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FACTORS AFFECTING IN TOURISM BEHAVIOR OF MICE TOURISM
IN UBON RATCHATHANI PROVINCE
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´¥n °
Ä´  »  ´ °»  µ®¦¦¤µ¦n ° Á¸É ¥ ª¦³Á£Å¤r Á È ·  ¦¦¤¸É Á ºÉ ° ¤Ã¥´ °»  µ®¦¦¤
´Ê£µ¦· µ¦Â¨³£µµ¦¨·nµÇ ¹É ´®ª´°»¨¦µµ¸ ÁÈ ´®ª´¹É ¦´µ¨ÅoµÎ ®Âµ¦
¦oµ«¼¥r¦³»¤ µ¨µ Ê ¹Á¡ºÉ°¦°¦´°»µ®¦¦¤¸Ê µª·¥´ ¸Ê ¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°«¹¬µ´ ´¥¸É¤¸
°··¡¨n°¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °´n°Á¸É¥ª¨»n¤Å¤rÄ´®ª´°»¨¦µµ¸ Ã¥¤¸¨»n¤´ª°¥nµ¸É
ÄoÄµ¦«¹¬µª·¥´ Îµª 400  ¨µ¦ª·¥´ ¦» Åo´ ¸Ê º° ´ ´¥µµ¦¨µoµn °µ
µ¦´Îµ®n µ¥ ´ ´¥µµ¦¨µoµ·É Âª¨o°¤µµ¥£µ¡ ¤¸¨n°¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °
´n°Á¸É¥ªÄ¦³´¤µ ¨»n¤´ª°¥nµ¸É¤¸Á¡«nµ´Ä®oªµ¤Îµ´n° ¦³ªµ¦Ä®o¦· µ¦ ¦³ÁÈ
ªµ¤³ª ¦ªÁ¦È ª Ânµ´ ¨»n¤´ª°¥nµ¸É¤¸¦µ¥Åonµ´Ä®oªµ¤Îµ´n°¨·£´r ¦³ÁÈ
µ¦¤¸·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªµ¦¦¤µ·¸Éª¥µ¤ Â¨³µ¦¤¸·É°Îµª¥ªµ¤³ªµµ¦n°Á¸É¥ª
¸É Åo¤µ¦µ µ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ ¦³ÁÈµ¦¨¦µµ¤µ» Â¨³ ·É Âª¨o°¤µµ¥£µ¡
¦³ÁÈµ¦¤¸®°o » µ¸É³°µÁ¡¸¥¡° Ânµ´°¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
ÎµÎ µ´: ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª ´n°Á¸É¥ª¨»n¤Å¤r
Abstract
Nowadays, the activities in MICE tourism industry have been associated with the service
sector and the manufacturing sector. In Ubon Ratchthani, there is a plan from the provincial
government to build a medium convention center for supporting this industry. This study aimed to investigate
factors, which affect tourism behavior of MICE consumer in Ubon Ratchathani province. The data were
collected from surveying 400 tourisms. The research results indicated as followings: Marketing factors in
the place, physical evident factors that affect to the high level tourism behavior. Samples with different
genders focused on convenience, and speed of the service process. Samples with different levels of
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income focused on the product factors in the beautiful nature for tourism activities field, the standard
facilities for tourism, the sales promotion factors on discount and premium, and the physical environment
factors on enough and clean toilets by statistically significant difference at the 0.05
KEYWORDS : Tourism Behavior, MICE Tourism
บทนํา
การท่ อ งเที่ ย วมี บ ทบาทสํา คัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศ เนื่ อ งจากเป็ น
อุตสาหกรรมบริ การที่ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่ องเชื่อมโยงกันเป็ นลูกโซ่ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุ รกิจการเดินทางระหว่างประเทศ ธุ รกิจโรงแรม และธุ รกิจรองได้แก่ ธุ รกิจการจําหน่ ายของ
ที่ระลึก ธุ รกิ จร้านอาหาร ธุ รกิ จการเดิ นทางในประเทศ การท่องเที่ยวจึ งเป็ นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็ นยุทธศาสตร์ หลักในการสร้างรายได้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้
แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งต้องอาศัยการส่ งเสริ มทางการตลาดเป็ นกลยุทธ์ในการ
ประกอบธุ รกิจการท่องเที่ยว จากข้อมูลทางสถิติการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยพบว่า การท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เพิ่ม
ขึ้น และมีแนวโน้มไม่น้อยลงกว่าเดิ ม และในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ งซึ่ งเป็ น
ลักษณะการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และ การจัดนิทรรศการ (Meeting,Incentive,
Convention and Exhibit) หรื อเรี ยกย่อๆว่า MICE (ไมซ์) เป็ นกิ จกรรมที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิ จ
การเมื อ งและสัง คมเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากเป็ นกิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกับ อุ ต สาหกรรมทั้ง ภาคบริ ก าร
และภาคการผลิตต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ โรงแรม ที่พกั บริ ษทั นําเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก การจัดเลี้ยง
การจัดการแสดง การก่อสร้าง ตกแต่งสถานที่ การขนส่ งทางอากาศ ภาคพื้นดิน การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การสื่ อสารโทรคมนาคม การเกษตรกรรม ฯลฯ
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศที่ เ ดิ น ทางมาร่ ว มประชุ ม นานาชาติ ใ น
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเดินทางเฉลี่ยต่อคนสู งกว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทัว่ ไป ประมาณ
