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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของรู ปแบบการดาเนินชีวติ
แรงจูงใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการกลับมามา
เที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ แรงจูงใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการ
กลับมามาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง
คือนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
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อนุมานใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้การทดสอบ T- test และ
ANOVA
ผลการการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึ่ งมีช่วงอายุ 21-30 ปี
มากกว่าครึ่ งหนึ่งสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้ส่วนใหญ่อยูท่ ี่ช่วง 15,001 – 25,000 บาท วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่มาเพื่อความเพลิดเพลิน เดินทางโดยพาหนะส่ วนบุคคล และนักท่องเที่ยวใช้งบประมาณใน
การท่องเที่ยวอยูท่ ี่ ต่ากว่า 1,000 บาท รู ปแบบการดาเนิ นชี วติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวให้
ระดับความสาคัญมากในด้านความคิดเห็น แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนมากมาจากแรงดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นส่ วนใหญ่ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต (AIO) มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาด(4P’s) เนื่องจากมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเมื่อพิจารณารู ปแบบการจะ
พบว่า ด้านกิจกรรมมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด(4P’s) โดยเฉพาะใน
กิจกรรมทางทะเลเช่น ดาน้ าดูปะการัง พายเรื อคายัค เป็ นต้น ความสนใจมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาด(4P’s) โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจข้อมูลร้านอาหาร แหล่ง
ท่องเที่ยว หรื อสถานบันเทิงใหม่ๆ และด้านความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดว่าสถานที่
ท่องเที่ยวในอาเภอพัทยา สวย สะอาด และปลอดภัย แรงจูงใจมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจต่อส่ วน
ประสมทางการตลาด (4P’s) เนื่องจากมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของแรงจูงใจ
จะพบว่าปั จจัยผลักและปัจจัยดึงดูด แรงจูงใจมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด
(4P’s) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่
แตกต่างกัน จะพบว่าวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่แตกต่างกัน รู ปแบบการท่องเที่ยวที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่แตกต่างกัน แต่ในส่ วนงบประมาณที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่ไม่แตกต่างกันความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีอิทธิ พลต่อการ
กลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาเนื่องจากมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านของส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อการกลับมา
เที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับอาหารทะเลมี
ความสด สะอาด และรสชาติดี และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย ด้านราคา อิทธิ พลต่อการ
กลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยาเนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมีป้ายราคา

3

แจ้ง ณ จุดขายสิ นค้าและบริ การที่ชดั เจน ด้านสถานที่ มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเมืองพัทยาเนื่ องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเดินทางมาพัทยามีความสะดวก สบาย เข้าถึง
ง่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา
เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด เช่นจัดบูธในงานไทยเที่ยวไทย เป็ น
ต้น
คาสาคัญ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย, แรงจูงใจ, ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด, การ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ า
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The objectives on this study are 1. To study the AIO, Motivation of behavior tourists, the
complacence of marketing mix 4p’s and Revisitation of Thai Tourists in Pattaya 2. To study the
relationship between AIO and Motivation of behavior tourists, The complacence of marketing mix
4p’s and Revisitation of Thai Tourists in Pattaya are quantitative research.
The sample are Thai Tourists in Pattaya 400 people. Analysis the statistics is Descriptive
statistics such as frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and inferential
statistics.
Considering the results of the hypothesis testing that affects the satisfaction of returning
tourists in Pattaya from various areas, opinions about restaurants, products, tourist spots or new
tourist destinations, the importance of product prices clear selling points products and services, and

4

convenient transportation are the driving forces for tourists to come back and return trip traveling in
Pattaya city.
