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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัดา้นแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ และ
ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติไิครส์แควร ์
 ผลการวจิยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวนสมาชกิใน
ครอบครวัทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนัในปจัจุบนั 3 คนขึน้ไป ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 20,001-30,000 บาท  
 ในดา้นแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า แรงจูงใจดา้นส่วนตวั ทีม่อีทิธพิลมากที่สุดต่อการตดัสนิใจ ได้แก่ 
ความชื่นชอบหวัหนิเป็นการส่วนตวั แรงจูงใจด้านอารมณ์ ทีม่อีทิธพิลมากที่สุดต่อการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ความต้องการ
ท่องเทีย่วไปยงัทีต่่างๆ ทีม่คีวามแปลกใหม่และแตกต่าง แรงจูงใจดา้นวฒันธรรม ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อการตดัสนิใจ 
ไดแ้ก่ ความชื่นชอบสถาปตัยกรรม อาคาร รา้นคา้ แบบยอ้นยุคโบราณ แรงจงูใจดา้นการพฒันาตนเอง ทีม่อีทิธพิลมาก
ทีส่ดุต่อการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ความต้องการไดร้บัความรูใ้นเรื่อง ศลิปะ วฒันธรรมและวถิชีวีติของผูค้นในอดตี แรงจูงใจ
ดา้นสถานภาพ ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ การเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีก่ าลงัอยู่ในกระแสนิยม แรงจูงใจ
ดา้นกายภาพ ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ ความตอ้งการไปพกัผ่อน
เพื่อผ่อนคลายความเครยีดจากการท างาน 
 ในด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ส าคัญมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบ
สถาปตัยกรรมทีส่วยงามในแบบยอ้นยุคเหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ดา้นราคาค่าใชจ้่ายทีม่คีวามเหมาะสมและ
คุม้ค่ากบัเงนิทีเ่สยีไปมากทีส่ดุในการเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ อาหารและเครื่องดื่ม ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ช่องทางในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน 
ได้แก่ รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ ด้านส่งเสริมการตลาด ปจัจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจ ได้แก่             
มกีารประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมของตลาดผ่านสือ่ออนไลน์ เช่น ผ่านเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊คและทวติเตอร ์ของตลาด
เพลนิวาน 
 
 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า เพื่อน คือผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางมาท่องเที่ยว คอื เดนิทางผ่านไปบรเิวณนัน้จงึแวะและส่วนใหญ่จะเดนิทางไปท่องเที่ยว
ในช่วงวนัหยุดเสาร-์อาทติย ์และแนวโน้มพฤตกิรรมในอนาคตหากมโีอกาสจะเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วตลาด เพลนิวาน
อกีและจะแนะน าใหผู้อ้ื่นใหม้าท่องเทีย่วเพลนิวานเฉลีย่ต่อท่าน จ านวน 501 บาทขึน้ไป 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
 1.  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจ ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลโดยรวมทุกขอ้ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านส่วนตวั ด้านอารมณ์ ด้านการพฒันาตนเอง และปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2.  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการท่องเทีย่ว ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ จ านวนสมาชกิในครอบครวั อาชพี รายได้ต่อเดอืน แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านอารมณ์ 
และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
 3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน ในด้านช่วงเวลาในการท่องเทีย่ว ได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะ
สว่นบุคคลดา้น อาชพี และแรงจงูใจในการท่องเทีย่วดา้นสว่นตวั  
 4.  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ในดา้นการเดนิทางกลบัมาอกีครัง้ ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้น เพศ รายได้ต่อเดอืน แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสถานภาพ และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นสง่เสรมิการตลาด 
 5.  พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ในดา้นการแนะน าผูอ้ื่น ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล
ดา้น เพศ รายไดต่้อเดอืน  
 6.  พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน ในด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อท่าน ได้รบัอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลด้าน อายุ จ านวนสมาชกิในครอบครวั รายได้ต่อเดอืน แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสถานภาพ 
และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นสง่เสรมิการตลาด 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ พฤตกิรรม การท่องเทีย่ว  

 
Abstract 

 
 This research aimed to study motivation and marketing mix factors affecting touring behaviors at 
Plearnwan Market in Prachuapkhirikhan of 400 Thai tourists living in Bangkok metropolis. Questionnaire was 
a tool for data collection. Statistic for data analysis was percentage. Chi-Squre was the statistic for 
hypotheses testing. 
 Research results were as follows: most respondents were female, aging between 21 and 30 years 
old, having three members or more in family, holding Bachelor’s degree or above, working as private 
company employees, and earning monthly income between Baht 20,001 and 30,000. 
 Touring motivation aspect: personal motivation such as fonding of Hua Hin was the most influential 
factor toward their decisions; emotional motivation such as preferring to travel to extraordinary and different 
places was the most influential factor toward their decisions; cultural motivation such as fonding of vintage 
architecture of building and store was the most influential factor toward their decisions; self-development 
motivation such as enchancing knowledge in art, culture and way of life in the past was the most influential 
factor toward their decisions; social status motivation such as trendy attraction was the most influential factor 
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toward their decisions ;and physical motivation such as resting and relaxing from work stress was the most 
influential factor toward their decisions. 
 Marketing mix factors aspect: the most important product and service was the beautiful vintage 
architecture suitable for taking pictures; the price worthiness for travelling at Plearnwan Market was food and 
drink; the most influential distribution channel for travelling decision at Plearnwan Market was receiving 
information from television travelling program; the most influential marketing promotion for travelling decision 
at Plearnwan Market was launching public relation news and marketing events on internet through social 
media networks such as website, facebook, and twitter. 
 Behavior aspect: friends were the most influential persons for decision making to travel at 
Plearnwan Market; travelling objective was just stopping by along their trips; most tourists travelled during 
weekend; they trended to revisit Plearn Market; they would recommend others people to travel to Plearnwan 
Market, and average spending per person at Plearnwan Market was 50 Baht or more. 
 Results of hypotheses testing at significant level of 0.05 were as follows: 
 1.  Touring behavior at Plearnwan Market in category of influential persons, tourists were 
influenced from all demographic data. They were influenced from travelling motivation in personal, emotional, 
and self-development aspects. They were also influenced from marketing mix factors in product, service, and 
distribution channel.  
