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การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีผลตอการใชบรกิารแหลง
ทองเที่ยว CICADA อําเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ของนกัทองเที่ยวชาวไทย 

Behaviour and Marketing Mixes Factor Affecting to Using Services the Tourist Attraction of 
CICADA  Amphur Huahin  Prachuap Khiri Khan  The Case Study of Thai Tourist 

 
พิรดา อุบลนอย  และดาริกา ศรีคุณแสน 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการใชบริการ

แหลงทองเที่ยวCICADA อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมนักทองเที่ยว

ชาวไทยในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิจัย คือ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญ เปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท สวนใหญประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท การศึกษาระดับปริญญาตรี พฤติกรรมการทองเที่ยว CICADA พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวน

ใหญมาเที่ยวที่CICADA เปนครั้งที่2 และสวนใหญมาทองเที่ยวกับครอบครัว พาหนะในการเดินทาง ใชรถยนต

สวนตัว ระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวหัวหิน 2 คืน 3 วัน และนักทองเที่ยวสวนใหญใชจายในการเที่ยว CICADA

ในแตละครั้งเปนเงิน 501 – 1,000 บาท ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดบริการดานลักษณะ

กายภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ ดานราคา ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดาน

การสงเสริมการตลาด  ตามลําดับ 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาดบริการ, CICADA        

 
ABSTRACT 

 The objective of this research is to study marketing mix factors that affect using services at 

the tourist attraction CICADA in Amphur  Huahin,  Prachuap Khiri Khan. The sample consisted of 400 

Thai tourists in Amphur Huahin, Prachuap Khiri Khan. Questionnaires were used as the data 

collection instrument. Statistical methods used were frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. It was found that most of the sample participants were females between the ages of 25-34 

years old, with monthly income ranging from 10,001-20,000 baht. The majority held a company officer 

position and had already obtained a bachelor's degree. It was found that, of these Thai tourists, most 

came to tour CICADA for the second time and the majority came to the travel with their family. 

Individual automobiles were the most common vehicles used by these tourists. The average period of 

time that they spent in Huahin was between 2-3 days, and the majority of them spent 501 – 1,000 baht 

on touring in CICADA. It was found that the sample placed more emphasis on physical character. 
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Outside of this, the sample focused on products, place, price, personnel, procedure and push 

marketing respectively. 

Key Words : Service Marketing Mix, CICADA 
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บทนํา 
 หัวหิน เปนที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียง จนทําใหเปนที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพราะดวยภูมิ

ประเทศที่งดงาม น้ําทะเลใส หาดทรายขาว อากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งอัธยาศัยไมตรีที่งดงามของชาวหัวหิน จึงทําให

หัวหินเปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยวชาวไทยมากวารอยป และยังเปนที่นิยมของชาวตางชาติทั้งใกลและไกล ที่

มักนิยมมาทองเที่ยวพักผอนที่เมืองไทย (ปยะวดี ถาวร:2554) สถานที่ทองเที่ยวก็มีมากมายหลายรูปแบบ ขี่มา

เที่ยวริมชายหาด ไปกราบสักการะหลวงปูทวดที่วัดหวยมงคล เลนไครเซิรป ตีกอลฟ และยังมีอีกมุมมองหนึ่งนั่น

คือ “ศิลปะ” ศิลปะแรกคือ ศิลปะทางสถาปตยกรรมสถานีรถไฟหัวหิน เปนสถานีรถไฟที่เกาแกและสวยงามที่สุด

ของประเทศไทย ศิลปะทางธรรมชาติ “ชายหาดหัวหิน” หาดทรายขาว น้ําทะเลใส ลมพัดเย็นสบาย อากาศที่

บริสุทธิ์ และทองฟาที่ปลอดโปรง พรอมกับกิจกรรมชายหาดมากมาย ศิลปะตอไปคือ ตลาดนัดศิลปะ “ตลาด

จั๊กจั่น” (CICADA MARKET)ตลาดแหงนี้เปนแหลงรวบรวมชิ้นงานศิลปะรวมสมัยแขนงตางๆ รวมถึงส่ิงประดิษฐ 

งานแฮนดเมด ของตกแตงบาน เส้ือผา ส่ิงของเครื่องใชมือสอง สินคาเอสเอ็มอีที่มีแนวคิดสรางสรรค เพื่อนํามา

แสดงและจําหนายในสไตลเปดเสื่อ สถานที่ตกแตงสวยงาม เปนสวนกวาง ใชสีขาวเปนหลักในการตกแตง มีมุม