บทนำ
การท่องเที่ยวของโลกในปี 2019 นักท่องเที่ยวร้อยละ53 จะปรับการวางแผนเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
แบบสั้นๆเหมาะสาหรับสไตล์การท่องเที่ยวของแต่ละบุคคล ซึ่งแผนการเดินทางจะอัดแน่นในระยะเวลาสั้นๆ จึง
สะท้อนแนวคิด Less is more หรือ “เรียบง่ายแต่ได้มาก” เพราะผู้เดินทางท่องเที่ยวต่างหันมาเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองมากขึ้น เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย ทั้งในแบบที่แตกต่างและสัมผัส
กับความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตั้งแต่ที่ที่พวกเขากิน นอน ไปจนถึงสถานที่จับจ่ายซื้อของและดูกีฬาสุดโปรด
โดยมุ่งไปที่การสร้างช่วงเวลาที่มีความสุขและพึงพอใจเพื่อเก็บเป็นความประทับใจ
ประเทศไทยนั้นมีอุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักที่สาคัญของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายหลาก ร่วมถึงได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ภาครัฐมี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยได้กาหนดเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยภูมิภาค ภาคกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศจะสร้างรายได้ถึง
ร้อยละ 47 ของประเทศ รองลงมาคือ ภูมิภาคภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามลาดับสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strengthen from within) ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่จะทาให้
คนไทยรั กและภาคภูมิ ใจในประเทศไทย สร้ า งความต้ องการมี ส่ ว นร่ว มในการดู แลสิ่ ง แวดล้ อ มและรัก ษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562)
สาหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ย วชายทะเลภาคตะวัน ออกที่มีชื่อเสีย งมาช้า นาน อีกทั้ง มี
ชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวารวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสม
อารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
ชุมชน และอุตสาหกรรมระดับนานาชาติสาหรับคนทั่วไปแล้ว ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศ
ชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯโดยเฉพาะหาดบางแสน และพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ต่างก็เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวันออกอันมีมนต์เสน่ห์
แห่งนี้ ปีละหลายล้านคน
พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่า อยู่ เนื่องจากเป็นเมืองที่เมื่อมาเที่ยวครั้งแรกแล้วพอใจ อยากมาเที่ยวอีก
และเมื่อมาเที่ยวครั้งต่อไป นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเมืองนี้ที่อยู่ก็ดี บ้านเมืองก็ดี ผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส (Service
Mind) และสาหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ หากถามว่า “วันหยุดไปเที่ยวไหนดี” ก็ต้องมี “พัทยา” เป็นหนึ่ง
ในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทย 1 ใน 3 อันดับ ซึ่งพัทยามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นเช่นนั้น ทั้งในฐานะสถานที่
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาง่ายสะดวก ปลอดภัย ราคาไม่แพงและที่สาคัญ “พัทยา” มีทุกอย่างที่คุณอยากได้ ซึ่ง
ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพัทยาจานวนมาก นับเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยมีจานวนถึง 1,600,761 คน
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2561) พัทยาในวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นชายหาดตากอากาศยอดนิยม
อันดับหนึ่งของภูมิภาค และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ผู้คนนับ ล้านจากทั่วทุกทวีปต้องการมาสัมผัส รวมทั้ง
ยังเป็นจุดหมายยอดนิยมอันดับต้นๆ สาหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ของคนกรุงเทพฯ มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมท่องเที่ยว
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นานาชนิดให้เลือกทา มีที่พัก รีสอร์ต และโรงแรมชั้นนามากมาย การคมนาคมสะดวกสบายแล้ว พัทยายังอยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไป-กลับได้ในวันเดียว ทั้งยังสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ดังนั้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในแนวทางการวางแผน และแก้ไขปัญหา รวมถึงเพิ่มศักยภาพของเมือง
พัทยา ให้ตอบสนองความต้องการและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวซ้าในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษา
การกลับมาท่องเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณี ศึกษาเมืองพัทยา
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของรูปแบบการดาเนินชีวิต แรงจูงใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการกลับมามาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิต แรงจูงใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กับการกลับมามาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1.รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
2.แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
3.พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
4.ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเมืองพัทยา
ขอบเขตกำรวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดย ทาการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต แรงจูงใจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการกลับมามาเที่ยวซ้าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา
2.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยา โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยกาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน พ.ศ.2562 – สิงหาคม พ.ศ.2562