2-3 เท่า (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ ยวแห่ งชาติ , 2554) นอกจากนี้ สํานักงานส่ งเสริ มการจัด
การประชุ ม และนิ ท รรศการ (2555) รายงานว่า ในปี 2554 มี นัก เดิ น ทางกลุ่ ม ไมซ์ เ ดิ น ทางเข้า สู่ ไ ทย
730,352 คน และสร้างรายได้รวมจากการใช้จ่ายของนักเดินทางกลุ่มไมซ์คิดเป็ นมูลค่า 58,399.63 ล้าน
บาทดังนั้นประเทศไทยทั้งภาครั ฐและเอกชนจึ งให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจังโดยมี นโยบายส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมไมซ์ข้ ึนในประเทศ รัฐบาลจึงได้เร่ งรัดโครงการสร้างศูนย์ประชุมทัว่ ทุกภูมิภาคนอกจากที่มี
อยูแ่ ล้ว 6 แห่ง คือ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพค ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์ประชุมพีชพัทยา ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ และศูนย์ประชุมภูเก็ต โดยมีแผน
สร้างศูนย์ประชุมขนาดกลางที่จงั หวัดนครราชสี มา จังหวัดขอนแก่น และอุบลราชธานี งบลงทุนแห่ งละ
300 ถึง 500 ล้านบาท รองรับผูเ้ ข้าประชุม 500 ถึง 1,000 คน เพื่อกระจายอุตสาหกรรมไมซ์ออกสู่ภมู ิภาค
อาเซี ยน และกระตุน้ ธุ รกิ จไมซ์ในภูมิภาคอาเซี ยนให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากในปี พ.ศ.2555 ภาครัฐได้จดั การประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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®¨µ¥¦´Êoª¥´ ´®ª´°»¨¦µµ¸ ÁÈ ´®ª´®¹É Ä¦³Á«Å¥¸É¤¸¡Êº¸ÉÄ®nÁÈ °´´ 2 °
£µ³ª´°°Á¸ ¥Á®º °Â¨³ÁÈ °´´ 3 °¦³Á« ¤¸Âª¡¦¤Â·´¦³Á«Á¡ºÉ°oµÅoÂn
µµ¦¦´¦³µ· Å¥¦³µ¨µª Â¨³¦µ°µµ´¦´¤¡¼µ °¥¼®n n µµ¦» Á¡²¦³¤µ 630
·Ã¨Á¤¦ Ã¥µ¦¥r Â¨³¦³¤µ 575 ·Ã¨Á¤¦ Ã¥µ¦Å¢ µµ¦rµ¦n°Á¸É¥ªÄ
´®ª´°»¨Åo¦´ªµ¤·¥¤°¥nµn°ÁºÉ° ´ÊÄoµµ¦n°Á¸É¥ª¦¦¤µ· µ¦nµÂÅ¥´¦³Á«
Á¡ºÉ°oµ°µÁ¸¥ Â¨³µ¦n°Á¸É¥ªÁ·ª´¦¦¤ (µr µ¤ÁÈ , 2553 : 3) °µ¸Ê´ ®ª´
°»¨¦µµ¸ ¥´ ÁÈ ´®ª´¹É ¦´µ¨Á¨ÈÁ®Èªµ¤Îµ´Äµ¦n Á¦· ¤°»µ®¦¦¤Å¤r ¹Îµ®
Âµ¦¦o µ«¼¥r¦³» ¤ µ¨µ Ê ¹Á¡ºÉ°¦°¦´ ¼o ¦· Ã£¦³®ªnµ¦³Á«Â¨³¦³µ¥°»µ®¦
¦¤Å¤r°°¼n£¤¼ ·£µ (³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥µ¦n°Á¸É¥ªÂ®nµ·, 2554)
µÁ®»¨´¨nµª¼ªo ·¥´ ¹o°µ¦Îµ¦ªªnµ´ ´¥Äoµ¸É¤¸°·· ¡¨n°¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª
°´n°Á¸É¥ª¨»n¤Å¤rÄ´®ª´°»¨¦µµ¸ Á¡ºÉ°ÁÈ  °o ¤¼¨Ä®oÂnÁ¼ o ¸É¥ª °o ÅoµÎ Äo¦³Ã¥rÄ
µ¦ªµÂ¥»«µ¦rµ¦n°Á¸É¥ª °¼o ¦· Ã£°»µ®¦¦¤Å¤rn°Å
ª´»¦³r
1. Á¡ºÉ°«¹¬µ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °´n°Á¸É¥ª¨»n¤Å¤rÄ´®ª´°»¨¦µµ¸
2. Á¡ºÉ°«¹ ¬µ´ ´¥¸É ¤¸°·· ¡¨n°¡§· ¦¦¤µ¦n°Á¸É ¥ª °´n°Á¸É ¥ª¨»n¤Å¤rÄ´®ª´
°»¨¦µµ¸
¦³Ã¥r ¸É µªn µ³Åo ¦´
Á«µ¨¦°»¨¦µµ¸ ®nª¥µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ Îµ´µ¡µ·¥r´ ®ª´°»¨¦µµ¸
Îµ ´ µ°»  µ®¦¦¤´ ®ª´ °»  ¨¦µµ¸ «¼  ¥r«· ¨ ª´ ¦¦¤ ¤®µª· ¥ µ¨´¥ ¦µ£´ °»  ¨¦µµ¸
¨°¼o ¦³°µ¦» ¦·nµ Ç Â¨³¼o ÄÅo¦µ¹´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ¸Én¨n°
¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °´n°Á¸É¥ª¨»n¤Å¤r ¹É µ¤µ¦ÎµÅÄoªµ¨¥»rµµ¦¨µ Á¡ºÉ°
¦°¦´µ¦Á¦· Á·Ã °»¦·n°Á¸É¥ªÂÅ¤r Â¨³µ¦Á· Á¦¸ °µÁ¸¥n°Å
°Á µ¦ª·¥´
ÁÈ µ¦«¹¬µ¦³µ¦¸ÉÁÈ ´n°Á¸É¥ª¨»n¤Å¤rÉ ¹ Á·µ¤µn°Á¸É¥ªÄ´®ª´°»¨¦µµ¸
Ã¥´ ´¥¸É ¤¸°·· ¡¨n°¡§· ¦¦¤µ¦n°Á¸É ¥ªÄµ¦ª·¥´ ¦´Ê ¸Ê ¦³¥»rÄo®¨´µ¦n ª¦³¤
µµ¦¨µ °°Á¨°¦r (Philip Kotler, 2003) ¹É¨nµªÅªoªµn µ¦¨µÎµ®¦´»¦·¦· µ¦´ÊÂnµ
Åµµ¦¨µÎµ®¦´»¦· µ¥· oµ ÁºÉ°µµ¦¦· µ¦´ÊÁÈ ·É ¸É´ o°Å¤nÅo Â¥µ´Å¤nÅo
¤¸ªµ¤´Â¦Ânµ´Â¨³ÁºÉ °¤¼ nµ¥ Ã¥n ª¦³¤µµ¦¨µ °¦· µ¦¤¸°r¦³° 7
¦³µ¦ (7P) ÅoÂn (1) ¨·£´r (Product) (2) ¦µµ (Price) (3) µ¸É (Place) (4) µ¦n Á¦· ¤
µ¦¨µ (Promotion) (5) »¨µ¦ (People) (6) ¦³ªµ¦Ä®o¦· µ¦ (Processes) Â¨³ (7) µ¦¦oµ
Â¨³ÎµÁ°¨´¬³µµ¥£µ¡ (Physical Evidence)
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µ¦ªª¦¦¦¦¤
¨´¤¡¨ ¦³· · ¡´ µ (2547) «¹¬µÁ¦ºÉ ° ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³ªµ¤¡¹¡°Ä °
´n°Á¸É¥ªµªÅ¥¸É¤¸n°¦· ¬´ ÎµÁ¸É¥ª ABC ¤¸»¦³r¸ÉµÎ ´ º° o°µ¦¦µ¨´¬³n ª
»¨ ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³ªµ¤¡¹¡°Ä °´n°Á¸É¥ªµªÅ¥¸É¤µÄo¦· µ¦¦· ¬´ ÎµÁ¸É¥ª
ABC Á¡ºÉ°Ä®o¦µ¹¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³ªµ¤¡¹¡°Ä °´n°Á¸É¥ªµªÅ¥¸É¤¸n°¦· ¬´ Îµ
Á¸É¥ª ABC ¹É ¨µµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨µ¤µ¦¦» ¨µ¦«¹¬µÅo´ n°Å¸Ê Ä®oªµ¤Îµ´oµ
¤´»Á«rÂ¨³¸¤µ¦· µ¦ oµ¸É¡´ oµ°µ®µ¦ oµ¦³ªµ¦Â¨³oµ¡µ®³°¥¼Än ¦³´¤µ
´¨¥µ ¤¤µ¥r (2541) ÅoµÎ µ¦ª·¥´ Á¦ºÉ ° ´ ´¥¸É ¤¸¨¦³n°µ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É ¥ª
µ¥³Á¨ µ¦ª·¥´ Ä¦´Ê¸Ê ¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°«¹¬µ£µ¡´ªÉ Å °´n°Á¸É¥ªÂ¨³Â®¨nn°Á¸É¥ª
¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª ´ ´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°µ¦´· Ä¤µn°Á¸É¥ª ¦ª¤´ÊÁ¦¸ ¥Á¸¥´ ®µÂ¨³
