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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัเรือ่ง “กำรศกึษำส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอ

ปรำณบรุี จงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ โดยมวีัตถปุระสงค์เพื่อศกึษำพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วที่ตดัสนิใจมำท่องเทีย่วยงั

ตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี

ต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จสำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล และเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับส่วนประสม

ทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ 

ใช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้ได้แก่ นกัท่องเทีย่วทีม่อีำยตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีเ่ข้ำมำท่องเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จสำนวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถำมในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู

จำกกลุม่ตวัอย่ำง ซึง่มค่ีำควำมเชือ่มัน่ของแบบสอบถำมเท่ำกบั 0.840 สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลูได้แก่ ค่ำร้อยละ 

(percentage) ค่ำเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ค่ำที (t-test) วิเครำะห์ควำมแปรปรวน 

ทำงเดียว (One Way ANOVA) และค่ำไคสแควร์ (Pearson chi-square) ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.05

 ผลกำรศกึษำพบว่ำ 1) นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มำเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณเป็นครัง้แรก ร้อยละ 21.25 ตดัสนิใจเลอืก

แหล่งท่องเทีย่วโดยปรกึษำครอบครวัและญำต ิร้อยละ 47.25 โดยมำกเดนิทำงไปกลบั ร้อยละ 33.00 เดนิทำงท่องเทีย่ว 

กับเพื่อน/คนรู้ใจ ร้อยละ 29.25 เดินทำงท่องเที่ยวด้วย รถตู้ หรือรถเช่ำ ร้อยละ 30.00 เหตุจูงใจในกำรท่องเที่ยว คือ 

ธรรมชำตทิีส่วยงำม ร้อยละ 36.75 และได้รบัข้อมลูข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วจำกป้ำยโฆษณำ ร้อยละ 41.75 2) นกัท่องเทีย่ว 

มคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภำพรวม ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำรำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยตำมเกณฑ์

กำรวิเครำะห์พบว่ำ ด้ำนบุคลำกร เห็นด้วยมำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนช่องทำง 

กำรจัดจสำหน่ำย อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตำมลสำดับ 3) นักท่องเที่ยวที่มีอำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพแตกต่ำงกัน 

มีปัจจัยในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่ำงกัน เป็นไป 

ตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ สถำนภำพ รำยได้ และภูมิลสำเนำแตกต่ำงกันมีปัจจัยในกำรตัดสินใจ 

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่ำงกัน 4) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

ที่ตัดสินใจเข้ำมำท่องเท่ียวตสำบลตสำบลปำกนส้ำปรำณ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับส่วนประสมทำงกำรตลำดของ 

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร

Abstract

  A study of The Marketing Mix Effect to the Tourism Decision at Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan- 

 Province. The objectives to learn the behaviour of tourists who decided to come to Paknampran, Pran buri, Prachuap- 

Khiri Khan Province. To study the marketing mix of District Administration Organization of Paknampran, Pran buri, 

Prachuap Khiri Khan Province, to compare of the tourists opinion to the marketing mix of District Administration 

Organization of Paknampran, Pran buri, Prachuap Khiri Khan Province. by person and to factorsthe relationship 

between the behavior of tourists to the marketing mix of District Administration Organization of Paknampran, Pran 

buri, Prachuap Khiri Khan Province.The sample used in this study were aged 18 years or more tourists who come 

to Paknampran, Pran buri, Prachuap Khiri Khan Province for 400 peoples. The in strument used in this study was a 

questionnaire to collect data from a sample. The reliability of the questionnaire was 0.840 statistics used to analyze 

data. Percentage, Mean, Standard deviation, t-test, One Way ANOVA 1) Most tourists come to Paknampran is a first 

time percentage 21.25 decide attraction by consulting the family and relatives of 47.25 by a trip of 33.00 traveling 

with a friend and lover of 29.25 traveling by van. Rental car or 30.00 per cent motive for the tour is the natural 

beauty and 36.75 percent get information from billboards tourism 41.75 percent. 2) The tourists opinions about the 

marketing mix decisions effecting tourism of Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan Province. The overall level 

agree. When considering an order from the highest to lowest based on the analysis found. Personnel with the most, 

followed by the service process. And distribution channels agree minimal respectively. 3) The tourists aged education 

level and a different factor in the decision of Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan Province. to assume a 

different tourism base set. The tourists have sex, status, income and domicile different factors in decisions tourism 

of Paknampran, Pranburi, Prachuapkhirikhan. not different and not according to the hypothesis. 4) The behavior of 

tourists who decide to travel. not related to the marketing mix of District Administration Organization of Paknampran, 

Pran Buri, Prachuap Khiri Khan Province. Not in accordance with the resolution of the base set.

