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งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว ระดับความสําคัญและ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจในการใช้บริการ) ของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์
ดว้ยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) เพื่อใหท้ราบแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
จงัหวดับุรีรัมย ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างคือนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวจังหวดับุรีรัมย  ์จาํนวน 400 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงอนุมานในการ
ทดสอบสมมติฐาน และในกรณีท่ีผลการวิจยัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะนาํสู่
การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว ้(Crosstabs) และทาํการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยใชส้ถิติ Least-Significant Different (LSD)  

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ เลือกใชส่ื้อ
เพื่อการรับรู้ก่อนการเดินทางคือ ส่ือสังคมออนไลน์ มีจุดประสงคก์ารท่องเท่ียวเพื่อชมการแข่งขนั
กีฬา โดยมีผูร่้วมเดินทางจาํนวน 2 คน ใชร้ถส่วนบุคคลเพื่อการเดินทาง ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ทาํการคา้งแรม ในท่ีพกัราคาประมาณ 1,000 บาท มีระยะเวลาการท่องเท่ียว 2 วนั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การท่องเท่ียวแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 10,000 บาทและมีความถ่ีในการท่องเท่ียวอยูท่ี่ 2 คร้ังต่อปี 

ดา้นระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ท่ี
ระดบัมาก และประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว
โดยรวมอยู่ท่ีระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ  
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ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียวโดยรวมท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกันมีระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียวโดยรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกเหนือจากนั้นพบว่า การพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยน์ั้น ควรทาํการปรับปรุง
ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียวให้มีมารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการให้บริการ 
และมุ่งเนน้การทาํงานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมโอกาสการจา้งงานให้
เกิดความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ รวมถึงมุ่งส่งเสริมผูป้ระกอบการและนักท่องเท่ียว
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ งน้ีทางจงัหวดัฯ ควรเพิ่มด้านความ
หลากหลายของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่ายรวมถึงช่องทางการส่ือสารขอ้มูล
ทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทาง เช่น รายงานสถานการณ์ความสงบ ด้าน
สุขอนามยั ดา้นขอ้ควรระวงั และความปลอดภยัภยัพิบติัต่างๆ แก่นกัท่องเท่ียว 
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The purpose of this research was to study tourism behaviors, importance and 
performance levels (Service Satisfaction) of vital tourism marketing factors of sport tourists in 
Buriram. The data were analyzed by Importance-Performance Analysis (IPA) technique in order 
to implement guidelines for tourism development in Buriram to match the behaviors of sport 
tourists. A questionnaire was used as data collection equipment. Survey questionnaires were 
collected from 400 Thai tourists who had travel experience in Buriram. The data were then 
analyzed with descriptive statistics and inferential statistics. In case of statistical significance, 
Cross-tabulation (Crosstabs) and Least-Significant Different (LSD) technique was used to 
determine the differences of any two means 

The results indicated that sport travelling behaviors, it was found that most of them used 
online social media, prior to their travel in order to plan the itinerary and watch sport 
competitions. The average number of travelers was 2, including the respondent, and private 
vehicles were used. Most of them spent 2 days for travelling and stayed at a hotel which costs 
around 1,000 baht per night. The average expenses were 10,000 baht each. The travel frequency 
is twice per year.  

Vital tourism marketing factors of the importance levels were totally high, whilst 
performance levels were at an intermediate range. The results of hypothesis testing revealed that 
the differences in individual factors of status, education and occupation levels were important to 
vital tourism marketing factors. Furthermore, the differences in education, occupation and  
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average monthly income levels had different vital tourism marketing factors with overall efficient 
performance based on the assumptions which were used statistical significance at the 0.05 levels. 

Moreover, the findings of Importance-Performance Analysis ( IPA) suggested that to 
enhance tourism in Buriram, tourism personnel should improve their manner, courtesy and 
personality for better service. The corporation between private and government parties is needed 
in order to increase an equal employment opportunity for women, elders and the disabled. In 
addition, the concepts of natural resource conservation and social responsibility should be 
introduced to stakeholders and tourists. A variety of total travel package should be increased.  
More communication channels are needed for providing useful and necessary information; e.g., 
situation reports, sanitation information, cautions, safety measures for disaster, for tourists. 
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  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
 4.51 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว   186 
  ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
 4.52 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องอาชีพกบัพฤติกรรม   187 
  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 
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 4.53 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว   188 
  ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 
 4.54 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องอาชีพกบัพฤติกรรม   189 
  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวม 
  ในการท่องเท่ียว 
 4.55 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว   190
  ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว 
 4.56 ความแตกต่างระหวา่งระดบัรายไดต่้อเดือนกบักบัพฤติกรรม   191

การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 4.57 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั  193 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง 
 4.58 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรม  194 
  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง 
 4.59 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั  195 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 
 4.60 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรม  196 
  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 
 4.61 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั  197 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้าย 
  เฉล่ียโดยรวม 
 4.62 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรม  198 
  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม 
 4.63 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั  199 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ี 
  ในการท่องเท่ียว 
 4.64 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรม  200 
  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว 
 4.65 สรุปผลความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม   201 
  การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
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 4.66 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณา    203 
  ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
 4.67 ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอายกุบัปัจจยัท่ีควรพิจารณา   204 
  ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
 4.68 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายกุบัระดบัความสาํคญั   207 
  ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
  ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 
 4.69 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายกุบัระดบัประสิทธิภาพ   207 
  การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
  การท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
 4.70 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายกุบัระดบัประสิทธิภาพ   208 
  การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด     
  การท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
 4.71 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายกุบัระดบัประสิทธิภาพ   208 
  การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
  การท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 
 4.72 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายกุบัระดบัประสิทธิภาพ   209 
  การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
  การท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว  
  (Public Opinion) 
 4.73 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายกุบัระดบัประสิทธิภาพ   210 
  การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
  การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
 4.74 ความแตกต่างระหวา่งสถานภาพกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น   210 
  การตลาดการท่องเท่ียว 
 4.75 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   213 
  ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
 4.76 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   213 
  ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
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 4.77 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   214 
  ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
  ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 
 4.78 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   214 
  ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
  ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 
 4.79 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   215 
  ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
  ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
 4.80 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   215 

 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 
4.81 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   216 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) 
4.82 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   216 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ  
 (Physical Evidence) 
4.83 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัระดบัความสาํคญั   217 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นภาพรวม 
4.84 ความแตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษากบัปัจจยัท่ีควรพิจารณา   217 
 ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
4.85 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    220 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
4.86 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    220 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นราคา (Price) 
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4.87 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    221 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4.88 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    221 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 
4.89 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    222 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นการขายรวม (Packaging) 
4.90 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    222 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ  
 (Physical Evidence) 
4.91 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    223 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
4.92 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    223 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
4.93 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    224 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา 
 ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.94 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    224 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา 
 ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 
4.95 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    225 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 
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4.96 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    226 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม (Packaging) 
4.97 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    226 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการ ท่องเท่ียว (People) 
4.98 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบั    227 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา 
 ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 
4.99 ความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น   228 
 การตลาดการท่องเท่ียว 
4.100 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญัของ   231 
 ปัจจยัท่ีควรพจิารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
4.101 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญั   232 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นราคา (Price) 
4.102 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญั   233 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.103 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญั   234 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) 
4.104 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญั   235 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 
4.105 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญั   235 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ ์และสถานประกอบการ  
 (Physical Evidence) 
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4.106 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญั   236 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
4.107 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสาํคญั   237 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นภาพรวม 
4.108 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพ   238 
 การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
 การท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
4.109 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพ   239 
 การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
 การท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม (Packaging) 
4.110 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพ   240 
 การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
 การท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว  
 (Public Opinion) 
4.111 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพ   241 
 การดาํเนินงานปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) 
4.112 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพ   242 
 การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
 การท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นและสถานประกอบการ  
 (Physical Evidence) 
4.113 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพ   243 
 การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
 การท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
4.114 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพ   244 
 การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
 การท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 
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4.115 ความแตกต่างระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณา  244 
 ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
4.116 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   249 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
4.117 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   250 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.118 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   251 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 
4.119 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   252 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 
4.120 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   253 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นบุคลากรทาง การท่องเท่ียว (People) 
4.121 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   254 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 
4.122 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   255 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 
4.123 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   256 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 
4.124 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   257
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ  
 (Physical Evidence) 
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4.125 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   258 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด  
 การท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
4.126 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   259 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
4.127 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   260 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นราคา (Price) 
4.128 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   261 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4.129 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   262 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) 
4.130 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   263 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
4.131 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   264 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 
4.132 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   265 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว  
 (Politics) 
4.133 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   266 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการ 
 ท่องเท่ียว (Public Opinion) 
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4.134 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   267 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 (Process of Service) 
4.135 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   268 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละ 
 สถานประกอบการ (Physical Evidence) 
4.136 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   269 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
4.137 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบั   270 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียวดา้นภาพรวม 
4.138 สรุปความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบั   271 
 ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
4.139 สรุปความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบั   273 
 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น 
 การตลาดการท่องเท่ียว 
4.140 แสดงผลการวจิยัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสนอเป็น   276 
 แนวทางทางการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรม 
 การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์
4.141 แสดงผลการวจิยัดา้นปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด   310 
 การท่องเท่ียวเพื่อเสนอเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว 
 เพื่อตอบสนองพฤติกรรม การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
 จงัหวดับุรีรัมย ์
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2.1 รูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 30 
 การซ้ือของผูบ้ริโภค 
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2.3 ผลลพัธ์การวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 65 
3.1 กรอบแนวคิด 90 
3.2 ผลลพัธ์การวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 104 
4.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 122 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวโดยรวม  
 (Importance-Performance Analysis: IPA) 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 125 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 127 
 ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price)  
4.4 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 129 
 ของปัจจยัควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4.5 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 131 
 ของปัจจยัควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.6 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 134 
 ของปัจจยัควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
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4.7 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 136 
 ของปัจจยัควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
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 ของปัจจยัควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  
 ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดห้ลกั
เขา้ประเทศสูงสุด ดงันั้นรัฐบาลจึงกาํหนดให้การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นยทุธศาสตร์
ท่ีสาํคญัในการพฒันาประเทศ ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายไดแ้ละความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาประเทศ (นรินทร์ หลิมไพโรจน์, 2554) โดยในแต่ละปี
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนําเงินตรา
ต่างประเทศเขา้มาใชจ่้ายภายในประเทศปีละหลายแสนลา้นบาท รวมทั้งก่อให้เกิดกระแสเงินหมุน
ทุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวเมืองไทย นํามาซ่ึงการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การคา้ การลงทุน รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานอีกหลากหลายสาขา อยา่งไรกต็ามอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวมีแนวโน้มทางการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์และผลกระทบต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ    
เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีตอ้งกา้วผ่าน
ไปใหไ้ด ้(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) 

การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว 
และสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของประเทศ อีก
ทั้งยงัเป็นตวัผลกัดนัท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
การท่องเท่ียวในปัจจุบนัซ่ึงสะทอ้นให้เห็นผ่านพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ซ่ึงจาก
ประเด็นการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ๆ เพราะเกิดการเบ่ือหน่ายกบักิจกรรมทางการท่องเท่ียวเดิมๆ จึง
ทาํใหภ้าครัฐและเอกชน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นการท่องเท่ียวต่างร่วมกนัสร้างแผนพฒันา
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และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ี
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งสร้างช่ือเสียง
ใหแ้หล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554) 

เพื่อเป็นการดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวไม่เลือกเดินทางไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมีความแปลกใหม่และ
หลากหลายทางกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมากกว่า การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism)  จึงเป็นการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถดาํเนินการจดัการจากทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของประเทศต่อไป และเน่ืองดว้ยนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันด้านการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง มีความสนใจ
ท่องเท่ียวเฉพาะทาง สนใจในเร่ืองของสุขภาพและการออกกาํลงักาย ประกอบกบัมีความตอ้งการ
กิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจของตนมากท่ีสุด (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ซ่ึงใน
ส่วนน้ีตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ไดน้าํเสนอยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สินคา้และบริการ และปัจจยัสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ว่าดว้ยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และการพฒันานวตักรรม
ทางการท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมอย่างสร้างสรรคเ์พื่อให้สอดรับความตอ้งการของกลุ่มนักท่องเท่ียว
ดงักล่าวมากข้ึนเช่นกนั 

นอกเหนือจากนนั้น การท่องเท่ียวเชิงกีฬา ยงัจดัเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวหน่ึงท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวให้เขา้มาสู่พื้นท่ีและใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีนั้นๆไดย้าวนานมากข้ึน    
(รชพร จนัทร์สว่าง, 2545) ทั้งน้ีนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย ์วฒันวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา (2557 อ้างถึงใน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2557) จากการกล่าว
ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “ความร่วมมือระหว่างหอการคา้ฯ กับการท่องเท่ียว" สามารถสรุปประเด็น
สาํคญัไดว้่า ประเทศไทยจะตอ้งพฒันาการกีฬาให้เช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว รวมถึงพฒันาการกีฬา
เชิงเศรษฐกิจให้มีรากฐานมัน่คง โดยทั้งสองส่ิงน้ีจะเป็นส่วนท่ีช่วยให้ประเทศไทย กา้วเขา้สู่ตลาด
เสรีอาเซียนในปี 2558 ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงกา้วข้ึนเป็นผูน้าํทางการกีฬาอาเซียนไดอ้ยา่งภาคภูมิเพื่อ
พฒันาไปสู่ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะพฒันาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางกีฬาระดับอาเซียนหรือเอเชีย (Sport Hub of ASEAN or ASIA) ซ่ึงเห็นได้ชัดจากการ
ไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนัเอเชียนบีชเกมส์ คร้ังท่ี 4 ประจาํปี 2014 ท่ีจดัข้ึนท่ี
จงัหวดัภูเก็ต ยิ่งสะทอ้นให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาสําหรับประเทศ
ไทย นอกเหนือจากนั้นยงัมุ่งเสนอตวัเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักีฬาทั้งในระดบันานาชาติ เช่น 
เจา้ภาพการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ ฯลฯ และระดบัโลก เช่น การแข่งขนัฟุตซอลโลก ฯลฯ 
เพื่อมุ่งสนบัสนุนการท่องเท่ียวในช่วง Low Season และมุ่งเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวพกัแรมในระยะเวลา



3 

ท่ียาวนานข้ึน ซ่ึงสืบเน่ืองจากนโยบายของ นายสมบติั คุรุพนัธ์ อดีตปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา (2553 อ้างถึงใน ฐานเศรษฐกิจ, 2553) เคยกล่าวถึงประเด็นว่าการจะดําเนินการด้าน
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น จาํอยา่งยิง่ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาส จดักิจกรรมและสร้างกระแสนิยมให้
ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึงการออกกาํลงักาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนนัทนาการ เพื่อมีสุขภาพ
และพลานามยัท่ีดีอยา่งถว้นหนา้ในวงกวา้ง เนน้ปลูกฝังจิตสาํนึกให้เยาวชนและประชาชน รักกีฬา 
ชมกีฬา และเล่นกีฬาอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมกนัในการพฒันาดา้นการกีฬา
และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ดว้ยการประกอบกิจกรรมนนัทนาการและการท่องเท่ียว 

จากกระแสการต่ืนตวัดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์จดัไดว้่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ี
มุ่งพฒันาการท่องเท่ียวของตน นอกเหนือจากการนาํเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
วฒันธรรม โดยเลง็เห็นถึงโอกาสในการมุ่งพฒันาสู่เป้าหมายหลกัเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก โดยมี
วตัถุประสงค์ในการพฒันาจงัหวดับุรีรัมยใ์ห้เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ี
สาํคญัของประเทศไทย (บุรีรัมยก์ูรู, 2557) สอดรับกบัแนวคิด “ปีท่องเท่ียววิถีไทย 2558” ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีมุ่งขยายฐานการท่องเท่ียวจากจงัหวดัท่ีมีจาํนวนนักท่องเท่ียวมากอยู่
แลว้ เช่ือมโยงท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดัทางเลือกทั้ ง 12 จงัหวดั ภายใตโ้ครงการ “เมืองตอ้งห้าม...
พลาด” ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมยจ์ดัเป็น 1 ใน 12 เมืองท่ีถูกคดัเลือก โดยการนาํเสนอเป็น “เมืองปราสาท
สองยคุ” ท่ีมุ่งถ่ายทอดเมืองแห่งวฒันธรรมขอมลํ้าค่า ปราสาทพนมรุ้ง และเมืองกีฬามาตรฐานโลก 
ปราสาทสายฟ้า (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557) สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการมุ่งพฒันาการกีฬาสู่สากล พร้อมเพิ่ม
ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวให้ควบคู่กนัไป เพื่อให้สอดรับกบักระแสความนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ี
เปล่ียนไป (สิงหชยั ผ่องบุรุษ, 2557) ทั้งน้ีนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด ถือ
เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดการพฒันาจงัหวดับุรีรัมยสู่์เมืองท่องเท่ียวเชิงกีฬาอยา่งเตม็รูปแบบ ผา่นการจดัทาํ
สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย
และเอเชีย ดูจากผลความสําเร็จทางด้านการแข่งขันในระดับไทยพรีเมียร์ลีกและระดับสากล 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2557)  ทั้งน้ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดจ้ดัทาํการสาํรวจส่วนแบ่งหรือ
การครอบครองตลาดของสโมสรฟุตบอลต่างๆ ท่ีมีอยู่ในดิวิชั่น 1 และ 2 รวมทีมในระดับชั้น
พรีเมียร์ลีกของประเทศไทย พบว่า สโมสรบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด จดัเป็นสโมสรฟุตบอลท่ีมีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงท่ีสุดในประเทศไทย (ทีมเศรษฐกิจไทยรัฐ, 2557) และมีสนามการแข่งขนัฟุตบอลท่ีได้
มาตรฐานท่ีสุดในประเทศไทย (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ประกอบกบัการเกิดข้ึนของสนามการแข่ง
รถความเร็วสูงระดับมาตรฐานสากล  “ช้าง อินเตอร์เนชันแนล  เซอร์กิต” (ซีไอซี) ซ่ึงเป็น
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สนามแข่งรถท่ีได้รับรองมาตรฐานโลกจาก FIA GRADE 1 และ FIM GRADE A แห่งแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงสามารถจดัการแข่งขนัในระดบัมอเตอร์ครอส หรือเวิร์ลซีรีย ์ระดบัสปอร์ตคาร์ 
และซุเปอร์คาร์ รวมถึงซุปเบอร์ไบค ์(ชา้ง อินเตอร์เนชนัแนล เซอร์กิต, 2557) จากการเกิดข้ึนของ
สนามแข่งขนัฟุตบอลและสนามแข่งรถความเร็วสูง แสดงให้เห็นถึงจุดเปล่ียนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจงัหวดับุรีรัมย ์โดยสาํนกังานคลงัจงัหวดับุรีรัมย ์ช้ีให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์จงัหวดัมีการ
เพิ่มสูงข้ึนจาก 51,641.43 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 75,181.57 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึง
เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 50 โดยมูลค่าเพิ่ม ณ  ราคาคงท่ี สอดคล้องกับนายเกษม สินสุวรรณาภรณ์ 
เจา้หน้าท่ีท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์กล่าวว่า ขณะน้ีท่ีดินโดยรอบอาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมยมี์การปรับ
ราคาเพ่ิมสูงข้ึน (บริษทั ฮอตนิวส์ จาํกดั, 2557)  ซ่ึงถือเป็นอีกดชันีหน่ึงท่ีบ่งช้ีวา่จงัหวดับุรีรัมยมี์การ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากนั้นนายวสันต ์เทพนคร ประธานชมรมท่องเท่ียวและโรงแรม 
จงัหวดับุรีรัมย ์ยงักล่าวเพิ่มเติมวา่ แต่เดิมจงัหวดับุรีรัมยพ์ึ่งพารายไดจ้ากภาคการเกษตรเป็นหลกั จน
การเกิดข้ึนของสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถความเร็วสูง ส่งผลให้เกิดจุดเปล่ียนทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซ่ึงเห็นไดช้ดัในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้การท่องเท่ียวและโรงแรมมี
การขยายตวัอยา่งกา้วกระโดด เช่นใน ปี 56 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมามากถึง 1.7 ลา้นคน จากอดีตอยู่
ท่ี 8 แสนกวา่คน ซ่ึงสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวกวา่ 1,500 ลา้นบาท และจากการเปิดสนามแข่งรถ
ความเร็วสูงอย่างเป็นทางการคาดว่านักท่องเท่ียวจะเขา้มาท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 
60,000-70,000 คน เกิดเงินสะพดัในธุรกิจต่างๆ ไม่ตํ่ากวา่ 200 ลา้นบาท (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557) 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าจงัหวดับุรีรัมย์
เป็นจงัหวดัท่ีกาํลงัเติบโตดา้นการท่องเท่ียว และเพื่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา การวิเคราะห์ถึงระดบัความสําคญั
และประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจในการใช้บริการ) ต่อปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว แลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค (Importance-Performance Analysis: IPA) 

จะเป็นส่วนสําคญัท่ีก่อให้เกิดขอ้ได้เปรียบในการทาํความเขา้ใจและการแนะนําผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการจบัจ่ายใชส้อยใน
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวนั้น ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัในการ
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดับุรีรัมย ์ในการเตรียมความพร้อมสู่การพฒันาจงัหวดัสู่เมืองกีฬา
มาตรฐานโลก และเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีสําคญัของประเทศไทย ให้
สอดรับกบัการขบัเคล่ือนนโยบายภาครัฐสู่เป้าหมายการเป็นศูนยก์ลางดา้นการกีฬาระดบัอาเซียน 
(Sport Hub of ASEAN) ต่อไป 
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1.2 คาํถามงานวจิยั 
 

1) พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมาเยอืนจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นอยา่งไร 
2) ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร 
3) ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเป็น

อยา่งไร 
4) แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
2) เพื่อประเมินระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อ

ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ

ท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
4) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
2) ทราบถึงระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อ

ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
3) ทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
4) ทราบถึงแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงเร่ือง “แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา” ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยใชว้ิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาและกาํหนดขอบเขตของการวิจยัโดยครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 
การวิจยัคร้ังน้ีได้กาํหนดเน้ือหาท่ีจะทาํการวิจยัโดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังน้ี โดย

การศึกษา “แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา” โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1) การศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนการศึกษาให้มีความ
สมบูรณ์โดยเป็นข้อมูลท่ีได้จากการค้นควา้เอกสาร ทฤษฏี แนวคิด งานวิจัย รวมทั้ งรายงาน
การศึกษาอิสระและสาระนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การท่องเท่ียวเชิงกีฬา พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ระดบัความสาํคญั ประสิทธิภาพ
การดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) แนวคิดการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน (Importance-Performance Analysis: IPA) และปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

2) จากขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง 
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาชาวไทยท่ีเดินทางมาจงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงแสดงผลการศึกษาเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยเป็น
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั การเลือกใชส่ื้อในการท่องเท่ียว จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ผูร่้วม
เดินทางท่องเท่ียว พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว การค้างแรม ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวมในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง และความถ่ีในการท่องเท่ียว  

ส่วนท่ี 3 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว โดยแบ่งหัวขอ้การศึกษาเป็น 16 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3)
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ส่งเสริมการขาย (Promotion) 5) จุดยืนผลิตภณัฑ์ (Positioning) 
6) จิตวิทยาการขาย (Psychology) 7) พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 8) การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
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(Participation) 9) การขายรวม (Packaging) 10) บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 11) ฤดูกาล
ทางการท่องเท่ียว (Period) 12) สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 13) ความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 14) กระบวนการให้บริการ (Process of Service) 15)
สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และ 16) การรับรู้
ทางการท่องเท่ียว (Perception) 

ส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว โดยแบ่งหัวขอ้การศึกษาเป็น 16 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) 2) 
ราคา (Price) 3)ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ส่งเสริมการขาย (Promotion) 5) จุดยนืผลิตภณัฑ ์
(Positioning) 6) จิตวิทยาการขาย (Psychology) 7) พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 8) การมีส่วน
ร่วมทางธุรกิจ (Participation) 9) การขายรวม (Packaging) 10) บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
11) ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 12) สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 13) ความ
คิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 14) กระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) 15)สภาพแวดลอ้มด้านผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และ 16) 
การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นแนวทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

จงัหวดับุรีรัมย ์เน่ืองจากขอ้มูลประชากรดงักล่าว ไม่มีผูว้ิจยัหรือหน่วยงานใดจดัทาํหรือรวบรวบ
เก็บสถิติเอาไว ้ทางผูว้ิจยัจึงตอ้งใช้วิธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวน
ประชากรท่ีแน่นอน ซ่ึงผลจากการคาํนวณโดยใชสู้ตร กลุ่มตวัอย่างท่ีไดมี้จาํนวน 384 ราย ดงันั้น
เพื่อใหเ้หมาะสมในการวิจยั จึงทาํการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย 

ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดพื้นท่ีในการวิจยั คือ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ขอบเขตดา้นระยะเวลาทาํการวิจยั:  
การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการทาํการวิจยัตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2558 – มกราคม พ.ศ. 2559 



บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา” น้ีไดมี้ทฤษฏี แนวคิด และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจยัในการศึกษา ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดการท่องเท่ียว 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงาน 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจทางการท่องเท่ียว 
2.6 สถานการณ์การท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
 

การกีฬาจดัเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของมวลมนุษยชาติ ท่ีประกอบไปดว้ยประโยชน์และ
คุณค่าต่อการดาํรงชีวิตอยา่งมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัในการพฒันา
ความ เป็นมนุษย์ได้อย่างครบถ้วน  ทั้ งทางด้าน ร่างกาย  อารมณ์  สั งคม  และสติ ปัญญา                      
(วรวินทุ ์สุวณั ณ เขมรัฐ และคณะ, 2547) ลกัษณะโดดเด่นอีกประการหน่ึงของกีฬาก็คือ กีฬาเป็น
กิจกรรมหน่ึงท่ีปลุกเร้าสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย ์อนัได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น การ
แสวงหาคาํตอบของส่ิงท่ีทา้ทาย การทดสอบและประลองความสามารถ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า 
กีฬาเป็นวฒันธรรมท่ีมนุษยป์ระสงคเ์ขา้ร่วมดว้ยสัญชาติญาณของความเป็นมนุษยโ์ดยไม่จาํกดัอาย ุ
เพศ และปัจจยัอ่ืนๆ (Stephen, 2001) โดยการแข่งขนักีฬานั้น มีจุดเร่ิมตน้และท่ีมาตั้งแต่สมยัโบราณ
โดยกีฬาท่ีสาํคญัในยคุสมยันั้นคือ กีฬาโอลิมปิก โดยเร่ิมตน้ท่ีเมืองกรีซ ท่ีจะมีการจดัการแข่งขนัใน
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ทุกๆ  4 ปี  ซ่ึงจดั ณ เมืองโอลิมเปีย (Olympia) นักกีฬา เจา้หน้าท่ี และกองเชียร์ทุกๆ รัฐของกรีซ
จะตอ้งเดินทางมาเพ่ือเขา้ร่วมการแข่งขนัและตอ้งมาพกัแรมท่ีเมืองโอลิมเปีย โดยจะพกัรอบๆ เมือง
ใกลส้ถานท่ีจดัการแข่งขนั ซ่ึงจะตอ้งมีการเดินทางมาก่อนการแข่งขนั ทั้งนกักีฬา เจา้หนา้ท่ีฝึกซอ้ม 
และผูช้มกีฬาท่ีตอ้งเดินทางมาเพื่อชมและเชียร์ทีมนกักีฬาของตน รวมทั้งในสมยัโบราณการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิกถือเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อเทพเจา้อยา่งหน่ึง ดงันั้นนอกจากการแข่งขนักีฬา
แล้วจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ซ่ึงทั้ งกวี  ศิลปิน  นักดนตรี  นักปราชญ์  ต่างออกมาแสดง
ความสามารถของตน ทาํให้ผูช้มนอกจากจะไดช้มการแข่งขนักีฬาแลว้ ยงัไดช้มศิลปะ ดนตรี ไป
ดว้ยพร้อมๆ กนัดว้ย ดงันั้นจึงถือไดว้่าการกีฬากบัการท่องเท่ียวไดมี้ความสมัพนัธ์คู่กนัมาตั้งแต่สมยั
กรีซโบราณ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) และเน่ืองจากการท่องเท่ียวและการกีฬาจดัเป็นการถ่ายทอด
ทางวฒันธรรมอีกทางหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน ใน  ค.ศ. 1999 
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC: International Olympic Committee) ร่วมกบัองคก์ารท่องเท่ียว
โลก (WTO: World Tourist Organization) ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะส่งเสริมกีฬาควบคู่ไปกบัการ
ท่องเท่ียว โดยการใชกี้ฬาและการท่องเท่ียวเป็นส่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริม
สันติภาพและส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประชาคมโลก ว่าดว้ยเร่ือง “การกีฬาและการท่องเท่ียว 
ค ร้ัง ท่ี  1”  (1st World Congress: Sport and Tourist) ณ  เมื องบ าเซโลน่ า  ประ เทศส เปน  โดย
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลและองคก์ารการท่องเท่ียวโลกร่วมกนัเป็นเจา้ภาพ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมกว่า 
800 คน จาก 105 ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากประเทศท่ีเคยจดัและไดรั้บสิทธิในการเป็น
เจา้ภาพจดักีฬาโอลิมปิก รัฐมนตรีการท่องเท่ียว รัฐมนตรีการกีฬา ผูแ้ทนสหพนัธ์กีฬานานาชาติ 
(ISF : International Sport Federation) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC : National Olympic 
Committee) นกัวิชาการ นกัวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญการท่องเท่ียวและส่ือมวลชนเขา้ร่วมประชุม โดยในการ
ประชุมดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากีฬากับการท่องเท่ียวให้ดาํเนินการควบคู่ไปด้วยกัน 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545)  

ภายหลังจากการประชุมก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ออกมาทําการศึกษาด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาเพิ่มมากข้ึน และได้ให้คาํจาํกัดความของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีแตกต่างกัน
ออกไป  Gibson (1998 อ้างถึงใน  สมบัติ  กาญจนกิจ , 2554; Delpy-Neirotti, 2003) ได้กล่าวว่า       
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือ รูปแบบท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นกิจกรรมแสดงออกถึง
ความสามารถ มีประโยชน์มุ่งให้ผูเ้ล่นมีสุขภาพท่ีแขง็แรงทั้งทางร่างกาย เสริมสร้างกาํลงัใจ สร้าง
การมีส่วนร่วม  ประกอบกับเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ดีๆ ใหก้บัชีวิต (รชพร จนัทร์สวา่ง, 2545) โดยมีการเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึง
มิใช่เป็นท่ีพาํนักอาศยัประจาํของตนแต่เป็นการไปเยือนเป็นการชัว่คราว (โศรยา หอมช่ืน, 2551) 
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นอกจากนั้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นการเดินทางท่ีมิใช่เหตุผลเพื่อการพาณิชย ์แต่มุ่งเขา้ร่วมเพื่อ
กิจกรรมทางการกีฬาทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
(Hall, 1992; Standeven and De Knop, 1992) ทั้งยงัเป็นการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของคน
ผ่านรูปแบบต่างๆ ในช่วงวนัหยุดพกัผ่อนโดยผ่านการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เขา้ร่วมกิจกรรม
กลางแจ้ง นอกพื้นท่ีของชุมชนท่ีตนพักอาศัย เพื่อเข้าร่วม เพื่อชมหรือเพื่อเยี่ยมเยือนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางดา้นกีฬา ซ่ึงกิจกรรมจดัเป็นส่ิงดึงดูดใจหลกั (Ruskin, 1987; 
Gibson, 1998) โดยเป็นการเขา้ชม หรือเป็นผูแ้ข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมกีฬาในช่วงวนัหยุด
พกัผอ่น (Weed and Bull, 1997) หรือการท่ีบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคล ท่ีมีกีฬาเป็นแรงจูงใจอนัดบั
หน่ึง ท่ีทาํให้เกิดการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการแข่งขนักีฬา (Gammon and Robinson, 
1997) ทั้งน้ี วรรณนา วงษว์านิช (2546) ไดมี้การแบ่งการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ออกเป็น 2 ประการตาม
จุดประสงคก์ารเดินทาง ดงัน้ี ประการแรก เป็นการไปชมการแข่งขนักีฬาท่ีตนสนใจ ซ่ึงการแข่งขนั
กีฬาน้ีถึงแมว้่าจะมีการการยา้ยสถานท่ีแข่งขนัก็ยงัมีผูช้มติดตามไปชมอยูเ่สมอ ประการท่ีสอง เป็น
การท่องเท่ียวเพื่อไปเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักาย ซ่ึงการท่องเท่ียวประเภทน้ี สถานท่ีจดัเป็นส่ิงดึงดูด
ใจท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดการท่องเท่ียว นอกเหนือจากนั้น Weed and Bull (1998 อา้งถึงใน University 
of Central Lancashire, 2003) กล่าวว่าร้อยละ 25 ของวนัหยดุสั้นนั้น กิจกรรมลาํดบัตน้ๆ ท่ี ผูค้นมุ่ง
ให้ความสนใจเขา้ร่วมคือการเล่นกีฬา และกว่าร้อยละ 50 ผูค้นมกันิยมเดินทางเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นกีฬา เช่น การชมการแข่งขนัหรือท่องเท่ียวในสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬา และอีกร้อยละ 25 ท่ี
เหลือ คนมุ่งทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามความสนใจของตน นอกเหนือจากนั้น การท่องเท่ียวเชิง
กีฬา ยงัก่อให้เกิดเงินทุนและดอกเบ้ียหรือรายไดจ้ากกีฬาท่ีเป็นการแข่งขนัและไม่ใช่การแข่งขนั            
(ราณี อิสิชัยกุล, 2557) ดว้ยการกาํหนดแนวทางร่วมกนัระหว่างผูป้ระกอบการทางดา้นกีฬาและ
ทางการท่องเท่ียวและองคก์รภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Tassiopoulos and Haydam, 2007)  

