
 
 

บทที1่ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มหรือธุรกิจสนบัสนุนต่างๆการซ้ือบริการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

ถือไดว้า่เป็น การส่งสินคา้ออกท่ีมองไม่เห็นดว้ยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซ้ือดว้ยเงินตรา

ต่างประเทศ การผลิต สินคา้ คือ บริการต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือก็จะตอ้งมีการลงทุน ซ่ึงผล ประโยชน์จะตกอยู่

ในประเทศและจะช่วยใหเ้กิด งานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวยีนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดา้นสังคม

การท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่นคลาย ความตึงเครียด พร้อม กบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผดิ

แผกแตกต่างออกไปอีกคร้ัง อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมี

ส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพใหก้บัดุลการชาํระเงินได ้เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี ก ารท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วย

กระตุน้ใหมี้การนาํเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง ท่ีผูอ้ยูใ่นทอ้งถ่ินไดเ้ก็บมาประดิษฐ์

เป็นหตัถกรรมพื้นบา้น   ขายเป็นของท่ีระลึกสาํหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสรุปไดว้า่บทบาทและความสาํคญัของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมีต่อเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   (ฉนัทชั วรรณ

ถนอม, 2552) 

ทั้งภาครัฐและเอกชนไดใ้หค้วามสาํคญัในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้าร

ท่องเท่ียว มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองคก์รของภาครัฐซ่ึงมี

บทบาท ดา้นการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวโดยตรงภายใตน้โยบายและแผนพฒันาการท่องเท่ียวตาม

แผนการ พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดก้าํหนดกลยทุธ์แผนการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพในการ

ดึงดูดใหมี้ การท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดส่้งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทาํใหเ้กิด การจา้งงานและการกระจายรายไดไ้ปสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ส่งผลใหมี้

การนาํความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคในดา้นต่างๆ อาทิการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การสร้างระบบ

สาธารณูปโภค ส่ิง อาํนวย ความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย, 2550) 

 คุง้บางกะเจา้เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีรวมทั้ง 6 ตาํบล ตั้งอยูใ่น อาํเภอ พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ไดแ้ก่ ตาํบลบางกะเจา้ ตาํบลบางนํ้าผึ้ง ตาํบลบางกอบวั ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลบางยอ และ ตาํบลทรงคนอง 



 
 

เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะกบัการมาท่องเท่ียวและผกัผอ่นเป็นอยา่งมาก รอบ ๆ พื้นท่ีลอ้มรอบไปดว้ยป่าท่ีเขียวขจีร่มร่ืน 

คุง้บางกะเจา้ยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยแม่นา้เจา้พระยาเกือบทั้งหมดท่ีโคง้เวา้ไดรู้ปกระเพาะหมูสวยงาม คุง้บางกะ

เจา้ไดรั้บการยกยอ่งจากหนงัสือไทมแ์มกกาซีนใหเ้ป็น The Best Urban Oasis of Asia เม่ือปี 2006 พื้นท่ีรอบ ๆ 

คุง้บางกะเจา้มีพื้นท่ีท่ีสวยงามและน่าสนใจใหศึ้กษา เช่น สวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ ตลาดบางนํ้าบางนํ้าผึ้ง บา้นธูป

หอมสมุนไพร พิพิธภณัฑป์ลากดัไทย บา้นลูกประคบธญัพืช จุดชมห่ิงหอ้ย โบราณสถานในวดัวาอาราม รวมถึง

สวนป่า และสวนผลไม ้ดงันั้นนั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้โดยขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะทาํใหเ้ขา้ถึงการตดัสินใจท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี

คุง้บางกะเจา้ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

3.  เพื่อศึกษาปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและทิศทางของ
ธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อ
สร้างผลกาํไรสูงสุดใหก้บัธุรกิจท่องเท่ียว 

3. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชใ้นการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการตลอดจนการ
บริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั สามารถดาํรงกิจการใหอ้ยูร่อดบนเส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่ง
มัน่คงและย ัง่ยนื   

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. การวจิยัน้ีเป็นการทาํวจิยัเฉพาะประชากร นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวคุง้บางกะเจา้แลว้ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยมาท่องเท่ียวท่ีคุง้บางกะเจา้ 



 
 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1 เพศ ซ่ึงแบ่งเป็น 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุซ่ึงแบ่งเป็น 
1.2.1 ตํ่ากวา่ 20 ปี 
1.2.2 20 ” 40 ปี 
1.2.3 41 - 60 ปี 
1.2.4 60 ปีข้ึนไป 

1.3 ระดบัการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 
1.3.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 
1.3.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ ซ่ึงแบ่งเป็น 
1.4.1 ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
1.4.2 พนกังานบริษทัเอกชน 
1.4.3  รับจา้งทัว่ไป 
1.4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
1.4.5 นกัเรียน / นกัศึกษา 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1.5.1 ตํ่ากวา่ 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 บาทข้ึนไป 

1.6 สถานภาพสมรส ซ่ึงแบ่งเป็น 



 
 

1.6.1 โสด 
1.6.2 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
1.6.3 หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
2.1 ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.2 ปัจจยัดา้นราคา 
2.3 ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
2.4 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
2.5 คน 
2.6 กระบวนการ 
2.7 ดา้นกายภาพ 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆคือปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
 3.1 การคมนาคม 
 3.2 แหล่งท่องเท่ียว 
 3.3 การบริการส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อความเขา้ใจร่วมกนัในการศึกษาวจิยั จึงไดนิ้ยามศพัทท่ี์กล่าวถึงในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
คุง้บางกะเจา้ตั้งอยูใ่นอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นท่ี 6 ตาํบล ไดแ้ก่ บาง

นํ้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกะเจา้ บางกอบวั และทรงคนอง เน้ือท่ีประมาณ 11,818 ไร่ ดว้ยลกัษณะเป็นเกาะ

ลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้าเจา้พระยา และตั้งอยูไ่ม่ไกลจากอ่าวไทย  

  

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ประกอบดว้ย 

1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ
ใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ผลติภัณฑ์ทีอ่าจจับต้องได้(Tangigle Products) และ ผลติภัณฑ์ทีจั่บต้องไม่ได้ (Intangible 
Products) 



 
 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการ
กบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การกาํหนดราคาการใหบ้ริการ
ควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน
ดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจสาํคญัของ
การตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะทางกายภาพแลการนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง
ดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ี
นาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
  



 
 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น

พื้นฐานและเป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 3. แนวคิดปัจจยัการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 
 4.แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 5.ประวติึความเป็นมาคุง้บางกะเจา้ 
 6. ตลาดของการท่องเท่ียว 
 7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 8. กรอบแนวคิดการวจิยั 
 9. สมมติฐานการวจิยั 
 
1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2550, หนา้ 38-39) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึงอาย ุเพศ วงจร ชีวติของ

ครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะ ดงักล่าว มีความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะ มนัเก่ียวพนักบัอุป

สงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคล ช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ 

และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสาคาํคญัลง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. อาย ุนกัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ืองของอายดุว้ย  

2. เพศ จาํนวนสตรี(สมรสหรือโสด)ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิ่มข้ึนมากเร่ือย ๆ นกัการตลาด ตอ้งคาํนึงถึง

วา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงท่ีแลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกนั้นบทบาทของสตรีและ

บุรุษท่ีซ้ือซํ้ ากนั 

3. วงจรชีวติครอบครัว  ขั้นนตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวติของครอบครัวเป็นตวักาํหนดท่ีสาํคญัของ

พฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวติของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้ นตอน  ซ่ึงแต่ละขั้นนตอนจะมี

พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 



 
 

4.  การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมาก  การรู้วา่อะไรเกิด ข้ึนกบั

การศึกษาและรายไดเ้ป้เป็นส่ิงสาํคญัเพราะแบบแผนการใช ้จ่ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนมี 

 Belch and Belch (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวญิํูวงศ์, 2550) ในงานวจิยัน้ีศึกษาวดัตวัแปร ดา้น

ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่อาย ุอาชีพ และรายไดโ้ดยนาํ มาเช่ือโยงกบั ความตอ้งการ พฤติกรรม การ ตดัสินใจ และ

อตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํ หนดตลาดเป้ าหมาย ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนอัยา่งใกลชิ้ด ในความสัมพนัธ์เชิงเหตุ และผล 

 1. อาย ุ(Age) บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่ม

วยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผูสู้งอายจุะ สนใจสินคา้ท่ี เก่ียวกบั

การรักษาสุขภาพซ่ึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายอุอกเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะ ใกลเ้คียงกนั 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก เพราะ เพศท่ีแตกต่าง

กนั มีทศ ันคติการรับรู้และการตดัสินใจในเร่ืองการเลือกสินคา้ท่ีบริโภคแตกต่าง โดยมากเกิดจาก สาเหตุ ใน

เร่ืองของการไดรั้บการเล้ียงดูการปลูกฝังนิสัยมาตั้งแต่ในวยัเด็ก โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึ งมี วฒั นธรรมในการ

เล้ียงดูเด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก โดยส่วนใหญ่เด็กผูช้ายจะถูกเล้ียงให ้มีความกลา้

แสดงออก และมีความรับผดิชอบเพื่อจะไดเ้ป็น หวัหนา้ครอบครัวต่อไป ส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเล้ียงดูในลกัษณะ

ท่ีใหส้งบเสง่ียมและเป็นผูต้ามหรือ เป็ นภรรยาท่ีดี ทาํใหมี้พฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลา้แสดงความ

คิดเห็น จากท่ีกล่าวมา จึงอาจกล่าวไดว้า่ในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือสินคาและบริการ

ของ ครอบครัวมากกวา่เพศหญิง 

3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยาร้าง หรือเป็นหม่าย ซ่ึงในอดีตถึง ปัจจุบนั เป็นเป้ า

หมายท่ีส าคญั ของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสาํคญั มากยิง่ข้ึนใน ส่วนท่ี

เก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรม การซ้ือท่ีแตกต่างกนั  เช่นผูท่ี้หยา

ร้าง หรือเป็นหม่ายจะเลือกแต่งกายด ้วยเส้ือผา้ท่ีหรูหรา ทนัสมยัมีเอกลกัษณ์ 

 4. การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มี คุณภาพดีมา  กก

วาผู ้ท่ีมีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ สูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่าจึงมี

แนวโนมท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 



 
 

 5. อาชีพ (Occupation) อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็ นและความตอ้งการ สินคา้และ

บริการท่ีแตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซ้ือสินคาท่ีจาํ เป็นต่อการครองชีพ และสินคา้ท่ี เป็น ปัจจยั

ผลิตเป็นส่วนใหญ่ส่วนพนกังานท่ีทาํ งานในบริษทัต่างๆส่วนใหญ่จะซ้ือ สินคา้เพื่อเสริมสร้าง บุคลิกภาพ 

ขา้ราชการก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็น นกัธุรกิจก็จะซ้ือสินคาเพื่อสร้าง ภาพพจน์ใหก้บัตนเอง เป็นตน้ นกัการตลาด

จะตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะ จดัเตรียมสินคา้ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  6. รายได(้Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจ

ของบุคคลจะกระทบต่อตราสินคา้และบริการท่ีตดัสินใจสถานภาพเหลาน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพยอ์าํ 

นาจการซ้ือและทศนัคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นกัการตลาด ตอ้งสนใจแนวโนม้ของรายไดส่้  วนบุคคล เน่ืองจาก

รายไดจ้ะมีผลต่ออาํ นาจของการซ้ือคนท่ีมีรายไดต้ ํ่าจะมุ่งซ้ือ สินคา้ท่ีจาํ เป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อ

ราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้ง จะมุ่งซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเนน้ท่ีภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็น

หลกั การศึกษาอาชีพและรายไดน้ั้นมีแนวโนมสัมพนัธ์ กนัอยา่งใกล ้ชิดในความสัมพนัธ์เชิง เหตุและผลเช่ นบุค

คลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกวา่คนท่ีมีการศึกษาตํ่า กวา่ 

ศิริววรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538)  กล่าววา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพครอบครัว เหล่าน้ี เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งสวนตลาด ลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาํคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ี

ลกัษณะดา้นจิตวทิยาและสังคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูล

ดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดั

มากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 1) อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างของส่วนตลาด นกัการตลาด
ไดค้น้ควา้ความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 
 2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสาํคญัเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอยา่ง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบนัน้ี ตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีทาํงานมากข้ึน 



 
 

 3) ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบควัเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัของ
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาํคญัยิง่ข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการ
ตลาดจะสนใจจาํนวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึง  และยงัสนใจในการพิจารณา
ปัจจยัส่วนบุคคลและโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์
การตลาดใหเ้หมาะสม 

4) รายได ้การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนด
ส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความรํ่ ารวย แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ํ่า
จะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็น
ตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบ
การดาํรงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมาก นกัการตลาดส่วน
ใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน  ๆ เพื่อใหก้าํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพร่วมกนั 

Belch and Belch (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวญิํูวงศ,์ 2550) ในงานวจิยัน้ีศึกษาตวัแปร  
ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายได ้โดยนาํมาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการตดัสินใจ 
และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการ กาํหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ในความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล  

1) อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่าง กนั เช่น กลุ่ม
วยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการ
รักษาสุขภาพ ซ่ึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายอุอกเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  

2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความสาํคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก  เพราะเพศท่ีแตกตาง
กนัมกัมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการเลือกสินคา้ท่ีบริโภคแตกต่าง โดยมากเกิดจากสาเหตุ ใน
เร่ืองของการไดรั้บการเล้ียงดู การปลูกฝังนิสัยมาตั้งแต่ในวยัเด็ก โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงมีวฒันธรรมในการ
เล้ียงดูเด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก โดยส่วนใหญ่เด็กผูช้ายจะถูกเล้ียงใหมี้ความกลา้แสดงออก 
และมีความรับผดิชอบเพื่อจะไดเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวต่อไป  ส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเล้ียงดูในลกัษณะท่ีใหส้งบ
เสง่ียมและเป็นผูต้ามหรือเป็นภรรยาท่ีดี ทาํใหมี้พฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็น จาก
ท่ีกล่าวมา จึงอาจกล่าวไดว้า่ในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของ
ครอบครัวมากกวา่เพศหญิง 

3) สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยา่ร้าง หรือเป็นหมา้ย ซ่ึงในอดีตถึงปัจจุบนัเป็นเป้าหมาย
ท่ีสาํคญั ของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสาํคญัมากยิง่ข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วย



 
 

ผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั เช่นผูท่ี้หยา่ร้าง หรือเป็น
หมา้ย จะเลือกแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีหรูหรา ทนัสมยัมีเอกลกัษณ์  

4) การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มี คุณภาพดี
มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า จึง
มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่  

5) อาชีพ (Occupation) อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนา ก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ และสินคา้ท่ีเป็น ปัจจยั
การผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนกังานท่ีทาํงานในบริษทัต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
ขา้ราชการก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็น นกัธุรกิจก็จะซ้ือสินคา้เพื่อสร้างภาพพจน์ใหก้บัตวัเอง เป็นตน้ นกัการตลาด
จะตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด  เพื่อท่ีจะจดัเตรียมสินคา้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม  

6) รายได ้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของบุคคล จะกระทบต่อตราสินคา้และบริการท่ีตดัสินใจ สถานภาพเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์
อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นกัการตลาดตอ้งสนใจแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจาก
รายไดจ้ะมีผลต่ออาํนาจของการซ้ือ คนท่ีมีรายไดต้ํ่าจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจาเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อ
ราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้ง จะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงโดยเนน้ท่ีภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็น
หลกั  

การศึกษาอาชีพและรายไดน้ั้นมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล เช่น 
บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกวา่คนท่ีมี การศึกษาตํ่ากวา่ 

จากการทบทวนวรรณกรรมนกัวชิาการดงักล่าวขอ้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพครอบครัว เหล่าน้ีนาํ มาเช่ือโยง
กบั ความต้ องการ พฤติกรรม การตดัสินใจ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขาถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการกาํ หนดตลาดเป้  าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนอัยา่ง
ใกลชิ้ด 
 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
 ธีรกิต ินวรัตน ณ อยธุยา (2549:29)  กลา่ววา่ในปัจจุบนันกัวชิาการทางดา้นการตลาดหลายท่านได้
วจิารณ์ ส่วนผสมทางการตลาด ท่ีรู้จกักนัในช่ือ 4Ps ซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนในช่วงทศวรรษ 1960 วา่เป็นมุมมอง



 
 

ท่ีค่อนขา้งแคบกนัไป และไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้บัการบริการซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้โดยทัว่ไป 
Zeithaml and Bither(2000)ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ในเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดสาํหรับบริการดงักล่าว
ประกอบดว้ย ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมหรือ 4Ps ( ไดแ้ก่ Product price place และ Promotion) รวมกบัอีก 
3 ส่วนคือ people process และ physical Evidence ดงัน้ี 
 บุคคล ( people)  
 บุคคลในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลทุกคนท่ีมีส่วนในกระบวนการใหบ้ริการซ่ึงรวมถึงพนกังานของกิจการ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและลูกคา้คนอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการดว้ย ลกัษณะเฉพาะของบริการท่ีเรียกวา่ ‘inseparability’ 
พนกังานของกิจการเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัทั้งในการผลิตบริการและการใหบ้ริการ ในปัจจุบนัซ่ึงสถานการณ์
การแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงข้ึน พนกังานยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสร้างความแตกต่าง ( Differentiation) ใหก้บัธุรกิจ
โดยารสร้างมูลค่าเพิ่มกบัสินคา้ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั นอกจากพนกังานของกิจการดงักล่าว
แลว้ตวัลูกคา้เองรวมถึงลูกคา้คนอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการก็จะมีอทธิพลต่อการรับรู้ในเร่ืองการบริการของผูซ้ื้อบริการ
ดว้ย 
 
กระบวนการ (process) 
 หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบ้ริการ ระเบียบ รวมทั้งวธีิการทาํงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างและการนาํเสนอบริการใหก้บัลูกคา้ เช่น การตดัสินใจในเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ และบุคลากรของ
องคก์าร เป็นตน้ 
 
หลกัฐานทางการยภาพ (physical Evidence) 
 หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ สถานท่ีท่ีลูกคา้และกิจการมีปฎิสัมพนัธ์กนั และ
องคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดต่้างๆวึ่งทาํหนา้ท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้นๆ 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใช้
เพื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้  4 กลุ่ม 
ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ ‚4 Ps‛ อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การขาย (Promotion) 

เสรี วงษม์ณฑา (2542: 11) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่าย



 
 

เพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่
ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

อดุลย ์จาตุรงคกุล(2543:26) กล่าวในเร่ืองตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทาง การตลาด
(4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี  

1.ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซบัซอ้นและคุณภาพท่ีคนรับรู้ไดข้องผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑท่ี์ใหม่และ
สลบัซบัซอ้นอาจตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ืองเหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอ
ทางเลือกท่ีง่ายกวา่ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางใน
การพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูป ร่างของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อ
กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ีแสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์สาํคญัก็จะทาํใหผู้บ้ริโภคประเมิน
สินคา้เช่นกนั สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย  

2.ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคทาํการประเมินทางเลือกและทาํการ
ตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่า นกัการตลาดจึงค วรคิดราคานอ้ย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือทาํให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ สาํหรับการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดย
ถือเป็นอยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํใหก้ารซ้ือลดนอ้ยลง 
นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยทุธ์ของนกัการตลาดในการทาํใหมี้
ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและ
ง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํใหผู้บ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้
ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในหา้งสรรพสินคา้ทาํใหสิ้นคา้มีช่ือเสียง
มากกวา่นาํไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่อ
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้
ผูบ้ริโภครู้วา่เขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนัสามารถส่งมอบใหไ้ดม้ากกวา่
สินคา้ของคู่แขง่ เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยนืยนัวา่การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง  

 
 
 



 
 

ส่วนประสมของการตลาดบริการ (7Ps)  
ผ.ศวเิชียร วงศณิ์ชชากุล,ดร.ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้,โชติรส กมลสวสัดิ (2550:17) เม่ือพดูถึงส่วนผสมทาง

การตลาดก็มกัจะนึกถีง 4Ps อนัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์(product) ราคา (price) ช่องทางจดัจาํหน่าย (piace) และการ
ส่งเสริมทางการตลาด (promotion) แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัท่ีธุรกิจบริการ หรือบริการเสริมในลกัษณะต่างๆมี
ความสาํคญัมากข้ึน ทาํให ้4ps คงไม่เพียงพอท่ีจะเป็นกลยทุธ์ในการสร้างความแตกต่างกบัคู่แข่งขนัในตลาดได้
อีกต่อไป ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ แนะวา่ควรตอ้งพิจารณาเพิ่มอีก 3 P,s อนัไดแ้ก่ 

5.People (พนกังานใหบ้ริการ)  
พนกังานจะประกอบดว้ยบุคลากรทั้งหมดในองคก์ารท่ีใหบ้ริการนั้น ซ่ึงนบัรวมตั้งแ ต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานในทุกระดบั ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวทั้งหมดมีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่องานบริการขององคก์าร โดย
เจา้ของและผูบ้ริหารจะมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายในการใหบ้ริการ กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของพนกังานในทุกระดบั กาํหนดกระบวนการใหบ้ริการ รวมถึ งหาทางแกไ้ขปรับปรุงการใหบ้ริการ
ท่ีมีปัญหา ในส่วนของพนกังานผูใ้หบ้ริการ จะมีหนา้ท่ีตอ้งพบปะใหบ้ริการลูกคา้โดยตรง รวมทั้งตอ้งทาํหนา้ท่ี
ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นต่างๆท่ีจะทาํใหก้ารบริการนั้นครบถว้นสมบูรณ์ เช่นในร้านอาหาร พนกังานผู ้
ใหบ้ริการกบัลูกคา้โดยตรง ไดแ้ก่ พนั กงานใหบ้ริการจอดรถ บริกรชาย- หญิง ท่ีทาํหนา้ท่ีเสิร์ฟอาหาร ส่วน
พนกังานในส่วนสนบัสนุน ไดแ้ก่ พอ่ครัว พนกังานลา้งจาน พนกังานบญัชีและการเงิน เป็นตน้  

6.process ( กระบวนการใหบ้ริการ)  
กระบวนการใหบ้ริการ นบัเป็นอีกส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญั และตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการทาํใหเ้กิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้
เน่ืองจากการใหบ้ริการโดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ การตอบขอ้ซกัถามหรือ
การสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การใหบ้ริการตามความต้ องการ การชาํระเงินเป็นตน้ โดยในแต่ละขั้นตอนตอ้ง
ประสานเช่ือมดยงกนัอยา่งดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีหรือติดขดั ยอ่มส่งผลใหก้บัการบริการไม่เป็นท่ีพึงพอใจและ
ไม่สามารถสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ได ้เช่น ขั้นตอนการใหบ้ริการของสายการบินในปัจจุบนัเร่ิมจาก 
  

การส ารองที่นัง้ การเช็คอินกอ่นขึน้เคร่ือง 

การลงจากเคร่ือง การตรวจรับกระเป๋า 
การขึน้เคร่ือง 



 
 

7.physical evidence (ตวัช้ีคุณภาพการบริการ)  
ดชันีช้ีคุณภาพการบริการ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพต่างๆขององคก์ารท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงคุณภาพ

