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ความสั มพันธ์ ระหว่ างส่ วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมนักท่ องเที$ยวชาวไทย
ทีม$ ีต่อตลาดนํา) กลางดง จังหวัดนครราชสี มา
THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE MARKETING MIX AND THAI TOURISTS
BEHAVIOR ON THE KLANGDONG FLOATING MARKET
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ฐานนันท์ สาริ กลุ
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ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื องนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึ กษาระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของ
ตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา 2) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเที ยว
ชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การกับพฤติ กรรมนักท่ องเที ยวชาวไทยที มี ต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา ประชากรที ใช้ในการวิจัยคื อ
นักท่องเทียวชาวไทยทีเข้ามา เที ยวในตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา ในช่วงเวลา 4 เดือน ซึ งจะไม่ทราบจํานวน
ประชากรทีมาใช้บริ การต่อปี จึงใช้สูตรการคํานวณโดยวิธี ของ William Gemmell Cochran (1953) ได้จาํ นวนขนาดตัวอย่าง
400 คน เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์
ผลการศึ กษาพบว่า นักท่ องเที ยวชาวไทยในตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั และมีรายได้ต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท พฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า การเดินทาง
มาท่ องเที ยวตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มาส่ วนใหญ่นักท่ องเที ยวเดิ นทางมากับเพือน กิ จกรรมที นักท่ องเที ยว
ต้องการเมือมาท่องเทียวเพือพักผ่อนหย่อนใจ จุดประสงค์หลักในการมาท่องเทียวคือพักผ่อน/นันทนาการ ผูท้ ีมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจในการมาท่องเทียวส่ วนใหญ่คือเพือน ช่วงเวลาทีเลือกเดินทางมาท่องเทียวคือเสาร์ -อาทิตย์ แหล่งข้อมูลทีทํา
ให้ทราบถึงตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มาเป็ นแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตและความถีในการเดินทางมายังตลาดนํา
กลางดง จังหวัดนครราชสี มาคือเดือนละครัง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ พบว่า โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักท่องเที ยวชาวไทยให้ระดับความสําคัญด้านบุคลากรมากทีสุ ด ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อ
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ตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา อายุและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อ
ตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มาอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ปั จจัยที มีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
คําสําคัญ :ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ,ตลาดนํา) กลางดง,พฤติกรรมนักท่ องเทีย$ วชาวไทย

ABSTRACT
The purposes of this research was 1) to study the level of marketing mix factors of Klang Dong Floating
Market in Nakhon Ratchasima, 2) to study the relationship between personal factors and Thai tourists’ behavior toward
the floating market and 3) to study the relationship between marketing mix factor and Thai tourists’ behavior toward the
floating market. The populations in this research were Thai tourists who visited Klang Dong Floating Market in Nakhon
Ratchasima in 4 months. The exact number of unknown populations came from William Gemmell Cochran (1953)
calculation method, receiving 400 persons. The information collecting tool was questionnaires while the statistical
analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test.
According to the study result, it was found that Thai tourists in Klang Dong Floating Market mostly are
female aged 31-40, being single and having Bachelor’s degree. Most are office employees and gain monthly income
amounting THB 20,001-30,000. For their behavior, they traveled to the floating market mostly with friends and for
relaxation. The main purpose of travelling is to relax/entertain them. The person who involved in the decision is mainly
friend. The selected duration is the weekend. The information source to access Klang Dong Floating Market is via
internet and the frequency of visit is once a month. The overall analytical result of marketing mix factor demonstrated
highest levels. Considering in each dimension, Thai tourists give priority to personnel dimension the most. For the
analytical result of relationship between marketing mix toward tourists’ behavior and toward the floating market, age and
monthly income relate to their behavior without statistical significance. The factors which are related with statistical
significance at 0.05 are gender, status, educational level and career.
