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บทคดัย่อ 

 
  การศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่วเมอืงรอง มวีตัถุประสงค์
เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในการทอ่งเทีย่วเมอืงรอง กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี
คอืประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทีอ่ยู่ระหว่างการตดัสนิใจท่องเที่ยวหรอืเคยท่องเทีย่วเมอืงรอง  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ ทีอ่ยู่ระหว่างการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวเมอืงรองหรอืผูบ้รโิภคที่
เคยเดนิทางไปยงัเมอืงรอง จ านวน 400 คน วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยในสถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 20 -30 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีสถานภาพโสด                
มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท     
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเมอืงรอง
ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในสว่นของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ               
ดา้นกระบวนการ ทีแ่ตกต่างกนัจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเมอืงรอง ดา้นวธิกีารด าเนินการท่องเทีย่ว ช่วงเวลา
ในการท่องเที่ยว วตัถุประสงค์การท่องเที่ยว ประเภทที่พักอาศยั ลกัษณะการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเมืองรอง             
ในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ค่าทีพ่กัต่อคนื  แนวโน้มการท่องเทีย่วในอนาคต การแนะน า
การทอ่งเทีย่ว และการไดร้บัการตอบสนองต่อความคาดหวงั มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัที ่.05  
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางตลาดบรกิาร การทอ่งเทีย่วเมอืงรอง พฤตกิรรมการตดัสนิใจ  
 

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research is to examine the factors affecting the decision of Thai tourists in 
secondary cities. The sample in this research was four hundred Thai tourists in Bangkok. It was conducted 
by questionnaire as a tool to collect statistical data using data analysis including percentage, mean and 
standard deviation. The Statistical analysis of variance was obtained a multiple regression. 
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  The majority of the sample group was female, aged between twenty to forty year of age, single with 
a bachelor’s degree, working as an employee at a private company and average revenue per month between 
twenty thousand and one Baht to thirty thousand Baht and the overall attitudes towards the service marketing 
mix was at a excellence level 
  The results of hypotheses testing are as follows: The tourists with different demographic 
characteristics including gender, age, marital status, education level, occupations and average revenue per 
month had different behavior on decision traveling in secondary cities at statistical significant level of .05 
  The factor of Thai tourists on service marketing mix in terms of product, price, place, promotion, 
people, physical evident and process aspects were affected to the decision behavior of Thai tourists in 
secondary cities in term of transportation, place to stay, travel objective, type of travel, average amount of 
expenses per time, returning to travel in secondary cities in the future at statistical significant level of .05. 
 
Keywords: Service Marketing Mix, Tourism, Travel, Decision Behavior 
 

บทน า 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงกว่า               
38.27 ล้านคน สรา้งรายได้กว่า 2 ล้านล้านบาท และมจี านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย มจี านวน 164.24 ล้านคน สรา้ง
รายไดก้ว่า 1 พนัลา้นบาท ท าใหป้ระเทศไทยมรีายไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอนัดบั 4 ของโลก โดยมี
การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่วสงูกวา่จ านวนนกัท่องเทีย่วอยา่งมนียัส าคญั (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา.  
2562: ออนไลน์) 
  เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าต ิลดความเหลื่อมล ้า และกระจายการท่องเที่ยวสู่จงัหวดัต่างๆ รฐับาลไทย 
โดยการน าของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้มนีโยบายการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่
เศรษฐกจิฐานรากด้วยการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเมอืงรอง และสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศเพิม่มากขึ้น 
ผา่นโครงการสง่เสรมิการท่องเทีย่วและกระตุน้เศรษฐกจิในดา้นต่างๆ ของรฐับาล รวมถงึนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
เมืองรอง 55 จังหวดั ท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจภาคท่ องเที่ยวและบริการในจังหวดัต่างๆ โดยจากข้อมูล                   
ของศูนย์วิจ ัยกสิกรไทย มีการคาดการตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อาจอยู่ที ่             
20.1 ล้านคน หรือขยายตัว 7.0% เทียบกับในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าจะมีจ านวน 19.7 ล้านคน หรอืขยายตัว 1.6%        
สง่ผลใหท้ัง้ปี 2562 ศนูยว์จิยักสกิรไทย ยงัคงประมาณการจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตเิทีย่วไทยไวท้ีป่ระมาณ 39.0 – 
39.8 ลา้นคน เพิม่ขึน้ประมาณ 2.0 – 4.0% จากปี 2561 (Post today.  2562: ออนไลน์) จากการส ารวจพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2562 ของศนูยว์จิยักสกิรไทย พบว่าจุดมุง่หมายการท่องเทีย่วของคนกรุงเทพฯ 
มกีารกระจายตวัไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายหลากขึ้น โดยรอ้ยละ 22 ของกลุ่มตวัอย่างมองว่ามาตรการก ระตุ้น            
การท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 การเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ก่อใหเ้กดิรายไดใ้นประเทศเป็นมูลค่า 60,000 ลา้นบาท หรอืขยายตวัประมาณ 
3.0% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2561 (ศนูยว์จิยักสกิร. 2562: ออนไลน์)  
  จากขอ้มูลขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยงัคงมศีกัยภาพในด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ และมี
แนวโน้มทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งต่อเน่ืองจงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนกัเทีย่วในเมอืงรอง 
โดยการศกึษาครัง้น้ีมุ่งเน้นไปยงักลุ่มนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่คยเดนิทางไปยงัเมอืงรอง เพราะเมอืงรองยงัคงมสีถานที่
ท่องเที่ยวที่ผู้คนยงัไม่รูจ้กัอีกมากมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาน้ีสามารถน าข้อมูลมา
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วเิคราะห์เพื่อให้ทราบถงึปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวเมืองรอง และน าขอ้มูลที่ไดร้บัไปปรบัใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิและการจดัการการทอ่งเทีย่วของเมอืงรอง 
 