ของการใหบ้ริการ หรือเป็นส่ิงท่ีลุกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร ไดแ้ก่ตวัตึก
หรือ อาคาร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ภายในสาํนกังาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม็ เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ 
การตกแต่งสถานท่ี ล็อบบ้ี ลานจอดรถ สวนหอ้งนํ้า ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟ อร์มต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
ลูกคา้มกัจะถือเป็นปัจจยัหน่ึงสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการจากองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง ยิง่ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพดูหรูหรา สะอาดสะอา้น และสวยงามเพียงใกด ความน่าเช่ือถือในคุณภาพการใหบ้ริการก็มกัจะมีเพิ่ม
สูงข้ึนตามใปดว้ย เช่น โรงแรมท่ีมี สถานท่ีจอดรถสะดวก กวา้งขวาง มีการตกแต่งภายในลอ้บบ้ีไวอ้ยา่งสวยงาม 
มีหอ้งนํ้าสะอาด หรือใชค้อมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัในการจองหอ้งพกั ก็มกัจะไดรั้บความวางใจในคุณภาพใหบ้ริการ
จากลูกคา้ หรือสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ 

จากท่ีกล่าวมาทั้ง 4Ps และ 7Ps ลว้นเป็นการวางกลยทุธ์ทางการตลาด โดยดูธุรกิจเป็นหลกั แต่ถา้มอง
จากลูกคา้เป็นหลกั จะวางกลยทุธ์ทางการตลาดในแง่ 4 C’s คือ 

ผลิตสินคา้ท่ีลุกคา้ตอ้งการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลุกคา้ (Customer’s want ) หลงัจากนั้นทาํ
การส่ือสารใหผู้บ้ริโภคหรือลูกคา้ทราบ  (communication) และวางจดัจาํหน่ายในช่องทางท่ีสามารถอาํนวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้ (convenience to buy ) และจาํหน่ายสินคา้ในราคาท่ีลูกคา้พอใจ ( Consumer’s cost ) 

จากการทบทวนวรรณกรรมนกัวชิาการดงักล่าวขอ้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด คน 
กระบวนการ  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ลว้นเป็นการวางกลยทุธ์ทางการตลาด โดยดูธุรกิจเป็นหลกั โดยถา้เป็น
ธุรกิจบริการควรใช ้7Ps  
 

3. แนวคิดปัจจัยการดึงดูดจจูงใจนักท่องเทีย่ว 
ปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัจูงใจ (Pull Factors) เป็นปัจจยัจูงใจจากตวัแหล่งท่องเท่ียวเองท่ีกระตุน้ให้ บุคคล

ตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่ง ท่องเท่ียวใดแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงเป็นการเฉพาะ ทั้งข้ึนอยู่  กบั
ลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ท่ีจะจูงใจให้  นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเพื่อตอ้งสนองความตอ้งการท่ี 
เกิดข้ึน เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ความ  สะดวกสบายในการเดินทาง ช่ือเสียง ความหลากหลาย  
ของกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ และอ่ืนๆ 

 
 



 
 

 (Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อา้งใน นิรันดร ทพัไชย , 2550)ปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัจูงใจ (Pull 
Factors) เป็นปัจจยัจูงใจจากตวัแหล่งท่องเท่ียวเองท่ีกระตุน้ให้ บุคคลตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่ง 
ท่องเท่ียวใดแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงเป็นการเฉพาะ ทั้งข้ึนอยู่  กบัลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ท่ีจะจูงใจ
ให ้ นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเพื่อตอ้งสนองความตอ้งการท่ี  เกิดข้ึน เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ความ  
สะดวกสบายในการเดินทาง ช่ือเสียง ความหลากหลาย  ของกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์  
และอ่ืนๆ  

ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่นิยม  เดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีไกลๆ เน่ืองจากเสียทั้ง  เวลา

และค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ บริเวณนั้นไม่มีส่ิงดึงดูดใจก็จะไม่เกิดการท่องเท่ียวข้ึน  นัน่แสดง

ใหเ้ห็นวา่ สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทาง  ไปจะตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้  ยงั ตอ้งมี

องคป์ระกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่ สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่จะ  เป็นสถานท่ี

พกัแรม ร้านอาหาร (วรรณา วงษว์านิช , 2546) และมากไปกว่านั้นจะตอ้งมีการนาํ เสนอขอ้มูล  และภาพลกัษณ์

ของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ดว้ย  เช่นกนั เพื่อนไปสู่การชกั จูงหรือเป็นแรงจูงใจให้  นกัท่องเท่ียวออก

เดินทาง (Cee Goossens, 2000)จากการวเิคราะห์ปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัจูงใจ  (Pull Factors) ในการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยพบวา่  ป ร ะ เท ศไท ยนบั ว ่า เป็ นป ร ะ เท ศท่ี มีท รัพ ย า ก ร  หนา้ 90 วารสารวชิาการสมาคม

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) การท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี  อิทธิพล

ในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว  ไม่วา่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์  

ศิลปวฒันธรรม และประเพณีไทย ซ่ึงมีลกัษณ ะโดดเด่นท่ี  สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวได ้ (ชยา

ภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์ , 2532) โดยสามารถแบ่งประเภททรัพยากร  การท่องเท่ียวไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 1) แหล่ง

ท่องเท่ียว ทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน น ้าตก  ภูเขา ทะเล และหาดทราย 2) แหล่งท่องเท่ียว

ทาง ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนา ไดแ้ก่ ว ัด พิ พิ ธ ภ ัณ ฑ ์อุ ท ย า น ป ร ะ ว ัติ ศ า ส ต ร์ แ 

ล ะ พระบรมมหาราชวงั และ 3) แหล่งท่องเท่ียวทาง ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม ไดแ้ก่ งาน ประเพณี 

วถีิชีวติ สินคา้พื้นเมือง (การท่องเท่ียวแห่ง ประเทศไทย, 2529) นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ยงัพบนกัวชิาการท่ี  ได้

นาํเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเป็น  ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดในการท่องเท่ียวอีก  มากมาย 

โดยมองวา่ทั้ง 2 ปัจจยั เป็นการตดัสินใจ 2 เร่ืองท่ีแตกต่างกนัออกไป และเป็นคนละช่วงเวลา อาทิ  เช่น Dann 

(1977) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัผลกัดนัในการ ท่องเท่ียวคือ ปัจจยัท่ีทาํ ใหค้นอยากท่ีจะเดินทาง  ท่องเท่ียวประกอบดว้ย 

1) Physical Needs ความ ตอ้งการท่ีตอบสนองความตอ้งการทางร่างกาย 2) Social Needs ความตอ้งการในการ



 
 

เดินทางเพื่อให ้โอกาสในการเขา้สังคม 3) Culture Needs ความ ตอ้งการท่ีจะศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม ชนชาติ และ

การ ดาํรงชีวติท่ีแตกต่างไปจากท่ีอยูอ่าศยัเดิม 4) Esteem/ Prestige Needs ความตอ้งการความภาคภูมิใจท่ีตนได้  

เดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ 5) Novelty Needs ความตอ้งการคน้พบส่ิงใหม่ ๆ สถานท่ีใหม่ ๆ นอกจากน้ี

ยงัมีปัจจยัดึงดูดในการท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัท่ี จะนาํไปสู่การกาํหนดสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไป  เยอืน เช่น 

หากปัจจยัผลกัดนัในการเดินทางท่องเท่ียวคือ  ตอ้งการไปผอ่นคลายความเครียดจากการทาํ งาน เขา  อาจเลือกไป

สถานท่ีท่ีเงียบ ๆ ไม่ตอ้งการพบปะผูค้น แต่  หากปัจจยั ผลกัดนัในการเดินทางท่องเท่ียว คือการสร้าง  ความ

ภาคภูมิใจใหก้บัตนเอง การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว  อาจจะเป็นสถานท่ีซ่ึงมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมทัว่ไป  

Compton (1979) กล่าววา่ ปัจจยัผลกัดนัใน  การท่องเท่ียวเป็นปัจจยัทางด ้านจิตวทิยาสังคม  ประกอบดว้ย 1) ก า 

รหลีกหนี จากความจาํ เจใน  ชีวติประจาํ วนั 2) การคน้หาและประเมินตนเอง 3) การ  พกัผอ่นหยอ่นใจ 4) 

ความรู้สึกมีเกียรติ 5) การกลบัสู่  ความเป็นตวัเอง 6) การไดเ้ยีย่มเยยีนญาติพี่นอ้ง 7) การ มีโอกาสสร้าง

สัมพนัธภาพทางสังคมกบับุคคลอ่ืน ส่วน ปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัทางวฒันธรรมในการท่องเท่ียว  ประกอบดว้ย 1) 

การไดพ้บส่ิงแปลกใหม่ และ 2) การได ้ศึกษาเรียนรู้ 

 
 
4.แนวคิดทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 จากการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ พบวา่มีผูใ้หค้วามหมายพึงพอใจไวด้งัน้ี 
 วรูม (Vroom 1964: 8 ) กล่าววา่ความพึงพอใจเป็นผลจากบุคคลนั้นๆเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
เขา้ไปรับรู้แลว้พอใจ โดยความหมายความพึงพอใจ สามารถแทนความหมายของเจตคติได ้ซ่ึงบางทีเรียกวา่ 
ทฤษฎีVI.E เน่ืองจากองคป์ระกอบทฤษฎีท่ีสาํคญัคือ 
  V = Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 
  I = Instumentality หมายถึง ส่ือเคร่ืองมือ วถีิทางนาํไปสู่ความพึงพอใจ 
  E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น ๆซ่ึงบุคคลมีความตอ้งการและมี
ความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอยา่งดงันั้นจึงกระทาํดว้ยวธีิหน่ึงวธีิใด ตอบสนองอาจจะแสดงในรูปภาพสมการ
ดงัน้ี 
  แรงจูงใจ =  ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย  
 จากสมการ หมายถึงแรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อการกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด  เช่น ต่อการ
ประเมินผลผลงานขององคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติความเป็นอยูข่องผูค้น  หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเขา้ร่วมใน



 
 

กิจกรรมขององคก์รใดๆจะเป็นผลท่ีเกิดจากเจตคติองคก์ร หรือการทาํงานขององคก์รนั้นรวมกนั ความคาดหวงัท่ี
คาดหมายไวถ้า้มีเจคติท่ีดีต่อองคก์รและไดรั้บการตอบสนองทั้งรูปธรรม และนามธรรมเป็นไปตามท่ีคาดหมาย
ไวแ้รงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูงแต่ในทางกลบักนัถา้มีเจตคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่
เป็นไปตามท่ีคาดห มายแรงจูงใจทีมีความรู้สึกพึงพอใจจะตํ่าไปดว้ย ของบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองหรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้น
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

 กิตติศกัดิ  มีฤทธ์ิ  (2545: 19 ) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความตอ้งการท่ีไดรั้บการ

ตอบสนองเกิดเป็นความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ ประทบัใจ ท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ โดยเม่ือพอใจส่ิงใดแลว้ก็แสดงออกทาง

พฤติกรรม โดยเขา้ร่วมกบักิจกรรม อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาท่ีกระทาํใหกิ้จกรรมนั้น 

 จารุศรี  ศิริองัคาวธุ (2545 : 8 ) ความพึงพอใจ เป็นองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกของทศันคติซ่ึงไม่

จาํเป็นตอ้งแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป หรือกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาดา้นความรู้สึก 

(Reactionary Feeling) ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีแสดงออกมา (Yield) ในลกัษณะของผลรับสุดทา้ย 

(Final Outcome) ของกระบวนการประเมิน (Evaluative Process) โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมิน 

(Direction of Evaluation Result) หรือไม่มีปฏิกิริยา (Non Reaction)ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้นั้นก็ได ้

อุบลลกัษณ์  ไชยชนะ(2543 : 36 ) ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีเป็นไปตามความ

คาดหวงั ท่ีจะทาํใหเ้กิดความสามารถในการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

Harrell and Frazier (1999,p.39) กล่าวความพึงพอใจของลูกคา้ คือ ความรู้สึกของลูกคา้ทั้งในแง่บวก

และแง่ลบเก่ียวกบัมูลค่าท่ีพวกเขาไดรั้บจากผลิตภณัฑข์ององคก์รในแต่ละสถานการณ์ ทั้ งน้ี องคก์รจะพฒันาอยู่

เสมอๆเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รเพราะไม่เพียงแต่จะเพิ่มยอดขาย

เท่านั้น แต่ยงัก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อองคก์รหรือธุรกิจ 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2550 ,หนา้ 119) กล่าววา่ความพึงพอใจมีความหมายแตกต่างกนัข้ึนอ ยูก่บั

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลระดบัความพึงพอใจจะเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการและความชอบของ

ผูบ้ริโภค สินคา้ท่ีมีการยอมรับโดยสมบูรณ์ในเดือนแรกอาจจะไม่พอใจในเดือนถดัไป เพราะรูปแบบการใชชี้วติ 

รสนิยม หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 



 
 

อุไรวรรณ  แยม้นิยม (2546, หนา้ 32) ความพึงพอใจของลูกคา้คือความรู้สึกยนิดีหรือผดิหวงัของลูกคา้ 

อนัเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทาํงานจริงของสินคา้หรือผลประโยชน์จริงของสินคา้ท่ีเกิด

จากการรับรู้ดว้ยตนเอง (product Perceived Performance) กบัส่ิงท่ีลูกคา้คนนั้ นคาดหวงั (buyer’s expectation) 

ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะมีมากถา้ผลประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจากผลิตภณัฑต์รงกบัส่ิงท่ีเขาคาดหวงัหรือเกิน

ความคาดหวงัของลูกคา้ (expectation) ไดรั้บอิทธิพลมาจากประสบการณ์การซ้ือในอดีต เพื่อน คาํแนะนาํของ

พนกังานขาย นกัการตลาด และขอ้มูลของคู่แข่งขนั ความพึงพอใจของลูกคา้ (customer satisfaction) ข้ึนอยูก่บั 

การรับรู้ในตวัสินคา้ และความคาดหวงัในการซ้ือ ถา้ประสิทธิภาพการทาํงานของสินคา้เป็นไปตามท่ีลูกคา้

คาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจ ลูกคา้จะผกูผนัทางใจกบัตราสนคา้จนเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมนกัวชิาการดงักล่าวขอ้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้น ความพึง
พอใจคือความรู้สึกยนิดีหรือผดิหวงัของลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
สินคา้หรือการบริการท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ของตนเอง 
 
5.ประวตัิความเป็นมาของคุ้งบางกะเจ้า 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดาริไวส้าหรับกรมป่าไมไ้ดใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการดาเนินงานโครงการสวน  กลางมหานคร  ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ไดเ้สด็จพระราชดาเนินมายงัโครงการสวนกลางมหานคร  พื้นท่ีบางกะเจา้เป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่กล้
กรุงเทพฯ  มากท่ีสุด และยงัอยูใ่กลบ้ริเวณแหล่งอุตสาหกรรม  ทางราชการจึงมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษใ์หพ้ื้นท่ีบาง
กะเจา้เอ้ือประโยชน์โดยการ เป็นพื้นท่ี ‚ปอด‛ เพื่อฟอกอากาศใหก้รุงเทพฯและจงัหวดัสมุทรปราการ  ดงันั้น มติ
คณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี  14 กนัยายน  2520 จึงใหอ้นุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียวบริเวณบางกะเจา้  อาเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการและมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2534 อนุมติัโครงการสวนกลางมหานคร  เน้ือท่ี
ประมาณ 9,000 ไร่ เพื่ออนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว 
 บางกะเจา้  ท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่  ‚กระเพาะหมู‛ คือพื้นท่ีบริเวณแม่นา้เจา้พระยา  ตีโคง้รอบจนเกือบเป็น
เกาะ เป็นพื้นท่ีท่ีรวมเอา 6 ตาบลของ อาเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ  ไดแ้ก่บางกะเจา้  บางนา้ผึ้ง  บาง
กอบวั บางกระสอบ บางยอ และทรงคนอง 
  

ภาพท่ี 2.2: พื้นท่ีรอบเกาะบางกะเจา้ 
 
 



 
 

 
 
ท่ีมา: เท่ียวบางกระเจ้า ปอดกลางเมืองท่ีดีท่ีสุดในเอเชียสุขภาพ. (2557). สืบคน้จากhttp://www.kid-
deproperty.com/index.php/2014-02-07-08-44-28/2014-04-18-10-51-17/120-2014-05-10-23-09-31/. 
 

ดว้ยความท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่นา้กบัยา่นใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ แต่มีสภาพพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ตน้ไม ้ในปี 2549 นิตยสารไทมเ์อเชีย (Time Asia) ฉบบั Best of Asia 07’ยกยอ่งใหบ้างกะเจา้เป็นปอดกลางเมือง
ท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย (The Best Urban Oasis) นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวและนกัป่ันทั้งไทยและต่างชาติเองก็ยงัรู้จกั
บางกะเจา้วา่มีช่ือเสียงในเร่ืองของการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
รวมทั้งยงัไดส้ัมผสักบัวถีิชีวติของชาวบา้นในละแวกนั้นอีกดว้ย 
 
สถานทีท่่องเทีย่วในบางกะเจ้า 
จุดเร่ิมตน้ของเรานดัรวมพลกนัท่ีตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ซ่ึงเปิดทุกวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตั้งแต่ 8 
โมงเชา้ ” 5 โมงเยน็ มาแต่เขา้ซ่ึงเป็นช่วงเวลาน้ียงัมีร้านคา้เปิดกนัไม่มากนกั 
 
 
 



 
 

 
 
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือเรียกสั้นๆวา่ สวนศรี ในวนัหยดุจะมีผูค้นมาออกกาํลงักาย เดินเล่นทั้งยงัเป็นสวรรค์
ของนกัป่ันจกัรยานและนกัดูนกตวัยท่ีน่ีเป็นเหมือนโอเอซิสผลิตออกซิเจนใหค้นเมืองดว้ยพื้นท่ีสวนกวา่ 200 ไร่ 
ร่มร่ืนเยน็ช้ืนเพราะมีตน้ไมน้านาพนัธ์ุ มีไมใ้หญ่และรากไทรปกคลุม  บางพื้นท่ีมีอุโมงคต์น้ไมแ้สนเก๋ 
 

 
 



 
 

 
จากสวนศรี เราก็ไปต่อยงัพิพิธภณัธ์ปลากดัไทย ซ่ึงมีป้ายบอกไปอีกเพียง 700 เมตร เท่านั้นพพิธิภัณฑ์ปลากดั
ไทย ก่อตั้งข้ึนมาเพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ‛พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ และการพกัผอ่น
หยอ่นใจ‛ เพื่อไปท่องเท่ียวและรับทราบความเป็นมาของปลากดัไทยและความสวยงามของปลากดัสายพนัธ์ุ
ต่างๆ ท่ีไดจ้ดัแสดงไว ้ ส่วนจดัแสดงปลากดัในส่วนน้ีจะเป็น ปลากดัสวยงามท่ีไดรั้บการพฒันาสายพนัธ์ุแลว้ 
เช่น ปลากดัหางพระจนัทร์เส้ียว ปลากดัหางยาว ปลากดัยกัษ ์และปลากดัสองหางแต่ละตวั มีความสวยงาม 
บริเวณเดียวกนัมีอ่างปลาสาํหรับเพาะพนัธ์ุและอนุบาลปลาตวัอ่อน ปลากดัจะมีอายเุฉล่ีย 8 ” 12 เดือน ดว้ยอายท่ีุ
สั้นน้ีทาํให ้สามารถพฒันาสายพนัธ์ุไดร้วดเร็วไปดว้ย ปัจจุบนัจึงมีปลากดัสีสัน ออกมามากมาย 

 
 
 
บ้านธูปหอมสมุนไพร และ  บางกอกทรีเฮาส์  ดา้นหนา้ทางเขา้เป็นซอยถนนคอนกรีตเรียบคลองเล็กๆ มีป้าย
เขียนวา่ หมู่บา้น OTOP เพื่อการท่องเท่ียว ดา้นหนา้มีจกัรยานใหเ้ช่าดว้ย สาํหรับใครท่ีอยากมาเท่ียวแค่บางกอกท
รีเฮาส์ก็สามารถเอารถมาจอดไวด้า้นหลงัของตลาดแลว้มาเช่าจกัรยานจากตรงน้ีแลว้ป่ันเขา้ไปไดค้่ะ เส้นทางป่ัน
ช่วงน้ีตอ้งทรงตวักนัเล็กนอ้ยเพราะตอ้งป่ันบนสะพานปูนขนาดกวา้งเพียง 1-2 เมตร ท่ีทอดผา่นชุมชมและลดั
เลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวน  บ้านธูปหอมสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตธูปหอม โดยกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
บางนํ้าผึ้ง ท่ีใชว้ตัถุดิบจากสมุนไพรในทอ้งถ่ิน   ทั้งตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรูด โดยคุณสมบติัสามารถใชจุ้ด
ไล่ยงุไดแ้ละมีกล่ินหอมสมุนไพร 
  



 
 

 

 
 
Bangkok Tree House  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเส้นทางเดียวกนั  ท่ีน่ีคือ รีสอร์ตท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ตั้งอยู่
ริมนํ้าท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีและสงบร่มร่ืน  หากเบ่ือการนอนอยูท่ี่บา้นก็ลองแวะมานอนเล่นท่ีน่ีกนัได้ 
 
 



 
 

 
แผนทีเ่ส้นทางป่ันจักรยานบางกระเจ้า 
 

 
ท่ีมา : สถานท่ีท่องเท่ียวบางกะเจา้ ( 2558) http://www.paiduaykan.com/travel 

http://www.paiduaykan.com/travel


 
 

ทพีกัในคุ้งบางกะเจ้า 
Bangkok Tree House” โรงแรมท่ีสร้างในคอนเสปการอนุรักษธ์รรมชาติ สาํหรับผูค้นท่ีเดินทางเขา้มา ไม่วา่จะ
เขา้พกัหรือแค่แวะมากินอาหาร จะไดส้ัมผสักบัสถานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 

 
  



 
 

พบรัก ณ บางนํ้าผึ้ง - บางนํ้าผึ้ง

 
 
ผึ้งนาง โฮมสเตย ์- บางนํ้าผึ้ง.... อ่านต่อไดท่ี้ : http://www.chillpainai.com/scoop/6953 



 
 

 
 
บา้นพกักลางสวน กลางนํ้า - ตลาดบางนํ้าผึ้ง.... อ่านต่อไดท่ี้ : http://www.chillpainai.com/scoop/6953 

 



 
 

 
 
โฮมสเตยอ์าภรณ์ - บางนํ้าผึ้ง.... อ่านต่อไดท่ี้ : http://www.chillpainai.com/scoop/6953 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.ตลาดการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 

 

 