Ã°µµµ¦¨µ °Â®¨nn°Á¸É¥ª µµ¦«¹¬µ¡ªnµ µ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª n ªÄ®n¤µ
Á¡ºÉ°µ¦¡´n°®¦º °¡´¢ºÊ ÄoÁª¨µ¡Îµ´Á¨¸É¥ 1-2 º Äµ¦¤µÂn¨³¦´Ê¤¸nµÄonµ¥oµ¸É¡´ nµÁ·
µ 500 – 1,499 µn°¦´Ê n ªnµÄonµ¥Äµ¦ºÊ° ° µÎÉµªnµ 500 µ µ¦Á·µ¤´Åoª¥
Á°®¦º °¨»n¤Á¡µ³¦°¦´ª Ã¥Äo¦¥rnª´ªÁÈ ¡µ®³ o°µ¦ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦n°
Á¸É¥ª¤µ¸É» n ªºÉ °¸É¤¸¨n°µ¦¤µÁ¸É¥ª¤µ¸É» º° ºÉ °»¨ Äµ¦¤µÁ¸É¥ª³¡´Â¦¤¸É´ ³Ã¨
¦´¦³µ°µ®µ¦¸É¦oµ°µ®µ¦ n ªÄ®nÁ¥¤µÁ¸É¥ªÁ¡¦»¦¸Â¨oª¦³´Ä¹¨´¤µÁ¸É¥ª°¸ ´n°
Á¸É¥ªÄ®oªµ¤Îµ´´´ ´¥¸É¤¸¨n°µ¦´· Ä¤µn°Á¸É¥ªoµµ¸É¤µ¸É» ¦°¤µº° µ¦
¤µ¤ Â¨³´n°Á¸É¥ª¸É¤¸ °µ¥» Á¡« °µ¸¡ µ¦«¹¬µÂ¨³£¼¤·¨µÎ ÁµÂnµ´Ä®oªµ¤Îµ´n°
´ ´¥¸É¤¸¨n°µ¦´· Ä¤µÁ¸É¥ªÅ¤nÂnµ´ Ä®oªµ¤Îµ´n°´ ´¥¸É¤¸¨n°µ¦´· Ä¤µÁ¸É¥ª
Ânµ´°¥nµ¤¸¥´ Îµ´¸É 0.05
¦´  ¸ ¥ r ¡´ ³¦µ(2552) Åo«¹  ¬µª·  ´¥ Á¦ºÉ °  Âªµµ¦¡´ µ¨µµ¦n ° Á¸É ¥ ª´ ®ª´
°»¨¦µµ¸ Ã¥¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°«¹¬µ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª ªµ¤·Á®ÈÁ¸É¥ª´µ¦¡´µµ¦
n°Á¸É¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸ ªµ¤o°µ¦¡´µ¨µµ¦n°Á¸É¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸ Â¨³ªµ¤
µ¤µ¦µµ¦Â n ´ Ä°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸ Á¡ºÉ°´Îµ °o ¤¼¨Âªµµ¦
¡´µ¨µµ¦n°Á¸É¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸ ¨µ¦ª·¥´ ¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªn ªÄ®n¤¸ª´ »¦³r
®¨´Á¡ºÉ°µ¦¡´n°Â¨³µ¦n°Á¸É¥ªÃ¥Á·µn°Á¸É¥ªÄnªª´®¥»´ ´ §¬rÂ¨³Á·µn°
Á¸É¥ª´¦°¦´ªÃ¥¦n ª´ª ÂÅÁoµÁ¥È¨´ Ã¥°µ¦n°Á¸É¥ªÁ·· Áª« ºÉ°·¦¦¤
µ¦nµ¥¦¼ Â¨³¤ª·ª·ª´«r ¤¸nµÄonµ¥Äµ¦n°Á¸É¥ªÅ¤nÁ· 3,000 µ ¹É ºÉ °»¨ (µn°µ)
µ¤µ¦Á µo ¹´n°Á¸É¥ªÅo¸ ¨µ¦°¤¤·µ °´n°Á¸É¥ª ¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªµªÅ¥
¤¸µ¦«¹¬µ °µ¸ ¡Â¨³µ£µ¡Ânµ´¤¸ÂªÃo¤¨´¤µn°Á¸É¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸ Ânµ
´ Â¨³¤¸ ªµ¤o°µ¦¡´µ¨µµ¦n°Á¸É ¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸ Ê ´ oµµ¦¡´µ·É Âª¨o°¤
Â¨³Ã¦¦oµ¡ºÊµµ¦¦· µ¦Â¨³·É °Îµª¥ªµ¤³ª °´®ª´°»¨¦µµ¸ Ânµ´ n ª
ÂªµÄµ¦¡´µ¨µµ¦n°Á¸É¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸ º° ª¦¤¸µ¦¦oµ¤µ¦µ»£µ¡ °
· oµÂ¨³µ¦¦· µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª ¤¸µ¦¡´µÃ¦¦oµ¡ºÊµµ¦¦· µ¦Â¨³·É °Îµª¥ªµ¤
³ªÄÂ®¨nn°Á¸É ¥ªÄ®o¸ Ê ¹ ¤¸ µ¦n Á¦· ¤ªµ¤¦n ª¤¤º °´¦³Á«Á¡ºÉ°oµÁ¸É ¥ª´µ¦n°
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Á¸É¥ª¦n ª¤´ ª¦¤¸µ¦n Á¦· ¤µ¦¦³µ´¤¡´rµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµn°ÁºÉ° ¤¸µ¦¡´µ»£µ¡· oµ
° µ Â¨³ °¸É¦³¨¹Ä®oÅo¤µ¦µ ¤¸µ¦n Á¦· ¤Ä®o¦³µ¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¡´µÂ®¨nn°
Á¸É ¥ªÁ¡ºÉ°ÁÈ µ¦¦o µ¦µ¥ÅoÂ¨³ÁÈ µ¦¥¦³´» £µ¡¸ ª· °¦³µÄo°·É  Â¨³ª¦¤¸
µ¦n Á¦· ¤ª´¦¦¤Â¨³£¼¤·´µo°·ÉÃ¥n Á¦· ¤Ä®o¦³µ¸É¤¸ªµ¤¦¼ onµ¥°£¼¤·´µ¼n 
¦»n ®¨´n°Å
¤¤·µ
¼ªo ·¥´ ÅoµÎ °o ¤¼¨n ª»¨¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªµµ¦ªª¦¦¦¦¤
Â¨³´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µµ¤®¨´µ¦ °¢· ¨¨·  °Á¨°¦r ( Kotler, 2003) Îµ¤µ´ÊÁÈ 
¤¤·µº° ´ ´¥n ª»¨ÅoÂn Á¡« µ£µ¡ °µ¥» µ¦«¹¬µ ¦µ¥Åo °µ¸ ¡ £¼¤·¨µÎ Áµ ¸É
Ânµ´³n ¨n°µ¦Á¨º°n ª¦³¤µµ¦¨µ ÅoÂn ¨·£´r ¦µµ n°µµ¦´Îµ®nµ¥
µ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ ¡´µ ¦³ªµ¦Ä®o¦· µ¦ Â¨³·É Âª¨o°¤µµ¥£µ¡ ¸ÉÂnµ´
ª·¸µÎ Á·µ¦ª·¥´
µ¦ª·¥´ Á¦ºÉ °´ ´¥¸É ¤¸°·· ¡¨n°¡§· ¦¦¤µ¦n°Á¸É ¥ª °´n°Á¸É ¥ª¨»n¤Å¤rÄ´®ª´
°»¨¦µµ¸ÁÈ µ¦ª·¥´ Á·Îµ¦ª Ã¥¤¸ª· ¸µÎ Á·µ¦ª·¥´ ´n°Å¸Ê
¦³µ¦Â¨³¨»n¤´ª°¥n µ
¦³µ¦¸ÉÄoÄµ¦ª·¥´ ¦´Ê¸Ê ÅoÂn ¼o ¦· Ã£®¦º °´n°Á¸É¥ª¨»n¤Å¤rÉ ¹Á·µµ£¼¤·¨µÎ Áµ
nµ Ç (¦ª¤¹Ä´®ª´°»¨¦µµ¸ ªo ¥) ¤µn°Á¸É¥ªÄ´®ª´°»¨¦µµ¸ É ¹ ¤¸µÎ ª¤µ Â¨³Å¤n
¦µÂn°¹Îµ®nµ °¦³µ¦ÁÈ nµ°´r Á¡ºÉ°ÎµÅÁ· µ¦µ®µ¨»n¤´ª°¥nµ
¨»n ¤´ª°¥nµ¸É ÄoÄµ¦ª·¥´ º ° ¼o ¦· Ã£®¦º °´n °Á¸É ¥ª¨»n ¤Å¤r É ¹ Á· µµ£¼¤·¨µÎ Áµn µ Ç
(¦ª¤¹Ä´®ª´°»¨¦µµ¸ ªo ¥) ¸É¤µn°Á¸É¥ªÄ´®ª´°»¨¦µµ¸ Ä´ »´ Îµª 400 
¹ÉÎµ® µ¨»n¤´ª°¥nµÃ¥Äoµ¦µª·¸¥µ¤µÁn (Taro Yamane 1973 : 725 °oµ¹Ä °¤¦¦´r ¸Ã¦
£µ 2554 : 31) ¸É¦³´ªµ¤ÁºÉ°¤´É 95% Â¨³¥°¤¦´ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Äµ¦Á¨º°´ª°¥nµ 5%
ª· ¸  µ¦»n ¤ ´ª °¥nµ  (Sampling) Äoª· ¸  µ¦»n ¤ ´ª °¥nµ °¥nµ n µ ¥ÂÅ¤n ° µ«´¥ ªµ¤n µ ³ÁÈ 
(Non-probability Sampling) oª¥µ¦»n ¤´ª°¥nµÂ´Á°·( Accidental Selection)
´ªÂ¦¸ÄÉ o Äµ¦ª·¥´
´ªÂ¦¸ÉÄoÄµ¦ª·¥´ ¦´Ê¸Ê ¦oµ Ê ¹µµ¦ªª¦¦¦¦¤Â¨³µ¦°ªµ¤ÁºÉ°¤´É ¹É 
ÎµÂÁÈ  3 ¨»n¤ ´¸Ê
´ªÂ¦¨»n¤¸É 1 ´´¥n ª»¨ÅoÂn Á¡« µ£µ¡ °µ¥» ¦³´µ¦«¹¬µ ¦µ¥Åo °µ¸¡
Â¨³ £¼¤·¨µÎ Áµ
´ªÂ¦¨»n¤¸É 2 ´´¥µoµn ª¦³¤µµ¦¨µ ÅoÂn ¨·£´r ¦µµ n°µµ¦´
Îµ®nµ¥ µ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ ¡´µ ¦³ªµ¦Ä®o¦· µ¦ Â¨³ ·É Âª¨o°¤µµ¥£µ¡
7