Keyword(s): Marketing mix, Klang Dong Floating Market, Thai Tourists Behavior
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปั จจุ บันการท่ อ งเที ยวมี ค วามสํา คัญและเป็ นส่ ว นหนึ งของชี วิตมนุ ษย์ แม้เทคโนโลยีส มัย ใหม่จะเข้ามา
มีบทบาทในการสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ แต่มนุษย์ก็ยงั จะต้องแสวงหาเวลาแห่ งการพักผ่อน เพือหลีกหนี จาก
ความจําเจในชีวติ ประจําวัน รู ปแบบของการท่องเทียวจึงมีความหลากหลายเพิมมากขึน ซึ งภาครัฐและเอกชนต่างก็รณรงค์
ให้คนในประเทศหันมาท่ องเที ยวภายในประเทศ เพราะการท่องเที ยวช่วยสร้ างรายได้ในรู ปแบบของเงิ นตราที เกิ ดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิ จ ช่วยสร้างงานและสร้างอาชี พให้ประชาชนมีรายได้ ส่ งผลให้มีความเป็ นอยู่ทีดี ขึน จึ งถือว่าการ
ท่องเทียวเป็ นแหล่งรายได้ทีสําคัญเพราะสามารถทํารายได้เข้ามาในประเทศ ในแต่ละประเทศจะมีกลวิธีทีแตกต่างกันในการ
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ดึงดูดนักท่องเทียวให้มาเทียวในประเทศ ของตน สําหรับประเทศไทยนัน การท่องเทียวตลาดนํานันก็ได้รับความสนใจอีก
แห่งหนึงซึงตลาดนําทีนักท่องเทียวนิยมมาท่องเทียวก็คือ ตลาดนํากลางดง หรื อมีอีกชือเรี ยกว่า ตลาดนําศิลปะ เป็ นตลาดนํา
ทีมีความแตกต่างจากตลาดนําอืนๆ ตรงทีเน้นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะกับธรรมชาติ ตัวตลาดนําตังอยูท่ ี ตําบล
กลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ในตลาดนํามีร้านค้า ร้านอาหารและสถานทีสอนวาดภาพสําหรับเด็ก อีกทังยัง
มีสินค้าและของฝากจากอําเภอปากช่อง รวมถึงผักและผลไม้สดๆ อีกด้วย
ปั จจุบนั พฤติกรรมของผูท้ ่องเทียวมีความนิ ยมแตกต่างจากอดีตและนิ ยมท่องเที ยวแบบเชิ งศิลปะเพิมมากขึน
ตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มา จึงได้รับความนิยมโดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยมีจุดประสงค์หลักของการมาท่องเทียว นันคือการมาสัมผัสความเป็ นเอกลักษณ์และความเป็ นตัวตนของตลาดนํากลาง
ดง จากการสัมภาษณ์ คุณกัญญาภา วงค์สถาน ผูจ้ ดั การทัวไปตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา เมือวันที6 พฤศจิกายน
2558 พบว่าจํานวนนักท่องเทียวลดลงจากในอดีต 2-3 ปี ทีผ่านมา จึงทําให้ผูว้ ิจยั มีแนวทางในการศึกษาเรื องความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา ใน
การศึกษาค้นคว้าในครังนี เพือเป็ นประโยชน์แก่ผูป้ ระกอบการตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา และผูท้ ีมีความสนใจ
เกี ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดบริ การเพือไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาสถานที ท่องเที ยวให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าให้มากทีสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื อศึ ก ษาระดับ ความสํ า คัญ ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การของตลาดนํากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทย
ทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา
ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคล รวมถึงพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง
จังหวัดนครราชสี มาซึ งผลการศึ กษานี จะเป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรับผูป้ ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ งที ผู ้ บ ริ โภคให้ ค วามสํ า คั ญ และพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที ยวชาวไทยที มี ต่ อ ตลาดนํ ากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา
2. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเที ยว
ชาวไทยที มี ต่ อ ตลาดนํากลางดงจั ง หวัด นครราชสี ม า และนํา ผลการศึ ก ษาที ได้ม าใช้ ใ นการพัฒ นาส่ ว นประสม
ทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด บุ คลากร สิ งแวดล้อม
ทางกายภาพ กระบวนการการให้บริ การ มาปรับใช้เพือให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวชาวไทยได้ดียงขึ
ิ น
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3. สามารถนําข้อมู ลที ได้มาสร้ างความโดดเด่ นให้กับตลาดนํา และสร้ างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน
ทีปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูงมาก และยังสามารถช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่างๆ ต่อไป
ขอบเขตการวิจยั
1.ขอบเขตด้านเนือหา
ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร สิ งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการการให้บริ การ
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมของนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา ได้แก่
การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มา กิจกรรมทีนักท่องเทียวต้องการเมือมาท่องเทียวตลาดนํากลาง