ท่ามกลางความคบัคัง่ของการจราจรบนถนนทุกสาย ทุกช่วงเวลาของกรุงเทพมหานคร ภาพของคนป่ัน
จกัรยานท่ีค่อยๆ แทรกตวัเขา้มาร่วมทางดว้ยมีใหเ้ห็นเพิ่มมากข้ึนทุกวนัๆจกัรยานกลายเป็นปรากฎการณ์ท่ี 
‚ฮอต‛ มากท่ีสุดของปีน้ี มีร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายจกัรยานแบรนดด์งัจากต่างประเทศมาเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มี
การเพิ่มพื้นท่ีของการขายจกัรยานตามช็อป เคาน์เตอร์อุปกรณ์กีฬาของดิสเคา้น์สโตร์ไปจนถึงหา้งสรรพสินคา้
ชั้นนาํ รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งจกัรยาน เส้ือผา้ อุปกรณ์เสริม ตลอดจนธุรกิจ
ทางดา้นท่องเท่ียวแมแ้ต่เวบ็ไซตด์งัอยา่งพนัทิปก็ตอ้งเพิ่มพื้นท่ีสาํหรับกระทูท่ี้พดูคุยเร่ืองของจกัรยานโดยเฉพาะ
พร้อมๆ กบัการเกิดข้ึนของกิจกรรม ‚รักการป่ัน‛ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลต่อม ‚อยากป่ัน‛ 
ยงัถูกกระตุน้ต่อดว้ยภาพของ Celebท่ีแชทและแชร์ตามโซเชียลเน็ตเวร์ิค ทาํใหต้ลาดจกัรยานยิง่คึกคกัมากข้ึน
ปรากฎการณ์ต่างๆ กาํลงัถูกมอนิเตอร์อยา่งใกลชิ้ดจากนกัการตลาดเพื่อท่ีจะดูวา่ พลงัท่ีเกิดข้ึนจะแรงพอในการ
สร้างสรรคแ์คมเปญการตลาดใหก้บัลูกคา้เพื่อการขบัเคล่ือนแบรนดไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ีหรือไม ่

 

 



 
 

ไม่ใช่เร่ืองเล่น แต่ป่ันกนัเป็นหมื่นล้าน 

            ปราณี ชุณหญิญโญกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล ผูแ้ทนจาํหน่ายแบรนดจ์กัรยานดงัของ
โลก Specialized จากอเมริกา และแบรนด ์ Colnago จากอิตาลี ใหค้วามเห็นตรงกบัผูป้ระกอบการหลายค นวา่ 
มูลค่ารวมของธุรกิจจกัรยานไม่ชดัเจน เพราะเป็นช่วงพีคสุดๆ ท่ียงัไม่น่ิง มีทั้งตลาดนาํเขา้และส่งออก ตลาดรถ
บา้น อุปกรณ์เก่ียวเน่ือง แต่คาดวา่น่าจะถึงหม่ืนลา้นบาท เฉพาะส่วนรถนาํเขา้หรือรถสปอร์ตยอดขายรวมในปีท่ี
ผา่นมาประมาณ 5 พนัลา้นบาทข้ึนไป ‚เคยไปงานแฟร์จกัรย านระดบัโลกเม่ือหลายปีก่อน จะต่ืนเตน้กบัแบรนด์
จกัรยาน และนวตักรรมใหม่ๆ ของอุตสากรรมน้ีมาก แต่ใน 1-2 ปีน้ีแบรนดร์ะดบัโลกเกือบทุกแบรนดถู์กนาํมา
ขายในเมืองไทยเกือบหมดแลว้‛ตลาดของการแข่งขนัเลยเร่ิมทวคีวาม HOT มากข้ึนตามลาํดบั แต่กอ้นเคก้ท่ีใหญ่
ข้ึน ทาํใหส่้วนแบ่งของยอดขายของแต่ละรายยงัมากพอในการทาํธุรกิจบุษยา ประกอบทอง รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ จาํกดั (นีโอ)  ย ํ้าวา่ ตลาดจกัรยานในประเทศยงัอยูใ่นช่วงเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย 15-20% ในปี 2013-2014จากความมัน่ใจกระแสจกัรยานยงัแรง ทาํ
ใหก้ารจดังาน Bangkok Bike 2013 คร้ังท่ี 1 เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 ไดรั้บความสาํเร็จอยา่งมาก ทาํใหเ้วลา
ผา่นไปเพียง 4 เดือน งาน Bangkok Bike 2013 คร้ังท่ี 2 ก็เกิดข้ึนโดยมีผูเ้ขา้มาร่วมงานสูงถึง 117,000คน สามารถ
ทาํยอดขายในงานประมาณ 74 ลา้นบาท โดยจกัรยานพบัเป็นประเภทท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในงาน 

รักสุขภาพ เร่ืองหลกั 

รักโลก เร่ืองรอง 

            อตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของจกัรยานในบา้นเรา เป็นไปตามไลฟ์สไตลข์องผูค้นท่ีเปล่ียนไปกลุ่ม
แรกสุดคือ ป่ันเพราะรักสุขภาพ ตอ้งการออกกาํลงักาย ตอ้งการเล่นกีฬา และเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นความ
ตอ้งการอนัดบัตน้ๆ ของคนท่ีเดินเขา้มาในร้านขายจกัรยานกนัเลยทีเดียว               กลุ่มท่ี 2 ซ้ือจกัรยานเพื่อใช้
เป็นการเดินทางในชีวติประจาํวนั แมย้งัมีสัดส่วนท่ียงันอ้ย แต่ไดมี้อตัราท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งร วดเร็วมากใน 1-2 ปีท่ี
ผา่นมาส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีซ้ือไปป่ันตาม Celeb เกาะกระแส แลดูเท่ เอาไว ้โพสต ์และแชร์ ก็ไม่ใช่กลุ่มท่ีใหญ่ แต่
เป็นกลุ่มท่ีละเลยไม่ได ้เพราะกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีกาํลงัซ้ือสูงทีเดียว   2 กลุ่มแรกคือลูกคา้เป้าหมายสาํคญั
ท่ีสุดในตอนน้ี เพรา ะเร่ืองรักษาสุขภาพเป็นเทรนดใ์หญ่ของคนในโลกอนาคตอยา่งแน่นอน แต่การท่ีจะทาํให้
กลุ่มคนป่ันจกัรยาน กา้วขา้มมาสู่การใชจ้กัรยานเพื่อการเดินทางในชีวติประจาํวนัอยากจริงจงั อาจจะยงัเป็นเร่ือง
ยากในบา้นเรา ถึงแมก้ระแสโลกร้อนจะเป็นตวักระตุน้จิตสาํนึกคนไทยหวัใจสีเขียว รวม ทั้งมาตรการต่างๆ ของ
รัฐบาลท่ีพยามจะผลกัดนัในหลายๆ เร่ืองแลว้ก็ตาม 

 



 
 

ตลาดใหม่ วยัรุ่น และผู้หญงิ 

            กลุ่มท่ีเขา้มาป่ันจกัรยานเร่ิมขยายกวา้งมากข้ึนจากเด็กมหาวทิยาลยัยนัคนในวยัเกษียณ เม่ือก่อนอาจจะ
เป็นคนในวยัทาํงานท่ีมีเงินระดบัหน่ึง แลว้อยากไดจ้กัรยานดีๆ ไปข่ีออกกาํลงักาย หรือกลุ่มคนสูงวยัท่ีไม่ค่อยมี
ภาระเร่ืองงานมากแลว้ก็จะนิยมป่ันไปท่องเท่ียวปัจจุบนั 2กลุ่มน้ียงัเป็นกลุ่มหลกั โดยสัดส่วนของคนทาํงานอายุ
ระหวา่ง 30-40 ปี จะมีจาํนวนมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัวนัน้ีมีกลุ่มเด็กวยัรุ่นและผูห้ญิงก็จะหนัมาสนใจเพิ่มข้ึน
ดว้ย‚เม่ือก่อนเด็กมหาวทิยาลยัก็จะมาเล่นพวกฟิกเกียร์แต่ประเภทนั้นก็อาจจะเป็นแนวแฟชัน่ ไปเร็ว มาเร็ว ฟิก
เกียร์ ตอนน้ีแทบจะไม่เห็นแลว้ แต่จะหนัมาข่ีจกัรยานสปอร์ตกนัมากข้ึน ‛ ปราณีกล่าวจกัรยานเลยถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายประเภทมากข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกบัการป่ันของกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม 

5 กลุ่มหลกัของจักรยาน 

วารุณี มหาชนก ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั TCA (Thailand Cycling Alliance) By UWC Ltd ตวัแทน
จาํหน่ายรถนาํเขา้แบรนดด์งั เบียงช่ี (Biachi) จากอิตาลี อธิบายวา่ปัจจุบนัจกัรยานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือจกัรยานบา้นทัว่ไป และจกัรยานทางเลือก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นจกัรยานนาํเขา้ท่ีกาํลงัเป็นกระแสอยูใ่นตอนน้ี 
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลกัคือ 

1.จกัรยานเสือภูเขา Mountain Bike เม่ือประมาณ 10 ปีก่อนบา้นเราจะเร่ิมจากจกัรยานประเภทน้ี เพราะ
เป็นรถท่ีค่อนขา้งลุยเหมาะสาํหรับถนนท่ีอาจจะขรุขระ เป็นลูกรัง หรือข่ีในป่า เพื่อการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
ซ่ึงเหมาะกบัประเทศท่ียงัไม่เจริญมากนกั บา้นเมืองกาํลงัพฒันา เป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั แต่อตัราการ
เติบโตจะลดลงลง 

2. จกัรยานเสือหมอบ Road Bike โตเร็วมากใน 4-5 ปี ท่ีผา่นมา เสือหมอบจะเป็นรถถนน เหมาะกบัการ
ข่ีบนถนนเรียบๆ เนน้ความเร็ว ดงันั้นจึงเป็นท่ีนิยมสาํหรับการข่ีในเมืองเช่นกนั  

3. จกัรยานทวัร์ร่ิง Touring Bicycle เนน้ป่ันทางไกล นานๆ ยาวๆ เพื่อการท่องเท่ียว 

4. จกัรยาน ซิต้ีไบค ์City Bikesจกัรยานประเภทน้ีจะโตในเมือง และคนเร่ิมเปล่ียนเทรนดม์าข่ีจกัรยาน
มากข้ึน เป็นกลุ่มท่ีโตมากในปีน้ีประมาณ 200% 

5. จกัรยานแบบพบัได ้Folding Bikes ท่ีมีเสน่ห์ตรงสามารถพบัเคล่ือนยา้ยไดง่้าย 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CGcQFjAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTouringBicycleThailand&ei=eyKWUqSeMae0iQfIooGwCA&usg=AFQjCNEMmxJaR67VU2wkS9UPi6rdvW0TQA&sig2=33mcNSAe4edG6d5UYP9vVA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nktbike.com%2Findex.php%2Fnktbike-shopping%2Fcategory%2Fview%2F17&ei=QiSWUuukNI3wiQfjkYHYCA&usg=AFQjCNFOpWwQMt4jeGqEl8L6nE34ZGRjgQ&sig2=qPaeX0RJgE3pS4c1-CZO_g
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pantipmarket.com%2Fmotor%2Fcycling%2Ffolding-bikes%2F&ei=bSWWUvnqHMHoiAfO2oDwCA&usg=AFQjCNF30vFZVuPFbw-gYVM0ktkXMyKsGQ&sig2=htEg019iBzZRBTbewDIcSQ


 
 

สาํหรับยอดขายในแต่ละกลุ่มวารุณีกล่าววา่ เป็นยอดขายของเสือภูเขาประมาณ 50% เสือหมอบ
ประมาณ 30- 35% ท่ีเหลือเป็นซิต้ีไบค ์รถพบั และทวัร์ร่ิง แต่ซิต้ี ไบคจ์ะมีแนวโนม้โตเร็วกวา่ตวัอ่ืน โดยเฉพาะ
เขตในพื้นท่ีภาคกลาง หรือกรุงเทพฯ 

 ซ้ือรถแถมทริป พ่วงเพือ่นรู้ใจ 

   การจดัทริปจกัรยานท่ีสอดคลอ้งไปกบัประเภทของรถ คือจุดขายหน่ึงท่ีไดใ้จลูกคา้ การตดัสินใจซ้ือรถ เพราะ
สนใจทริปเป็นเร่ืองจริงเม่ือผูป้ระกอบการมองวา่ไม่ไดข้ายจกัรยานอยา่งเดียว แต่เป็นการขายอุปกรณ์อยา่งหน่ึงท่ี
มีแอคทิวต้ีิ ดงันั้นเม่ือไม่ทาํกิจกรรม แลว้ลูกคา้จะเขา้ใจไดอ้ยา่งไ ร     วารุณียอมรับวา่บริษทัโตมาไดเ้ป็นเพราะ
การจดักิจกรรมเป็นหลกั ‚ท่ีบริษทัเจา้ของและพนกังานป่ันจกัรยานหมดทุกคน เราเร่ิมจากการชอบป่ันและอยาก
มีสังคม และตอ้งการคุยกบัคนท่ีพดูในเร่ืองเดียวกนั ลูกคา้เองเม่ือเขารู้วา่การซ้ือรถจะไดคุ้ณประโยชน์กลบัไปใน
เร่ืองของการมีสังคม ซ้ือไปแลว้มีเพื่อนไปป่ันดว้ย เขาจะชอบมาก ดีกวา่ซ้ือไปแลว้ไปป่ันอยูค่นเดียว ‛หลายคน
เห็นทิวทศัน์สวยๆ ในหนงัสือท่องเท่ียว เห็นฟ้า เห็นภูเขา ใจอยากไป แต่เพื่อนไม่มี ท ริปก็จะช่วยใหค้วามฝันนั้น
เป็นความจริง  TCA ในเมืองไทยเป็นผูดู้แลแบรนดเ์บียงช่ีในประเทศลาว เวยีดนาม กมัพชูาดว้ย ซ่ึงในประเทศ
นั้นๆ ก็จะมีการจดัทริปเช่นเดียวกนั ‚ช่วงแรกๆ ท่ีไปจดัทริปร่วมกบัพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศก็จะมีเสียงคดัคา้น
วา่ไม่ควรทาํ ไม่มีใครเช่ือวา่กา รจดักิจกรรมสันทนาการท่ีไม่ใช่การแข่งขนั ไม่มีมีถว้ยและเงินรางวลัล่อใจจะมี
คนเขา้ร่วม แต่ตอนน้ีพวกเขารู้แลว้วา่คิดผดิ‛ ปัจจุบนัTCA จดัทริปประมาณ ดือนละ 6-7 คร้ัง โดยใชง้บประมาณ
ทางดา้นการทาํตลาดเป็นหลกั ประเภทของรถท่ีจดับ่อยคือเสือหมอบเพราะเป็นเทรนดท่ี์ยงัคงแรง และหา
เส้นทาง หาคนเขา้ร่วมง่ายกวา่เสือภูเขา ซ่ึงการหาเส้นทางยากกวา่  ‚ลงโฆษณาก็ส่วนหน่ึง แต่การจดัทริปดีๆ ก็
คือจุดต่างท่ีสาํคญัและทาํใหเ้ราสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรงมากกวา่ ‛ วารุณียนืย ันจากเดิมการจดั ทริปไม่ได้
กาํหนดวา่จะตอ้งเป็นลูกคา้เบียงช่ีเท่านั้น จกัรยานแบรนดอ์ะไรก็ไดม้าร่วมสนุกกนั ซ่ึง คนเขา้ร่วมเลยเยอะมาก 
แต่ต่อมาเร่ิมลดจาํนวนลง สวนทางกลบักลุ่มลูกคา้ของเบียงช่ีท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึน ทาํใหลู้กคา้ตอ้งการ Exclusive 
ปัจจุบนัเลยมีการจดัเฉพาะกลุ่มของเบียงช่ีเท่านั้น 

อยากรักสุขภาพ รักโลก แบบไม่ต้องแพง ท าได้หรือเปล่า 

รถสวย ชุดเท่ ดูแพง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอาจจะทาํใหห้ลายคนคิดหนกัวา่การข่ีจกัรยานคือส่ิงท่ีเหมาะกบัคน
รวยเท่านั้นหรือเปล่า ตลาดก็จะเป็นแบบ Niche Market เพราะสินคา้ส่วนใหญ่เป็นของนาํเขา้ อะไหล่ก็หายาก 
ทุกอยา่งเลยดูแพงไปหมดเม่ือตลาด Niche กลาย เป็น Mass มาก การแข่งขนัก็รุนแรงมากข้ึน ราคาสินคา้โดย
เฉล่ียก็อาจจะลดลงมาใหค้นจบัตอ้งไดง่้ายข้ึน  หลายคนท่ีเขา้มาป่ันจกัรยาน ถา้เป็นคนท่ีมีกาํลงัซ้ือ ก็จะตอ้งการ
แบรนดน์าํเขา้ดีๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ราคาจกัรยานท่ีนิยมซ้ือส่วนใหญ่ ถา้เป็นเสือภูเขาราคาจะอยูท่ี่หม่ืนบาทตน้ๆ 



 
 

เสือหมอบจะอยูท่ี่ 2 หม่ืนปลายๆ ถึง 3 หม่ืน เป็นราคาเฉล่ียท่ีหลายคนตั้งบดัเจท็เล่นกนัอยูต่อนน้ีหลงัจากป่ันไป
สักระยะก็อาจจะซ้ือคนัใหม่ท่ีราคาแพงข้ึนจนถึงหลกั 7-8 แสนบาทท่ีประกอบดว้ยคาร์บอนท่ีมีนํ้าหนกัเบามี
ประสิท ธิภาพในการขบัข่ีสูงแต่ อีกหลายคนก็สามารถซ้ือจกัรยานราคา นาํเขา้จากจีนราคาประมาณคนัละ
ประมาณ 4-5 พนับาท หรือรถมือ 2 จากญ่ีปุ่นราคาประมาณ 8- 9 พนับาท ซ่ึงสามารถใชข่ี้ไดเ้หมือนกนั เพียงแต่
รถประเภทน้ีข่ีไปต่างจงัหวดัเพื่อท่องเท่ียวอาจไม่เหมาะ เพราะนํ้าหนกัจะเยอะกา รออกแบบ ไม่ไดเ้อ้ือกบัการข่ี
ทางไกล  ‚เหมือนรถยนต ์คุณจะข่ีมิราจหรือเบนซ์ก็ได ้ไปถึงเป้าหมายเหมือนกนั ข้ึนอยูก่บักาํลงัซ้ือ ดงันั้นไม่
ตอ้งรวยก็สามารถป่ันไดเ้หมือนกนั ‛ ปราณีใหค้วามเห็นหรือหากซ้ือจกัรยานลู่วิง่แลว้ปล่อยใหเ้ป็นท่ีแขวนผา้ 
หรือซ้ือแพค็เกจฟิตเนส แล้วไม่ไดใ้ชก้ารซ้ือจกัรยานดีสักคนัก็ไม่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีแพง  เม่ือไรกระแสสมาร์ทโฟ
นราคาหน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป หรือไอโฟนราคา 2 หม่ืนกวา่บาทท่ีทาํยอดขายถล่มทลายใหก้บัวยัรุ่นไทย พลิกกลบั
กลายเป็นเอามาแข่งกนัซ้ือจกัรยานดีๆ ป่ันเพื่อสุขภาพ ตลาดของจกัรยานคงฮอตเวอ่ร์กว่ าน้ี แน่นอน แต่คง
เป็นไปไดย้าก 

ข้อจ ากดัในการท าตลาดจักรยานในเมืองไทย 

1. เลนจกัรยานยงัมีนอ้ย 
2. ท่ีมีอยูก่็กลายเป็นท่ีวางหาบเร่ และท่ีจอดรถ 
3. ขาดความเขา้ใจระหวา่งคนใชถ้นนดว้ยกนั 
4. ขาดท่ีจอดรถ แมอ้อฟฟิศบิวด้ิง หา้งสรรพสินคา้หลายแห่งจะทาํท่ีจอดรถจกัรยานไวเ้ฉพาะ แต่นกัป่ันก็

ขาดความมัน่ใจ เพราะอุปกรณ์จกัรยานท่ีราคาแพงสามารถถอดช้ินส่วนไปขายไดง่้าย 
5. อากาศท่ีร้อน ทาํใหก้ารป่ันเพื่อไปทาํงานเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิด 
6. การแลกพื้นท่ีถนนส่วนหน่ึงเพื่อนาํมาใชเ้ป็นทางจกัรยาน โดยใหผู้ข้บัรถเป็นผูเ้สียผลประโยชน์เป็น

นโยบายเชิงขดัใจ มหาชนท่ีไม่มีหน่วยงานไหนอยากผลกัดนัจริงจงั 
7. การเปล่ียนค่านิยมจากการใหค้วามสาํคญัแก่ผูท่ี้แสวงหาความสะดวกสบาย มาเป็นการใหค้วามสาํคญั

ต่อผูไ้ม่สร้างผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ยงัเป็นเร่ืองยากในบา้นเรา 
  
“ไบค์เซ็นเจอร์” ธุรกจิสีเขียว 

‚ไบคเ์ซ็นเจอร์‛ เป็นธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มคนท่ีรักการป่ันและมองเห็นช่องวา่งในการทาํธุรกิจพร้อมๆ 
กบัไดอ้อกกาํลงักายและรักโลกไปดว้ยโดยการจดัตั้งเป็นบริษทัรับส่ง- เอกสารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครดว้ย
รถจกัรยานมนตรี ฉนัทะยิง่ยง เล่าวา่ ตอนแรกๆ ก็ไม่ไดท้าํเป็นรูปแบบจริงจงั เร่ิมจากมีการบริการรับส่งอาหาร
หรือของเล็กๆ นอ้ยท่ีราคาไม่แพงใหก้บักลุ่มเพื่อนๆ จนตอนหลงัเกิดเป็นความไวใ้จ และมีงานเพิ่มข้ึนจนตอ้งตั้ง



 
 

เป็นบริษทัอยา่งจริงจงั และมีรูปแบบท่ีรองรับการทาํงานแบบแมสเซ็นเจอร์อยา่งแทจ้ริง  ปัจจุบนัพนกังานประจาํ
ทั้งหมดประมาณ 6 คน และยงัมีพนกังานบริษทัทัว่ไปท่ีชอบกา รป่ันจกัรยานเขา้มาเป็นกาํลงัเสริมดว้ยเป็นบาง
เวลาทุกเชา้กลุ่มคนเหล่าน้ีจะมาบริหารจดัการกบังานทั้งหมดท่ีไดรั้บมาในแต่ละวนั และแบ่งเส้นทางในการ
รับส่งเอกสารกนั เพื่อใหไ้ดใ้ชค้นท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพท่ีสุดระยะทางไม่เก่ียง ‚ ไบคเ์ซ็นเจอร์‛ สามารถส่งได้
ทัว่กรุงเทพฯ แต่หากเป็นเส้นทางท่ีไกลออกไปมากๆ อาจจะเพิ่มค่าบริการ หรือแนะนาํใหใ้ชม้อเตอร์ไซครั์บจา้ง
ทัว่ไปสาํหรับราคาค่าบริการของลูกคา้ทัว่ไป จากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึง ราคาประมาณ 90 บาท แต่ถา้ตอ้งรับของ
กลบัมาท่ีเดิมดว้ยตอ้งเพิ่มอีก คร่ึงหน่ึงคือ 45 บาทส่วนลูกคา้องคก์รท่ีมีการบอกวนัล่วงหนา้แน่นอนวา่ไปรับวนั
ไหนส่งวนัไหนจะไดส่้วนลด 20 บาทต่อคร้ังทุกวนัน้ี ไบคเ์ซ็นเจอร์ จะรับงานสูงสุดจากลูกคา้ประมาณ 8 ราย 
จาํนวนงานประมาณ 36 ช้ินต่อวนั สร้างรายไดใ้หก้บัพนกังานประมาณ 9 พนับาทต่อคน 