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

´ªÂ¦¨»n¤¸É 3 ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °¨¼oµ¨»n¤Å¤r ÅoÂn ¨´¬³¼o ¦· Ã£ ¡§·¦¦¤
µ¦ºÊ° Á®»¨Äµ¦ºÊ° ¼o ¸É¤¸nª¦n ª¤Äµ¦´· ÄºÊ° nªÁª¨µÄµ¦ºÊ° ¨´¬³µ¸É¸É·¥¤ºÊ°
Â¨³ ª·¸µ¦¸É·¥¤ºÊ°
¹É µ¦°¤·µ ´ªÂ¦¨»n¤¸É 1 ³Îµ®oµ¸ÉÁÈ ´ªÂ¦oÂ¨³´ªÂ¦¨»n¤¸É 2 ³Îµ
®oµ¸ÉÁÈ ´ªÂ¦µ¤
µ¦¦o µÁ¦ºÉ°¤º°Â¨³ÁÈ¦ª¦ª¤ o °¤¼¨
¼ªo ·¥´ ¦oµÂ°µ¤ Ã¥¦oµÂ¦n µµµ¦ªª¦¦¦¦¤Â¨³ÎµÁ µo ¼n ¦³ªµ¦
®µªµ¤ÁºÉ°¤´É ÅoÂ°µ¤´¤¼¦rÉ ¹Ân°°ÁÈ  3 n ªº°
n ª¸É 1 °o ¤¼¨n ª»¨ · °Â°µ¤ÁÈ ÂÎµ¦ª¦µ¥µ¦ (Check List)
n ª¸É 2 °o ¤¼¨Á¸É¥ª´¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °´n°Á¸É¥ª · °Â°µ¤ÁÈ Â
Îµ¦ª¦µ¥µ¦ (Check List)
n ª¸É 3 °o ¤¼¨Á¸É ¥ª´´ ´¥µµ¦¨µ¸É ¤¸¨n°¡§· ¦¦¤µ¦n°Á¸É ¥ª °´n°Á¸É ¥ª
¨´¬³Â°µ¤ÁÈ ¤µ¦µn ª¦³¤µnµ 5 ¦³´ (Rating Scale) ¦oµµ¤¤µ¦ª´ °¨·Á·¦r
(Likert Scale) Ã¥ÄoÁrÄµ¦´nª³ÂÁ¨¸É¥ (Best ,1981°oµ¹Ä Á¡ÈÂ ÂÂoª, 2542)
¼ªo · ¥´ Îµµ¦°Á¦ºÉ °¤º°¸ÉÄoÄµ¦¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ µ¤ Ê´ °´¸Ê
1.Á¦¸ ¥¤Â°µ¤µ °o ¤¼¨»·¥£¼¤· (Secondary Data) Ã¥µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨µµ¦
«¹¬µÁ°µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o Á°µ¦µª·µµ¦ Îµ¦µ ®´º ° ª·¥µ·¡r Â¨³ ÁªÈÅr (Website) nµÇ
2. µ¦®µªµ¤Á¸É ¥¦ÄÁºÊ °®µ (Content Validity) Ã¥µ¦Ä®o¼Áo ¸É ¥ªµÄµ¦ª·¥´ Ä®oµÎ
Â³Îµ ¨°¡·µ¦µªµ¤¼o°oµÁºÊ°®µ ªµ¤´Á ° °o Îµµ¤Â¨³¦³ÁÈÎµµ¤ Á¡ºÉ°ÁÈ 
ÂªµÄµ¦¦´¦» ÂoÅ °o ¡¦n °
3. µ¦®µªµ¤nµÁºÉ°º° (Reliability) °Á¦ºÉ °¤º° Îµµ¦°´´ª°¥nµÎµª 40 
Â¨oªÎµ¨µ¦°¤µ¦´Âo Å° (Pre-Test) Â¨³¨°Äo (Tryout) Á¡ºÉ°¡·µ¦µªµ¤
´Á °Îµµ¤nµÇ Ã¥Åo´¤£µ¬r ¼o °Â°µ¤ Á¸É ¥ª´ªµ¤Á µo ÄÄ °o ªµ¤nµÇ
´®µ¸É¡Ä ³°Â°µ¤ ¦ª¤´ÊÄ®o¼ o °Â°µ¤ª·µ¦r Â°µ¤´Êoª¥ Â¨oª
Îµ °o ¤¼¨¸ÉÅoµ¼o °Â°µ¤¤µ¦´¦»  ÂoÅ Á¸É ¥ª´µ¦Äo£µ¬µ ªµ¤Á®¤µ³¤ ªµ¤
´Á¦´»¤ Â¨³¨´¬³µ¦¦³µ¥ °o ¤¼¨ÄÂn¨³Îµµ¤ ®¨´µ¸ÉµÎ Á·µ¦ÂoÅ n ª¸É¡¦n °
Â¨oª¹ÎµÂ°µ¤¸ÉÂoÅ ¤¼¦rÄo´ ¨»n¤´ª°¥nµ¸ÉÅoµÎ ®ÅªoµÎ ®¦´µ¦Îµª·¥´ ¦´Ê¸Ê
4. ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ Ã¥Äo¼ o nª¥ª·¥´ ÂÂ¨³¦°ÁÈÂ°µ¤Ân¨»n¤´ª°¥nµ Ä¨´¬³
´Á°·¡ µ¤µ¸É¡´ ¸É´ ¦³»¤ Â¨³¸É°°¦oµ µ¥®¦º °Â· oµnµ Ç Á¤ºÉ°Åo¦´¨´¤µÎµµ¦
´Á¨º°Â°µ¤¸É¤¼¦r¦ 400 »¹®¥»ÂÂ°µ¤
5. ¦ª° °o ¤¼¨¸É¦ª¦ª¤¤µÅo Á¡ºÉ°¼ªnµ¤¸ °o ¤¼¨Äoµ¸É·¡¨µ ®¦º ° °o ¤¼¨¸ÉÅo¤µ´Ê
Å¤n¦´ªµ¤ÁÈ ¦·  ¹É °µÁ· µµÁ®»nµÇ Án  ´ª°¥nµÄ®o °o ¤¼¨· Ä®o °o ¤¼¨¨µÁ¨ºÉ°
®¦º ° Å¤n Ä ®o °o ¤¼ ¨ ÁÈ o Ã¥Îµ µ¦¦ª°£µµ¤ªnµ ÄÂ°µ¤¤¸ n ª Å®oµ  ¤¸  µÎ
°Å¤n¤¼¦r¦oª ®¦º °¤¸µ¦´¹ °o ¤¼¨·¡¨µ°³Å¦oµ ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°ÎµÄ®o °o ¤¼¨¸É ´ ÁÈ¤µ
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Á·ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°o°¥¸É» ®¨´µ´Ê¦ª°ªµ¤°¨o°¦´ ° °o ¤¼¨µn ª Â¨³
°o ¸É¼ o °°Å¤n¦oª¤¼¦r Á¡ºÉ°µ¤µ¦o ° °o ¤¼¨¨ÄÁ¦ºÉ °°¤¡·ªÁ°¦rÅoÃ¥Å¤n¤¸´®µ
6. µ¦´¹Â¨³¨¦®´ °o ¤¼¨ Îµ °o ¤¼¨¸É°µ¤®¦º °´ÁÅo ¤µ´¦³Á¸¥Ä®o¦ª¤ÁÈ ®¤ª
®¤¼n Îµ °o ¤¼¨¸ÉÅo¨¦®´ ª·Á¦µ³®rÂ¨³Â¨ªµ¤®¤µ¥ÄÁ¦ºÉ °°¤¡·ªÁ°¦rn°Å