 2.  Touring behavior at Plearnwan Market in category of travelling objectives, tourists were 
influenced from demographic data in gender, age, number of family members, occupation, and monthly 
income. They were influenced from travelling motivation in personal and emotional aspects. They were also 
influenced from marketing mix factor in price. 
 3.  Touring behavior at Plearnwan Market in category of travelling period, tourists were influenced 
from demographic data in occupation. They were also influenced from travelling motivation in personal 
aspect. 
 4.  Touring behavior at Plearnwan Market in category of revisiting, tourists were influenced from 
demographic data in gender and monthly income. They were influenced from travelling motivation in social 
status aspect. They were also influenced from marketing mix factors in distribution channel and marketing 
promotion. 
 5.  Touring behavior at Plearnwan Market in category of recommending others, tourists were 
influenced from demographic data in gender and monthly income. 
 6.  Touring behavior at Plearnwan Market in category of average spending per person, tourists 
were influenced from demographic data in age, number of family members, and monthly income. They were 
influenced from travelling motivation in social status aspect. They were also influenced from marketing mix 
factors in price, distribution channel, and marketing promotion. 
 
Keywords: Motivation, Behavior, Tourism 
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บทน า 
 วถิีชวีติของคนไทยกบั “ตลาด” เป็นสิง่ที่แยกกนัไม่ได้ การไปตลาดไม่ใช่เพยีงเพื่อซื้อหาของกนิ ของใช้
เท่านัน้ แต่ยงัแสดงถึงสายสมัพนัธ์ที่อบอุ่น เอื้อเฟ้ือ มีน ้าใจแบบไทยๆตลาดจงึเป็นสถานการณ์ที่ซึ่งหลายคนหวน
กลบัไปหลายๆครัง้เพื่อเติมเต็มความสุขเลก็ๆที่ไม่อาจลมืในสมยัสุโขทยัปรากฎข้อความในจารกึว่า “เบื้องติน่นอน
สุโขทยัน้ี มตีลาดปสานมพีระอจนะ มปีราสาม มปี่าหมากพรา้ว มปี่าหมากลาง มไีร่นา มถีิน่บาน มบีา้นใหญ่บา้นเลก็” 
ปรากฏอยู่ใน จารกึหลกัที ่1 ศลิาจารกึพ่อขุนรามค าแหง ตามขอ้ความในดา้นที ่3 บรรทดัที่ 1-3 สบืเนื่องต่อมาในสมยั
กรุงศรีอยุธยาก็ยงัมีการเรียกตลาดว่าป่า เช่น ป่าตะกัว่ขายลูกแห และสิง่ที่ท ามาจากตะกัว่ ป่าผ้าไหมขายผ้าไหม 
ป่าสงัคโลก ป่าฟูกกจ็ะขาย ที่นอนหมอนมุง้ ป่ามะพรา้วขายมะรา้ว เป็นต้น แสดงใหเ้หน็ว่าตลาดอยู่คู่คนไทยมาแสน
นานแลว้ 
 ในยุคตน้กรุงรตันโกสนิทรม์หีลกัฐานชดัเจนว่า ม ี“ตลาดน ้า” หรอืตลาดเรอื เกดิขึน้ตามล าคลองซึง่เป็นแหล่ง
ทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนใหญ่ๆชาวบา้นจะใชเ้รอืเป็นพาหนะน าสนิคา้มาขาย หรอืบา้งกส็รา้งเรอืนแพเพื่อรบัฝากขายสนิคา้
นานาชนิด เช่น ย่านคลองบางปะกอก ท่าเตยีน คลองมหานาค และวดัไทร ฯลฯ กองข่าวสารท่องเทีย่ว การท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย (2552: 1-2) 
 “ตลาดบก” เป็นที่นิยมกนัมากขึ้นในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงท า
สนธสิญัญาบาวน์ริง่กบัประเทศองักฤษท าใหม้กีารตดิต่อคา้ขายกบัต่างประเทศมากขึน้ การคา้ขายทางน ้ากย็า้ยขึน้มา
บนบกตามแผนพฒันาประเทศของพระองค ์มกีารสรา้งถนน และตึกรามบ้านช่อง ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ได้มกีารก่อสร้างตลาดนางเลิ้งขึน้ นับเป็นตลาดบกแห่งแรกทีส่ร้างขึน้อย่างเป็นกจิจะลกัษณะ 
และย่านการคา้จงึเกดิตามขึน้มาอกีมากมาย เช่น บนถนนเจรญิกรุง ถนนสีพ่ระยาและถนนตะนาว จวบจนปจัจุบนัตลาด
หลายๆ แห่งเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของยุคสมยั แต่ยงัมตีลาดอยู่ไม่น้อยทีย่งัคงวถิชีวีติและความงดงามของวนัวาน
ใหค้งอยู่ รอใหค้นรุ่นเราที่คุน้ชนิตลาดสมยัใหม่ไดก้ลบัไปเยีย่มเยยีน และไดศ้กึษาโบราณทีม่ปีระวตัิความเป็นมา วถิี
ชวีติและกจิกรรน่าสนใจ ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเทีย่วชม ส าหรบัการเดนิทางไปสมัผสัวถิเีรยีบง่าย ชมิอาหารรสชาติ
โบราณ และเป็นสว่นหนึ่งทีไ่ดช้่วยเกบ็รกัษาอตัลกัษณ์ของเราเอาเองไว ้เพื่อเตอืนใหเ้ราร าลกึถงึรากของความเป็นไทย
ทีไ่ม่ควรลมืเลอืน 
 ปจัจุบนัสงัคมไทยก าลงัอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลง จงึท าใหเ้กดิการสรา้งแหล่งท่องเทีย่วทางเลอืก
ขึน้มา จากกระแสความโหยหาอดตี ภาษาวชิาการ เรยีกอาการการโหยหาอดตีว่า Nostalgia (นอสแทลเจยี) หมายถงึ 
โรคคดิถงึบา้น, ความคดิถงึ มรีากศพัทม์าจากค าว่า “nostos” ในภาษากรกีทีแ่ปลว่า “การกลบับา้น” รวมกบัค าปจัจยัใน
ภาษาลาตนิว่า “-algia” ทีห่มายถงึ “ความเจบ็ปวด” ความตอ้งการส าหรบั “อารมณ์ถวลิหาอดตี” จงึปรากฏออกมาในรูป
ของความตอ้งการดา้นวตัถุ สิง่ก่อสรา้ง หรอืกระทัง่รปูสญัลกัษณ์หรอืแบบฟอรม์ของอดตี เป็นหลกัยดึจากสิง่ทีต่กยุคตก
สมยั (outmoded) แลว้พยายามทีจ่ะไขว่ควา้เอาไว ้ของคนเมอืงทีต่้องการหลกีหนีจากความวุ่นวายในเมอืงหลวงไปสู่
บรรยากาศเก่าๆ ไดส้มัผสั ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติดัง้เดมิ ทีม่เีสน่ห ์จุดเด่น แตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้หน่วยงาน หรอืองคก์รที่
เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการจ านวนไม่น้อยทเีหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นี้ จงึน ามาเป็นโอกาสในการ
สรา้งแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ ที่มเีอกลกัษณ์ความเป็นทอ้งถิน่ขึน้มา เน้นความเป็นธรรมชาตแิบบชาวบา้นดัง้เดมิ ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่นักท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ตลาดน ้าอมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ,ตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา, ตลาดเพลินวาน                 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์เป็นตน้ 
 ปรากฏการณ์โหยหาอดตีของสงัคมไทยล่าสุดกบักระแสชวนกนัไปหวัหนิเพื่อเยอืน “เพลนิวาน” สถานที่
ส าหรบัรือ้ฟ้ืนความทรงจ าทีห่อมหวานในอดตี กบัค าพดูทีว่่า“ไปเพลนิวานมาหรอืยงั” ถอืเป็นการตลาดทีต่อบสนองการ
โหยหาอดตีใหม่ทีเ่พิง่ผุดขึน้ในปี พ.ศ.นี้ พรอ้มเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายวยัรุ่น-วยัเริม่ต้นท างาน กบัความทรงจ าอดตีที่
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ตรงกบัไลฟ์สไตล์ในปจัจุบนั ไม่ว่าจะเป็นรา้นกาแฟโบราณ ร้านขายเสือ้ผา้ยุค 60หรอืของเล่นพลาสติกในวนัวาน               
จนเกดิกระแสเทีย่วเมอืงหวัหนิแบบลน้ทะลกั 
 ตลาดเพลนิวาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์กเ็ป็นอกีตลาดทีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีก่ าลงัเป็นกระแสนิยม และไดร้บั