จากการใหค้าํจาํกดัความของนกัวิชาการหลายๆ ท่าน งานวิจยัช้ินน้ีขอสรุปความหมายของ
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง รูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการพักผ่อนหย่อนใจ เป็น
ผสมผสานระหว่างการท่องเท่ียวและการกีฬา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อการแข่งขนักีฬา 
การออกกาํลงักาย การชมการแข่งขนักีฬาหรือการชมสถานท่ีท่ีจดัการแข่งขนักีฬา เป็นตน้ จาก
แนวโน้มทางการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป นักท่องเท่ียวมีความสนใจท่องเท่ียวแบบเฉพาะทาง 
ควบคู่กับกระแสความนิยมด้านความงามและสุขภาพ  ด้วยเหตุน้ีการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจึงมี
ความสาํคญัและมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ โดย Hence (2002 อา้ง
ถึงใน สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545) ไดส้รุปคุณลกัษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา งานวิจยั
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ช้ินน้ีจึงนํามาบูรณาการเช่ือมโยงกับความสําคญัของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในเชิงเศรษฐกิจของ 
Standeven and De Knop (1999) สามารถสรุปได ้9 ประเดน็ ดงัน้ี 

1) มีความสมบูรณ์ คือ การกีฬาเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างใหเ้กิดนกัท่องเท่ียว ทั้ง
การแข่งขนักีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การเล่นกีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพ การเล่นกีฬาเพื่อนนัทนาการ หรือ
การแข่งขนักีฬาเพื่อการอาชีพ เพราะกิจกรรมการแข่งขนักีฬาเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียว เกิดเป็นวงจรธุรกิจดา้นการกีฬา โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่แลว้ จะมีความตอ้งการสินคา้
และบริการท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของตน 

2) มีความละเอียดอ่อน คือ การท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้นมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์
ต่างๆ หรือปัจจยัภายนอกเป็นอย่างสูง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นอย่างมาก 
เช่น ปัญหาทางดา้นสังคม ทางการเมือง เศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงของแฟชัน่การ
ท่องเท่ียวโลก 

3) มีทิศทาง คือ การท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้น จะตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงั
อีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว ซ่ึงมิใช่เป็นท่ีพาํนกัอาศยัประจาํของตน และรูปแบบของการท่องเท่ียวจะ
เป็นการเดินทางท่องเท่ียวท่ีมีจุดหมายเฉพาะเจาะจงแลว้ ถึงจะทาํการเดินทาง เช่น มีความตั้งใจจะ
ไปแข่งขนักีฬา หรือชมกีฬา ในคู่การแข่งขนันั้นๆ โดยเฉพาะ 

4) มีความยืดหยุ่นสูง เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นธุรกิจบริการท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ทั้งจากการชมการแข่งขนั การถ่ายทอดโทรทศัน์ การใช้บริการท่ีพกั 
ร้านอาหาร สถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬา รวมทั้งการจาํหน่ายของท่ีระลึก ประกอบกบัประชากรโลกมี
รายไดท่ี้สูงข้ึน สัดส่วนความตอ้งการทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาก็มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัสูงข้ึน 
ดงันั้น เม่ือเงินจดัเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัในการท่ีนักท่องเท่ียวจะทาํการเดินทาง เม่ือเศรษฐกิจเกิด
ความผนัผวน หรือค่าเงินตกตํ่าลง ยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเช่นกนั 

5) มีความแปรปรวน คือ นกัท่องเท่ียวส่วนมากมกัใหค้วามสาํคญักบัการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาในประเทศหรือเมืองท่ีได้รับสิทธ์ิในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซ่ึงส่งผลให้เกิดเงิน
หมุนเวียนทั้งประเทศเจา้ภาพและประเทศท่ีถ่ายทอดชมการแข่งขนัอย่างมหาศาล ทั้งน้ี เช่น การ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกจะมีการจดังานข้ึนทุกๆ 4 ปี และในทุกคร้ังท่ีมีการจดัการแข่งขนันั้น จะมีการ
เปล่ียนสถานท่ีการจดัการแข่งขนัโดยเป็นการหมุนเวียน ซ่ึงทั้งน้ีส่งผลกระทบต่อประเทศผูท่ี้ไม่ได้
รับสิทธ์ิในการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัเกิดการสูญเสียรายได ้และความนิยมในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวลดลง เน่ืองจากเกิดการถ่ายเทนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาไปรวมตวักนัในประเทศเจา้ภาพการ
จดัการแข่งขนัเป็นหลกั 
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6) มีฤดูกาล คือ การท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้น ฤดูกาลจดัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะ
ส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา เน่ืองจากโดยลกัษณะส่วนใหญ่แลว้เป็นกิจกรรมกลางแจง้ ซ่ึงทั้งน้ีก็
จะเกิดการถ่ายเทในกลุ่มของนกัท่องเท่ียวจากขั้วโลกหน่ึงไปยงัประเทศอีกขั้วโลกหน่ึงเป็นส่วนมาก 
หรือช่วงวนัหยุดของแต่ละประเทศ เช่นนักท่องเท่ียวชาวยุโรป ในช่วงฤดูหนาวนิยมทําการ
ท่องเท่ียวเพื่อทาํกิจกรรมดา้นการกีฬา ณ ประเทศเอเชียเป็นส่วนมาก 

7) มีการสนับสนุน คือ การท่ีการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจะประสบความสําเร็จไดน้ั้น 
ส่วนหน่ึงท่ีสําคญัคือจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนหรือพึ่งพิงกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ เช่น โรงแรมท่ีพกั การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจนาํเท่ียว ร้านอาหารภตัตาคาร และร้านจาํหน่าย
ของท่ีระลึก ซ่ึงประเทศท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้น จะตอ้งมีการพฒันาสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานให้พร้อม และทาํการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ
และวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวเกิดการตดัสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียว 

8) มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เพราะโลกของการกีฬาและการท่องเท่ียวไม่มีการ
แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา เป็นกิจกรรมท่ียิ่งใหญ่ของมนุษยชาติท่ีเป็นการเผยแพร่วฒันธรรม สร้าง
สันติภาพและความเขา้ใจระหว่างประชาชน และความเขา้ใจระหว่างประเทศ แมแ้ต่ประเทศท่ีมี
ปัญหาดา้นความสมัพนัธ์ทางการทูต กย็งัสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาดว้ยกนัได ้เช่น การแข่งขนั
กีฬาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้หรือจีนไทเปกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแข่งขนั
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ เป็นตน้ 

9) มีภาพลกัษณ์ท่ีดี เพราะการกีฬาเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ความมัน่คงของเมือง
หรือประเทศเจา้ภาพ เป็นการแสดงถึงศกัยภาพทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ีของตน รวมถึงมีศกัยภาพ
และมีความพร้อม เช่น ประเทศเกาหลีใตป้ระสบความสาํเร็จจากการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา
เอเช่ียนเกมส์คร้ังท่ี 17 ในปี 2014 และจะเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว คร้ังท่ี 23 ใน
ปี 2018 ทาํให้ประเทศเกาหลีใตมี้ความมัน่คงและความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจโดยใชก้ารกีฬา เป็น
เคร่ืองมือสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการลงทุนและสนบัสนุนภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม   

ในปัจจุบนัการแข่งขนักีฬาในประเทศไทยก็เป็นท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจจากประชาชนท่ี
ติดตามชมการแข่งขนั ทั้งการแข่งขนัในสนาม การชมการถ่ายทอดกีฬาผา่นทางโทรทศัน์ หรือการ
ติดตามข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผ่านส่ือต่างๆ ดงันั้นในการจดัการแข่งขนักีฬาท่ีสําคญัๆ ดงักล่าว
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2554 อา้งถึงใน ไทยโพสต,์ 2554) จึงไดมี้การดาํเนินการในการ
กาํกับดูแลทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ เช่น ท่ีพัก การคมนาคม ร้านอาหาร สถานท่ี
ท่องเท่ียว สินคา้ท่ีระลึก การแสดงดา้นศิลปวฒันธรรม เพื่อเตรียมรองรับและให้บริการกบันกักีฬา 
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เจา้หนา้ท่ี และผูช้มกีฬาท่ีจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางดา้นกีฬา ทาํใหก้ารท่องเท่ียวเชิงกีฬาเกิดข้ึน 
เพื่อมุ่งจะพฒันาทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการท่องเท่ียว เพื่อให้พร้อมรองรับตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวดงักล่าวมากยิง่ข้ึน 
 

2.1.1 ลกัษณะของการท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
จากหนังสือและนักวิชาการต่างๆ ได้มีการจาํแนกลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา

ออกเป็น 2 ลกัษณะหลกัๆ ตามรูปแบบการท่องเท่ียวไดแ้ก่ การท่องเท่ียวในฤดูการแข่งขนักีฬา และ
การท่องเท่ียวนอกฤดูกาลแข่งขนักีฬา ดงัน้ี 

2.1.1.1 การท่องเท่ียวในฤดูการแข่งขนักีฬา คือ รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเน้นอยู่
ในช่วงการแข่งขนักีฬาเป็นหลกั โดยการแข่งขนักีฬาในปัจจุบัน ทั้ งการแข่งขนักีฬาท่ีเป็นการ
แข่งขนัแบบชนิดกีฬาเดียว (Single Sport Event) ซ่ึงเป็นการแข่งขนัท่ีมีการแข่งขนัชิงชนะเลิศเพียง
ชนิดเดียว เช่น การแข่งขนัฟุตบอลโลก การแข่งขนัมวยชิงแชมป์โลก หรือการแข่งขนัแบบมหกรรม
กีฬา (Multi Sports Events) ซ่ึงเป็นการแข่งขนัท่ีประกอบไปดว้ยกีฬาหลายชนิด เช่น การแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิก การแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ การแข่งขนักีฬาซีเกมส์ การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ หรือ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นตน้ ซ่ึงการแข่งขนักีฬาทั้ ง 2 รูปแบบน้ี ในการจดัการแข่งขนันั้ นจะมี
ประเทศ เมือง หรือจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ทั้งนกักีฬา เจา้หนา้ท่ี ผูช้มกีฬา 
ส่ือมวลชนและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จะตอ้งเดินทางไป ณ สถานท่ีจดัการแข่งขนัเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีหรือ
ชมกีฬา ทางฝ่ายเจา้ภาพจดัการแข่งขนัจาํเป็นตอ้งจดัเตรียมบริการดา้นท่ีพกั อาหาร การเดินทาง
ขนส่ง การดูแลสุขภาพ การรักษาความปลอดภยั การส่ือสารและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
รองรับผูท่ี้มาเยือนในช่วงของการแข่งขนักีฬา ทั้ งน้ีในช่วงฤดูกาลแข่งขนัจะมีผูม้าเยือนโดยมี
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั สามารถจาํแนกประเภทผูม้าเยอืนไดด้งัน้ี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2545) ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีประจาํทีม ส่วนใหญ่จะเดินทางมาถึงก่อนการ
แข่งขนั เพื่อมาฝึกซ้อมให้เคยชินกบัสภาพแวดลอ้ม ในช่วงระหว่างพกัไม่มีโปรแกรมการแข่งขนั 
หรือหลงัจากเสร็จส้ินการแข่งขั้นก่อนเดินทางกลบัภูมิลาํเนา จะหาโอกาสท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีสาํคญั
หรือพกัผ่อนหย่อนใจ ซ่ึงอาจจะเป็นการบริการท่ีเจา้ภาพจดัการแข่งขนัจดับริการให้ หรือเป็นการ
เดินทางไปท่องเท่ียวเองตามความสนใจ รวมทั้งการซ้ือของท่ีระลึก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกใน
การแข่งขนักีฬานั้นๆโดยนกักีฬาหรือนกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแข่งขนักีฬาจะเป็นกลุ่ม
ท่ีมีทกัษะดา้นกีฬาในระดบัสูง (Stephen, 2001) ซ่ึงในการเดินทางมาแข่งขนักีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
หรือนักกีฬาอาชีพนั้ น  โดยทั่วไปจะมีองค์กรท่ี รับผิดชอบ  เช่น  ถ้าเป็นการแข่งขัน กีฬา
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ภายในประเทศ ก็จะทําเป็นการจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาท่ีเก่ียวข้องหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ไดแ้ก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กรมพลศึกษา แต่ถา้เป็นการแข่งขนักีฬาระหว่าง
ประเทศ เช่น กีฬาซีเกมส์ หรือเอเช่ียนเกมส์ ก็จะมีองค์กรท่ีรับผิดชอบกีฬาระหว่างประเทศ เช่น 
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจะร่วมกบัสหพนัธ์กีฬาแห่งทวีปเอเชีย (Asian Sport Federation) เขา้ร่วม
รับผดิชอบการจดัการแข่งขนัร่วมกบัสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจดัการแข่งขนั
ของประเทศเจา้ภาพ 

สาํหรับธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของกลุ่มนกักีฬาท่ีเขา้มาเพื่อแข่งขนักีฬา
นั้น จะตอ้งมีการจดัเตรียมความพร้อมสาํหรับรองรับนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี โดย Standeven and De 
Knop (1999) ไดส้รุปประเด็นท่ีควรพิจารณาสําหรับการดาํเนินธุรกิจให้สอบรับกบักลุ่มนักกีฬา 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ด้านสถานท่ีจัดการแข่งขัน เช่น กีฬากอล์ฟ ได้แก่ สนามกอล์ฟ
จะต้องได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองขององค์การท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าเป็นกีฬามวย เวทีต้องมี
มาตรฐาน มีส่ิงอาํนวยความสะดวก ตวัอยา่งเช่น การแข่งขนักีฬาฟุตบอลโลกท่ีประเทศบราซิลเป็น
เจา้ภาพใน ค.ศ. 2014 สนามกีฬาก็ตอ้งไดม้าตรฐานท่ีสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) กาํหนด 
โดยจะมีผูแ้ทนมาทาํการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าตรฐานการจดัการแข่งขนั และมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัสาํหรับผูช้ม 

(2) ดา้นการบริการท่ีพกั อาหาร โดยทัว่ไป การแข่งขนักีฬานานาชาติ 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะกาํหนดและจดัเตรียมการบริการท่ีพกัและอาหารให้เรียบร้อย โดย
เรียกเก็บจากองค์กรหรือนักกีฬาท่ีเขาร่วมการแข่งขนัแลว้แต่กรณี แต่โดยทัว่ไปคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนั จะกาํหนดไวใ้นระเบียบการแข่งขนั ซ่ึงในการดาํเนินธุรกิจดา้นการบริการท่ีพกัและ
อาหารจะตอ้งมีการประสานงานกนัระหวา่งผูป้ระกอบการกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

(3) การบริการสถานฝึกซ้อมและผูฝึ้กซ้อม ในการแข่งขนักีฬาส่วน
ใหญ่จะไม่อนุญาตใหน้กักีฬาเขา้ซอ้มในสนามแข่งขนั จึงตอ้งมีการเตรียมสถานท่ีฝึกซอ้ม รวมทั้งคู่
ซอ้ม หากมีความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งมีการเตรียมการกาํหนดรายละเอียด และเตรียมการไวล่้วงหนา้ 

(4) การขนส่งนักกีฬา ในการแข่งขนักีฬาโดยทั่วไป คณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัจะตอ้งจดัเตรียมดา้นการขนส่งเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเดินทางจากท่ีพกัไป
สนามแข่งขนักีฬาให้ทนัตามโปรแกรมการแข่งขนัหรือการฝึกซอ้ม ซ่ึงถา้หากเป็นการแข่งขนักีฬา
ระหว่างประเทศจะตอ้งบริการรับส่งนกักีฬา เจา้หนา้ท่ีและอุปกรณ์ ตั้งแต่สนามจนถึงท่ีพกั รวมทั้ง
การเดินทางกลบัดว้ย เพื่ออาํนวยความสะดวก 
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(5) การจดันาํเท่ียว จะเป็นบริการพิเศษท่ีตามปกติคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัหรือองคก์รกีฬาท่ีเก่ียวจอ้งจะมีการจดันาํเท่ียวให้กบันกักีฬา เจา้หนา้ท่ี เพื่อพกัผอ่นระหว่าง
พกัการแข่งขนั หรือหลงัจากการแข่งขนัเรียบร้อยแลว้ เป็นการทศันศึกษา รวมทั้งการซ้ือของท่ีระลึก 

กล่าวโดยสรุป นักกีฬาส่วนใหญ่จะเดินทางมาถึงก่อนการแข่งขนั เพื่อมาฝึกซ้อม
ใหเ้คยชินกบัสภาพแวดลอ้ม ในช่วงระหวา่งพกัไม่มีโปรแกรมการแข่งขนั หรือหลงัจากเสร็จส้ินการ
แข่งขนัก่อนเดินทางกลบัภูมิลาํเนา จะหาโอกาสท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีสาํคญัหรือพกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึง
อาจจะเป็นการบริการท่ีเจา้ภาพจดัการแข่งขนัจดับริการให้แบบแพ็คเกจทวัร์ โดยอตัราค่าใชจ่้าย 
ค่าบริการจะถูกรวมไวท้ั้ งหมดในระเบียบการแข่งขนั หรือเป็นการเดินทางไปท่องเท่ียวเองตาม
ความสนใจ รวมทั้งการซ้ือของท่ีระลึก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกในการแข่งขนักีฬานั้นๆ (Maier 
and Weber, 1993) 

2) กลุ่มผูแ้ทนองคก์รกีฬาท่ีเป็นเจา้ของเกม และเทคนิคกีฬา ในการแข่งขนั
กีฬาทุกระดบั ทั้งในระดบันานาชาติและระดบัชาติจะตอ้งมีผูแ้ทนองคก์รกีฬาท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
ระดบั ท่ีตอ้งมาทาํหนา้ท่ีควบคุม ดูแล ใหค้าํแนะนาํ และประสานงานการจดัการแข่งขนั โดยทาํงาน
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีเจา้ภาพใหก้ารจดัการแข่งขนัดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย เช่น ผูแ้ทนองคก์รกีฬาท่ี
เป็นเจา้ของเกมการแข่งขนั เช่น การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก เจา้ของเกมคือ คณะกรรมการโอลิมปิก
สากล (IOC : International Olympic Committee), การแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ เจา้ของเกม คือ สภา
กีฬาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA: Olympic Council of Asia), การแข่งขนัฟุตบอลโลก (World Cup) 
เจ้ าข อ ง เก ม คื อ  สหพัน ธ์ฟุ ต บ อลน าน าช าติ  (FIFA: Federation International De Football 
Association), การแข่งขนักีฬาซีเกมส์ เจา้ของเกมคือ สหพนัธ์กีฬาซีเกมส์ (Sea Games Federation), 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เจ้าของเกมคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545) เป็นตน้ 

ในการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติดงักล่าวขา้งตน้ แต่ละองค์กรจะจดัส่ง
ผูแ้ทนของตนไปทาํหนา้ท่ีร่วมกบัสหพนัธ์กีฬานานาชาติ (ISF: International Sports Federation) ทาํ
หนา้ท่ีทางเทคนิคกีฬาร่วมกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัของเจา้ภาพ เพื่อทาํใหก้ารแข่งขนัดาํเนิน
ไปดว้ยความเรียบร้อย ในการปฏิบติังาน ผูแ้ทนองคก์รกีฬาเหล่านั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุม 
การอบรม การสัมมนาทางดา้นเทคนิคกีฬา จึงตอ้งใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวก บุคลากร การบริการ
นอกเหนือจากการใหบ้ริการตามปกติ เช่น ห้องประชุม การเล้ียงรับรองและหากมีเวลาว่างหลงัจาก
ปฏิบติัภารกิจ จะมีการเดินทางท่องเท่ียวพกัผ่อน เล่นกีฬา รวมทั้งการซ้ือของท่ีระลึก ก่อนเดินทาง
กลบัประเทศหรือภูมิลาํเนา (Gibson, 1998) 
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3) กลุ่มผูช้มกีฬา ผูช้มกีฬาเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคญัของการท่องเท่ียวเชิง
กีฬา ซ่ึงผูช้มกีฬาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้สนใจชอบกีฬาชนิดนั้นๆ หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักีฬาชนิดนั้นๆ 
เพื่อติดตามความเคล่ือนไหว ตอ้งการทราบขอ้มูล หรือชมการแข่งขนัเพื่อความบนัเทิงสําหรับ
ตนเอง และกลุ่มผูช้มกลุ่มท่ีสําคญัอีกกลุ่มหน่ึงคือ สมาชิกสโมสรหรือแฟนคลบั (Fan Club) ผูช้ม
กลุ่มน้ีจะมีความสนใจกีฬาท่ีตนเองเป็นสมาชิกหรือชอบเป็นพิเศษ จะมีการเดินทางติดตามเพิ่มไป
ชมการแข่งขนัยงัสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงคุณลกัษณะของกลุ่มผูช้มกีฬาจะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
กีฬา (Bolin, 2003) ดงัน้ี 

(1) นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเก่ียวกบัวนัเวลาการแข่งขนัมาก 
(2) มักมีการกาํหนดจุดหมายปลายทางในการเดินทางไปสู่สถานท่ี

จดัการแข่งขนัอยา่งแน่นอน 
(3) กลุ่มผูช้มการแข่งขนัหรือแฟนกีฬา จดัไดว้่าเป็นกลุ่มคนสําคญัท่ี

ช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศผูเ้ป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนัและผูส้นบัสนุนการแข่งขนั 
(4) ระยะเวลาการพกัอาศัยข้ึนอยู่กับทีมท่ีตนเชียร์นั้ น สามารถชนะ

เขา้รอบการแข่งขนัไดถึ้งข้ึนไหน ตามตารางการแข่งขนั 
(5) นักท่องเท่ียวมีความต้องการผู ้ท่ี มีความรู้ในเร่ืองกีฬานั้ นเป็น

ผูบ้รรยายประกอบการชมการแข่งขนัหรือก่อนการแข่งขนั 
(6) นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัเก่ียวกบัช่วงเวลาการแข่งขนัเป็นพิเศษ 

จะมีความกงัวลมากหากมาไม่ทนัไดเ้ขา้ชมการแข่งขนั 
(7) นักท่องเท่ียวมีความตอ้งการให้ท่ีพกัให้การสนับสนุนในดา้นของ

การขนส่งนกัท่องเท่ียวไปยงัสนามกีฬา หรือรับการถ่ายทอดกีฬาท่ีตนสนใจ พร้อมทั้งรับสภาพการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของระยะเวลาการเขา้พกั  

ดังจะเห็นได้ชัดในกีฬาฟุตบอลของสโมสรต่างๆ เม่ือทีมกีฬาของตน
เดินทางไปแข่งขนั ผูช้มกลุ่มน้ีจะเดินทางตามไปชมและเชียร์ ถือเป็นผูบ้ริโภคกีฬาท่ีเก่ียวพนักนักบั
การท่องเท่ียว โดยกลุ่มผูช้มกีฬาเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ เพราะ
ระหว่างท่ีไม่ไดช้มหรือเชียร์กีฬา ผูช้มกลุ่มน้ีจะไปท่องเท่ียวสถานท่ีสาํคญั แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 
รวมทั้งการซ้ือสินคา้ท่ีระลึก หรือเล่นกีฬาท่ีชอบ จึงเป็นผูรั้บบริการดา้นการท่องเท่ียวจากการกีฬาท่ี
สาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งให้ความสาํคญัและจดับริการเพื่อสร้างรายได ้ตั้งแต่การเดินทาง 
สถานท่ีพกั ร้านอาหาร การจดัจาํหน่ายบัตรเขา้ชม การซ้ือของท่ีระลึก ตลอดจนการท่องเท่ียว
สถานท่ีสาํคญัต่างๆ เป็นตน้ (Parks, Zanger and Quarterman, 1998) 
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4) ผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนั (Sponsor) รายไดจ้ากการแข่งขนักีฬาใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะไดรั้บจากระบบสิทธิประโยชน์หรือผูใ้หก้ารสนบัสนุนเป็นรายไดห้ลกั ในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์หรือเอเช่ียนเกมส์  ผู ้ให้การสนับสนุนจะได้รับสิทธิพิ เศษจาก
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั มีการจดัเตรียมสถานท่ีพกั สถานท่ีชมและส่ิงอาํนวยความสะดวกให้
เป็นอยา่งดี ถือเป็นบุคคลสาํคญั (VIP) ของการแข่งขนั โดยเฉพาะในทุกสนามจะตอ้งจดัท่ีนัง่เฉพาะ
ไวใ้ห้ ในขณะเดียวกนั บริษทัผูใ้ห้การสนับสนุนจะพาผูแ้ทนจาํหน่ายของบริษทัให้มาร่วมชมการ
แข่งขนั มาทาํการส่งเสริมการขาย ประชาสัมพนัธ์บริษทั หรือสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจระหว่าง
การแข่งขนักีฬา ผูใ้ห้การสนบัสนุนจึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง ซ่ึงภายหลงัจากการชมการ
แข่งขนัหรือปฏิบติัภารกิจของบริษทัแลว้ จะมีการใชบ้ริการดา้นการพกัผ่อนและการท่องเท่ียว จึง
เป็นกลุ่มลูกคา้สําคญัสําหรับธุรกิจการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียว (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2545) 

5) กลุ่มส่ือมวลชน (Media) จากการท่ีการแข่งขนักีฬาไดรั้บความสนใจจาก
ผูช้มในปัจจุบนั ประกอบกบัความเจริญทางเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีรวดเร็ว กวา้งขวางทัว่โลก 
เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬารายการสาํคญัๆ เช่น กีฬาโอลิมปิก การแข่งขนัฟุตบอลโลก การ
แข่งขนัมวยชิงแชมป์โลก เป็นตน้ สามารถถ่ายทอดสดให้ผูช้มทัว่โลกไดช้มพร้อมกนั รวมทั้งธุรกิจ
ดา้นสิทธิประโยชน์การถ่ายทอดสดการแข่งขนัทางส่ือโทรทศัน์ เป็นรายไดห้ลกัของการแข่งขนั
กีฬารายการสําคัญของโลก  จากเหตุผลดังกล่าวทําให้การแข่งขันกีฬารายการสําคัญๆ  จะมี
ส่ือมวลชนทุกสาขาให้ความสําคญัและเดินทางมาทาํงานระหว่างการแข่งขนัจาํนวนมาก ทั้งส่ือ
โทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพ ์รวมทั้งส่ืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงต่างตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อรายงานการแข่งขนักีฬา
สู่ผูบ้ริโภคใหร้วดเร็ว ถูกตอ้งท่ีสุด (Standeven and De Knop, 1999) ซ่ึงนอกจากจะทาํหนา้ท่ีดา้นส่ือ
แลว้ พวกเขายงัเป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัดา้นการท่องเท่ียว เจา้ภาพจดัการแข่งขนัมกัจะจดับริการนาํ
เท่ียวให้กบัส่ือมวลชนโดยหวงัท่ีจะให้ไดรั้บประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีดีจากเจา้ภาพและมีการ
เขียนถึง และเป็นการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียวให้เจา้ภาพไดอี้กทาง
หน่ึง (Stephen, 2001) ในขณะเดียวกนักลุ่มส่ือมวลชนก็จะเป็นผูใ้ชบ้ริการการท่องเท่ียว การซ้ือของ
ท่ีระลึกการแข่งขนัเช่นเดียวกบัผูช้มกีฬา หรือนักกีฬาและเจา้หน้าท่ีเช่นเดียวกนั ซ่ึงในการแข่งขนั
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 13 ท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ เม่ือ พ.ศ. 2541 คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ไดแ้ต่งตั้งใหมี้คณะกรรมการสาขาการท่องเท่ียวอยูใ่นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ โดยคณะกรรมการสาขาการท่องเท่ียว มีหน้าท่ีจดัดาํเนินการ
ท่องเท่ียวให้กบัส่ือมวลชนท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีในการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ ทั้งมีการจดัในรูปการ
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นาํเท่ียวแบบ Package Tour และการใหค้าํแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว พร้อมจดัอาสาสมคัรนาํเท่ียวให้
เป็นการเฉพาะสาํหรับส่ือมวลชน (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545) 

2.1.1.2 การท่องเท่ียวนอกฤดูการแข่งขันกีฬา คือ รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีอยู่
นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาการจดัการแข่งขนั โดยผูม้าเยอืนมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ในการเดินทางซ่ึง
เกิดจากการเป็นท่ีประเทศนั้ นเคยได้รับเกียรติเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักีฬา ส่ิงท่ีเหลืออยู่
นอกจากการแข่งขนัคือ สถานท่ี ส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านสถานกีฬา อุปกรณ์การกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ดา้นการกีฬา รวมทั้งภาพลกัษณ์และความเช่ือถือของประชาชน
ทัว่ไป และคนในวงการกีฬาในแง่ศกัยภาพของเมืองในการเป็นเจา้ภาพรายการกีฬาในแต่ละระดบั 
เป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียว นกักีฬา หรือผูท่ี้สนใจเดินทางมาท่องเท่ียว รวมทั้งใชบ้ริการดา้นการ
กีฬาท่ีสามารถพฒันาเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถจาํแนกวตัถุประสงคใ์นการเดินทางในการ
ท่องเท่ียวนอกฤดูกาลแข่งขนั (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545)  ดงัน้ี 

1) เพื่อการพกัผอ่นโดยการเล่นกีฬา เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีใชว้นัหยุด
ยาวทาํการออกกาํลงักาย เพื่อเป็นการผอ่นคลายความเหน่ือยลา้จากชีวิตประจาํวนั และเป็นรูปแบบ
การพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีไดมี้การทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงอาจมีการแข่งขนักีฬากนั แต่โดยรูปแบบ
แลว้ไม่มีความจริงจงัอะไรมากนัก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและใช้เวลาในการพกัผ่อนอย่างเต็มท่ี 
(Bolin, 2003) หรือจากการท่ีมีสนามกีฬาท่ีไดม้าตรฐานหรือการผ่านประสบการณ์การเป็นเจา้ภาพ
การแข่งขนักีฬารายการสําคญัๆ ทาํให้นักกีฬาและผูท่ี้สนใจตอ้งการมาใชส้ถานท่ีแห่งนั้นเพื่อการ
เล่นกีฬา ซ่ึงการมาเล่นกีฬาเพื่อการพกัผอ่นอาจจะมีจุดประสงคเ์พื่อสุขภาพร่วมดว้ย ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ี
เม่ือมาท่องเท่ียวมกัจะหากิจกรรมกีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพตนเองไปดว้ย จึงแยกกิจกรรมกีฬาและการ
ออกกาํลงักายสาํหรับนกัท่องเท่ียวตามกิจกรรมท่ีตอ้งการดว้ย (Gibson, 1998) เช่น 