ความส าคญัของการวิจยั 

1. เพื่อน าผลที่ได้จากปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ไปปรบัปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
(Customization) เพือ่เพิม่มลูคา่การทอ่งเทีย่ว 

2. เพื่อน าผลที่ได้จากพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเป็นแนวทางในการปรบัปรุงบรกิารและภาพลกัษณ์ของธุรกจิ
การทอ่งเทีย่วใหส้รา้งสรรคป์ระสบการณ์การทอ่งเทีย่วใหม ่ๆ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาการจดัท าโปรโมชัน่ การก าหนดราคา จดัหาพนักงาน ท าการปรบัปรุง
อาคาร และเป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจในการท าธุรกจิเกีย่วกบัโรงแรม ทีพ่กั เมอืงรองในอนาคต 
 
สมมติฐานการวิจยั 
  1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได ้แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจท่องเทีย่วเมอืงรองทีแ่ตกต่างกนั 
  2.  ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสรมิตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจทอ่งเทีย่วเมอืงรอง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายของการวจิยั ดงัน้ี 

1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชาศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจท่องเทีย่วเมอืงรอง 
2. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาด (7Ps) ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจทอ่งเทีย่วเมอืงรอง 
3. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและพฤตกิรรมการตดัสนิใจท่องเทีย่วเมอืงรอง 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดด้านทัศนคติ: ค็อตเลอร์ (Kotler. 1997;  อ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรรีตัน์.  2539 , น. 141) ได้ให้
ความหมายว่า ทศันคต ิคอื การประเมนิความพงึพอใจหรอืไมพ่อใจของบุคคลและความรูด้า้นอารมณ์ รวมถึงแนวโน้ม
การปฏบิตัทิีม่ผีลต่อความคดิหรอืสิง่หน่ึงสิง่ใด 
  แนวคิดด้านส่วนประสมการตลาดบริการ: เพน (Payne. 1993;  อ้างอิงจาก ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ.  
2546: 63) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (The Service Marketing Mix) ประกอบด้วยปัจจยัด้านต่าง ๆ           
7 ด้าน มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี (1) ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหล้กูคา้พงึพอใจในผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย (2) ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูแบบตวั
เงนิ (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ กจิกรรมเพื่อการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ที่ก าหนดไว้ออกไปยงัตลาดเป้าหมาย (4) การส่งเสรมิตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร ชกัจูงให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมการซื้อ  (5) พนักงาน 
(People) หมายถึง บุคคลที่ต้องผ่านการคัดเลือก (Selection) ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้
สามารถสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แต่แตกต่างเหนือคู่แข่ง (6) กระบวนการ (Process) ถอืว่าเป็นส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีความส าคญัมาก ต้องอาศยัพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรอืเครื่องมือที่ทันสมยัในการท าให้เกิด
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กระบวนการที่สามารถส่งมอบบรกิารที่มคีุณภาพ (7) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ อาคารของ
ธุรกจิบรกิาร เครือ่งมอืและอุปกรณ์ สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีล่กูคา้ใชเ้ป็นเครือ่งหมายแทนคุณภาพของการใหบ้รกิาร 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550, น. 18) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบั
การวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการวจิยัและคน้หาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อ
หรอืการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมของเขา ค าถามที่จะช่วยในการวเิคราะห์
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Whom?, When?, Where?, และ How? 
เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ดา้น (7Os) เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยทีค่ าถามเหล่าน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อก าหนด
กลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Kotler. 2003, น. 274-283) กล่าววา่ ผูบ้รโิภคจะ
ผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ 5 ขัน้ตอนใน กระบวนการตดัสนิใจซือ้ ไดแ้ก่ 1) การตระหนกัถงึปัญหา 2) การคน้หาขอ้มลูขา่วสาร 
3) การประเมนิทางเลอืก 4) การตดัสนิใจซือ้ และ 5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
  ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว รฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ไดอ้อกมาตรการในการ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการกระจายความเจรญิสู่ท้องถิ่น โดยน าเอา
มาตรการด้านการลดหย่อนภาษีมาใช้ส่งเสรมิให้ประชาชนท่องเที่ยวเมอืงรองมากขึน้ ซึ่งสามารถน าค่าใช้จ่ายไปหกั
ลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดต้ามทีจ่า่ยจรงิ แต่ไมเ่กนิ 15,000 บาท 
  ส าหรบัเมืองรองที่ได้รบัการส่งเสรมิประกอบด้วย 55 จงัหวดัทัว่ประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ  ได้แก่ 
พิษณุโลก เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ล าปาง เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พะเยา อุทัยธานี 
ก าแพงเพชร สโุขทยั พจิติร ล าพนู ภาคกลาง ไดแ้ก่ ชยันาท อ่างทอง ลพบุร ีสพุรรณบุร ีราชบุร ีสมุทรสงคราม สงิหบ์ุร ี
ภาคอีสาน ได้แก่ บุรรีมัย์ ชยัภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสนิธุ์ สุรนิทร์ นครพนม 
ยโสธร อ านาจเจรญิ หนองบวัล าภู เลย รอ้ยเอด็ มหาสารคาม ศรสีะเกษ มุกดาหาร ภาคตะวนัออก  ไดแ้ก่ นครนายก 
ปราจีนบุร ีจนัทบุร ีตราด สระแก้ว และภาคใต้ ได้แก่ สตูล พัทลุง ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรงั ปัตตานี 
นราธวิาส ยะลา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั: ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูท้ีเ่คยท่องเที่ยวเมอืงรอง 
ใชว้ธิกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2548, น. 28) ผลจากการค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
385 คน ดงันัน้ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้พิม่ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งอกีจ านวน 15 คน รวมเป็น 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง:  ขัน้ที่ 1 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ            
จบัฉลาก เพือ่เป็นการเลอืกเขตการปกครองจ านวน 5 เขตจาก 50 เขตในกรงุเทพมหานคร ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอยา่งแบบ
โควตา (Quota Sampling) เขตละ 80 คน และขัน้ที่ 3 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 
เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแบบสอบถาม 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เครื่องมือที่ใช้ในส าหรบัการวจิยัครัง้น้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทางลกัษณะประชากรศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกบัตวัของผู้ตอบ
แบบสอบถาม อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่  ซึง่ลกัษณะค าถามนัน้เป็น
ค าถามแบบปลายปิด (Closed End) เป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลอืกค าตอบเพยีงขอ้เดยีว  