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะไดส้มัผสับรรยากาศแห่งอดตีปี พ .ศ.2499 ศูนย์รวมความสุข
สถานทีซ่ึง่หยุดเวลาในอดตีไว ้เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมาย ของวถิชีวีติหวัหนิกาลก่อนสูก่าลปจัจุบนั 
 ตลาดเพลนิวาน มลีกัษณะคลา้ยหมู่บา้นยอ้นยุคทีม่ชีวีติ (Eco Vintage Village) กองข่าวสารท่องเทีย่ว การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2552: 41) มทีัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ร้านเสือ้ผา้ รา้นขายขนม ร้านเหลา้ ทัง้หมดสรา้ง             
ดว้ยไม ้เป็นเรอืน 2 ชัน้แบบสมยัก่อนทใีหค้วามรูส้กึอบอุ่น ค าว่าเพลนิวาน มาจาก  
 “ Play and Learn ในวนัวาน” ดว้ยความปรารถนาใหทุ้กคนมคีวามสุขดว้ยกนั คดิถงึความรูส้กึดีๆ ในอดตี 
และเรยีนรูว้ฒันธรรมดัง้เดมิ 
 จากขอ้มลูดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษา ปจัจยัแรงจงูใจและสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการ
วจิยัมาเป็นแนวทางในการจดัการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเหมาะสม และน ามาพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหม้คีุณภาพ เพื่อใหเ้กดิ
รปูแบบการท่องเทีย่วทีส่ามารถตอบสนองและสามารถรองรบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ของนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการท่องเทีย่วทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วตลาดเพลนิวาน  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  
 3.  เพื่อศกึษาปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาด เพลนิวาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอสิระ ( Independent variables ) แบ่งเป็นไดด้งันี้  
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล 
   1.1  เพศ 
  1.2  อาย ุ  
  1.3  จ านวนสมาชกิในครอบครวั 
  1.4  ระดบัการศกึษา 
  1.5  อาชพี 
  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2.  แรงจงูใจในการท่องเทีย่ว 
  2.1 ดา้นสว่นตวั 
   2.2 ดา้นอารมณ์ 
  2.3 ดา้นวฒันธรรม 
  2.4 ดา้นพฒันาตนเอง 
  2.5 ดา้นสถานภาพ 
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  2.6 ดา้นกายภาพ 
 3. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 
  3.1  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
   3.2 ดา้นราคา 
   3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   3.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  
 1. ผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว  
 2. วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว 
 3. ช่วงเวลาใดทีท่่านมกัจะเดนิทางไปท่องเทีย่ว 
 4. การเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกีครัง้ 
 5. การแนะน าผูอ้ื่นใหม้าท่องเทีย่ว 
 6. จ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน  
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน
ที่แตกต่าง มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 2.  แรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 3.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิ
วาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ประเภทของนักท่องเท่ียว ศุภลกัษณ์ องัครางกูร (2554: 25-27) [1] ไดก้ล่าว มคีวามพยายามใหค้ าจ ากดั
ความของ นกัท่องเทีย่วมากมายแต่ดเูหมอืนจะยงัไม่มคี าจ ากดัความใดมคีวามหมายทีใ่ชไ้ดเ้หมาะสมกบัทุกสถานการณ์ 
หรอืแมแ้ต่นักท่องเที่ยวแต่ละประเภทที่ถูกจดัแบ่งไว้เป็นกลุ่มกย็งัไม่มคี าจ ากดัความเดยีวกนัจากผู้ทีศ่กึษาทัง้หลาย 
อย่างไรก็ดกี็มผีู้พยายามจดัประเภทของนักท่องเที่ยวไว้ให้ศึกษาและถกเถียงถึงความชดัเจนเหมาะสมในประเภท
นกัท่องเทีย่วของนกัคดิเหล่านัน้  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว สุวรีณ์ัสญ์ โสภณศริิ (2554: 96) [2] ได้กล่าว
แรงจูงใจหมายถึง “แรงขบัที่เกดิขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ทางดานร่างกายและจติใจโดยผ่านการซื้อและใช้
สนิค้าและบรกิาร” ส าหรบันักท่องเที่ยวแล้วแรงจูงใจกค็อืแรงขบัภายในที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลอืกที่จะไปเที่ยวฯ 
สถานทีใ่ดสถานทีห่นึ่ง หรอืพกั ณ โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง แรงจูงใจนี้มพีืน้ฐานมาจากความต้องการทีย่ ังไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองของนกัท่องเทีย่วและพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้กเ็ป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวนัน่เอง แมว้่าแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวมีความคล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวแต่แท้จริงแล้วแรงจูงใจมีความแตกต่างจาก
วตัถุประสงค์ในการท่องเที่ยวตรงที่แรงจูงใจเป็นเหตุผลภายใน (Intrinsic reasons) ของนักท่องเที่ยวในขณะที่
วตัถุประสงคเ์ป็นเพยีงเหตุผลภายนอก (Extrinsic reasons) เท่านัน้ กล่าวคอืนักท่องเทีย่วอาจเดนิทางท่องเทีย่วดว้ย
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วตัถุประสงค์เพื่อเยี่ยมญาติแต่การเดนิทางท่องเที่ยวอาจเกดิจากแรงจูงใจเพื่อแก้ไขความขดัแย้งในอดตีที่มญีาติก็
เป็นได ้
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเท่ียว ฉลองศร ีพมิลสมพงศ์ (2548:              
33-34) [3] ไดก้ล่าวว่า การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาเพื่อทราบถงึความต้องการความจ าเป็นของ
ผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการบริโภคนัน้ๆ เพื่อให้
ผูบ้รโิภคไดร้บัความพอใจสงูสดุ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและเคยเดนิทาง
ท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึก าหนดขนาดตวัอย่าง
โดยใชส้ตูรค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549: 26) [4] จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศกึษาคน้ควา้จ านวน 400 คน ไดแ้ก่ขนาดตวัอย่างทีไ่ด้ จากการค านวณ 385 คน และเพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน 
รวมจ านวนตวัอย่างทัง้หมด 400 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นักท่องเที่ยวชาวไทยทีอ่าศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและเคยเดนิทางท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่าง
แบบสะดวก (Convenience sampling) โดย เป็นการเลอืกเกบ็ตวัอย่างทีไ่ม่มหีลกัเกณฑใ์ดๆ และแจกแบบสอบถาม           
จนครบ 400 คน  
 
ผลการวิจยั  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
  1.1  ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
   เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 ตามล าดบั 