Keywords : the Marketing Mix
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บทน�า

 ในยคุปัจจบุนักำรให้บรกิำรสำธำรณะขององค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  

ควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรติดต่อสื่อสำร  

ในยุคโลกำภิวัตน ์ทสำให ้ เกิดกำรแข ่งขันระหว ่ำง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกข้ึน องค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลต้องทสำงำนในกำรให้บรกิำรประชำชน ภำยใต้ 

กำรบริหำรจัดกำรงำนท้องถิ่นที่ ดี  (Good Local 

Governance) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตำมท่ีประชำชน

มุง่หวงั เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิน่

หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม [1]

 อสำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ตำมพระรำชบัญญัติสภำตสำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ตสำบล พ.ศ. 2537 มำตรำ 68 (11) ได้กสำหนดให้องค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลอำจดสำเนนิกจิกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 

แ ล ะ พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ กส ำ ห น ด แ ผ น แ ล ะ ขั้ น ต อ น 

กำรกระจำยอสำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ก็เช ่นเดียวกันได้กสำหนดให้ องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลมีอสำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดระบบ 

กำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน 

ในท้องถิน่ของตนเองตำมมำตรำ 16 (8) ด้ำนกำรส่งเสรมิ 

กำรท่องเทีย่ว เมือ่คสำนงึถงึนโยบำยส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว 

ของรัฐบำลไทยท่ีมุ ่งส่งเสริมให้กำรท่องเท่ียวเป็น

เครื่องมือสสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวได้ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน 

สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน และนสำเงินตรำเข้ำสู ่

ประเทศได้อย่ำงมหำศำล [2]

 จำกอสำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและกำรส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวของรัฐบำล องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีพื้นที่กำรท่องเท่ียวหลำยแห่งท่ีมีควำมสวยงำมมี

ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสวยงำม 

เมื่อมีแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นเรื่องสสำคัญท่ีจะต้องมีกำร

พัฒนำกำรท่องเท่ียวท่ีสำมำรถตอบสนองนักท่องเที่ยว

ผู้มำรับบริกำร รวมถึงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อตอบ

สนองควำมจสำเป็นทำงเศรษฐกิจ สังคม ควำมงำม และ

สุนทรียภำพ ในขณะที่สำมำรถรักษำเอกลักษณ์ทำง

วัฒนธรรมและระบบนิเวศไว้กับกำรเจริญเติบโตทำง

ด้ำนธุรกจิกำรท่องเทีย่ว กลยทุธ์หนึง่ทีจ่ะช่วยให้องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ สำมำรถจัดกำรด้ำน

บริกำรกำรท่องเที่ยวได้ดี เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร เป็นหลักกำรที่จะ 

นสำมำซ่ึงกำรเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่จะดึงดูด 

นักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ำมำรับบริกำร 

 ในกำรนสำหลักกำรส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรมำใช้กับกำรให้บริกำร และกำรพัฒนำด้ำน 

กำรท่องเที่ยวของหน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่นถือว่ำ

เป็นเรื่องที่จะทสำให้กำรปฏิบัติรำชกำรที่เคยยึดติดอยู่

กับระบบเก่ำ ๆ ที่มีลักษณะเช่ืองช้ำ เช้ำชำม เย็นชำม  

เกดิกำรเปลีย่นแปลงเป็นในลกัษณะกำรให้บรกิำรเชิงรกุ

มำกขึน้ มลีกัษณะคล้ำยเอกชนมำกขึน้แต่จะแตกต่ำงกนั

คอื หน่วยงำนรำชกำรไม่มุง่ผลกสำไรแต่มุง่หวงัประโยชน์

สูงสุดของประชำชนเป็นสสำคัญ 

 เพื่อให้เกิดกำรศึกษำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรให้

บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ

ในด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนและยังทสำให้ตสำบลปำกนส้ำปรำณมีรำยได้จำก

กำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีควำม

สนใจทีจ่ะศกึษำส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำร

ตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะได้นสำข้อมูลที่ทสำกำร

ศึกษำไปปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 

ทสำให้องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณประสบ

ผลสสำเร็จเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลช้ันนสำด้ำนกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยว และที่สสำคัญคือ ประชำชนได้รับ 

ประโยชน์สูงสุด และช่วยให้องค์กำรได้มีทิศทำง 

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษำพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีต่ดัสนิใจ 

มำท่องเที่ยวยังตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



8 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

 2. เพื่อเพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดของ

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จสำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล

 4. เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุ ีจงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์

สมมติฐานการวิจัย

 1. นกัท่องเท่ียวท่ีมเีพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ อำชพี 

สถำนภำพ รำยได้ และภูมิลสำเนำแตกต่ำงกันจะมีปัจจัย

ในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอ

ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่ำงกัน

 2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ำ

มำท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ มีควำมสัมพันธ์กับ 

ส ่วนประสมทำงกำรตลำดขององค ์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชากร ท่ีใช้ในกำรวจิยัครัง้นีค้อื นกัท่องเทีย่ว

ที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

 2. กลุ ่มตัวอย่าง กลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 

ครั้งนี้คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีอำยุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

ซึ่งไม่สำมำรถทรำบจสำนวนท่ีแน่นอน ดังน้ันจึงใช้สูตร

กำรคสำนวณหำกลุม่ตวัอย่ำงแบบไม่ทรำบค่ำประชำกร [3] 

ได้ขนำดกลุม่ตวัอย่ำง 385 คน เพิม่อกี 15 คน เป็น 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถำม

ซึ่ ง ใ ช ้ เ ป ็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล  แ บ ่ ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่  1 แบบสอบถำมที่

เกี่ยวกับสถำนภำพส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่ำง มี

ลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร (Check List) 

เติมข้อมูลลงในช่องว่ำง ตอนที่  2 แบบสอบถำม

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบล

ปรำณบุรี อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

มีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร (Check List) 

เติมข้อมูลลงในช่องว่ำง ตอนที่  3 แบบสอบถำม 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะแบบมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบ 

 คุณลักษณะกำรตอบจะเป็นกำรให้นส้ำหนักควำมสสำคัญ

จำกมำกไปหำน้อยโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั (Ratting Scale)

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ศึกษำลักษณะและวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำม

มำตรำส่วนประมำณค่ำ

 2. ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและกสำหนดแนวคิด

ทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรต่อประสิทธิภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดย

กสำหนดเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 3. ดสำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยประยุกต์

สำระที่ได้จำกข้อ 1 และ ข้อ 2

 4. นสำแบบสอบถำมเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อ

พจิำรณำควำมเหมำะสม ควำมถกูต้องของแบบสอบถำม

 5. ปรับแก้แบบสอบถำมตำมที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 6. นสำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรแก้ไขแล้วตำม

ข้อ 5 ไปให้ผู้เช่ียวชำญจสำนวน 3 ท่ำนพิจำรณำวิธีกำร

หำคุณภำพเครื่องมือตรวจสอบควำมเชื่อมั่นตำมควำม

เหมำะสมของเครื่องมือเพื่อหำค่ำ IOC เพื่อปรับแก้

 7. แก้ไขข้อบกพร่องตำมที่ผู ้เช่ียวชำญแนะนสำ 

เพื่อควำมสมบูรณ์และเหมำะสมยิ่งขึ้น

 8. นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วครั้ง

สดุท้ำยไปทดลองใช้เครือ่งมอื (Try Out) กบักลุม่ตวัอย่ำง 

จสำนวน 30 ชุด เพื่อหำค่ำ Reliability Analysisได้ค่ำ 
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Alpha = 0.840