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัทศันคตทิี่มตี่อส่วนประสมทางการตลาด โดยแบ่งค าถามเป็น 7 ด้าน จ านวน  
29 ขอ้  
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการตดัสนิใจท่องเที่ยวเมอืงรอง แบ่งเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด 

(Closed-ended question) จ านวน 3 ขอ้ ค าถามปลายเปิด (Open-ended question) จ านวน 7 ขอ้ และค าถามแบบ 
Semantic Differential Scale จ านวน 3 ขอ้ซึง่ใชม้าตราสว่นประมาณคา่ Rating Scale Method 
  การวิเคราะหข้์อมลู  
  1. การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชส้ าหรบัการอธบิายลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 
  ข้อมูลส่วนที่ 1 ใช้การแสดงค่าโดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธบิายลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง คือ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต้่อเดอืน และภมูลิ าเนา ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจทอ่งเทีย่วเมอืงรอง 
  ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัทศันคติส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ทางดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจ
เที่ยวเมอืงรองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะถูกน ามาวเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)          
รอ้ยละ ( Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ขอ้มลูสว่นที ่3 เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่ว
เมืองรอง น าข้อมูลมาวเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ          
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้  Multiple Regression ในการทดสอบสมมติฐานตัวแปร                
ดา้นประชากรศาสตร ์ 
 

ผลการวิจยั 
ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็น           

รอ้ยละ 58.50 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50  
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
รองลงมาคอือชว่งอายุ มากกวา่หรอืเท่ากบั 41 ปี จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 และช่วงอายุ ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
20 ปี จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 
รองลงมามสีถานภาพสมรส จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27 และน้อยที่สุดคอืสถานภาพหย่ารา้ง / หมา้ย จ านวน  
10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50  
 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
54.50 รองลงมามรีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 และน้อยทีส่ดุคอืระดบัการศกึษา
สงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.50  
 อาชพี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 
รองลงมาคอือาชพี นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 และอาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐั / 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 ตามล าดบั 
 รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30000  บาท จ านวน 108 คน คดิเป็น
ร้อยละ 27 รองลงมาคือ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10 ,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ 30001 – 
40,000 บาท จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 ตามล าดบั 
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 ข้อมูลเกี่ยวกบัทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว             
เมืองรอง อยู่ ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายด้านจะได้ค่าเฉลี่ยดังน้ี                   
ดา้นผลติภณัฑ ์4.73 ดา้นราคา 4.61 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.67 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 4.49 ดา้นบุคลากร 
4.65 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.78 และดา้นกระบวนการ 4.72  
 ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมอืงรอง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม             
ส่วนใหญ่ จะท่องเที่ยวเมอืงรองโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์ รอ้ยละ 65.30 รองลงมาเป็นเครื่องบนิ รอ้ยละ 19.30 
และ รถโดยสารประจ าทาง รอ้ยละ 10 ตามล าดบั ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลอืกเดินทางในช่วงวนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปี / วนัลาพกัรอ้น รอ้ยละ 35.80 โดยมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางมาเพื่อพกัผ่อน รอ้ยละ 93 ซึง่การเดนิทางท่องเทีย่ว
นัน้เกิดจากค าชกัชวนของครอบครวั / เพื่อน ร้อยละ 58.50 ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวเลือกที่จะเข้าพกัที่โรงแรม             
ร้อยละ 50 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเฉลี่ย 2 ครัง้ มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้อยู่ที ่              
4,000 บาท และมคีา่ใชจ้า่ยทีพ่กัต่อคนือยูท่ี ่1,200 บาท  
 

สรปุและอภิปรายผล 
 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพสมรส ด้านอาชพี นักเรยีน นิสติ นักศกึษา และรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองรองโดยการเลือกใช้
ยานพาหนะในการเดนิทาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า หากมกีารเดนิทางท่องเที่ยวเมอืงรองด้วย
รถยนต์ จะพบว่า อาชพีนักเรยีน นิสติ นักศกึษา มโีอกาสใช้รถยนต์โดยสารในการท่องเที่ยวเมอืงรองมากกว่าคนที่
ประกอบอาชพีรบัจา้ง แต่อาชพีรบัจา้ง / freelancer จะมกีารเดนิทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางมากกว่าอาชพีนักเรยีน 
นิสติ นักศกึษา ในส่วนของการเดนิทางท่องเที่ยวเมอืงรองด้วยเครื่องบนิคนที่มสีถานภาพสมรสจะมกีารใช้เครื่องบนิ
น้อยกวา่สถานภาพหยา่รา้ง / หมา้ย และหากนักท่องเทีย่วมรีายไดเ้ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ จะท าใหม้กีารเดนิทางดว้ยเครื่องบิน
เพิม่ขึน้ 