   อายุ ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.5 และอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 ตามล าดบั 
   จ านวนสมาชิกในครอบครวั ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีมาชกิในครอบครวัจ านวน 3คนขึน้
ไป จ านวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.8 รองลงมาคอื อยู่ 2 คน จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 และอยู่คนเดยีว 
จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 ตามล าดบั 
   ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป จ านวน 368 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.0 และมกีารศกึษาในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0ตามล าดบั 
   อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 297 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 74.3 รองลงมาคอื ธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ จ านวน 60คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 และอาชพีขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 ตามล าดบั 
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   รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 149 คน           
คดิเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมามรีายได้ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 130 คน คดิเป็นร้อยละ 32.5 รายได ้           
ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 ตามล าดบั 
  1.2  ข้อมูลเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด เพลินวาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
   แรงจูงใจด้านส่วนตวั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า แรงจูงใจทีม่อีทิธพิลมาก
ทีสุ่ดต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ ชอบหวัหนิเป็นการส่วนตวัอยู่แล้ว จ านวน 344 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 86.0 และมบีา้นพกั/ญาต/ิเพื่อน อาศยัอยู่ทีห่วัหนิหรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0  
   แรงจูงใจด้านอารมณ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า แรงจูงใจทีม่อีทิธพิลมาก
ทีสุ่ดต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ ต้องการท่องเทีย่วไปยงัทีต่่างๆ ที่มคีวามแปลกใหม่
และแตกต่าง จ านวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.3 และชื่นชอบการท่องเทีย่วแบบยอ้นยุค จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 29.8  
   แรงจูงใจด้านวฒันธรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า แรงจูงใจที่มอีทิธพิล
มากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ ชื่นชอบสถาปตัยกรรม อาคาร รา้นคา้ แบบยอ้น
ยุคโบราณ จ านวน 231 คดิเป็นรอ้ยละ 57.8 และชอบวถิชีวีติ การแต่งกาย อาหาร ขนม กจิกรรม การละเล่นแบบยอ้น
ยุค จ านวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3  
   แรงจูงใจด้านการพฒันาตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า แรงจูงใจที่มี
อทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ ไดร้บัความรูใ้นเรื่อง ศลิปะ วฒันธรรมและ
วถิชีวีติของผูค้นในอดตี จ านวน 276 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.0 และไดร้บัความรูเ้รื่องการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ จ านวน
124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 
   แรงจูงใจด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า แรงจูงใจที่มอีทิธพิล
มากที่สุดต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน ได้แก่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ก าลงัอยู่ในกระแสนิยม 
จ านวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.0 และ ตอ้งการไปถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึหรอืเพื่อลงทางอนิเตอรเ์น็ตหรอืทางโซเชยีล
เน็ตเวริค์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวในกลุ่มเพื่อน จ านวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 
   แรงจงูใจด้านกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า แรงจูงใจทีม่อีทิธพิลมาก
ทีส่ดุต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ ตอ้งการไปพกัผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครยีดจากการ
ท างาน จ านวน 353 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.3 และไดเ้ขา้ร่วม/ท ากจิกรรมทีเ่หมอืนกบัสมยัทีเ่คยท าตอนเป็นเดก็ จ านวน 
47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8  
  1.3  ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
เพลินวาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
   ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมาก
ที่สุดต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน ได้แก่ มรีูปแบบสถาปตัยกรรมที่สวยงามในแบบย้อนยุค
เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ จ านวน 187 คนคดิเป็นรอ้ยละ 46.8 รองลงมา มกีจิกรรมทีน่่าสนใจใหน้ักท่องเทีย่ว
ไดร้่วมมากมาย เช่น กจิกรรมโซนงานวดั และหนังกลางแปลง จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 และมสีิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ทัง้โรงแรม รา้นคา้ และรา้นอาหาร ไวร้องรบันักท่องเทีย่วอย่างมากมาย จ านวน 104 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 26.0 
   ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า ค่าใชจ้่ายทีม่คีวามเหมาะสมและคุม้ค่า
กบัเงนิทีเ่สยีไปมากทีสุ่ดในการเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 201 คน คดิ
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เป็นรอ้ยละ 50.3 รองลงมา ของฝากของทีร่ะลกึ จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 และค่าใชจ้่ายในการเล่นเกมสแ์ละ
การท ากจิกรรมต่างๆ จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า ช่องทางในการรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสาร ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ไดแ้ก่ รายการท่องเทีย่วทาง
โทรทศัน์ จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 รองลง มาเวบ็ไซต์ของ ท.ท.ท./ เวบ็ไซต์อื่นๆ เช่น Pantip, Bloggang 
เป็นตน้ จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 นิตยสารการท่องเทีย่ว/นิตยสารทัว่ไป จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 
และงานท่องเทีย่ว/เทศกาลเทีย่วเมอืงไทย จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8  
   ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมาก
ทีสุ่ดต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน ได้แก่ มกีารประชาสมัพนัธข์่าวสารและกจิกรรมของตลาด