¦»ปผลการวิ
¨µ¦ª·จยั ¥´
สรุ
o° ¤¼ ¨ n ª »  ¨ °´ n ° Á¸É ¥ ª¨»n ¤ ´ª °¥nµ n ª Ä®n Á È Á¡«®·  ·  ÁÈ ¦o ° ¥¨³ 53.5
¤¸µ£µ¡¤¦ ¦o°¥¨³ 51.3 µ£µ¡Ã ¦o°¥¨³ 39.5 ¤¸°µ¥»¦³®ªnµ 30 – 44 ¸ ¦o°¥¨³ 46.8 Â¨³
°µ¥» 15 - 29 ¸ ¦o°¥¨³ 42.5 n ª¤µ¦³´µ¦«¹¬µ´Ê¦· µ¦¸ ¦o°¥¨³ 39.3 ¤¸¦µ¥Åon°Áº°
20,000 - 29,999 µ ¦o°¥¨³ 29.5 Â¨³¦µ¥Åon°Áº° 40,000 µ Ê ¹Å ¦o°¥¨³ 10.5 ¤¸°µ¸¡¨¼oµ
¦· ¬´ ¦o°¥¨³ 35.3 Îµ» ¦·n ª´ª®¦º °oµ µ¥ ¦o°¥¨³ 22.0 Â¨³¦´¦µµ¦®¦º °¡´µ¦´ª·µ®·
¦o°¥¨³ 17.8 £¼¤·¨µÎ Áµ°¥¼n ¦» Á¡¤®µ¦² ¦o°¥¨³ 30.3 Â¨³£µ³ª´°°Á¸ ¥Á®º° ¦o°¥¨³ 28.3
¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °¨»n¤´ª°¥nµ Á¥¤µÁ¸É¥ª´®ª´°»¨¦µµ¸¤µn° ¹¦o°¥¨³ 62.8
Â¨³Å¤nÁ¥¤µÁ¸É¥ª ¦o°¥¨³ 37.2 ¤µÁ¸É¥ªµ Ç ¦´Ê ¦o°¥¨³ 64.0 Ã¥Äo¦³¥³Áª¨µÄµ¦¡´Â¦¤Ã¥
Á¨¸É¥ 1-2 º ¦o°¥¨³ 58.8 Á µo ¡´´³Ã¨®¦º °¦¸ °¦r ¦o°¥¨³ 51.5 Â¨³Á µo ¡´Ã¦Â¦¤ Îµª¦o°¥
¨³14.25 Á¸ ¥nµÄonµ¥ (nµÄonµ¥ + nµ¸É¡´ + nµÁ·µ) Äµ¦n°Á¸É¥ªn°¦´Ê 5,000-9,999 µ
¦o°¥¨³ 31.8 Â¨³ 1,000 – 4,999 µ ¦o°¥¨³ 34.0 ÁÈ ´n°Á¸É¥ª¸É°¤µn°Á¸É¥ªÄnªÁ«µ¨
ª´®¥»´ ´ §¬r ¦o°¥¨³ 40.3 Â¨³¤µÁ¸É¥ªµ¤³ª ¦o°¥¨³ 39.8 ¤¸ª´ »¦³r °µ¦¤µÁ¸É¥ª
Á¡ºÉ°¡´n° 38.3 ¤µ¦³»¤ ´¤¤µ ¦o°¥¨³ 30.0 Â¨³¤µn°Á¸É¥ªÁ·ª´¦¦¤ ¦o°¥¨³ 21.4 ¨´¬³
µ¦Á·µn°Á¸É¥ªÂn ª´ª ¦o°¥¨³ 49.3 Â¨³ Á·µÅn°Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ¸É¥ª °®nª¥µ
¦o°¥¨³ 35.0 Á·µÃ¥¦n ª´ª ¦o°¥¨³ 38.5 Á·µÃ¥¦¸É®nª¥µ´®µÄ®o ¦o°¥¨³ 30.5 n ª
Ä®nµÎ ·¦¦¤¦³®ªnµµ¦n°Á¸É¥ªÃ¥µ¦Á¸É¥ª¤¦¦¤µ· ¦o°¥¨³ 52.0 Â¨³ Á¨º°ºÊ°· oµ ¦o°¥¨³
22.0 °Á·µn°Á¸É¥ª´¦°¦´ª ¦o°¥¨³ 44.5 Â¨³ °Á·µn°Á¸É¥ª´Á¡ºÉ° ¦o°¥¨³ 37.0
ÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª¸ÉÁÈ «·¨ª´¦¦¤ µÁ«µ¨ ¦o°¥¨³ 40.0 ÄÂ®¨nn°Á¸É¥ªÄ¨oµ¥Â
®¦º ° µo ¤Â ¦o°¥¨³ 38.8 ÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª¸ÉÁÈ £¼Á µ n µ ÎÊµ ÎÊµ ®¦º ° Á ºÉ° ¦o°¥¨³ 13.2
Åo¦´ nµªµ¦Äµ¦´· Än°Á¸É¥ªÃ¥Îµªµ¼°o ºÉ ¦o°¥¨³ 39.5 Åo¦´ nµªµ¦µ website
¦o°¥¨³ 25 Â¨³Åo¦´ nµªµ¦µÃ¦´«r ¦o°¥¨³ 20 ´n°Á¸É¥ª¸É´ · ÄÁ¨º°µ¸ÉÁ¸É¥ªoª¥
Á°·ÁÈ  ¦o°¥¨³ 37.3 ¦°¦´ª¤¸nª¦n ª¤Äµ¦´· Ä ¦o°¥¨³ 36.7 Á¡ºÉ° ¼ ¤¸nª¦n ª¤Äµ¦
´· Ä ¦o°¥¨³ 17.3
¨µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨Á¸É¥ª´´ ´¥µµ¦¨µ¸É¤¸¨n°¡§·¦¦¤µ¦¤µn°Á¸É¥ª Ã¥Â¥
ÁÈ ¦µ¥´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ Â¨µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥Äµ¦µ¸É 1 ´¸Ê
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µ¦µ¸É 1 ¨µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨Á¸É¥ª´´´¥µµ¦¨µ¸É¤¸¨n°¡§·¦¦¤µ¦¤µn°Á¸É¥ª
o °ªµ¤