นั่งเลนและรับประทานอาหาร พรอมทั้งรานกาแฟสวยเกใหนั่งอีกดวย ของที่นํามาจัดจําหนายแตละรานก็จะไมซ้ํา

กัน เมื่อมาเดินที่นี่ตองมีของติดไมติดมือกลับบานแนนอน และมีลานเวทีกลางแจงจัดแสดงดนตรีสด การรายรํา 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งถาหากคนที่มาเที่ยวมีความสามารถในการรองเพลงก็ขึ้นไปรวมกับบนเวทีไดเลย 

หรือมีอะไรดีก็สามารถนํามาโชวกันได ตลาดจั๊กจั่น เปดบริการทุกวันศุกร-เสาร-อาทิตย ชวงเย็นเปนตนไป (คูหู

เดินทาง:,2553) 

 จึงเปนที่นาสนใจวาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการแหลงทองเที่ยว CICADA มีอะไรเปนตัวกําหนด มี

ปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ในที่นี้ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการใชบริการแหลงทองเที่ยว 

CICADA อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 
วัตถุประสงคในการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตรที่ใชในการเลือกใชบริการสถานที่ทองเที่ยว CICADA 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการสถานที่ทองเที่ยว  CICADA อําเภอหัวหิน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

 3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสถานที่ทองเที่ยว CICADA อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการใชบริการแหลงทองเที่ยว CICADA อ.หัวหิน  

จ.ประจวบคีรีขันธ ของนักทองเที่ยวชาวไทย” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  

  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย ไดแก กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในอําเภอหวัหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จาํนวน 400 คน ซึ่งเก็บตัวอยางแบบตามสะดวก ระหวางวันที่ 3 – 17 กันยายน 2554  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบปลายปดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคําถามจํานวน  6 ขอ  

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยว CICADA ประกอบดวย

คําถาม จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการทองเที่ยว CICADA

ของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่

จําหนาย ดานการสงเสริม ดานพนักงาน ดานกระบวนการ ดานลักษณะกายภาพ จํานวนรวม 37 ขอ ลักษณะ

คําถามเปนขอมูลแบบ Rating Scale ที่เปนการใหความสําคัญในปจจัยแตละดานโดยแตละขอมีคําตอบใหเลือก 

5 ระดับ  

การสรางแบบสอบถามทําโดยปรับปรุงจากงานวิจัยของ ฤทัยรัตน กล่ินมาลัย (2551) และนําไปให

ผูเชี่ยวชาญทางดานการตลาด และการวิจัย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น นําแบบสอบถามไป

ทดสอบกับกลุมตัวอยางทดสอบ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยไปเที่ยว CICADA อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน 40 ชุด และทดสอบความเที่ยง (Reliability) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

เทากับ 0.884 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  

เมื่อไดเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว จึงไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ 

จากนั้น ตรวจใหคะแนนตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ 

เห็นดวยมากที่สุด  ให  5  คะแนน 

เห็นดวยมาก  ให  4  คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง  ให  3  คะแนน 

เห็นดวยนอย  ให  2  คะแนน 

เห็นดวยนอยที่สุด  ให  1  คะแนน  

 จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และวิเคราะห

หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลความคิดเห็นจากคาเฉลี่ย 

ดังนี้ 

 4.21-5.00  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

 3.41-4.20  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

 2.61-3.40  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 1.81-2.60  หมายถึง  เห็นดวยนอย 

 1.00-1.80  หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
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ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  

1. ขอมูลสวนบุคคล  
จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง (รอยละ 53.25) อายุระหวาง 25-34 ป (รอย

ละ 33) รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท (รอยละ 31.50) สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ 

32) การศึกษาระดับปริญญาตรี(รอยละ 59)  มีภูมิลําเนาในภาคกลางรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จําแนกกลุมตัวอยางตามขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   

   หญิง 213 53.25 

   ชาย 187 46.75 

อายุ   

   25 – 34 ป  132 33.00 

   15 – 24 ป  96 24.00 

   35 – 44 ป  71 17.75 

   45 – 54 ป................................................... 

   55 ปขึ้นไป 

62 

39 

15.50 

9.75 

อาชีพ   

   พนักงานบริษัท 128 32.00 

   ธุรกิจสวนตัว 114 28.50 

   รับราชการ 92 23.00 

   นักเรียน/นักศึกษา                   66 16.50 

   อื่นๆ  - - 

รายไดตอเดอืน   

   10,001 - 20,000 บาท 126 31.50 

   ต่ํากวา 10,000 บาท 102 25.50 

   มากกวา 30,000 บาท 87 21.75 

   20,001 - 30,000 บาท 85 21.25 

ระดับการศึกษา   

   ปริญญาตรี  236 59.00 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 81 20.25 

  อนุปริญญา/ปวส. 