ผ่านสือ่ออนไลน์ เช่น ผ่านเวบ็ไซต ์เฟสบุ๊คและทวติเตอร ์ของตลาดเพลนิวานเอง จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 
รองลงมา มกีารจดักจิกรรมพเิศษเป็นประจ าทุกเดอืนเพื่อจูงใจนักท่องเทีย่ว เช่น เพลนิวานสงกรานต์ คอนเสริต์ต่างๆ 
เป็นต้น จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 และไดม้กีารโฆษณาตลาดเพลนิวานและมกีารจดังานเพลนิวาน สญัจร 
ผ่านทางแมนชัน่ จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3  
  1.4  ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดเพลินวาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
   ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า เพื่อน จ านวน 139 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 รองลงมา ตนเอง จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 ครอบครวั จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 20.8 แฟน/คนรกั จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และ อื่นๆ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  
   วตัถปุระสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า              
ผ่านไปบรเิวณนัน้จงึแวะ จ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะมาเทีย่ว จ านวน 196 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 49.0 
   ช่วงเวลาใดท่ีท่านมกัจะเดินทางไปท่องเท่ียว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า 
วนัเสาร-์อาทติย ์จ านวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 รองลงมาวนัหยุดเทศกาล/วนัหยุดราชการ จ านวน 110 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 27.5 และอื่นๆ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 
   การเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอีกครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า กลบัมา
อย่างแน่นอน จ านวน 309 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.3 และ ไม่กลบัมาอย่างแน่นอน จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 
ตามล าดบั 
   การแนะน าผูอ่ื้นให้มาท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า แนะน าแน่นอน 
จ านวน 332 คดิเป็นรอ้ยละ 83.0 และไม่แนะน าแน่นอน จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0  
   จ านวนเงินท่ีใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อท่าน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า ใชเ้งนิ 501 
บาทขึน้ไป จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 รองลงมา 301-500 บาท จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 ใชเ้งนิ 
101-300 บาท จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.8 และ ต ่ากว่า 100 บาท จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อ 1. ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อ 1.1 เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกีครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหม้าท่องเทีย่วซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 1.2 อายุ มผีลผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อ 1.3 จ านวนสมาชกิในครอบครวั มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 จ านวนสมาชกิในครอบครวั มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์อง
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 จ านวนสมาชกิในครอบครวั มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 จ านวนสมาชกิในครอบครวั มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อ 1.4 ระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวานจังหวัด
ประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 ระดบัการศกึษา มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร ในด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 1.5 อาชีพ มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวานจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
ดา้นช่วงเวลาใดทีท่่านมกัจะเดนิทางไปท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อ 1.6 รายได้ต่อเดือน มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 รายไดต่้อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยใน ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 รายไดต่้อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยใน ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 รายไดต่้อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยใน ในดา้นการเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกีครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รายไดต่้อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยใน ในดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหม้าท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 รายไดต่้อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยใน ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 2. แรงจงูใจในการท่องเทีย่วไดแ้ก่ ดา้นสว่นตวั ดา้นอารมณ์ ดา้นวฒันธรรม ดา้นการพฒันา
ตนเอง ด้านสถานภาพ ด้านกายภาพ มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อ 2.1 แรงจูงใจด้านส่วนตัว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวานจังหวัด
ประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 แรงจูงใจด้านส่วนตัว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่วซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 แรงจูงใจด้านส่วนตัว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นช่วงเวลาใดทีท่่านมกัจะเดนิทางไปท่องเทีย่วซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อ 2.2 แรงจูงใจด้านอารมณ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวานจังหวัด
ประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 แรงจูงใจด้านอารมณ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่วซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 แรงจูงใจด้านอารมณ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่วซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 2.3 แรงจูงใจด้านการพฒันาตนเอง มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน
จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 แรงจงูใจดา้นการพฒันาตนเองมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์อง
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 2.4 แรงจูงใจด้านสถานภาพ มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวานจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 แรงจงูใจดา้นสถานภาพมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานจงัหวดัประจวบครีขีนัธข์อง