ดงจังหวัดนครราชสี มา จุดประสงค์หลักในการมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มา ผูท้ ี มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา ช่วงเวลาที เลือกเดิ นทางมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา แหล่งข้อมูลทีทําให้ทราบถึงตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มา ความถีในการเดินทางมายังตลาดนํา
กลางดง จังหวัดนครราชสี มา
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักท่องเทียวชาวไทยทีเข้ามาเทียวในตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา
ในช่วงเวลา 4 เดื อน ซึ งจะไม่ทราบจํานวนประชากรที มาใช้บริ การต่อปี จึ งใช้สูตรการคํานวณโดยการใช้สูตรไม่ทราบ
จํานวนประชากรของ William Gemmell Cochran (1953) โดยกําหนดขนาดของตัวอย่างทีระดับนัยสําคัญ 0.05 คิดขนาด
ของความคลาดเคลือน (e) เป็ นร้อยละ 5 ได้จาํ นวนขนาดตัวอย่าง 400 คน
3. ขอบเขตด้านพืนที
การศึ กษาวิจัยในครั งนี คลอบคลุม พืนที ในการทําการวิจัย ตลาดนํากลางดง ตําบลกลางดง อําเภอปากช่ อ ง
จังหวัดนครราชสี มา
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 – มกราคม พ.ศ. 2559
การทบทวนวรรณกรรม
ผลงานวิจยั ในประเทศ
ชลลดา มงคลวนิ ช (2556) ได้ทาํ การศึกษาเกี ยวกับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจเลือกท่องเทียวตลาดนําของเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังเป็ นเยาวชนทีมีอายุ
ไม่เกิน 24 ปี มีตวั อย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
ทีผูว้ จิ ยั สร้างมาจากการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ สถิติ t– test F – test
จากการเก็บข้อมูล 400 คน พบว่ามีผใู ้ ห้ขอ้ มูลทีสมบูรณ์จาํ นวน 367 คน ผลการวิจยั พบว่า
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ความคิดเห็ นของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี ยวกับความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจเลือกท่องเทียวตลาดนําของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยด้านทีให้ความสําคัญมากทีสุดคือ ด้านการส่งเสริ มการตลาดหรื อการประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การและด้านราคา ตามลําดับ เมือจําแนกตามหลักประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ ให้ความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเทียวตลาดนําไม่แตกต่างกัน
ชัยอนันต์ ปริ ญญาวิทิต (2555) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ต่อ
ความพึงพอใจธุ รกิ จกาแฟแฟรนไชส์ กาแฟบิ ลเลียนคอฟฟี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล การศึกษาวิจยั นี เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความพึง
พอใจโดยการตีความ ส่วนวิจยั เชิงปริ มาณ มีจุดมุ่งหมายเพือวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคโดย
ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 300 ชุด ทีโฮมโปร สาขาเพชรเกษมและเซ็นทรัลพระราม 2 เป็ นการเก็บ
แบบเจาะจง ส่ วนสถิติทีใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจ คือ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน จากนันจึ ง
นํามาสรุ ปเป็ นระดับความพึงพอใจทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ด้า นกายภาพผู ้บ ริ โภคพึ ง พอใจในระดับ เดี ย วกัน คื อ มากที สุ ด รองลงมาคื อ ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
ช่องทางการจัดจําหน่ าย และบุคคล จะมีความพึงพอใจในระดับเดี ยวกันคือระดับมาก ส่ วนด้านราคา ส่ งเสริ มการขาย
และด้านกระบวนการไม่มีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน
ผลงานวิจยั ต่างประเทศ
โมฮัมเมิด แอมแซด โฮสเซ่น ซาเกอร์ (Mohammad Amzad Hossain Sarker : 2012) ได้ทาํ การศึกษาผลกระทบ
ของส่วนประสมทางการตลาดทีเกียวกับนักท่องเทียวและความพึงพอใจ เชิงประจักษ์ในฮิสต์เลค การศึกษาครังนีได้รับการ
ยืน ยัน และถู ก เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง 132 คน จากมหาวิ ท ยาลัย หวู่ฮ ัน ประเทศจี น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์โดยใช้ SPSS โดยการใช้เทคนิ คทางสถิติความสัมพันธ์และการถดถอย จากผลการศึกษาพบว่า
องค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักท่องเทียวและมีความพึงพอใจ แต่ราคาทีกําหนดไม่
พอใจกับผูเ้ ข้าชม สิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การยังไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของผูเ้ ข้าชมและมาท่องเทียว ดังนัน
คําแนะนําของลูกค้าช่วยในการปรับปรุ งและพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเทียวได้ดีในอนาคต
เรซกี พูม่า ซาทิต,ฮวมฮอน ทัต และ แอมแรน แรสลี (Rezky Puma Satit,Huam HonTat and Amran Rasli :
2012) ได้ทาํ การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจของลูกค้าตัวแทนการท่องเทียว
กลุ่มตัวอย่างได้รับเลือกจากลูกค้าในสามของตัวแทนการท่องเทียวในปาเล็มปั ว ประเทศอินโดนี เซี ย จํานวน 215 คน ข้อมูล
ที เก็บรวบรวมได้มาจากการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติ คื อ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพียร์ สันและการวิเคราะห์การ
ถดถอย ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์และราคามีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในการตัดสิ นใจมากกว่าตัวแทนด้านการท่องเทียว