(1) ศูนยฝึ์กสมรรถภาพหรือศูนยสุ์ขภาพ (Fitness Center) โดยทัว่ไป
โรงแรมขนาดใหญ่หรือสถาบนัการศึกษา มกัจะจดัสถานท่ีออกกาํลงักายให้กบัลูกคา้หรือนกัเรียน 
นกัศึกษา โดยคิดค่าใชจ่้ายรวมอยูแ่ลว้ ทาํใหส้ามารถใชบ้ริการระหวา่งพกัหรือระหวา่งศึกษาได ้

(2) การบริการสถานท่ีเล่นกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ให้ลูกคา้ท่ีมาพกัใน
โรงแรม เช่น สระวา่ยนํ้า สนามเทนนิส กีฬาในร่ม เช่น สควอซ เป็นตน้ 

(3) ความร่วมมือกนัระหว่างโรงแรม สนามกอลฟ์ และบริษทันาํเท่ียว 
ไดจ้ดัรูปเบด็เตลด็ (Package) โดยคิดค่าบริการรวม หรือแยกแลว้แต่กรณี 

(4) การจดักิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น การจดัวิ่งมินิมาราธอน การ
แข่งขนักีฬาไตรกีฬา การจดักิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ ซ่ึงจะเป็นการจดัเป็นประจาํหรือเป็นช่วงๆ โดย
จดัร่วมกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวไปพร้อมๆ กนั 
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สําหรับการจดัธุรกิจกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับนักท่องเท่ียว นับวนัจะเป็น
ธุรกิจกีฬาท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากประชาชนเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย
และดว้ยเวลาท่ีจาํกดัในช่วงทาํงานปกติทาํใหน้กัท่องเท่ียวจึงหาโอกาสในออกกาํลงักายระหวา่งการ
เดินทางท่องเท่ียว หรือการไปปฏิบติังานถ่ินฐานเดิม (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545) 

2) การเดินทางมาเพื่อฝึกซอ้มกีฬา โดยกลุ่มนกักีฬาท่ีเดินทางมาเพื่อฝึกซอ้ม
กีฬาส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาต่างประเทศโดย Parks, Zanger and Quarterman (1998) ไดอ้ธิบายถึง
เหตุผลในการเลือกพื้นท่ีนั้นๆ สําหรับเป็นพื้นท่ีเพื่อการฝึกซ้อม ซ่ึงนํามาซ่ึงผลพลอยไดท้างการ
ท่องเท่ียวดงัน้ี 

(1) เป็นทางผา่นท่ีจะเดินทางไปแข่งขนั จึงหยดุแวะพกัและฝึกซอ้ม 
(2) การมีสถานท่ีฝึกซอ้มท่ีไดม้าตรฐาน เหมือนสถานท่ีแข่งขนัจริง จะ

เป็นประโยชน์กบันักกีฬาและค่าใชจ่้ายถูกกว่าไปซ้อมในสนามจริง หรือสนามจริงไม่สามารถใช้
ซอ้มได ้

(3) สภาพแวดลอ้มในถ่ินฐานเดิมไม่เหมาะสม เช่น สภาพอากาศหนาว 
ไม่สามารถฝึกซ้อมกีฬากลางแจ้งได้ ตัวอย่างเช่น กีฬาฟุตบอล ในประเทศยุโรป ฤดูหนาวไม่
สามารถฝึกซอ้มไดจึ้งเดินทางฝึกซอ้มต่างประเทศซ่ึงทาํให้นกักีฬาไดซ้อ้มอยา่งต่อเน่ือง ไดเ้ปล่ียน
สถานท่ี ถือเป็นการไดพ้กัผอ่นไดท่้องเท่ียวและไดฝึ้กซอ้มไปดว้ยในขณะเดียวกนั 

(4) การตอ้งการสภาพแวดลอ้มพิเศษสาํหรับนกักีฬาบางชนิด เช่น การ
ซ้อมกีฬาบนท่ีสูง สําหรับนักกีฬาท่ีอาศยัความอดทน นักกีฬาจะเดินทางไปฝึกซ้อมในท่ีสูงกว่า
ระดบันํ้าทะเลมากๆ 

ดังนั้ น นักกีฬาท่ีเดินทางเพื่อการฝึกซ้อม จะทาํให้เกิดธุรกิจเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเติบโตเช่นเดียวกบักลุ่มนกักีฬาท่ีเดินทางมาเพ่ือการแข่งขนั เพียงแต่ถา้เป็นการเดินทางมา
ฝึกซอ้มก่อนท่ีจะเดินทางไปแข่งขนั โอกาสท่ีนกักีฬาเดินทางไปพกัผอ่น ทศันศึกษา ซ้ือของท่ีระลึก
จะมีโอกาสน้อยกว่า เพราะจะตอ้งกงัวลต่อการแข่งขนัรายการสําคญัท่ีรออยู่ ส่วนกลุ่มนักกีฬาที
เดินทางมาฝึกซอ้มเก็บตวัเป็นระยะเวลานาน จะมีโอกาสเดินทางพกัผอ่น ชมธรรมชาติ ทศันศึกษา 
หรือจบัจ่ายใชส้อย ซ้ือของท่ีระลึกไดม้ากกว่า เพราะระดบัความสาํคญัของการฝึกซอ้มนอ้ยกว่า ทาํ
ให้นกักีฬากลุ่มน้ีจึงเป็นนกักีฬาท่ีให้ประโยชน์ของธุรกิจการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวสูงกว่ากลุ่มแรก 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545) 

3) การเข้าชมสถานท่ีสําคัญทางการกีฬา คือ รูปแบบของการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการชมสถานท่ีท่ีเคยจดัการแข่งขนักีฬาคร้ังสาํคญัๆ ของโลก โดยมุ่ง
ชมความงามในเชิงสถาปัตยกรรม รูปแบบการก่อสร้าง นวตักรรมและเทคโนโลยีของส่ิงอาํนวย
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ความสะดวก รูปแบบของการใชว้สัดุ หรือสถานท่ีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและมีความสาํคญั
ทางประวติัศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นท่ีน่าสนใจ (Bolin, 2003; โศรยา หอมช่ืน, 
2551) ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น  

(1) สถานท่ีเคยจัดการแข่งขันกีฬา เป็นสถานท่ีเคยจัดมหกรรมการ
แข่งขนักีฬาระดับชาติ หรือระดับโลก มีการลงทุนในการสร้างสถานท่ีด้วยเงินทุนเป็นจาํนวน
มหาศาลเพื่อจดังานแข่งขนั เม่ือการแข่งขนักีฬาส้ินสุดลง สถานท่ีเหล่านั้นยงัคงมีอยูด่ว้ยสภาพท่ียงั
พร้อมจะรองรับการมาเยอืนของนกัท่องเท่ียว (รชพร จนัทร์สวา่ง, 2545) 

(2) สถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาในปัจจุบนั สนามกีฬาบางแห่งท่ีเป็นท่ี
แข่งขนัและฝึกซ้อมของนักกีฬา สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเท่ียวให้เขา้ไปชม ถึงแมว้่าในขณะท่ีเขา้ไปชมนั้นจะไม่มีการแข่งขนัอยู่ก็ตาม 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งการเขา้ไปชมสถานท่ี เขา้ไปซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกบักีฬาหรือของท่ีระลึก
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล่นกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือเพื่อเป็นของฝาก เน่ืองจากของประเภทน้ีไม่มีจาํหน่าย
ทัว่ไป (รชพร จนัทร์สวา่ง, 2545) 

(3) พิพิธภณัฑ์กีฬา เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสนใจกีฬาจะเขา้ไปชม 
เพื่อทราบประวติัศาสตร์ความเป็นมาของกีฬาประวติันักกีฬาเด่นๆ ในอดีต หรืออุปกรณ์กีฬาของ
นักกีฬาคนสําคญั ดงัเช่น พิพิธภณัฑ์โอลิมปิก ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ณ เมืองโลซาน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งประเทศไทย ไดมี้การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์การกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ท่ี
สนามกีฬาราชมงัคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545) 

4) เพื่อต้องการฟ้ืนฟูสุขภาพ นักท่องเท่ียวประเภทน้ีอาจมีปัญหาด้าน
สุขภาพ มุ่งเนน้ในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี เป็นฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ฝึกการเคล่ือนไหว หรือการพกั
ฟ้ืน ทั้งน้ีมีความตอ้งการพกัผ่อนในสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ ตอ้งการอากาศบริสุทธ์ิ ออกกาํลงักาย
เบาๆ เพื่อฟ้ืนฟูจากการเจบ็ป่วย หรือตอ้งการพกัผอ่นมากๆ จึงมกัจะเลือกท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวหรือ
มาพกัในสถานท่ีเป็นธรรมชาติอากาศบริสุทธ์ิ เช่น รีสอร์ท ชายทะเล เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจึง
เป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มพิเศษท่ีตอ้งการการบริการแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ แต่เป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญั
และนบัวา่จะขยายตวัเพิ่มมากข้ึน (Standeven and De Knop, 1999) 

5) เพื่อใชกี้ฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการ เป็นลกัษณะของการท่องเท่ียวท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการทาํกิจกรรมท่ีต่ืนเตน้ระทึกใจหรือกิจกรรมนนัทนาการ โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี
เป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ ทั้งประเภทเดินทางท่องเท่ียวเด่ียวและเป็นหมู่คณะ โดย Bolin (2003) ได้
แบ่งประเภทกิจกรรมเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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(1) ใช้กีฬาเพื่อละลายพฤติกรรม (The Field Sport Tour) คือ รูปแบบ
การท่องเท่ียวท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากประเทศองักฤษในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เร่ิมตน้โดยคุณ Han 
คณะในการจดัตั้ง สถาบนั “Alberdwick Marine” ข้ึนซ่ึงถือเป็น สถาบนัท่ีมุ่งเน้นการฝึกสอนการ
เตรียมความพร้อมก่อนการจะเป็นกะลาสีเรือ ซ่ึงจะเป็นการสอนเก่ียวกบัทกัษะเอาตวัรอดเม่ือเรือ
เกิดการอบัปางหรือติดเขา้ไปในซอกหิน จนแนวคิดดงักล่าวจึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบกลายเป็น
ลกัษณะการท่องเท่ียวเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองหรือการละลายพฤติกรรม ซ่ึงก็ไดมี้การกระจายกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมนอกเหนือจากกะลาสีเรือเป็น นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัหรือองคก์รต่างๆ ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวรูปแบบน้ีมุ่งเน้นในการฝึกฝนสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง ฝึกฝนการเอาตวัรอด การ
ปรับตวั การใชชี้วิตกบัคนส่วนรวม ศึกษาดา้นจิตวิทยา การพฒันาบุคลิกภาพ และการบริหารจดัการ
ต่างๆ เสมือนเป็นการท่องเท่ียวเขา้ค่ายทหาร 

(2) กีฬาเพื่อความต่ืนเต้นเร้าใจ (The Extreme and Adventure Sport 
Tour) คือ รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการความต่ืนเตน้เร้าใจในการเดินทางหรือการทาํ
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสรีระ
ร่างกายและทางดา้นจิตใจ และมีความตอ้งการทาํกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง ทาํอะไรเกินกวา่คนปกติจะ
ทาํได ้ในอดีตอาจเรียกการท่องเท่ียวแบบน้ีว่าเป็นกิจกรรมของคนกลุ่มนอ้ย ในปัจจุบนัคนกลบัให้
ความสนใจ และตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือกีฬาดงักล่าวมากข้ึน เช่น การปีนป่ายหน้าผาจาํลอง
หรือการล่องแก่ง รวมทั้งการผจญภยัในท่ีท่ีมีความอนัตรายหรือมีความเส่ียงสูง เช่น ปีนยอดเขา เป็น
ตน้ ซ่ึงในส่วนน้ีเอง ถา้เป็นในลกัษณะของกิจกรรมท่ีสร้างข้ึน ก็ควรมีการให้การดูแลในส่วนของ
ความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัแรก 

6) การจดัทาํและจาํหน่ายของท่ีระลึก ธุรกิจกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวท่ีสําคญั
อย่างหน่ึง คือ การจดัทาํของท่ีระลึกสําหรับขายให้กบันักท่องเท่ียว ผูช้ม หรือผูส้นใจ ของท่ีระลึก
อาจไดแ้ก่ ตราสัญลกัษณ์ (Emblem) สัตวน์าํโชค (Mascot) ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น 
ผา้เช็ดหน้า กระเป๋า เขม็กลดั เส้ือผา้ หมวก เป็นตน้ ซ่ึงสินคา้ของท่ีระลึกเหล่าน้ีเป็นธุรกิจเก่ียวกบั
การกีฬาท่ีทาํรายไดอ้ยา่งมหาศาลในการแข่งขนักีฬาในปัจจุบนั (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2545) 

นอกจากนั้น โศรยา หอมช่ืน (2551) ไดอ้ธิบายถึงประเภทของการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาโดยแบ่งตามพื้นท่ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 

1) การท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีตั้ งอยู่นอกสนามแข่งขนั (Sport Tourism in 
Peripheral Location) การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ี ท่ีไม่ใช่สนามกีฬา มักอยู่บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีตวัอยา่งของทรัพยาการเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ภูเขา ทะเลสาบ และแม่นํ้าท่ี
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เป็นแหล่งทรัพยาการพ้ืนฐานสําหรับกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ปีนเขา สกี ล่องแก่ง เล่นเรือใบ ดาํนํ้ า 
และตกปลา ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจึงถูกกาํหนดให้ไปทาํการแข่งขนัโดยยดึตามลกัษณะทางธรรมชาติ
ของภูมิประเทศเป็นหลกั เช่น สกีรีสอร์ท ตอ้งข้ึนอยูก่บัระดบัความสูงของภูเขา สภาพหิมะ และลาน
ท่ีมีหิมะปกคลุมมากพอท่ีจะสามารถเล่นสกีได ้ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นกรณีสําหรับตลาดการท่องเท่ียวเชิง
กีฬาท่ีเฉพาะเจาะจง มีแรงจูงใจจากกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึง ท่ีต้องอาศัยลกัษณะเด่นของ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ Bourdeau et al. (2002 อา้งถึงใน โศรยา หอมช่ืน, 2551) สังเกตว่าแหล่ง
ท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีจะจดักิจกรรมกีฬาไดน้ั้นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
หลากหลาย ซ่ึงจะเป็นส่ิงดึงดูดท่ีเอ้ืออาํนวยต่อผูท่ี้สนใจมาจดัการแข่งขนั และสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการตลาด ซ่ึงจากการพฒันาสถานท่ีนอกเหนือจากการแข่งขนัในสนามกีฬากลางแลว้นั้น ยงั
นาํมาสู่การกระจายการพฒันาระบบสาธารณูปโภคไปสู่ทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็นการกระตุน้ให้เกิดการ
ลงทุนในดา้นการขนส่ง และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทาํให้ความเป็นอยูข่องผูค้นในพื้นท่ีนั้น
ไดรั้บประโยชน์จากการแข่งขนักีฬาเพิ่มมากข้ึน 

2) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา ณ ศูนยก์ารแข่งขนั (Sport Tourism in Central 
Locations) การแข่งขนักีฬาท่ีจดัในสนามแข่งขนัของเมืองต่างๆ ท่ีทาํให้เกิดการเดินทางระหว่าง
เมืองและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเมืองท่ีจดัการแข่งขนั ส่วนใหญ่สนามกีฬาจะมีอยูใ่นเมืองใหญ่ท่ีมี
ประชากรค่อนขา้งมาก และมีความพร้อมในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูท่ี้จะเขา้ชมการ
แข่งขนัทั้งท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีและคนท่ีเดินทางมาจากต่างพื้นท่ี เช่น การแข่งขนัฟุตบอลแบบเหยา้ – 
เยอืน กองเชียร์ของทีมฟุตบอลกจ็ะเดินทางไปเชียร์ในสนามทั้งนดัท่ีแข่งในเมืองของตนเอง และเม่ือ
ตอ้งไปแข่งในต่างเมือง ทั้งน้ีผูจ้ดัการดา้นท่องเท่ียวอาจจะหากลยทุธ์ท่ีจะกระตุน้ใหแ้ฟนกีฬาท่ีไม่ใช่
คนในพ้ืนท่ีเดินทางมาชม หรือนกัท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขา้ร่วมชมการแข่งขนักีฬาในเมืองนั้นดว้ย 
ตวัอยา่งท่ีเด่นชดัในกรณีน้ี คือ การแข่งขนัฟุตบอลท่ีเป็นกีฬาท่ีแพร่หลายในยโุรป และมีทีมฟุตบอล
ของแต่ละเมืองมีการจดัการแข่งขนักนัเป็นประจาํ เช่น ทุกๆ 2 ปี หรือทุกๆ 4 ปี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นธุรกิจ
ท่ีมีมูลค่ามหาศาล โดยการแข่งขันกีฬาในลักษณะน้ีจัดเป็นการทําการตลาดแบบ  “Periodic 
Marketing” ท่ีรวมเอาองคป์ระกอบต่างๆ ของการเดินทางท่องเท่ียวมาผนวกกบัการจดัการแข่งขนั 
โดยมีการออกแบบให้เน้นความสะดวกในการเขา้ถึงของผูช้ม ซ่ึงจะทาํให้เกิดการหมุนเวียนของ
ผูช้มโดยเปล่ียนสถานท่ีจากประเทศหรือทวีปหน่ึงไปยงัอีกประเทศหรือทวีปหน่ึง  

จะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงกีฬามีความคลา้ยคลึงกบัการท่องเท่ียวรูปแบบ
อ่ืนๆ ตรงท่ีนักท่องเท่ียวสนใจในการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นมาสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและประสบการณ์แปลกใหม่ของตน แต่การท่องเท่ียวเชิงกีฬาเองนั้นมีลกัษณะท่ีโดด
เด่นจากการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ คือ มีลกัษณะเป็นมหกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว มุ่งเนน้ในเร่ือง
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เก่ียวกบัสุขภาพและการออกกาํลงักาย ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมภายในอาคารหรือกิจกรรมกลางแจง้ (Hall, 
1992)ทั้งน้ีส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับการท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างประสบการณ์ใหก้บันกัท่องเท่ียว (Stephen, 2001) นอกเหนือจากการนั้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ยงัส่งผลต่อประเทศหรือพื้นท่ีนั้นๆ ใหเ้กิดการพฒันาสนามกีฬาในบริเวณพ้ืนท่ีท่องเท่ียว ทาํใหเ้ห็น
ศกัยภาพในการสนบัสนุนประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีควบคู่ไปกบัการจดัมหกรรมกีฬาในเชิง
การท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ควบคู่
กนัไปเสมือนเป็นการยกระดบัพื้นท่ีโดยเป็นผลจากการท่องเท่ียว ซ่ึงการพฒันาเหล่าน้ีอาจจะเป็น
การพฒันาแบบถาวรหรือไม่ก็ได ้(Leiper, 1990) สาํหรับงานวิจยัช้ินน้ีจะเนน้กลุ่มตวัอยา่งไปท่ีกลุ่ม
ผูม้าเยอืนท่ีเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวในฤดูกาลแข่งขนั อนัประกอบดว้ย กลุ่มผูช้มกีฬา เป็นสาํคญั 
 

2.1.2 การส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ส่วนใหญ่แลว้ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสการเปล่ียนแปลง

ของนานาชาติ ไดแ้ก่ การขยายตวัของประชากรศาสตร์ ของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ ดา้น
ความสนใจในเร่ืองของสุขภาพ และการออกกาํลงักายท่ีเพิ่มสูงข้ึนในสังคมตะวนัตกตั้งแต่ยคุ 1970 
ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการระหว่างท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่
ยคุ 1980 และมีความสนใจในบทบาทของกีฬาท่ีโดดเด่นเพิ่มข้ึน รวมถึงมหกรรมกีฬาต่างๆ ท่ีจดัข้ึน
ถ่ายทอดผ่านเมืองเจา้ภาพท่ีมีภาพลกัษณ์ และศกัยภาพในการจัดการแข่งขนั โดยเช่ือมโยงกับ
มหกรรมกีฬาต่างๆ ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียว (โศรยา หอมช่ืน, 2551) ซ่ึงในช่วงเวลาสองทศวรรษ
ท่ีผ่านมา แนวโน้มการเขา้ร่วมมหกรรมกีฬาต่างๆ มีอตัราสูงข้ึนในทุกระดบัของสังคม ดว้ยการ
ขยายตวัของสังคมท่ีกวา้งข้ึนส่งผลให้มีผูค้นสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬามากยิ่งข้ึน และมีการ
บนัทึกว่ามีการเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนเพ่ือการกีฬาท่ีสูงข้ึน การ
ขยายตวัของการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมมหกรรมกีฬาน้ี ไดรั้บอิทธิพลจากเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้ง
ค่านิยมและทศันคติของคนในสังคมท่ีเปล่ียนไป อีกทั้งมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออาํนวย  
เช่น การถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ซ่ึงลว้นมีผลต่อความนิยมในกีฬาของคนในสังคม 
(Stephen, 2001) ซ่ึงข้อมูลจากหนังสือการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ Thomas Hinch and 
James Higham (2004) ไดก้ล่าวว่า การแข่งขนักีฬานั้น เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของจุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น ถา้กล่าวถึง Wimbledon ก็จะนึกถึง
กีฬาเทนนิส หรือ St. Andrew ท่ีสะทอ้นถึงกีฬากอลฟ์ เป็นตน้ เหตุน้ีจึงกล่าวไดว้า่จุดหมายปลายทาง
ทางการท่องเท่ียวมกัจะสะทอ้นผา่นช่ือประเภทกีฬาท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ รวมถึงประเทศท่ี
ท่ีความโดดเด่นในกีฬาประเทศนั้นๆ เช่น ถา้นึกถึงกีฬาซูโม่ ก็จะนึกถึงประเทศญ่ีปุ่น กีฬาเบสบอล 
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ก็จะนึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกีฬาตะกร้อ ก็จะนึกถึงประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้หรือมวยไทย ท่ีเป็นอีกส่ิงท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของประเทศไทย ดงันั้นการกีฬาจึงส่วนสาํคญัท่ี
เป็นส่วนเช่ือมโยงให้เกิดการท่องเท่ียว เป็นส่วนสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้แก่
นกัท่องเท่ียว 

สาํหรับการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย ก็ไดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและ
พฒันาโดยการนาํการกีฬามาบูรณาการกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จดัเป็นส่วนหน่ึง
ของยุทธศาสตร์ในการพฒันาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีจุดเด่นท่ี
ไดเ้ปรียบจากประเทศอ่ืนๆ ได ้ไม่ว่าจะเป็นดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีถูกกวา่ประเทศอ่ืนๆ อีก
หลายประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบกบัสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทาํเลท่ีตั้งท่ี
มีความเหมาะสม งานบริการท่ีมีความเป็นเลิศ รวมถึงวฒันธรรมทางดา้นกีฬาท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 
เช่น มวยไทย (รชพร จนัทร์สว่าง, 2545) ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ทั้งน้ี
จึงมุ่งเป้าหมายการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้เป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โดยยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นการพฒันา
สินคา้ และบริการทางการท่องเท่ียว ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวให้
ย ัง่ยนื โดยกลุ่มผลผลิตหรือสินคา้ ท่ีจะดาํเนินการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาไดถู้กกาํหนดใหอ้ยูใ่น
กลุ่ม 4 ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวตามความสนใจเฉพาะ สําหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จดัเป็น
กิจกรรม 1 ใน 13 กิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา ลว้นเป็นกิจกรรมนันทนาการท่ี
สามารถบูรณาการกนัไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะต่างมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสุขในการดาํเนินชีวิต 
เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ต่างมีความสําคญัต่อการเติมเต็มคุณค่าของมนุษย  ์(ศกัด์ิชาย 
พิทกัษว์งศ,์ 2549) 

ในขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้่าประเทศไทยประสบความสําเร็จดา้นกีฬาเป็นอย่างมาก ซ่ึง
กิจกรรมกีฬาดงักล่าวเป็นรายการสําคญัระดบัทวีปและระดบัโลกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ทั้งน้ี
สมบติั คุรุพนัธ์ (2553 อา้งถึงใน ฐานเศรษฐกิจ, 2553: 15) ไดมุ่้งเสนอนโยบายการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ในแนวคิด “All for Tourism : Tourism for All”  อีกทั้ งมุ่งเพิ่ม
ปริมาณดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสู่สากลให้เป็นไปอย่างย ัง่ยืนดงัคาํกล่าวท่ีว่า “สุขกาย สุขใจ 
ด้วยท่องเท่ียวและกีฬา” เร่ือยมาถึงปัจจุบัน กอบกาญจน์ วฒันวรางกูร (2557 อ้างถึงใน สภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย, 2557: 21) ไดต่้อยอดโครงการในการพฒันากีฬาให้เช่ือมโยงกบัการ
ท่องเท่ียว รวมถึงมุ่งยกระดบัการกีฬาในเชิงเศรษฐกิจให้มีรากฐานท่ีมัน่คงยิ่งข้ึน โดยมุ่งหวงัว่าทั้ง
สองส่ิงน้ีจะทาํให้ประเทศไทยกา้วข้ึนเป็นผูน้าํทางการกีฬาอาเซียนไดอ้ยา่งภาคภูมิและพฒันาไปสู่
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ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรม โดยยงัคงเป้าหมายท่ีจะพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดบัอาเซียนหรือเอเชีย (Sport Hub of ASEAN or ASIA)  

นอกเหนือจากนั้น กนกพนัธ์ จุลเกษม (2554 อา้งถึงใน ไทยโพสต์, 2554: 11) ไดอ้ธิบาย
เพิ่มเติมโดยหลงัจากประเทศไทยไดรั้บเกียรติในการเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬา
ระดบันานาชาติ ทั้งมหกรรมการแข่งขนัแบดมินตนัสมคัรเล่น เวิลด์ ไชนิส แบดมินตนั แชมเป้ียน
ชิพ ในปี 2553 การแข่งขนัฟุตซอลโลก ในปี 2555 และการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนบีสเกมส์ ในปี 2557 
ซ่ึงถือเป็นมหกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกท่ีมีนักกีฬา รวมถึงผู ้ติดตามในฐานะ
นักท่องเท่ียวหลายแสนคนเดินทางเขา้มายงัประเทศไทย ซ่ึงจากการจดัการแข่งขนัมหกรรมการ
แข่งขนัแบดมินตนัสมคัรเล่น เวิลด์ ไชนิส แบดมินตนั แชมเป้ียนชิพ ในปี 2553 แสดงให้เห็นว่า
เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพท่ีจะรองรับผูม้าเยือน ทั้งนักกีฬา และผูติ้ดตาม ทั้งยงัมีโอกาสใน
การพฒันาสู่เมืองท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดว้ยช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะกบักีฬาทั้งทางบก ทางนํ้ า รวมถึงทางอากาศ รวมถึงมีสนามกีฬาท่ีไดม้าตรฐาน (กร ทพัพะ
รังสี, 2553 อา้งถึงใน ฐานเศรษฐกิจ, 2553: 15) ทาํให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไดจ้ดัทาํแคมเปญ 
“Best Sport Destination” หรือเมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวดา้นกีฬา โดยแคมเปญ
ดงักล่าวเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ท่ีร่วมกนัเป็น
เจา้ภาพในการตอ้นรับนกักีฬา รวมถึงนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกในฐานะการเป็นเจา้บา้นท่ีดี ซ่ึง
แคมเปญ “Best Sports Destination” ไดดึ้งเอาสาระของประเทศไทยนาํเสนอออกมาผ่านส่ือต่างๆ 
โดยนาํเสนอจุดเด่นทางดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว สนามแข่งขนัท่ีไดม้าตรฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
การคมนาคม ศิลปวฒันธรรม และประเพณีต่างๆ ท่ีเป็นจุดเด่นของไทย (กนกพนัธ์ จุลเกษม, 2554 
อา้งถึงใน ไทยโพสต,์ 2554: 11)  นอกเหนือจากนั้นประเทศไทยยงัคงมุ่งเสนอตวัในการเป็นเจา้ภาพ
การจดัการแข่งขนักีฬาอ่ืนๆ ทั้งในระดบันานาชาติ เช่น เจา้ภาพการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ 
และระดบัโลก เช่น การเป็นเจา้ภาพจดัประชุมองคก์รกีฬานานาชาติ ซ่ึงจะจดักิจกรรมในช่วง Low 
Season เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว และมุ่งเนน้ให้นกัท่องเท่ียวพกัแรมในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน 
(สมบติั คุรุพนัธ์, 2553 อา้งถึงใน ฐานเศรษฐกิจ, 2553: 13) 

จากการส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ การท่องเท่ียวของ
คนในประเทศเองก็จดัเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญั ซ่ึงในมุมมองดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของคนไทย 
กระแสความนิยมในดา้นกีฬาฟุตบอล ยงัคงเป็นกระแสท่ียงัดาํเนินอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงคณะกรรมมาธิการ
การท่องเท่ียวและกีฬา คร้ังท่ี 21 ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสจึงไดมี้การจดัการประชุมเพื่อหารือในเร่ือง 
แนวทางในการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 โดยมี
ประเด็นการพิจารณาถึงแนวทางการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวให้กับแฟนคลบัทีมฟุตบอลลีก
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ภูมิภาคในการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก   ดิวิชัน่ 1 และดิวิชัน่ 2 ให้มีการบูรณา
การร่วมกนัระหว่างดา้นการท่องเท่ียวและการกีฬา เพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวและการจา้งงาน
ภายในจงัหวดั โดยร่วมมือกบัหลายภาคส่วน เช่น สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานพฒันาการกีฬาและนันทนาการ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ์ ประธานจดัการแข่งขนัฟุตบอลลีกภูมิภาค  ดิวิชัน่ 2 สมาคมโรงแรมไทย สมาคม
ไทยบริการท่องเท่ียว สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ สมาคมผูป้ระกอบการรถขนส่งทัว่ไทย
และบริษทัขนส่ง จาํกดั โดยผลการประชุมสรุปเป็นประเดน็สาํคญัในการจะบริหารจดัการดา้นต่างๆ 
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายนั้นตอ้งมีการจดัการดงัประเดน็ ต่อไปน้ี 

1) การบริหารจดัการภายในในแต่ละสโมสรฟุตบอล ตอ้งมีมาตรฐานดา้นต่างๆ 
เช่น สภาพสนามและอุปกรณ์ ประกอบกบัความแข็งแรงของอฒัจนัทร์ท่ีรองรับผูช้ม ระบบรักษา
ความปลอดภยัภายในสนามโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ตอ้งเขา้ไป
ควบคุมและตรวจสอบอยา่งเคร่งครัด 

2) การจดัโปรแกรมหรือแพ็คเกจการท่องเท่ียวให้กับแฟนคลบัของผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่องเท่ียวตอ้งมีมาตรการจูงใจใหก้บัแฟนคลบัของสโมสรฟุตบอล เช่น ราคาของแพค็เกจทวัร์ 
ความสะดวกในการเดินทางเขา้ชมฟุตบอลหรือการเขา้พกัในโรงแรม 

3) การจัดระบบการคมนาคมขนส่งทั้ งของรัฐและเอกชนต้องสอดคล้องกับ
โปรแกรมการแข่งขนัและแพ็คเกจการท่องเท่ียว รวมทั้งตอ้งมีมาตรการจูงใจให้กบัแฟนคลบัของ
สโมสรฟุตบอล เช่น เส้นทางการเดินรถ ราคาค่าโดยสาร ความสะดวกในการเดินทางเป็นหมู่คณะ
ของแฟนคลบัเพื่อท่องเท่ียวและเขา้ชมฟุตบอล 

4) การประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานรัฐและเอกชนเก่ียวกบัโปรแกรมการแข่งขนั
ฟุตบอลรายละเอียดแพค็เกจการท่องเท่ียวและราคา ตารางการเดินรถโดยสาร โดยเฉพาะโปรแกรม
การแข่งขนัตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอย่างต่อเน่ืองเพื่อจูงใจในการเขา้
ชมการแข่งขนัฟุตบอล 

5) มาตรการจูงใจในดา้นอ่ืน เช่น การแจกรางวลัสัมมนาคุณใหก้บัแฟนคลบัหรือผู ้
เขา้ชมฟุตบอลหรือผูซ้ื้อแพค็เกจการท่องเท่ียว การสร้างคาํขวญัหรือสโลแกน เพื่อกระตุน้หรือดึงดูด
แฟนบอลหรือแฟนคลบัในการชมการแข่งขนัฟุตบอลพร้อมกบัการเดินทางท่องเท่ียวดว้ย  