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นการเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกีครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 แรงจงูใจดา้นสถานภาพมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์อง
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อ 3. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์อง
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อ 3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการมผีลต่อพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานจงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน 
จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านผู้ที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาด
เพลนิวานจงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธน์กัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 3.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานจงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิ
วาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิ
วาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในด้านการเดนิทางกลบัมาท่องเที่ยวอกีครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิ
วาน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์นักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อท่าน ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ 3.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานจงัหวดัประจวบครีขีนัธข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสรมิการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด เพลนิวาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสรมิการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด เพลนิวาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อท่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเรื่องปจัจยัด้านแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมา
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
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 การวเิคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาว
ไทยในกรุงเทพมหานคร  
 1. ดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว จากปจัจยัต่อไปน้ี 
  1.1  จากลักษณะส่วนบุคคล โดยรวม มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั 3 คนขึ้นไป ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท และพบว่า ผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว คอื 
เพื่อน  
  1.2  จากปจัจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเทีย่ว ดา้นส่วนตวั ดา้นอารมณ์ ดา้นการพฒันาตนเอง มผีลต่อ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาด เพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แรงจูงใจดา้นส่วนตวั ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใน
การไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน เพราะ ชอบหวัหนิเป็นการส่วนตวัอยู่แลว้ ส่วนแรงจูงใจด้านอารมณ์ ที่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจในการไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานเพราะ ตอ้งการท่องเทีย่วไปยงัทีต่่างๆทีม่คีวามแปลกใหม่และแตกต่าง
จากสถานทีท่่องเที่ยวอื่นทีเ่ป็นตลาดย้อนยุค และแรงจูงใจดา้นการพฒันาตนเอง เพราะ เมื่อไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิ
วานแลว้ท าใหไ้ด้รบัความรู้ในเรื่อง ของ ศลิปะ วฒันธรรมและวถิชีวีติของผูค้นในอดตี เนื่องจากทีเ่พลนิวานได้มกีาร
อนุรกัษ์และจ าลองวถิีชีวติของคนในอดตีให้คนรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้และศกึษาวถิีชีวติแบบดัง่เดมิ ซึ่งหาชมได้ยากใน
ปจัจุบนั และพบว่า ผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว คอื เพื่อน  
  1.3  จากปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด เพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการไปท่องเทีย่วตลาด เพลนิวาน เน่ืองจาก ตลาดเพลนิ
วานมรีปูแบบสถาปตัยกรรมทีส่วยงามในแบบยอ้นยุคเหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ เพื่อเผยแพร่และกระจายความ
นิยมในท าให้คนรู้จกัตลาดเพลนิวานเพิม่มากขึน้ และปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางในการรบัรู้ขอ้มูล
ขา่วสาร ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาด คอื รายการท่องเทีย่วทางโทรทศัน์ ท าใหผู้ช้ม
เมื่อดแูลว้เกดิความสนใจทีอ่ยากจะไปเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วทีร่ายการโทรทศัน์แนะน าดบูา้ง และพบว่า ผูม้อีทิธพิล
ในการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว คอื เพื่อน  
 2.  ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว 
  2.1  จากลักษณะส่วนบุคคล โดยรวม มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั 3 คนขึ้นไป ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท และวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเทีย่วทีต่ลาดเพลนิวาน คอื 
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน  
  2.2  จากปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว ดา้นอารมณ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิ
วาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร แรงจูงใจด้านอารมณ์ ที่มอีทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจในการไปท่องเที่ยวตลาดเพลินวานคือ ต้องการท่องเที่ยวไปยงัที่ต่างๆที่มีความแปลกใหม่และแตกต่าง 
อย่างเช่นที่ตลาดเพลนิวาน และพบว่า วตัถุประสงค์ในการเดนิทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดเพลนิวาน เนื่องจากผ่านไป
บรเิวณนัน้จงึแวะมากทีส่ดุ  
  2.3 จากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ปจัจยัดา้นราคา ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใน
การไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน เรื่องค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานทีม่คีวามเหมาะสมและคุม้ค่า
กบัเงนิที่เสยีไปมากทีสุ่ด คือ อาหารและเครื่องดื่ม ซึง่ตลาดเพลนิวานเองมทีัง้รา้นอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายไว้
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คอยบรกิารนกัท่องเทีย่วอย่างมากมายและเพยีงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ว และพบว่า วตัถุประสงคใ์นการ
เดนิทางมาท่องเทีย่วทีต่ลาดเพลนิวาน เน่ืองจาก ผ่านไปบรเิวณนัน้จงึแวะมากทีสุ่ด  
 3.  ดา้นช่วงเวลาใดทีท่่านมกัจะเดนิทางไปท่องเทีย่ว 