X

S.D.

Â¨n µ

°´´

Â®¨nn°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤¹¼Ä ®¨µ®¨µ¥ Â¨³¤¸ºÉ°Á¸ ¥

3.75

0.84

¤µ

1

¤¸·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªµ¦¦¤µ·¸Éª¥µ¤

3.50

1.01

¤µ

2

¤¸·É°Îµª¥ªµ¤³ªµµ¦n°Á¸É¥ª ¸ÉÅo¤µ¦µ

3.42

0.71 µ¨µ

3

¦µµ´ª¦rn°Á¸É¥ª¤¸®¨µ¥¦³´¦µµ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤»¤o nµ

3.45

0.85 µ¨µ

1

¦µµ°µ®µ¦ ° µ °¸É¦³¨¹¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ Å¤nÂ¡

3.42

0.78 µ¨µ

2

¦µµ¸É¡´ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Å¤nÂ¡

2.52

1.68 µ¨µ

3

¤¸¦· ¬´ ÎµÁ¸É¥ªÁÈ Îµª¤µÄ®oÁ¨º°

3.70

0.72

¤µ

1

µ¦Á·µÅ¥´µ¸ÉnµÇ ³ªµ¥ Â¨³¨°£´¥

3.55

0.78

¤µ

2

¤¸n°µµ¦Á·µÄ®oÁ¨º°®¨µ®¨µ¥

3.50

0.93

¤µ

3

¡´µ¤¸ªµ¤» £µ¡ °n°o°¤ Â¨³ÁÈ ¤·¦

3.40

0.63 µ¨µ

1

¡´µÂnµ¥³°µÁ¦¸ ¥¦o°¥ ³°µ ª¥µ¤

3.40

0.61 µ¨µ

1

¡´µ¤¸ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´µ¸Én°Á¸É¥ªÁÈ °¥nµ¸

3.37

0.77 µ¨µ

3

¡´µÄ®o¦· µ¦oª¥ªµ¤³ª ¦ªÁ¦È ª

3.29

0.73 µ¨µ

1

µ¦Ä®o¦· µ¦ÁÈ ¦³Â¨³ÁÈ  Ê´ °Åo¤µ¦µ¤¸

3.25

0.78 µ¨µ

2

¼¦o ´ªµ¤·Á®È ®¦º °Â¦³Á¤·µ¦¦· µ¦

3.11

0.71 µ¨µ

3

µ¸Én°Á¸É¥ª¤¸¦¦¥µµ«¸³°µ Â¨³ª¥µ¤

3.80

0.72

¤µ

1

¤¸®°o ÎÊµ–» µ ³°µ Á¡¸¥¡° ³ª n°µ¦Äoµ

3.67

0.62

¤µ

2

รวม
¦ª¤

3.39

0.36 µ¨µ

¨·£´r (Product)

¦µµ (Price)

n°µµ¦´Îµ®nµ¥ (Place)

¡´µ (People)

¦³ªµ¦Ä®o ¦·µ¦ (Process)

·É Âª¨o °¤µµ¥£µ¡(Physical Evidence)
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการมา
ท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยว โดยแยกเป็ นรายปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีความดึงดูดใจ หลากหลาย มีชื่อเสี ยง
และการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ในระดับมาก ส่ วนการมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน เช่น ที่พกั อาหาร รถ
ที่ เพียงพอ มี ผลต่ อพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยวในระดับปานกลาง ปั จจัยทางการตลาด
ด้านราคา (Price) ได้แก่ ราคาทัวร์ ท่องเที่ยวมีหลายระดับราคา มีความเหมาะสมและคุม้ ค่า ราคาอาหาร
ของฝาก ของที่ระลึกมีความเหมาะสม ไม่แพง และ ราคาที่พกั มีความเหมาะสมไม่แพง มีผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ได้แก่ มีบริ ษทั นําเที่ยวเป็ นจํานวนมากให้เลือก การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ สะดวกสบาย และมีช่อง
ทางการเดินทางให้เลือกหลากหลาย เช่น รถตู ้ รถไฟ รถทัวร์ เครื่ องบิน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว ในระดับมาก ปั จจัยทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ได้แก่ มีการ
ลดราคา และสมนาคุณ ให้กบั นักท่องเที่ยว และสามารถได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ หรื อแผ่น
พับ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง ปั จจัยทางการตลาดด้านพนักงาน
(People) ได้แก่ พนักงานมีความสุ ภาพ อ่อนน้อม และเป็ นมิตร และพนักงานแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
สะอาด สวยงาม เท่ ากันที่ พนักงานมี ความรู ้ เกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยวเป็ นอย่างดี มีผลต่ อพฤติ กรรม
การท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยว ในระดับปานกลาง ปั จจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ
(Process) ได้แก่ พนักงานให้บริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว การให้บริ การเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน
ได้มาตรฐาน และมีตูร้ ับความคิดเห็น หรื อแบบประเมินการบริ การ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง ปั จจัยทางการตลาดด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวมีบรรยากาศดีสะอาด และสวยงาม และ มีหอ้ งนํ้า สะอาด เพียงพอ สะดวกต่อการ
ใช้งาน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในระดับมาก
เมื่อนําข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวทั้งหมดมาจัดลําดับ
ได้ผลดังตารางที่ 2 ดังนี้
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µ¦µ¸É 2 ¨µ¦Á¦¸ ¥¨Îµ´ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´´´¥µµ¦¨µ¸É¤¸¨n°¡§·¦¦¤µ¦¤µn°Á¸É¥ª
o °ªµ¤

X

S.D.