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงรูปแบบการดาเนินชีวิต แรงจูงใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานสาหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
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2.เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในอาเภอพัทยา จังหวัดชลบุรีทราบถึงรูปแบบการดาเนิน
ชีวิต แรงจูงใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการกลับมาเที่ยว
ซ้าของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ย วในอาเภอพั ท ยา จั ง หวั ดชลบุ รีเกิด ความเข้าใจและสามารถกาหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดได้ อย่ า ง
เหมาะสม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการดาเนินชีวิต (AIO)
- กิจกรรม (Activities)
- ความสนใจ (Interests)
- ความคิดเห็น (Opinions)
แรงจูงใจ (Motivations)
- ปัจจัยผลัก (Push Factors)
- ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
- รูปแบบการท่องเที่ยว
- งบประมานในการท่องเที่ยว

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด
(4P’s)
- ผลิตภัณฑ์(Product)
- ราคา (Price)
- สถานที(่ Place)
- การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)

การกลับมาเที่ยวซ้า
ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในอาเภอพัทยา
จังหวังชลบุรี
(Revisit)

ทบทวนวรรณกรรม
ข้อมูลทั่วไปของอาเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี
พัทยา หรือ เมืองพัทยา อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก
โดยเฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลจัดได้ว่ามีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทยอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครไปทาง ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตรตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของ
อ่าวไทยพัทยาแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ พัทยาเหนือ ในส่วนของพัทยาเหนือนี้แตกต่างจากบริเวณนาเกลือ
โดยสิ้ นเชิ งโรงแรมบ้านพักสถานบันเทิง ร้านอาหาร ถูกสร้างขึ้น มากมายริมถนนเลียบชายหาดสายนี้ อีกทั้ ง
สามารถเดินเล่นไปตามทางเท้าริมถนนเรียบชายหาดได้ พัทยากลาง โรงแรมส่วนมากจะมีขนาดไม่ใ หญ่มีร้านขาย
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เสื้อผ้าและบาร์อะโกโก้มากมายบริเวณถนนเรียบชายหาดมี รอยัลการ์เด้นพลาซ่า ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหลักก็
ตั้งอยู่พัทยากลางนี้เช่นกัน พัทยาใต้ เป็นถนนคนเดิน (Walking Street) เป็นอีกที่หนึ่งมีร้านค้าเล็ก ๆ มากมายมี
บริการร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องกีฬาร้านขายเครื่องประดับที่นี่ยังมีบาร์มากมายและยังมีร้านอาหารทะเล
หาดจอมเทียนตั้งอยู่ทางทิศใต้อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปยังทางใต้ของ
ระยองได้ ชายหาดมีความยาว 6 กิโลเมตรมีถนนที่ร่มรื่นเลียบชายหาดโดยตลอดหาดจอมเทียนเป็นหาดที่เงียบ
สงบ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร และชาวต่างประเทศนิยมเดินทางไปพักผ่อนเล่นน้า
และกิจกรรมกีฬาทางน้า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
การวัดรูปแบบการดาเนินชีวิตโดยการใช้การวัด AIOs (Activities, Interests and Opinions) วิธีการ
วัดและแบ่งกลุ่มการตลาดตามลักษณะรูปแบบการดาเนินชีวิตได้ถูกสร้างขึ้นเป็นผลของลักษณะต่าง ๆ ของ
พฤติกรรม และทัศนคติต่าง ๆ ทั้งที่มีความขัดแย้งและไม่แน่นอนในชีวิตของแต่ละบุคคลดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะ
วัดลักษณะของกลุ่มคนจากการศึกษารูป แบบพฤติ กรรมที่ต่า งกันของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เรียกว่า การศึกษา
แบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็นการวัดองค์ประกอบสามประการที่สาคัญคือกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น ในลักษณะกว้าง ๆ จนถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงของสินค้า ซึ่งเป็นพฤติ กรรมของรูปแบบ
การดาเนินชีวิตนั่นเอง องค์ประกอบสามประการมีความหมายดังนี้
กิจกรรม (activities) หมายถึงการแสดงออกอย่างเด่นชัด เป็นส่วนที่กาหนดว่าบุคคลใช้เวลา ของเขาทา
อะไรเขาทางานอดิเรกอะไร กีฬาชนิดไหนที่เขาฝึกฝน มีการซื้อ สินค้ามากน้อยแค่ไหน และที่ใด มีการออกไป
นอกบ้ า นมากน้ อยแค่ ไ หน หรืออยู่ บ้ า นมากน้ อยเพี ย งใด เรื่องของสวนรถการพบเพื่ อนพบญาติ กิจ กรรมมี
วัตถุประสงค์อะไรและคุณค่าที่เป็นจริงคืออะไร
ความสนใจ (interests) หมายถึงความต้องการที่จะเข้าใจและเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความพอใจและให้
ความสาคัญในสิ่งนั่นเป็นระดับความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น พร้อมกับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือใส่ใจแบบต่อเนื่องกับ
สิ่ง ต่ า ง ๆ ความสนใจเป็ นตั ว บ่ ง ชี้ ให้เห็น กิจกรรมต่ า ง ๆ ของบุ คคลที่ เขาชอบกระท าบุ คคลจะสนใจในสิ่ ง ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เขาชอบ สื่อมักจะได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ตรงกับ ลักษณะความสนใจของผู้บริโภค เช่น
เรื่องการเมืองกีฬางานอดิเรกการท่องเที่ยวดนตรี
ความคิดเห็น (opinions) หมายถึงการแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิยมที่มีต่อตนเองและ
สภาพแวดล้อมเป็นคาตอบของแต่ละบุคคล ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนเป็นคาถามใน
ลักษณะการตีความ การคาดหวัง และ การประเมินผลดีผลเสีย เช่นความ คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
บุคคลต่าง ๆ สินค้าต่าง ๆ รัฐบาล นักการเมือง ประเทศ หนังสือพิมพ์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ได้ใช้มาตรวัดลักษณะจิตวิทยา(Psychographics) ซึ่งเป็น
การวัดเชิงปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความ โดยการวัดแบบ AIOs เป็น
การวัดรูปแบบการดาเนินชีวิตในรูปของการจัดสรรเวลาต่อกิจกรรมต่าง ๆ เรื่องที่ให้ความสนใจหรือเอาใจใส่เป็น
พิเศษและความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล (Plummer, 1974)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยว
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Pearce, Morrison and Rutledge (1998) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่าเกิดจากปัจจัยผลัก
และปัจจัยดึงดูด สองปัจจัยนี้เป็นแรงหลักที่ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลขึ้น
1.ปัจจัยผลัก (Push Factors) คือ ความอยากจากภายในตัวบุคคล เป็นชนวนที่ทาให้เกิดความอยากที่
จะออกเดินทางท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย
1.1ทางกายภาพ เช่น ร่างกายที่ต้องการการพักผ่อน
1.2 อยากหลีกหนี เปลี่ยนบรรยากาศ หรือคือการออกจากชีวิตที่จาเจ
1.3 ได้เจอสิ่งใหม่ เช่น พบเจอสิ่งแปลกใหม่ ประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเจอ ได้ไปเยือนสถานที่ที่
แตกต่างจากที่เคยพบเห็นมาก่อน
1.4 ความภูมิใจที่ได้ไปยังที่ใหม่ ๆ
1.5 ความอยากไปเรียนรู้ ไปศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่าง
1.6 ไปพบปะผู้คน ไปเข้าสังคมและรู้จักคนเพิ่มขึ้น
2.ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) คือ สิ่งดึงดูดที่ทาให้ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่นั้น ๆ ประกอบ
ไปด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจหรือดึงดูดใจ เช่น ความสวยงามของสถานที่เที่ยว เทศกาลงาน
สาคัญ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ราคาค่าเดินทางหรือที่พัก เป็นต้น
3.มูลเหตุจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว คือ มูลเหตุที่มาจากทั้งแรงผลักและแรงดูด ได้แก่ การหนีความจาเจ
การกระทาตามๆกัน การไปสัมผัสภูมิอากาศที่แตกต่าง การแสวงหา ความสุขด้านเพศ การจับจ่ายใช้สอยของผู้มี
รายได้สูง การผจญภัย ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความอยากไปเยี่ยมชมสถานที่สาคัญ ความสะดวกของการ
จองที่พักหรือการเดินทาง การจองผ่าน บริษัทนาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ การไปร่วมกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมทาง
ดนตรี การศึกษา การประชุมสัมมนา เป็นต้น
4.ประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ด้านบวก คือ ความรู้สึกพอใจและ
ความประทับใจ ส่วนด้านลบคือส่วนที่ได้ประสบแล้วไม่พอใจ หรือต่างจากที่คาดหวังไว้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Perreault and Dorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
1.นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวประเภทนี้ที่รายได้ปาน
กลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่า
2.นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาดีและมีรายได้
ปานกลางถึงสูง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3.นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ
ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปที่ไหน อย่างไร นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย
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4.นั กท่องเที่ย วแบบชอบเดิ น ทางโดยใช้ ระยะเวลาเดิ น ทางยาวนาน (Moderates Travelers) เป็ น
นักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเที่ยวในระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ
การใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานานมากกว่า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow, 1934) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทาไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัย
ของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทาสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ
ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลาดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ไ ด้
จัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ
ยารักษาโรค
2.ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความต้องการเพื่อความ
อยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
3.ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
4.ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือและ
สถานะทางสังคม
5.ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความ
ต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึ ง
พอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด
(ความต้องการสู งสุ ด ) หรือไม่ต้ องการยกย่องจากผู้ อื่น หรือไม่ต้ องการแม้ แต่ อากาศที่บ ริสุ ทธิ์ แต่ เมื่ อความ
ต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
Stanton, William, Buskirk, Richard, Spiro and Rosam (1991) ได้ให้ความหมายของส่วนประสม
ทางการตลาดว่า เป็นการรวมกันของส่วนประกอบสาคัญ 4 ตัว คือ สินค้า โครงสร้างราคา ระบบการกระจาย
สินค้าและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมอยู่ในโปรแกรม การตลาด ประกอบด้วย 4P’s
ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง รูปร่าง ลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการ บริการ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส่วนที่สาคัญที่สุด คือ การมุ่ งมั่นพัฒนาให้มีสิ่งที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญที่สุด
ด้านราคา ราคาเป็นกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นได้ โดยการกาหนด ราคาต้องพิจารณาทั้ง
ลักษณะการแข่งขันในตลาดและต้นทุนทั้งหมด และยังต้องคานึงถึงปฏิกิริยาของผู้บริโภคต่อระดับราคาอีกด้วย