ด้านเพศและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองของ
นักท่องเทีย่วชาวไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า เพศชาย มกีารเดนิทางท่องเที่ยวเมอืงรองในช่วง
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์มากกวา่เพศหญงิ แต่หากเป็นวนัหยุดพกัผอ่นประจ าปีจะสง่ผลใหเ้พศชายมกีารท่องเทีย่วทีน้่อยกวา่
เพศหญิง ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มมากขึ้นจะท าให้นักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวเมืองรองในวนัหยุด              
นกัขตัฤกษ์ทีน้่อยลง แต่จะเลอืกเทีย่วในชว่งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเพิม่มากขึน้ 

ด้านสถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ส่งผลต่อวตัถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเมอืงรอง อย่างมนีัยส าคญั           
ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่สีถานภาพโสดกบัสมรส จะเดนิทางท่องเที่ยวเมอืงรอง เพื่อการพกัผ่อน
มากกวา่ผูท้ีม่สีถานภาพหย่ารา้ง / หมา้ย ในสว่นของนักท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีเ่พิม่ขึน้จะมาเทีย่วพกัผ่อน 
ทีเ่มอืงรองน้อยลง แต่การทอ่งเทีย่วเมอืงเพือ่ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาจะเพิม่มากขึน้ 

ด้านเพศ จะส่งผลต่อเหตตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ            
ทีร่ะดบั 0.05 พบวา่ เพศชาย จะมโีอกาสตดัสนิใจเดนิทางจากค าชกัชวนของครอบครวัหรอืเพือ่น มากกวา่เพศหญงิ 

ดา้นเพศและระดบัการศกึษา จะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกทีพ่กัในการท่องเทีย่วเมอืงรองของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 พบว่า เพศชาย มโีอกาสที่จะเลอืกเขา้พกัรสีอร์ทน้อยกว่าเพศหญิง         
แต่ในทางกลบักนั เพศชายจะให้ความสนใจในการเขา้พกั Hostel / Guesthouse มากกว่าเพศหญิง และในส่วนของ
ระดบัการศกึษาทีเ่พิม่มากขึน้ จะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีท่อ่งเทีย่วเมอืงรอง โดยเลอืกเขา้พกัทีบ่งักะโลลดลง 

ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จะส่งผลต่อลกัษณะการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมอืงรอง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า ผู้ที่มสีถานภาพสมรส 
มกัจะไม่เลอืกท่องเที่ยวเมอืงรองคนเดยีว ในส่วนของการท่องเที่ยวลกัษณะครอบครวัจะลดลง ถ้านักท่องเที่ยวมอีายุ              
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ที่เพิ่มมากขึ้น หากนักท่องเที่ยวมีระดบัการศึกษาที่สูงขึ้น จะท าให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองกบักลุ่มเพื่อน             
ที่ เพิ่มมากขึ้น  และหากเป็นการเดินทางเพื่ อ ไปประชุมสัมมนา เพศชาย มักจะเดินทางเพื่ อไปเมืองรอง                      
เพื่อประชุมสมัมนามากกว่าเพศหญงิ รวมไปถงึการทีน่ักท่องเทีย่วมรีะดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ กจ็ะท าใหเ้กดิการเดนิทาง
ไปเมอืงรองเพื่อประชุมสมัมนาเพิม่มากขึน้ แต่นักท่องเที่ยวที่ไปประชุมสมัมนาที่มสีถานภาพโสด จะลดลง เมื่ อเทยีบ
การคนที่มสีถานภาพหย่ารา้ง / หมา้ย และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่เพิม่ขึน้ก็จะท าให้มกีารเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา           
ทีล่ดลงดว้ยเชน่กนั 

ด้านระดบัการศกึษา มผีลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายในการเลอืกที่พกัต่อคืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ท่องเที่ยวเมอืงรอง อย่างมนีัยส าคญัทางสถตทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า เมื่อนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ 
จะท าใหม้ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัทีม่รีาคาถกูลง 

ดา้นระดบัการศกึษา จะมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเดนิทางกลบัมาเที่ยวเมอืงรองจงัหวดัเดมิอกี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า หากนักท่องเที่ยวมรีะดบัการศกึษาที่สงูขึน้ จะท าใหม้กีารเลอืกท่องเที่ยวเมอืง
รองจงัหวดัเดมิลดลง 

ดา้นสถานภาพโสด สมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จะมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเดนิทางกลบัมาเที่ยว
เมอืงรองจงัหวดัอื่น ๆ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบวา่ ผูท้ีม่สีถานภาพโสดและสมรส เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ผูท้ีม่สีถานภาพหยา่รา้ง / หมา้ย จะสง่ผลใหม้กีารเดนิทางไปเทีย่วเมอืงรองจงัหวดัอื่น ๆ น้อยกวา่สถานภาพหยา่รา้ง / 
หมา้ย และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีเ่พิม่มากขึน้ จะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วเมอืงรองจงัหวดัอื่น ๆ ลดลง 