 9. นสำแบบสอบถำมจำกกำรทดลองเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือ จัดพิมพ์แบบสอบถำมฉบับจริงเพื่อนสำไปใช้

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำร

ศึกษำค้นคว้ำ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของ

แบบสอบถำมหลังจำกดสำเนินกำรเก็บแบบสอบถำม

เรียบร้อยแล้ว ดสำเนินกำรบันทึกลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 2. วิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถำนภำพส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยกำรแจกแจงควำมถี่และ

หำค่ำร้อยละ

 3. วิเครำะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีตัดสินใจ 

ท่องเที่ยวตสำบลปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยกำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ

 4. วิ เครำะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทำง 

กำรตลำดที่มีผลต ่อกำรตัดสินใจท่องเท่ียวตสำบล 

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยหำค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 5. วเิครำะห์ข้อมลูควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพฤตกิรรม

ของนกัท่องเทีย่วทีต่ดัสนิใจเข้ำมำท่องเทีย่วตสำบลตสำบล

ปำกนสำ้ปรำณกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุ ีจงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ ใช้สถิติค่ำไค-สแควร์ (chi-square)

สรุปผลการวิจัย

 กำรศกึษำส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำร

ตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผูศ้กึษำของสรปุผลกำรวจิยัดงันี้

สรุปผลข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล

 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 

58.50 ส ่วนใหญ่มีอำยุ  36–45 ปี  ร ้อยละ 26.75  

มีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำตรี/ปริญญำตรี ร้อยละ 

34.25 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำนร้อยละ 

44.00 มีสถำนภำพสมรส ร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ  ่

มีรำยได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บำท ร้อยละ 29.25  

และมีภูมิลสำเนำอยู่ภำคกลำง ร้อยละ 31.50 

 สรุปผลข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

 ผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มำเที่ยวตสำบล

ปำกนส้ำปรำณเป็นครั้งแรก ร้อยละ 21.25 ตัดสินใจเลือก

แหล่งท่องเที่ยวโดย ปรึกษำครอบครัวและญำติ ร้อยละ 

47.25 เดินทำงมำท่องเที่ยวโดยเดินทำงไปกลับ ร้อยละ 

33.00 เดินทำงท่องเที่ยวกับเพื่อน/คนรู้ใจ ร้อยละ 29.25 

เดนิทำงท่องเทีย่วด้วย รถตู ้หรอืรถเช่ำ ร้อยละ 30.00 เหตุ

จูงใจในกำรท่องเที่ยวคือ ธรรมชำติที่สวยงำม ร้อยละ 

36.75 และควำมรู้ ที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยว

จำก ป้ำยโฆษณำ ร้อยละ 41.75 

 สรุปผลข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวต�าบลปากน�้าปราณ

 1. ผู ้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ภำพรวม ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

รำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยตำมเกณฑ์

กำรวิเครำะห์พบว่ำ ด้ำนบุคลำกร อยู่ในระดับมำกที่สุด 

รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะ

ทำงกำยภำพ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน

ผลิตภัณฑ์และบริกำร และด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อ 

กำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอ

ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภำพรวม

รายการ X S.D. แปลผล

1. ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 3.61 0.32 มำก

2. ด้ำนรำคำ 3.67 0.50 มำก

3. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย 3.52 0.58 มำก

4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 3.62 0.49 มำก

5. ด้ำนบุคลำกร 4.35 0.28 มำกที่สุด

6. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 3.82 0.43 มำก

7. ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ 3.69 0.51 มำก

เฉลี่ยรวม 3.75 0.27 มาก

สรุปผลข้อมูลสมมติฐาน

 นักท่องเที่ยวที่มีอำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ

แตกต่ำงกันมีปัจจัยในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบล

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ นักท่องเที่ยว

ที่มีเพศ สถำนภำพ รำยได้ และภูมิลสำเนำแตกต่ำงกัน

มีปัจจัยในกำรตัดสินใจท่องเท่ียวตสำบลปำกนส้ำปรำณ 

อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่ำงกัน 

ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้

 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ำมำ 

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ 

ส ่วนประสมทำงกำรตลำดขององค ์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้