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ด้านการจัดจาหน่าย จะครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้าหรือการไปให้ถึงจุดหมาย แม้ผลิตภัณฑ์จะดีแต่
หากไม่สามารถส่งไปยังสถานที่ที่ต้องการให้ทันเวลาได้แล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะไม่ มีความหมาย การที่ผลิตภัณฑ์จะ
เข้าถึงผู้บริโภคต้องอาศัยช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีหลายช่อง ทางการส่งโดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ซึ่ง
บางครั้งจะมีความยุ่งยากซับซ้อน มีความเกี่ยวข้องกับ คนกลางเป็นต่อ ๆ เช่น การขายผ่านพนักงาน การจัด
จาหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า การตั้งซุ้มจาหน่าย หรือการจาหน่ายผ่านเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
ด้านการส่งเสริมการขาย หรือการแจ้งการบอกข่าวและขายความคิด ความเข้าใจ ให้ผู้บริโภครับรู้จะ
เกี่ยวข้องกับวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับการสื่อความไปถึงตลาด เป้าหมาย ให้ได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ว่ามี
จาหน่ายที่ใดระดับราคาเท่าใด ประกอบด้วยการ โฆษณาการประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาเที่ยวซ้า
ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548) กล่าวว่า การกลับมาเที่ยว ซ้าของนักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงความพึง
พอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งก่อน และได้แบ่งประเภทของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวไว้ 4 แบบ คือ
1.Latent กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยวมากแต่ไม่ กลับมาเที่ยว
ซ้า เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตและไม่สามารถจะกลับไปได้อีกเนื่องจากเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีราคาแพง
2.High กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง และกลับไปเที่ยวซ้าเสมอ
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดี โดยการบอกต่อถึง ความประทับใจ
หรือสิ่งที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
3.Low กล่าวคือ ไม่มีความภักดีหรือมีความภักดี ในระดับต่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดขึ้นจาก ความไม่
พอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวและไม่คิดจะกลับไปเที่ยวซ้า
4.Spurious กล่าวคือ นักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวซ้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความพึงพอใจหรือ
ความภักดี ซึ่งเหตุผลอาจเป็นเพราะแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ชื่นชอบของลูก ที่เลือกไปเพราะเป็นความประสงค์ของ
ลูก ดังนั้นจานวนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หากลดลงไป มิได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแหล่งท่องเที่ยวขาดความนิยมเพราะเป็น
เพียงกลุ่มที่มาเที่ยวเพราะความสะดวกหรือเพราะความจาเป็นไม่ใช่ความชอบของกลุ่มที่แท้จริงแต่อย่างใด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Niu Shaochen (2016) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในพัทยา
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ในพัทยา
จังหวัดชลบุรีของ นักท่องเที่ยวชาวจีน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวใน พัทยาที่มีผลต่อความ
ภักดีต่อพัทยา จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในพัทยา
จัง หวั ด ชลบุ รีช่ วงเดื อน ตุ ล าคม พ.ศ.2557 จ านวน 400 คน เก็บข้ อมู ล ด้ว ยแบบสอบถามและน ามาหาค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อ ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test F-testแบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว(One-way ANOVA)ค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ อย่า งง่า ยของเพี ยร์สั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ ถดถอย (Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ย ว นักท่องเที่ยว ชาวจีนในพัทยาโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่ อพิ จ ารณา รายด้ า น พบว่ า ทั ศนคติ ด้ า นทะเล/หาดทราย ภาพรวมมี อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวชาวจีนมีทัศนคติต่อ แหล่งท่องเที่ยวเรียงตามลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้คือ หาดทราย ภูมิทัศน์
น้าทะเล พื้นที่สีเขียว และอากาศ ตาม ลาดับ ทัศนคติด้านเกาะในพัทยา/เกาะล้าน ของนักท่องเที่ยว ชาวจีนภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางโดยจัดอันดับจาก มากไปน้อยได้ดังนี้คือ อากาศ ทัศนียภาพ ทะเล/หาดทราย พื้นที่สี
เขียวและการเดินทางไปเกาะตามลาดับ ทัศนคติด้าน ตลาดน้า 4 ภาค ภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลางโดยจัด
อันดับ จากมากไปน้อยได้ดังนี้คือ ความคุ้มค่าของราคา รสชาติ อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้และขนมไทย ตามลาดับ
ทัศนคติ ด้านแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีใน Walking Street ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยจัดอันดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ คือ ภาพลักษณ์ของ Walking Street ความเป็นเอกลักษณ์ ไทย โชว์ต่าง ๆ คุณค่าด้านจิตใจที่
ได้รับ และการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศ อายุ ระดับการ ศึกษาอาชีพ สถานภาพ
และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความ พึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในพัทยาไม่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี
ภูมิลาเนาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในพัทยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่องการกลับมาท่องเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา ใช้ระเบียบวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยประชากรที่ใช้ใน
การทาวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดตัวอย่างให้มีความเหมาะสมกับระดับความเชื่อมั่นในทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้นาสูตรของคอแครนมาใช้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 384 ตัวอย่างเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องถึงเพิ่มอีก 16 ตัวอย่าง รวมเป็น 400 ตัวอย่าง และใช้
วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ประกอบด้วยการใช้คาถามปลายปิด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist) และคาถามปลายเปิด
(open-end question) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต จานวน 9 ข้อ โดยแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
5=ทาอย่างสม่าเสมอ 4=ทาเป็นบ่อยครั้ง 3=ทาบ้างในบางครั้ง 2=ทาน้อยมาก และ 1=ไม่เคยทาเลย

12

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสารวจ
รายการ (Checklist) และคาถามปลายเปิด (open-end question) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ จานวน 10 ข้อ โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด จานวน 12 ข้อ โดยแบ่ง
ระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการกลับมาเที่ยวซ้า จานวน 3 ข้อ โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็น 5
ระดับ ได้แก่ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลง
จากเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัย ได้แก่
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลในแต่
ละส่วน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มี
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้การทดสอบ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมนักทักเที่ยวที่มีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression)
เพื่อทดสอบอิทธิพลของแรงจูงใจ รูปแบบการดาเนินชีวิต และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ที่มีต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี
สรุปผลกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง มี ส ถานะโสด ช่ ว งอายุ 21-30 ปี มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ร ะดั บ ชั้ น ปริ ญ ญาตรี อาชี พ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พนั ก งาน
บริษัทเอกชนตามลาดับ และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต (AIO) รูปแบบการดาเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยา ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในเรื่องรูปแบบการใช้ชีวิต (AIO)
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยาพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อแบ่ง
พิจารณาออกเป็นแต่ละด้านพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความสาคัญด้านความคิดเห็น และด้ านกิจกรรม
มากเท่ากัน รองลงมาคือด้านความสนใจ
ส่วนที่ 3 การวิ เคราะห์แรงจู งใจ (Motivations) ผลการวิเคราะห์ความคิด เห็นในเรื่องแรงจูง ใจ
(Motivations) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยาพบว่า ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อแบ่งพิจารณาออกเป็นแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยผลักที่มีผลมากคือชื่นชอบทะเลและ
กิจกรรมทาง ส่วนปัจจัยดึงดูดที่มากคือรสชาติของอาหารทะเลและอาหารสตรีทฟู้ด
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยาพบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาเพื่อ
ความเพลิดเพลินรองลงมาคือเพื่อทากิจกรรมทางทะเล รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวโดยส่วนมากนักท่องเที่ยว
เดินทางโดยรูปแบบของพาหนะส่วนบุคคล รองลงมาเป็นรถขนส่งสาธารณะ และงบประมาณในการท่ องเที่ยว
ส่วนมากอยู่ที่ 1,000 – 5,000 บาท รองลงมาคือมากกว่า 5,000 บาท ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาด ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยาพบว่ า ความ
คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.05 เมื่อแบ่งพิจารณาออกเป็นแต่ละด้านพบว่านักท่องเที่ยว
ให้ความสาคัญในด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด รองลงมาเป็นสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และราคา ตามลาดับ
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์การกลับมาเที่ยวซ้า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในเรื่องการกลับมาเที่ยวซ้า
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอาเภอพัทยาพบว่า ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 4.12 เมื่อแบ่งพิจารณาออกเป็นแต่ละด้านพบว่าส่วนมากให้ความสาคัญกับท่านมีความพึงพอใจในการ
มาเที่ยวในครั้งนี้ระดั บใด รองลงมาเป็นท่านต้องการท่องเที่ยวพัทยาอีกครั้งในระดับใด และพัทยาคือตัวเลือก
อันดับแรกในการท่องเที่ยว ตามลาดับ
ส่วนที่ 7 ผลวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต
(AIO) ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .000 .000 และ.000 ตามลาดับ โดยมีความคิดเห็นเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันคือ กล่าวคือเมื่อความสาคัญของรูปแบบการดาเนินชีวิต (AIO) อยู่ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .000
จะส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ได้
ร้อยละ 70.3 ดังนั้น ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่า รูปแบบการดาเนิน
ชีวิต (AIO) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
สมมติฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจ (Motivations) ประกอบด้วย ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดแรงจูงใจ ประกอบด้วย