Â¨n µ

°´´

1.µ¸Én°Á¸É¥ª¤¸¦¦¥µµ«¸³°µ Â¨³ª¥µ¤

3.80

0.72

¤µ

1

2.Â®¨nn°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤¹¼Ä ®¨µ®¨µ¥ Â¨³¤¸ºÉ°Á¸ ¥

3.75

0.84

¤µ

2

3.¤¸¦· ¬´ ÎµÁ¸É¥ªÁÈ Îµª¤µÄ®oÁ¨º°

3.70

0.72

¤µ

3

4.¤¸®°o ÎÊµ–» µ ³°µ Á¡¸¥¡° ³ª n°µ¦Äoµ

3.67

0.62

¤µ

4

5.µ¦Á·µÅ¥´µ¸ÉnµÇ ³ªµ¥ Â¨³¨°£´¥

3.55

0.78

¤µ

5

6.¤¸n°µµ¦Á·µÄ®oÁ¨º°®¨µ®¨µ¥

3.50

0.93

¤µ

6

7.¤¸·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªµ¦¦¤µ·¸Éª¥µ¤

3.50

1.01

¤µ

7

8.¦µµ´ª¦rn°Á¸É¥ª¤¸®¨µ¥¦³´¦µµ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤»¤o nµ 3.45

0.85 µ¨µ

8

9.¤¸·É°Îµª¥ªµ¤³ªµµ¦n°Á¸É¥ª ¸ÉÅo¤µ¦µ

3.42

0.71 µ¨µ

9

10.¦µµ°µ®µ¦ ° µ °¸É¦³¨¹¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ Å¤nÂ¡

3.42

0.78 µ¨µ

10

11.¡´µ¤¸ªµ¤» £µ¡ °n°o°¤ Â¨³ÁÈ ¤·¦

3.40

0.63 µ¨µ

11

12.¡´µÂnµ¥³°µÁ¦¸ ¥¦o°¥ ³°µ ª¥µ¤

3.40

0.61 µ¨µ

12

13.¡´µ¤¸ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´µ¸Én°Á¸É¥ªÁÈ °¥nµ¸

3.37

0.77 µ¨µ

13

14.¤¸µ¦¨¦µµ Â¨³¤µ» Ä®o´ ´n°Á¸É¥ª

3.30

0.61 µ¨µ

14

15.¡´µÄ®o¦· µ¦oª¥ªµ¤³ª ¦ªÁ¦È ª

3.29

0.73 µ¨µ

15

16.µ¦Ä®o¦· µ¦ÁÈ ¦³Â¨³ÁÈ  Ê´ °Åo¤µ¦µ¤¸

3.25

0.78 µ¨µ

16

17.¼¦o ´ªµ¤·Á®È ®¦º °Â¦³Á¤·µ¦¦· µ¦

3.11

0.71

µ¨µ

17

18.µ¤µ¦¦´ °o ¤¼¨µ¦n°Á¸É¥ªÅoµÁªÈÅr®¦º °
µÃ¦«´¡r

2.82

0.75 µ¨µ

18

19.¦µµ¸É¡´ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ Å¤nÂ¡

2.52

1.68 µ¨µ

19

3.39

0.36 µ¨µ

¦ª¤
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม พบว่าปั จจัยทางการตลาดโดยรวมมีผล
ต่อพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวมากที่สุดได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีบรรยากาศดี สะอาด และสวยงาม โดย
มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.80 ปั จจัยที่ส่งผลรองลงมาคือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีความดึงดูดใจ หลากหลาย และมีชื่อ
เสี ยงโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.75 ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตํ่าสุ ดได้แก่ ด้านราคาที่พกั ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.52
ผลการทดสอบสมมติฐานซึ่ งกล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา
รายได้ อาชี พ ภูมิลาํ เนา ที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อการเลือกส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ดงั แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

Price

Place

Promotion

People

Process

Á¡«

X

X

X

X

X

O

X

µ£µ¡

X

X

X

X

X

X

X

°µ¥»

X

X

X

X

X

X

X

¦³´µ¦«¹¬µ

X

X

X

X

X

X

X

¦µ¥Åo

O

X

X

O

X

X

O

°µ¸¡

X

X

X

X

X

X

X

£¼¤·¨µÎ Áµ

X

X

X

X

X

X

X

´´¥n ª»¨

Physical
Evidence

Product

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลและการ
เลือกส่ วนประสมทางการตลาด

