบางแสนจัดขึ้นมีความน่าสนใจ เมื่อได้มาเที่ยว ณ หาดบางแสนรู ้สึกผอนคลายและเกิดความ
สนุกสนาน ควรปรับปรุ งในเรื่ องของ ความสะอาดมากที่สุดและสุ ดท้ายนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่คิดวาจะกลับมา
เที่ยวอีกแน่นอน ส่ วนของ ความพึงพอใจในทุกปัจจัยการตลาด 7 Ps นันคือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ ด้าน
ราคา ด้านการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้าน
บุคลากรโดยรวมมีระดับความพอใจอยูในระดับม มาก และในแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจอยูใน่ ระดับมาก
เช่นกัน ส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพและอาชีพ มีทศั นคติใน การท่องเที่ยว
หาดบางแสน จังหวัดชลบุรีแบบวันเดียวที่แตกต่างกน และมีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันในลักษณะ
ประชากรศาสตร์ทางด้านอายุ การศึกษา สถานภาพ และระดับรายได้ ผลการศึกษาโดยรวมทั้งทัศนคติและความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวหาด บางแสน จังหวัดชลบุรีครั้งนี้อยูในระดับมาก
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่ องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม
ดังที่รู้จกั กันว่าคือ ‚4 Ps‛ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ ม
การขาย (Promotion)
สมมุติฐาน 3 : ปั จจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคม การบริ การสิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ปัจจัยอื่นๆ ด้านการคมนาคม มีอิทธิพลกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า แตกต่างกัน
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00000530
เป็ นไปตามงานวิจยั ของ ชฎาภรณ์ แซ่ต้ งั ( 2559) ปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การท่องเที่ยว ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การท่องเที่ยว และเปรี ยบเทียบปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จ าแนกตามลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจ านวน 400 คน ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ ม น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที จ าแนกตามเพศ และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วย
การหาค่า เอฟ จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา เมื่อพบความแตกต่างจึงใช้การทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี แอล เอส ดี อย่างมีนยั ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยให้ความคิดเห็นกับปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การท่องเที่ยว ทั้ง 9 ด้านของ อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้าฯ พบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก เรี ยงตามอันดับความส าคัญ ดังนี้ ด้านสถานที่ ท่องเที่ยว
ด้านภาพลักษณ์ดา้ นการคมนาคม ด้านค่านิยมในการท่องเที่ยว ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย
ด้าน ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์และด้านสิ นค้าของที่ระลึก ตามล
าดับ และเมื่อ เปรี ยบเทียบระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อ าชีพ และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาใช้บริ การท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
มิเดล (Middleton. 1998 : 80 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสิ นค้าทางการท่องเที่ยวว่ามีองค์ประกอบ
หลักอยู่ 5 องค์ประกอบด้วยกันคือ
1.สิ่ งดึงดูดใจของสถานที่ท่องเที่ยว(Destination Attractions)เช่น สิ่ งดึงดูดใจทางธรรมชาติ สิ่ ง
ดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่ งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมและสังคม
2.สิ่ งอํานวยความสะดวกและการบริ การในสถานที่ท่องเที่ยว(Destination Facilities and Service)
ได้แก่ ความพร้อมทางด้านที่พกั ความพร้อมด้านภัตตาคาร บาร์ และคาเฟ่ ความพร้อมทางด้านคมนาคมขนส่ ง
สถานที่เล่นกีฬา และสันทนาการ สถานที่จดั จําหน่ายสิ นค้าและของที่ระลึก รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกและ
บริ การอื่นๆ
(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อ้างใน นิรันดร ทัพไชย , 2550)ปัจจัยดึงดูดหรื อปัจจัยจูงใจ (Pull
Factors) เป็ นปั จจัยจูงใจจากตัวแหล่งท่องเที่ยวเองที่กระตุน้ ให้ บุคคลตัดสิ นใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวใดแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ทั้งขึ้นอยู่ กับลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่จะจูงใจ
ให้ นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพื่อต้องสนองความต้องการที่ เกิดขึ้น เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ชื่อเสี ยง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์
และอื่นๆ
ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะไม่นิยม เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ไกลๆ เนื่องจากเสี ยทั้ง เวลา
และค่าใช้จ่ายจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้า บริ เวณนั้นไม่มีสิ่งดึงดูดใจก็จะไม่เกิดการท่องเที่ยวขึ้น นัน่ แสดง
ให้เห็นว่า สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวเลือกเดินทาง ไปจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจซึ่ งนอกจากความสวยงามแล้ว ยัง ต้องมี

องค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจนสิ่ งอํา นวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่ จะ เป็ นสถานที่
พักแรม ร้านอาหาร (วรรณา วงษ์วานิช , 2546) และมากไปกว่านั้นจะต้องมีการน าเสนอข้อมูล และภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ด้วย เช่นกันเพื่อนไปสู่ การชักจูงหรื อเป็ นแรงจูงใจให้ นักท่องเที่ยวออก
เดินทาง (Cee Goossens, 2000)

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจนักท่องเที่ยวบางกะเจ้า
1. จากการศึกษาพบว่าแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการยังมีนอ้ ยและกิจกรรมที่มีให้นกั ท่องเที่ยวยังมี
ไม่มากและไม่หลากหลาย ดังนั้นผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรื อพัฒนารู ปแบบท
ให้น่าสนุก น่าสนใจกับเส้นทางที่พานักท่องเที่ยว เดินทางไป หรื อมีกิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวได้ทาํ
ร่ วมกันระหว่างการเดินทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจใน การท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กบั
นักท่องเที่ยว
2. นักท่องเที่ยวหลังจากได้รับความเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับวิถีชีวติ ของคนในชุมชน
ฉะนั้นทางผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลความเรี ยบร้อยและความสวยงามของบาง กะเจ้า รวมถึง
ประชาชนในชุมชนควรให้ความรวมมือกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม คงความ เป็ นธรรมชาติ
ตลอดไป เพื่อดึงดูดใจให้กบั นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้ง