รถพบั หน้าตา น่าถีบ 

จกัรยานพบัไดเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงของคนไทยหวัใจรักการป่ัน จะเห็นไดจ้ากความฮอตฮิตท่ีมากท่ีสุดในงาน 
Bangkok Bike 2013 คร้ังท่ีผา่นมาปัจจุบนัมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นชมรมจกัรยานพบัได ้ประเทศไทย Thailand 
Folding Bicycle Club (TFBC)   มีสมาชิกชมรมประมาณ 600 คน              กลุ่มน้ีนอกจากการป่ันจกัรยานทัว่ไป
แลว้ ยงัร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกบักลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การร่วมกิจกรรมกบั กทม. หรือ สสส. ร่วมกิจกรรมป่ันปัน
ปัญญา  บางคนบอกวา่มนัเหมือนคนโตข่ีรถเด็ก หลายคนมองวา่ไม่น่าปลอดภยั แต่ ศรชยั นิมะวรารัตน์ ประธาน
รถพบัใหค้วามเห็นวา่ สาํหรับคนท่ีชอบรถพบัเพราะเขา้ใจวา่สมรรถนะของมนัพอๆ กบัเสือภูเขา แต่สามารถพา
ไปไหนไดส้ะดวกกวา่มาก ทาํใหโ้อกาสท่ีจะข่ีมีมากกวา่ สาํหรับเสน่ห์ของรถพบั ซ่ึงมีวงลอ้ไม่เกิน 20′ อยูต่รงท่ี 

1.ลงตวัท่ีสุดกบัชีวติชาวกรุง เพราะสามารถพบัแลว้เอาข้ึน MRT และแอร์พอร์ตลิงคไ์ด ้ในขณะท่ีจกัรยาน
สามารถข้ึนรถไฟฟ้า BTS ไดอ้ยา่งเดียว 

2.ตวัเล็กช่วงสั้น มีความคล่องตวัมากในการขบัข่ี 

3. ข้ึนรถไฟฟรี ไม่ตอ้งเสียค่าระวาง 

4. ใส่แทก็ซ่ี หรือรถส่วนตวัไปป่ันท่ีไหนก็ได้ 

5. สามารถห้ิวข้ึนลิฟท ์เขา้คอนโด หรือออฟฟิศไดส้ะดวก 

ส่วนราคารถพบัได ้หนา้ตา น่าถีบหาซ้ือกนัไดใ้นราคาประมาณ 5-6 พนับาท เป็นรถพบัจากจีน แต่ถา้
สมรรถภาพดีมากส่วนใหญ่ก็เล่นกนัอยูท่ี่ราคา 4-5 หม่ืนบาท 



 
 

รักจะป่ัน แต่ต้องเท่ ต้องมีเงินสักเท่าไร 

จกัรยานแบบสปอร์ตนาํเขา้   ราคา   10,000 ” 500,000 บาท 
ชุดข่ีจกัรยาน                                       1,000 ” 10,000 บาท 
หมวกกนัน็อค                                         500 ” 10,000 บาท 
ถุงมือ                                                      500 ” 8,000 บาท 
รองเทา้                                                   3,000 ” 10,000 บาท 
ถา้ไม่เอาเท่ จกัรยานคนัละ 4-5 พนับาท กางเกงวอร์ม เส้ือวอร์ม รองเทา้ผา้ใบก็ข่ีไดเ้หมือนกนั 
Marketeer เดือนมกราคม 2557 
  
ศูนย์วจัิยกสิกรตลาดการท่องเทีย่ว 
 

ในปี2560 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว อยา่งธุรกิจโรงแรม และบริษทันาํ เท่ียว รับอานิสงส์  จาก
สถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี2559 โดยธุรกิจโรงแรมและบริษทันาํเท่ียว  ราย
กลางและ เล็กมีโอกาสใหบ้ริการรองรับนกัท่ องเท่ียวท่ีมีจาํ นวนมากข้ึน จา กมาตรการและการสนบัสนุน  จาก
ภาครัฐ รวมถึงมีโอกาสเจาะตลาดการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) อยา่งไรก็ตามธุรกิจโรงแรม  และ
บริษทันนาํเท่ียวรายกลางและเล็กยงัตอ้งปรับกลยทุธ์รับมือต่อความทา้ทาย ทั้งการแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงข้ึน  
รวมถึงตวักลาง ท่ีใหบ้ริการทาํธุรกรรมดา้นการท่องเท่ียวผา่นอินเทอร์เน็ต (Online Travel Agent: OTA) ท่ีเขา้มา
มีบทบาทในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน 
 
แนวโน้มภาคการท่องเทีย่วปี2560 ยงัเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปี2559  

ภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี 2559 ท่ีผา่นมา มีการเติบโตทั้งในดา้น จาํนวนนกัท่องเท่ียว  และ
รายไดจ้ากภาคการท่องเท่ียว โดยในปี 2559 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่องเท่ียวประเทศไทย  จาํนวน 32.6 ลา้น
คน ขยายตวัร้อยละ 9.0 จากปี2558 และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวภายในประเทศ  149 ลา้นคร้ัง (1 คน 
ท่องเท่ียวมากกวา่ 1 คร้ัง) ขยายตวัร้อยละ 7.3 จากปี2558 โดยการท่องเท่ียวของทั้ง  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและ
ชาวไทยก่อใหเ้กิดรายไดสู่้ภาคการท่องเท่ียวโดยรวม 2.51 ลา้นลา้นบาท ขยายตวั  ร้อยละ 11.1 จากปี2558 
สาํหรับในปี2560 น้ี สถานการณ์การหดตวัของจาํนวนนกัท่องเท่ียวจีนกลุ่มเดินทางมากั บกรุ๊ปทวัร์  ซ่ึงเป็นผลมา
จากการจดัระเบียบทวัร์ศูนยเ์หรียญในปี 2559 มีแนวโนม้ผอ่นคลายลง ประกอบกบัการต่ออายุ  มาตรการยกเวน้

http://www.thunhoon.com/ศูนย์วิจัย


 
 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง (Visa on Arrival) ให้
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติรวม21ประเทศ จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม2560น่าจะช่วยกระตุน้การท่องเท่ียว 

จากนกัท่องเท่ียวชาวจีนใหฟ้ื้นตวัข้ึน อีกทั้งยงัมีตลาดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอ่ืนๆ ช่วยหนุนภาคการ
ท่องเท่ียว  ในปี2560ทั้งชาวอาเซียนและชาวยโุรปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตลาดนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีฟ้ืนตวัข้ึน
จากปี2559 โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย คาดวา่ จาํ นวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีท่องเท่ียวประเทศไทยในปี 2560 
น่าจะอยูท่ี่ 33.50-34.15 ลา้นคน ขยายตวัร้อยละ 2.8-4.8 จากปี 2559 โดยการท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียว  
ชาวต่างชาติน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดสู่้ภาคการท่องเท่ียวคิดเป็นมูลค่า 1.76-1.79 ลา้นลา้นบาท ขยายตวั  ร้อยละ 7.3-
9.1 จากปี2559 

สาํหรับตลาดนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีสัญญาณท่ีดีตั้งแต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 โดยภูมิอากาศ  ท่ี
หนาวเยน็ยาวนานมาจนถึงในช่ วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 เป็นปัจจยัหนุนการท่ องเท่ียวในภาคเหนือ และ  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกบัการนาํ เสนอเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ อยา่งการท่องเท่ียวตามรอยพระบาท  
น่าจะส่งผลใหเ้มด็เงินจากการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยสะพดัไปสู่พื้นท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดต้ลอดปี
2560 โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย คาดวา่ ในปี 2560 จะมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวภายป ระเทศ 158.2-159.7 
ลา้นคร้ัง (1 คน ท่องเท่ียวมากกวา่ 1 คร้ัง) ขยายตวัร้อยละ 6.2-7.2 จากปี2559 โดยการท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียว  
ชาวไทยน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดสู่้ภาคการท่องเท่ียวคิดเป็นมูลค่า 9.30-9.38 แสนลา้นบาทขยายตวัร้อยละ 7.0-8.0 
จากปี2559 กล่าวโดยสรุปไดว้า่  สถานการณ์การท่องเท่ียวในปี 2560 ท่ีมีแนวโนม้ขยายตวั ทั้งจากนกัท่องเท่ียว  
ชาวต่างชาติและชาวไทย น่าจะก่อใหเ้กิดรายไดสู่้ภาคการท่องเท่ียวโดยรวม 2.69-2.73 ลา้นลา้นบาท ขยายตวั  
ร้อยละ 7.2-8.7 จากปี2559 

ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองรับอานิสงส์จากสถานการณ์การท่องเทีย่วที่มีแนวโน้มขยายตัว 
ธุรกิจโรงแรมรับอานิสงส์จากการใหบ้ริการท่ีพกัรองรับนกัท่องเท่ียว  และการฟ้ืนตวัของตลาดการจดั

งานในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่บรรเทาความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ดว้ยการมุ่งเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้าก 
การรับบริหารโรงแรมมากข้ึน จากเดิมท่ีสัดส่วนรายไดห้ลกัของธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ส่วนใหญ่เกินกวา่ร้อยละ 
50มาจากการเป็นเจา้ของลงทุนก่อสร้างโรงแรมเอง นอกจากน้ี ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ยงัใหค้วามสาํคญักบัการ
กระจายการลงทุนธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ อีกทั้งยงัใหค้วามสาํคญั กบัการเพิ่มรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ 
อยา่งสถานท่ีจดังานประชุมและสัมมนา งานแต่งงาน และงานอีเวน้ท ์ในส่วนของธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็ก
เผชิญการแข่งขนัจากบริการท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ เช่นคอนโดมิเนียม เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ บา้นพกั เป็นตน้ ซ่ึงตั้ง
ราคาท่ีพกัแข่งขนักบัโรงแรมระดบัสามดาวลงมาท่ีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็ก 

อยา่งไรก็ดี  สถานการณ์การท่องเท่ียวในปี  2560 ทั้งจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  และชาวไทยมี
แนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากในปี  2559 ส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมไดรั้บอานิสงส์จากการใหบ้ริการท่ีพกั



 
 

รองรับนกัท่องเท่ียว  ประกอบกบัแนวโนม้การฟ้ืนตวัขอ งตลาดการจดังาน  ทั้งงานประชุมและสัมมนา  งาน
แต่งงาน และงานอีเวน้ท ์น่าจะช่วยเพิ่มรายไดจ้ากการใหบ้ริการสถานท่ีจดังาน ส่งผลให ้ศูนยว์จิยักสิกรไทย  คาด
วา่ รายไดข้องธุรกิจโรงแรมในปี  2560 ครอบคลุมถึงรายไดจ้ากการใหบ้ริการหอ้งพกั  และรายไดอ่ื้นๆ  อยา่งการ
ใหบ้ริการสถานท่ีจดังาน  น่าจะอยูท่ี่  564,000-574,000 ลา้นบาท  ขยายตวัร้อยละ  3.7-5.5 จากปี 2559การหดตวั
ของจาํนวนนกัท่องเท่ียวจีนกลุ่มเดินทางมากบักรุ๊ปทวัร์ในปี 2560 ผอ่นคลายลง ส่งผลใหบ้ริษทันาํเท่ียวฟ้ืนตวั 

บริษทันาํ เท่ียวยงัคงรุกขยายตลาดการนาํ เท่ียวในต่า งประเทศ  (Outbound) โดยประเทศท่ีมีจาํ นวน
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวโดยใชบ้ริการแพก็เกจทวัร์สูงเป็นลาํ ดบัตน้ๆ  ส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออก  อยา่งมาเลเซีย  ญ่ีปุน จีน สปป.ลาว เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์  ทั้งน้ี การแข่งขนัของบริษทั
นาํเท่ียวในการจดัโ ปรโมชัน่แพก็เกจทวัร์ท่ีเป็นไปอยา่งรุนแรงในปี  2560 โดยเฉพาะอยา่งยิง่  การจดัโปรโมชัน่
ดา้นราคา  ทั้งแพก็เกจทวัร์ท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  และภูมิภาคยโุรป  น่าจะยงัสามารถดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวต่างประเทศโดยใชบ้ริการแพก็เกจทวัร์ 

สาํหรับตลาดการนาํเท่ียวในประเทศไทย (Inbound) นั้น สถานการณ์การหดตวัของจาํ นวนนกัท่องเท่ียว
จีนกลุ่มเดินทางมากบักรุ๊ปทวัร์ในปี  2560 มีแนวโนม้ผอ่นคลายลง  น่าจะส่งผลใหบ้ริษทันาํ เท่ียวสามารถฟ้ืนตวั
ข้ึนจากปี 2559 รวมถึงบริษทันาํเท่ียวยงัมีโอกาสนาํเสนอแพก็เกจทวัร์สาํหรับตลาดไทยเท่ียวไทยโดยกลุ่มองคก์ร
น่าจะใชบ้ริการบริษทันาํ เท่ียวมากข้ึน  ทั้งการท่องเท่ียวในรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงการจดังาน
ประชุมและสัมมนา ซ่ึงมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัในปี 2560 

ยงัมีโอกาสทีห่ลากหลาย จากมาตรการและการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการเจาะตลาดการท่องเทีย่ว
ทางเลอืก 

การต่ออายมุาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีด่านตรวจคนเขา้
เมือง (Visa on Arrival) ใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติรวม  21 ประเทศ จนถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม2560 น่าจะเป็น
โอกาสของธุรกิจโรงแรมและบริษทันาํเท่ียวรายกลางและเล็ก ท่ีพึ่งพิงการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
อยา่งชาวจีน  อินเดีย  และไตห้วนั  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นวซ่ีาจากการต่ออายมุาตรการ
ดงักล่าว รวมถึงยงัเป็นกลุ่มท่ีท่องเท่ียวประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองในระยะท่ีผา่นมา 

นอกจากน้ี  การสนบัสนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวจงัหวดัเมืองรอง  และการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดั ยงัเป็นโอกาสของธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กในจงัหวดัเมืองรอง  ในการใหบ้ริการ
รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํ นวนมากข้ึน  อีกทั้งแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเมืองรองส่วนให ญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ๆท่ีนกัท่องเท่ียวยงัไม่มีความคุน้เคย  สะทอ้นถึงโอกาสของบริษทันาํ เท่ียวรายกลางและเล็กในการจดั
แพก็เกจทวัร์ท่องเท่ียวในจงัหวดัเมืองรอง  และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดัอีกดว้ยทั้งน้ี  แนวโนม้การ
ท่องเท่ียวทางเลือก  (Alternative Tourism) เช่น การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  (GreenTourism) การท่องเท่ียวเชิง



 
 

วฒันธรรม  (Cultural Tourism) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  (Medical Tourism) เป็นตน้ท่ีนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวและความตอ้งการใชบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ยงัสะทอ้นโอกาสสาํหรับธุรกิจโรงแรม
และบริษทันาํเท่ียวรายกลางและเล็ก ซ่ึงมีความยดืหยุน่ในการปรับกลยทุธ์และการดาํเนินงาน ท่ีจะเจาะตลาดการ
ท่องเท่ียวทางเลือก  ดว้ยการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นเซกเมนตต่์างๆ  แลว้นาํ เสนอบริการดา้นการท่องเท่ียว  
รวมถึงทาํการตลาดสาํหรับนกัท่องเท่ียวแต่ละเซกเมนตอ์ยา่งแตกต่างกนั 

การก า หนดต า แหน่งประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ  ผนวกกบัขีด
ความสามารถของธุรกิจบริการของประเทศไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  บริการดา้นการแพทย์  ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บ
การยอมรับดา้นคุณภาพในระดบันานาชาติ  โดยมีระดบัราคาการใหบ้ริการท่ีไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัประเทศ
ใกลเ้คียงอยา่งสิงคโปร์น่าจะหนุนใหนั้กท่องเท่ียวชาวต่างชาติกล่มุ ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึง เป็นกลุ่มท่ีทอ่ งเท่ียว
พร้อมกบัใชบ ้ริการดา้นสุขภาพหรือบริการท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก การแพทยแ์ผนไทย  สปา 
เป็นตน้ เลือกท่องเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน 

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติกลุ่มท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีท่่องเทีย่วประเทศไทย  ประกอบไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มท่ีเขา้มารักษาอาการเจบ็ป่วย กลุ่มท่ีเขา้มาพกัฟ้ืนจากอาการเจบ็ป่วยกลุ่มท่ี
ท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  เป็นตน้  โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือ อีกทั้งนกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่  กลุ่มท่ีเขา้
มารักษาหรือพกัฟ้ืนจากอาการเจบ็ป่วย ยงัมีผูติ้ดตามมาดว้ย ซ่ึงก่อใหเ้กิดการใชจ่้ายเมด็เงินระหวา่งการท่องเท่ียว
สูงกวา่นกัท่องเท่ียวทัว่ไป 

ในปัจจุบัน ได้มีผู้ประกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท่องเทีย่ว  ตั้งแต่รายใหญ่  รายกลาง  ไปจนถึงราย
เล็ก  หนัมาทาํ การตลา ดกระตุน้การท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมากข้ึน
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูค้นท่ีใหค้วามสาํคญักบัการรักษาสุขภาพ  ทั้งธุรกิจโรงแรมท่ีส่วนใหญ่ใหบ้ริการท่ี
พกัประเภทรีสอร์ทแอนดส์ปา และบริษทันาํเท่ียวท่ีมีการจดัแพก็เกจการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ  โดยกระแสการให้
ความสาํ คญักบัการรักษาสุขภาพน่าจะยงัคงเป็นแนวโนม้ท่ีสาํ คญัของโลก  และส่งผลต่อเน่ืองใหต้ลาด
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีท่องเท่ียวประเทศไทยยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งนี้ นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติกลุ่มท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีท่่องเทีย่วประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นชาว
สหรัฐอเมริกา  ตะวนัออกกลาง  และญ่ีปุ่น  โดยธุรกิจโรงแรมและบริษทันาํ เท่ียวรายกลางและเล็กท่ีมุ่งเนน้
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มดงักล่าวอยูแ่ลว้  สามารถนาํ เสนอบริการด้ านสุขภาพหรือบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองเพิ่มเติม  โดยอาจหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  เช่น โรงพยาบาลเอกชน  คลินิก ผูใ้หบ้ริการดา้น
การแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้เพื่อขยายตลาดนกัท่องเท่ียวไปสู่กลุ่มท่องเท่ียวเชิงสุขภาพไดม้ากข้ึน 



 
 

ความท้าทายอยู่ทีก่ารแข่งขันในตลาดทีรุ่นแรงขึน้ รวมถึง OTA เข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้าน
การท่องเทีย่วมากขึน้ 

จาํนวนโรงแรมและหอ้งพกัท่ีเพิ่มสูงข้ึนในระยะท่ีผา่นมา  ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจโรงแรมของ
ผูป้ระกอบการในตลาดอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรมเป็นไปอยา่งรุนแรงข้ึน  โดยการ
ลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ในปี  2560 น่าจะส่งผลใหก้าร
แข่งขนัในเซกเมนตโ์รงแรมระดบัสามดาวลงมาในจงัหวดัศูนยก์ลางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่ง
รุนแรงยิง่ข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กในพื้นท่ี  ซ่ึงมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีตํ่ากวา่กลุ่มทุนรายใหญ่ 

อีกทั้งธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กเผชิญความทา้ทายดา้นการแข่งขนัจากบริการท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ
เช่น คอนโดมิเนียม  เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์  บา้นพกั เป็นตน้ โดยนกัท่องเท่ียวมีทางเลือกในการเช่าท่ีพกั  ทั้งจาก
เจา้ของโดยตรง และผา่นเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นตวักลาง ทั้งตวักลางท่ีเป็นเครือข่ายจบัคู่ระหวา่งเจา้ของ
ท่ีพกัและนกัท่องเท่ียว  และตวักลางใหบ้ริการทาํ ธุรกรรมดา้นการท่องเท่ียวผา่นอินเทอร์เน็ต  (Online Travel 
Agent: OTA) 

ทั้งน้ี รายไดข้อง  OTA จากการเป็นตวักลางใหบ้ริการจองโรงแรมในประเทศไทยในปี  2559 คิดเป็น
มูลค่า 31,588 ลา้นบาท  ขยายตวัร้อยละ  30.8 จากปี 2559 โดยรายไดข้อง  OTA ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ืองในอนาคต สถานการณ์ดงักล่าว สะทอ้นถึงแนวโนม้ท่ี OTA จะเขา้มามีบทบาทในการใหบ้ริการดา้นการ
จองท่ีพกัมากข้ึ น ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กซ่ึงมีช่องทางการขายหอ้งพกัของตนเองท่ียงัไม่
เขม้แขง็ยงัจาํเป็นตอ้งพึ่งพิงการขายหอ้งพกัผา่นทาง OTA ท่ีแมจ้ะช่วยใหธุ้รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กสามารถ
เขา้ถึงฐานกัท่องเท่ียวไดใ้นวงกวา้งข้ึน  แต่ก็มีค่าใชจ่้ายดา้นค่าคอมมิชชั่ นท่ีตอ้งจ่ายใหก้บั  OTA สาํหรับแต่ละ

หอ้งพกัท่ีขายได ้รวมถึงธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กยงัตอ้งตั้งราคาหรือจดัโปรโมชัน่ในระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บั
โรงแรมรายอ่ืนๆ ท่ีขายหอ้งพกัผา่นทาง OTA เช่นกนัอีกดว้ย 

อีกทั้งแนวโนม้ท่ี  OTA เขา้มามีบทบาทในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน  ยงัส่งผลกระทบต่อ
บริษทันาํเท่ียว โดยความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล  และทาํธุรกรรมดา้นการท่องเท่ียวอยา่งครบวงจร  ทั้งการ
จองตัว๋เคร่ืองบิน  ท่ีพกั และบริการต่างๆ  ผา่น OTA ทั้งทางเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่  เป็นปัจจยัท่ี ส่งผลให้
นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ลดการทาํ ธุรกรรมดา้นการท่องเท่ียวผา่นบริษทันาํ เท่ียวลง  รวมถึงนกัท่องเท่ียวยงัมี
แนวโนม้หนัมาท่องเท่ียวดว้ยตนเองมากข้ึน  (Free Independent Traveler: FIT) ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษทันาํเท่ียวในปี 2560 อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 

SMEs ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท่องเทีย่วปรับกลยุทธ์รับโอกาสและความท้าทายปี  2560 



 
 

 

 
 
 
แมโ้อกาสต่างๆ  ในปี 2560 จะเป็นปัจจยัหนุนใหธุ้รกิจโรงแรมและบริษทันาํ เท่ียวรายกลางและเล็ก

ไดรั้บอานิสงส์ในการใหบ้ริการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํ นวนมากข้ึน  แต่ธุรกิจโรงแรมและบริษทันาํ เท่ียวราย
กลางและเล็กก็ยงัเผชิญความทา้ทายต่างๆ  ท่ีส่งผลใหจ้าํ เป็นตอ้งปรับกลยทุธ์  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัและหลีกเล่ียงภาวะการแข่งขนัดา้นราคา 

 
โอกาส ความท้าทาย 

มาตราการสนบัสนุนจากภาครัฐ การแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรง 
การเจาะตลาดท่องเท่ียวทางเลือก OTA มีบทบาทใหบ้ริการในการท่องเท่ียวมากข้ึน 

 
กลยุทธ์ปี 60 ธุรกิจโรงแรม   “ วเิคราะห์จุดแขง็และทรัพยากรท่ีมีอยู่ แลว้สร้างเอกลกัษณ์ 

 “ พฒันาช่องทางการขายหอ้งพกัของตนเองใหเ้ขม้แขง็ 
                      บริษทันนาํเท่ียว  “ เพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆ ไปในแพก็เกจทวัร์ 



 
 

 “ เจาะกลุ่มท่องเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่ 
ตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเทีย่วทางเลอืกยุคใหม่ 
ธุรกจิโรงแรมวเิคราะห์จุดแข็งและทรัพยากรทีม่ีอยู่  แล้วสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตัว ควบคู่กบัพฒันาช่อง 