®¤µ¥Á®»
X ®¤µ¥¹  ´  ´¥ n ª »  ¨¸É n µ ´ Ä®o ªµ¤Îµ ´ n ° ´  ´¥ µµ¦¨µ Å¤n Â n µ ´
¸É¦³´´¥Îµ´ 0.05
O ®¤µ¥¹ ´ ´¥n ª»¨¸Énµ´Ä®oªµ¤Îµ´n°´ ´¥µµ¦¨µ Ânµ´ ¸É¦³´´¥
Îµ´ 0.05
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µ¨µ¦°¤¤·µ´µ¦µ¸É 3 ¡ªnµ ¨»n¤´ª°¥nµ¸É¤¸ µ£µ¡ °µ¥» ¦³´µ¦«¹¬µ
°µ¸¡ Â¨³ £¼¤·¨µÎ Áµ ¸Énµ´Ä®oªµ¤Îµ´n°´ ´¥µµ¦¨µ¸É¤¸¨n°¡§·¦¦¤µ¦¤µn°Á¸É¥ª
Å¤nÂnµ´°¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
n ª¨»n¤´ª°¥nµ¸É ¤¸Á¡«nµ´Ä®oªµ¤Îµ´n°´ ´¥µµ¦¨µ¸É ¤¸¨n°¡§· ¦¦¤µ¦
¤µn°Á¸É¥ª Å¤nÂnµ´ ¥Áªooµ¦³ªµ¦Ä®o¦· µ¦ (Process) ¦³ÁÈ¡´µÄ®o¦· µ¦oª¥
ªµ¤³ª ¦ªÁ¦È ª ¹É ¨»n¤´ª°¥nµÁ¡«µ¥Ä®oªµ¤Îµ´¤µªnµÁ¡«®· °¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É
¦³´ 0.05
¨»n ¤ ´ª °¥n µ ¸É ¤¸ ¦ µ¥Åon µ ´ Ä®o  ªµ¤Î µ ´ n ° ´  ´¥ µµ¦¨µ oµ ¦µµ (Price)
n °µµ¦´Îµ®n µ¥ (Place) ¡´µ (People) ¦³ªµ¦Ä®o¦· µ¦ (Process) Å¤nÂnµ
´ n ª¦³ÁÈ¸É¨»n¤´ª°¥nµ¸É¤¸¦µ¥Åonµ´Ä®oªµ¤Îµ´n°´ ´¥µµ¦¨µÂnµ´º°
oµ¨·£´r (Product) oµµ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ (Promotion) Â¨³ ·É Âª¨o°¤µµ¥£µ¡ (Physical
Evidence) ¹  Îµ µ¦Á¦¸ ¥ Á¸ ¥ ¦µ¥¼n Ä Ân ¨ ³¦³ÁÈ  ¸É Â n µ ´ Ã¥µ¤µ¦¦»  Åo´ ¸Ê
¨»n¤´ª°¥nµ¸É¤¸¦µ¥Åonµ´Ä®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈµ¦¤¸·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªµ¦¦¤µ·
¸Éª¥µ¤Ânµ´ Á¦¸ ¥µ¤¨Îµ´µ¤µÅ®µo°¥´¸Ê ¼¤o ¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 10,000-19,999 µ
¼¤o ¸ ¦µ¥ÅoÉ µÎ ªnµ 5,000 µ ¼¤o ¸ ¦µ¥Åo 40,000 µ Ê ¹ Å Â¨³¼¤o ¸ ¦µ¥Åo¦³®ªnµ 50,000 – 9,999
µ Ä®oªµ¤Îµ´Ä¦³ÁÈ¸Ê ¦³´¤µ ¼o ¸É¤¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 20,000-29,999 µÄ®oªµ¤Îµ´
´¦³ÁÈ¸Ê Ä¦³´µ¨µ Â¨³¼o ¸É ¤¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 30,000 – 39,999 µÄ®oªµ¤Îµ´´
¦³ÁÈ¸Ê Ä¦³´o°¥¤µ ¨»n¤´ª°¥nµ¸É¤¸¦µ¥Åonµ´Ä®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈµ¦¤¸·É°Îµª¥
ªµ¤³ªµµ¦n°Á¸É¥ª ¸ÉÅo¤µ¦µÂnµ´ Á¦¸ ¥µ¤¨Îµ´µ¤µÅ®µo°¥´¸Ê ¼¤o ¸
¦µ¥Åo¦³®ªnµ 30,000 – 39,999 µÄ®oªµ¤Îµ´´µ¦¤¸·É°Îµª¥ªµ¤³ªµµ¦n°Á¸É¥ª
¸ÉÅo¤µ¦µ Ä¦³´¸É¤µ¸É» n ª¼¤o ¸¦µ¥ÅoÉµÎ ªnµ 5,000 µ ¼¤o ¸¦µ¥Åo 40,000 µ Ê ¹Å
¼¤o ¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 50,000 – 9,999 µ ¼o ¸É¤¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 10,000-19,999 µÄ®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈ¸Ê
Ä¦³´¤µ Â¨³ ¼o ¸É¤¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 20,000-29,999 µÄ®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈ¸ÊÄ¦³´µ¨µ
¼o ¸É ¤¸¦µ¥ÅoÂn µ´Ä®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈµ¦¨¦µµ Â¨³¤µ»  Ân µ´ Á¦¸ ¥µ¤
°´´µ¦Ä®oªµ¤Îµ´µ¤µÅ®µo°¥ Åo´ ¸Ê ¼¤o ¸ ¦µ¥Åo 40,000 Ê ¹ Å ¼¤o ¸ ¦µ¥Åo¦³®ªnµ
30,000 - 39,999 µ ¼¤o ¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 10,000-19,999 µ ¼¤o ¸¦µ¥ÅoÉµÎ ªnµ 5,000 µ ¼¤o ¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ
5,000 - 9,999 µ Â¨³¼¤o ¸ ¦ µ¥Åo¦ ³®ªnµ  20,000 - 29,999 µ ¹É  ¼o ¸É ¤¸ ¦ µ¥Åon µ ´ ´Ê ®¤
Ä®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈ¸Ê Ä¦³´µ¨µ ¼o ¸É ¤¸¦µ¥ÅoÂn µ´Ä®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈ
´ ´¥·É Âª¨o°¤µµ¥£µ¡oµ®o°ÎÊµ–» µ ³°µ Á¡¸¥¡° ³ª n°µ¦ÄoµÂnµ´
Á¦¸ ¥µ¤°´´µ¦Ä®oªµ¤Îµ´µ¤µÅ®µo°¥ Åo´ ¸Ê ¼¤o ¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 30,000-39,999 µ
¼¤o ¸¦µ¥Åo 40,000 µ Ê ¹Å ¼¤o ¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 10,000-19,999 µ Â¨³¼¤o ¸¦µ¥Åo ÎÉµªnµ 5,000
µ Ä®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈ¸Ê Ä¦³´¤µ Â¨³ ¼¤o ¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 5,000-9,999 µ Â¨³¦³®ªnµ
20,000 - 29,999 µ Ä®oªµ¤Îµ´´¦³ÁÈ¸Ê Ä¦³´µ¨µ
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อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวจะเห็ นได้ว่า นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ มาท่ องเที่ ยวใน
ช่ วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่ องจากจังหวัดอุบลราชธานี มีประเพณี ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์และ
มี ชื่ อ เสี ย งระดับ โลกซึ่ ง ได้แ ก่ ป ระเพณี แ ห่ เ ที ย นเข้า พรรษา(เดลิ นิ ว ส์ , 2555) นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่
มี ความนิ ยมลักษณะการเดิ นทางไปท่ องเที่ ยวโดยรถส่ วนตัว เนื่ องจากจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่
ท่ องเที่ ยวต่างๆ ในลักษณะห่ างกันและกระจัดกระจาย และยังอยู่ติดกับแหล่งท่ องเที ยวชายแดนเช่ น
ช่องเม็ก โขงเจียมเป็ นต้น ดังนั้นการเดินทางไปท่องเที่ยวโดยรถส่ วนตัวจะทําให้เกิดความคล่องตัวสู งกว่า
ไปกับกลุ่มทัวร์และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ารถรับจ้างซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัชนีย ์ พัฒนะราช (2552)
จากผลการศึ กษาปั จจัยทางการตลาดโดยรวมปรากฏว่า มี ผลต่ อพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.39 แสดงให้เห็นว่าทางผูป้ ระกอบการและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องของจังหวัดอุบลราชธานี ยังสามารถปรั บปรุ งการบริ การตามปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดแต่ละด้านให้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยทางการตลาดเป็ นรายด้านพบว่าปั จจัยทาง
การตลาดด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) มี ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ เป็ นปั จ จัย ทางการตลาดซึ่ ง สัม พัน ธ์ กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ดัง ที่
กัลยา สมมาตย์ (2541) กล่ าวไว้ว่าการที่ นักท่ องเที่ ยวจะไปเที่ ยวได้น้ ัน ต้องมี สิ่งกระตุ น้ และสภาพ
แวดล้อมที่ดี ที่จะทําให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพอใจและมีความสุ ขที่ได้มาเที่ยว สิ่ งสําคัญที่นกั ธุรกิจแต่ละ
กลุ่มต้องการเหมือนกัน คือ ความสวยงาม ความสะดวกรวดเร็ วในการเดิ นทาง รวมถึงความต้องการ
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการติดต่อธุ รกิ จ ส่ วนปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในระดับค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดได้แก่ดา้ น ราคา (Price) เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานียงั ไม่ใช่จงั หวัด
ที่มีชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยวโดยรวมในระดับประเทศสู งนัก เมื่อเทียบกับจังหวัดที่มีชื่อเสี ยงด้านการ
ท่องเที่ยวเช่นชลบุรี ภูเก็ต หรื อเชียงใหม่ (กานต์ชนก ดาบสมเด็จ, 2553) ดังนั้นจึงทําให้การรับรู ้ปัจจัยด้าน
ราคาของนักท่องเที่ยวอยูใ่ นเกณฑ์ราคาตํ่า ปั จจัยด้านราคาจึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากนัก
ด้านการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญด้านสถานที่ ท่องเที่ ยวมี บรรยากาศดี แหล่งท่องเที่ ยว
มีความดึงดูดใจ มีบริ ษทั นําเที่ยวเป็ นจํานวนมากให้เลือก การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ สะดวกสบาย
และปลอดภัย มีช่องทางการเดินทางให้เลือกหลากหลาย มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
ดังที่งานวิจยั ของ ชลัมพล ธนประสิ ทธิ พฒั นา (2547) ซึ่ งพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะให้ความสําคัญ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ด้านอาหาร ด้านพาหนะ และมัคคุเทศก์ทีมงานบริ การ เป็ นอันดับต้น ๆ
ส่ ว นใหญ่ ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี เ พศต่ า งกัน ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การมาท่องเที่ยว ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ประเด็นพนักงานให้บริ การด้วยความสะดวก
รวดเร็ ว ต่างกัน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเพศชายให้ความสําคัญมากกว่าเพศหญิง เนื่ องจากสังคมครอบครัวไทย
เพศชายเป็ นผูน้ าํ ในการติดต่อธุ รกิจหรื อการจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวดังนั้น กลุ่มตัวอย่างเพศชายจึงสนใจ
ในความสะดวกรวดเร็ วมากกว่าเพศหญิง และส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันให้ความสําคัญต่อปั จจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวต่างกันในหลายประเด็นเนื่ องจากรายได้ต่างกันมักจะ
มีความต้องการทางการตลาดแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัชนี ย ์ พัฒนะราช(2552) ซึ่ งกล่าวไว้
ว่าสถานภาพที่แตกต่างกันมีความต้องการการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน
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