ทั้งน้ีการจะดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือกนัทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการบูรณาการกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาใน
ประเทศไทยดงัปรากฏ เป็นรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีนาํกิจกรรมการท่องเท่ียว และ  
การกีฬามาอยูภ่ายใตก้ระทรวงเดียวกนั จึงเป็นแนวคิดท่ีทนัสมยั แต่ในทางปฏิบติัยงัเห็นว่ากิจกรรม



27 

ทางดา้นการท่องเท่ียว และกิจกรรมการกีฬายงัดาํเนินไปในลกัษณะแยกส่วนการทาํงานเป็นส่วน
ใหญ่ ยงัมีการบูรณาการดา้นการทาํงานร่วมกนัไม่มากนกั ต่างฝ่ายต่างจดักิจกรรมตามท่ีรับผิดชอบ
เดิมเป็นสําคญั มีไม่มากนักท่ีไดมี้การผสมผสานการท่องเท่ียวกบักีฬาให้ดาํเนินการไปดว้ยกนัใน
ลกัษณะส่งเสริมและเอ้ือกนัภายใตก้รอบแนวคิดการผสมผสานเป็นเน้ือเดียวกนัท่ีเติมเตม็ให้แก่กนั
และกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว มีความไดเ้ปรียบใน
ดา้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายถูกในมุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงหาก
เรามีการนาํกิจกรรมกีฬา และการท่องเท่ียวมาบูรณาการเติมเต็มให้กนัและกนัจะเป็นการเอ้ือและ
ส่งเสริมซ่ึงกันและกันได้เป็นอย่างดี การบูรณาการท่องเท่ียวกับกีฬาสามารถทาํได้ 2 ลักษณะ    
(ศกัด์ิชาย พิทกัษว์งศ,์ 2549) คือ 

ลกัษณะท่ี 1 “การใชกี้ฬาเป็นกิจกรรมหลกัและการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมเสริม” การจดัการ
ท่องเท่ียวในลกัษณะน้ี เป็นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเสริมให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการแข่งขนักีฬา 
เน่ืองจากในการแข่งขนักีฬาจะมีผูเ้ก่ียวขอ้งเดินทางมา เช่น นักกีฬา ผูฝึ้กสอน เจา้หน้าท่ี กองเชียร์ 
แฟนคลบั ผูส่ื้อข่าว ผูใ้ห้การสนบัสนุน (Sponsor) และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ซ่ึงต่างเดินทางมาทาํภารกิจ
ในส่วนท่ีรับผิดชอบ ดงันั้นถา้เราสามารถวางแผนการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเสริมให้กบับุคคล
เหล่านั้น โดยอาจจะจดัในรูปการท่องเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ (Package Tour) หรือการท่องเท่ียวตาม
ความสนใจ โดยจดัช่วงเวลา จงัหวะ และกระตุน้ความสนใจใหเ้ขามีกิจกรรมการท่องเท่ียวระหวา่งท่ี
ไม่มีภารกิจดา้นกีฬาหรือถา้เป็นไปได ้ถา้มีการวางแผนการจดัการท่ีดี ก็สามารถท่ีจะทาํให้กิจกรรม
การท่องเท่ียวใหอ้ยูใ่นโปรแกรมของการแข่งขนักีฬานั้นๆ ดงัตวัอยา่ง การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก และ
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ จะมีการดาํเนินการท่องเท่ียวควบคู่กบัการแข่งขนักีฬา 

ลกัษณะท่ี 2 “การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นหลกัการใชกิ้จกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมเสริม” 
กรณีท่ีเป็นการบริหารจดัการโปรแกรมทางกีฬาให้กับนักท่องเท่ียวทัว่ไป ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวใน
วตัถุประสงคอ่ื์นไม่ใช่เพื่อกีฬา เช่น การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การประชุมสัมมนา การท่องเท่ียว
เชิงศิลปวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็นตน้ ซ่ึงการท่องเท่ียวในลกัษณะดงักล่าว ถา้เรา
สามารถสร้างกิจกรรมเก่ียวกบักีฬาแทรกเขา้ไปในโปรแกรมการท่องเท่ียวในลกัษณะเติมให้เต็ม 
เช่น การเล่นกีฬา การชมกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา การหัดให้เล่นกีฬา โดยมีการจดัการดา้นส่ิงอาํนวย
ความสะดวก ดา้นอุปกรณ์ สถานท่ีผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสิน หรือคู่ซ้อม/คู่เล่นไวใ้ห้ ก็น่าจะเป็นแนวทาง
หน่ึงในการเติมให้เต็มสําหรับนักท่องเท่ียวให้มาใชบ้ริการดา้นกิจกรรมกีฬา ทั้งน้ีการจดักิจกรรม
ดา้นกีฬาเสริมให้นักท่องเท่ียว จาํเป็นตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของนักท่องเท่ียว 
รวมทั้งฝ่ายจดักิจกรรมกีฬานั้น ๆ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ ทั้งกิจกรรมกีฬา และการท่องเท่ียว เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
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ส่วนท่ีสําคญัในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทยนั้น คือปลูกฝังและมุ่งสร้าง
โอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาํลงักาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการมี
สุขภาพและพลานามยัท่ีดี การจดักิจกรรมและสร้างกระแสนิยมในการออกกาํลงักาย เล่นกีฬา      
ชมกีฬา และนันทนาการอย่างทัว่ถึงในวงกวา้งตั้งแต่ระดบัชุมชน ทอ้งถ่ิน โรงเรียน ระดบัตาํบล 
จนถึงระดบัจงัหวดั รวมทั้ง ปลูกฝังจิตสาํนึกใหเ้ยาวชนและประชาชน รักกีฬา ชมกีฬา และเล่นกีฬา
อย่างต่อเน่ือง เน้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการกีฬา และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ดว้ย
การประกอบกิจกรรมนนัทนาการ รวมถึงสนบัสนุน ส่งเสริมขยายเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ เพื่อ
สร้างขยายฐานองคค์วามรู้ทางดา้นกีฬา สุขภาพ และนนัทนาการ เพื่อจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนบัสนุน
ในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศไทยใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว 
 

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดพ้ยายามปรับผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว
ของตนให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มซ่ึงมีลักษณะท่ีโดดเด่น
แตกต่างกนัออกไป รวมถึงพยายามปรับรูปแบบผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวใหมี้ความแตกต่างจากคู่
แข่งขนั เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในส่ิงนั้นๆ ไดรั้บความประทบัใจและเกิดการท่องเท่ียว
ซํ้ าอีกในอนาคต ดงันั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว จึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ี
สาํคญัเพื่อทาํให้ผูป้ระกอบการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเขา้ใจถึงลกัษณะและความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวเพื่อสามารถนาํไปปรับผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของตน  เช่น ในธุรกิจท่ีพกัแรม 
ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของท่ีระลึก  ฯลฯ ให้สอดรับกับความต้องการและพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคาํจาํกดัความของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวนั้น    
นฤมล สมิตินนัทน์ และศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ (2534) กล่าววา่ พฤติกรรมของมนุษยแ์ต่ละคนอาจมี
ความแตกต่างกนัไปตามสถานภาพทางสังคม ซ่ึงการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอยา่งประกอบกนั 
กล่าวคือส่วนหน่ึงมาจากความพึงพอใจส่วนบุคคล และอีกส่วนหน่ึงเพื่อแสดงสถานภาพของตนให้
เป็นท่ียอมรับและยกยอ่งจากสังคม ซ่ึงการแสดงออกทางพฤติกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละคนยอ่ม
มีเหตุผลท่ีต่างกนั เช่น เพื่อตอ้งการหลีกหนีภารกิจประจาํวนัท่ีซํ้ าซาก หรือเพื่อตอบสนองความ
อยากรู้ มุ่งหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามนุษยมี์พฤติกรรม 
สัญชาตญาณท่ีเหมือนและแตกต่างกันไป แต่เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยเ์ร่ิมท่องเท่ียวย่อมมีเหตุผลท่ี
สามารถอธิบายไดเ้สมอ ซ่ึงเหตุผลท่ีใช้อธิบายพฤติกรรมในการท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกนัออกไป (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548) เช่น เพื่อเพิ่มความสดช่ืนของร่างกายและจิตใจ 



29 

เพื่อสุขภาพ เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมในด้านกีฬา เพื่อความต่ืนเตน้ เพื่อตอบสนองความสนใจด้าน
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
ศาสนา หรือเพื่อการติดต่อดา้นธุรกิจและดา้นอาชีพ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีพฤติกรรมนักท่องเท่ียวยงัหมายถึงการกระทาํหรือการแสดงออกของนักท่องเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงเก่ียวกบัทางดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริการทางการท่องเท่ียว โดยเร่ิมตน้จากการสืบคน้
ขอ้มูล การซ้ือ การใชห้รือการบริโภค การประเมินผลโดยดูจากความคาดหวงัในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้(Moutinho, 2002 อา้งถึงใน 
ซุย กาํลงังาม และคณะ, 2550) 

จึงสรุปไดว้่านกัท่องเท่ียวจดัเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างไป
จากการบริโภคสินคา้อ่ืนๆ และสินคา้ในเชิงอุตสาหกรรมทัว่ๆ ไป เน่ืองจากมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
ทางดา้นของจิตใจเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
มีความจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ทั้งก่อนการซ้ือ ระหว่างการซ้ือ และ
หลังการซ้ือ เพื่อนําไปสู่การจัดทํากลยุทธ์และพัฒนากิจกรรมทางการตลาดท่ีเหมาะสมและ
ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียว จนเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และอยากกลบัมาใช้
บริการซํ้าอีกในอนาคต  
 

2.2.1 รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการทางการท่องเทีย่ว 
การท่ีจะศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ

ร่วมดว้ย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดท่ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539; ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548) ดงัแสดงใน
ไวใ้นโมเดลพฤติกรรมของผูซ้ื้อและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงัภาพท่ี 
2.1 
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ภาพที ่2.1  รูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539. 
 

จากภาพแสดงถึงแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความ
ตอ้งการก่อนแลว้ทาํใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นแบบจาํลองน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R theory 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 

2.2.1.1 ส่ิงกระตุน้ ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองภายใน และส่ิงกระตุน้จากภายนอก 
เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจ
มีหลายเหตุจูงใจในการซ้ือสินคา้หน่ึงๆ ทั้งดา้นเหตุผล หรือดา้นจิตวิทยากไ็ด ้ซ่ึงส่ิงกระตุน้ภายนอก
ประกอบดว้ย 2 ส่วน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539; ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548) คือ 
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1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม
และสามารถจดัทาํข้ึนได ้โดยเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ซ่ึงจากปัจจยัต่างๆ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
ซ้ือสินคา้ 

2) ส่ิงกระตุ้นด้านอ่ืนๆ เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงควบคุมไม่ได ้หรือปัจจยัภายนอก ซ่ึงส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 1) ทางเศรษฐกิจ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ราคานํ้ามนัโลก รวมถึงรายไดข้องผูบ้ริโภค 2) ทางเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสาร
แบบไร้พรมแดน 3) ทางกฎหมายและการเมือง 4) ทางวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศการต่างๆ ซ่ึงจากปัจจยัต่างๆ ลว้นมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ 

2.2.1.2 กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ เน่ืองจากความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได้ จึงตอ้งพยายามคน้หา
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในส่วนน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539; ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548) ซ่ึง
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเอง หรือ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยแบ่งเป็น 

1) ลกัษณะของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลมาจากปัจจยัต่าง ๆ คือ 
(1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  เน่ืองจากวัฒนธรรมเป็นตัวเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มเขา้ไวด้ว้ยกนั บุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมของตนผา่นกระบวนการ
ทางสังคม และวฒันธรรมเป็นส่ิงกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล ทั้งน้ีวฒันธรรม
สามารถแบ่งออกเป็น วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชน
ชั้นทางสงัคม 

(2) ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจาํวนั และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภค ซ่ึงลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว บทบาทและสถานะ 

(3) ปัจจยัส่วนบุคคล จากปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ส่งอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ได้แก่ อายุ สถานภาพ ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
รูปแบบการดาํรงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล 

ทั้งน้ีทางสหรัฐอเมริกา และโลกตะวนัตกมีการแบ่งกลุ่มช่วงอายุตามกลุ่ม
อาย ุ(Age Generation) เพื่อใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองท่ีเกิดข้ึนทุกยุคทุกสมัย ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมจัดเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสอดรับกับ
ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นแรงผลักท่ีส่งให้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมี
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พฤติกรรม ค่านิยม ทศันคติ ไลฟ์สไตล ์ความรู้ความสามารถ การบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัออกไป 
จึงได้จดัแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆ 8 เจเนอเรชั่น (สาระดีดีดอทคอม, 2554; สมพร แสงชัย, 
2553) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

กลุ่ม Generation B (Baby Boomer Generation) คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่ง
ปี พ.ศ.2489-2507 (ช่วงอายุ 51-69 ปี) คนกลุ่มน้ีเร่ิมเขา้สู่วยัชรา มีลกัษณะเป็นคนให้ความสําคญั
ทุ่มเทต่อการทาํงานและองคก์รอย่างมาก เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ปัจจุบนันักการ
ตลาดในหลายๆ ประเทศเนน้ทาํการตลาดกบักลุ่มน้ี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ มีกาํลงัซ้ือ มี
ศกัยภาพในการบริโภคสินคา้ มีทศันคติท่ีดีต่อการซ้ือ จบัจ่ายใชส้อยสินคา้เพื่อตวัเองและบุคคล
ใกลชิ้ด (นิเวศน์ ธรรมะ, 2553; สมพร แสงชยั, 2553) 

กลุ่ม Generation–X คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 (ช่วง
อายุ 36 – 50 ปี) เป็นยุคท่ีมีการพฒันาของวีดีโอเกมและคิมพิวเตอร์ คนมีลกัษณะพฤติกรรมชอบ
อะไรง่ายๆ ตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งเป็นทางการมากนัก มีเป็นตวัของตวัเองสูง ด้านการทาํงานมี
ความคิดเปิดกวา้ง มีความคิดสร้างสรรค ์มีเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน กลา้รับฟังและปรับปรุงใหดี้
ข้ึน ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นกลุ่มท่ีกลา้ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย (สมพร แสงชยั, 2553) 

กลุ่ม Generation–Y คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 (ช่วง
อายุ 15-35 ปี) เป็นยุคท่ีมี เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามาเก่ียวข้อง ทําให้คนกลุ่มน้ีจะมี
ความสามารถในการทาํงานท่ีเก่ียวกบัการ ติดต่อส่ือสาร ดา้นไอที การใชค้วามคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
ๆ รวมทั้งสามารถทาํอะไรหลาย ๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั รวมทั้งมีอิสระในดา้นความคิด กลา้ถาม
ในทุกเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ไม่หวัน่กบัคาํวิจารณ์ มีความเป็นตวัของตวัเองสูง มองโลกในแง่ดี ไม่ค่อย
มีความอดทน (เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร, 2550; สมพร แสงชยั, 2553) 

กลุ่ม Generation–Z คือกลุ่มคนท่ีเกิดหลงัปี พ.ศ. 2543 ข้ึนไป (ตั้งแต่ช่วง
อายุ 14 ปีลงไป ) เป็นยุคแห่งดิ จิตอล  อยู่ท่ ามกลางความเร่งรีบ  และอินเตอร์เน็ต  ทําให้ มี
ความสามารถในการบริหารจดัการหรือกระทาํหลายๆ อย่างพร้อมกนัได ้มีลกัษณะมุ่งการทาํงาน
ดว้ยตนเอง กลา้แสดงออก กลา้งแสดงความคิดเห็น มีลกัษณะเป็นพวกวตัถุนิยมและตระหนักใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบั แบรนด์สูง ตลอดจนเพื่อนมีอิทธิพลดา้นการตดัสินใจซ้ือเป็นอย่างมาก นิยมดา้น
แฟชัน่ ความงาม สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ ดนตรี กีฬา (ณฎัฐิรา อาํพลพรรณ, 2554) 

(4) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา กระบวนการทางจิตวิทยา 6 อย่าง คือ การจูงใจ 
ความเขา้ใจ ความรับรู้ บุคลิกภาพ ความเช่ือ ทศันคติและการเรียนรู้ส่งอิทธิพลต่อการเลือกบริโภค
ของแต่ละบุคคล รวมถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองหรือความคิดของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อเรา 
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2) กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค  พบได้ว่ามีนักทฤษฎีด้าน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคหลายท่านได้พยายามศึกษาและทาํความเขา้ใจองค์ประกอบของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ตลอดจนสร้างโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึง Engel, Minaid and Blackwell (1995 อา้งถึงใน สายฝน ยวนแหล, นารี วีระกิจ และสรา
ยทุธ มลัลมั, 2548) ไดอ้ธิบายถึงโครงสร้างการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเพื่ออธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจในการบริโภคทางการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ 
(ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ซ่ึงมี
รายละเอียดแต่ละกระบวนการ (Wilkie และ Teare อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539; สุรีรัตน์      
เตชาทวีวรรณ , 2545; สายฝน  ยวนแหล , นารี วีระกิจ และสรายุทธ มัลลัม , 2548; ศุภลักษณ์           
อคัรางกรู, 2548) ดงัน้ี  

 
 
 
 

ภาพที ่2.2  ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539. 

 
(1) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ถึงปัญหา เป็นการท่ีบุคคล

รับรู้ถึงความตอ้งการทางดา้นจิตใจของตน เกิดจากการท่ีนักท่องเท่ียวไดรั้บรู้ถึงความจาํเป็นหรือ
ไดรั้บส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายในของนกัท่องเท่ียวหรือปัจจยัผลกั อนัเป็นความรู้สึก ความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนภายในตวับุคคลและกระตุน้ให้คนมีความตอ้งการท่ีจะเดินทาง ซ่ึง Maslow (1954 อา้งถึงใน 
McIntosh and Goeldner, 1986: 196) ไดก้ล่าวในเร่ืองของปัจจยัผลกัไวว้่า “คนจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” ดงันั้น ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของ
นักท่องเท่ียวแต่ละคนจึงเป็นปัจจัยสําคญัท่ีกาํหนดพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเท่ียว     
(สายฝน ยวนแหล, นารี วีระกิจ และสรายทุธ มลัลมั, 2548) ดงัน้ี 

ก) นกัท่องเท่ียวตอ้งการจะผอ่นคลายความเครียด และไดรั้บความ
สะดวกสบาย ความสนุกสนาน ความบนัเทิง ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางกาย 

ข) นักท่องเท่ียวตอ้งการสถานท่ีท่องเท่ียว พาหนะเดินทาง ท่ีพกั 
ร้านอาหารท่ีปลอดภยัและสะอาด นอกจากน้ี ตอ้งการใหผู้บ้ริการมีความซ่ือสตัย ์จริงใจและสามารถ
ใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยัและมัน่คง 

ความตอ้งการ การหาขอ้มูล ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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ค) นักท่องเท่ียวคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีเป็นเลิศ ไดรั้บคาํ
ทกัทายหรือให้ความสาํคญักบัการปรากฏตวัของตนอยูเ่สมอและคาดหวงัให้ผูบ้ริการสามารถจดจาํ
ช่ือ นามสกุล ขอ้มูลส่วนตวัของตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพราะแสดงถึงความการเป็นท่ียอมรับและยก
ยอ่งนบัถือในสงัคมนั้นๆ 

ง) นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดล้อง
ส่ิงท่ีแปลกใหม่ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการท่ีมี
คุณภาพ เพื่อสัง่สมประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตนเอง 

จ) นกัท่องเท่ียวบางคนนิยมเดินทางและสํารวจทอ้งถ่ินต่างๆ ดว้ย
ตนเอง โดยไม่สนใจว่าท่องถ่ินนั้นจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกและอยูใ่กลเ้มืองหรือไม่ นกัท่องเท่ียว
กลุ่มน้ีจะเรียนรู้หรือพยายามทาํความรู้จกัเขา้ใจวฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ิน 
และมกัจดหรือบนัทึกส่ิงท่ีตนไดพ้บเห็นเพื่อเป็นการบนัทึกประสบการณ์และความสาํเร็จของตน 

นาํมาซ่ึงความจาํเป็นในการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ
ท่ีตนตอ้งการซ้ือเพื่อสนองความตอ้งการของตน รวมถึงอาจเกิดจากส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอก
หรือปัจจยัดึง เช่น คาํกล่าวบอกเล่า ฯลฯ โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย
ชดัเจนเพื่อตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นบางอยา่ง โดยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายน้ีจะมีแรงจูงใจเป็น
ตัวผลักดันร่วมด้วย (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2544) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดับหน่ึงจะ
กลายเป็นส่ิงกระตุ้น และจากประสบการณ์ในอดีตบุคคลจะเรียนรู้ว่าจะตอบสนองส่ิงกระตุ้น
อยา่งไร ซ่ึงทั้งน้ีแรงจูงใจหรือเหตุจูงใจและการรับรู้ถึงความจาํเป็นของผลิตภณัฑข์องคนแต่ละคน
จะแตกต่างกนั และมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นนั้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด หากจะ
พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเท่ียวจะพบว่ามนุษยเ์รามีเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีต่างกนัเช่นกนั 
ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในส่ิงกระตุน้เหล่านั้นร่วมกับศึกกษาแนวคิดความตอ้งการท่ี
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค เพื่อสร้างบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคนั้นๆ 

(2) การค้นหาข้อมูล ในขั้นตอนน้ีเป็นการหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ทางเลือกในการซ้ือ ซ่ึงผูต้ดัสินใจจะใชเ้วลากบัขั้นตอนน้ีแค่ไหนข้ึนอยูก่บัว่า การตดัสินใจนั้นเป็น
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนั หรือเป็นเร่ืองท่ีเห็นว่าสําคัญแค่ไหนในสายตาของผู ้
ตดัสินใจ ซ่ึงถา้ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้ท่ีมากพอ และส่ิงนั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึนผา่น
แหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบด้วย ซ่ึงขอ้มูลท่ีหาจะมากหรือน้อยนั้ นก็ข้ึนอยู่กับขอ้มูลท่ีมีอยู่เดิม 
ประกอบกบัความพึงพอใจและความกระตือรือร้นของนกัท่องเท่ียวเอง (ศุภลกัษณ์ อคัรางกรู, 2548) 
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ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเกิดได้จาก 1) แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ คนรู้จกั 2) 
แหล่งเชิงพาณิชย  ์ได้แก่ ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนการคา้ การบรรจุภณัฑ์ 3) แหล่ง
ประสบการณ์ ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบ การใช้สินคา้ 4) แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน 
องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 5) แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีสํารวจคุณภาพผลิตภณัฑ์หรือวิจยั
สภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์โดยเป็นการสาํรวจผา่นประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามชนิดของผลิตภณัฑ์ และลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งการคา้ ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมการใหข้อ้มูลได ้ทาํใหน้กัการตลาดสามารถขอใหผู้บ้ริโภคช่วยประเมินผลของผลิตภณัฑว์่า
เป็นอยา่งไร และมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากนอ้ยแค่ไหนได ้นอกจากน้ียงัพบว่า ปริมาณขอ้มูลท่ีไดมี้
ผลต่อการวางแผนการท่องเท่ียวแลว้ ยงัมีความสมัพนัธ์กบัการใชจ่้ายในการท่องเท่ียวดว้ย 

(3) การประเมินทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลมาแลว้จากขั้นท่ีสอง 
ผูบ้ริโภคย่อมเกิดความเขา้ใจและเกิดการประเมินทางเลือกต่างๆ ข้ึน โดยเร่ิมศึกษาคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นการพิจารณาจากทางเลือกทั้งหมดท่ีมี โดยผูบ้ริโภคจะประเมินทางเลือกแต่ละ
ทางว่ามีผลดี ผลเสียอย่างไร ซ่ึงจะเกิดการเปรียบเทียบให้นํ้ าหนักความสําคญัของผลิตภัณฑ์ท่ี
แตกต่างกนัออกไป จนนาํไปสู่การพฒันาเป็นความเช่ือเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากความเช่ือของ
ผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและจะเปล่ียนแปลงไดเ้สมอและแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนั ประกอบกบัทศันคติท่ีตนมีในการเลือกตราสินคา้ท่ีตนสนใจ ซ่ึงจะพิจารณาตามปัจจยัท่ี
ผูบ้ริโภคเห็นว่ามีความสําคญัต่อการตัดสินใจ แต่ทั้ งน้ีพฤติกรรมการบริโภคเป็นพฤติกรรมท่ี
ซบัซอ้นและมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจหลายประการ ทั้งน้ีการประเมินทางเลือกในแต่ละ
คร้ังยงัมีปัจจยัเพิ่มเติมท่ีส่งผลกระทบ เช่น เวลา สถานท่ี หรือวิธีการชาํระเงิน เป็นตน้  

(4) การตดัสินใจซ้ือ จากขั้นตอนก่อนซ้ือท่ีไดมี้การหาขอ้มูลของสินคา้
และบริการหลกัจากท่ีนกัท่องเท่ียววิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ
นั้ น ขั้นตอนน้ีจะนําไปสู่การตัดสินใจในรายละเอียดของสินคา้หรือบริการประเภทนั้ นๆ เช่น 
ระยะเวลาท่ีจะพกัในโรงแรม รูปบริการท่ีจะใชห้รือบริโภค เช่น ซ้ือทวัร์รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกั และ
บริการนาํเท่ียวทอ้งถ่ิน หรือจะซ้ือเฉพาะตัว๋เคร่ืองบิน และท่ีพกัเท่านั้น ในกรณีท่ีตดัสินใจเลือกท่ีพกั
หรือโรงแรมแลว้ ก็จะพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของสินคา้และบริการท่ีจะซ้ือให้ละเอียดมากข้ึน 
เช่น จะเลือกใชบ้ริการอะไรบา้งของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นบริการรถรับ-ส่งสนามบิน ห้องอาหาร 
สระวา่ยนํ้ า หรือใชเ้ฉพาะบริการหอ้งพกัเท่านั้น อยา่งไรกต็ามอาจเกิดกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจท่ี
จะไม่ซ้ือสินคา้และบริการในระยะขั้นตอนการซ้ือน้ี เน่ืองจากปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ เช่น ในขณะท่ีกาํลงัตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้องพกัของโรงแรม ปรากฏว่าในขณะนั้นได้
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เกิดโรคระบาดร้ายแรงข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีกาํลงัจะเดินทางไป หรือภยัธรรมชาติ เหตุการณ์
เหล่าน้ีอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเล่ือนการเดินทางหรือการซ้ือออกไป หรืออาจไม่ตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการตามท่ีตั้งใจไวแ้ต่ตน้ได ้

ทั้งน้ีนักท่องเท่ียวมีรูปแบบการซ้ือ 2 รูปแบบ คือ การซ้ือเพื่อทดลอง 
และการซ้ือซํ้ า ถา้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการเป็นคร้ังแรกจะซ้ือในปริมาณนอ้ยกว่าปกติเพราะถือ
ว่าเป็นการซ้ือเพื่อทดลองและจะพยายามประเมินผลิตภณัฑจ์ากการบริโภค หากพบว่าเกิดความพึง
พอใจมากกวา่สินคา้ท่ีเคยบริโภค ผูบ้ริโภคมกัมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือซํ้า ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการ
ยอมรับในผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค และโดยส่วนใหญ่แลว้ การบริโภคซํ้ าจะมีการซ้ือในปริมาณท่ี
มากข้ึน และนาํไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคา้ (สายฝน ยวนแหล, นารี วีระกิจ และสรายุทธ มลัลมั, 
2548) 

(5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ เม่ือนักท่องเท่ียวใช้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการประเมินผลซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง เน่ืองจากสินคา้และบริการสอดคลอ้งกับความคาดหวงัของ
นักท่องเท่ียว ความรู้สึกพึงพอใจ เน่ืองจากคุณภาพของสินคา้และบริการสูงกว่าประเด็นท่ีให้
ความสาํคญัไว ้และผลลพัธ์ประเภทสุดทา้ย คือ ความไม่พึงพอใจ เน่ืองจากคุณภาพของสินคา้และ
บริการตํ่ากว่าประเด็นท่ีให้ความสําคญัของนักท่องเท่ียว โดยลกัษณะของผลลพัธ์ทั้งสามประเภท
นั้น แสดงใหเ้ห็นว่า ระดบัความพึงพอใจเกิดจากความสัมพนัธ์กนัระหวา่งประเด็นท่ีให้ความสาํคญั
กบัประสบการณ์ และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออีกหรือไม่ในอนาคต กล่าวคือความพึงพอใจอนัเกิด
จากการบรรลุความสนใจ ส่งผลใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และบริการ อนัจะนาํไปสู่การบริโภคซํ้ า
ในอนาคต ในทางตรงกนัขา้มความไม่พึงพอใจก่อใหเ้กิดทศันคติในทางลบต่อสินคา้และบริการทาํ
ให้เกิดการบริโภคสินคา้และบริการนั้นอีกในอนาคต (สายฝน ยวนแหล, นารี วีระกิจ และสรายทุธ 
มลัลมั, 2548) 

3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภค
จะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1) การเลือกผลิตภณัฑ์ 2) การเลือกตราสินคา้ 3) การเลือก
ผูข้าย 4) การเลือกเวลาในการซ้ือ 5) การเลือกปริมาณการซ้ือ  

นอกจากน้ี Wilkie and Teare (อา้งถึงใน สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545; สายฝน ยวนแหล, 
นารี วีระกิจ และสรายุทธ มลัลมั, 2548) ไดพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจนักท่องเท่ียว โดย
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดว้ยกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ซ่ึงจากทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีกาํหนดรูปแบบของความ
ตอ้งการออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ีความไม่พร้อมหรือขอ้บกพร่องเป็นสาเหตุท่ีทาํใหล้ดความตอ้งการ
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ลง และการจูงใจ  การชักนําหรือส่ิงกระตุ้นเป็นสาเหตุท่ีทําให้ เกิดความต้องการ (สุ รีรัตน์                 
เตชาทวีวรรณ, 2545) ในบางกรณีแมไ้ดมี้การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้นแลว้ แต่นกัท่องเท่ียว
อาจยงัรู้สึกไม่มัน่ใจในส่ิงท่ีตนเลือก ดงันั้นเพื่อสร้างความมัน่ใจในสินคา้ จึงตอ้งสร้างความมัน่ใจ
แก่ผูบ้ริโภค โดยการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์  การรับประกันคุณภาพ  กระบวนการจัดการกับคําร้องเรียนท่ีดี  ตลอดจน
กระบวนการติดตามผลหลงัจากการขายเพ่ือประกนัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเส่ียงสูง เน่ืองจากโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ผูบ้ริโภคไม่
สามารถทดลองใชห้รือเห็นสินคา้ก่อนเหมือนสินคา้ทัว่ไป อีกทั้งผลิตภณัฑ์ดา้นการท่องเท่ียวเป็น
สินคา้ท่ีตอ้งมีส่วนร่วมจากผูบ้ริโภคสูง ดงันั้นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใชจึ้งตอ้งพยายามสร้างความ
มัน่ใจต่อสินคา้และบริการให้มากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548)  

นอกเหนือจากน้ีทางผูว้ิจัยได้ทําการศึกษาถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้านพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ท่ีเสนอโดยนกัวิจยัและนกัวิชาการต่างๆ สรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่2.1  สรุปงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
a: บริษทั แฟรงค ์
สมอลล ์แอนด ์อะโซซิ
เอทส์ จาํกดั (2537) 