  สูงกวาปริญญาตรี 

  มธัยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 

36 

35 

12 

9.00 

8.75 

3.00 
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ที่อยูปจจุบัน 
  ภาคกลาง 

  กรุงเทพมหานคร 

  ภาคใต 

  ภาคอีสาน 

  ภาคเหนือ 

  ภาคตะวันตก 

  ภาคตะวันออก 

 

152 

141 

36 

22 

18 

16 

15 

 

38.00 

35.25 

9.00 

5.50 

4.50 

4.00 

3.75 

 
2 .พฤติกรรมการทองเที่ยว CICADA  
จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมาเที่ยวที่ CICADA 

เปนครั้งที่ 2 จํานวน 227 คน(รอยละ 56.75) และสวนใหญมาทองเที่ยวกับครอบครัว จํานวน 190 คน (รอยละ 

47.50)พาหนะในการเดินทาง ใชรถยนตสวนตัวมากที่สุด จํานวน 244 คน (รอยละ 61) ระยะเวลาที่ใชในการ

ทองเที่ยวหัวหิน 2 คืน 3 วัน จํานวน 220 คน (รอยละ 55) และนักทองเที่ยวสวนใหญใชจายในการเที่ยว CICADA

ในแตละครั้งเปนเงิน 501 – 1,000 บาท จํานวน 192 คน (รอยละ 48) 

 
3. เปรียบเทียบสวนประสมการตลาดบรกิารที่มีผลตอการใชบริการสถานที่ทองเที่ยว CICADA 
จากการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสถานที่ทองเที่ยว 

CICADA พบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ทางดานลักษณะ

กายภาพมากที่สุด ( x = 3.88) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ( x = 3.86)  ดานสถานที่ ( x = 3.77) ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ( x = 3.59) ดานราคา ( x = 3.73) ดานพนักงาน ( x = 3.69) ดานกระบวนการ ( x = 3.67) และ

ดานสงเสริมการตลาด( x = 3.58) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล

ตอการใชบริการแหลงทองเที่ยว CICADA อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด x  S.D. 
ระดับ 
ความหมาย 

ดานผลติภัณฑ 3.86 0.86 มาก 

ดานราคา 3.73 0.89 มาก 

ดานชองทางการจัดจาํหนาย 3.77 0.90 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.58 0.93 มาก 

ดานพนักงาน 3.69 0.80 มาก 

ดานกระบวนการ 3.67 0.84 มาก 

ดานลักษณะกายภาพ 3.88 0.93 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 3.74 0.87 มาก 
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     อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาของงานวิจัย เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการใชบริการแหลง

ทองเที่ยว CICADA อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งสรุปผลดังกลาวมาขางตน สามารถ

นําไปใชอภิปรายผล ดังนี้ 

 1. ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง (รอยละ 53.25) 

อายุระหวาง 25-34 ป (รอยละ 33) รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท (รอยละ 31.50) สวนใหญประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ 32) การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 59) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ศรีประภา 

ชัยวรวัฒน (2545) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอุทยาน

แหงชาติหมูเกาะชาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 25 – 34 ป จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพของนักทองเที่ยวสวนใหญคือพนักงานบริษัท โดยสวนใหญมีรายไดตอเดือน 

11,001-17,100 บาท 

2. พฤติกรรมการทองเที่ยว CICADA ของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวน

ใหญมาเที่ยวที่ CICADA เปนครั้งที่ 2 (รอยละ 56.75) และสวนใหญมาทองเที่ยวกับครอบครัว (รอยละ47.50) 

พาหนะในการเดินทาง ใชรถยนตสวนตัวมากที่สุด (รอยละ 61) ระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวหัวหิน 2 คืน 3 วัน 

(รอยละ 55)และนักทองเที่ยวสวนใหญใชจายในการเที่ยว CICADAในแตละครั้งเปนเงิน 501 – 1,000 บาท (รอย

ละ 48) สอดคลองกับงานวิจัย เกรียงไกร หนุนภักดี (2553) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและธุรกิจบริการ

ของนักทองเที่ยวชาวไทยในเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวเคยเดินทาง

มาเที่ยวหัวหินแลว 2-4 ครั้ง ระยะเวลาในการเที่ยวในหัวหินสวนใหญคือ 2-3 วัน มีวัตถุประสงในการเดินทางมา

หัวหินคือ ทองเที่ยว/พักผอน รูปแบบการเดินทางมาทองเที่ยวที่หัวหินสวนใหญ คือ รถยนตสวนบุคคล มีคาใชจาย