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. สําหรับธุ รกิจการท่องเที่ยว ควรพิจารณาเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดอื่นบ้าง นอกเหนือจาก
นักท่องเที่ยวในกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ควรมีความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจ เลือกมา
ท่องเที่ยวในคุง้ บางกะเจ้า เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ไปปรับปรุ งและเสริ มศักยภาพด้าน
การตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทัศนคติ ค่านิยม แนวคิด ที่มีผลต่อความพึงพอใจนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะทําให้
เกิดการศึกษาในเชิงลึกมากกว่า และยังสมารถนําไปเป็ นแผนการตลาดต่อไปได้อีกด้วย
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แบบสอบถาม
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วคุ้งบางกะเจ้ า
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

1) ชาย

2. อายุ

1) ตํ่ากว่า 20 ปี

2) หญิง
2 ) 21 - 40 ปี

3) อื่นๆ
3) 41 ” 60 ปี

4) 60 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1) ตํ่ากว่าปริ ญยาตรี

2) ปริ ญญาตรี

3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

4. สถานภาพ
1) โสด

2) สมรส

3) หย่าร้าง

5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท

2) 15,000- 25,000 บาท

4) 35,001-45,000 บาท

5) 45,001- 55,000 บาท

3) 25,001- 35,000 บาท

6.อาชีพ
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2) พนักงานบริ ษทั เอกชน 3) รับจ้างทัว่ ไป
4) เจ้าของกิจการ

5) นักเรี ยน/นักศึกษา

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้ านส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการท่องเทีย่ วบางกะเจ้ า
7. คุง้ บางกะเจ้ามีความโดดเด่นด้าน
1) ด้านวิถีชีวติ

2) ด้านวัฒนธรรมชุมชน

3) มีความเป็ นธรรมชาติ

4) อยูใ่ กล้กรุ งเทพฯ

8. ด้านสถานที่การเดินทางมาคุง้ บางกะเจ้า
1) มีการเดินทางทั้งเรื อและรถ

2) มีป้ายบอกทางตลอด

3) มีความสะดวกในการเดินทาง

4) มีที่จอดรถพอเพียง

9.ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
1) ผ่านสื่ อทาง INTERNET

2) ผ่านทางป้ ายโฆษณา

3) ผ่านวารสารการท่องเที่ยว

4) ผ่านรายการทางทีวี

10.ด้านราคาสิ นค้าและร้านอาหาร
1) ราคาอาหารเครื่ องดื่มที่ขายมีความเหมาะสม 2) ราคาอาหารเหทาะสมกับปริ มาณ
3) ราคาสิ นค้าอื่นๆมีความเหมาะสม

4) ราคาบริ การอื่นๆเหมาะสม เช่น นวด

11.ด้านบุคลากรในการให้บริ การ
1)เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี

2) การบริ การของพ่อค้าแม่คา้ ดี

3)เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์บริ การดี

4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดี

12.ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
1) มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม

2) มีความสะอาดจัดระเบียบดี

3) มีหอ้ งนํ้าพอเพียงในแต่ละสถานที่

4) มีป้ายประชาสัมพันธ์ชดั เจน

13ด้านกระบวนการการให้บริ การ
1)มีกระบวนการบริ การจราจรที่ดี

2) ความรวดเร็ วบริ การเช่าจักรยาน

3)กระบวนการบริ การอาหารเครื่ องดื่ม

4) กระบวนการการประชาสัมพันธ์

ตอนที3่ ปัจจัยด้ านการดึงดูดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการท่องเทีย่ วบางกะเจ้ า
14.ท่านคิดว่าคุง้ บางกะเจ้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ใดที่ดึงดูดท่านมากที่สุด
1)แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นตลาดนํ้า

2)แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวติ ท้องถิ่น

3)แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่พกั อาศัย

4) มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ

15.ท่านคิดว่าคุง้ บางกะเจ้ามีการคมนาคมแบบใดที่ดึงดูดใจให้ท่านมาท่องเที่ยว
1)การปั่ นจักยานไปยังสถานที่เที่ยวต่างๆ

2)การเดินทางโดยใช้เรื อโดยสาร

3) การเดินทางที่สะดวกใกล้กบั กรุ งเทพ

4) การเที่ยวได้แบบเช้าเย็นกลับ

16.การบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ดึงดูดใจให้ท่านมาท่องเที่ยว
1) การบริ การแนะนําแหล่งท่องเที่ยว

2)การบริ การพาท่องเที่ยว

3) ความสะดวกของพาหนะการเดินทาง

4) ความสะดวกของการเดินทาง

ตอนที่ 4 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วคุ้งบางกะเจ้ า
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
1 สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
2. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กบั กรุ งเทพเดินทาง
สะดวก
3.ราคาอาหารเครื่ องดื่ม เช่าจักรยาน ที่มีความ
เหมาะสม
4. มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย เช่น เว็บไซต์
5. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสุ ภาพของเจ้าหน้าที่
6. ความสวยงามของทัศนยภาพของสถานที่
ท่องเที่ยว
7. กระบวนการในการให้บริ การในสถานที่ท่องเที่ยว
และการให้บริ การเช่าจักรยาน

1
น้ อย

2
3
น้ อยทีส่ ุ ด ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