ปัจจัยผลัก และปัจจัยดึงดูด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .000 และ .000 ตามลาดับ โดยมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ กล่าวคือเมื่อแรงจูงใจอยู่ที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ .000 จะส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
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ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)ได้
ร้อยละ 80.3 ดังนั้น ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
(4P’s) ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 4 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้า
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มี
อิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .000 โดยเมื่อ
วิเคราะห์ในรายละเอียดความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .001 .001 .000 และ .000 ตามลาดับ โดยมี
ความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกล่าวคือ เมื่อความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s)
เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้การกลับมาท่องเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการกลับมาเที่ ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมือง
พัทยาได้ร้อยละ 39.4 ดังนั้น ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด (4 P’s) มีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา
กำรอภิปรำยผล
1.ผลจากการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ
21-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่
อยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถมีอิสระด้านการเงินในการใช้จ่าย
ในเรื่องท่องเที่ยวและเมื่อถึงวันหยุดกลุ่มคนเล่านี้ต้องการสถานที่พักผ่อนที่ใช้เวลาเดินทางไม่นานสะดวกสบายใน
การคมนาคมซึ่งจะคล้ายคลึงในหนังสือพฤติกรรม
2.ผลจากการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต (AIO ) สามารถอธิบายระดับความคิดเห็นรูปแบบการดาเนิน
ชีวิต (AIO) ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาให้ความสาคัญด้านความคิดเห็น
เท่ากับด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ Engel, Blackwell & Miniard, (1993)
“รูปแบบที่ผู้คนจะดาเนินชีวิตรวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดยรูปแบบการดาเนินชีวิตจะสะท้อนได้ จากกิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็นของผู้คน
3.ผลจากการศึกษาแรงจูงใจ (Motivations) ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เมืองพัทยาภาพรวมของแรงจูงใจอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคาถามพบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยดึงดูด
มาก และรองลงมาเป็นความพึงพอใจต่อปัจจัยผลัก ตามลาดับ ในด้านปัจจัยผลัก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคาถาม
พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยามีปัจจัยผลักที่มีผลมากคือชื่นชอบทะเลและกิจกรรมทางทะเล และใน
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ด้านปัจจัยดึงดูด เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคาถามพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาปัจจัยดึงดูดที่ม ากคือ
รสชาติของอาหารทะเลและอาหารสตรีทฟู้ด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ (2545) “การ
ผสมผสานของแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางด้านร่างกายจิตใจและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบุคคล
ต่อเนื่องจนสามารถกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีเป้าหมายและถ้ าเป็นแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ย่อมแสดงให้เห็นถึงค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวผู้นั้นได้แรงจูงใจเหล่านี้ทาให้รูป แบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ” และ สอดของกับทฤษฎี
ของ Pearce, Morrison & Rutledge (1998) แรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่าเกิดจากปัจจัยผลัก และปัจจัยดึงดูด
สองปัจจัยนี้เป็นแรงหลักที่ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลขึ้น
4.ผลจากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเมื อ งพั ท ยาของผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่าวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพื่อความเพลิดเพลิน รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
เดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคล และใช้งบประมาณในการท่องเที่ยว 1,000 – 5,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
พฤติ กรรมนั กท่ องเที่ ย ว หมายถึง การประพฤติ หรือ ปฏิบั ติ ของนั กท่ องเที่ ย วการแสดงออกในขณะเดิน ทาง
ท่องเที่ยวอาจจะเป็นคาพูดการกระทาสีหน้า หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูป รับประทาน
อาหาร ซึ่ ง การแสดงออกนั้ น อาจมี รากฐานมาจากอุ ป นิ สั ย หรือความต้ องการพื้ น ฐานของแต่ ล ะคน ที่ อาจ
คล้ายคลึงหรือแตกต่าง หรืออาจมาจากสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ที่ได้รับขณะนั้น (ศุภลักษณ์ อัครางกูร
,2555)
5.ผลจากการศึกษาประสมทางการตลาด (4 P’s) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญกับพบว่า
การส่งเสริมการตลาด ของเมืองพัทยามากที่สุดอาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและ
ติดตามข่าวสารของเมืองพัทยาจากสื่อต่าง ๆ ความสาคัญรองลงมาเป็นสถานที่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นว่าเมืองพัทยาเข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวก สถานที่สะอาด ปลอดภัย และมีความสวยงามของธรรมชาติ
ถัดมานักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญผลิตภัณฑ์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าอาหารของเมือง
พัทยาสด สะอาด มีกิจกรรมทางทะเลมากมายหลากหลาย ที่พักและธรรมชาติของเมืองพัทยามีความสวย สะอาด