ทางการขายห้องพกัของตนเองให้มีความเข้มแข็ง 
ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจปรับกลยทุธ์รับมือต่อการแข่งขนัจากกลุ่มทุนรายใหญ่  รวมถึงการ

แข่งขนัจากบริการท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ  เช่น คอนโดมิเนียม  เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์  บา้นพกั  เป็นตน้  ดว้ยการ
วเิคราะห์จุดแขง็และทรัพยากรต่างๆ  ท่ีมีอยู่ แลว้ปรับกลยทุธ์สร้างเอกลกัษณ์เฉ พาะตวัของโรงแรม  ทั้งหอ้งพกั
บรรยากาศโดยรอบ ไปจนถึงการใหบ้ริการ  ซ่ึงน่าจะหนุนใหธุ้รกิจโรงแรมรายกลางและเล็กสร้างความแตกต่าง
จากโรงแรมของกลุ่มทุนรายใหญ่ และบริการท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ ได ้

ทั้งน้ี ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจลดการพึ่งพิงการขายหอ้งพกัผา่น  OTA โดยพฒันาช่องทางการ
ขายหอ้งพกัของตนเองใหมี้ความเขม้แขง็  ดว้ยการทาํการตลาดขายหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต์  และ Social Networkซ่ึง
มีค่าใชจ่้ายในการขายหอ้งพกัท่ีตํ่ากวา่ อีกทั้งยงัสามารถส่ือสารขอ้มูลต่างๆ  และรับขอ้เสนอแนะหรือ ควาคิดเห็น
จากนกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง  รวมถึงธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กยงัตอ้งใหค้วามสาํ คญักบัการวางแผนขาย
หอ้งพกัล่วงหนา้ควบคู่กนัไป เช่น การทาํสัญญาขายหอ้งพกัล่วงหนา้กบับริษทันาํ เท่ียวการขาย  Voucher หอ้งพกั
ล่วงหนา้ในงานเทศกาลท่องเท่ียว เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจสร้างขีดความสา มารถในการแข่งขนัอยา่งสอดคลอ้งกบั
การท่ีภาคส่วนต่างๆ มุ่งขบัเคล่ือนภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทยตามกรอบนโยบายไทยแลนด์  4.0ทั้งการนาํ
เทคโนโลยมีาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ เช่น ใชโ้ปรแกรมสาํ เร็จรูปช่วยบริหารจดัการดา้นการจองท่ีพกั  
การ Check-in/Check-out การชาํระเงิน การจดัการหอ้งพกั  การสั่งซ้ือวสัดุต่างๆ  การจดัทาํระบบบญัชี  เป็นตน้ 
รวมถึงธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กอาจผนวกวฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม ในการใหบ้ริการ
หอ้งพกั เพื่อตอบโจทยก์ารท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวยคุใหม่  ท่ีคาดหวงัประสบการณ์ใหม่ๆ  จากการท่องเท่ียว
มากข้ึน 
บริษัทน าเทีย่วเพิม่เติมกจิกรรมใหม่ๆ ไปในแพก็เกจทวัร์ รวมถึงเจาะกลุ่มท่องเทีย่วเป็นกลุ่มใหญ่ทีย่งั 
ต้องการการอ านวยความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

บริษทันาํ เท่ียวเผชิญความทา้ทายจากแนวโนม้การเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเองมากข้ึน  เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวสามารถทาํ ธุรกรรมดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ  ผา่น OTA ส่งผลใหบ้ริษทันาํ เท่ียวตอ้งปรับกลยทุธ์
กระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาใชบ้ริการบริษทันาํ เท่ียวมากข้ึน  โดยในระยะท่ีผา่นมา  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ไดก้ระตุน้ภาคการท่องเท่ียว โดยส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวประกอบกิจกรรมระหวา่งการท่องเท่ียวอยา่ หลากหลาย
มากข้ึน เช่น การรับชมกีฬา  การชิมและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ ซ่ึงน่าจะกระตุน้ใหเ้กิดความนิยม



 
 

ประกอบกิจกรรมระหวา่งการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆ  ท่ีนกัท่องเท่ียวยงัตอ้งการการอาํ นวยความสะดวกใน
ดา้นต่างๆเช่น การจองบตัรรับชมกีฬา การส่ือสารกบัคนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ดงันั้นบริษทันาํเท่ียวรายกลางและเล็กจึงอาจปรับกลยทุธ์ดว้ยการเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆ  ไปในแพก็เกจ
ทวัร์ รวมถึงทาํความเขา้ใจพฤติกรรมการท่องเท่ียว  และความตอ้งการใชบ้ริการดา้นการท่องเท่ี ยวท่ีแตกต่างกนั
ของนกัท่องเท่ียว ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ในมิติต่างๆ เช่น อายขุองนกัท่องเท่ียว  งบประมาณในกาท่องเท่ียว 
วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว  เป็นตน้ เพื่อนาํมาสู่การพฒันาหรือปรับเปล่ียนแพก็เกจทวัร์ไดอ้ยา่งตอบโจทย์
นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 

นอกจากน้ี บริษทันาํเท่ียวอาจตอ้งเจาะตลาดนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม  เช่น กลุ่มครอบครัว  กลุ่มท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั  เป็นตน้ ท่ีท่องเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่  และยงัตอ้งการการอาํ นวยความสะดวกในการท่องเท่ียวโดย
บริษทันาํเท่ียวอาจนาํ เสนอแพก็เกจทวัร์ท่ีประกอบดว้ยเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ  และกิจกรรมท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 

ปรับกลยุทธ์ตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเทีย่วทางเลอืกยุคใหม่  
ธุรกิจโรงแรมและบริษทันาํ เท่ียวรายกลางและเล็กสามารถใชจุ้ดแขง็ในดา้นการมีความยดืหยุน่ในการ

ปรับกลยทุธ์และการดาํ เนินงาน  มุ่งใหบ้ริการตอบโจทย์ แนวโนม้การท่องเท่ียวทางเลือกยคุใหม่  เช่นการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  เป็นตน้ ซ่ึงจะนาํมาสู่การหลีกเล่ียง
ภาวะการแข่งขนัดา้นราคาหอ้งพกั และราคาแพก็เกจทวัร์อีกดว้ยทั้งน้ี  ธุรกิจโรงแรมและบริษทั นาํเท่ียวรายกลาง
และเล็กอาจกาํ หนดตาํแหน่งการแข่งขนั  และรูปแบบการใหบ้ริการท่ีตอบโจทยก์ารท่องเท่ียวทางเลือกแต่ละ
เซกเมนต์  ซ่ึงนอกจากการใชรู้ปแบบการทาํ การตลาดโดยทัว่ไป  อยา่งการโฆษณาและการจดัโปรโมชัน่ขาย
หอ้งพกัหรือแพก็เกจทวัร์  ผา่นทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงการ ใชก้ลยทุธ์การบอกต่อ  (Word-of-
Mouth) เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวแนะนาํ กนัอยา่งต่อเน่ืองขยายเป็นวงกวา้งแลว้  ธุรกิจโรงแรมและบริษทันาํ เท่ียวราย
กลางและเล็กยงัตอ้งทาํการตลาดเพื่อเจาะนกัท่องเท่ียวแต่ละเซกเมนตท่ี์มีรูปแบบการทาํ การตลาดแตกต่างกนัไป
อีกดว้ย 
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1. มูลค่าการท่องเท่ียวไทยไตรมากแรก 2558 เติบโต 17.69% ดว้ยมูลค่า 3.68 แสนลา้นบาท จาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมากถึง 7.76 ลา้นราย เติบโตกวา่ช่ วงเดียวกนัปีท่ีผา่นมา 21.80% 
โดยไตรมาสแรกปี 2557มีจาํนวนนกัท่องเท่ียว 6.37 ลา้นราย ติดลบ 9.02% มีมูลค่ารายไดเ้พียง 3.12แสน
ลา้นบาท ติดลบ 3.4%จากความมาสงบภายในประเทศ 

2. ตลอดทั้งปีตลาดการท่องเท่ียวจะกลบัมาเติบโตอีกคร้ัง จากความสงบภายในประเทศ และการขยายตวั
ของตลาดนกัท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีน และอินเดีย ซ่ึงเป็น 2 ประเทศท่ีมีการเติบโตดา้น
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เศรษฐกิจท่ีดี และเป็นการเติบโตท่ีมาทดแทนตลาดนกัท่องเท่ียวรัสเซียท่ีเดินทางลดลงถึง 50% เน่ืองจาก
ประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ปีน้ีนกัท่องเท่ียวจีนจะมาเท่ียวไทย 4.6 ลา้นราย จากปีท่ีผา่น
มา 4.2ลา้นราย ส่วนนกัท่องเท่ียวอินเดียเดินทางมาเท่ียวไทยในปีน้ี 1 ลา้นราย จากปีท่ีผา่นมา 9 แสนราย 

3. จากแคมเปญท่องเท่ียววถีิไทยในปีน้ี เป็นจุดขายท่ีโดดเด่นและไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากนกัท่องเท่ียวทัว่
โลก คาดการณ์เดือนเมษายน 2558 มูลค่าการท่องเท่ียวจะกลบัมาเติบโต 10-15% และเดือนพฤษภาคม
เติบโต 30% 

4. คาดการณ์จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติตลอดปี 2558 ประมาณ 28.8-29 ลา้นราย เขา้มาสร้างรายไดใ้หก้บั
ประเทศ 2.2 ลา้นลา้นบาท เติบโตกวา่ปี 2557 ท่ีมีนกัท่องเท่ียวตลอดปีเพียง 24.7 ลา้นราย รายได ้ 1.8 
ลา้นลา้นบาท โดยในปีน้ีจาํนวนนกัท่องเท่ียวในอาเซียน109.3 ลา้นราย 

5. ในปี 2563 การท่องเท่ียวไทยจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ประเทศมากถึง 47.2 ลา้นรายจากจาํนวน
นกัท่องเท่ียวในอาเซียน 147.4 ลา้นราย 

6. การท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือพาตา้ ประเมินการเติบโตของการท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ีเฉล่ีย 
30% ต่อเน่ือง 10 ปี สูงกวา่การเติบโตของการท่องเท่ียวทัว่โลกท่ีเติบโตเฉล่ียเพียง 10% เท่านั้น 
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เรียบเรียง : กองกลยทุธ์การตลาด ททท. 
ท่องเท่ียวไทยในปี 2560 Thailand as a preferred destination 

สรุปสาระส าคัญแผนการส่งเสริมตลาดประจ าปี 2560 ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  

แผนการตลาดของ ททท . ปี 2560 จดัทาํข้ึนภายใตก้รอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ แผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนวสิาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 ผนวกกบั
การวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ีเกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หัวใจของแผนการตลาดปี 2560 

มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม (Preferred Destination) อยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการเพิ่ม รา ยไดท้างการ
ท่องเท่ียวควบคู่กบัการสร้างความย ัง่ยนืทางการท่องเท่ียว โดยเนน้สร้างความเขม้แขง็ ภายในประเทศ แลว้จึง
เช่ือมต่อเศรษฐกิจไทยเขา้กบัเศรษฐกิจโลกอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย วถีิไทย ผา่นการส่งมอบประสบการณ์
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Local Experience) ท่ีสามารถ เพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าใหก้บัการท่องเท่ียวไทย อนัจะเป็น
ฟันเฟืองสาํคญัในการสร้างความ เขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน เพื่อใหค้นใน
ทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึก เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นหวัใจของการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื 

เป้าหมายรายได้ภาพรวม 

สาํหรับในปี 2560 คาดวา่ประเทศไทยจะยงัคงรักษาอนัดบัรายไดท้างการท่องเท่ียวใหอ้ยู ่ในอนัดบั 1 ใน 
3 ของเอเชียต่อไปได ้โดยกาํหนดเป้าหมายรายไดร้วมทางการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 โดยเป็นรายไดท่ี้เกิด
จากตลาดต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และตลาดในประเทศ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

 
ตลาดต่างประเทศ 

เป้าหมายการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ : กาํหนดเป้าหมายรายไดภ้าพรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยให้
ตลาดระยะใกลแ้ละระยะกลาง คือ ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต ้และตลาดระยะกลางและระยะไกล คือ ยโุรป 
อเมริกา ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เติบโตเท่ากนัในอตัราร้อยละ 10 ทั้งน้ี ใหน้ํ้าหนกัสัดส่วนรายไดจ้ากตลาด
เอเชียและแปซิฟิกใตร้้อยละ 76 ขณะท่ีตลาดยโุรป อเมริกา ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา อยูท่ี่สัดส่วนร้อยละ 24 
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ทศิทางหลกัการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ 

มุ่งเนน้ใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาํหรับนกั ท่องเท่ียวทัว่
โลก ปรับโครงสร้างตลาดนกัท่องเท่ียว สู่กลุ่มตลาดระดบักลาง- บน และสร้างรายไดอ้ยา่ง ย ัง่ยนืจากการเติบโต
ของค่าใชจ่้ายมากกวา่จาํนวน ของนกัท่องเท่ียว ดว้ยการต่อยอดวถีิไทย ซ่ึงเป็น จุดแขง็ท่ีแตกต่าง ลงลึกมากข้ึนสู่
ประสบการณ์วถีิ ทอ้งถ่ินไทย (Unique Local Experience) เชิญชวน ใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีช่ืนชอบความเป็น
ของแท ้ท่ีคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิม (Authenticity) มาช่ืนชม ทุกองคป์ระกอบของความเป็นไทย ทั้งในเมืองใหญ่ และ
เมืองเล็กท่ีมีวถีิแตกต่างกนั โดยใช ้ Content Marketing นาํเสนอเร่ืองราวประสบการณ์วถีิ ทอ้งถ่ินไทยสู่เวทีโลก 
ภายใตแ้คมเปญ ‘Discover Amazing Stories in Amazing Thailand’ โดยจะ ดาํเนินงานภายใต ้ 4 ทิศทางหลกั 
ประกอบดว้ย 

 
         1. เจาะตลาดนกัท่องเท่ียวใหม่ ในเชิงกลุ่มตลาดเพื่อปูพื้นสร้างฐานลูกคา้กลุ่มใหม่แทนท่ีลู กคา้เดิม 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีตลาดหลกั เช่น กลุ่มนกัเรียน และนกัศึกษา กลุ่ม Gap Year กลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ กลุ่ม Young 
Executive และกลุ่มมุสลิม รวมถึง เจาะตลาดเชิงพื้นท่ีในประเทศท่ีเศรษฐกิจยงัคงเติบโตไดดี้ในสภาวะการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจโลก อาทิ กลุ่มลาตินอเมริก า (บราซิล อาร์เจนตินา เมก็ซิโก ) ยโุรปตะวนัออก (เช็ก โปแลนด ์
ฮงัการี โรมาเนีย CIS - คาซคัสถาน อุซเบกิสถาน ยเูครน ) ตะวนัออกกลาง (อิหร่าน กาตาร์ ) พม่า รวมทั้ง พื้นท่ี
เมืองรองในตลาดหลกั อาทิ อินเดีย (ลคัเนา, จยัปูร์, จนัดิการ์) จีน (เช่น ชิงเต่า, ซูโจว, หนานจิง ฯลฯ) 
 
         2. ขยายฐานตลาดท่ีมีศกัยภาพในการใชจ่้าย ในกลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีมีรายไดร้ะดบั กลาง- บน 
(รายไดต่้อคนตั้งแต่ 20,000 เหรียญ สหรัฐต่อคนต่อปีข้ึนไป ) ซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดท่ีมี แนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในตลาดหลกั เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ฯลฯ โดยจะนาํเสนอสินคา้และ
บริการ ท่องเท่ียวคุณภาพและหรหูราเหนือความคาดหมาย (Luxury) นอกจากน้ียงัมุ่งขยายฐานตลาดกลุ่ม 
นกัท่องเท่ียวความสนใจพิเศษท่ีมีแนวโนม้ใชจ่้ายสูง 4 กลุ่มหลกัต่อเน่ืองจากปี 2559 ไดแ้ก่ กลุ่มฮนันีมูน และ
แต่งงาน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่ม นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจวถีิชีวติและส่ิงแวดลอ้ม (Green Tourism) ซ่ึงนิยม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ Soft Adventure และการท่องเท่ียวชุมชน และกลุ่มท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยเนน้กีฬาท่ีกาํลงั
ไดรั้บความนิยมและมีฐานตลาดใหญ่ ไดแ้ก่ จกัรยานมาราธอน มวยไทย ไตรกีฬา 
 
 
 



 
 

 
      3. กระตนุ้การใชจ่้ายและรักษาฐานตลาดเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดระดบักลางข้ึนไป ไดแ้ก่ กลุ่มผูห้ญิงซ่ึง
เป็นตลาดแรงงานสาํคญัของโลกท่ีกาํลงัเติบโตสูง มีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือและ มีแนวโนม้ใชจ่้ายสูง รวมทั้ง
กลุ่มครอบครัว และ กลุ่มสูงวยั (Baby Boomers) ดว้ยการนาํเสนอ สินคา้คุณภาพและจดักิจกรรมพิเศษท่ี
สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มตลาด เช่น ชอ้ปป้ิง ผา้ไทย สปา นวดไทย อาหารไทย สวนสนุก ฯลฯ 
รวมถึงกิจกรรมเทศกาลประเพณีท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของวถีิไทยและกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้
นกัท่องเ ท่ียวไดร่้วมสร้างสรรค ์ (Creative Tourism) ใหป้ระสบการณ์และสร้างความทรงจาํท่ีมีคุณค่ากบั
นกัท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวชุมชน ฯลฯ เพื่อดึงดูดใหเ้กิดการเดินทางซํ้ าและกระตุน้ใหใ้ชจ่้ายมากข้ึน 
 
       4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศ ใน AEC โดยดึงคนอาเซียนเดินทางท่องเท่ียวในอาเซียน 
โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV รวมทั้งประสานความร่วมมือกบัพนัธมิตรในอาเซียนดึงนกัท่องเท่ียวจากยโุรปและ
อเมริกาเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทย แบบเช่ือมโยงในเส้นทาง AEC Connectivity 
 
ตลาดในประเทศ 

เป้าหมายการส่งเสริมตลาดในประเทศ : กาํหนดเป้าหมายรา ยไดจ้ากการท่องเท่ียวของคนไทยทั้ง
ประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยภูมิภาคภาคกลางซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของประเทศจะสร้างรายไดถึ้งร้อย
ละ 48 ของประเทศ รองลงมาคือ ภูมิภาคภาคใต ้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตามลาํดบั 

 
ทศิทางการส่งเสริมตลาดในประเทศปี 2560 

สร้างความเขม้แขง็จากภายใน (Strength From Within) ใหก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือ ทาํใหค้นไทย
มองเห็นคุณค่าความเป็นไทย จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศ สร้างความรู้สึกการเป็นเจา้ของ 
(Sense of Belonging) ท่ีจะร่วมกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม คงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และเป็นเจา้บา้นท่ีดี ซ่ึงจะ
เป็นจุดต่างท่ีเขม้แขง็ของการท่องเท่ียวไทย โดย ททท . จะส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยเปิดมุมมองใหม่
ทางการท่องเท่ียวจากการสัมผสั และมีส่วนร่วมกบัประสบการณ์เอกลกัษณ์เฉพาะแต่ละทอ้งถ่ินของไทย ภา ยใต้
จุดขายเชิง คุณค่าของแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ-เหนือฝัน ลา้นแรงบนัดาลใจ ภาคอีสาน-อีสานแซ่บนวั ภาคกลาง-
สุขกลางใจ ใกลแ้ค่เอ้ือม ภาคตะวนัออก- สีสันตะวนัออก และภาคใต-้ ปักษใ์ต ้ปักหมุดหยดุเวลา ) เพื่อใหเ้กิดการ
ส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ และความประทบัใจจากการ ท่องเท่ี ยวแก่ผูอ่ื้น (User-Generated Content) ใน



 
 

รูปแบบ Viral Marketing ภายใตแ้คมเปญ ส่ือสารการตลาด ‘ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋สไตลลึ์กซ้ึง ’ โดยจะ
ดาํเนินงานภายใต ้5 ทิศทางหลกั ประกอบดว้ย 

1 เพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียวกระแสหลกั โดยใชก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ (Gen Y) จุดกระแสการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศ ภายใตโ้ครงการ ‘ประกาศศกัดา ทา้เท่ียว ขา้มภาค’ 

2 กระตุน้การเดินทางในวนัธรรมดา มุ่งส่งเสริมใหค้นทาํงานออกไปท่องเท่ียวในวนัธรรมดา เพื่อจุด
ประกายความคิดใหม่ๆ ในการทาํงานภายใตแ้นวคิด ‘เท่ียวไดง้าน’ 

3 เพิ่มค่าใชจ่้ายจากชนชั้นกลางข้ึนไปท่ีมีศกัยภาพในการใชจ่้าย โดยเฉพาะ กลุ่มผูสู้งอาย ุ(Silver Age) 
ดว้ยแคมเปญ ‘เก๋ายกก๊วนชวนเท่ียว’ และกลุ่มผูห้ญิงดว้ยแคมเปญ ‘ผูห้ญิงท่องเท่ียว’ 

4 ส่งเสริมการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียว สู่พื้นท่ีรองผา่นโครงการ ‘12 เมือง ตอ้งห้าม...พลาด’ และ
ผลกัดนัใหข้อนแก่น เป็นเมืองหลกัทางการท่องเท่ียว (ท่ีมีนกัท่องเท่ียวไทย-ต่างชาติ มากกวา่ 5 ลา้นคน) ภายใต้
แนวคิด New Biz Connect เนน้ความเป็นเมืองสาํหรับการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมพิเศษ (Event) สาํหรับ
นกัท่องเท่ียวคนไทย และนกัท่องเท่ียวต่างชาติจาก CLMV 

5 กระจายโอกาสทางการท่องเท่ียวสู่คนไทยท่ีมีรายไดค้รัวเรือนตํ่ากวา่ 30,000 บาทต่อเดือน โดยมุ่งหวงั
ใหก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวติ อีกทั้งกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียว
อยา่งใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ภายใตแ้นวคิด 7 Greens เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหส้ังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
           เพื่อใหก้ารส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวในภาพรวมประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ททท . จึงจะบูรณาการ
ทาํงานกบั Value Chain ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งเป็นองคร์วม เพื่อยกระดบันวตักรรมทางการท่องเท่ียว 
ตลอดจนสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน และเครือข่ายใหส้ามารถนาํจุดแขง็ของทอ้งถ่ินมาสร้างความน่าสนใจ และ
มูลค่าใหก้บัการท่องเท่ียวไทยตามแนวทาง Inclusive Tourism และ Thailand 4.0 

            ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการอยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนื จึงไดค้ดัเลือกจงัหวดัเชียงราย เป็นตน้แบบ
การพฒันาพื้นท่ีท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยในปี 2560 จะเร่ิมสร้างรากฐานจากอาํเภอเชียงแสน และขยายตวัสู่พื้นท่ี
อ่ืนๆ ในจงัหวดั เม่ือส้ินสุดปี 2564 จงัหวดัเชียงรายจะ กลายเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวย ัง่ยนืจากความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) นอกจากน้ี ยงัคดัเลือก 5 พื้นท่ีจากทัว่ประเทศมาเป็นตน้แบบ
ในการพฒันา Creative Tourism ซ่ึงไดแ้ก่ เชียงราย บุรีรัมย ์อ่างทอง ตราด และพงังา 

        ในมิติเพิ่มศกัยภาพแล ะขีดความสามารถในการแข่งขนั ศูนย ์ TAT Academy ของ ททท . จะจดัอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินและความรู้ดา้นการตลาดสมยัใหม่แก่ผูป้ระกอบการ และมคัคุเทศกผ์ูเ้ป็น