การอภิปรายผล

 จำกผลสรปุเกีย่วกบักำรศกึษำส่วนประสมทำงกำร

ตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำ

ปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ศึกษำ

มีประเด็นสสำคัญที่นสำมำอภิปรำยตำมวัตถุประสงค  ์

กำรวิจัยดังนี้

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

 ผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มำเที่ยวตสำบล

ปำกนสำ้ปรำณเป็นครัง้แรก ตดัสนิใจเลอืกแหล่งท่องเทีย่ว

โดยปรกึษำครอบครวัและญำต ิโดยมำกเดนิทำงไปกลบั 

เดนิทำงท่องเทีย่วกบัเพือ่น/คนรูใ้จ เดนิทำงท่องเทีย่วด้วย 

รถตู้ หรือรถเช่ำ เหตุจูงใจในกำรท่องเที่ยวคือธรรมชำติ

ที่สวยงำม และได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวจำก 

ป้ำยโฆษณำ ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้มคีวำมสอดคล้องกบังำนวจิยั 

ของ สุนิษำ เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์ 

[4]ได้ทสำกำรศึกษำเรื่อง พฤติกรรมและควำมพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวชำวไทยต่อ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

กรณีศึกษำ บ่อนส้ำพุร้อน ผลกำรวิจัยพบว่ำวัตถุประสงค ์

ส่วนใหญ่ของกำรท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อน 

หย่อนใจ ควำมถี่ในกำรท่องเที่ยว 1-2 ครั้งต่อสัปดำห์  

รปูแบบของกำรท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทำงท่องเทีย่วกบั

เพื่อน/ครอบครัว เดินทำงท่องเที่ยวในวันหยุดสัปดำห์  

ใช้ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยวภำยในวันเดียว และ 

ใช้รถยนต์ส่วนตัวในกำรเดินทำงท่องเที่ยว 

อภิปรายผลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต ่อ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวต�าบลปากน�้าปราณ

 ผู ้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ภำพรวม ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

รำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยตำมเกณฑ์

กำรวิเครำะห์พบว่ำ ด้ำนบุคลำกร อยู่ในระดับมำกที่สุด 

รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะ

ทำงกำยภำพ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน

ผลิตภัณฑ์และบริกำร และด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตำมลสำดับมีควำมสอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ สิริภำ กิจประพฤทธิ์กุล [5] ได้ทสำกำรศึกษำ

เรื่องส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร ทัศนคติ และ 

แรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

เดนิทำงไปท่องเทีย่วทีป่ระเทศเกำหลขีองนกัท่องเทีย่วชำวไทย 

ในกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำน 
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ส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำร ทศันคต ิและแรงจูงใจ

ในกำรท่องเทีย่ว โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัสสำคญัมำก 

อภิปรายผลสมมติฐาน

 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย จำกกำรศึกษำ

พบว่ำนักท่องเที่ยวที่มีอำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ 

แตกต่ำงกันมีปัจจัยในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบล

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แตกต่ำงกันเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ สอดคล้อง

กับงำนวิจัยของ สุนิษำ เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์  

แสงสิริโรจน์ [6]ได้ทสำกำรศึกษำเรื่อง พฤติกรรมและ

ควำมพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชำวไทยต่อ กำรท่องเทีย่ว 

เชงิสุขภำพ กรณศีกึษำ บ่อนสำ้พรุ้อน พบว่ำ นกัท่องเทีย่ว 

ชำวไทยที่เป็น นักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีอำยุต่ำงกัน  

มีควำมพึงพอใจต่อกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพโดยรวม 

ทุกด้ำนแตกต่ำงกัน นักท่องเท่ียวชำวไทยท่ีมีอำชีพ 

ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ 

โดยรวมทุกด้ำนแตกต่ำงกัน และนักท่องเที่ยวชำวไทย  

ที่มีรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อกำร 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพโดยรวมทุกด้ำนแตกต่ำงกัน 

 จำกกำรทดสอบสมมตฐิำน ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ำมำท่องเท่ียว

ตสำบลปำกนส้ำปรำณ กับส่วนประสมทำงกำรตลำดของ

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ ไม่มีควำมสัมพันธ์

กันสอดคล้องกับงำนวิจัยของศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยำ 