ดา้นอาชพีพ่อบ้าน / แม่บา้น และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อการแนะน าการท่องเที่ยวเมอืงรองใหก้บัผูอ้ื่น 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบว่า ผู้ที่มีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน จะมีโอกาสที่จะแนะน าการท่องเที่ยว           
เมอืงรองให้กบัผู้อื่นมากกว่าผู้ที่มอีาชพีรบัจ้าง / freelancer และผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่เพิม่มากขึ้นจะส่งให้การ
แนะน าการทอ่งเทีย่วเมอืงรองใหก้บัผูอ้ื่นลดลง 

ด้านเพศ มีผลต่อการได้รบัการตอบสนองต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างมีนัยส าคัญ          
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบวา่ ผูท้ีเ่ป็นเพศชาย จะรูส้กึพงึพอใจกบัการทอ่งเทีย่วเมอืงรอง มากกวา่ผูท้ีเ่ป็นเพศหญงิ 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่วเมอืงรองโดยรถยนต์ มคีวามสมัพนัธใ์นทางตรงกนัขา้มกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 พบวา่ ถงึแมจ้ะมกีารพฒันาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ (Product) จะเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีง มคีวามสวยงาม สภาพธรรมชาตมิคีวามอุดมสมบูรณ์และมคีวามหลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยว ก็ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ลดน้อยลง อาจเกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวมีความ
ห่างไกลท าให้ไม่สะดวกในการเดนิทาง ถึงแม้จะมกีารพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  ด้านบุคลากร 
(People) ใหพ้นกังานมคีวามสามารถในการใหค้วามรู ้การบรกิาร และชาวบา้นในทอ้งถิน่มอีธัยาศยัทีด่ ีมคีวามรูใ้นการ
แนะน าการท่องเที่ยว แต่ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดนิทางโดยรถไฟลดน้อยลง อาจเกิดจากในปัจจุบนัสามารถค้นหา
ขอ้มลูการทอ่งเทีย่วไดจ้ากอนิเตอรเ์น็ต จงึท าใหค้วามส าคญัของการใหข้อ้มลูจากชาวบา้นภายในทอ้งถิน่ลดน้อยลง 

ดา้นราคา (Price) มผีลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่ว ในชว่งวนัธรรมดา 
มีความสมัพันธ์ในทางตรงกันข้ามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า หากปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นราคา (Price) ค่าเดนิทาง ค่าที่พกั ค่าอาหารและใชจ้่ายดา้นการท่องเที่ยวเพิม่มากขึน้ จะท าให้
นักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางในช่วงวนัธรรมดาลดลง เน่ืองจากตดิวนัท างาน อกีทัง้การแขง่ขนัดา้นราคาค่อนขา้งสงู ในสว่น
ของด้านบุคลากร (People) ถึงแม้พนักงานมีความสามารถในการให้ความรู้ การบรกิาร และชาวบ้านในท้องถิ่น               
มอีธัยาศยัที่ดี มคีวามรูใ้นการแนะน าการท่องเที่ยวได้ แต่ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดนิทางในช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์
ลดลง เน่ืองจากการค้นหาข้อมูลที่ส าคญัในการท่องเที่ยวสามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต จึงท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถวเิคราะหท์างเลอืกดว้ยตวัเองและตดัสนิใจจากความตอ้งการสว่นตวั จงึท าใหปั้จจยัดา้นการบรกิารเป็นตวัเลอืก
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หลงั  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาในท้องถิ่นแล้วเท่านัน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จิตพิสุทธิ ์หงส์ขจร (2560)              
ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรือ่ง สว่นประสมทางการตลาด 7Ps ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพบ่อน ้ารอ้นรกัษะวารนิ 
จงัหวดัระนอง ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยว            
เชงิสขุภาพ บอ่น ้ารอ้นรกัษะวารนิ จงัหวดัระนอง เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วไมไ่ดม้ขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัดา้นบุคลากร ไมว่า่
จะเป็นในเรื่องของ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มีมนุษย์
สมัพนัธท์ีด่ ีดแูลเอาใจใส ่และเป็นมติรต่อนกัท่องเทีย่ว ซึง่ดา้นบุคลากรไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจทีท่่องเทีย่วเชงิสขุภาพ
บ่อน ้ารอ้นรกัษะวารนิ จงัหวดัระนอง นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวในช่วงวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี เพิม่มากขึน้ หากปัจจยั
ดา้นบุคลากร มกีารพฒันาการบรกิารและการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจของชุมชนในท้องถิน่ อาจหมายความว่าการหยุด
พกัผ่อนประจ าปี เป็นการแสดงถึงความตัง้ใจในการท่องเที่ยวอย่างมกีารวางแผนเพื่อได้รบัประสบการณ์ที่แตกต่าง             
จากการท่องเที่ยวทัว่ไป และถึงแม้ว่าด้านลักษณะทางกายภาพ จะมีการพัฒนาความสะอาด สะดวก และมี
สาธารณูปโภคทีพ่รอ้ม กย็งัไมม่แีรงดงึดดูเพยีงพอใหน้กัทอ่งเทีย่วสนใจเมอืงรองมากขึน้ 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) มผีลต่อพฤตกิรรมในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารทอ่งเทีย่ว / พกัผอ่น 
ทีเ่มอืงรอง มคีวามสมัพนัธใ์นทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบวา่ หากมกีารจดักจิกรรมดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) จะท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการท่องเที่ยวเมือง เพื่อการพกัผ่อน เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากการน าเสนอราคา ค่าใชจ้่ายที่ประหยัดเงนิใหก้บันักท่องเที่ยว หรอืกจิกรรมสง่เสรมิต่าง ๆ ของรฐับาล อกีทัง้
การน าเสนอสิง่ดงึดดูใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)และดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวเมอืงรอง ความสมัพนัธ์ในทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 พบว่า ด้านช่องทางการจ าหน่าย ที่ง่ายต่อการส ารองที่พกั ระยะเวลาเดินทางไม่นาน ช่องทางการเลอืกที่พกั              
ทีห่ลากหลาย อาจท าใหเ้กดิทางเลอืกในการเลอืกทีพ่กัทีห่ลากหลาย สง่ผลใหน้ักทอ่งเทีย่วตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัในรปูแบบ
อื่น ท าใหผู้ท้ี่เลอืกเขา้พกัที่ hostel / guesthouse ลดลง แต่หากมกีารส่งเสรมิทางการตลาด ที่เพิม่มากขึน้ จะสง่ผลให้
นักท่องเที่ยวเลือกเข้าพัก hostel / guesthouse เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากรูปแบบที่พักประเภทน้ีมีราคาค่อนข้างต ่า                
เมื่อเทยีบกบัทีพ่กัรปูแบบอื่น จงึท าใหม้คีวามน่าสนใจในการเลอืก ในสว่นดา้นบุคลากร (People) ทีเ่พิม่การบรกิารและ
การใหค้วามรูก้บันกัท่องเทีย่วทีม่ากขึน้ ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะกระตุน้นกัท่องเทีย่วใหม้าพกัทีบ่งักะโลไดเ้พิม่ขึน้ ปัจจยัดา้น
การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เมื่อมกีารเพิม่มากขึน้ จะท าให้นักท่องเที่ยวที่เลอืกพกับ้านญาตลิดลง เน่ืองจาก
ราคาหรอืกจิกรรมต่าง ๆ มคีวามดงึดดูมากกวา่ 