ไดศ้ึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาในประเทศไทย เพื่อเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไดส้รุปผลการวิเคราะห์
เชิงปริมาณของนกัท่องเที่ยวชาวไทย จากการสุ่มตวัอยา่ง นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาส่วนใหญ่จะมีอาย ุ15 – 
24 ปี เป็นกลุ่มอาชีพนักบริหาร และคนงาน อยู่ในสัดสวนใกลเ้คียงกนั รายไดค้รอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 10,000 – 
12,999 บาท การศึกษาจะอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยั/วิทยาลยั และอาชีวะมากที่สุด ซึ่งไดป้ระเดน็ดา้นพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว พบวา่สิ่ง
ที่ดึงดูดใจให้มีการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาครั้งแรก คือ เกิดจากการชกัจูงของเพื่อน หรือคนรู้จกัเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ตดัสินใจ
ดว้ยตนเองเพราะชอบเดินทางและชอบกีฬาอยูแ่ลว้ โดยส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเที่ยวชาวไทยจะท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาครั้งแรก เมื่ออายุ
ประมาณ 15 – 19 ปี ซึ่งขณะนั้นยงัคงเป็นนกัเรียน นกัศึกษาอยู ่ซึ่งสื่อหรือขอ้มูลเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา ส่วนใหญ่มกัจะ
ทราบจากเพื่อนหรือคนที่รู้จกับอก ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา ส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเที่ยวไทยมีสดัส่วนในการใชเ้วลาเล่น
หรือชมกีฬา เทียบกบัการทาํกิจกรรมอื่นประมาณครึ่งต่อครึ่ง ช่วงระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาเกิดขึ้นประมาณ 1 
ครั้งต่อปี ระยะเวลาสาํหรับการท่องเที่ยวจะอยูใ่นช่วง 2 - 3 วนั มากที่สุด ส่วนมากแลว้เวลาไปท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาจะไปกบัเพื่อน
ฝูง ประมาณ 4 – 6 คน การเดินทางโดยรถส่วนตวั และเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแลว้ส่วนใหญ่จะพกัที่บา้นเพื่อนหรือคนรู้จกั 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางแต่ละครั้งส่วนมากจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากกิจกรรมดา้นกีฬาแลว้ ส่วนใหญ่ชอบ
ท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติมากที่สุด กีฬาที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมดูมากที่สุด คือ ฟุตบอล และกีฬาที่ชอบเล่นมากที่สุดก็คือ 
ฟุตบอล กีฬาที่นกัท่องเที่ยวไทยสนใจจะดูในอนาคตยงัคงเป็น ฟุตบอลและมวย และที่สนใจจะเล่นในอนาคต กค็ือฟุตบอลเช่นกนั  

b: ชินวฒัน์ อรรถเวทิน 
(2545) 

ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชากรอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า
ไดม้ีการศึกษาตวัแปรอิสระที่ใชส้าํหรับงานวิจยัไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ โดยผลพบวา่กลุ่ม 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
 ตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งละ 3 วนัมากที่สุด วตัถุประสงคใ์นการเที่ยวคือการพกัผอ่นและท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

ในประเทศไทยที่ชอบมากที่สุด คือ ทะเล เกาะ ขอ้มูลเกี่ยวกบักระบวนการตดัสินใจในการท่องเที่ยวครั้งหลงัสุดดา้นการรับรู้ความ
ตอ้งการ พบว่า มีสาเหตุมาจากการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยประหยดักว่าการเดินทางไปต่างประเทศ ดา้นการคน้หาขอ้มูลมา
จากการสอบถามเพื่อน ญาติ และคนที่เคยไปมาแลว้ ดา้นการประเมินทางเลือกใชเ้กณฑจ์ากความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ด้านการซื้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างจดัการด้านการท่องเที่ยวดว้ยตนเองทุกอย่าง และความรู้สึก
ภายหลงัการไปเที่ยวพอใจในระดบัปานกลาง 

c: พรวลยั จีระออน 
(2547) 

ไดศ้ึกษาถึงปัจจยัที่มีความสําคญัต่อการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้พกั
โรงแรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ-รัฐวิสาหกิจ มี
รายไดร้ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาจงัหวดับุรีรัมยแ์ลว้มากกว่าสามครั้งขึ้นไป ทั้งนี้วตัถุประสงคใ์นการ
เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและอบรมสัมมนา ทั้งนี้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผู ้
เขา้พกัโรงแรม ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมยอ์ยู่ในระดบัความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นพนักงานให้บริการ
ดา้นสถานที่ (ทาํเลที่ตั้ง) ดา้นกระบวนการจดัการ ดา้นกายภาพ และดา้นราคาอยูใ่นระดบัความสาํคญัมากส่วนดา้นสินคา้และบริการ
และการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง และมีพฤติกรรมของผูเ้ขา้พกัโรงแรมที่ใชบ้ริการของโรงแรมในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่าผูเ้ขา้พกัโรงแรมไดร้ับคาํแนะนาํมาใชบ้ริการมากที่สุดจากหนงัสือ-วารสาร โดยมากมาส่วนตวัคน
เดียว วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาพกัโรงแรมคือ เพื่อมาติดต่อธุรกิจ  รองลงมาเพื่อการท่องเที่ยวและพกัผอ่น ผูเ้ขา้พกัโรงแรมมี
ความจาํเป็นในการเดินทางที่ตอ้งเขา้พกัโรงแรมอยูใ่นขั้นจาํเป็นมาก พาหนะในการเดินทางโดยมากใชร้ถยนตส์่วนตวั การตดัสินใจ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
 ดว้ยตนเอง การจองห้องพกัส่วนมากจองบริเวณเคาท์เตอร์ รองลงมาจองทางโทรศพัท์ ประเภทห้องพกัส่วนมากและเลือกห้อง

มาตรฐาน (เตียงเดี่ยว) ที่อยูป่ระมาณชั้น 4-6 ของโรงแรมสิ่งที่ผูเ้ขา้พกัโรงแรมใชบ้ริการประเภทอื่นๆคือ หอ้งอาหาร ห้องออกกาํลงั
กาย ผูใ้ชบ้ริการจะเดินทางมาพกัประมาน 1-2 ครั้ง/เดือน และพกันาน 1-2 วนั อตัราค่าหอ้งพกัต่อวนัประมาณวนัละตํ่ากวา่ 500 บาท 
โดยชาํระดว้ยเงินสด ในระหว่างเขา้พกัในโรงแรม กิจกรรมเวลาว่างผูเ้ขา้พกัมกัจะดูทีวี อ่านหนงัสือพิมพแ์ละเล่นกีฬา และผูเ้ขา้พกั
โรงแรมมีอายตุ่างกนั ให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดในดา้นสถานที่  (ทาํเลที่ตั้ง) ดา้นพนกังาน ดา้นสินคา้และบริการ และ
รายไดแ้ตกต่างกนัเห็นว่าปัจจยัดา้นการตลาดโดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น คือ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
พนกังานใหก้ารตอ้นรับ และดา้นกายภาพ มีความสาํคญัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

d: ฉตัรแกว้ สิมารักษ ์
และคณะ (2549) 

ศึกษาเรื่องแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว จงัหวดัลาํพนู ซึ่งผลการศึกษาพบวา่ จงัหวดัลาํพนูมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็น
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติและที่มนุษยส์ร้างขึ้น ซึ่งมีองคป์ระกอบครบทั้ง 3 ประเภท คือ สิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว สิ่ง
อาํนวยความสะดวกและการบริการการท่องเที่ยว และการเข้าถึง ซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิจาก
แบบสอบถาม โดยจากกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และการอภิปรายกลุ่มจากทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากมีภูมิลาํเนาจาก
ทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยูใ่นวยัทาํงาน อายรุะหว่าง 16-35 ปี ส่วนมากจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานและลูกจา้ง มีรายไดส้่วนตวั 5,001 – 10,000 บาท เดินทางดว้ยรถยนตส์่วนตวั มกัมีการหาขอ้มูลก่อนการเดินทาง
จากญาติหรือเพื่อน ส่วนมากเคยเดินทางท่องเที่ยวมาก่อน 4 ครั้ง โดยมีวตัถุประสงคก์ารท่องเที่ยวคือเที่ยววดัและไหวพ้ระ ทั้งนี้ใช้
เวลาในการอาศยัอยูใ่นลาํพนูตั้งแต่ 1 วนัขึ้นไป โดยมากจะคา้งคืนที่จงัหวดัอื่น หรือพกัแรมกจ็ะเป็นบา้นเพื่อนหรือญาติ ซึ่งใกลเ้คียง 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
 กบันกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เชื้อสายอเมริกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีการ

หาขอ้มูลจากหนงัสือแนะนาํเที่ยวและสื่อสิ่งพิมพอ์ื่นๆ และมีการอาศยัอยูท่ี่ลาํพนูไม่ถึงครึ่งวนั และในการศึกษาถึงความตอ้งการและ
ระดบัความพึงพอใจ พบว่า ดา้นความตอ้งการนักท่องเที่ยวตอ้งการให้ปรับปรุงในดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว เอกสาร
ประกอบการท่องเที่ยว ศูนยก์ารใหข้อ้มูลทางการท่องเที่ยว ผูท้รงความรู้ดา้นประวตัิศาสตร์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม นอกจากนี้
ยงัรวมถึงป้ายบอกทาง ระบบการจราจร และความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนดา้นความพึงพอใจพบว่า นกัท่องเที่ยวมากกว่า
ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากเรียงลาํดบัความพึงพอใจดงันี้คือ คนในทอ้งถิ่นมี
อธัยาศยัไมตรี การคมนาคม สินคา้ที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอาํนวยความสะดวก อาหาร/การบริการ  ที่พกัแรม และการไดร้ับ
ขอ้มูลทางการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยกวา่องคป์ระกอบดา้นอื่น 

e: เจษฎา สุทธิอุดม และ
คณะ (2550 

ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืของนกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ บนพื้นที่เกาะ
ชา้ง กิ่งอาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ไดผ้ลวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี้ นกัท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สําหรับ
นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกลเ้คียงกนั ต่างที่มีรายไดต้่อเดือนมากกว่า 2,750 เหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ ดา้นพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวพบวา่นกัท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะชา้งเป็นครั้งแรก โดยเดินทางมา
กบัเพื่อนหรือบุคลากรที่ทาํงานเป็นกลุ่มประมาณ 30 คน มูลเหตุจูงใจมาจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเกาะชา้ง โดยมีลกัษณะ
การจดัการเดินทางมาท่องเที่ยวดว้ยตนเอง พาหนะที่ใชใ้นการเดินทางเป็นรถเช่าเหมาคนั และรถยนตส์่วนตวั สถานที่พกัแรมเป็น
โรงแรมหรือรีสอร์ท ราคาที่พกัโดยเฉลี่ยประมาณคืนละ 2,000 บาท และมีระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วนั การ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
 จองสถานที่พกัแรมจองผา่นบริษทัตวัแทน แหล่งที่ใหข้อ้มูลข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวคือเพื่อนหรือการบอกต่อ ซื้อกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวจากผูป้ระกอบการโดยตรง ปัญหาที่นกัท่องเที่ยวประสบคือเรื่องถนนและการคมนาคมบนเกาะชา้ง เรื่องราคาสินคา้ และ
บริการ สาํหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบันกัท่องเที่ยวชาวไทยต่างที่นิยมเดินทางมากบัเพื่อนหรือ
ครอบครัว / ญาติ ประมาณกลุ่มละ 3 คน โดยมีลกัษณะการจดัการเดินทางมาท่องเที่ยวดว้ยตนเอง สถานที่พกัแรมเป็นโรงแรมหรือรี
สอร์ทและบงักะโล ราคาที่พกัโดยเฉลี่ยประมาณคืนละ 1,500 บาท และมีระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ 9 วนั การ
จองสถานที่พกัแรมเดินทางมาจองด้วยตวัเอง แหล่งที่ให้ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวคือเพื่อนหรือการบอกต่อ และ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวจากตวัแทนนาํท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวที่นิยม 3 อนัดบัแรกคือ ดาํนํ้าชมปะการังนํ้ าตื้น นัง่
ชา้งเที่ยวป่าชมสวย และนัง่รถชมทศันียภาพรอบเกาะ ปัญหาที่นกัท่องเที่ยวประสบคือ เรื่องมลพิษจากขยะและนํ้ าเสีย เรื่องถนนกละ
การคมนาคมบนเกาะชา้ง ดา้นความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความคิดเห็นว่าพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการสูงที่สุด รองลงมาไปคือดา้นจิตวิทยา การบริการ และดา้นประชาชนที่มีส่วนร่วม 
ส่วนนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นวา่พงุพอใจดา้นประชาชนที่มีส่วนร่วมสูงที่สุด รองลงไปคือดา้นจิตวิทยาการบริการ 
และดา้นแพค็เกจทวัร์ นกัท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นอตัราหรือราคาค่าบริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด เรื่องถนนและการคมนาคมขนส่งบนเกาะชา้ง การรักษาความ
สะอาดและการอนุรักษธ์รรมชาติ การเพิ่มชายหาดสาธารณะใหม้ีจาํนวนมากขึ้น 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
f: เฉลิมชยั คาํแสน 
และศุภนิดา เรืองศิริ 
(2550) 

ศึกษาถึงโครงการพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวจงัหวดัเชียงราย พบว่านกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ20-30 
ปี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน รวมทั้งมีรายไดต้่อเดือน 10,001- 20,000 บาท และมีการคา้งแรมโดยมากจากภาคเหนือ เดินทาง
ดว้ยรถส่วนตวั เคยเดินทางเชียงรายมาก่อนแลว้ 2-3 ครั้ง และส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวโดยตดัสินใจดว้ยตนเอง ทั้งนี้นกัท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติชอบไปท่องเที่ยวที่พรมแดนแม่สาย และพระตาํหนกัดอยตุงมากที่สุด โดยนกัท่องเที่ยวเลือกที่พกัที่ช่วงราคา 
500-999 บาท และส่วนมากพกัที่พกัประเภทโรงแรม นิยมพกัจงัหวดัเชียงราย 2 คืน และนกัท่องเที่ยวชาวไทยนิยมใชจ้่ายในการซื้อ
สินคา้ของฝากมากที่สุด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้จ่ายในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม และนิยมรับประทานอาหาร
พื้นเมือง เหตุผลสาํคญัในการมาท่องเที่ยวที่จงัหวดัเชียงรายคืออากาศดี โดยทราบขอ้มูลจากวารสารต่างๆ มากที่สุด 

g: พิสมัย ประชานันท ์
และคณะ (2550) 

ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวกลุ่มจงัหวดัอีสานใต ้ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผูว้ิจยัมุ่งสนใจตวัแปรอิสระ โดยจาํแนกตาม อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ และ
สัญชาติ ทั้งนี้ดา้นพฤติกรรมก่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติใชเ้วลาในการวางแผนก่อนการเดินทางอย่าง
น้อย 1 เดือน โดยนิยมจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวดว้ยตนเอง มีวตัถุประสงคใ์นการท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจและเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศ ดา้นพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง มีการใชเ้วลาในการแหล่งท่องเที่ยวไม่เกิน 5 วนั ดา้นการเดินทางนกัท่องเที่ยวชาว
ไทยนิยมเดินทางดว้ยรถยนตส์่วนบุคคล ในขณะที่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใชร้ถโดยสารประจาํทาง ดา้นที่พกันกัท่องเที่ยวชาว
ไทยนิยมพกัแรมที่บา้นญาติหรือบา้นเพื่อน ส่วนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมพกัแรมที่โรมแรมหรือเกสทเ์ฮา้ส์ และมีค่าใชจ้่ายต่อ
วนัไม่นอ้ยกว่า 300 บาท ดา้นพฤติกรรมหลงัการเดินทางท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความพึงพอใจหลงัจาก
การบริโภค ผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยวดา้นแหล่งท่องเที่ยว ดา้นสถานที่พกั และดา้นร้านอาหารและภตัตาคารแตกต่างกนัอยา่งมี 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
 นยัสาํคญั ส่วนดา้นของฝากของที่ระลึก ดา้นสิ่งอาํนวยความสะดวก และดา้นบริษทัท่องเที่ยว พบวา่นกัท่องเที่ยวมีความพึงพอใจไม่

แตกต่าง 
h: ภิรดี เอี่ยมอรุณ 
(2550) 

ไดศ้ึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อการพฒันาการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ
สาํหรับนกัท่องเที่ยวเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ15-17 ปี ศึกษาในระดบัมธัยมปลาย มีรายไดเ้ฉลี่ย 3,000 – 5,000 
บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า นักท่องเที่ยวเยาวชนส่วนใหญ่มีลกัษณะการเดินทางแบบมี
ครอบครัวและญาติร่วมเดินทางไปดว้ย และนิยมใชร้ถยนตส์่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทาง ดา้นการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
พบว่านกัท่องเที่ยวเยาวชนส่วนมากมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่องเที่ยวกบัผูป้กครอง และมีความถี่ในการท่องเที่ยว 3-4 ครั้งต่อปี 
ใชเ้วลา 2-3 วนัต่อครั้ง เดินทางในช่วงเดือนปิดเทอมเป็นหลกั และมีค่าใชจ้่ายในการเดินทางท่องเที่ยวมากกวา่ 3,000 บาทต่อครั้ง ซึ่ง
จะมีการวางแผนในการเดินทางโดยการหาขอ้มูลผ่านการสอบถามเพื่อนหรือญาติที่เคยเดินทางมาก่อน แต่ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยว
เยาวชนไม่มีการเตรียมตวัในการเดินทางมาก่อน ทั้งนี้ยงัให้ความสําคญัมากต่อทุกส่วนประสมทางการตลาดทั้งสี่ดา้น อนัไดแ้ก่ 
สินคา้และบริการ ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งในส่วนนี้ควรใหก้ารพฒันากลยทุธ์ในดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก 
เช่นการลดราคาแพค็เกจทวัร์ เป็นตน้ 

i: สุวจัชยั เสมา (2550) ไดศ้ึกษาถึงความพึงพอใจในการท่องเที่ยวพทัยาและบางแสน : กรณีศึกษาเฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการศึกษา พบว่านกัท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวพทัยาและบางแสน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีระดบัรายได ้10,001 - 20,000 บาท/ เดือน  โดยมีพฤติกรรมการ 
ท่องเที่ยวพทัยาและบางแสน พบวา่ นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยดูจากสถานที่ท่องเที่ยวและบริการและเคยมี 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
 ประสบการณ์การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว โดยรถส่วนตวั มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,001 - 5,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากอาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมที่ชื่นชอบ คือ การท่องเที่ยวชมสถานที่/ การแสดง และภาพรวม
นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวพทัยาและบางแสนมีความพึงพอใจในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความ
เหมาะสมการเดินทาง และดา้นคุณค่าของการท่องเที่ยว ยกเวน้ ดา้นสถานที่ท่องเที่ยวและบริการที่มีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง  และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวพทัยาและบางแสนของ
นกัท่องเที่ยว พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ ในการเดินทางท่องเที่ยวพทัยาและบาง
แสนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และพบวา่สถานภาพไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวพทัยาและบางแสน 

j: ดวงกมล รักขยนั 
(2552) 

            ไดศ้ึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูม้าท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจดัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีรายได้เฉลี่ย 5,500-10,000 บาท เป็นนักเรียน/
นกัศึกษา มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ซึ่งนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการท่องเที่ยวจากญาติหรือเพื่อนแนะนาํ 
และวตัถุประสงคม์าเพื่อพกัผ่อนในช่วงวนัเสาร์อาทิตย ์เดินทางโดยรถยนตส์่วนบุคคล เดินทางมาเป็นครั้งแรกและใชจ้่ายในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้ง 500 บาท และนักท่องเที่ยวมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริการ โดยภาพรวมดา้นการวางแผน การจดัองคก์ร และ
ดา้นการควบคุมอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจในภาพรวมในดา้นการบริการของ
เจา้หนา้ที่ ดา้นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดา้นการอาํนวยความสะดวก และดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยูใ่นระดบัมาก ซึ่งจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวและระดบัความคิดเห็นของผูม้าเที่ยวเชิง
เกษตรมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจในดา้นบวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คืออยูใ่นระดบัตํ่ามากถึงปานกลาง 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
k: ราณี อิสิชยักลุ และ
คณะ (2552) 

ศึกษาถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวสูงอายจุากทวีปยโุรป โดยศึกษาถึงตวัแปรอิสระที่สาํคญัประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ สถาพทางการเงิน 
รายไดเ้ฉลี่ย รวมถึงงานอดิเรก ซึ่งพบว่าพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มกัเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
เป็นระยะเวลา 15 วนัขึ้นไป จดัเตรียมการเดินทางมาประเทศไทยดว้ยตนเอง เดินทางร่วมกบัสามีหรือภรรยา ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ 
มากที่สุด การมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเนื่องมาจากความเป็นมิตรหรือมิตรไมตรีของคนไทย กิจกรรมการพกัผอ่นหรือเที่ยวชม พกั
ในโรงแรมระดบั 4 ดาว ใชร้ถยนตใ์นการเดินทางท่องเที่ยว ไดท้ราบขอ้มูลการท่องเที่ยวประเทศไทยจากเพื่อนสนิทหรือญาติมิตร
มากที่สุด ใชจ้่ายเงินในการท่องเที่ยวต่อวนัตํ่ากว่า 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และนอกจากประเทศไทยแลว้ กลุ่มตวัอย่างสนใจ
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนามมากที่สุด ดา้นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยภาพรวมไดแ้ก่ เพื่อพกัผอ่นและคลายเครียด เพื่อท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ และเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ตามลาํดบั ความตอ้งการของนักท่องเที่ยวสูงอายุต่อองคป์ระกอบ
ทางการท่องเที่ยวโดยภาพรวม และความสามารถในการตอบสนองตอ้งการของนกัท่องเที่ยวต่อองคป์ระกอบทางการท่องเที่ยวโดย
ภาพรวมมีปัจจยัที่มีความพึงพอใจมาก 3 อนัดบัแรกตรงกนัา ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของเมืองท่องเที่ยว ที่ตั้งของที่พกั และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามลาํดบั ซึ่งผลการวิจยันาํไปสู่นโยบายและมาตรการที่ภาครัฐและภาคเอกชนควรเร่งดาํเนินการ ไดแ้ก่
นโยบายส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรปอย่างชดัเจนและต่อเนื่อง การส่งเสริมนักท่องเที่ยวแบบพาํนักระยะยาว การ
ส่งเสริมนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การรักษาความปลอดภยัแก่นักท่องเที่ยว การพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองท่องเที่ยว
หลกั การปรับปรุงดา้นการเดินทางเขา้-ออกและภายในประเทศ การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นที่พกัและแหล่งท่องเที่ยว และการ
ปรับปรุงสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัท่องเที่ยวสูงอาย ุ
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
l: พณิชา จิระสญัญาณ
สกลุ (2554) 

ศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจงัหวดัชลบุรี พบว่า นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายเุฉลี่ยอยูท่ี่ 
29 ปี สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพส่วนตวั และมีรายได ้30,001 – 45,000 บาท โดยปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรม
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา คือดา้นสิ่งกระตุน้ทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก  สาํหรับปัจจยัในสิ่งกระตุน้อื่นๆ มีปัจจยัดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ่งกีฬาที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดคือกีฬากอลฟ์ ซึ่งเป็นการเขา้ร่วมกีฬาโดยตรง มีความถี่โดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อ
เดือน ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่ม 2-3 คน มีค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยวครั้งละประมาณ 1,948 บาท มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
และเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัสังคมและเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้เพศ ระดบัการศึกษา และระดบัการศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัต่อ
วตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา 

m: นุชนารถ โพธิ์นิ่ม 
(2554) 

ศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ: กรณีศึกษา
เปรียบเทียบสนามมวยราชดาํเนินกับสนามมวยแฟร์เท็กเทพประสิทธิ์ พทัยา โดยศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ศึกษาระดับ
ความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจและศึกษาระดบัความสมัพนัธ์ของระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อเป็นแนว
ทางการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเที่ยวของสนามมวยราชดาํเนินและสนามมวยแฟร์เทก็ซ์
เทพประสิทธิ์ พทัยา ส่วนใหญ่เป็นผูม้ีอายุระหว่าง 27-30 ปี เป็นเพศชาย มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เหมือนกนัยกเวน้ใน
ประเด็นของระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางมาสนามมวย การไดร้ับขอ้มูลเกี่ยวกบัมวยไทย และจาํนวนครั้งที่เคยรับชม
มวยไทย เมื่อเปรียบเทียบสนามมวยราชดาํเนินและสนามมวยแฟร์เทก็ซ์เทพประสิทธิ์ พทัยา พบว่า เมื่อนกัท่องเที่ยวไดต้ดัสินใจซื้อ
บตัรเขา้ชมมวยที่สนามมวยราชดาํเนินส่วนใหญ่ไม่กลบัมาอีก แต่มีบางส่วนที่จะกลบัมาอีกครั้งเนื่องจากมีความคิดว่าสนามมวยราช
ดาํเนินนั้นใกลท้ี่พกัและใกลก้บัสถานที่ที่ท่องเที่ยวสนใจจึงทาํใหน้กัท่องเที่ยวจาํนวนหนึ่งคิดจะกลบัมาอีกครั้งกเ็ป็นไปได ้
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ชื่อ – สกลุ (ปี)  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (บทคดัย่อ) 
 ในขณะที่สนามมวยแฟร์เทก็ซ์เทพประสิทธิ์พทัยา พบว่านกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมมวยนั้นมีความคิดว่าสนามมวยแฟร์เทก็ซ์เทพ

ประสิทธิ์พทัยา ส่วนมากสนใจที่จะกลบัมาเที่ยวชมอีกครั้ง ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ สนามมวยราชดาํเนินการทาํ
การตลาดและมีกระบวนการสื่อสารทางการตลาดที่น่าสนใจมากกวา่สนามมวยแฟร์เทก็ซ์เทพประสิทธิ์พทัยา เพราะจากผลที่ออกมา
นั้นทาํให้เห็นไดว้่าเมื่อนักท่องเที่ยวไดช้มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของสนามมวยราชดาํเนินแลว้สามารถตดัสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวไดม้ากกว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของสนามมวยแฟร์เทก็ซ์เทพประสิทธิ์พทัยา ซึ่งสามารถเห็นไดช้ดัวา่โปรแกรมทวัร์
หลายๆโปรแกรมนั้นจะมีการเขา้ชมมวยที่สนามมวยราชดาํเนินบรรจุอยูด่ว้ยแต่ในดา้นของแฟร์เทก็ซ์เทพประสิทธ์พทัยานั้นมีนอ้ย
มาก 

n: สมหมาย เสถียธรรม
วิทย ์(2554) 

ศึกษาถึง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้ าคลองลัดมะยม ในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถานภาพโสด มีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อน
หย่อนใจ มกัเดินทางกบัครอบครัวหรือญาติ เดินทางโดยใชร้ถยนตส์่วนตวั และสะดวกเดินทางในวนัอาทิตย ์มีการใชจ้่ายในการ
ท่องเที่ยวมากกว่า 500 บาทขึ้นไป ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัท่องเที่ยวมีความคาดหวงัสูงกว่าความพึงพอใจ และความ
คาดหวงัมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลที่ตั้ง และดา้นส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและดา้นพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว สะทอ้นให้เห็นว่าแมว้่ารูปแบบการท่องเท่ียวหรือบริบทดา้นพื้นท่ีจะมีความแตกต่าง
กนั แต่ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและดา้นพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวนั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคล แบ่งเป็น 7 ปัจจยั และดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว แบ่งเป็น 8 ปัจจยั เพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ในสร้างแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
เชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์สามารถสรุปเป็นตาราง ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.2  สรุปผลตวัแปรที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่เกี่ยวขอ้งดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. ระดบัการศึกษา 5. อาชีพ 6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

a: บริษทั แฟรงค ์สมอลล ์แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั (2537)       
b: ชินวฒัน์ อรรถเวทิน (2545)       
c: พรวลยั จีระออน (2547)       
d: ฉตัรแกว้ สิมารักษ ์และคณะ (2549)       
e: เจษฎา สุทธิอุดม และคณะ (2550)       
f: เฉลิมชยั คาํแสน และศุภนิดา เรืองศิริ (2550)       
g: พิสมยั ประชานนัท ์และคณะ (2550)       
h: ภิรดี เอี่ยมอรุณ (2550)       
i: สุวจัชยั เสมา (2550)       
j: ดวงกมล รักขยนั (2552)       
k: ราณี อิสิชยักลุ และคณะ (2552)       
l: พณิชา จิระสัญญาณสกลุ (2554)       
m: นุชนารถ โพธิ์นิ่ม (2554)       
n: สมหมาย เสถียธรรมวทิย ์(2554)       

 
หมายเหตุ:  เครื่องหมาย  หมายถึง เกณฑด์า้นปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวที่เสนอโดยนกัวจิยัและนกัวิชาการที่กล่าวมาขา้งตน้ 
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ตารางที ่2.3  สรุปผลตวัแปรที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่เกี่ยวขอ้งดา้นพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 

1. การ
เลือกใช้สื่อ
ในการ

ท่องเทีย่ว 

2. 
จุดประสงค์

การ
ท่องเทีย่ว 

3. ผู้ร่วม
เดินทาง
ท่องเทีย่ว 

4. พาหนะ
ในการ
เดินทาง
ท่องเทีย่ว 

5. การ
ค้างแรม 

6. ระยะเวลา
ในการ

ท่องเทีย่ว 

7. ค่าใช้จ่ายึ
เฉลีย่โดยรวม

ในการ
ท่องเทีย่ว 

8. ความถี่
ในการ

ท่องเทีย่ว 

a: บริษทั แฟรงค์ สมอลล์ แอนด์ อะโซซิ
เอทส์ จาํกดั (2537) 

        

b: ชินวฒัน์ อรรถเวทิน (2545)         
c: พรวลยั จีระออน (2547)         
d: ฉตัรแกว้ สิมารักษ ์และคณะ (2549)         
e: เจษฎา สุทธิอุดม และคณะ (2550)         
f: เฉลิมชัย คาํแสน และศุภนิดา เรืองศิริ 
(2550) 

        

g: พิสมยั ประชานนัท ์และคณะ (2550)         
h: ภิรดี เอี่ยมอรุณ (2550)         
i: สุวจัชยั เสมา (2550)         
j: ดวงกมล รักขยนั (2552)         
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 

1. การ
เลือกใช้สื่อ
ในการ

ท่องเทีย่ว 

2. 
จุดประสงค์

การ
ท่องเทีย่ว 

3. ผู้ร่วม
เดินทาง
ท่องเทีย่ว 

4. พาหนะ
ในการ
เดินทาง
ท่องเทีย่ว 

5. การ
ค้างแรม 

6. ระยะเวลา
ในการ

ท่องเทีย่ว 

7. ค่าใช้จ่ายึ
เฉลีย่โดยรวม

ในการ
ท่องเทีย่ว 

8. ความถี่
ในการ

ท่องเทีย่ว 

k: ราณี อิสิชยักลุ และคณะ (2552)         
l: พณิชา จิระสญัญาณสกลุ (2554)         
m: นุชนารถ โพธิ์นิ่ม (2554)         
n: สมหมาย เสถียธรรมวิทย ์(2554)         
 
หมายเหตุ:  เครื่องหมาย  หมายถึง เกณฑด์า้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวที่เสนอโดยนกัวิจยัและนกัวิชาการที่กล่าวมาขา้งตน้ 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดการท่องเทีย่ว 
 

การท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวนั้น การตลาดถือเป็นส่วนสาํคญัในการชกันาํ
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวยงัประเทศนั้นๆ โดยการตลาดการท่องเท่ียว คือการศึกษาถึงพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียว (อุปสงค)์ และจดัการองคป์ระกอบท่ีสาํคญัทางการท่องเท่ียว (อุปทาน) ให้สอดคลอ้ง
กนั (ภิรดี เอ่ียมอรุณ, 2550) ซ่ึงถือเป็นความพยายามของผูใ้ห้บริการ (Host) ท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมาย (Guest) เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของตน และใชส่ิ้งอาํนวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554) โดย
กระทาํอยา่งเป็นลาํดบัและต่อเน่ือง การวิจยั การปฏิบติัการ การควบคุม และการประเมินกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการความพึงพอใจของลูกคา้ (Morrison, 1989) และแผนงานการตลาดจะ
ประสบผลสาํเร็จไดอ้ยา่งสูงดว้ยความพยายามของบุคคลากรทุกภาคส่วน (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554) 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1) ผูซ้ื้อ หมายถึง นกัท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศมีความประสงคท่ี์จะซ้ือ
สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว หรือมีความตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ียว และบริโภคสินคา้
ทางการท่องเท่ียว โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนบุคคลกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่วนองคก์ร โดยดูจาก
ความตอ้งการทางการท่องเท่ียวของผูซ้ื้อเป็นหลกัว่ามีความตอ้งการเป็นอยา่งไร เช่น ความตอ้งการ
ปัจจุบนั ความตอ้งการท่ีมีแนวโนม้ และความตอ้งการท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

2) สินค้าและบริการ  ได้แก่  แหล่งท่องเท่ียวและบริการยานพาหนะ  ท่ีพัก
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ซ่ึงทั้งน้ีสินคา้ทางการท่องเท่ียวจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจาก
สินคน้อ่ืนๆ คือ 1) สินคา้มีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถจบัตอ้งได ้2) สินคา้มีเอกลกัษณ์ มี
เฉพาะแบบเดียวไม่เหมือนใคร 3) การผลิตและการบริการสินคา้เกิดข้ึนในเวลาและสถานท่ีเดียวกนั
4) กระบวนการซ้ือขายสินคา้และบริการไม่สามารถแยกจากกนัได ้5) สินคา้มีลกัษณะ “เน่าเสีย” ถา้
ไม่บริโภคหรือใชบ้ริการในเวลาท่ีกาํหนด 6) สินคา้จะขายไดต้ามฤดูกาล สภาพอากาศ เวลาของการ
บริโภค 7) สินคา้บริการมกัเป็นการซ้ือขายร่วมกนัในเวลาเดียวกนั 