การทดสอบทีเป็ นราคาโปรโมชันสถานที และผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดทีสําคัญที สุ ดและส่ งผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจของลูกค้ามากกว่าตัวแทนด้านการท่องเทียว ผลิตภัณฑ์และการรับรู ้ของผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสู ง จะนําไปสู่
ความพึงพอใจและเกิ ดการซื อซํา เมือลูกค้าเห็นว่าตัวแทนดานการท่องเทียวมีแพคเกจที สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์จะทําให้มี
ความสนใจซือจากตัวแทนการท่องเทียวเพิมมากขึน
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
1.ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั งนี คื อ นั ก ท่ อ งเที ยวชาวไทยที เข้ า มาท่ อ งเที ยวตลาดนํ ากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา
2. กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ใ นการวิ จัย ครั งนี คื อ นัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยที เข้า มาท่ อ งเที ยวตลาดนํากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา มาจากการคํานวณโดยใช้สูตรไม่ทราบจํานวนประชากรของ William Gemmell Cochran (1953)
ผลการคํานวณ จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้สาํ รองเผือการสูญเสี ย ของแบบสอบถามไว้ 15 ชุด ดังนันขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง รวมกับสํารองเผือการสูญเสี ยสําหรับการวิจยั ครังนีจึงเท่ากับ 400 คน
3.เครื องมื อที ใช้ในการวิจัย ครั งนี เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา โดยแบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิ ด
(Close ended Question) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา
ตอนที 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มา
เกียวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ขั)นตอนการสร้ างเครื$องมือ
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพือการวิจยั และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เอก
2. ทบทวนทฤษฎีแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมการซือของผูบ้ ริ โภคความคิดเห็นเกียวกับส่วนประสมทางการตลาด
และปั จจัยด้านอืนๆ รวมทังศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่ างเป็ นรายข้อ
4.นําแบบสอบถามฉบับร่ างทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนเสนอคณะกรรมการและอาจารย์ทีปรึ กษาทําการตรวจสอบ พิจารณา
หาจุดบกพร่ อง รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ เพือทํามาทําการปรับปรุ งแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีความ
เทียงตรงมากยิงขึน
4.1 การหาความเทียงตรงของเครื องมือ (Validity) ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเทียงตรงในเนือหาเพือหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency
Index หรื อ IOC) เท่ากับ 0.94
4.2 การหาค่าความเชือมันของเครื องมือ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามทีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักท่องเทียว
ชาวไทยทีมาท่องเทียวในตลาดนําทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนซึงแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั ครังนีมีค่าสัมประสิ ทธิ€
แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ0.88
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สถิตทิ ใี$ ช้ ในการวิเคราะห์

1.สถิติเชิงพรรณนา
การหาค่าความถีค่าร้อยละ(percentage),ค่าเฉลีย (mean),ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square)
ผลการวิจยั
ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อ
ตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี
1.ระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเทียวของ
นักท่องเทียวชาวไทยทีมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการการ
ให้บริ การ อยูใ่ นระดับมากทีสุด
2.ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรม
นักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลด้วยสถิติไควสแควร์ พบว่า
อายุ แ ละรายได้ ต่ อ เดื อ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที ยวชาวไทยที มี ต่ อ ตลาดนํ ากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ว่า “ปั จจัยส่ วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา” ได้แก่
1) เพศของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลางดงส่ วนใหญ่
นักท่องเทียวเดินทางมากับใคร จุดประสงค์หลักในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
2) สถานภาพของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดง
ส่ วนใหญ่นัก ท่ องเที ยวเดิ นทางมากับใคร จุ ด ประสงค์หลักในการมาท่ องเที ยวตลาดนํากลางดง ผูท้ ี มี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง แหล่งข้อมูลทีทําให้ทราบถึงสถานทีท่องเทียว อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
3) ระดับการศึกษาของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลาง
ดงส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดง ความถีใน
การเดินทางมายังตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
4) อาชี พของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลางดงส่ วน
ใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง แหล่งข้อมูลทีทําให้
ทราบถึงสถานทีท่องเทียว อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
3.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาว
ไทยที มี ต่ อ ตลาดนํากลางดง จัง หวัด นครราชสี ม า ด้ว ยสถิ ติ ไ ควสแควร์ พบว่า ปั จ จัย ที มี ค วามสัม พัน ธ์ ส อดคล้อ งกับ
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สมมติฐานการวิจยั “ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาด
นํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา” ได้แก่
1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํา
กลางดงส่วนใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง แหล่งข้อมูลที
ทําให้ทราบถึงสถานทีท่องเทียว ความถีในการเดินทางมาตลาดนํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
2) ปั จจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์หลักในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง
ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง ความถีในการเดินทางมาตลาดนํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ 0.05
3) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํา
กลางดงส่วนใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง ความถีในการ
เดินทางมาตลาดนํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํา
กลางดงส่ วนใหญ่นักท่องเที ยวเดิ นทางมากับใคร กิ จกรรมที นักท่ องเที ยวต้องการมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดง ความถี
ในการเดินทางมาตลาดนํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ0.05
5) ปั จจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมาท่องเทียวตลาด
นํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
6) ปั จจัยด้านสิ งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ แหล่งข้อมูลทีทําให้ทราบถึงสถานที
ท่องเทียว ความถีในการเดินทางมาตลาดนํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
7) ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดิ นทางมาท่องเที ยวตลาดนํา
กลางดงส่วนใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร ความถีในการเดินทางมาตลาดนํากลางดง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจยั
จากสรุ ปผลการวิจยั เรื อง “ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเที ยว
ชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา” ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ประเด็นข้อค้นพบมาอภิปรายดังนี
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พบว่า นัก ท่ อ งเที ยวส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่ า ง 31-40 ปี มี ส ถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ไชยวัฒน์ สอนเวช (2555) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกทีพักของนักท่องเทียวชาวไทย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึงผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงาน
เอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจยั ธิ ติมา พวงมะณี (2555) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับ ปั จจัย
ส่ งเสริ มการท่องเที ยวตลาดนําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุ
30-39 ปี มีอาชีพพนักงานเอกชน
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พฤติกรรมของนักท่องเทียวชาวไทยการเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่ มา
ท่องเที ยวกับเพือน กิ จกรรมที นักท่ องเที ยวต้องการเมื อมาท่ องเที ยวตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่คือ
พัก ผ่อ นหย่อ นใจ จุ ด ประสงค์ห ลัก ในการมาท่ อ งเที ยวตลาดนํากลางดงจัง หวัด นครราชสี ม า ส่ ว นใหญ่ คื อ พัก ผ่อ น/
นันทนาการจํานวน ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มาส่ วนใหญ่คือ
เพื อน ช่ ว งเวลาที เลื อ กเดิ น ทางมาท่ อ งเที ยวตลาดนํากลางดงจัง หวัด นครราชสี ม า ส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที ยว
วันเสาร์ -อาทิ ตย์ แหล่งข้อมูลทีทําให้ทราบถึงตลาดนํากลางดงจังหวัดนครราชสี มาส่ วนใหญ่ทราบมาจากแหล่งข้อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ต ความถีในการเดินทางมายังตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มาส่ วนใหญ่คือเดื อนละครัง ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั กิจชนะ สายสกล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเทียวตลาดนําร้อยปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึงพบว่านักท่องเทียวส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์คือ มาท่องเทียวและพักผ่อน และเลือกมาท่องเทียวจากคําแนะนํา