 
 

ส่ือกลางในการส่งเสริมการตลาดดว้ย Content Marketing ตามแนวทางท่ี ททท . มุ่งเนน้ รวมทั้งศูนย ์ TAT 
Intelligence Center จะใหข้อ้มูลสถานการณ์ท่องเท่ียว งานวจิยั และ บทความทางการท่องเท่ียว ผา่นเวบ็ไซต ์
www.tourismthailand/ tatic เพื่อเป็นเขม็ทิศช้ีนาํทิศทางการประกอบธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

      นอกจากน้ี ยงัมุ่งรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกการเป็นเจา้บา้นท่ีดี ให้ แก่คนไทย ซ่ึงถือเป็น Value Chain ท่ีสาํคญัใน
ภาคการท่องเท่ียว ท่ีจะสร้างความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาเยอืนซํ้ า และ ตอกย ํ้าจุดแขง็ของคนไทยท่ี
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวดว้ยอธัยาศยัไมตรี ท่ีอบอุ่นและมีนํ้าใจ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์วถีิไทยท่ีคู่แข่งขนัไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได ้

 
7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ณริสา  นิลแสง ( 2553) คาคหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุรปราการ ผลการวจิยัพบวา่ 

1.ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเกิดทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งโดยรวมอยใูน
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในดา้นส่ิงดึงดูดใจใหเ้กิดการท่องเท่ียวและดา้น
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด ส่วนระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ี ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ิอพิจารณาเป็นรายไดแ้ลว้ พบวา่นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัอยูใ่น
ระดบัมากทั้ง 7 ดา้นโดยใหค้วามสาํคญัในดา้นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมและส่ิงดึงดูดใจใหเ้กิดการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด 

2.ความคาดหวงักับความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง พบวา่ระดบัความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งในภาพรวมทั้งหมดแตกต่างไปตามความพึงพอใจ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผศ .ดร . ชลลดา มงคลวนิช (2256 ) ภาพลกัษณ์ตลาดนํ้าในสา ยตาของเยาวชนไทย การวจิยัคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงภาพลกัษณ์ตลาดนํ้าในสายตาของเยาวชนไทยและเปรียบเทียบความคิดเห็นของแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทตลาดนํ้าของไทย โดยศึกษาถึงลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของเยาวชนไทย พฤติกรรม 
และภาพลกัษณ์ตลาดนํ้าในสายตาของเยาวชนไทย กลุ่ มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
เยาวชนท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียวตลาดนํ้าในประเทศไทย จาํนวน 442 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean: ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation: S.D.) สถิติ t-test กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใชส้ถิติ F-testวเิคราะห์ความ



 
 

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่มผล
การศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายเุฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 17-18 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด โดยรวมมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตลาดนํ้าอยูใ่นระดบัมาก นกัท่องเท่ี ยวมี
ความคิดเห็นวา่ลกัษณะของตลาดนํ้าน่าจะแสดงถึงวถีิชีวติในทอ้งถ่ิน มีสินคา้ประเภทขนมหวานหรือขนมไทย
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ของท่ีระลึกสาํหรับซ้ือฝาก และตอ้งการใหมี้การเปิดบริการทุกวนั ความช่ืนชอบลกัษณะของ
ตลาดนํ้าดา้นการเดินทาง ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และ ดา้นการบริการ อยูใ่นระดบัมากในทุก
ดา้นผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตลาดนํ้า พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัตลาดนํ้าในดา้นการเดินทาง ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นการบริการไม่
แตกต่างกนัและจาํนวนคร้ังท่ีนกัท่อ งเท่ียวเคยไปเท่ียวตลาดนํ้าแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ตลาดนํ้าในดา้นการเดินทาง ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นการบริการ ไม่แตกต่างกนั ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตลาดนํ้าท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบรายคู่กบัจาํนวนคร้ังท่ีเคย ไปเท่ียว
ตลาดนํ้าในเร่ืองเก่ียวกบัการบริการดา้นการมีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวตลาดนํ้า 1 คร้ัง 
กบัเคยไปเท่ียวตลาดนํ้ามากกวา่ 3 คร้ัง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตลาดนํ้าในดา้นการบริการท่ีมี
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินไวบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05คาํสาํคญั : ภาพลกัษณ์ ตลาดนํ้า เยาวชน 

สุวภาพ ประภาสวสัดิ (2554) ทศันคติและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแบบวนั
เดียว ณ หาดบางแสน  จงัหวดัชลบุรี ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาท่ีไดส้รุปรวมไดว้า่ 
ทศันคติของนกัท่องเท่ียวเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อหาด บางแสนจงัหวดัชลบุรี คิดวามีความโดดเด่นและดึงดูด
ใจในเร่ืองสะดวกสบายในการเดินทางมาก  ท่ีสุด และคิดวาพฒันาการของหาดบางแสนมีการพฒันาเพียงบาง
ดา้น มีช่องทางการส่ือสารท่ี ชดัเจนในเร่ืองความมีช่ือเสียงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษต่างๆท่ีหาดบางแสนจั ดข้ึน
มีความน่าสนใจ  เม่ือไดม้าเท่ียว ณ หาดบางแสนรู้สึกผอนคลายและเกิดความสนุกสนาน ควรปรับปรุงในเร่ือง
ของ ความสะอาดมากท่ีสุดและสุดทา้ยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดวาจะกลบัมาเท่ียวอีกแน่นอน ส่วนของ  ความพึง
พอใจในทุกปัจจยัการตลาด 7 Ps นนัคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  ดา้นราคา ดา้นการ โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและดา้น  บุคลากรโดยรวมมี
ระดบัความพอใจอยใูนระดบัม มาก และในแต่ละดา้นมีระดบัความพึงพอใจอยใูน่  ระดบัมากเช่นกนั ส่วนของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพและอาชีพ มี ทศันคติใน  การท่องเท่ียวหาดบางแสน 
จงัหวดัชลบุรีแบบวนัเดียวท่ีแตกต่างกน และมีระดบัความพึงพอใจท่ี  แตกต่างกนัในลกัษณะประชากรศาสตร์
ทางดา้นอาย ุการศึกษา สถานภาพ และระดบัรายได ้  ผลการศึกษาโดยรวมทั้งทศันคติและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวหาด บางแสน จงัหวดัชลบุรีคร้ังน้ีอยใูนระดบัมาก 

 



 
 

ฉฐัสุรีย ์ สิทธิทรัพยไ์พศาล (2559) อิทธิพลของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การรับฟังคาํบอกต่อ 
และการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวโดยทวัร์จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้  การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ
เพื่อศึกษาความพึงพ อใจของนกัท่องเท่ียว การรับฟังบอกต่อการรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียว
โดยทวัร์จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้ การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยประชากรในการวจิยั คือนกัท่องเท่ียว
ท่ีใชบ้ริการทวัร์จกัรยานในการท่องเท่ียวท่ีคุง้บางกะเจา้และใชแ้บบสอ บถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน และการวเิคราะห์ถอถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นพนกังานเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 20,001-30,000 บาทและเคยมาท่องเท่ียวโดยทวัร์จกัรยาน
ท่ีคุง้บางกะเจา้ 1-4 คร้ังผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจในการท่องเท่ียวทวัร์จกัรยานท่ีคุง้
บางกะเจา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีรายดา้น พบวา่ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้น ส่ิงอาํนวยความสะดวก และ
ดา้นการเขา้ถึงโดยรวมระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัม าก การรับฟังคาํบอกต่อถึงการท่องเท่ียวโดยทวัร์
จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  การรับรู้คุณค่าของการท่องเท่ียวมีระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากและการกลบัมาท่องเท่ียวโดยทวัร์จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การรับรู้คุณค่าการท่องเท่ียวส่งผลต่อการกลบัมาทท่องเท่ียวซํ้ าโดยทวัร์
จกัรยานท่ีคุ้ งบางกะเจา้ อยา่งมีนยัสาํคญั ท่ี 0.05 โดยท่ีการรับรู้คุณค่าสามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
กลบัมาท่องเท่ียว โดยทวัร์จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้ไดร้้อยละ 52.3 ในขณะท่ีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและ
การรับฟังคาํบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการกลบัมาท่องเท่ีวโยทวัร์จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้ 
 
 ไพศาล ชุ่มวงศ ์(2550) ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียววน  อุทยานภูช้ี
ฟ้ า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย ไดท้าํการศึกษาเก่ี  ยวกบความพึงพอใจของนกัท่ องเท่ียวท่ีมีต่อวนอุทยานภูช้ีฟ้ า 
ในเร่ืองของ ปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น การคมนาคม ร้านอาหาร ส่ิงดึงดูดใจ ความปลอดภยั เป็ น  
22 ตน้ ซ่ึงผูท้าํการศึกษาเร่ืองน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของ  นกัท่องเท่ียวต่อ
การท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้ า อาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย โดยมีประชากรกลุ่ม  ตวัอยางประมาณ์  337 คน จาก
นกัท่องเท่ียวทั้งหมดในฤดูกาล ผลวจิยัออกมาวา ส่ วนใหญ่ท่ีมาเท่ียว  เป็ นเพศหญิง มีระดบัอายไุม่เกิน 26 ปี เป็ 
นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ และมีรายไดเ้ฉล่ียของ  นกัท่องเท่ียว นอ้ยกวา่  10,000 บาท ส่วนดา้นความพึง
พอใจภาพรวมทั้ง 8 ดา้นนั้นอยใูนระดบัปาน  กลาง โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ส่ิงท่ีดึงดูดใจ รองลงมา
คือความสามารถในการพฒันาของ  อบต.ตบัเต่า ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นการคมนาคม ดา้นร้านจาํหน่ายของท่ี



 
 

ระลึก ดา้นความปลอดภยั ดา้นร้านอาหาร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามลาํดบั ในแต่ละดา้น ผลวจิยั
ท่ีออกมาถือ วา่ดี เพราะสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีใกลเ้คียงและทฤษฎีต่างๆ 
 
 ชชัวลัย ์พรพิรานนท ์ (2550) ในการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ  นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ในอาํเภอหวัหินโดยวธีิแบ่งส่วนทางการตลาด  เป็นงานวจิยัท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ี  ยวกบพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ใน  อาํเภอหวัหิน ในดา้นต่างๆ ทั้งเร่ืองของการทาํกิจกรรมต่างๆ การเลือกท่ี
พกั การเลือกแหล่ง ท่องเท่ียวและระดบัความพึงพอใจ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยัคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การ ท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในอาํเภอหวัหิน เพื่อแบ่ง ส่วนทางการตลาดของนกัท่องเท่ียว  ท่ีมาหวั
หิน และเพื่อวเิคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียว โดยผลสรุปท่ีไดน้ั้น เป็ นประโยชน์แก่ภาค
ธุรกิจเป็ นอยางมาก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาอาํเภอหวัหินก็เพื่อ พกัผอนเป็น หลกั แต่ก็ยงัมีพฤติกรรม
ในการทาํกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนันอ้ยอยา่งส้ินเชิง โดย  การศึกษาและวจิยัน้ีไดท้าํการแบ่งกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวหลกัๆออกเป็ น 4 กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมแตกต่าง กนั คือ  1.) กลุ่ม Destination เป็ นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
สนใจไปตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงและออก  เท่ียวมากกวา่อย ูในท่ีพกั 2.) กลุ่ม Experience เป็ นกลุ่มนกัท่ี
องเท่ียวท่ีชอบทาํกิจกรรมต่างๆและชอบท่ีพกัแบบครบ  วงจร อีกทั้งยงัมีสัดส่วนทางกลุ่มท่ีมากท่ีสุดและมีระดบั
ความพึงพอใจสูงสุด  3.) กลุ่ม Relaxation เป็ นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเพื่ อทาํกิจกรรมนอ้ยมาก ส่วนมากจะ  
พกัผอนในท่ีพกั และกลุ่มน้ีเป็ นกลุ่มของนกัท่องเท่ียวอาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจมากท่ีสุด และใชค้่าใชจ่้าย
โดยรวมนอ้ยท่ีสุด อีกทั้งยงัใหค้วามสาํคญัในการเลือกท่ีพกั และผลรวมในระดบั  ความพึงพอใจมีระดบัตํ่าท่ีสุด  
23 4.) กลุ่ม Sophisticate เป็ นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีชอบกิจกรรมเพื่อการพกัผอ่นมากท่ีสุด รวมถึง  เป็ นกิจกรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีใชค้่าใชจ่้ายสูงมากท่ีสุดและ  ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัเป็ นส่วนใหญ 
 
  เทิดชาย ช่วยบาํรุง (2552) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของ  นกัท่องเท่ียว
ชาวจีน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว รุ่นใหม่วยัท างาน มีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี มีฐานะทาง  เศรษฐกิจดี และ
มีการใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวสูง ปัจจุบนัรูปแบบพฤติกรรมการท่องเท่ียวเร่ิมเปล่ียนไป โดยหนัมาท่องเท่ียวแบบ
ไปคนเดียวมากกวา่กา ร  ท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ มีวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวคือ  ตอ้งการพบเห็นส่ิงแปลกใหม่ 
และผอ่นคลายความตึง  เครียดจากการทาํ งาน ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของ  ไทยท่ีโดดเด่นในมุมมองของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนคือ  โครงสร้างทางสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐาน วฒันธรรมไทยท่ี  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ความ
หลากหลายของทรัพยากร  การท่องเท่ียว ภูมิอากาศท่ีดี และท่ีตั้งของประเทศไทย  อยูไ่ม่ไกลใชเ้วลาเดินทางไม่
นาน 



 
 

 
 ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาดและคณะ (2553) ได ้ ศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีท่องเท่ียวใน  ประเทศ
ไทยพบวา่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มี  การศึกษาดี มาเท่ียวเมืองไทยเป็นคร้ังแรก เดินทางมา กบับริษทันาํ  
เท่ียว คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวจาก  นิตยสารการท่องเท่ียวและส่ืออินเตอร์เน็ต สถานท่ี  ท่องเท่ียวยอดนิยมคือ 
กรุงเทพมหานคร พทัยาและภูเก็ต โดยมองวา่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล วถีิความเป็นไทย ชีวติยามราตรี สปา และ
ความเป็นมิตรของคนไทยเป็น ภาพลกัษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียวไทย 
  
 ฤดี หลิมไพโรจน์ (2558) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาพลกัษณ์และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ท่ี
ส่งผลต่อการกลบัมาเท่ียวซา้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  จาํนวน403 คน โดยใชว้ธีิการสุ่ม ตวัอยา่ง
แบบสะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากจานวนผูต้อบแบบสอบถาม403 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีจาํนวน 238 ราย ช่วงอายุ 21-30 ปี จาํนวน156 ราย เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 144 ราย มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท จาํนวน 96 รายไดต้ั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท จาํนวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ
15.4รายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท จาํนวน 57 ราย ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 177 รายมี
ภูมิลาํเนา อยูก่รุงเทพฯ 128 ราย มาเท่ียว 2-4 คร้ัง จาํนวน 157 ราย ตามดว้ยมาเท่ียวคร้ังน้ี คร้ังแรก จาํนวน 126 
ราย วตัถุประสงคท่ี์เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ จาํนวน 145 ราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อชม
สถาปัตยกรรมของสถานท่ีท่องเท่ียว จาํนวน 120 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวเอง จาํนวน 294 ราย เดินทางมา
เท่ียวโดยวธีิเดินทาง มาโดยรถส่วนตวั จาํนวน 289 ราย ส่วนใหญ่ไม่ไดพ้กัคา้งคืน จาํนวน 315 ราย ผลการวจิยั
พบวา่ ความพึงพอใจดา้นส่ิงดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียว ส่งผลต่อการกลบัมาเท่ียวซา้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
มากท่ีสุด ตามดว้ย ความพึงพอใจต่อการจดัการดา้น ส่ิงแวดลอ้ม ภาพลกัษณ์ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ดา้น
ความปลอดภยั และภาพลกัษณ์ดา้นของท่ีระลึก อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาถึงความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการจดัการดา้นการท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน ดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ตามดว้ย
ดา้นส่ิงอานวยความสะดวก ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผลการวจิยัพบวา่ 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวส่งผลต่อการกลบัมาเท่ียวซํ้ าทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแหล่งท่องเท่ียวถือวา่เป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของ ผลิตภณัฑท์่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นเมืองประวติัศาสตร์มีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ มีโบราณสถานโบราณวตัถุ ฯลฯ เป็นทุนวฒันธรรมท่ีสัมผสัไดท่ี้สวยงามและมี



 
 

คุณค่า นอกจากน้ียงัมีเทศกาล ทางวฒันธรรม วถีิชีวติชาวบา้น และประเพณี ฯลฯ เป็นทุนวฒันธรรมท่ีสัมผสั
ไม่ไดแ้ต่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความน่าดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสัมผสั กบัแหล่งท่องเท่ียวจะรู้สึกพอใจ ประทบัใจและตั้งใจกลบัมาเท่ียวซา้ หรืออาจจะ
อธิบายไดด้ว้ยทฤษฎี ความพึงพอใจวา่ ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บเป็นไปตามท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัไว  ้ หรือ
มากกวา่ จึงทาํให ้เกิดความพึงพอใจ 
 
 ปวณีา อุทุมภา (2557) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมาท่องเท่ียวซํ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
กรณีศึกษา หาดไร่เลย ์ จงัหวดักระบ่ี เก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวซํ้ า หาดไร่เลย ์
จงัหวดักระบ่ี จานวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดย
ใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวจิยั พบวา่ (1) นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 32 ปีสถานภาพโสด มีการศึกษา อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ีย 22,172 บาท มีความถ่ีท่ีเคยมาเท่ียวหาดไร่เลย ์ เฉล่ียจาํนวน 2 คร้ัง ขนาดของ
กลุ่มเดินทางเฉล่ีย 6 คนมีกลุ่มเดินทางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่พกัแรมในโรงแรมและระยะเวลาท่ีมา
ท่องเท่ียวหาดไร่เลยโ์ดยเฉล่ียจาํนวน 3 วนั (2) พฤติกรรมการท่องเท่ียวซํ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา 
หาดไร่เลย ์ จงัหวดักระบ่ี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบอกต่อ รองลงมา คือ ความถ่ีในการมาเท่ียวซํ้ า(3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมาท่องเท่ียวซํ้ า
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาหาดไร่เลย ์ จงัหวดักระบ่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นการจดัการท่องเท่ียวในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละรายการ พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โปรแกรม การท่องเท่ียวมีความเหมาะสม รองลงมา คือ 
ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนรายการ ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การจดัการเดินทางในโปรแกรม
เหมาะสมรองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความสะดวกในการเดินทางในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละ 
รายการ พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จาํนวนเรือโดยสารมีความเพียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียว รองลงมา 
คือ คนขบัเรือโดยสาร มีความชาํนาญเส้นทาง ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดราคาค่าเรือโดยสารมีความเหมาะสม 
ส่วนปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการในภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ พบวา่ รายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีเจา้หนา้ท่ี ใหบ้ริการขอ้มูลแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวรองลงมา คือ มีขอ้มูล หรืออตัรา
ค่าบริการดา้นต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ใหก้บันกัท่องเท่ียว ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว
ประจาํแหล่งท่องเท่ียว 
 



 
 

 สุพาดา สิริกุตตา (2557) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑท์่องเท่ียว 
ของจงัหวดัสิงห์บุรี  ประเทศไทย การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
แหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑท์่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสิงห์บุรี
ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา วฒันธรรมและประเพณีเคร่ืองมือส่ือสารทางการ
ตลาด ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวซา้ร้อยละ  32.6 ส่วนภาพลกัษณ์ของ
จงัหวดัสิงห์บุรี  เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดและความคุม้ค่าท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
บอกต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัสิงห์บุรีร้อ ยละ38.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑป์ลา  ผูป้ระกอบการตอ้ง
คาํนึงถึงคุณค่าต่อการบริโภคความสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑป์ลาท่ีหลากหลาย  บรรจุภณัฑส์ร้างสรรคท่ี์ดึงดูดใจใน
การซ้ือ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเตม็ใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑป์ลาในราคาสูงร้อยละ  21.4 และการสร้างมูลค่าเพิ่มขอ ง
ผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะ  ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการซ้ือ  ความสร้างสรรคท่ี์หลากหลายแตกต่าง
จากท่ีอ่ืน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเตม็ใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะในราคาสูง  ร้อยละ 19.9 หน่วยงานภาครัฐควร
กาํหนดยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว 4 จงัหวดัรวมกนัไดแ้ก่  จงัหวดัอ่างทอง  สิงห์บุรี ชยันาท และลพบุรี  นอกจากน้ี
หน่วยงานภาครัฐและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของจงัหวดัสิงห์บุรีควรจดัหาสถานท่ีเพื่อสร้างพิพิธภณัฑแ์ละนาํวตัถุ
โบราณวฒันธรรมหนงัใหญ่วฒันธรรมชาวไทยพวน  มาเก็บสะสมไวร้วมกนัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑข์องจงัหวดั
สิงห์บุรี และควรจดัเทศกาลกินปลาและขนมเป๊ียะร่วมกนั และนาํโปรแกรมบรรจุลงในปฏิทินการท่องเท่ียวของ
จงัหวดั 

 ชฎาภรณ์ แซ่ตั้ง( 2559) ปัจจยัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียว ณ อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้  
ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียว 
และเปรียบเทียบปัจจยัต่อการตดัสินใจใช้  บริการท่องเท่ียว ณ อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามลกัษณะทาง  ประชากรศาสตร์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ นกัท่อง เท่ียวชาวไทย
ท่ีมาอุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จงัหวดั  ประจวบคีรีขนัธ์ ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจ านวน 
400 คน ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ  โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที จ าแนกตามเพศ และวเิคราะห์ควา มแปรปรวนทางเดียวดว้ยการหาค่า  เอฟ จ าแนกตาม
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา เม่ือพบความแตกต่างจึงใชก้ารทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ  
แอล เอส ดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามคิดเห็นกบั
ปัจจยัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียว ทั้ง 9 ดา้นของ อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ฯ พบวา่ มีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัมาก เรียงตามอนัดบัความส าคญั ดงัน้ี ดา้นสถานท่ี  ท่องเท่ียว ดา้นภาพลกัษณ์ดา้นการ
คมนาคม ดา้นค่านิยมในการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้น ภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือง ดา้นการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์และดา้นสินคา้ของท่ีระลึก ตามล าดบั และเม่ือ  



 
 

เปรียบเทียบระหวา่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง  มาใชบ้ริการท่องเท่ียว ณ อุท ยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ แตกต่างกนัดว้ย
เช่นกนั 

 จากการทบทวน งานวจิยั ดงักล่าวข้ างตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการจดัการการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว
มากท่ีสุด ตามดว้ยดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

8. กรอบแนวคิดวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  อาย ุการศึกษา   อาชีพ 

รายได ้ สถานภาพ 

 ปัจจัยด้านส่วนผสมทาง

การตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

- คน 

- กระบวนการ 

- ดา้นกายภาพ 

- ลกัษณะทางกายภาพ 
 

 

 

ปัจจัยดึงดูดนักท่องเทีย่ว 

- การคมนาคม 

- แหล่งท่องเท่ียว 

- การบริการส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 

 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

คุง้บางกะเจา้ 



 
 