3) ผูข้าย หมายถึงผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจัดสรรหาการบริการท่องเท่ียวหรือผลิต
วตัถุดิบในลกัษณะการแปรรูปสินคา้และบริการ ซ่ึงได้แบ่งตามรูปแบบการขาย ได้แก่ ขายได้
โดยตรงให้กับนักท่องเท่ียว (Direct Sell) ขายให้แก่ผูผ้ลิตรายการนําเท่ียวแบบเหมาจ่าย (Tour 
Operation) และขายให้แก่บริษทัตวัแทนจาํหน่าย  (Travel Agency) ท่ีผูข้ายตอ้งจดัให้แก่ผูซ้ื้อตาม
ข้อตกลงกันไว้และต้องมีการวิเคราะห์และวิจัยหรือมีการคาดการณ์ ถึงความต้องการของ
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นกัท่องเท่ียว เพื่อนาํไปสู่การจดัการทางดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียว 

ทั้งน้ี Kotler (1997 อา้งถึงใน ขวญัหทยั สุขสมณะ, 2545) กล่าวว่า การบริการ เป็นกิจกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยท่ีการบริการนั้น
ไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกไดก่้อนท่ีจะมีการซ้ือ ดงันั้นเพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อ
จะตอ้งพยายามวางกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์ของบริการท่ีไดรั้บ เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ในการซ้ือในแง่ของสถานท่ี บุคคล เคร่ืองมือ วสัดุท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร สญัลกัษณ์ และราคา ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งจดัหามา เพื่อเป็นหลกัประกนัในการตดัสินใจของผูซ้ื้อ และ
เม่ือนักการตลาดทราบถึงช่องว่างระหว่างการบริการท่ีเกิดข้ึนกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแลว้ นักการ
ตลาดจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ซ่ึงมุ่งเนน้เพื่อการตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549)  

ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติและมีการนาํไปใชก้นัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product ) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) และด้านการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) (4P’s) (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2549; ภิรดี เอ่ียมอรุณ, 2550) ต่อมา
เพื่อให้เหมาะสมสําหรับธุรกิจภาคบริการมากข้ึนจึงไดมี้การเพิ่มปัจจยัสําหรับการพิจารณาดา้น
การตลาดท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ  ได้แก่  ด้านด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียว  (People) ด้าน
สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ
ให้บริการ (Process of Service) รวมเป็น  8P’s (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2541) แต่ในด้าน
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงกีฬา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545) มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
กบั Alexandru, L. (2013) ท่ีไดอ้ธิบายความหมายของส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมสาํหรับ
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา ควรประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product ) ดา้นราคา (Price)  ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) (4P’s) และเพื่อให้ครอบคลุม
สําหรับบริบทการท่องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน Ispas, A. et al. (2011) ไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจยั
ด้าน อ่ืนๆ  ท่ี มีนัยสําคัญทางสถิติ  อันได้แก่  ด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียว  (People)  ด้าน
สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process of Service) ด้านการขายรวม (Packaging) ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ์ (Positioning) 
ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ด้านจิตวิทยาการขาย (Psychology) ด้านสภาพแวดล้อม
ทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) และดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 
(13 P’s) ซ่ึงสอดคล้องกับ  เทิดชาย ช่วยบํารุง (2554) ท่ีได้นําเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดการ
ท่องเท่ียวเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติสาํหรับการบริหารจดัการภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการผา่น
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ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวหรือ Marketing (16 P’s) ซ่ึงมีปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม
อีก 3 ด้านจากข้างต้น ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ด้านฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period)  และดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) ซ่ึงสามารถอธิบายแต่ละปัจจยั
ได ้ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑ์ (Product) นักการตลาดจะตอ้งออกแบบผลิตภณัฑ์หรือบริการให้มี
คุณลกัษณะพร้อมสมบูรณ์ มีคุณภาพเหนือคู่แข่ง และเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะต้อง
พิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ คุณภาพของการบริการ ระดบัชั้นของการบริการ ตราสินคา้ 
รวมถึงการรับประกนัหลงัการขาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) นอกเหนือจากนั้นยงัตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑดี์ สถานท่ีดี เวลาท่ีเหมาะสม ราคา
ท่ีเหมาะสม ปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ไดแ้ก่ เกมการแข่งขนักีฬา
และการให้บริการดา้นการกีฬาท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้ล่น
กีฬา ผูช้มกีฬา และผูส้นใจกีฬา เป็นตน้ สามารถจาํแนกไดต้ามประเภทของการผลกัดนัดา้นกีฬา 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545; สมหมาย เท่ียงแท,้ 2549; Booms and Bitner,1981; Kotler, 
1986; Morrison, 1989; Ispas, et al., 2011; Pomering and Noble, 2011; Alexandru, 2013) ไดแ้ก่ 

(1) การแข่งขนักีฬาและการเล่นกีฬา นกักีฬาจะเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคใน
ขณะเดียวกนั เพราะนักกีฬาไดเ้ล่นกีฬาเอง ไดรั้บผลดา้นความสนุกสนานจากการเล่นกีฬา ก็จะมี
ผูบ้ริโภคอีกกลุ่มหน่ึงคือผูช้มมาชมกีฬาหรือชมการแข่งขนั นกักีฬาท่ีเล่นจึงเป็นผลิตภณัฑท์างการ
กีฬาท่ีสร้างความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ใหก้บัผูช้มทั้งในสนามและทางส่ือ 

(2) การให้บริการสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ผลิตภณัฑด์า้นการกีฬา 
คือการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคในการใชส้ถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมทั้งท่ีพกั อาหาร การ
ขนส่งและอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมด้านกีฬา กีฬายงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีนํามาซ่ึงการ
ท่องเท่ียว แต่เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี “ไร้ตวัตน” เพราะเกิดจากการรวมตวัของ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ นั่นหมายความ ว่าหากจะจดัการการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์และบริการการ
ท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ ก็จาํเป็นตอ้งจดัองคป์ระกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดว้ยดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (5 A’s) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ปัจจยั (Dickman, 
1996) ประกอบดว้ย 1) ท่ีพกั (Accommodation) หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัไวเ้พื่อให้คนเดินทางหรือ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้พกั พร้อมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงปัจจุบนัธุรกิจท่ีพกัไดพ้ฒันาเร่ือยๆ 
มาโดยมีรูปแบบการจัดบริการต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด มีการ
บริหารงานในระบบเครือข่ายทั้งในรูปของเครือข่ายทอ้งถ่ินและเครือข่ายระหว่างประเทศมากข้ึน 
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ทั้งน้ีการพฒันาธุรกิจท่ีพกัรูปแบบต่างๆ ยงัเป็นแรงผลกัดนัให้มีการแข่งขนักนัสูงข้ึน ทั้งระบบ
มาตรฐานการบริการท่ีสูงข้ึน และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กับการบริหารจัดการท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียว ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและความยัง่ยืนของการท่องเท่ียวมาก
ยิง่ข้ึน เช่น โรงแรม รีสอร์ท บูติกโฮเทล บงักะโล เกสทเ์ฮาท ์โฮมสเตย ์โมเทล ลอร์จ เป็นตน้ 2)  การ
คมนาคม (Accessibility) เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสําคญั เน่ืองจากมีบทบาทในการเคล่ือนยา้ย
นกัท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆทัว่โลก ซ่ึงการคมนาคมในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาให้สามารถ
ตอบสนองการเดินทางท่องเท่ียวไดห้ลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจการบิน การเดินเรือและการคมนาคม
ขนส่งทางรถยนต์ รถโดยสาร รถไฟ  รถไฟฟ้า เป็นต้น  3) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง 
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวได ้เช่น ส่ิงดึงดูดใจ
ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทะเล ภูเขา นํ้าตก เกาะ แม่นํ้า หาดทราย ฯลฯ ส่ิงดึงดูด
ใจประเภทวฒันธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีสงกรานต ์ลอยกระทง งานแห่เทียน
พรรษา เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจน้ีหมายรวมถึง ส่ิงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือมีความโดดเด่นและ
เป็นท่ีสนใจกว่าแหล่งอ่ืนๆ เช่น ทะเลหมอก ทะเลแหวก บ่อนํ้ าพุร้อน เป็นตน้ 4) ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก  (Amenity) หมายถึงส่ิงท่ีจัด ข้ึน เพื่ อให้ เอ้ือประโยชน์และอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว เช่น ถนน ไฟฟ้า นํ้ าประปา โทรศพัท์ แผนท่ี อินเตอร์เน็ต ศูนยใ์ห้ขอ้มูลทางการ
ท่องเท่ียว ระบบป้องกนัความปลอดภยั เป็นตน้ และ 5) กิจกรรมต่างๆ ดา้นการท่องเท่ียว (Activity) 
หมายถึง ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวท่ีถูกสร้างข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและดึงดูดใหเ้กิด
การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน นอกเหนือจากการไปเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวเท่านั้น โดย
รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ จะแตกต่างกนัตามประเภทของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่นการเดินป่า การนั่งชา้ง การดูนก ฯลฯ กิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเล 
เช่น การดาํนํ้ า การตกปลา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัคงตอ้งพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเท่ียว (Infrastructure) ประกอบดว้ย ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการ
ส่ือสาร ระบบสาธารณะสุข ระบบระบายนํ้ าและกาํจดัของเสีย ระบบกาํจดัขยะ ซ่ึงจดัเป็นระบบ
สาธารณูปโภคท่ีอาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทางไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

จากองค์ประกอบการท่องเท่ียวซ่ึงมี 5 ด้านขา้งตน้จดัอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ ์
(Product) ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่ใช่อุตสาหกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงดา้นการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น หากแต่ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งดา้นท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขาย
ของท่ีระลึก  
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การขนส่งต่างๆ และบริษัทนําเท่ียว เป็นต้น ดังนั้ น กลไกการขบัเคล่ือนเพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จึงไม่สามารถดาํเนินการได้เพียงลาํพงั แต่ตอ้งดาํเนินการโดยคาํนึงถึงอุตสาหกรรม
แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2) ราคา (Price) นักการตลาดจะตอ้งกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์หรือการบริการให้
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  โดยดูจากปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน และคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยจะตอ้งพิจารณาถึงระดบัราคา ส่วนลดเงินสด เงิน
ช่วยเหลือ ค่านายหนา้หรือเง่ือนไขการชาํระเงิน สินเช่ือทางการคา้ และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการของตลาด สถานการณ์การแข่งขนัในตลาด สภาพสินคา้ของคู่แข่ง อาํนาจการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในระดบัต่างๆ สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย ฤดูกาล ราคาขายของสินคา้และบริการ เน่ืองจาก
ราคามีส่วนในการทาํให้บริการต่างๆ มีความแตกต่างกนั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัคุณภาพของการบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ซ่ึงใน
การกาํหนดราคาเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้น จะตอ้งพิจารณาว่าระหว่างการท่องเท่ียว
และกีฬานั้นอะไรเป็นกิจกรรมหลกัอะไรเป็นกิจกรรมเสริม เพื่อจะไดก้าํหนดราคาค่าบริการทั้ง 2 
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการหลกัของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปในรายไดห้ลกัของธุรกิจกีฬาจะ
เกิดจากการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการถ่ายทอดการแข่งขนักีฬาผ่านส่ือ และรวมถึงการขายบตัร
ผา่นประตูจะเป็นรายไดป้ระมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์แต่การมีผูช้มเตม็สนามก็จะเป็นส่วนสาํคญัในการ
หาสิทธิประโยชน์จากผูใ้ห้การสนับสนุนได้มากข้ึน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545; 
สมหมาย  เท่ี ยงแท้, 2549; Booms and Bitner, 1981; Kotler, 1986; Morrison, 1989; Ispas, et al., 
2011; Pomering and Noble, 2011; Alexandru, 2013) 

3) ช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place) การจัดจําหน่ายก็ต้องพิจารณาถึงความ
สะดวกสบายในการบริการ รูปแบบการขาย เช่น ขายโดยตรงให้กบันกัท่องเท่ียวลูกคา้ส่วนบุคคล 
ลูกคา้สถาบนั หน่วยงาน องคก์ร ลูกคา้ต่างประเทศ ขายผา่นตวัแทน ขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายการนาํเท่ียว
แบบเหมาจ่าย ขายใหแ้ก่บริษทัตวัแทนจาํหน่าย รวมถึงการส่งมอบ สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ 
กล่าวคือ ลูกคา้ควรจะเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ในเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้เกิดความ
สะดวกท่ีสุด รวมถึงด้านการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงการเลือกช่องทางในการนําส่งบริการท่ีเหมาะสม
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบริการแต่ละประเภท ถา้เป็นการบริการดา้นขอ้มูลสามารถอาศยัเทคโนโลยี
ติดต่อส่ือสารผา่นทางคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยการเปิดเวบ็ไซด์ติดต่อกบัลูกคา้และคู่คา้อ่ืนๆ เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว เพราะฉะนั้ นการจัดจาํหน่ายการบริการมีรายละเอียดมากกว่าการหาช่องทางท่ี
เหมาะสม แต่ตอ้งพิจารณาถึงทาํเลท่ีตั้ง เน่ืองจากบริการบางประเภทลูกคา้ตอ้งเดินทางไปถึงสถานท่ี
บริการด้วยตนเองจึงต้องการอาคารและสถานท่ีท่ีเหมาะสมและการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า 
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เน่ืองจากบริการเป็นกระบวนการท่ีมีลูกคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งอยู่ในกระบวนการด้วยมากกว่า โดย
เปรียบเทียบกับสินค้าและบริการบางประเภท ลูกคา้ต้องเก่ียวข้องอยู่ในกระบวนการแทบจะ
ตลอดเวลา เช่น การรักษาโรค การตดัผมหรือการโดยสารโดยเคร่ืองบิน เป็นตน้ กระบวนการในการ
ส่งมอบบริการ จึงควรได้รับการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน เพราะจะเป็นส่วนสําคัญท่ีสุดท่ีลูกคา้จะ
ตดัสินใจว่า บริการท่ีพวกเขาไดรั้บคุม้ค่ากบัมูลค่าของเงินท่ีพวกเขาจ่ายไปหรือไม่ และสุดทา้ยคือ
เวลาในการรับและให้บริการท่ีตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการในการใชบ้ริการของลูกคา้เป็นหลกั และ
พิจารณาการกาํหนดเวลาในการให้บริการของธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541; เทิดชาย 
ช่ ว ย บํ า รุ ง ,  2554; Booms and Bitner, 1981; Kotler, 1986; Morrison, 1989; Ispas, et al., 2011; 
Pomering and Noble, 2011; Alexandru, 2013)   

ซ่ึงในด้านการกีฬาและการท่องเท่ียวมีช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยฝ่ายจดัการ
แข่งขนัหรือเจา้ของสถานกีฬาจะแบ่งเป็นการดาํเนินการเอง กบัการใหมี้ตวัแทนดาํเนินการดา้นการ
จดัจาํหน่าย ซ่ึงอาจจะเป็นตวัแทนหรือการขายตรงแลว้แต่กรณี ซ่ึงในการแข่งขนักีฬารายการใหญ่ๆ 
เช่น การแข่งขนัฟุตบอลโลก หรือการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก จะมีการแต่งตั้งบริษทัจาํหน่ายบตัรหรือ
ดาํเนินกิจการดา้นการตลาดเป็นการเฉพาะดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งตดัสินใจเสนอคุณลกัษณะท่ี
เด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีขายให้มีความสะดวกในการจดัหาของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งพิจารณาถึงแหล่งท่ีตั้ง การขนส่งต่างๆ ท่ีรวดเร็วและประหยดั ตลอดจนการเลือกคนกลาง
ต่างๆ ในการช่วยเหลือผา่นผลิตภณัฑห์รือบริการไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วก็ถือเป็นส่วนสาํคญั 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545; สมหมาย เท่ียงแท,้ 2549) 

4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นส่วนท่ีช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ทาํตามในส่ิง
ท่ีผูใ้ห้บริการคาดหวงั ได้แก่ การรู้จกัและตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการใช้ และ
ตดัสินใจซ้ือและซ้ือมากข้ึน โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกคา้ 
ได้แก่ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย และ
การตลาดทางตรงท่ีมีคุณสมบติั ขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาให้เหมาะสม
กับความตอ้งการใช้งานรวมถึงความแตกต่างของผูบ้ริโภคท่ีไม่เพียงแต่มีความตอ้งการในการ
บริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างกนัแลว้ การบริโภคส่ือและแนวทางในการตดัสินใจของแต่ละ
บุคคลก็มีความแตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั้น ส่ิงท่ีสําคญัในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด ธุรกิจ
ตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท่ีจะเลือกวิธีติดต่อส่ือสาร ท่ีสามารถ
เขา้ถึงและจูงใจลูกคา้ไดเ้หมาะสมผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาถึงการเลือกใชว้ิธีการโฆษณา ส่ือ
สาํหรับการโฆษณา และวิธีการส่งเสริมการขาย เพื่อใหส้ามารถจูงใจใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจในผลิตภณัฑ์
หรือบริการ และตดัสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541; มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
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2545; สมหมาย เท่ียงแท ,้ 2549; เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554; Booms and Bitner, 1981; Kotler, 1986; 
Morrison, 1989; Ispas et al., 2011; Pomering and Noble, 2011; Alexandru, 2013) 

5) จุดยืนผลิตภณัฑ์ (Positioning) คือ การกาํหนดตาํแหน่งและทิศทางการพฒันา
ทางการท่องเท่ียว ซ่ึงควรระบุถึงเป้าหมายผา่นจุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบของพื้นท่ี (เทิดชาย ช่วยบาํรุง
, 2554; Ispas et al., 2011) 

6) จิตวิทยาการขาย (Psychology) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการบริการและการจดัการระบบการบริการของธุรกิจการท่องเท่ียวเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการท่ี
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการนอกจากพนกังานแลว้ยงัรวมถึง
เจา้ของธุรกิจ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ประชาชนในพ้ืนท่ีและนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย (เทิดชาย ช่วย
บาํรุง, 2554; Ispas et al., 2011) 

7) พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การร่วมลงทุนทางธุรกิจท่องเท่ียว
ระหว่างสถานประกอบการต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวเดียวกนัหรือสถานประกอบการนอกแหล่ง
ท่องเท่ียว ในดา้นความร่วมมือเสนอขายสินคา้และบริการการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวและไดรั้บความพอใจสูงสุดโดยตอ้งรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการและระดบั
ราคาท่ีเหมาะสม (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554; Ispas et al., 2011; Pomering and Noble, 2011) 

8) การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ  (Participation) คือการเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการทางการตลาดการท่องเท่ียวผา่นกิจกรรมต่างๆ จากหลากหลายภาคี (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 
2555; Booms and Bitner,1981; Morrison, 1989; Pomering and Noble, 2011) 

9) การขายรวม  (Packaging) หมายถึง การจัดรวมสินค้าและบริการทางการ
ท่องเท่ียวหลายๆ อย่างท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนั เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น การจดันาํ
เท่ียวแบบเหมาจ่าย ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวแบบเหมาจ่าย ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวเหล่าน้ีจะตอ้ง
ติดต่อและตกลงกบัผูผ้ลิตสินคา้ท่องเท่ียวในส่วนต่างๆ เช่น โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว ภตัตาคาร  
รถเช่า ฉะนั้นผูผ้ลิตจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวเหล่าน้ีอยา่งใกลชิ้ด (เทิดชาย 
ช่วยบาํรุง, 2554; สมหมาย เท่ียงแท,้ 2549; Morrison, 1989; Ispas et al., 2011; Pomering and Noble, 
2011) 

10) บุคลากรทางการท่องเท่ียว  (People) หมายถึง  ผู ้ท่ี มี ส่วน เก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบและผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวทั้ งหมด ซ่ึงหมายรวมถึงนักท่องเท่ียว บุคลากรท่ี
จาํหน่ายและให้บริการ เจา้หน้าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเจ้าของพื้นท่ี ในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวบุคลากรผูใ้ห้บริการหรือพนักงานตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจกบันกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นลูกคา้ได ้พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติ
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ท่ีดีสามารถตอบสนองลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัแหล่งท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ีแลว้ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และประชาชนในทอ้งถ่ินตอ้งยนิดี
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการตอ้นรับนักท่องเท่ียว มีไมตรีจิตท่ีดี สามารถให้ขอ้มูลหรือคาํแนะนําแก่
นักท่องเท่ียวเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541; สมหมาย 
เท่ียงแท,้ 2549; เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554; Morrison, 1989; Ispas et al., 2011) 

11) ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ในการดาํเนินการตลาดการท่องเท่ียวนั้น
ควรคาํนึงถึงการขยายโอกาสทางการท่องเท่ียว โดยเป็นเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดข้ึนในแหล่ง
ท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตาม ควรคาํนึงถึงขีดความสามารถทางการรับรองของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
ดว้ย (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554) 

12) สภาพแวดล้อมทางการท่องเท่ียว (Politics) ในการดําเนินการตลาดการ
ท่องเท่ียวควรศึกษาสถานการณ์ของแหล่งท่องเท่ียววา่มีความมัน่คง ปลอดภยัหรือไม่ ทั้งเร่ืองปัญหา
ส่ิงอบายมุข ปัญหาคนจรจัดขอทาน ปัญหาหาบเร่แผงลอย ปัญหาค้าบริการทางเพศ เป็นต้น       
(เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554; Kotler, 1986; Ispas et al., 2011) 

13) ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) การดาํเนินการ
ตลาดการท่องเท่ียวนั้นตอ้งยอมรับความคิดเห็นของสาธารณชนดว้ยว่ากิจกรรมการตลาดนั้น ว่าเป็น
ท่ีตอ้งการ เหมาะสมกบัแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่ (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554; Kotler, 1986; Ispas et al., 
2011) 

14) กระบวนการให้บริการ (Process of Service) จดัเป็นปัจจยัสาํคญัในการดึงดูด
นักท่องเท่ียว  เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยอาศัย
กระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอยา่งดี กลยทุธ์ท่ีสาํคญัสาํหรับการบริการคือ เวลาและประสิทธิภาพ
ในการบริการ ดงันั้นกระบวนการบริการท่ีดี จึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่ง
มอบ รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื่อท่ีพนกังานไม่เกิดความสบัสน ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
มีแบบแผนเดียวกัน  และงานท่ีได้ต้องดีมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2541;  
สมหมาย เท่ียงแท้, 2549; เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2554; Booms and Bitner, 1981; Ispas et al., 2011; 
Pomering and Noble, 2011) 

15) สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) 
เป็นองคป์ระกอบของธุรกิจบริการท่ีดึงดูดความสนใจของลูกคา้ โดยสามารถมองเห็นและใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการได ้ตวัอยา่งของส่ิงท่ีมองเห็นได ้เช่น อาคาร ทาํเลท่ีตั้ง 
การตกแต่งภายใน เคร่ืองมือต่างๆท่ีใช้บริการ สัญลกัษณ์ส่ิงพิมพ์ท่ีจดัทาํหรือเลือกใช้ ของท่ีพกั 
ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว สถานบริการ โดยส่ิงท่ีมองเห็นไดต่้างๆ เหล่าน้ีจะสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ 



61 

หรือรูปแบบของการสถานบริการ ถึงแมบ้างคร้ังส่ิงท่ีมีตวัตนบางอย่างอาจไม่มีส่วนช่วยให้การ
บริการมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมากนัก แต่จะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ และเป็นการ
สะทอ้นถึงรสนิยมของลูกคา้ไปดว้ย ซ่ึงจะเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาตดัสินใจ (ศิริวรรณ   
เส รี รัตน์  และคณะ , 2541; สมหมาย  เท่ี ยงแท้, 2549; เทิดชาย  ช่วยบํารุง , 2554; Booms and 
Bitner,1981; Ispas et al., 2011; Pomering and Noble, 2011) 

16) การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) คือขบวนการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจาก
การได้รับส่ิงกระตุ้นทางความรู้สึกก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทางแล้วตีความหมายจาก
ประสบการณ์ ว่าเกิดความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีและแต่ละคร้ัง 
และมีความตอ้งการท่องเท่ียวซํ้าหรือไม่ (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554) 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดการท่องเท่ียว ท่ีนาํมากล่าวอา้ง เก่ียวขอ้งและมี
ประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองดว้ยการกีฬาจึงเป็นเสมือนกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ียอมรับกนัทัว่โลก มี
วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งพฒันาสุขภาพ สังคม และนันทนาการ การกีฬาจึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
สุขภาพพลานามยัของผูเ้ล่นกีฬา ให้ความบนัเทิงสําหรับผูช้มกีฬา การกีฬามีการแข่งขนักันทั้ ง
ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม สถาบนั ประเทศ และระหว่างประเทศ  ในการแข่งขนักีฬาในปัจจุบนั
จะตอ้งมีการเดินทางไปแข่งขนั ทั้งนกักีฬา เจา้หนา้ท่ี และผูช้มกีฬา นาํมาซ่ึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
การใชบ้ริการดา้นท่ีพกั อาหาร การเดินทาง ตลอดจน ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งในกิจกรรมกีฬาท่ีมีการผสมผสานกบัการท่องเท่ียวแลว้นั้น จึง
ทาํให้เกิดเป็นธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และในดา้นการจดัการดาํเนินการดา้นการท่องเท่ียว ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าตอ้งพิจารณาปัจจยัควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ทั้งองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มและส่วนบุคคลควบคู่กนัไป  

ดงันั้นปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว จึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สําคัญ ท่ีจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคด้านการกีฬาและการ
ท่องเท่ียว ซ่ึง เพื่อให้ครอบคลุมทุกๆ ปัจจยั งานวิจยัช้ินน้ีจึงเลือกนาํปัจจยัทั้ง 16P’s ปัจจยัมาใชเ้ป็น
หลักในการสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวดับุรีรัมย  ์เพื่อให้สามารถตอบสนอง
พฤติกรรมหรือความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่อไป 
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ตารางที ่2.4  สรุปตวัแปรที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่เกี่ยวขอ้งดา้นปัจจยัที่ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541)                 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545)                 
ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549)                 
สมหมาย เที่ยงแท ้(2549)                 
ภิรดี เอี่ยมอรุณ (2550)                 
เทิดชาย ช่วยบาํรุง (2554)                 
Booms and Bitner (1981)                 
Kotler (1986)                 
Morrison, A., (1989)                 
Ispas, A. et al (2011)                 
Pomering, Johnson and Noble (2011)                 
Alexandru, L. (2013)                 

 
หมายเหตุ:  เครื่องหมาย  หมายถึง เกณฑด์า้นปัจจยัที่ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเที่ยวที่เสนอโดยนกัวจิยัและนกัวิชาการที่กล่าวมาขา้งตน้ 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระดับความสําคัญและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน 

 
การวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (Importance-Performance 

Analysis: IPA) ได้มีการนํากรอบแนวคิดมาจาก  Martilla and James (1977) ซ่ึงเป็นผู ้นําเสนอ
เคร่ืองมือดงักล่าวเป็นคร้ังแรกในปี 1997 เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารของบริษทั ซ่ึงหวัใจหลกัของ
เคร่ืองมือ IPA คือการผสมผสานการวดัระหวา่งความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานออกมา
ในรูปแบบของแผนภาพแกน X และ Y เพื่อง่ายต่อการแปลผลขอ้มูลและการนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั 
ซ่ึงแกน X และ Y นั้นจะเป็นแกนแสดงระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (Performance) และ 
ระดบัความสาํคญั (Importance) ซ่ึงจดัไดว้่า IPA นั้นเป็นเทคนิคท่ีใชว้ิเคราะห์ผลทางดา้นการตลาด
ซ่ึงเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยประเมินจากการยอมรับในตัวสินคา้โดยวดัผลจาก
ผูบ้ริโภคในรูปแบบลกัษณะต่างๆ ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีใชไ้ดง่้าย ใชต้น้ทุนตํ่า เขา้ใจง่าย และให้
ข้อมูลท่ีในเชิงลึกซ่ึงเป็นส่วนสําคัญสําหรับการประเมินหรือวัดผลในคุณลักษณะของผล
ประกอบการและความสําคญัของปัจจยัต่างๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และการ
ตดัสินใจดา้นการตลาดไดดี้ยิ่งข้ึนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

Sethna (1982 อ้ า ง ถึ ง ใ น  Feng and Jeng, 2005: 790) ก ล่ า ว ว่ า  IPA (Importance-
Performance Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการระบุจุดท่ียงับกพร่องในงานบริการ ซ่ึง
จาํเป็นจะตอ้งแกไ้ข นอกจากน้ี IPA ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยจดัลาํดบัความสาํคญัและสามารถพฒันา
เป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อช่วยให้จบัประเด็นความสําคญัและเน้นพฒันาผลการปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกัน (Graf et al., 1992: Skok et al., 2001 อา้งถึงใน Levenburg and Magal, 
2005) 

Harvitz et al. (1991) กล่าวว่า Importance-Performance Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชว้ดั
ประสิทธิภาพ โดยจะเร่ิมตน้จากการระบุประเด็นหรือหัวขอ้ท่ีตอ้งการจะประเมิน ซ่ึงโดยส่วนมาก
ประเด็นหรือหัวขอ้ท่ีนาํมาประเมินนั้นเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานวิจยัเชิง
คุณภาพ 

IPA เป็นการพิจารณาถึงความสําคัญและผลการปฏิบัติงานควบคู่กันซ่ึงมี 2 รูปแบบ 
(O’Neill et al., 2001; Shaw et al., 2002 อา้งถึงใน Levenburg and Magal, 2005) ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ซ่ึงทาํการโฟกสัไปสู่ช่องว่างท่ีเกิดจากการ
วดัผลการปฏิบติังานลบดว้ยความสาํคญัของประเดน็หรือหวัขอ้นั้นๆ 
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2) การใช้แผนภาพ คือการลงจุดแผนภาพโดยมีแกนตั้งและแกนนอนคือระดับ
ความสาํคญัและผลการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนไดเ้ป็น 4 ส่วน ท่ีจะสามารถระบุพื้นท่ีแต่ละ
ส่วนไดว้า่ประเดน็ใดจาํเป็นตอ้งปรับปรุงหรือประเดน็ใดมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเยีย่ม 

Levenburg and Magal (2005) กล่าวว่า ในการแบ่งจุดของแผนภาพในแกนตั้งแกนนอนนั้น
มกัมีวิธีท่ีหลากหลายเช่น การใชค่้ากลาง การใชจุ้ดก่ึงกลางเส้นแบ่ง และการใชถ่้วงนํ้ าหนกัค่าเฉล่ีย
ของระดบัความสาํคญั อยา่งไรก็ตามการแบ่งจุดโดยใชค่้าเฉล่ียนั้นเป็นท่ีนิยมกนัมากท่ีสุด ทั้งยงัได้
เสนอว่าการกําหนดค่าของแกน  Y นั้ นอาจใช้ค่ามัธยฐานแทนค่าเฉล่ียได้ ในกรณีท่ีค่าความ
แปรปรวนมีนอ้ยหรือมีกรณีท่ีขอ้มูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ  

Cheng-Min and Kung-Yeun (2005) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพฒันาการ
บริการของสายการบินไดมี้การใชเ้คร่ืองมือ IPA เพื่อการวิเคราะห์ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ระบุหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายการและทาํการพฒันาแบบสอบถามโดยยดึพื้นฐาน
มีการตั้งคาํถามจากหวัขอ้ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ 

2) ให้คะแนนกับทุกๆ หัวขอ้ท่ีระบุไว ้โดยจาํแนกเป็น ระดับความสําคญั และ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ในส่วนของการช้ีวดัดา้นระดบัความสาํคญั จะสะทอ้นถึงระดบัความ
สนใจหรือตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ ส่วนการช้ีวดัในดา้นประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานจะสะทอ้นถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

3) ทาํการสร้างแผนภาพโดยให้แกน X คือระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานและ
แกน Y คือระดบัความสาํคญั แลว้จึงนาํคะแนนท่ีไดม้ากาํหนดจุดในแผนภาพ 

4) ทาํการแบ่งภาพออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกนั โดยใชค่้าเฉล่ียของแต่ละแกนเป็น จุด
แบ่งส่วน ดงัภาพดา้นล่าง 
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 ระดับความสําคญัมาก  

ระดับความพงึ
พอใจน้อย 

B 
(Concentrate Here) 
ความสาํคญัมาก 
ความพึงพอใจนอ้ย 

A 
(Keep up Good Work) 

ความสาํคญัมาก 
ความพึงพอใจมาก ระดับความพงึพอใจ

มาก C 
(Low Priority) 
ความสาํคญันอ้ย 
ความพึงพอใจนอ้ย 

D 
(Possible Overkill) 
ความสาํคญันอ้ย 
ความพึงพอใจมาก 

 ความสําคญัน้อย  
 
ภาพที ่2.3  ผลลพัธ์การวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  
แหล่งทีม่า:  นภดล กรรณิกา, 2550. 