โดยรวมตอการทองเที่ยวในหัวหิน อยูในชวง 1,000-2,000 บาท 

 3. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการใชบริการแหลงทองเที่ยว CICADA พบวา 

กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ทางดานลักษณะกายภาพมาก

ที่สุด( x = 3.88) ซึ่งอยูในเกณฑที่มาก นกัทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญกับดาน มีการตกแตงสถานที่

สวยงาม รองลงมา คอื ดานผลิตภัณฑ ( x = 3.86) คือ มีการแสดงดนตรี/การละเลนที่นาสนใจ ดานสถานที่ ( x = 

3.77) คอื มีสถานที่ตั้งเหมาะสม ใกลแหลงชุมชน ดานราคา ( x = 3.77) คือไมมีการเก็บคาเขาชมสถานที่ ดาน

พนักงาน ( x = 3.69) คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธดียิ้มแยมแจมใส ดานกระบวนการ ( x = 3.67) คือ มีเวลา

เปด-ปด ใหบริการตามเวลา และดานสงเสริมการตลาด ( x = 3.58) คือ มีการจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลและวนั

สําคัญ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัย เกรียงไกร หนุนภักดี (2553) ศกึษา พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและ

ธุรกิจบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยในเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผลการศึกษาระดับ

ความสําคัญในการซื้อสินคาและบริการจากสวนผสมทางการตลาด ปจจัยทางดานภาพลักษณ(ลักษณะทาง

กายภาพ) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 ซึ่งจะอยูในเกณฑที่มาก ซึง่จะมีปจจัยที่สําคัญคือ ความสมบูรณ ความสวยงาม

ของธรรมชาตบิริเวณสถานที่ทองเที่ยว  
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      สรุป 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุระหวาง 

25-34 ป รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท การศึกษาระดับปริญญา

ตรี  

 พฤติกรรมการทองเที่ยว CICADA ของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมา

เที่ยวที่ CICADA เปนครั้งที่ 2 และสวนใหญมาทองเที่ยวกับครอบครัว พาหนะในการเดินทาง ใชรถยนตสวนตัว

มากที่สุด ระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวหัวหิน 2 คืน 3 วัน และนักทองเที่ยวสวนใหญใชจายในการเที่ยว 

CICADA ในแตละครั้งเปนเงิน 501 – 1,000 บาท  

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ พบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ทางดานลักษณะกายภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานสถานที่ ดานราคาดานพนักงาน ดานกระบวนการและดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่องทั้งหมดที่ไดกลาวสรุปไวขางตน คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจาก

งานวิจัย ดังตอไปน้ี 

  1. ดานผลิตภัณฑ ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับการแสดงดนตรีและ

การละเลนมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

2. ดานราคา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสําคัญที่ไมมีการเก็บคาเขาชมสถานที่ 

ผูประกอบการจึงควรตระหนักในเรื่องคาบริการ 

3. ดานสถานที่ ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งเหมาะสม

ใกลแหลงชุมชน ผูประกอบการจึงควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

4. ดานการสงเสริมการตลาด ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสําคัญกับการจัด

กิจกรรมในชวงเทศกาลหรือวันสําคัญ ดังนั้นผูประกอบการควรจัดกิจกรรมในวันสําคัญหรือชวงเทศการตางๆเพื่อ

เปนการดึงดูดลูกคา 

5. ดานพนักงาน ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสําคัญกับพนักงานมีมนุษย

สัมพันธดียิ้มแยมแจมใส ดังนั้นผูประกอบการควรมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อเปนการสรางความประทับใจใหแก

นักทองเที่ยว 

6. ดานกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสําคัญกับระยะเวลา เปด-

ปด ใหบริการตามเวลา ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับเวลาใหการเปดใหบริการ 

7. ดานลักษณะกายภาพ  ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสําคัญกับการตกแตง

สถานที่ที่สวยงามมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรจะมีการตกแตงปรับปรุงสถานที่ใหสวยงามอยูเสมอ 

จากผลที่ไดทําการศึกษา สามารถเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการ อันจะใชเปนขอมูลในการวางแผน 

การดําเนินงานของสถานบริการ ทําใหปรับตัวเขากับชองวางทางการตลาดในสวนของผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นตอไป 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลมากกวานี้และระยะเวลาชวงในการเก็บขอมูลที่นานกวานี้เพื่อ

จะเปนการกระจายขอมูลในแตละชวง และเพื่อความแมนยําของผลการวิจัย 
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