สมมุติฐาน 

1. ปัจจยัส่วน บุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ การศึกษา  รายได ้ สถานภาพ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการบริการ  การส่งเสริมทาง

การตลาด  คน กระบวนการใหบ้ริการ  ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

3.  ปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว  การคมนาคม  การบริการส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

  



 
 

บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ โดยมี
สาระสาํคญั ในส่วนของการดาํเนินการวจิยัอยา่งเป็นขั้นตอน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และได้
นาํไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติต่อไป ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี  

1. แบบของการวจิยั 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

แบบของการวจิัย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ เป็นการศึกษาวจิยั
เชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวจิยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวเิคราะห์ขอ้มูล
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการ
วเิคราะห์ 

 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยไปท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 
ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้

 

 
 

 
 



 
 

การเลอืกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ COCHRAN, 
W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช้ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

N =  
𝑝 1−𝑝 𝑍2

𝐸2  
 

N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 
Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 
p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 
E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 0.05 

 

จะได ้ N = 
0.5 (1−0.5)(1.96)2

(0.05)2  

 

                                                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 
ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ธีิดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง
ผา่นทางแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด  

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชค้าํถามปลายปิด (Close-end 
question) และรูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ 
(Check list) จาํนวน 6 ขอ้ 



 
 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และ
ดา้นการส่งเสริมการขาย คน กระบวนการ ลกัษณะกายภาพ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจ
รายการ (Check list) จาํนวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  สถานท่ีท่องเท่ียว การคมนาคม ส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) จาํนวน 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารร้านหมูกระทะ (บุฟเฟ่ต)์ โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวดัความพึงพอใจ ซ่ึงมีคาํถามรวม 6 ขอ้ โดยในแต่ละ
ขอ้คาํถามท่ีออกแบบมาเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม สามารถแสดงระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด มีมาตรวดัคะแนนทางสถิติ ดงัน้ี 
 ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค     คะแนน 
   มากท่ีสุด                                                                                                    5 

มาก                                                                                                            4 
ปานกลาง                                                                                                   3 
นอ้ย                                                                                                            2 
นอ้ยท่ีสุด                                                                                                    1  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บแบบสอบถามโดยมีการดาํเนินการเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1. ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งคาํถามแบบปลายปิด และวธีิการเรียงลาํดบั

แบบไลเคิร์ท (Likert scale) 
3. นาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหอ้าจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 

validity) 
4.นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ เขียนลงในแบบสอบถามออนไลน์ ส่งใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 อาทิตย ์
5. นาํแบบสอบถามทั้งหมดหลงัจากท่ีมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบคาํถามใน

แบบสอบถามแต่ละชุดแลว้ไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช ้Microsoft Office Excel 

 



 
 

 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การคน้ควา้อิสระ (Independent Study) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้จิยัแน่ใจไดว้า่ ขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่น
รูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ย Microsoft Office Excel ตามวตัถุประสงค ์มีการวเิคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะ
เจา้ ใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการอธิบายโดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมา
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานและแสดงค่าร้อยละ และการแจกแจงความถ่ี คือขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานะ กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวคุง้
บางกะเจา้  

ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละซ่ึงหาไดจ้ากสูตร 
 

ร้อยละ  =     
จาํนวนขอ้มูลท่ีเกบ็ได้

จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด
x 100 

 
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

คุง้บางกะเจา้ 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บาง

กะเจา้ ใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนของการวเิคราะห์ความคิดเห็น การให้
ความสาํคญัทางดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน
ตามวธีิ Likert Scale โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีการประเมินค่าดงัน้ี 

5 หมายถึง ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดบัความสาํคญัมาก 
3 หมายถึง ระดบัความสาํคญัปานกลาง 



 
 

2 หมายถึง ระดบัความสาํคญันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวเิคราะห์หาขอ้สรุปของสมมติฐานใช ้one ”way anova  และ 
t- test  ของปัจจยัท่ีมีท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้  

 
 
 



 
 

 บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธืพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้
บางกะเจา้ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดสุ่้มตวัอยา่งจากประชาชนทัว่ไป จาํนวน 400 คน สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวจิยั โดยบางการนาํเสนอออกเป็น 3 
ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์
หาค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

ส่วนท่ี 5 ผลวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

และ Anova: Single Factor 

 

 

  



 
 

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการน าข้อมูลมาวเิคราะห์หา

ค่าสถิติโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยไปเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

จาํนวน 400 คน และไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลของลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล         (n = 100)                                                

รายละเอยีด ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 167 41.25 
 หญิง 233 58.25 
อายุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 15 3.75 
  21 ” 40 ปี 276 69.00 
 41 - 60 ปี 109 27.25 
 60 ปีข้ึนไป 0 00.00 
ระดับการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 191 47.75 
 ปริญญาตรี 155 39.50 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 51 12.75 
อาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 68 17.00 
 พนกังานบริษทัเอกชน 215 53.75 
 รับจา้งทัว่ไป 61 15.25 
 เจา้ของกิจการ 24 6.00 
 นกัเรียน / นกัศึกษา 32 8.00 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 91 22.75 
 15,000 ” 25,000 บาท 127 31.75 
 25,001 ” 35,000 บาท 104 26.00 
 35,001 ” 45,000 บาท 40 10.00 
 450,001- 55,000 บาท 38 9.50 
สถานภาพ โสด 223 55.75 
 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 99 24.75 
 หมา้ย / หยา่ร้าง  78 19.50 



 
 

 

จากตาราง พบวา่ จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

กลุ่มท่ีมีอาย ุ21 -40 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 41 ” 60 ปี และช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 

ตามลาํดบั ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ระดบัการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปริญญาตรีและระดบั สูงกวา่ปริญญาตรีตามลาํดบั ในส่วนอาชีพ

ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนรองลงมาคือ ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ และ

ลาํดบัต่อมาคือรับจา้งทัว่ไป และนกัเรียนนกัศึกษา อาชีพเจา้ของกิจการอยูล่าํดบันอ้ยท่ีสุด  ระดบัรายไดข้องกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่  อยูใ่นช่วง 15,000 ” 25,000 บาทรองลงมาคือ รายไดใ้นช่วง   25,001 ” 35,000 บาท 

ตามลาํดบั สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ สถานภาพโสดมีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / 

อยูด่ว้ยกนั และ สถานหมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยูน่อ้ยท่ีสุด 

 

 
  



 
 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ ของกลุ่มตวัอยา่ง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
ตารางที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                        รายละเอยีด ความถี่ ร้อยละ 

คุ้งบางกะเจ้ามีความโดดเด่น ดา้นวถีิชีวติ 98 24.50 
 ดา้นวฒันธรรมชุมชน 115 28.75 
 มีความเป็นธรรมชาติ 128 32.00 
 อยูใ่กลก้รุงเทพ 59 14.75 
ด้านสถานทีก่ารเดินทาง มีการเดินทางทั้งเรือและรถ 187 46.75 
 มีป้ายบอกทางตลอด 47 11.75 
 มีความสะดวกในการเดินทาง 113 28.25 
 มีท่ีจอดรถพอเพียง 53 13.25 
ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือทาง Internet 271 67.75 
 ผา่นทางป้ายโฆษณา 0 0.00 
 ผา่นวารสารการท่องเท่ียว 27 6.75 
 ผา่นรายการทางทีวี 51 12.75 
ด้านราคาสินค้าและร้านอาหาร ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีขายมีความเหมาะสม 198 49.5 
 ราคาอาหารเหมาะสมกบัปริมาณ 79 19.75 
 ราคาสินคา้อ่ืนๆมีความเหมาะสม 70 17.50 
 ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เช่น นวด 53 13.25 
ด้านบุคลากรในการให้บริการ   เจา้หนา้ท่ีการประชาสัมพนัธ์บริการดี 198 49.5 
 การบริการพอ่คา้แม่คา้ดี 79 19.75 
 เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระชาสัมพนัธ์บริการดี 70 17.50 
 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดี 53 13.25 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม 195 48.75 
 มีความสะอาดจดัระเบียบดี 135 33.75 
 มีหอ้งนํ้าเพียงพอในแต่ละสถานท่ี 19 4.75 
 มีป้ายประชาสัมพนัธ์ชดัเจน 51 12.75 



 
 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด             รายละเอยีด ความถี่ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการการให้บริการ มีกระบวนการบริการจราจรท่ีดี 165 41.25 
 ความรวดเร็วบริการเช่าจกัรยาน 108 27.00 
 กระบวนการบริการอาหารเคร่ืองด่ืม 28 7.00 
 กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ 99 24.75 
 

จากตาราง พบวา่  จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุง้บางกะเจา้ท่ีมีความโดดเด่นกลุ่มตวัอยา่งใหบ้างกะ
เจา้มีความโดดเด่นดา้นธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นวฒันธรรมชุมชน ดา้นวถีิชีวติและลาํดบัสุดทา้ยคือ
อยูใ่กลก้รุงเทพ  ดา้นสถานท่ีการเดินทาง  มากท่ีสุดคือมีการเดินทางทั้งทางรถและเรือ รองลงมาคือมีความ
สะดวกในการเดินทาง  ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุดคือผา่นส่ือทาง Internet รองลงมาคือ ผา่น
รายการทางทีวแีละผา่นวารสารการท่องเท่ียว และผา่นป้ายโฆษณาไม่มีผูต้อบเลย   ดา้นดา้นราคาสินคา้และราคา
อาหาร มาท่ีสุดคือราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัปริมาณและ
ราคาสินคา้อ่ืนๆมีความเหมาะสม นอ้ยท่ีสุดคือ ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เช่น นวด  ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ มากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีการประชาสัมพนัธ์บริการดี รองลงมาการบริการพอ่ค้ าแม่คา้ดี เจา้หนา้ท่ีศูนย์
ประชาสัมพนัธ์บริการดีนอ้ยสุดคือ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดี ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก  มากท่ีสุดคือ  มี
การตกแต่งสถานท่ีสวยงาม รองลงมามีความสะอาดจดัระเบียบดี นอ้ยท่ีสุดคือมีป้ายประชาสัมพนัธ์ชดัเจน ดา้น
กระบวนการการใหบ้ริการมากท่ีสุดคือมี กระบวนการบริการจราจรดี รองลงมาคือความรวดเร็วบริการเช่า
จกัรยานและกระบวนการประชาสัมพนัธ์ นอ้ยท่ีสุดกระบวนการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  



 
 

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยอืน่ ๆ 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัอ่ืน ๆ ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะ
เจา้ดา้นการคมนาคม  แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 

ตารางที ่3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยอืน่ ๆ รายละเอยีด ความถี่ ร้อยละ 

แหล่งท่องเทีย่วทีด่ึงดูด     แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดนํ้า 157 39.25 
 แหล่งท่องเท่ียวดา้นวถีิชีวติทอ้งถ่ิน 138 34.50 
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั 62 15.50 
 มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ 43 10.75 
การคมนาคม การป่ันจกัรยานไปยงัสถานท่ีต่างๆ 217 54.25 
 การเดินทางโดยใชเ้รือโดยสาร 0 0.00 
 การเดินทางท่ีสะดวกใกลก้รุงเทพ 174 43.50 
 การเท่ียวไดแ้บบเชา้เยน็กลบั 9 2.25 
ส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการและแนะนาํแหล่งท่องเท่ียว 127 31.75 
 การบริการพาท่องเท่ียว 63 15.75 
 ความสะดวกพาหนะการเดินทาง 100 25.00 
 ความสะดวกของการเดินทาง 110 27.50 
 

จากตาราง พบวา่ จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่งดา้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดมากท่ีสุดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
ตลาดนํ้า รองลงมาคือแหล่งท่องเท่ียวดา้นวถีิชีวติทอ้งถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั นอ้ยท่ีสุดคือมี
กิจกรรมหลากหลาย การคมนาคม มากท่ีสุด การป่ันจกัรยานไปยงัสถานท่ีต่างๆ รองลงมาคือ  การเดินทางท่ี
สะดวกใกลก้รุงเทพ และการเท่ียวไดแ้บบเชา้เยน็กลบั และการเดินทางโดยใชเ้รือโดยสารนอ้ยท่ีสุด ดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวก มากท่ีสุดคือการบริการและแนะนาํแหล่งท่องเท่ียวรองลงมาความสะดวกของการเดินทาง 
นอ้ยท่ีสุดคือการบริการพาท่องเท่ียว 
  



 
 

ส่วนที ่4 การวเิคราะห์เกีย่วกบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วคุ้งบางกะเจ้า 

 

ตารางที ่4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
สถานท่ีท่องเท่ียวมีความหลากหลาย 3.32 0.99 1 5 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวใกลก้บักรุงเทพ 3.63 0.74 1 5 
ราคาอาหารเคร่ืองด่ืม เช่าจกัรยาน 3.47 0.79 1 5 
การประชาสัมพนัธ์หลากหลาย 3.55 0.88 1 5 
เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์สุภาพ 3.64 0.86 1 5 
.ความสวยงามของทศันียภาพสถานท่ี 3.67 0.92 1 5 
การใหบ้ริการในสถานท่ี เช่นเช่าจกัรยาน 3.62 0.66 1 5 
  

จากตารางพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความ
สวยงามของทศันียภาพสถานท่ี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.92 ค่าสูงสุดคือ  5 ค่าตํ่าสุดคือ 1 
รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์สุภาพ ค่าเฉล่ีย 3.64 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.86 ค่าสูงสุดคือ5 ค่าตํ่าสุด
คือ 1  เแหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงเทพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.74  ค่าสูงสุดคือ5 ค่าตํ่าสุดคือ 1 
และ การใหบ้ริการในสถานท่ีเช่นการใหเ้ช่าจกัรยาน ค่าเฉล่ีย 3.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.66 ค่าสูงสุดคือ5 ค่า
ตํ่าสุดคือ 1  นอ้ยท่ีสุดคือ ราคาเคร่ืองด่ืม เช่าจกัรยาน ค่าเฉล่ีย 3.47 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.79  ค่าสูงสุดคือ5 ค่า
ตํ่าสุดคือ 1  และ 
 
 

  



 
 

ส่วนที ่5 ผลวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances และ 

Anova: Single Factor  

 ส่วนน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืน 
ๆ กบัความพึงพอใจของท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 
 
ตารางที ่5 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 
 

              เพศ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test 

              ชาย 3.6035 0.7630 0.71598 
              หญงิ 3.6305 0.7115 0.71598 
    

  

 จากตารางพบวา่เพศหญิงมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศชาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.6305 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.7630 คะแนน ค่า T-Test เท่ากบั 0.71598   

ตารางที ่6 ช่วงอายขุองผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 
 

ช่วงอายุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
ตํ่ากวา่ 20 ปี 3.58 0.61032 (Sig.) 
 21 ” 40 ปี 3.49 0.60416            7.1269 

41 - 60 ปี 3.50 0.64363 (0.000000071269) 
60 ปีข้ึนไป 00.00 0.00  
 

 จากตารางพบวา่ช่วงอาย ุตํ่ากวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.58 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.61032  คะแนน นอ้ยท่ีสุดคืออาย ุ60 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.00 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.00  และมีค่า F-Test เท่ากบั 7.1269  ค่า (Sig.) เท่ากบั (0.000000071269) 

  



 
 

ตารางที ่7 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 

  

ระดบัการศึกษา ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน F-Test 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 3.43 0.6333  
ปริญญาตรี 3.44 0.6590 0.9323 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.50 0.6647  

 
จากตารางพบวา่ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.50  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.6647  นอ้ยท่ีสุดคือระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.6590  และมีค่า F-Test เท่ากบั 0.9323  

 
ตารางที ่8 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.3642 0.7511  
พนกังานบริษทัเอกชน 3.6220 0.6529  
รับจา้งทัว่ไป 3.3929 0.7686 0.04611 
เจา้ของกิจการ 3.3493 0.8508  
นกัเรียน / นกัศึกษา 3.4319 0.7847  
 

จากตารางพบวา่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.6220 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.6529  นอ้ยท่ีสุดคือเจา้ของกิจการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.3493  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8508 และมี

ค่า F-Test เท่ากบั 0.04611  

 

  



 
 

ตารางที ่9 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบาง
กะเจ้า 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 3.4882 0.6471  
15,000 ” 25,000 บาท 3.5016 0.6147  
25,001 ” 35,000 บาท 3.5485 0.6364 0.97010 
35,001 ” 45,000 บาท 3.3336 0.6832  
450,001- 55,000 บาท 3.5149 0.6758  
 

จากตารางพบวา่รายได ้ 25,001 ” 35,000 บาท  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.5485 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.6364 นอ้ยท่ีสุดคือรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 35,001 ” 45,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.3336  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.6832  และมีค่า F-Test เท่ากบั 0.97010  

 
ตารางที ่10 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารร้านหมกูระทะ  
(บุฟเฟ่ต์) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 

โสด 3.6090 0.6214  
สมรส  3.6294 0.6469 0.95643 
 หย่าร้าง  3.5753 0.6585  
 

จากตารางพบวา่สมรส มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.6294 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6469 นอ้ยท่ีสุด

คือสถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.5753 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6585  และมีค่า F-Test เท่ากบั 

0.95643   

  



 
 

ตารางที ่11 ความโดดเด่นคุ้งบางกะเจ้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามชอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
คุ้งบางกะเจ้า  

ประเภทอาหาร ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
ดา้นวถีิชีวติ 3.5037 0.5863  
ดา้นวฒันธรรมชุมชน 3.5221 0.5941 0.63234 
มีความเป็นธรรมชาติ 3.5969 0.5994  
อยูใ่กลก้รุงเทพ 3.5701 0.5790  
 

จากตารางพบมีความเป็นธรรมชาติมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.5969  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.5994 นอ้ยท่ีสุดคือดา้นวถึิชีวติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.5037 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.5863 และมีค่า F-Test 

เท่ากบั 0.63234  

ตารางที ่12 ด้านราคาสินค้าและร้านอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
 

ราคาต่อคน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีขายมีความ
เหมาะสม 

3.5671 0.4479  

ราคาอาหารเหมาะสมกบัปริมาณ 3.5922 0.4487 0.67478 
ราคาสินคา้อ่ืนๆมีความเหมาะสม 3.6120 0.4687  
ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เช่น นวด 3.6474 0.4550  
 

จากตารางพบวา่ ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เช่น นวด  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.6474 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.4550 นอ้ยท่ีสุดคือราคาอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีขายมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.5671 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.4479 และมีค่า F-Test เท่ากบั 0.67478  

 

 
  



 
 

ตารางที ่13 ด้านสถานท่ีการเดินทางท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
 

สถานที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
เดินทางทั้งเรือและรถ 3.5553 0.6271  
มีป้ายบอกทางตลอด 3.6316 0.6664 0.81229 
ความสะดวกในการเดินทาง 3.6101 0.6458  
มีท่ีจอดรถพอเพียง 3.6178 0.6366  
 

จากตารางพบวา่  มีป้ายบอกทางตลอด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.6316 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.6664 นอ้ยท่ีสุดคือเดินทางทั้งเรือและรถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.6316 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6271 และมีค่า 

F-Test เท่ากบั 0.81229  

 
ตารางที ่14 ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
 

ส่ือ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
ผา่นส่ือทาง Internet 3.6477 0.6432 (Sig) 
ผา่นทางป้ายโฆษณา 0.00 0.00 2.41139 
ผา่นวารสารการท่องเท่ียว 3.5134 0.6892  
ผา่นรายการทางทีว ี 3.5043 0.5607 (0.00241139) 
 

จากตารางพบวา่ ผา่นส่ือทาง Internet มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.6477 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.6432 นอ้ยท่ีสุดคือผา่นทางป้ายโฆษณา 0.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 และมีค่า F-Test เท่ากบั 

2.41139 คะแนน   ค่า (Sig.) เท่ากบั (0.00241139 ) 

 

  



 
 

ตารางที ่15 ด้านบุคลากรท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
ส่ือ        ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 

เจา้หนา้ท่ีการประชาสัมพนัธ์บริการดี       3.5613 0.4435  
การบริการพอ่คา้แม่คา้ดี   3.5748         0.4275 0.69786 
ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์บริการดี   3.5884         0.4498  
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดี    3.6427         0.4734  
 

จากตารางพบวา่ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.6427 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.4734 นอ้ยท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีการประชาสัมพนัธ์บริการดี  3.5613 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.4435 และมีค่า F-Test เท่ากบั 0.69786  

 

ตารางที ่16 ด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
ส่ือ        ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 

มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม       3.6614 0.6967  
มีความสะอาดจดัระเบียบดี  3.6786         0.6949 0.87068 
มีหอ้งนํ้าเพียงพอในแต่ละสถานท่ี   3.5455         0.6197  
มีป้ายประชาสัมพนัธ์ชดัเจน    3.6938         0.6941  
 
จากตารางพบวา่ มีป้ายประชาสัมพนัธ์ชดัเจน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.6938 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.6941 นอ้ยท่ีสุดคือมีหอ้งนํ้าเพียงพอในแต่ละสถานท่ี 3.5455 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6197  และมีค่า F-
Test เท่ากบั 0.87068  

  



 
 

ตารางที ่1714 ด้านกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
 

 

ลกัษณะร้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
มีกระบวนการบริการจราจรท่ีดี 3.4468 0.5524  
ความรวดเร็วบริการเช่าจกัรยาน 3.4598 0.5221 0.94340 
กระบวนการบริการอาหารเคร่ืองด่ืม 3.4130 0.6183  
กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ 3.4781 0.5485  
 
จากตารางพบวา่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ เท่ากบั 3.4781  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.5485 นอ้ยท่ีสุดคือ กระบวนการบริการอาหารเคร่ืองด่ืม 3.4130 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6183 
และมีค่า F-Test เท่ากบั 0.94340   
 
ตารางที ่1815 ด้านแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
 

 

แหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดนํ้า 3.5122 0.6396  
แหล่งท่องเท่ียวดา้นวถีิชีวติทอ้งถ่ิน 3.5479 0.6095 0.937617 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั 3.5284 0.6587  
มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ 3.5723 0.6527  
 
จากตารางพบวา่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมีกิจกรรมหลากหลายรองรับ เท่ากบั 3.5723  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.6527 นอ้ยท่ีสุดคือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดนํ้า 3.5122 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6396 และมีค่า F-Test 
เท่ากบั 0.937617  
   



 
 

ตารางที ่1916 ด้านคมนาคมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  
 

แหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
การป่ันจกัรยานไปยงัสถานท่ีต่างๆ 3.7946 0.5073 (Sig) 
การเดินทางโดยใชเ้รือโดยสาร 0.00 0.00 5.30470 
การเดินทางท่ีสะดวกใกลก้รุงเทพ 3.8806 0.5192  
การเท่ียวไดแ้บบเชา้เยน็กลบั 3.6008 0.6264 (0.00000530470) 
 
จากตารางพบวา่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด การเดินทางท่ีสะดวกใกลก้รุงเทพ เท่ากบั 3.8806 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.5192 นอ้ยท่ีสุดคือการเดินทางโดยใชเ้รือโดยสาร  0.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 และมีค่า F-
Test เท่ากบั 5.30470 ค่า Sig 0.00000530470 
   
ตารางที ่2017 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 
 

แหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test 
การบริการและแนะนาํแหล่งท่องเท่ียว 3.8291 0.7184  
การบริการพาท่องเท่ียว 3.9245 0.7752 0.66250 
ความสะดวกพาหนะการเดินทาง 3.7775 0.7228  
ความสะดวกของการเดินทาง 3.8434 0.7253  
 