ของญาติและเพือน
ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ โดยรวมของตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้าน มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุด นักท่องเทียวชาวไทยให้ระดับความสําคัญด้านบุคลากร
มากที สุ ด รองลงมา คื อ ด้า นสิ งแวดล้อ มทางกายภาพ และด้านที นัก ท่ อ งเที ยวให้ร ะดับความสําคัญน้อยที สุ ด คื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ชลลดา มงคลวนิ ช (2556) ที ศึกษาเกียวกับความสําคัญของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเทียวตลาดนําของเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า ความคิดเห็น
ของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครเกียวกับความสําคัญปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเทียว
ตลาดนํา ให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีให้ความสําคัญมากทีสุ ดคือด้านการส่ งเสริ มการตลาดหรื อการ
ประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ชัยอนันต์ ปริ ญญาวิทิต (2555) ได้
ทําการศึกษาเกียวกับการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การต่อความพึงพอใจในธุรกิจกาแฟแฟรนไชส์ กาแฟบิล
เลียนคอฟฟี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ระดับความพึงพอใจทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ปั จจัยด้านกายภาพผูบ้ ริ โภคให้ความพึงพอใจในระดับเดียวกันมากที สุ ด รองลงมาคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จําหน่าย และบุคคล จะมีความพึงพอใจเดียวกันในระดับมาก ส่ วนด้านราคา ส่ งเสริ มการขาย และด้านกระบวนการ ไม่มี
ความพึงพอใจในระดับเดียวกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ภาพิมล ปิ นแก้ว และปาสิ นี สกุลตังมณี รัตน์ (2556) ทีศึกษา
ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมนัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยที มี ต่ อ ตลาดฉั ต รศิ ล า ในอํา เภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยพบว่า นักท่องเทียวชาวไทยที มาท่องเที ยวตลาดฉัตรศิลา เกื อบทังหมดมีความคิดเห็ นในปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที มี ผลต่อการมาท่ องเที ยวในตลาดจากด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด อยูใ่ นระดับมากในขณะเดียวกันก็เห็นว่าปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การในด้านลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชือถือ
และไว้วางใจ การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ การให้ความมันใจ และด้านความเอาใจใส่ อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา พบว่า
1) อายุและรายได้ต่อเดื อนไม่มีค วามสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมนักท่ องเที ยวชาวไทยที มี ต่อตลาดนํากลางดง
จังหวัดนครราชสี มา
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2) เพศของนักท่ องเที ยวมี ค วามสัมพันธ์ กับ ปั จ จัย ต่า งๆ ได้แ ก่ การเดิ น ทางมาท่ องเที ยวตลาดนํากลางดง
ส่วนใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร จุดประสงค์หลักในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง
3) สถานภาพของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดง
ส่ วนใหญ่นัก ท่ องเที ยวเดิ นทางมากับใคร จุ ด ประสงค์หลักในการมาท่ องเที ยวตลาดนํากลางดง ผูท้ ี มี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง แหล่งข้อมูลทีทําให้ทราบถึงสถานทีท่องเทียว
4) ระดับการศึกษาของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลาง
ดงส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการมาท่องเที ยวตลาดนํากลางดง ความถีใน
การเดินทางมายังตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา
5) อาชี พของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลางดงส่ วน
ใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง แหล่งข้อมูลทีทําให้
ทราบถึงสถานทีท่องเทียว
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัด
นครราชสี มา โดยรวมพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การเดินทางมาท่องเที ยวตลาดนํา
กลางดงส่ ว นใหญ่ นัก ท่ อ งเที ยวเดิ น ทางมากับใคร กิ จ กรรมที นัก ท่ อ งเที ยวต้อ งการเมื อมาท่ อ งเที ยวตลาดนํากลางดง
จุดประสงค์หลักในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง ผูท้ ี
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการมาท่ องเที ยวตลาดนํากลางดง แหล่งข้อมูลที ทําให้ทราบถึ งสถานที ท่ องเที ยว ความถี
ในการเดินทางมายังตลาดนํากลางดง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั อรุ ณี ลอมเศรษฐี (2554) ทําการศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริ การทีพักในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า เพศ ภูมิลาํ เนา อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ของนักท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของนักท่องเทียวในการ