 
สาํหรับงานวิจยัน้ี เม่ือนาํระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน มาเปรียบเทียบ

กนัในแต่ละปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ม่ือตกอยู่ท่ี Quadrants 
ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะ (นภดล กรรณิกา, 2550) ดงัต่อไปน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) แสดงถึง นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวมาก และนกัท่องเท่ียวไดรั้บการบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 
ดงันั้นหัวขอ้ใดตกอยูใ่นส่วนน้ีจะเป็นจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพ
ใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant B (Concentrate Here) แสดงถึง นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญของปัจจัยท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวมากแต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 
ดงันั้นหวัขอ้ท่ีตกอยูใ่นส่วนน้ีจะถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการใน
การแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) แสดงถึง นักท่องเท่ียวไม่ค่อยให้ความสําคญัของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีและนกัท่องเท่ียวเองยงัไดรั้บการบริการในระดบัท่ีไม่
น่าพึงพอใจ ดงันั้นหัวขอ้ท่ีตกอยู่ในส่วนน้ีถือเป็นประเด็นท่ีควรให้ความสําคญัรองลงมา แต่ยงั
อยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไดโ้ดยเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียว 
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Quadrant D (Possible Overkill) แสดงถึง นักท่องเท่ียวไม่ค่อยให้ความสําคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว แต่นกัท่องเท่ียวไดรั้บการบริการเป็นท่ีน่าพึงพอใจ แสดง
ถึงความสาํเร็จในการพฒันาท่ีองคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

งานวิจยัช้ินน้ีไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
(Importance-Performance Analysis: IPA) ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อนาํไปสู่ในการสร้างแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์ใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไป 

 
2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจทางการท่องเทีย่ว 
 

ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการ
รับรู้จากการไดรั้บบริการกบัความคาดหวงัหรือการให้ความสําคญัของลูกคา้ (Kotler, 1994) ทั้งน้ี 
Shelly (1975 อา้งถึงใน สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2538) ได้แบ่งความพึงพอใจ
ออกเป็น 2 รูปแบบคือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ โดยความรู้สึกทางบวกนั้นคือ
การมีความสุข ซ่ึงความสุขน้ีเป็นความสุขท่ีสามารถเกิดข้ึนซํ้ าและมากยิ่งข้ึนไดใ้นแต่ละคร้ัง และ
ความรู้สึกทางลบจะเป็นความรู้สึกตรงกนัขา้ม ซ่ึงทั้งความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบนั้น มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสองน้ีเรียกว่า ระบบ
ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ โดย
แสดงผา่นความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยความรู้สึก
พึงพอใจน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง จึงกล่าวไดว้า่ความพึงพอใจนั้น เป็นการ
ให้ ค่าความรู้สึกของมนุษย์ท่ี มีความสัมพันธ์กับความคิดท่ี เก่ียวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ            
(ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์, 2538) สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ดิเรก ฤกษส์าหร่าย (2527 อา้งถึงใน 
สํานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, 2538: 18) ท่ีไดก้ล่าวว่าการท่ีบุคคลจะมีความพึงพอใจ
หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน โดยมีความเก่ียวขอ้งกนั
อยา่งใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ และซ่ึงคนส่วนใหญ่จะพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงส่ิงท่ีตนไม่พึง
พอใจ ซ่ึงทา้ยสุดจะแสดงเป็นค่าความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล เช่น ความรู้สึกดี/เลว 
พอใจ/ไม่พอใจ สนใจ/ไม่สนใจ เป็นตน้ ทั้ งน้ีอาจข้ึนอยู่กับปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละคนหรือ
กิจกรรมท่ีมีความชอบมีความแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้มีความพึงพอใจในส่ิงนั้ นแตกต่างกัน  
(ปรียากร วงศอ์นุตรโรจน์, 2535) ทั้งน้ีความพึงพอใจสามารถทาํการสังเกตไดจ้ากสายตาคาํพูดและ
การแสดงออก ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของลูกคา้และการบอกต่อถึงส่ิงท่ีดีและไม่ดีของ
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สินคา้และบริการในอนาคต ดงันั้นความรู้สึกพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน้ีจึงสามารถใชเ้ป็นมาตรวดั
อีกอย่างหน่ึงท่ีจะใชว้ดัประสิทธิภาพของการบริการได ้(พิณ ทองพูน, 2529) สอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของ อเดยแ์ละแอนเดอร์เซน (1978 อา้งถึงใน สุวนิช ศิลาอ่อน, 2538: 32) เพราะแสดงใหเ้ห็น
ถึงการส่งมอบบริการนั้นสามารถเขา้ถึงกบัผูรั้บบริการไดม้ากนอ้ยเพียงพอจนเกิดความพึงพอใจมาก
นอ้ยเพียงใดแตกต่างกนั โดยดูจากเกณฑก์ารพิจารณาท่ีแบ่งออกเป็น 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความพึง
พอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บจากบริการ 2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ 3) 
ความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีได้รับจากการบริการ 4) ความพึงพอใจต่ออัธยาศยัความสนใจของผู ้
ใหบ้ริการ ไดแ้ก่ การแสดงอธัยาศยัไมตรีท่าทางท่ีดี ความเป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการและความใส่ใจ 
ห่วงใยต่อผูรั้บบริการ 5) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ 6) ความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายเม่ือใช้
บริการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของผูรั้บบริการ โดยเฉพาะการใหบ้ริการสาธารณะ เช่น การ
จดับริการของภาครัฐนั้ นมิใช่ทาํไปแต่เพียงเพื่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ แต่ควรท่ีจะรวมถึงการ
ให้บริการอย่างเต็มใจของพนักงานและเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการดว้ยเช่นกนั (พิณ ทองพูน, 
2529)  

จากทฤษฏีความพึงพอใจขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ความพึงพอใจจดัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
สาํคญัในการติดตามและวดัความพึงพอใจจากผูรั้บบริการ ทั้งยงัสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานของผูใ้ห้บริการว่าผลจากการให้บริการไปนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูรั้บบริการไดม้ากนอ้ยเพียงพอกบัการท่ีลูกคา้จะกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าและเกิดการบอกต่อไปในทิศ
ทางบวกได้มากน้อยแค่ไหน ซ่ึงคาํจาํกัดความของคาํว่า “ประสิทธิภาพ” (Performance) ตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ความสามารถท่ีทาํใหเ้กิดผลในการทาํงาน 
ทั้ งน้ี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความหมายของ 
ประสิทธิภาพ ไวใ้นเอกสารประกอบเสนอคณะรัฐมนตรีของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน (2538 อ้างถึงใน ศิระวิทย์ คล่ีสุวรรณ , 2539) ว่า ประสิทธิภาพการทํางาน  โดยทั่วไปจะ
หมายถึง การทาํงานท่ีประหยดั ไดผ้ลงานท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ คุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรดา้นการเงิน 
คน อุปกรณ์ และเวลา ดงันั้น ประสิทธิภาพ จึงหมายถึง อตัราความแตกต่างระหว่างปัจจยันาํเขา้ 
และผลผลิตท่ีออกมา และเห็นว่า “ประสิทธิภาพ” สามารถมองได้ในแง่มุมต่างๆ (ศิระวิทย ์          
คล่ีสุวรรณ, 2539) ดงัน้ี คือแง่มุมของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต เช่น การใชท้รัพยากรทั้ง เงิน คน 
วัสดุ เทคโนโลยี ท่ี มีอยู่อย่างประหยดั  คุ ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด หรือแง่มุมของ
กระบวนการบริหาร เช่น  การทํางานท่ีถูกต้องได้มาตรฐาน  รวดเร็ว  และใช้เทคโนโลยีท่ี
สะดวกสบายกว่าเดิม หรือแง่มุมของผลลพัธ์ เช่น การทาํงานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกิดผลกาํไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตสาํนึกท่ีดีต่อการทาํงาน และบริการเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ 



68 

จึงสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน จึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัวา่องคก์รหรือหน่วยงานมีการ
ใชท้รัพยากรเหมาะสมเพียงไร (วิทยากร เชียงกูล, 2540) รวมถึงมีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม
โดยดูท่ีบุคลากรหรือผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ (บุรินโท ชามะรัตน์, 2548) นอกเหนือจากนั้นยงัมี
นักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้คาํจาํกัดความและความหมายในเร่ืองของประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

มิลเลท็ (Millet, 1954)  กล่าววา่ ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน คือผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
ท่ีเกิดความพึงพอใจจากผูรั้บบริการและไดรั้บผลกาํไรจากการปฏิบติังานดงักล่าวข้ึน ซ่ึงความพึง
พอใจนั้ น  หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับผูรั้บบริการ โดยพิจารณาจาก 1) การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั 2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ   
4) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า แต่ในมุมมองด้านธุรกิจไซมอน 
(Simon, 1960) เห็นวา่ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน หมายถึง การทาํงานของเคร่ืองจกัร โดยพิจารณา
ว่างานใดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้ น ดูได้จากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันําเขา้กับผลผลิต ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพเท่ากบัผลผลิตลบดว้ยปัจจยันาํเขา้ แต่หากเป็นระบบการทาํงานดา้น
งานบริการ ตอ้งนาํความพึงพอใจของผูรั้บบริการเขา้รวมอยูด่ว้ย ซ่ึงทาํใหเ้ขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

E = ( I – O ) + S 
E  คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) 
O  คือ ผลิตผลหรือผลงานท่ีไดรั้บ (Output) 
I  คือ ปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไ้ป (Input) 
S  คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

ซ่ึงทั้ งในด้านของงานบริการและงานด้านการผลิต การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว ้หรือการดาํเนินงานท่ีมุ่งหวงัให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด เกณฑก์ารพิจารณาว่างานนั้นๆ
มีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ก็สามารถพิจารณาไดจ้ากผลลพัธ์ของงานนั้นและผลตอบรับจากความ
พึงพอใจของลูกคา้ควบคู่กนัไป (สมพงษ์ เกษมสิน, 2521) ซ่ึงเทียบเคียงจากการศึกษาระบบการ
ทาํงานด้านการบริการของต่างประเทศท่ีประสบความสําเร็จนั้ น จะเห็นได้ว่าองค์กรตอ้งมีการ
กาํหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน นั่นคือการทาํงานท่ียึดผลสัมฤทธ์ิใน
การทาํงานเป็นหลกั และมุ่งดูท่ีผลลพัธ์ โดยการวดัผลอยา่งเป็นรูปธรรมจากความพึงพอใจของลูกคา้
ท่ีมารับบริการ (ธานินทร์ สุทธิกุญชร, 2543; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และสมชาย 
หิรัญกิตติ, 2547)  

ดังนั้ น จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน ท่ีนาํมากล่าวอา้งนั้นพบวา่ ความพึงพอใจนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีเสมือนเป็น



69 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานของผูใ้หบ้ริการ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อใหผู้บ้ริการ
สามารถนําผลลพัธ์นั้ นไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการบริการของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสบความสาํเร็จต่อไป ทางผูว้ิจยัจึงไดใ้ชค้าํวา่ “ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน” 
เพื่อเป็นการส่ือถึงความหมายโดยรวมของความพึงพอใจ ท่ีจะเป็นการสะทอ้นผลการรับบริการของ
นักท่องเท่ียว ต่อการให้บริการในปัจจยัต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของสําคญัต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียว จงัหวดับุรีรัมยใ์หต้อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ต่อไป 
 
2.6 สถานการณ์ท่องเทีย่ว จงัหวดับุรีรัมย์ 
 

บุรีรัมย ์จดัเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ มีความสาํคญัในฐานะแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟ และดินแดนแห่งปราสาทหิน อนัมากมายไปดว้ยมรดกทาง
วฒันธรรม ทั้งยงัมีช่ือเสียงทางด้านศิลปะหัตถกรมคือ ผา้ไหมและผา้มดัหม่ีนาโพธ์ิ นอกจากน้ี
จงัหวดับุรีรัมยย์งัคงมุ่งพฒันายกระดบัจงัหวดับุรีรัมยสู่์เมืองกีฬาระดบัโลก ดว้ยสนามฟุตบอลไอโม
บาย สเตเดียม หรือปราสาทสายฟ้า มาตรฐานโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย และมอเตอร์
สปอร์ต สนามชา้ง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต ระดบัมาตรฐานสากลหน่ึงเดียวในไทย (ไทยโพสต,์ 
2554) นอกเหนือจากนั้น บุรีรัมย ์ยงัไดรั้บการจดัลาํดบัติด 1 ใน 10 แหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยม
แบบกา้วกระโดดของเอเชีย ประจาํปี 2014 โดยเป็นผลจากการสํารวจของเวบ็ไซด์ Agoda ซ่ึงเป็น
บริษทัรับจองห้องพกัช่ือดงั โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์จากแนวโนม้การจองห้องพกั 
ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมยเ์อง จดัเป็นจงัหวดัหน่ึงเดียวของประเทศไทยท่ีมีอตัราการจองห้องพกัแบบกา้ว
กระโดดเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, 2558) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า
นกัท่องเท่ียวตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเท่ียวท่ีต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ ประกอบกบั
การตอ้งเร่งพฒันาจงัหวดัสู่การเปิดรับดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียว
ของจงัหวดับุรีรัมย ์มีดงัน้ี 
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ตารางที ่2.5  สรุปสถานการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศ จงัหวดับุรีรัมย ์พ.ศ. 2555 – 2556 
 

รายการ  2555 2556 ∆% 

จํานวนผู้เยีย่มเยือน 1,077,084 1,186,759 10.18 

            ชาวไทย 1,051,782 1,158,413 10.14 

            ชาวต่างประเทศ 25,302 28,346 12.03 
    จํานวนนักท่องเทีย่ว 621,937 688,969 10.78 

            ชาวไทย 614,710 680,788 10.75 
            ชาวต่างประเทศ 7,227 8,181 13.20 
    จํานวนนักทศันาจร 455,147 497,790 9.37 

            ชาวไทย 437,072 477,625 9.28 
            ชาวต่างประเทศ 18,075 20,165 11.56 
ระยะเวลาพาํนักเฉลีย่ของนักท่องเทีย่ว (วนั) 2.30 2.32 0.02 

            ชาวไทย 2.30 2.32 0.02 
            ชาวต่างประเทศ 2.19 2.21 0.02 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ (บาท/คน/วนั) 

  
    ผู้เยีย่มเยือน 746.81 792.15 6.07 
            ชาวไทย 746.47 791.87 6.08 
            ชาวต่างประเทศ 765.44 807.42 5.48 
    นักท่องเทีย่ว 809.17 859.87 6.27 

            ชาวไทย 805.74 856.39 6.29 
            ชาวต่างประเทศ 1,116.45 1,165.38 4.38 
    นักทศันาจร 551.02 574.82 4.32 

            ชาวไทย 554.88 578.55 4.27 
            ชาวต่างประเทศ 458.09 486.48 6.20 
รายได้จากการท่องเทีย่ว (ล้านบาท) 

  
    ผู้เยีย่มเยือน 1,406.93 1,659.79 17.97 

            ชาวไทย 1,380.98 1,628.91 17.95 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

รายการ  2555 2556 ∆% 
            ชาวต่างประเทศ            25.95  30.88 19.00 
สถานประกอบการทีพ่กัแรม       
    จํานวนห้อง 2,905 2,784 -4.17 

    อตัราการเข้าพกั (%) 33.43 40.29 6.86 

    จํานวนผู้เข้าพกัแรม       563,679  625,498 10.97 

            ชาวไทย       556,452  617,716 11.01 
            ชาวต่างประเทศ            7,227  7,782 7.68 
 
แหล่งทีม่า:  กรมการท่องเท่ียว, 2557. 
 

สถานการณ์การท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2556 เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยภาพรวมดีข้ึน มีผู ้
เยีย่มเยอืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.18 จาํแนกเป็น นกัท่องเท่ียว และนกัทศันาจร เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.78 และ 
9.37 ตามลาํดบั ผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.14 และผูเ้ยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ ลดลง
ร้อยละ 12.03 โดยสถิติการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2556 มีผูเ้ยีย่มเยอืนรวมทั้งส้ิน 1,186,759 คน 
จาํแนกเป็น นกัท่องเท่ียว 688,969 คน  ร้อยละ 58.05 และนกัทศันาจร 497,790 คน ร้อยละ 41.95 ใน
จาํนวนผูเ้ยี่ยมเยอืนน้ีจาํแนกเป็น ชาวไทย 1,158,413 คน ร้อยละ 97.61 และชาวต่างประเทศ 28,346 
คน ร้อยละ 2.39 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556; กรมการท่องเท่ียว, 2557)  

ระยะเวลาพาํนกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีพกัในจงัหวดับุรีรัมยต่์อวนัปี 2556 เท่ากบั 2.32 วนั 
เม่ือเทียบกบัปี 2555 พบว่ามีอตัราท่ีสูงข้ึน เท่ากบั 0.02 วนั จาํแนกเป็น ระยะเวลาพาํนักเฉล่ียของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย 2.32 วนัต่อคน และระยะเวลาพาํนักเฉล่ียของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
2.21 วนัต่อคน (สาํนกังานสถิติจงัหวดับุรีรัมย,์ 2555; กรมการท่องเท่ียว, 2557) 

ค่าใชจ่้ายของผูเ้ยีย่มเยอืนในปี 2556 ท่ีนาํมาใชจ่้ายเม่ือคาํนวณรวมทุกหมวดค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ 
ค่าท่ีพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าบริการเดินทางท่องเท่ียวภายในจงัหวดั ค่าซ้ือสินคา้และของท่ี
ระลึก ค่าใช้จ่ายบนัเทิง และอ่ืนๆ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อวนั 792.15 บาท/คน/วนั จาํแนกเป็น 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทย 791.87 บาท/คน/วนั และค่าใชจ่้ายเฉล่ียของผูเ้ยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศ 807.42 บาท/คน/วนั เม่ือพิจารณาโดยรวมในปี 2556 จงัหวดับุรีรัมย ์มีรายไดจ้ากการ
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ท่องเท่ียวรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,659.79 ลา้นบาท จาํแนกเป็น รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของชาวไทย 
1,628.91 ลา้นบาท ร้อยละ 98.14 และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของชาวต่างประเทศ 30.88 ลา้นบาท 
ร้อยละ  1.86 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ , 2555,                   
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556; กรมการท่องเท่ียว, 2557) 

ดา้นสถานประกอบการท่ีพกัแรม พบว่าจาํนวนห้องในปี 2556 เม่ือเทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 
2,784 และ 2,905 ห้อง ตามลาํดบั ซ่ึงลดลงร้อยละ 4.17 อนัเน่ืองจากมีการปิดปรับปรุงห้องพกัใน
บางส่วน ทาํใหไ้ม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้แต่ทั้งน้ีในปี 2556 เม่ือเทียบกบัปี 2555 อตัราการเขา้พกั
แรมมีจาํนวนท่ีเพิ่มสูงข้ึนกว่าร้อยละ 6.86 สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูเ้ขา้พกัแรมท่ีเพิ่มสูงข้ึนกว่าร้อยละ 
10.97 (สาํนกังานสถิติจงัหวดับุรีรัมย,์ 2555; กรมการท่องเท่ียว, 2557) 

ทั้งน้ีวิมล ชอบสุข ผูอ้าํนวยการสํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์ได้กล่าวถึง
สถานการณ์การท่องเท่ียวโดยภาพรวมของจงัหวดับุรีรัมยว์่า จากสถิติการจดัเก็บขอ้มูลของปี 2555 
มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวกว่า 1,400 ลา้นบาท และในปี 2556 สถิติเพิ่มข้ึนเป็น 1,600 ลา้นบาท และ
มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนในปี 2557 ไม่ตํ่ากวา่ 2,000 ลา้นบาท ทั้งน้ีคาดการณ์วา่ในปี 2558 ภายหลงั
มีการเปิดสนามแข่งรถบุรีรัมยย์ูไนเต็ด อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต หรือ (BRIC) จะมีผูเ้ยี่ยมเยือน
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวดับุรีรัมย์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอีกหลายเท่าตัว (สุรชัย พิรักษา, 2557;   
กรมการท่องเท่ียว, 2557; ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557) 
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2.6.1 องค์ประกอบทางการท่องเทีย่วจังหวดับุรีรัมย์ 
1) ท่ีพกั (Accommodation) 

 
ตารางที ่2.6  แสดงจาํนวนสถานท่ีพกัแรมในจงัหวดับุรีรัมย ์ปี พ.ศ. 2557  
 

ประเภททีพ่กั จํานวนแห่ง จํานวนห้อง 
โรงแรม 32 1,593 
รีสอร์ท 67 1,602 
เกสทเ์ฮา้ส์ 3 28 
บงักะโล 1 5 
เซอร์วิส อพาร์ทเมนท ์ 1 24 
อพาร์ทเมนท/์แมนชัน่ 1 15 
โฮมสเตย/์เรือนพกัแรม 1 35 
บา้นพกัรับรอง 1 8 

รวม 107 3,301 
 
แหล่งทีม่า: ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2557. 
 

2) การคมนาคม (Accessibility) 
 

ตารางที ่2.7  การคมนาคมเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดับุรีรัมย ์
 

การเข้าถึง เส้นทางการเดนิทาง 
ทางหลวงแผน่ดินใน
จงัหวดับุรีรัมย ์

หมายเลข 24 ผ่านอาํเภอหนองก่ี อาํเภอนางรอง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และอาํเภอประโคนชยั 
หมายเลข 226 ผา่นอาํเภอลาํปลายมาศ อาํเภอเมือง และอาํเภอกระสงั  
หมายเลข 219 ผ่านอาํเภอสตึก อาํเภอบา้นด่าน อาํเภอเมือง อาํเภอประ
โคนชยั และอาํเภอบา้นกรวด 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 

การเข้าถึง เส้นทางการเดนิทาง 
ทางหลวงแผน่ดินใน
จงัหวดับุรีรัมย ์

หมายเลข 24 ผ่านอาํเภอหนองก่ี อาํเภอนางรอง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และอาํเภอประโคนชยั 
หมายเลข 226 ผา่นอาํเภอลาํปลายมาศ อาํเภอเมือง และอาํเภอกระสงั  
หมายเลข 219 ผ่านอาํเภอสตึก อาํเภอบา้นด่าน อาํเภอเมือง อาํเภอประ
โคนชยั และอาํเภอบา้นกรวด 
หมายเลข 218 ผา่นอาํเภอเมือง และอาํเภอนางรอง 
หมายเลข 224 ผ่านอาํเภอปะคาํ อาํเภอละหานทราย และอาํเภอบ้าน
กรวด 
หมายเลข 348 ผา่นอาํเภอนางรอง อาํเภอปะคาํ และอาํเภอโนนดินแดง 
หมายเลข 202 ผา่นอาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ และอาํเภอพทุไธสง 
หมายเลข 207 ผา่นเฉพาะอาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ 

รถโดยสารประจาํทาง สายกรุงเทพ  - บุ รีรัมย์ ข้ึนรถได้ท่ีสถานีขนส่งผู ้โดยสารกรุงเทพ 
(จตุจกัร) (หมอชิต) มาลงท่ีสถานีขนส่งจงัหวดับุรีรัมย ์มีรถบริการ เช่น 
กิจการทวัร์ บริษทั ขนส่ง จาํกดั  ศิริรัตนพลทวัร์  นครชยัแอร์ เป็นตน้ 

รถไฟ จังหวัดบุรีรัมย์มีสถานีรถไฟตามเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมา-
อุบลราชธานี ผ่านอาํเภอต่างๆ อาํเภอลาํปลายมาศ อาํเภอเมือง อาํเภอ
หว้ยราช อาํเภอกระสงั ทั้งน้ีมีรถใหบ้ริการทั้ง 

- ขบวนรถด่วนพิเศษสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี  
- ขบวนรถเร็วสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี  
- ขบวนรถธรรมดาสายกรุงเทพ-สุรินทร์  
- ขบวนรถทอ้งถ่ินสายนครราชสีมา-อุบลราชธานี  

เคร่ืองบิน การบินพาณิชยไ์ด้เปิดเท่ียวบินให้บริการโดยสารการบินนกแอร์และ 
แอร์เอเชีย เสน้ทาง กรุงเทพ – บุรีรัมย ์บริการทุกวนัๆ ละ 1 เท่ียว 

 
แหล่งทีม่า: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556. 
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3) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
 

ตารางที ่2.8  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวในจงัหวดับุรีรัมย ์
 

แหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ั้ง 

แหล่งประวตัศิาสตร์และสถาปัตยกรรม 
1.  พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา-
โลกมหาราช 
2.  อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง 
3.  ปราสาทเมืองตํ่า 
4.  แหล่งอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาโบราณ 
5.  ปราสาทโคกง้ิว 
6.  ปราสาทหนองหงส์ 
7.  อนุสาวรียเ์ราสู ้
8.  กู่สวนแตง 
9.  วดัเขาองัคาร 
10.  พระเจา้ใหญ่วดัหงษ ์
11.  พระมหาธาตุศรีทะเมนชยั 
12.  พระพทุธรูปใหญ่ 

อาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์
 
อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อาํเภอบา้นกรวด 
อาํเภอปะคาํ 
อาํเภอโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง 
อาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์
อาํเภอนางรอง 
อาํเภอพทุไธสง 
อาํเภอลาํปลายมาศ 
อาํเภอสตึก 

แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต ิ
1. วนอุทยานเขากระโดง 
2. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยตลาด 
3. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยจระเขม้าก 
4. อ่างเกบ็นํ้ากระโดง 
5. อ่างเกบ็นํ้าทุ่งแหลม 
6. แหล่งหินตดั 
7. เข่ือนหว้ยเมฆา 
8. ถํ้าเป็ดทอง 
9. เข่ือนลาํนางรอง 
10. ผาแดง 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์
อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์
อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์
อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์
อาํเภอนางรอง 
อาํเภอบา้นกรวด 
อาํเภอบา้นกรวด 
อาํเภอปะคาํ 
อาํเภอโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

แหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ั้ง 
11.  เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็นํ้าสนามบิน อาํเภอประโคนชยั 
แหล่งท่องเทีย่วประเภทวฒันธรรม 
1. ศูนยว์ฒันธรรมอีสานใต ้

2. ศูนยว์ฒันธรรมอาํเภอบา้นกรวด 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์
อาํเภอบา้นกรวด 

แหล่งท่องเทีย่วประเภทหัตถกรรม 
1. หมู่บา้นทอผา้ไหม 
2. หมู่บา้นหตัถกรรมหนองเกาะนอ้ย 
3. ชุมชนปลูกหม่อนไหมตาเป็ก 

อาํเภอนาโพธ์ิ 
อาํเภอสตึก 
อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

แหล่งท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
1. สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบายสเตเดียม 
2. สนามแข่งรถชา้ง อินเตอร์เนชนัแนล เซอร์กิต 

อาํเภอเมือง 
อาํเภอเมือง 

แหล่งท่องเทีย่วอ่ืนๆ 
1. เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท and แอดเวนเจอร์ แคมป์ อาํเภอคูเมือง 
สวนสาธารณะ 
1.   สวนรมยบุ์รี 
2.    สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 1 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์
อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์

 
แหล่งทีม่า: กรมการท่องเท่ียว, 2557. 
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4) ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) 
 

ตารางที ่2.9  ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวในจงัหวดับุรีรัมย ์
 
การสาธารณสุข 
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ท่ีรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืน  จังหวัด
บุ รี รั ม ย์  มี ทั้ ง ส้ิ น  25 แ ห่ ง 
จาํนวนเตียง 1,770 เตียง 

โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 23 แห่ง  
จาํนวน 1,680 เตียง 

โรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 2 แห่ง จาํนวน 90 เตียง 

การสาธารณูปโภค 
ประปา มีแหล่งผลิตนํ้ าประปา 12 แห่ง มีกาํลงัการผลิตรวม 11,797,278 

ลูกบาศกเ์มตร จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า 34,660 ราย 
ไฟฟ้า การจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในจงัหวดัทั้งส้ิน 466,825,378 ยนิูต 

ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจาํนวน 296,463 ราย 
โทรศพัท ์ ในปี พ .ศ. 2554 มีโทรศัพท์ให้บริการครบทุกหมู่บ้าน  โดยมี

จาํนวนเลขหมายโทรศพัท ์ทั้งส้ิน 37,847 เลขหมาย 
อ่ืนๆ 
แอพพลิเคชัน่คู่มือท่องเท่ียว 
“Go2Buriram”  

แอพพลิเคชั่นคู่มือท่องเท่ียวในจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีเปิดให้บริการ
โหลดใชฟ้รีผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั ข่าวสารดา้นการ
ท่องเท่ียว แผนท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ ทั้งน้ีเป็นความร่วมมือระหว่าง
จงัหวดับุรีรัมยแ์ละสาํนกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์

 
แหล่งทีม่า: องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย,์ 2557: 85. 
 