จากตารางพบวา่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด การบริการพาท่องเท่ียว เท่ากบั 3.9245 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7752 
นอ้ยท่ีสุดคือ ความสะดวกพาหนะการเดินทาง  3.7775 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7228 และมีค่า F-Test 
เท่ากบั 0.66250  



 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ 
ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

 ความสัมพนัธ์ อาย ุมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000000071269 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ  การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ โดยมีค่า Sig. เท่ากบั  0.71598339  0.932309  0.956431 0.970102  
0.046113 ตามลาํดบั 

 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด คน  กระบวนการ  ลกัษณะกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้แตกต่างกนั 

 การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00241 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ คน  
กระบวนการ  ลกัษณะกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ โดยมีค่า Sig. เท่ากบั  
0.6323  0.6747  0.3181 0.6978 0.94334 0.8706  ตามลาํดบั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก การคมนาคม ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวบางกะเจา้ ต่างกนั  

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การคมนาคม มีอิทธิพลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ แตกต่าง
กนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00000530 

ปัจจยัอ่ืนๆ แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่มีอิทธิพลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้
บางกะเจา้ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.9376  0.6625 

 
 
 

  



 
 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้  การเก็บขอ้มูล จาํนวน 
400 คน โดยเป็นการสุ่ม การสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1.  ปัจจยัส่วน บุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ การศึกษา  รายได ้ สถานภาพ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการบริการ  การส่งเสริมทาง

การตลาด  คน กระบวนการใหบ้ริการ  ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

3.  ปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว  การคมนาคม  การบริการส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

สรุปผลการวจิัย 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล      
จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย กลุ่มท่ีมีอาย ุ21 -

40 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 41 ” 60 ปี และช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั ผูท่ี้มี

อาย ุ60 ปีข้ึนไป มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างพบวา่ ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีมี

จาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปริญญาตรีและระดบั สูงกวา่ปริญญาตรีตามลาํดบั ในส่วนอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง

พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนรองลงมาคือ ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ และลาํดบัต่อมาคือ

รับจา้งทัว่ไป และนกัเรียนนกัศึกษา อาชีพเจา้ของกิจการอยูล่าํดบันอ้ยท่ีสุด  ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่  อยูใ่นช่วง 15,000 ” 25,000 บาทรองลงมาคือ รายไดใ้นช่วง และรายได ้ 25,001 ” 35,000 บาท ตามลาํดบั 

สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ สถานภาพโสดมีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / อยูด่ว้ยกนั 

และ สถานหมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยูน่อ้ยท่ีสุด 

 

 



 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่วคุ้งบางกะเจ้า 
 

พบวา่ จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุง้บางกะเจา้ท่ีมีความโดดเด่นกลุ่มตวัอยา่งใหบ้างกะเจา้มี
ความโดดเด่นดา้นธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นวฒันธรรมชุมชน ดา้นวถีิชีวติและลาํดบัสุดทา้ยคืออยูใ่กล้
กรุงเทพ  ดา้นสถานท่ีการเดินทาง มากท่ีสุดคือมีการเดินทางทั้งทางรถและเรือ รองลงมาคือมีความสะดวกในการ
เดินทาง  ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุดคือผา่นส่ือทาง Internet รองลงมาคือผา่นรายการทางทีวแีละ
ผา่นวารสารการท่องเท่ียว และผา่นป้ายโฆษณาไม่มีผูต้อบเลย   ดา้นดา้นราคาสินคา้และราคาอาหาร มาท่ีสุดคือ
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัปริมาณและราคาสินคา้อ่ืนๆมี
ความเหมาะสม นอ้ยท่ีสุดคือ ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เช่น นวด  ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ มากท่ีสุดคือ 
เจา้หนา้ท่ีการประชาสัมพนัธ์บริการดี รองลงมาการบริการพอ่คา้แม่คา้ดี เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระชาสัมพั นธ์บริการดี
นอ้ยสุดคือ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดี ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก มากท่ีสุดคือ มีการตกแต่งสถานท่ี
สวยงาม รองลงมามีความสะอาดจดัระเบียบดี นอ้ยท่ีสุดคือมีป้ายประชาสัมพนัธ์ชดัเจน ดา้นกระบวนการการ
ใหบ้ริการมากท่ีสุดคือมีกระบวนการบริการจราจรดี รองลงมาคือค วามรวดเร็วบริการเช่าจกัรยานและ
กระบวนการประชาสัมพนัธ์ นอ้ยท่ีสุดกระบวนการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยอืน่ๆ แหล่งท่องเทีย่ว การคมนาคม ส่ิงอ านวยความสะดวก ทีม่ี

อทิธิพลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วคุ้งบางกะเจ้า 
 
พบวา่ จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่งดา้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดมากท่ีสุดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น

ตลาดนํ้า รองลงมาคือแหล่งท่องเท่ียวดา้นวถีิชีวติทอ้งถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั นอ้ยท่ีสุดคือมี
กิจกรรมหลากหลาย การคมนาคม มากท่ีสุด การป่ันจกัรยานไปยงัสถาน ท่ีต่างๆ รองลงมาคือ การเดินทางท่ี
สะดวกใกลก้รุงเทพ และการเท่ียวไดแ้บบเชา้เยน็กลบั และการเดินทางโดยใชเ้รือโดยสารนอ้ยท่ีสุด ดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวก มากท่ีสุดคือการบริการและแนะนาํแหล่งท่องเท่ียวรองลงมาความสะดวกของการเดินทาง 
นอ้ยท่ีสุดคือการบริการพาท่องเท่ียว 
  

  
 

 



 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วคุ้งบางกะเจ้า 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความ
สวยงามของทศันียภาพสถานท่ี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน  0.92 ค่าสูงสุดคือ 5 ค่าตํ่าสุดคือ 1 
รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์สุภาพ ค่าเฉล่ีย 3.64 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.86 ค่าสูงสุดคือ5 ค่าตํ่าสุด
คือ 1  เแหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงเทพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.74  ค่าสูงสุดคือ5 ค่าตํ่าสุดคือ 1 
และ การใหบ้ริการในสถานท่ีเช่นการใหเ้ช่าจกัรยาน ค่าเฉล่ีย 3.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.66 ค่าสูงสุดคือ5 ค่า
ตํ่าสุดคือ 1  นอ้ยท่ีสุดคือ ราคาเคร่ืองด่ืม เช่าจกัรยาน ค่าเฉล่ีย 3.47 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.79  ค่าสูงสุดคือ5 ค่า
ตํ่าสุดคือ 1  และ 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ 
ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า  ผลการวเิคราะห์
พบวา่ เพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.946 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.396 คะแนน ส่วนเพศชายมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.787 คะแนน และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.082 คะแนน 

ดงันั้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 
1.2 อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 

0.000000071269 ดงันั้นอายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมี
นยัสาํคญั 

1.3 การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนัโดยมีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.932309  ดงันั้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้
อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
1.4 สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนัโดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.956431  ดงันั้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้
อยา่งมีนยัสาํคญั 

 



 
 

1.5  รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนัโดยมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.970102 ดงันั้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมี
นยัสาํคญั  

1.6 อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนัโดยมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.046113  ดงันั้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมี
นยัสาํคญั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คน  กระบวนการ  ลกัษณะกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้แตกต่างกนั 

2.1 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00241 ดงันั้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั 
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.6323  ดงันั้นปัจจยัผลิตภณัฑ ์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น ราคา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั 
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.6747  ดงันั้นปัจจยัผลิตภณัฑ ์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.4 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ี มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั 
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.3181 ดงันั้นปัจจยัสถานท่ี ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้
บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.5  ปัจจยัส่วนผสมดา้นคน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั  โดยมีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.6978  ดงันั้นปัจจยั ดา้นคน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้
อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.6    ปัจจยัส่วนผสมดา้นกระบวนการ  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั  โดยมี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.94334 ดงันั้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั  



 
 

2.7 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.8706   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํค ั

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก การคมนาคม ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวบางกะเจา้  

3.1 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นการคมนาคม มีอิทธิพลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ แตกต่างกนั 
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00000530 ดงันั้นปัจจยัอ่ืนๆดา้นการคมนาคม ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

3.2 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้น แหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวบางกะเจา้ 
ต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.9376  ดงันั้นปัจจยัอ่ืนๆดา้นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

3.3 ปัจจยัอ่ืนๆดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
บางกะเจา้ ต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.6625  ดงันั้นปัจจยัอ่ืนๆดา้นความสะดวกสบาย ท่ีแตกต่างกนัไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
  



 
 

อภิปรายผลของการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

ปัจจยัส่วนบุตตล ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 
 เป็นไปดงังานวจิยั สุวภาพ ประภาสวสัดิ (2554) ทศันคติและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี

มีต่อการท่องเท่ียวแบบวนัเดียว ณ หาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา
ท่ีไดส้รุปรวมไดว้า่ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อหาด  บางแสนจงัหวดัชลบุรี คิดวามี
ความโดดเด่นและดึงดูดใจในเร่ืองสะดวกสบายในการเดินทางมาก  ท่ีสุด และคิดวาพฒันาการของหาดบางแสน
มีการพฒันาเพียงบางดา้น มีช่องทางการส่ือสารท่ี  ชดัเจนในเร่ืองความมีช่ือเสียงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษต่างๆ
ท่ีหาดบางแสนจดัข้ึนมีความน่าสนใจ  เม่ือไดม้าเท่ียว ณ หาดบางแสนรู้สึกผอนคลายและเกิดความสนุ กสนาน 
ควรปรับปรุงในเร่ืองของ  ความสะอาดมากท่ีสุดและสุดทา้ยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดวาจะกลบัมาเท่ียวอีก
แน่นอน ส่วนของ ความพึงพอใจในทุกปัจจยัการตลาด 7 Ps นนัคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นราคา ดา้น
การ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวด ลอ้มทางกายภาพและดา้น  บุคลากร
โดยรวมมีระดบัความพอใจอยใูนระดบัม มาก และในแต่ละดา้นมีระดบัความพึงพอใจอยใูน่  ระดบัมากเช่นกนั 
ส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพและอาชีพ มีทศันคติใน  การท่องเท่ียวหาด
บางแสน จงัหวดัชลบุรีแบบวนัเดียวท่ีแตกต่างกน และ มีระดบัความพึงพอใจท่ี  แตกต่างกนัในลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ทางดา้นอาย ุการศึกษา สถานภาพ และระดบัรายได ้ ผลการศึกษาโดยรวมทั้งทศันคติและความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวหาด บางแสน จงัหวดัชลบุรีคร้ังน้ีอยใูนระดบัมาก 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2550, หนา้ 38-39) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึงอาย ุเพศ วงจร  ชีวติของ
ครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะ ดงักล่าว มีความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะ มนัเก่ียวพนักบัอุป
สงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคล ช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ 
และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสาคาํคญัลง 
 

 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด คน ลกัษณะกายภาพ กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวบางกะเจา้ 

 การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกนั โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00241 



 
 

 เป็นไปตามงานวจิยัของสุวภาพ ประภาสวสัดิ (2554 ) ทศันคติและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแบบวนัเดียว ณ หาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาท่ีไดส้รุปรวมไดว้า่ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อหาด บางแสนจงัหวดัชลบุรี 
คิดวามีความโดดเด่นและดึงดูดใจในเร่ืองสะดวกสบายในการเดินทางมาก  ท่ีสุด และคิดวาพฒันาการของหาด
บางแสนมีการพฒันาเพียงบางดา้น มีช่องทางการส่ือ สารท่ี ชดัเจนในเร่ืองความมีช่ือเสียงมายาวนาน กิจกรรม
พิเศษต่างๆท่ีหาดบางแสนจดัข้ึนมีความน่าสนใจ  เม่ือไดม้าเท่ียว ณ หาดบางแสนรู้สึกผอนคลายและเกิดความ
สนุกสนาน ควรปรับปรุงในเร่ืองของ  ความสะอาดมากท่ีสุดและสุดทา้ยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดวาจะกลบัมา
เท่ียวอีกแน่นอน  ส่วนของ ความพึงพอใจในทุกปัจจยัการตลาด 7 Ps นนัคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้น
ราคา ดา้นการ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและดา้น  
บุคลากรโดยรวมมีระดบัความพอใจอยใูนระดบัม มาก และในแต่ละดา้นมีระดบัความพึงพอใจอยใูน่  ระดบัมาก
เช่นกนั ส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพและอาชีพ มีทศันคติใน  การท่องเท่ียว
หาดบางแสน จงัหวดัชลบุรีแบบวนัเดียวท่ีแตกต่างกน และมีระดบัความพึงพอใจท่ี  แตกต่างกนัในลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ทางดา้นอาย ุการศึกษา สถานภาพ และระดบัรายได ้ ผลการศึกษาโดยรวมทั้งทศันคติและความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวหาด บางแสน จงัหวดัชลบุรีคร้ังน้ีอยใูนระดบัมาก 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ือง มือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใช้
เพื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้  4 กลุ่ม 
ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ ‚4 Ps‛ อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การขาย (Promotion) 

 
 สมมุติฐาน 3 : ปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว  การคมนาคม  การบริการส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นการคมนาคม มีอิทธิพลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ แตกต่างกนั 

โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00000530  

 เป็นไปตามงานวจิยัของ ชฎาภรณ์ แซ่ตั้ง ( 2559) ปัจจยัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียว ณ อุทยาน
วทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้  ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียว และเปรียบเทียบปัจจยัต่อการตดัสินใจใช้  บริการท่องเท่ียว ณ อุทยานวทิยาศาสตร์
พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ 



 
 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาอุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จงัหวดั  ประจวบคีรีขนัธ์ ใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจ านวน 400 คน ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม น  าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ  
โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที จ าแนกตามเพศ และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดว้ย
การหาค่า  เอฟ จ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา เม่ือพบความแตกต่างจึงใชก้ารทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ แอล เอส ดี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยใหค้วามคิดเห็นกบัปัจจยัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียว ทั้ง 9 ดา้นของ  อุทยานวทิยาศาสตร์พระ
จอมเกลา้ฯ พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงตามอนัดบัความส าคญั ดงัน้ี ดา้นสถานท่ี  ท่องเท่ียว 
ดา้นภาพลกัษณ์ดา้นการคมนาคม ดา้นค่านิยมในการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั 
ดา้น ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ดา้นการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์และดา้นสินคา้ของท่ีระลึก ตามล 
าดบั และเม่ือ  เปรียบเทียบระหวา่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อ าชีพ และภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง  มาใชบ้ริการท่องเท่ียว ณ อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ 
แตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั 

มิเดล (Middleton. 1998 : 80 ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของสินคา้ทางการท่องเท่ียววา่มีองคป์ระกอบ

หลกัอยู ่5 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ 

 1.ส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว(Destination Attractions)เช่น ส่ิงดึงดูดใจทางธรรมชาติ ส่ิง
ดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงดึงดูดใจทางวฒันธรรมและสังคม 
 2.ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการในสถานท่ีท่องเท่ียว(Destination Facilities and Service)
ไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นท่ีพกั ความพร้อมดา้นภตัตาคาร บาร์และคาเฟ่ ความพร้อมทางดา้นคมนาคมขนส่ง 
สถานท่ีเล่นกีฬา และสันทนาการ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก รวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
บริการอ่ืนๆ 

(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อา้งใน นิรันดร ทพัไชย , 2550)ปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัจูงใจ (Pull 
Factors) เป็นปัจจยัจูงใจจากตวัแหล่งท่องเท่ียวเองท่ีกระตุน้ให้ บุคคลตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่ง 
ท่องเท่ียวใดแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงเป็นการเฉพาะ ทั้งข้ึนอยู่  กบัลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ท่ีจะจูงใจ
ให ้ นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเพื่อตอ้งสนองความตอ้งการท่ี  เกิดข้ึน เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ความ  
สะดวกสบายในการเดินทาง ช่ือเสียง ความหลากหลาย  ของกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์  
และอ่ืนๆ  

ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่นิยม เดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีไกลๆ เน่ืองจากเสียทั้ง  เวลา
และค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้  บริเวณนั้นไม่มีส่ิงดึงดูดใจก็จะไม่เกิดการท่องเท่ียวข้ึน นัน่แสดง
ใหเ้ห็นวา่ สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทาง  ไปจะตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ ยงั  ตอ้งมี



 
 

องคป์ระกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่ สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่จะ เป็นสถานท่ี
พกัแรม ร้านอาหาร (วรรณา วงษว์านิช , 2546) และมากไปกวา่นั้นจะตอ้งมีการน าเสนอขอ้มูล  และภาพลกัษณ์
ของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ดว้ย  เช่นกนัเพื่อนไปสู่การชกัจูงหรือเป็นแรงจูงใจให้ นกัท่องเท่ียวออก
เดินทาง (Cee Goossens, 2000) 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวบางกะเจา้ 
1. จากการศึกษาพบวา่แหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมนนัทนาการยงัมีนอ้ยและกิจกรรมท่ีมีใหน้กัท่องเท่ียวยงัมี

ไม่มากและไม่หลากหลาย ดงันั้นผูป้ระกอบการท่องเท่ียว ควรจะมีการปรับเปล่ียนหรือพฒันารูปแบบท
ใหน่้าสนุก น่าสนใจกบัเส้นทางท่ีพานกัท่องเท่ียว เดินทางไป หรือมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดท้าํ 
ร่วมกนัระหวา่งการเดินทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจใน การท่องเท่ียวและสร้างความประทบัใจใหก้บั
นกัท่องเท่ียว 

2.  นกัท่องเท่ียวหลงัจากไดรั้บความเพลิดเพลินไปกบัการท่องเท่ียว ไดส้ัมผสักบัวถีิชีวติ ของคนในชุมชน 
ฉะนั้นทางผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแลความเรียบร้อยและความสวยงามของบาง กะเจา้ รวมถึง
ประชาชนในชุมชนควรใหค้วามรวมมือกนัพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใหส้วยงาม คงความ เป็นธรรมชาติ
ตลอดไป เพื่อดึงดูดใจใหก้บันกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 



 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

1.  สาํหรับธุรกิจการท่องเท่ียว ควรพิจารณาเลือกศึกษากลุ่มตวัอยา่งในเขตจงัหวดัอ่ืนบา้ง นอกเหนือจาก 
นกัท่องเท่ียวในกรุงเทพและปริมณฑล 

2. ควรมีความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจ  เลือกมา
ท่องเท่ียวในคุง้บางกะเจา้  เพื่อใหไ้ด ้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและเสริมศกัยภาพดา้น
การตลาดการท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.  ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทศันคติ ค่านิยม แนวคิด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะทาํให้
เกิดการศึกษาในเชิงลึกมากกวา่ และยงัสมารถนาํไปเป็นแผนการตลาดต่อไปไดอี้กดว้ย 
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แบบสอบถาม 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วคุ้งบางกะเจ้า  

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ   1)  ชาย    2)  หญิง   3)  อ่ืนๆ 

2.  อาย ุ  1)  ตํ่ากวา่ 20 ปี   2 )  21 - 40 ปี          3)  41 ” 60 ปี       4)  60 ปีข้ึนไป 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   1)  ตํ่ากวา่ปริญยาตรี   2)  ปริญญาตรี  3)  สูงกวา่ปริญญาตรี  

4.  สถานภาพ 

   1)  โสด   2)  สมรส           3) หยา่ร้าง 

5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   1)  ตํ่ากวา่ 15,000 บาท        2)  15,000- 25,000  บาท     3)  25,001- 35,000  บาท  

   4)  35,001-45,000 บาท       5)   45,001- 55,000 บาท 

6.อาชีพ 

   1)  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   2)  พนกังานบริษทัเอกชน      3)  รับจา้งทัว่ไป  

   4)  เจา้ของกิจการ           5)   นกัเรียน/นกัศึกษา 

 

ตอนที ่2 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการท่องเทีย่วบางกะเจ้า 

7. คุง้บางกะเจา้มีความโดดเด่นดา้น 

   1)  ดา้นวถีิชีวติ     2)  ดา้นวฒันธรรมชุมชน   

   3)  มีความเป็นธรรมชาติ           4)  อยูใ่กลก้รุงเทพฯ 



 
 

 

8. ดา้นสถานท่ีการเดินทางมาคุง้บางกะเจา้ 

   1)  มีการเดินทางทั้งเรือและรถ   2)  มีป้ายบอกทางตลอด   

   3)  มีความสะดวกในการเดินทาง          4)  มีท่ีจอดรถพอเพียง 

9.ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

   1)  ผา่นส่ือทาง INTERNET   2)  ผา่นทางป้ายโฆษณา   

   3)  ผา่นวารสารการท่องเท่ียว           4)  ผา่นรายการทางทีวี 

10.ดา้นราคาสินคา้และร้านอาหาร 

   1) ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีขายมีความเหมาะสม  2)  ราคาอาหารเหทาะสมกบัปริมาณ 

   3)  ราคาสินคา้อ่ืนๆมีความเหมาะสม         4)  ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เช่น นวด 

11.ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ 

   1)เจา้หนา้ท่ีการประชาสัมพนัธ์บริการดี  2)  การบริการของพอ่คา้แม่คา้ดี  

   3)เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระชาสัมพนัธ์บริการดี    4)  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดี 

12.ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 

   1) มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม  2)  มีความสะอาดจดัระเบียบดี  

   3) มีหอ้งนํ้าพอเพียงในแต่ละสถานท่ี   4)  มีป้ายประชาสัมพนัธ์ชดัเจน 

13ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 

   1)มีกระบวนการบริการจราจรท่ีดี  2)  ความรวดเร็วบริการเช่าจกัรยาน 

   3)กระบวนการบริการอาหารเคร่ืองด่ืม     4)  กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ 

 

ตอนที3่ ปัจจัยด้านการดึงดูดทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการท่องเทีย่วบางกะเจ้า 

14.ท่านคิดวา่คุง้บางกะเจา้มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีใดท่ีดึงดูดท่านมากท่ีสุด 

   1)แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดนํ้า   2)แหล่งท่องเท่ียวดา้นวถีิชีวติทอ้งถ่ิน   

   3)แหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั   4)  มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ 



 
 

15.ท่านคิดวา่คุง้บางกะเจา้มีการคมนาคมแบบใดท่ีดึงดูดใจใหท้่านมาท่องเท่ียว 

   1)การป่ันจกัยานไปยงัสถานท่ีเท่ียวต่างๆ  2)การเดินทางโดยใชเ้รือโดยสาร 

   3) การเดินทางท่ีสะดวกใกลก้บักรุงเทพ   4)  การเท่ียวไดแ้บบเชา้เยน็กลบั 

16.การบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดึงดูดใจใหท้่านมาท่องเท่ียว 

                             1) การบริการแนะนาํแหล่งท่องเท่ียว   2)การบริการพาท่องเท่ียว 

  3) ความสะดวกของพาหนะการเดินทาง   4)  ความสะดวกของการเดินทาง 
 

ตอนที ่4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วคุ้งบางกะเจ้า 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 1 
น้อย 

2 
น้อยทีสุ่ด 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1 สถานท่ีท่องเท่ียวมีความหลากหลาย      

2. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลก้บักรุงเทพเดินทาง
สะดวก 

     

3.ราคาอาหารเคร่ืองด่ืม เช่าจกัรยาน ท่ีมีความ
เหมาะสม 

     

4. มีการประชาสัมพนัธ์หลากหลาย เช่น เวบ็ไซต ์      

5. ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี      

6. ความสวยงามของทศันยภาพของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

     

7. กระบวนการในการใหบ้ริการในสถานท่ีท่องเท่ียว
และการใหบ้ริการเช่าจกัรยาน 

     

 

  