 
ด้านบุคลากร (People) มผีลต่อลกัษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาเที่ยวเมอืงรอง อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบว่า ปัจจยัด้านบุคลากร ที่พนักงานมคีวามรู้ความสามารถในการให้บรกิารและ
ชาวบ้านในท้องถิน่มอีธัยาศยัที่ด ีไม่มผีลท าใหน้ักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาเที่ยวคนเดยีวเพิม่ขึน้ ในส่วนของปัจจยัด้าน
ราคา (Price) ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัลดน้อยลง เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วหลายๆคนมคีา่ใชจ้า่ยต่อคนทีส่งูมากอยูแ่ลว้ 

ดา้นผลติภณัฑ์ (Product ) ด้านราคา (Price) และดา้นกระบวนการ (Process) ส่งผลต่อจ านวนครัง้ของการ
ท่องเที่ยวเมอืงรองในระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ หาก
สถานทีท่่องเทีย่วใหม้ชีื่อเสยีง ความสวยงาม สภาพธรรมชาตทิีอุ่มดมสมบรูณ์และความหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่ว 
จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ปัจจยัด้านราคา ค่าใช้จ่ายที่พกั ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรอื
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สูงขึ้น จะท าให้นักท่องเที่ยวมีการเที่ยวที่น้อยลง และในส่วนของปัจจยัด้านกระบวนการ             
ทีส่ถานทีท่่องเทีย่วมกีารใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพ อ านวยความสะดวกและมคีวามปลอดภยั ทีเ่พิม่มากขึน้ จงึสง่ผลให้
นักท่องเที่ยวเพิม่มากขึน้ ในระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ละเอยีด ศลิาน้อย และ สุภาวด ี
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สุทธริกัษ์ (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มอีทิธติ่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร : กรณีศกึษาสวนสละอาทติย ์อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ผลการศกึษา
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนซึ่งได้แก่กระบวนการท าเที่ยวภายในสวนและการเดนิทางภายนอก             
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจทอ่งเทีย่วสวนเกษตรสวนสละอาทติย ์อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึง่นกัท่องเทีย่ว
เน้นป้ายบอกทางทีม่ภีายนอกสวนเพือ่ท าใหเ้ดนิทางมาสวนไดส้ะวดและมสีญัลกัษณ์ของสวนปรากฏเหน็ไดช้ดัเจน 

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product ) สง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายในการท่องเทีย่วเฉลีย่ต่อครัง้โดยไม่นับรวมค่าทีพ่กั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า หากปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์มกีารพฒันาด้านสถานที่ท่องเที่ยวให้มคีวาม
สะอาด ธรรมชาตมิคีวามสมบูรณ์ มชีื่อเสยีงและมคีวามหลากหลายของทีท่่องเทีย่วเพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหค้่าใชจ้่ ายในการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครัง้ลดน้อยลง อาจเน่ืองมาจากการพฒันาแหล่งธรรมชาติให้สวยงาม จงึท าให้กิจกรรมหลกัของ
นักท่องเที่ยวคือการมุ่งเน้นท่องเที่ยวพักผ่อนตามธรรมชาติ อาจท าให้ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงกว่าการท่องเที่ยว               
ในตวัเมอืง 