  3.1  จากลักษณะส่วนบุคคล อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามมอีาชพี เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน 
และพบว่า จะเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ในช่วงวนัเสาร-์อาฑติย ์เน่ืองจากหากเดนิทางไปท่องในช่วงวนัหยุด
เทศกาล/วนัหยุดราชการ ซึง่จะมนีกัท่องเทีย่วมาเทีย่วเป็นจ านวนมาก ท าใหไ้ม่ค่อยไดร้บัความสะดวกสบายในการไป
ท่องเทีย่วมากนกั  
  3.2  จากปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว ดา้นส่วนตวั มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาด เพลนิ
วาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยใน แรงจูงใจดา้นส่วนตวั ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการไป
ท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน เนื่องจากมบีา้นพกั/ญาตเิพื่อนอาศยัอยู่ทีห่วัหนิหรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง และพบว่าจะเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วตลาดเพลนิวาน ในช่วงวนัเสาร-์อาทติย ์
 4.  การเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกีครัง้ 
  4.1  จากลกัษณะส่วนบุคคล เพศและรายไดต่้อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามมเีพศหญงิ มรีายไดต่้อเดอืน 
20,001-30,000 บาท พบว่า หลงัจากทีเ่คยเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานแลว้ หากมโีอกาสจะเดนิทางกลบัมา
ท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานอย่างแน่นอน  
  4.2  จากปจัจยัด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด 
เพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร แรงจูงใจดา้นสถานภาพ ทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจในการไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน เพราะ เพลนิวานเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีก่ าลงัอยู่ในกระแสนิยม มี
คนรูจ้กัและพดูถงึเป็นจ านวนมาก และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน
อกีแน่นอน  
  4.3  จากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสรมิการตลาด มผีล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน 
คอื รายการท่องเที่ยวทางโทรทศัน์ มากที่สุด และปจัจยัด้านส่งเสรมิการตลาด ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการไป
ท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน คือ มีการจดักจิกรรมพิเศษเป็นประจ าทุกเดอืนเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว เช่น เพลินวาน 
สงกรานต ์คอนเสริต์ต่างๆ และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะกลบัมาท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานอกีแน่นอน  
 5. การแนะน าผูอ้ื่นใหม้าท่องเทีย่ว 
  จากลกัษณะส่วนบุคคล เพศและรายได้ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด เพลินวาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามมเีพศหญงิ มรีายไดต่้อเดอืน 
20,001-30,000 บาท พบว่า หลงัจากทีเ่คยไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวานแลว้จะมกีารแนะน าผูอ้ื่นใหม้าท่องเทีย่วตลาด
เพลนิวานอย่างแน่นอน  
 6. จ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน  
  6.1  จากลกัษณะส่วนบุคคล อายุ จ านวนสมาชกิในครอบครวั รายได้ต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามมี
อายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั 3 คนขึ้น และรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท พบว่า 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน เงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ 501 บาทขึน้ไปมากทีส่ดุ ซึง่
เหน็ได้ว่าเมื่อมกีารเดนิทางเขา้ไปท่องเที่ยวในตลาดเพลนิวานแล้วผู้ตอบแบบสอบถามจะมกีารใช้จ่ายต่างๆ ภายใน
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ตลาดเกดิขึน้ ซึง่เป็นการสนับสนุนพ่อคา้แม่คา้และท าใหม้เีงนิหมุนเวยีนภายในตลาดเพลนิวานและช่วยสนับสนุนการ
ท่องเทีย่วใหด้ขีึน้  
  6.2  จากปจัจยัด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด 
เพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร แรงจูงใจดา้นสถานภาพ ทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจในการไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน เพราะ เพลนิวานเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่ก าลงัอยู่ในกระแสนิยม 
และพบว่า พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน เงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ 501 บาทขึน้ไป
มากทีส่ดุ  
  6.3  จากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ด้านส่งเสรมิ
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน ทีม่ี
ความเหมาะสมและคุม้ค่ากบัเงนิทีเ่สยีไปมากทีส่ดุ คอื อาหารและเครื่องดื่ม ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการ
รบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจไปท่องเที่ยวตลาดเพลนิวาน คอื รายการท่องเที่ยวทางโทรทศัน์ และ
ปจัจยัดา้นสง่เสรมิการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน คอื มกีารจดักจิกรรมพเิศษ
เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว เช่น เพลินวาน สงกรานต์ คอนเสริ์ตต่างๆ และพบว่า พฤติกรรมการ
ท่องเทีย่วในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่าน เงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ 501 บาทขึน้ไปมากทีส่ดุ  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยั เรื่อง ปจัจยัด้านแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขี้อเสนอแนะดงันี้  
 1.  จากการศกึษาขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลพบว่า นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21-30 ปี 
มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตรขีึน้ไป มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป จะเหน็ไดว้่า
กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในช่วงวยัรุ่นจนถงึวยัท างาน มรีายไดท้ีค่่อนขา้งสงู ในการเดนิทางมาเที่ยวกน่็าจะใชร้ถยนต์ส่วน
บุคคลเป็นพาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยว อีกทัง้เพลินวานเองยังมีโรงแรมพิมานเพลินวานไว้คอยบริการ
นักท่องเที่ยว ดงันัน้ทางตลาดเพลนิวาน ควรจะมทีีจ่อดรถไว้คอยบรกิารแก่นักท่องเที่ยวและรองรบัแขกที่เขา้มาพกั
โรงแรมพมิานเพลนิวานใหเ้พยีงพอกบัความต้องการ เน่ืองจากในปจัจุบนัตลาดเพลนิวานไดม้กีารยกเลกิทีจ่อดรถใน
ตลาดเพลนิวาน ซึง่อาจจะท าใหน้กัท่องเทีย่วรูส้กึถงึการทีไ่ม่ไดร้บัความสะดวกสบายและไม่ประทบัใจในการเดนิทางมา
ท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน  