และปลอดภัย และนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญกับด้านราคา น้อยที่สุดเนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถ
คานวนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆได้ ก่อนที่จะเดินทางาท่องเที่ยวเมืองพั ทยาและสามารถรับรู้ราคาของที่พั ก
ค่าบริการกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือราคาของร้านอาหารได้ตามเวปไซต์ ซึ่งทั้งหมดจะสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของซานตัน วิลเลี่ยม บัสกริส ริชาร์ท ซิโปร และ โรแซม (Stanton, William, Buskirk, Richard, Spiro
and Rosam ,1991) ได้ให้ ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นการรวมกันของส่วนประกอบสาคัญ
4 ตัว คือ สินค้า โครงสร้างราคา ระบบการกระจายสินค้าและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมอยู่ในโปรแกรม
การตลาด
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ส่ ว นที่ 6 จากการศึ ก ษาการกลั บ มาเที่ ย วซ้ าของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเมื อ งพั ท ยา ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคาถามพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยส่วนมากให้ความสาคัญกับท่านมีความพึงพอใจในการมาเที่ยวในครั้งนี้ระดับใด รองลงมาเป็นท่า นต้องการ
ท่องเที่ยวพัทยาอีกครั้งในระดับใด และพัทยาคือตัวเลือกอันดับแรกในการท่องเที่ยว ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่า “การกลับมาเที่ยว ซ้าของนักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยว
ครั้งก่อน และได้แบ่งประเภทของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวไว้ 4 แบบ คือ
1.Latent กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยวมากแต่ไม่ กลับมาเที่ยว
ซ้า เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตและไม่สามารถจะกลับไปได้อีกเนื่องจากเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีราคาแพง
2.High กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง และกลับไปเที่ยวซ้าเสมอ
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดี โดยการบอกต่อถึง ความประทับใจ
หรือสิ่งที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
3.Low กล่าวคือ ไม่มีความภักดีหรือมีความภักดีในระดับต่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดขึ้นจาก ความไม่
พอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวและไม่คิดจะกลับไปเที่ยวซ้า
4.Spurious กล่าวคือ นักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวซ้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความพึงพอใจหรือ
ความภักดี ซึ่งเหตุผลอาจเป็นเพราะแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ชื่นชอบของลูก ที่เลือกไปเพราะเป็นความประสงค์ของ
ลูก ดังนั้นจานวนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หากลดลงไป มิได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแหล่งท่องเที่ยวขาดความนิยมเพราะเป็น
เพียงกลุ่มที่มาเที่ยวเพราะความสะดวกหรือเพราะความจาเป็นไม่ใช่ความชอบของกลุ่มที่แท้จริงแต่ อย่างใด” (ศุภ
ลักษณ์ อัครางกูร ,2548)
ส่วนที่ 7 จากการศึกษาผลการทดสอบสมมติฐานทาให้ทราบว่า
สมมุ ติฐานข้อที่ 1 รูปแบบการด าเนิ นชี วิต (AIO) มีอิทธิพ ลต่ อความพึ งพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด(4P’s) เนื่องจากมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเมื่อพิจารณารูปแบบการดาเนินชีวิต (AIO) จะพบว่า
ด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด(4P’s) โดยเฉพาะในกิจกรรมทางทะเลเช่น
ดาน้าดูปะการัง พายเรือคายัค เป็นต้น ความสนใจ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
(4P’s) โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจข้อมูลร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานบันเทิงใหม่ๆ
และด้านความคิดเห็น นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอพัทยา สวย สะอาด และ
ปลอดภัย
สมมติฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) เนื่องจากมี
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของแรงจูงใจจะพบว่าปัจจัยผลัก และปัจจัยดึงดูด แรงจูงใจมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
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สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
(4P’s) ที่แตกต่างกัน จะพบว่าวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่แตกต่างกัน รูปแบบการท่องเที่ยวที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
(4P’s) ที่แตกต่างกัน แต่ในส่วนงบประมาณที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 4 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้า
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาเนื่องจากมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของส่วน
ประสมทางการตลาด (4P’s) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
อาเภอพัทยา เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับอาหารทะเลมีความสด สะอาด และรสชาติดี และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย ด้าน อิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา
เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมีป้ายราคาแจ้ง ณ จุดขายสินค้าและบริการที่ชัดเจน ด้านสถานที่ มีอิทธิพล
ต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาเนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเดินทางมา
พั ท ยามี ความสะดวก สบาย เข้ า ถึง ง่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกลั บ มาเที่ ย วซ้ าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอพัทยา เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น
จัดบูธในงานไทยเที่ยวไทย เป็นต้น