[7] ได้ทสำกำรศึกษำเรื่องพฤติกรรมและกำรตัดสินใจ 

เข ้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตสำหนักสำยสุทธำนภดลใน 

วังสวนสุนันทำของนักท่องเท่ียวชำวไทย และปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

พบว่ำ พฤติกรรมกำรตัดสินใจมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ ์

ตสำหนักสำยสุทธำนภดลในวังสวนสุนันทำกำรทดสอบ

สมมติฐำนด้วย Chi Square พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำร

ตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 5 ตัว มีควำมสัมพันธ์

อย่ำงมีนัยสสำคัญกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจมำเย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์ตสำหนักสำยสุทธำนภดลในวังสวนสุนันทำ 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1.  ด ้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรควรส ่งเสริม 

กำรท่องเที่ยวเชิงศึกษำวิถีชีวิตชำวประมงให้มีควำม 

น่ำสนใจเช่น มกีจิกรรมให้นกัท่องเทีย่วได้เรยีนรูว้ถิชีวีติ

และวฒันธรรมของผูค้นในตสำบลปำกนสำ้ปรำณ โดยอำจ 

ส่งเสริมกำรจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ ซ่ึงจะทสำให้นักท่อง

เที่ยวได้ใช้ชีวิตร่วมกับชำวบ้ำนได้ศึกษำวิถีชีวิตกำรทสำ

มำเลี้ยงชีพเสมือนตนเองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น และ

ควรจัดทสำสถำนพักผ่อนหย่อนใจ และลำนเล่นกีฬำ 

เพื่อสุขภำพเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว

 2. ด้ำนรำคำ จัดทสำป้ำยประชำสัมพันธ์กสำหนด

อตัรำค่ำบรกิำรกจิกรรมกำรท่องเทีย่วอย่ำงชดัเจน รวมถงึ 

กสำหนดอตัรำค่ำบรกิำรสสำหรบักำรเดนิทำงโดยรถบรกิำร

สำธำรณะอย่ำงเหมำะสม

 3. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำยควรส่งเสริม 

ให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทำง

เว็บไซต์ต ่ำง ๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์แหล่ง 

ท่องเที่ยวทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น อินสตรำแกรม  

เฟซบุก๊เพิม่มำกขึน้ สนบัสนนุกำรจองห้องพกั กำรจองควิ 

เข้ำร่วมกิจกรรม และกำรบริกำรอื่น ๆ ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ และทำงอินเทอร์เน็ตให้เกิดควำมสะดวก 

รวดเร็วแก่นักท่องเที่ยวมำกขึ้น

 4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดควรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวโดยนสำเสนอจุดเด่นของสถำนที่ท่องเที่ยว 

เช่น ทะเล ภูเขำ กิจกรรมวิถีชีวิตชำวบ้ำนผ่ำนทำงสื่อ

ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ทรำบข้อมูล

มำกขึ้น รวมถึงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

เพื่อดึงดูดควำมสนใจในกำรท่องเที่ยว

 5. ด้ำนบุคลำกรควรส่งเสริมให้บุคลำกรผู ้ให้

บริกำรมีภำพลักษณ์สุภำพ อ่อนหวำน ย้ิมแย้มแจ่มใส 

เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว 

 6. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรควรส่งเสริมให้มี

ขั้นตอนกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยวที่มีควำมต่อเนื่อง

รวดเร็วมำกขึ้น ให้มีกำรจัดลสำดับกำรรับบริกำรเพ่ือ

ให้กำรบริกำรเป็นด้วยควำมสะดวกเรียบร้อย
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 7. ด ้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ควรเน้นกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำดสถำนท่ีท่องเท่ียว 

ดสำเนินกำรจัดให้มีจุดบริกำรทิ้งขยะให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 จำกผลกำรวิจัย ผู้วิจัยขอนสำเสนอแนะแนวทำง 

ในกำรทสำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 ควรศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรให้บริกำร 

นักท่องเที่ยวขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำ

ปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือให้

ทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรให้บริกำรแก่นักท่องเท่ียว

และนสำข้อมูลดังกล่ำวปรับปรุงแก้ไขกำรให้บริกำร 

ด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อไป
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