 2. จากการศึกษา แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสถานภาพ ซึ่งจากผลจาการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าตลาดเพลนิวาน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีก่ าลงัอยู่ในกระแสนิยม ซึง่จากกระแสความนิยม
ดังกล่าวนัน้ส่วนหนึ่งก็มาจากทางอินเตอร์เน็ตซึ่งปจัจุบันอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ าวนัเรามากขึน้ ดงันัน้ทางตลาดเพลนิวานควรมกีจิกรรมต่างๆผ่านทางโซเชยีลมเีดยีใหม้ากขึน้เพื่อเป็นการ
กระจายกระแสความนิยมใหเ้พิม่ขึน้ไปอกี โดยอาจจะมกีารสรา้ง Fanpage ต่างๆ ขึน้มา เช่น Twitter หรอื Instagram 
เพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆของตลาดเพลนิวานและใหน้กัท่องเทีย่วกลุ่มดงักล่าวรบัรูข้่าวสาร
หรอืกจิกรรมของตลาดอย่างทนัท่วงทเีพื่อเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวทัง้กลุ่มใหม่และกลุ่มเดมิมาท่องเทีย่วที่ตลาด
เพลนิวานมากขึน้  
 3.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจไปท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน คอื รายการท่องเทีย่วทางโทรทศัน์ จะเหน็ไดว้่าจากการวจิยั นักท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่รู้จกัและรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของตลาดเพลนิวานได้จาก รายการท่องเที่ยวทางโทรทศัน์ ซึง่เป็นสื่อที่มี
ความน่าเชื่อถือและมอีทิธพิลต่อการการรบัรู้และการตดัสนิใจสงูในการเดนิทางเป็นอย่างมากกว่าสื่อด้านอื่นๆ ดงันัน้
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ตลาดเพลนิวานควรมกีารเพิม่สื่อประชาสมัพนัธส์ื่อทางโทรทศัน์ใหม้ากขึน้ โดยทีท่างตลาดเพลนิวานเอง อาจจะมกีาร
ตดิต่อใหร้ายการท่องเทีย่วต่างๆหรอืกองละคร กองภาพยนตรย์อ้นยุคใหเ้ขา้มาใชส้ถานทีต่ลาดเพลนิวานในการถ่ายท า
โดยทีท่างตลาดเพลนิวานจะลดค่าเช่าสถานทีใ่ห ้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธแ์ละโปรโมทตลาดเพลนิวานไปในตวัเพื่อให้
ตลาดเพลนิวานเป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวมากยิง่ขึ้นและในด้านสื่อประชาสมัพนัธ์ช่องทางอื่นๆอย่างเช่น การท า
โฆษณา หนงัสัน้ เพื่อน าไปเปิดในรถไฟฟ้า MRT BTS หรอืในปจัจุบนับนรถเมลป์รบัอากาศ ร่วมบรกิาร เองกม็สีื่อทาง
โทรทศัน์เพื่อเปิดบนรถด้วย ดงันัน้ทางตลาดเพลนิวานเองควรใชช้่องทางดงักล่าวในการแนะน าประชาสมัพนัธต์ลาด
เพลนิวาน ใหค้รอบคลุมและเขา้ถงึกลุ่มนกัท่องเทีย่วใหก้วา้งขวางและมากยิง่ขึน้ในช่องทางดงักล่าวรวมถงึช่องทางอื่นๆ 
อกีดว้ย 
 4.  ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด จะเห็นได้ว่าจากค าตอบ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ทีบ่อกว่า มกีารโฆษณาตลาดเพลนิวานและมกีารจดังานเพลนิวาน สญัจร  ผ่านทางแมนชัน่ มผีูรู้้ขอ้มูลจาก
ช่องทางนี้ค่อนขา้งน้อย ดงันัน้ทางตลาดเพลนิวานควรจะมกีารประชาสมัพนัธห์รอืมกีารจดักจิกรรมต่างๆบ่อยๆเพื่อเป็น
การกระตุน้และแนะน าตลาดเพลนิวานใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้และเป็นการท าใหน้ักท่องเทีย่วทีอ่าจจะยงัไม่เคยรูจ้กัและ
เคยไปเทีย่วตลาดเพลนิวานเกดิความสนใจทีอ่ยากจะไปเทีย่วตลาดเพลนิวานดบูา้ง  
 5.  พฤตกิรรมในดา้นช่วงเวลาในการเดนิทางไปท่องเทีย่วจะเหน็ไดว้่านักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะเดนิทางไป
เที่ยวในช่วง วันเสาร์-อาทิตย์ ดงันัน้ทางตลาดเพลินวานควรจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆไว้คอยบริการแก่
นักท่องเที่ยวให้เพยีงพอกบัความต้องการ เพื่อรองรบักบัจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเดนิทางมาเทีย่วตลาดเพลนิวาน
ในช่วงวนัเสาร-์อาทติย ์อาทเิช่น หอ้งน ้า ทีน่ัง่พกัต่างๆ เป็นตน้ 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรท าวิจัยเพิ่มเติมในภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยมาศึกษา
เปรยีบเทยีบ อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิท่องเทีย่วในการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึน้ 
 2.  ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัดา้นอื่นๆเพิม่เตมิทีอ่าจมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาว
ไทยในการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 3.  น ากรอบงานวจิยัชิน้น้ีไปใชใ้นการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วในสถานที่
ท่องเทยีวอื่นๆเพื่อน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงและพฒันาการท่องเทีย่วใหด้ขีึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยยิ่งความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ธนภูม ิ             
อตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาสละเวลาอนัมคี่าใหค้ าแนะน าชีแ้นะ และแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องและ
ใหข้อ้คดิเหน็ต่างๆในการท าวจิยั ตลอดจนกระทัง่เสรจ็สมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา 
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยน์าฏอนงค ์นามบุดด ีและอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ทีใ่หค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็น
ประโยชน์ในงานวจิยัครัง้นี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยส์ิฏฐากร ชูทรพัย ์และอาจารย์รสติา สงัขบ์ุญนาคที่ใหค้วามอนุเคราะห์
เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ในงานวจิยั             
ครัง้นี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิตทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอน 
ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั และ
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ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็น
อย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วาม
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามส าหรบัการท าวจิยัครัง้นี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ คุณพ่อ พีส่าว และทุกคนในครอบครวัของผูว้จิยัทีท่่านเหน็ความส าคญั
ของการศกึษาและพยายามส่งเสรมิใหผู้้วจิยัมกีารศกึษาทีด่ ีคอยช่วยเหลอื ดูแล   เอาใจใส่ พรอ้มทัง้ไดใ้หก้ารอบรม
เลีย้งด ูและสัง่สอน และเป็นก าลงัใจทีส่ าคญัทีส่ดุของผูว้จิยัเสมอมา ท าใหผู้ว้จิยัสามารถจดัท าวจิยัฉบบันี้ ไดส้ าเรจ็ลุล่วง
ดว้ยด ี
 ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ปรญิญาโท MBA สาขาการตลาด รุ่นที1่3 ทุกท่าน ส าหรบัมติรภาพดีๆ  ที่มใีห้
ตลอดจนความช่วยเหลอืต่างๆ ค าแนะน าปรกึษาและคอยเป็นก าลงัใจ ใหก้นัตลอดระยะเวลา2ปีทีผ่่านมา  
 ทา้ยนี้คุณประโยชน์ใดๆ อนัเกดิจากการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บดิา มารดา 
ตลอดจนบรูพาจารย ์ทีใ่หก้ารศกึษาอบรมสัง่สอนใหส้ตปิญัญาและค าชีแ้นะตลอดจนส าเรจ็การศกึษา 
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