ดา้นราคา (Price) สง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายค่าทีพ่กัต่อคนื อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า 
หากปัจจยัดา้นราคา ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรอืทีพ่กัเพิม่สงูขึน้ จะสง่ผลใหน้ักท่องเทีย่วที่
เดนิทางมาเทีย่วเมอืงรองมกีารใชจ้่ายคา่ที่พกัเฉลีย่ต่อคนืลดลง เน่ืองจากการขยบัเพิม่ขึน้ของราคาค่าใชจ้่ายดา้นต่าง ๆ 
จะเกิดให้มกีารเปรยีบเทียบความคุ้มค่า ทัง้ด้านเวลาและความพึงพอใจที่มรีะหว่างการท่องเที่ยวเมอืงรองกบัเมอืง
ทอ่งเทีย่ว 

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product ) และดา้นราคา (Price) สง่ผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมาท่องเทีย่วเมอืงรองในจงัหวดั
เดมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่า การที่ผลติภณัฑ์ ในส่วนของการท่องเที่ยวมสีถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสยีง มีความสวยงาม ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของสถานที่เที่ยว  ที่เพิ่มมากขึ้น               
จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสการกลบัมาเที่ยวจงัหวดัเดิมเพิ่มมากขึ้น หากเป็นส่วนปัจจยัด้านราคา ค่าที่พัก 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่เพิม่มากขึน้ จะส่งผลให้มนีักท่องเที่ยวกลบัมาเที่ยวจงัหวดัเดมิ
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยว อาจท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ จงึท าใหม้คีวามเตม็ใจทีจ่ะจา่ยเพือ่มาทอ่งเทีย่วอกีครัง้ 

ด้านราคา (Price) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และด้านกระบวนการ (Process) ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวใหม้คีวามต้องการท่องเที่ยวเมอืงรองจงัหวดัอื่น ๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ค่าที่พกั ค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยว ค่าเครื่องดื่มและอาหาร หรอืค่ายานพาหนะในการเดนิทาง  
ที่เพิม่มากขึน้ จะส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวที่ตอ้งการจะเที่ยวเมอืงรองในจงัหวดัอื่น ๆ ลดน้อยลง เน่ืองจากการขยบัสงูขึน้
ของราคาอาจท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบดา้นราคาจงึท าใหม้ตีวัเลอืกอื่นมากขึน้ อาจส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวที่
เปลีย่นไป แต่หากมกีารสง่เสรมิทางการตลาด อาจมกีารจดัโปรโมชัน่ส่วนลดใหก้บันักท่องเที่ยว การน าเสนอความน่า
ประทบัใจของแหล่งท่องเที่ยวหรอืแม้กระทัง่นโยบายจากภาครฐัที่มาช่วยสนับสนุน จะมโีอกาสท าให้นักท่องเที่ยวมี
ความสนใจในการท่องเทีย่วเมอืงรองจงัหวดัอื่น ๆ เพิม่มากขึน้ ในสว่นของดา้นกระบวนการ สถานทีท่่องเทีย่วมบีรกิาร
อย่างถูกต้อง มีความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และก าหนดการเวลาเปิด - ปิด อย่างเหมาะสม มีคุณภาพเพิ่ม            
มากขึน้ จะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วมกีารทอ่งเทีย่วเมอืงรองในจงัหวดัอื่น ๆ เพิม่มากขึน้เชน่กนั 

ดา้นราคา (Price) และ ดา้นกระบวนการ (Process) สง่ผลต่อการใหค้ าแนะน าการท่องเทีย่วใหก้บัผูอ้ื่น อยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา คา่ใชจ้่าย ค่าทีพ่กั คา่อาหารและเครื่องดื่ม หรอืค่ายานพาหนะ
ที่เพิ่มสูงขึ้น จะท าให้ผู้ที่เคยท่องเที่ยวเมืองรองมาก่อน ไม่แนะน าการท่องเที่ยวให้กับผู้อื่น แต่ห ากปัจจัยด้าน
กระบวนการ ในสว่นของสถานทีท่อ่งเทีย่วมคีวามสะดวกสบาย มคีวามปลอดภยั ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมกี าหนด
กฎเกณฑอ์ยา่งเหมาะสม จะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วมกีารแนะน าการทอ่งเทีย่วใหก้บัผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้ 
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ดา้นผลติภณัฑ์ (Product) ด้านบุคลากร (People) และด้านกระบวนการ (Process) มผีลท าให้นักท่องเที่ยว

ไดร้บัการตอบสนองต่อความคาดหวงั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ในสว่นของ
การสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม มีชื่อเสียง ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณณ์ และมีความหลากหลายของที่
ท่องเที่ยว จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รบัการตอบสนองต่อความคาดหวงัเป็นอย่างดเียีย่ม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
เพญ็นภา เพง็ประไพ (2558) ที่ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาตใินกจิกรรมการท่องเที่ยวสงัคมและวฒันธรรมของเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ให้ความส าคญัต่อด้านผลติภณัฑ์สูงกว่านักท่องชาวต่างชาติ ในด้าน
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคอื ความเพยีงพอของห้องพกั และความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว แต่หากปัจจยัด้านบุคลากร ในส่วนของการที่พนักงานและชาวบ้านในท้องถิ่นมีความรู้ การบรกิาร และ
สามารถแนะน าข้อมูลให้กบันักท่องเที่ยวได้มาการเพิ่มขึ้น กลบัส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รบัการตอบสนองต่อความ
คาดหวงัลดลง อาจเน่ืองมาจากนกัท่องเทีย่วอาจมกีารคน้ควา้หาขอ้มลูการท่องเทีย่วก่อนเดนิทาง จงึท าใหค้วามจ าเป็น
ของการแนะน าขอ้มูลท่องเที่ยวภายในทอ้งถิน่มคีวามจ าเป็นลดลง ในสว่นของดา้นกระบวนการ ที่สถานที่ท่องเที่ยวมี
การใหบ้รกิารอย่างถูกต้อง มกีารอ านวยความสะดวก การใหค้วามปลอดภยัในที่ท่องเที่ยว และการก าหนดกฎเกณฑ์
เพื่อให้นักท่องเทีย่วมคีวามเป็นระเบยีบ ท าใหน้ักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเที่ยวเมอืงรอง ไดร้บัการตอบสนองต่อความ
คาดหวงัเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากเกดิความประทบัใจจากการใหบ้รกิารของแหลง่ท่องเทีย่ว 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จาการวิจยั 

จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวขาวไทยในการท่องเที่ยวเมอืงรอง             
มขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว ควรใหค้วามส าคญักบัการก าหนดการตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบั
ชว่งเวลาการท่องเทีย่วของผูค้น จะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพระหวา่งผูป้ระกอบการกบันกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างเกดิประโยชน์
มากทีส่ดุ รวมไปถงึการพฒันาพนกังานและชาวบา้นในทอ้งถิน่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรกิารหรอืใหค้ าแนะน า
แก่นกัทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งความประทบัใจในการทอ่งเทีย่วเมอืงรองในชว่งวนัหยดุ 

2. ผูป้ระกอบการและภาครฐั ควรมกีารกระตุ้นการท่องเที่ยวดว้ยปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดใหก้บักลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อน ส าหรบัผู้ประกอบการควรจดัโปรโมชัน่ในด้านราคาที่พกั และ              
โปรโมททีพ่กัอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหน้กัท่องเทีย่วเกดิการจดจ า จากสื่อออนไลน์หรอืช่องทางขา่วสารดา้นต่าง ๆ ในสว่น
ของภาครฐัควรมีการก าหนดนโยบายอย่างชดัเจน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและจบัจ่ายใช้สอยให้กระจายตวัไปสู่              
เมอืงรองใหไ้ดม้ปีระสทิธภิาพ 

3. ผูป้ระกอบการดา้นที่พกัอาศยัประเภท hostel / guesthouse เน่ืองจากปัจจุบนัการเขา้ถงึขอ้มูลการส ารอง 
ที่พกัและเลือกที่พกัมีความสะดวกและหลากหลายเป็นอย่างมาก จึงท าให้เกิดแข่งขนัที่สูงในด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการกระตุน้ยอดขายจากการสง่เสรมิทางการตลาด สว่นลดทีพ่กั น าเสนอ
ผา่นสือ่ออนไลน์ เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้กดิการรบัรู ้และเพิม่จ านวนผูพ้กัไดม้ากขึน้ อกีทัง้ก าหนดการแบ่งประเภทของ
ลกูคา้ใหช้ดัเจนมากขึน้อกีดว้ย  
 4. ผู้ประกอบการด้านที่พกั ควรค านึงถึงปัจจยัด้านราคา โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวให้มี
ความชดัเจน เพื่อตัง้ราคาที่พกั ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรอืยานพาหนะ ใหต้รงตามกลุ่มลูกคา้ เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวที่
เป็นลกูคา้ในกลุม่ทีแ่ตกต่างกนั เขา้ใจถงึคุณภาพบรกิารหรอืวตัถุประสงคใ์นการพกัผอ่นทีช่ดัเจน หากกลุม่ลกูคา้มคีวาม              
ไมช่ดัเจนอาจะสง่ผลกระทบในดา้นลบกบัลกูคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั จะท าใหเ้กดิผลเสยีตามมาในระยะยาว ซึง่จาก
ผลงานวจิยัพบวา่หากมกีารเพิม่ขึน้ของราคา นบัยอ้นหลงั 6 เดอืนทีผ่า่นมา นกัทอ่งเทีย่วมกีารลดลงอยา่งมนียัส าคญั 
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 5. ภาคการท่องเที่ยวควรให้ความส าคญักบัการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้มคีวามสวยงาม สะอาด สะดวกใน
การเดนิทาง มคีวามหลากหลายและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไปพรอ้มกบัการสรา้งมลูคา่ของการท่องเทีย่วใหส้งูขึน้ ซึง่จะ
เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น แต่ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                
ที่เกดิขึน้ เพราะว่านักท่องเที่ยวจะมคีวามอ่อนไหวทางดา้นราคา จากการวจิยัจะพบว่าหากราคาค่าใชจ้่ายดา้นต่าง ๆ 
เพิม่ขึน้จะสง่ผลกระทบทางดา้นลบกบัการท่องเทีย่ว  
 6. ผูป้ระกอบและภาครฐัควรรว่มมอืกนัสรา้งการพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว ใหม้คีวามหลากหลาย สวยงาม และ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยการพดูคุยสือ่สารกนัทัง้สองฝัง่ เพื่อก าหนดจุดมุง่หมายและนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหใ้นอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จะท าให้นักท่องเที่ยวที่เคยเดนิทางมา มโีอกาสกลบัมาใช้
บรกิารอกี และหากต้องการใหน้ักท่องเที่ยวมกีารเดนิทางท่องเที่ยวเมอืงรองในจงัหวดัอื่น ๆ ที่อยู่ใกลเ้คยีง ระยะทาง 
ความสะดวกในการทาง และการก าหนดเวลาเปิด - ปิด ของแหล่งท่องเทีย่วทีต่่าง ๆ ควรมกี าหนดอย่างชดัเจน เพื่อให้
นกัทอ่งเทีย่ววางแผนการทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งแมน่ย า 
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