เลือกใช้บริ การทีพักในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อ
ตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 ได้แก่ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนํากลางดงส่วนใหญ่นกั ท่องเทียวเดินทางมากับใคร กิจกรรมที
นักท่องเทียวต้องการเมือมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง จุดประสงค์หลักในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง ผูท้ ีมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง แหล่งข้อมูลทีทําให้ทราบถึงสถานทีท่องเทียว ความถีในการเดินทางมาตลาด
นํากลางดง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั กัณคริ ษฐา แสวงกิจ (2554) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการบุคลากรและลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์
กับสัดส่วนของลูกค้าและการตัดสิ นใจของลูกค้าทีมาใช้บริ การโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม มีระดับนยสําคัญทางสถิติ
0.05 ซึงไม่สอดคล้องกับ ปุณยาพร ดุลดา (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง พฤติกรรมการบริ โภคและปัจจัยทีมีผลต่อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนกวดวิชาเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ด้านการส่งเสริ ม
การตลาดให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากทีสุดส่วนด้านราคาและด้านการจัดจําหน่าย/สถานทีไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์“แบรนด์”
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทย
ทีมีต่อตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี
จุดประสงค์ในการมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง จังหวัดนครราชสี มา คือการมาพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
และการใช้เวลาว่างเพือเป็ นกิจกรรมให้กบั ครอบครัว แรงจูงใจในการมาท่องเทียวทีนักท่องเที ยวให้ความสําคัญคือ ด้าน
บุคลากร นักท่องเทียวเกิ ดความประทับใจพนักงาน เนื องจากมีอธั ยาศัยดี และมีความเป็ นมิตร อีกทังขณะให้การบริ การมี
ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลข่าวสารในการเข้าชมตลาดนํา และมีการให้บริ การนักท่องเทียวอย่างเท่าเทียมกัน ดังนันการที
นักท่องเทียวให้ความสําคัญกับสิ งดังกล่าวอยูแ่ ล้วควรเพิมเติมและจัดการฝึ กอบรมกับพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพทีดียงขึ
ิ น
พร้อมทังพัฒนาและปรับปรุ งการบริ การเพือให้เกิดความประทับใจในการมาท่องเทียวในครังต่อไป สร้างจุดเด่นเพือเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว นักท่องเทียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเทียวในช่วงเวลาคือวันเสาร์ -อาทิตย์ และกิจกรรมทีนักท่องเทียว
ต้องการเมือมาท่องเทียวตลาดนํากลางดง คือการมาดูงานศิลปะหรื อเรี ยนศิลปะ ผูป้ ระกอบการควรมีการจัดแสดงศิลปะจาก
หลากหลายทีเพือเป็ นการดึงดูดให้นกั ท่องเทียวเกิดความสนใจเช่นเช่นมีการแข่งขันวาดภาพ หรื อจัดสวน เพิมแหล่งข้อมูล
ให้สามารถกระจายข่าวสารได้เพิมมากขึน และมีการสร้างสภาพแวดล้อมของตลาดให้ดียงขึ
ิ น เช่น เพิมลานจอดรถเพือใช้ใน
การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย และมีหอ้ งนําทีสะอาดและเพียงพอต่อนักท่องเทียว เป็ นต้น
เอกสารอ้ างอิง
กิจชนะ สายสกล. 2553. ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเทียวตลาดนําร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา. ค้นคว้า
อิสระ. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
กัณคริ ษฐา แสวงกิจ. 2554. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์ จังหวัด
สมุทรสงคราม. ค้นคว้าอิสระ. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ชลลดา มงคลวนิช. 2556. ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเทียว
ตลาดนําของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร. วารสารการบริ การและการท่องเทียวไทย สมาคมนักวิชาการการ
ท่องเทียว (ประเทศไทย).
ชัยอนันต์ ปริ ญญาวิทิต. การศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การต่อความพึงพอใจธุรกิจกาแฟแฟรน
ไชส์ กาแฟบิลเลียนคอฟฟี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ไชยวัฒน์ สอนเวช. 2555. ปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกทีพักของนักท่องเทียวชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย. ค้นคว้าอิสระ. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ธงชัย สันติวงษ์. 2548. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพมหานคร. ไทยวัฒนาพาณิ ช.
ธิติมา พวงมะณี . 2555. ปั จจัยส่งเสริ มการท่องเทียวตลาดนําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.
ค้นคว้าอิสระ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง.
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ปุณยาพร กุลดา. 2555. พฤติกรรมการบริ โภคและปัจจัยทีมีผลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” ของนักเรี ยน
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