 

 
 
 
 



78 

5) กิจกรรมต่างๆ ดา้นการท่องเท่ียว (Activity) 
 

ตารางที ่2.10  กิจกรรมทางการท่องเท่ียวในจงัหวดับุรีรัมย ์
 

กจิกรรมการท่องเทีย่ว รายละเอยีด ทีต่ั้ง 
1. งานเทศกาลวนัออกพรรษา พิธีตกับาตรเทโวโรหณะและงานกวน

ขา้วทิพย ์จดัข้ึนในช่วงวนัออกพรรษา
ของทุก ปี  ณ  วัดพระพุ ทธบาท เขา
กระโดง 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์

2. งานประเพณีแข่งเรือยาว เป็นการแข่งขัน  ณ  แม่นํ้ ามูล บริเวณ
หน้าท่ีว่าการอาํเภอสตึกจัดข้ึนในวัน
เสาร์อาทิตยแ์รกของเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี เป็นการแข่งขัน เรือหลาย
ป ร ะ เภ ท ชิ ง ถ้ ว ย พ ร ะ ร า ช ท า น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี รวมทั้งมีการแข่งขนัชา้ง
วา่ยนํ้า แข่งชา้งแฟนซีชา้งพาเหรด  

อาํเภอสตึก 

3. งานมหกรรมวา่วอีสาน เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในเดือนธันวาคม
ของทุ ก ปี ท่ี บ ริ เวณ ส าธ ารณ ถนน
บุ รีรัมย์-ห้วยราช  ใกล้มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการจังหวัด
บุรีรัมย  ์ในงานมีการแข่งว่าวประเภท
ต่างๆ  เช่น  ว่าวแอกโบราณ  ว่าวแอก
พัฒนาว่าวสวยงามว่าวนานาชาติงาน
แสดงหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์และ
มหรสพ 

อาํเภอหว้ยราช 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 
 

กจิกรรมการท่องเทีย่ว รายละเอยีด ทีต่ั้ง 
4. งานเคร่ืองเคลือบพนัปี ประเพณีบา้นกรวด จดัข้ึนในตน้เดือน

เมษายนของทุกปี ท่ีสนามหน้าอาํเภอ
บ้านกรวดในงานมีนิทรรศการเคร่ือง
เค ลือบโบราณการประกวดเค ร่ือง
เคลือบจําลองการแสดงวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินไทยกัมพูชาการแข่งขนัตาํขา้ว
แบบโบราณ  และการแข่งขัน กีฬ า
พื้นบา้น 

อาํเภอบา้นกรวด 

5. งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง จดัข้ึน ณ ตาํบลตาเป็ก ในตอนตน้เดือน
เมษายน มีกิจกรรมขบวนแห่ตามพระ
ราชประเพณีขอมโบราณตลอดจนการ
แสดง แสง สี เสียงยอ้นรอย และโฮป
บายดิน เนอร์  และชมปรากฏการณ์
มหัศจรรย์ดวงตะวนัส่องแสงตรง 15 
ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งและนมสัการ
ปิดทองไหวพ้ระพุทธพนมรุ้งเพื่อสิริ
มงคล 

อาํเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

 
แหล่งทีม่า: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556. 
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2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมได้มีผูท้าํการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.11  สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 
ช่ือ – สกลุ (ปี)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกฬีา (บทคดัย่อ) 
กมลวรรณ 
กาญจนกิตติ 
(2545) 

ศึกษาถึงศักยภาพของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า สถานท่ีเล่นกีฬาและออกกาํลงักายของสนามกีฬาและศูนยกี์ฬา
ต่างๆ และส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่มีศกัยภาพอยู่ใน
ระดบัดี ส่วนทางอุปกรณ์กีฬา บุคลากรทางกีฬา ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียวและการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเห็น
ไดว้่าจงัหวดัเชียงใหม่มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากภาครัฐและทุกภาคส่วน  โดยรูปแบบในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาได้นําเสนอไว้ 3 รูปแบบ  ดังน้ี  1) จัดรายการกีฬาไปตาม
เส้นทางท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีน่าสนใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียวให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้ขา้เยี่ยมชมความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆ ดว้ย      2) จดัให้มีรายการกีฬาประเภทต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 3) จดักิจกรรมกีฬาในรูปแบบของการแข่งขนัภายในสนามกีฬา
หรือศูนยกี์ฬาต่างๆ และมีการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวไวส้าํหรับผูท่ี้มาแข่งขนักีฬา
หรือผูติ้ดตามท่ีมีเวลาว่างจากการแข่งขนัไดเ้ลือกไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ท่ีตนมีความสนใจและช่ืนชอบ 

วรวินทุ ์สุวณั 
ณ เขมรัฐ และ
คณะ (2547) 

ได้ทําการศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ 
จงัหวดัภูเกต็ พงังา และกระบ่ี พบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ีเดินทางมาจงัหวดั
ภูเก็ตตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาดาํนํ้ า และกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด ส่วน
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาจงัหวดัพงังาตอ้งการเขา้ร่วมกีฬาดาํนํ้ า กีฬากอลฟ์ และ
กีฬาพายเรือแคนู และนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางมาท่ีจงัหวดักระบ่ีตอ้งการ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาดํานํ้ า  และกีฬาปีนผา  รวมถึงกีฬาพายเรือแคนู  2) 
นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่แหล่งกีฬาดาํนํ้ าส่วนใหญ่มีศกัยภาพของปัจจยัท่ีจูง 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 
ช่ือ – สกลุ (ปี)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกฬีา (บทคดัย่อ) 
 ใจนกัท่องเท่ียวให้เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาในระดบัสูงทั้ง 3 จงัหวดั ยกเวน้เกาะเจ็ด 

(หินหัวกะโหลก) ของจงัหวดัพงังามีศกัยภาพของปัจจยัท่ีจูงใจนกัท่องเท่ียวให้
เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาในระดบัตํ่า แหล่งกีฬากอลฟ์ทั้งหมดมีศกัยภาพของปัจจยัท่ี
จูงใจนักท่องเท่ียวให้เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาในระดบัสูงทั้ง 2 จงัหวดั คือจงัหวดั
ภูเก็ตกบัพงังา แหล่งกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาดของจงัหวดัภูเก็ตก็มีศกัยภาพของ
ปัจจยัท่ีจูงใจนกัท่องเท่ียว ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาในระดบัสูงเช่นกนั แหล่งกีฬา
พายเรือแคนูส่วนใหญ่ มีศักยภาพของปัจจัยท่ีจูงใจนักท่องเท่ียวให้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาในระดบัสูง อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า แหล่งกีฬาพายเรือแคนูของจังหวดัพงังา มีศักยภาพของปัจจัยท่ีจูงใจ
นักท่องเท่ียวให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สาํหรับกีฬาปีนผาของจงัหวดักระบ่ีมีศกัยภาพของปัจจยัท่ีจูงใจนกัท่องเท่ียวให้
เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาในระดับสูงทั้ ง 3 แหล่ง 3) นักท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
พงังา และกระบ่ี มีความต้องการด้านกีฬาในระดับสูงทุกด้าน 4) เจา้บ้านใน
จงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี ตอ้งการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงกีฬาใน
ระดับสูงทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งการพฒันาเก่ียวกับความปลอดภยัใน
ระดบัสูงมาก 

อรัสธรรม 
พรหมมะ 
และคณะ 
(2547) 

             ไดท้าํการศึกษาการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการดา้น
กีฬาและการออกกําลังกาย พบว่า ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อ
นันทนาการด้านกีฬาและการออกกาํลงักายในจงัหวดัชลบุรีและเชียงใหม่ มี
ศกัยภาพด้านบุคลากรในการบริหารงานการศึกษาและการออกกาํลงักายใน
ระดับสูง ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี  ภู เก็ตและ
กรุงเทพมหานคร มีศกัยภาพดา้นการดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

โศรยา  
หอมช่ืน 
(2551) 

กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศอังกฤษลงในจุลสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในเร่ืองศตวรรษท่ี 21 ของการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาว่า The British Tourism Authorit (BTA) หน่วยงาน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของอังกฤษได้ระบุหลักสําคัญ  4 ประการ ของการ
ท่องเท่ียวในองักฤษไดแ้ก่ มรดกทางดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นความเป็นทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 
ช่ือ – สกลุ (ปี)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกฬีา (บทคดัย่อ) 

 ชนบท ดา้นความเป็นเมือง และดา้นกีฬา ซ่ึงกีฬาท่ีมีความหลากหลายไดถู้กนาํมา
เป็นกลยุท ธ์ทางการตลาดของ  BTA ในฐานะส่ิงดึงดูดใจหลักสํ าห รับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไปองักฤษ มีการประเมินว่าตลาดการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาขององักฤษเพียงอย่างเดียวมีมูลค่า 1.5 พนัลา้นปอนด์ต่อปี และการวิจยั
จากการสงัเกตแสดงใหเ้ห็นวา่มีบทบาทโดดเด่น เป็นส่วนสาํคญัถึง 25-30% ของ
การท่องเท่ียวทั้งหมดในองักฤษเม่ือปี พ.ศ. 2544ซ่ึงประเทศองักฤษมกัจะเป็นจุด
สนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รวมทั้งส่ือมวลชนอยู่เสมอ ในฐานะท่ีเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาท่ีถือเป็นมหกรรมอันทรงเกียรติหลายรายการ และ
ความสําคญัเช่นน้ี ทาํให้องักฤษมีภาพลกัษณ์ ท่ีมัน่คงในฐานะ “แหล่งกาํเนิด” 
ของกีฬาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของโลกหลายประเภท โดย BTA ได้ก่อตั้ ง Sport 
Tourism Department ข้ึนเม่ือเดือนมกราคม 2543 เพื่อส่งเสริมประเทศองักฤษใน
ฐานะประเทศท่ีควรมาเยือนสําหรับผู ้ฝักใฝ่ด้านกีฬา และเพ่ือกระตุ้นให้
นักท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางมาชมกีฬา เล่น และร่วมมีประสบการณ์ดา้น
กีฬาในองักฤษตั้งแต่นั้นมา BTA ก็ไดพ้ฒันาแผนการตลาด และกลยุทธ์สาํหรับ
การท่องเท่ียวเชิงกีฬาข้ึน  มีการผลิตส่ิงพิมพ์ และส่ือประชาสัมพันธ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสินคา้ต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการทาํการตลาดของสินคา้
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาในอังกฤษ โดย BTA ใช้นักกีฬาดาวเด่น เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีดาราเหล่าน้ีเป็นนกักีฬาอยู ่ซ่ึงในกรณีน้ีก็คือ
เมือง แมนเชสเตอร์ และยอร์คเชียร์ 

เจีย เฉิน ย ู
(2010) 

ไดศึ้กษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของแฟนกีฬาต่างชาติท่ีจะ
เดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา วตัถุประสงคห์ลกั
ของการศึกษาคน้ควา้น้ี คือการสืบหาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของ
แฟนกีฬาชาวต่างชาติท่ีเดินทางมายงัประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
กีฬา ผลท่ีไดจ้ากการสํารวจน้ีแสดงให้เห็นว่า มี 7 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจของแฟนกีฬาต่างชาติในการเดินทางมายงัประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงคือ 1) ราคา 2) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 3) ความสนใจใน
กีฬาระดบัมืออาชีพ 4) การสมัผสัประสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 
ช่ือ – สกลุ (ปี)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกฬีา (บทคดัย่อ) 

 5) ความสนใจในการท่องเท่ียว 6) การสัมผสักบัเกมการแข่งขนัสดๆ ณ สถานท่ี
จริง 7)โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นนักกีฬาเอเชีย หรือนักกีฬาสหรัฐผูมี้ช่ือเสียงในการ
แข่งขนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัการแข่งขนักีฬาต่างๆ 
ให้เขา้ใจถึงแรงจูงใจของแฟนกีฬาต่างชาติและความคาดหวงัในการท่องเท่ียว
เชิงกีฬา ตลอดจนนําไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
คลา้ยคลึงกนัเพื่อดึงดูดความสนใจของแฟนกีฬาต่างชาติสู่การท่องเท่ียงเชิงกีฬา
ในต่างประเทศ ซ่ึงสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของผูท่ี้ช่ืนชอบกีฬาจากตวั
แปร 45 ตวัท่ีคาดว่าเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่ามีตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัสูง 10 อนัดบั ไดแ้ก่ ราคา 
บุคคลท่ีดึงดูดใจในการท่องเท่ียวเพื่อการกีฬารายละเอียดของรายการท่องเท่ียว
เพื่อการกีฬา กาํหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับนกัท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังในการ
มาชม เพื่อนร่วมทาง โอกาสในการชมเกมการแข่งขนัท่ีมีนักกีฬาจากไตห้วนั
ร่วมอยูด่ว้ย ระยะเวลาความสะดวกสบายในการหาท่ีพกัท่ีอยู่ใกลส้นามแข่งขนั 
และประสบการณ์ในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

นรินทร์ หลิม
ไพโรจน ์
(2554) 

ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและหาแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดันครราชสีมา โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพดว้ย
แบบสัมภาษณ์กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายของภาครัฐ และ
ผูป้ระกอบการเอกชน ในการวิเคราะห์ใช้แบบสอบถามสําหรับนักท่องเท่ียว 
ผลการวิจยั พบว่า ทรัพยากรของจงัหวดันครราชสีมา คือ ภูมิศาสตร์ ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกทางการกีฬา วฒันธรรม เหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงกีฬา 3 กลุ่มหลกั คือการแข่งขนัและกิจกรรมนันทนาการทางดา้นกีฬา การ
แข่งขนักีฬาอาชีพและสมคัรเล่น คือ กอล์ฟ เทนนิส แบตมินตนั ฟุตบอล ดา้น
นนัทนาการ คือ ฟิตเนส เดิน และอุปกรณ์ทางดา้นนนัทนาการอ่ืนๆ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยักึงอนุรักษ์ เดินป่า จกัรยานเสือภูเขา ปีนหน้าผา และ
กีฬาเพื่อความบนัเทิง รถเอทีวี สนามรบจาํลอง และไดมี้การเสนอแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 6 แนวทางคือ การพฒันาดา้นทรัพยากร 
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 ทางการท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ี การพฒันาดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว การพฒันาความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว การ
พฒันาบุคลากร การพฒันาดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน 

Bourdeau 
(2002) 

             ได้ทาํการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับการท่องเท่ียวใน
ฝร่ังเศสและยโุรป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไดศึ้กษา เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้มาในประเทศช่วงปลายปี 1980 จนกระทัง่ตน้ปี 1990 จากการศึกษาพบว่า
กิจกรรมการแข่งขนัท่ีจดัข้ึนมีเพิ่มมากข้ึนทุกปี และในทาํนองเดียวกันความ
ตอ้งการในการบริโภคของนักท่องเท่ียวก็เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั อยา่งไรก็ตามการ
ส่งเสริมและการพฒันาด้านการกีฬาก็ยงัคงพบอุปสรรคและปัญญาเน่ืองจาก
วฒันธรรมประเพณี สภาพภูมิประเทศ นโยบายวนัหยดุพกัผอ่นและรูปแบบการ
เดินทาง นอกจากน้ียงัพบว่า กีฬายามว่างไดรั้บการยกระดบัและพฒันาให้เป็น
กีฬาเพื่อการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน เช่น การปีนผา จกัรยานภูเขา การผจญภยัในหุบ
เขา การกระโดดร่ม  และกีฬาท่ีใช้ความเร็วบนผิวนํ้ า สามารถสรุปได้ว่า
นกัท่องเท่ียวถือเป็นบุคคลสาํคญัท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรม
กีฬา ทั้ งน้ี เพื่อการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวดังกล่าวจึง
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทางดา้นการท่องเท่ียวและการกีฬาควบคู่กนั แต่อยา่งไรก็
ตามการในดา้นการจดัการแข่งขนักีฬาใดๆ นั้น จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงฤดูกาลและ
จุดประสงคข์องการเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ดว้ย 

Gandhi-Arora 
Rachna and 
Shaw Robin 
(2002) 

ได้ทาํการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเท่ียวกับความ
ประทับใจและการคน้หาความแปลกใหม่ โดยคร้ังน้ีดาํเนินการสํารวจความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ในเมืองต่างๆ รวม 500 เมืองผา่นทางโทรศพัท ์จาก
การศึกษาพบว่า ความประทบัใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬามีความสัมพนัธ์กบั
ความสนใจและมุ่งมัน่ในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาและมีส่วนผลกัดนันกัท่องเท่ียว
ให้เขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังต่อไป อย่างไรก็ตามการเสาะแสวงหาส่ิงแปลกใหม่
แทจ้ริงแลว้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งมัน่และเจตนาในการเขา้ร่วมแข่งขนั
กีฬาแต่อยา่งใดโดยปกติแลว้การเสาะแสวงหาส่ิงแปลกใหม่น่าจะเก่ียวขอ้ง 
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 กบัการแข่งขนักีฬาท่ีพิเศษเฉพาะ ดงันั้นอาจสรุปไดว้่าความประทบัใจคร้ังแรก
จะมีผลต่อความสนใจและความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะเป็นส่ิงจูงใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรม
กีฬาคร้ังต่อไป 

Ritchie Brent, 
Mosedale 
Lisa and King 
Jill (2002) 

ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมศกัยภาพของตลาดการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยพยายาม
ศึกษาในดา้นของการท่องเท่ียวท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมท่ีมากข้ึนเม่ือ 2-3 ปีก่อน 
พบว่า การท่องเท่ียวเชิงกีฬาจดัเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีกาํลงัไดรั้บความ
นิยมเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจะรวมถึงการเดินทางเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งในฐานะ
ผูช้ม และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น การดํานํ้ า และการข่ีจักรยาน เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาพบว่ามีรายงานการวิจยัเพียงเลก็นอ้ยท่ีศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัของตลาดการท่องเท่ียวเชิงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาน้ีไดมุ่้ง
ประเด็นไปท่ีการสํารวจความต้องการของนักท่องเท่ียว ในการเข้าร่วมการ
แข่งขนัรักบ้ี คร้ังท่ี 12 ท่ีสนามแข่งขนับรันซ์ เมืองแคนเบอร่า ในเดือนเมษายน
และพฤษภาคม 2000 จากการศึกษาพบว่าลกัษณะของกีฬาและอุปนิสัยในการ
เดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาของนกัท่องเท่ียวเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีควรหยบิยกข้ึน
มาพิจารณาในการจดัการแข่งขนักีฬารักบ้ีทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

Toohey 
Kristine, 
Taylor Tracy 
and Lee 
Choong-Ki. 
(2003) 

             ได้ศึกษาถึงคุณภาพของการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกท่ีเมืองเมก้า 
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงจดัข้ึนโดยสมาพนัธ์กีฬาฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึง
มุ่งเน้นในการศึกษาถึงลทัธิก่อการร้ายซ่ึงมีผลต่อการแข่งขนั ทั้งน้ีส่ิงท่ีได้รับ
ตามมาคือ ควรมุ่งเน้นในการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวตลอดจนทาํความเขา้ใจ
และรับรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั และการตอบรับของกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ
รักษาความปลอดภัย การศึกษาน้ีใช้แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลโลก จากการศึกษาพบว่าระบบรักษา
ความปลอดภยัมีผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวในการเขา้ร่วมชมการแข่งขนั
กีฬาดังกล่าว นอกจากน้ียงัพบอีกว่านักท่องเท่ียวมีความต้องการท่ีจะให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจดัระบบรักษาความปลอดภยัให้รัดกุม เพราะส่ิงดงักล่าวมีผลกระทบ
ต่อระดบัความสนุกสนานในการชมการแข่งขนั ซ่ึงทั้งน้ีไดรั้บขอ้เสนอแนะ 
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 สาํหรับการจดัการแข่งขนัในอนาคตคือ ควรมีการคุมสถานการณ์ความปลอดภยั
โดยใช้กระบวนการของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน โดยผ่านการให้ข้อมูล
เก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนกัท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง 

Trevor H.B., 
Sivan Atara, 
and Toohey 
Kristine 
(2003) 

              ไดท้าํการศึกษาศึกษาแนวทางในการพฒันาเทศกาลแข่งขนัเรือมงักรให้
เป็นกีฬาเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นการจดังานคร้ังท่ี 2 และเป็นคร้ังท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดในฮ่องกง ทาํให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจมาท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก 
เน่ืองดว้ยฮ่องกงจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดา้นการจบัจ่ายซ้ือของ เป็น
จุดเช่ือมของโลกตะวนัออกกบัตะวนัตก แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงมีขอ้จาํกดัในดา้น
ของกิจกรรมท่ีไม่หลากหลาย และขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ือง ทาํให้ดา้น
การพฒันาและการขยายตวัด้านการท่องเท่ียวของฮ่องกงไม่เติบโตเท่าท่ีควร 
ทั้ งน้ีสมาคมการท่องเท่ียวของฮ่องกงก็มีความพยายามท่ีจะสร้างส่ิงดึงดูดใจ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวยงัประเทศของตน จึงไดเ้กิดการสร้างกิจกรรม
การแข่งขันให้เป็นจุดดึงดูดใจความสนใจของนักท่องเท่ียว ซ่ึงกลายเป็น
วฒันธรรมอย่างหน่ึงท่ีสําคญัของฮ่องกง ท่ีเรียกว่า “เทศกาลเรือมงักร” ซ่ึงจาก
การศึกษาถึงความเป็นมาของการแข่งขัน ปรากฏว่ากีฬาดังกล่าวได้รับการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบโดยการยกระดบักิจกรรมกีฬาดงักล่าวให้เป็นกีฬาทางนํ้ า
นานาชาติ และปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีจะนาํการท่องเท่ียวเขา้มาเช่ือมโยงกบัการ
แข่งขนัท่ีมากข้ึนแต่ยงัคงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมแบบดั้งเดิมอยู ่

Frances 
Cassidy 
(2005) 

            ไดศึ้กษาถึงส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจสําหรับนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยงานวิจยั
ช้ินน้ีเป็นการสังเคราะห์แรงจูงใจจาก 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว 
การเขา้ร่วมอีเวน้ท ์และมุมมองดา้นการกีฬา ซ่ึงผลจากการทบทวนวรรณกรรม 
พบว่ายงัมีอีกหลายทฤษฏีดา้นแรงจูงใจ ท่ีไม่ไดมี้การนาํมาสังเคราะห์เช่ือมโยง
เก่ียวกับด้านกีฬา ซ่ึงหมายถึงไม่ได้มีการระบุท่ีชัดเจนเก่ียวแรงจูงใจของ
นักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการศึกษาขั้นต่อไป ในการศึกษาถึง
แรงจูงใจของกลุ่มดงักล่าวโดยเฉพาะ เพื่อเป็นโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
หรือพฒันาแนวทางต่างๆ เพื่อใหส้อดรับกลบักลุ่มนกัท่องเท่ียวดงักล่าว ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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Herbert 
Woratschek, 
Frank M. and 
Brent Ritchie 
(2007)  

           ศึกษาถึงแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์
ในกลุ่มนักท่องเท่ียวปีนหน้าผาชาวยุโรป โดยทั้ งน้ีได้ศึกษาถึงประเด็นด้าน
แ ร ง จู ง ใ จ  โ ด ย ก า ร ใ ช้  Factor Analysis, Cluster Analysis แ ล ะ  Segment 
Description ในการจัดกลุ่มข้อมูล ประกอบการการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ
ชั้นสูงในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ซ่ึงผลจากการจดักลุ่มและวิเคราะห์ขอ้มูล
จากประเดน็ดา้นความพงึพอใจสามารถจาํแนกกลุ่ม 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มปีนหนา้ผา 
กลุ่มผจญภยั กลุ่มแสวงหาความแปลกใหม่ และกลุ่มท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มปีนหนา้ผาจดัเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึง
จาํเป็นต้องได้รับการจัดการเฉพาะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวดงักล่าว 

Ispas et al. 
(2011) 

            ศึกษาถึงปัจจยัดา้นการตลาดสาํหรับการท่องเท่ียวแบบอีเวน้ท ์กรณีศึกษา 
การจดัแข่งขนักีฬายูโรเป่ียน ยูธ โอลิมปิก ณ เมืองบาร์ซอฟ ปี 2013 โดยเป็น
การศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการขายรวม ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์ดา้นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ ดา้นจิตวิทยาการขาย ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว และดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว ซ่ึงหลักสําคัญของงานวิจัยช้ินน้ี
ต้องการช้ีให้ เห็นถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวในรูปแบบอีเว้นท์  ท่ี
นอกเหนือจากการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเจา้ภาพ ยงัเป็นการกระจายรายได้
ให้กบัทอ้งถ่ินในช่วงนอกฤดูกาลการท่องเท่ียว กระตุน้ให้เกิดการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวก ช่วยยดืระยะเวลาการพาํนกัในแหล่ง
ท่องเท่ียวนานข้ึน ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับแหล่งท่องเท่ียวในมุมมอง
ใหม่ๆ นอกเหนือจากนั้ นยงัเป็นการสะท้อนศักยภาพของประเทศ และเปิด
โอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน กระจายความเจริญ และสร้าง
คุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึนกบัคนในชุมชน และส่ิงท่ีสาํคญัคือการสร้างประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่ใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 
ช่ือ – สกลุ (ปี)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกฬีา (บทคดัย่อ) 
Alexandru, L. 
(2013) 

             ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดสําหรับกีฬา โดยเป็นการเสนอ
ภาพรวมคร่าวๆ ขององคป์ระกอบท่ีสาํคญัสาํหรับการจดัการดา้นการตลาดกีฬา 
ผ่านส่วนประสมทางการตลาด เพราะส่วนสําคญัในการช่วยให้ภาคธุรกิจท่ีอยู่
บนพื้นฐานของกีฬา และภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงการใช้
ส่วนประสมทางการตลาดไดศึ้กษาถึงประเด็นดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย ควบคู่ไปกบัการศึกษาใน
ฝ่ังของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย ลูกคา้ คู่แข่งขนั องค์กร และวิกฤตการณ์ ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีถือเป็นองคป์ระกอบท่ีทา้ทายสาํหรับธุรกิจดา้นกีฬาท่ีจะสร้างความพึง
พอใจให้กับผูบ้ริโภค ตอบสนองวตัถุประสงค์ของบริษัท  และสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

Girish Prayag 
and Elsa 
Grivel (2014) 

             ศึกษาถึงแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมมหกรรมกีฬา เวิร์ลคัพ  2012 จัดข้ึน ณ  เมืองเทราโม่ 
ประเทศอิตาลี  โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มผู ้ท่ีสนใจในกีฬาแฮนบอล  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูเ้ข้าร่วมมหกรรมกีฬา (242 ตัวอย่าง) 
ดงักล่าว โดยตอ้งการศึกษาถึงความความแตกต่างของประชากรหลงัการบริโภค 
มีพฤติกรรมเป็นอยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมดา้นการตลาด
การท่องเท่ียว ผ่านปัจจยัในการพิจารณา 4 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ปัจจยัดา้นความ
สนใจ ปัจจยัดา้นความกระตือรือร้น ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นการแข่งขนั 
ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างในด้านของ
แรงจูงใจในการเขา้ร่วม แต่จากส่ีประเด็นหลกัขา้งต้นส่งผลให้เห็นถึงความ
แตกต่างในประเด็นดา้น สังคมท่ีมาแตกต่างกนัส่งผลให้ความพึงพอใจ และการ
ท่องเท่ียวซํ้า รวมถึงความสนใจเฉพาะดา้น มีความแตกต่างกนั  

Kostas 
Alexandris 
and Kyriaki 
Kaplanidou 
(2014) 

             ได้ทําการรวบรวมและสรุปงานวิจัยต่างๆ ท่ีศึกษาถึงการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา ศึกษาถึงประเด็นดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาและการ
จดัการพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงจากศึกษางานวิจยัทั้ง 4 ฉบบั ยงัพบว่ายงัขาด
งานวิจยัหรือทฤษฏีต่างๆ ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาโดยตรง 
หมายถึงผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว ณ พื้นท่ีจดักิจกรรมโดยตรง 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 
ช่ือ – สกลุ (ปี)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกฬีา (บทคดัย่อ) 
 และผูช้มท่ีชมการถ่ายทอดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ และปัญหาท่ีพบร่วมกนั

คือปัญหาดา้นการจดัการท่ีคงเป็นปัญหาคือขาดการท่องเท่ียวซํ้ า สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าความพึงพอใจจดัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวแสดงออกมา รวมถึงดา้นการจดัการพื้นท่ียงัคงพบปัญหา เช่น การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ปัญหาขยะ ฯลฯ ท่ีเป็นผลกระทบจากเปิดรับการ
ท่องเท่ียวหรือการเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนั 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมดา้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา

จากนกัวิจยัหลายๆ ท่าน พบว่า แนวโนม้ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจะมุ่งเนน้ในดา้นของ
การพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ
เฉพาะ ซ่ึงส่วนน้ีเองการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา และการวิเคราะห์
ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (Importance-Performance Analysis: IPA) ของ
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว จะเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาการท่องเท่ียว
จงัหวดับุรีรัมยใ์หต้อบรับกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่อไป 
 



 

 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 
 
3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิด

 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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3.2 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบดว้ย การ

เลือกใช้ส่ือในการท่องเท่ียว จุดประสงค์การท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว พาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวมในการท่องเท่ียว
แต่ละคร้ัง และความถ่ีในการท่องเท่ียว  

(1) ระดับความสําคัญของปัจจัย ท่ีควรพิ จารณาด้านการตลาดการท่องเท่ี ยว 
ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 2) ราคา (Price) 3)ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ส่งเสริม
การขาย  (Promotion) 5) จุดยืนผลิตภัณฑ์  (Positioning) 6) จิตวิทยาการขาย  (Psychology) 7) 
พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 8) การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 9) การขายรวม 
(Packaging) 10) บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 11) ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 12) 
สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว (Politics) 13) ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) 14) กระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) 15)สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์
และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และ 16) การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 

(2) ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 2) ราคา (Price) 3)ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ส่งเสริม
การขาย  (Promotion) 5) จุดยืนผลิตภัณฑ์  (Positioning) 6) จิตวิทยาการขาย  (Psychology) 7) 
พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 8) การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 9) การขายรวม 
(Packaging) 10) บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 11) ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 12) 
สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว (Politics) 13) ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) 14) กระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) 15)สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์
และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และ 16) การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
 

เพื่อใหก้ารวิจยัในคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมุติฐานเพื่อเป็น
กรอบในการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ต่างกนั 

2) ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันส่งผลต่อระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียวต่างกนั 

3) ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียวต่างกนั 
 

3.4 นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
 

การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง รูปแบบของการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเชิงกีฬา ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการชมกีฬา 
หรือชมสถานท่ีการจดัแข่งขนักีฬา โดยมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ 

นักท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงกีฬา ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการชมกีฬา หรือชมสถานท่ีการจดัแข่งขนักีฬา ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
โดยมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง  การแสดงออกของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
ขบวนการตดัสินใจก่อน ระหว่าง และหลงัการเดินทางท่องเท่ียว ประกอบดว้ย การเลือกใชส่ื้อใน
การท่องเท่ียว จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 
การคา้งแรม ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายเฉล่ียโดยรวมในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง และ
ความถ่ีในการท่องเท่ียว ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการชมกีฬา หรือชม
สถานท่ีการจดัแข่งขนักีฬา  

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ระดบัความสําคญั หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการจาํเป็นตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงกีฬา ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั
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บุรีรัมย ์ว่าใหร้ะดบัความสาํคญัในปัจจยัต่างๆ ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว
เป็นอย่างไร เน่ืองจากนักท่องเท่ียวแต่ละคนมีความตอ้งการหรือให้ความสําคญัในปัจจยัต่างๆ ท่ี
แตกต่างกนัและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งการศึกษาและทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงกีฬา ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ว่าหลงัจากนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นๆ แลว้เม่ือมาท่องเท่ียวหรือใช้
บริการจริงนักท่องเท่ียวมีความรู้สึกพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงจะสะทอ้นถึงประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของผูใ้หบ้ริการหรือการบริหารจดัการของฝ่ังเจา้บา้นต่อไป 

ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง ความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงกีฬา ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ให้ระดบัความสําคญัและมี
ระดบัความพึงพอใจ ในปัจจยัต่างๆ 16 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3)ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ส่งเสริมการขาย (Promotion) 5) จุดยืนผลิตภณัฑ์ (Positioning) 6) 
จิตวิทยาการขาย (Psychology) 7) พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 8) การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 9) การขายรวม (Packaging) 10) บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 11) ฤดูกาล
ทางการท่องเท่ียว (Period) 12) สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 13) ความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 14) กระบวนการให้บริการ (Process of Service) 15)
สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และ 16) การรับรู้
ทางการท่องเท่ียว (Perception) 

ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง องค์ประกอบทางการท่องเท่ียวซ่ึงจดัเป็นผลิตภณัฑ์หลกั 
ประกอบด้วย ท่ีพกั (โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮา้ส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย ์เป็นตน้) การ
เดินทางคมนาคม (ถนน รถโดยสารประจาํทาง รถไฟ เคร่ืองบิน เป็นต้น) ส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว (อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง วนอุทยานเขากระโดง สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบายสเต
เดียม สนามแข่งรถชา้ง อินเตอร์เนชนัแนล เซอร์กิต เป็นตน้) ส่ิงอาํนวยความสะดวก (ศูนยบ์ริการ
การท่องเท่ียว โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ เป็นตน้) และกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว (ประเพณีแข่งเรือ
ยาว งานมหกรรมวา่วอีสาน ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง การแข่งขนัฟุตบอล การแข่งขนัรถแข่ง เป็นตน้) 
ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

ราคา (Price) หมายถึง ราคาสินคา้และบริการในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์นั้นมีการ
ระบุราคาท่ีชัดเจน มีความเหมาะสมต่อปริมาณและคุณภาพ มีหลายระดับราคาให้เลือก รวมถึง 
ความสามารถในการชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดิต 
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์รวมถึงมีช่องทางการเขา้จอง
และระบบการชาํระค่าสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลายสะดวกสบาย แหล่ง
ท่องเท่ียวมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยั และมีป้ายและสญัลกัษณ์บอกทางท่ีชดัเจน  

ส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือต่างๆ เช่น ส่ิงพิมพ ์
โทรทัศน์ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชันทางโทรศพัท์ รวมถึงการให้
ส่วนลด แลก แจก แถม และการบอกปากต่อปากของนกัท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

จุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) หมายถึง การกาํหนดตาํแหน่งและทิศทางการพฒันาทางการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงควรระบุถึงเป้าหมายผ่านจุดแขง็ของทางจงัหวดับุรีรัมย ์คือ การนาํเสนอรูปแบบการ
ท่องเท่ียวอารยธรรมขอมโบราณ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ การแข่งขนักีฬา การท่องเท่ียว
ชุมชน หมู่บา้นไหม และการจดักิจกรรมสปอร์ตเอน็เตอร์เทนเมนต ์เช่น คอนเสิร์ต อีเวน้ท ์เป็นตน้ 

จิตวิทยาการขาย (Psychology) เช่น พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริการ
และการจดัการระบบการบริการของธุรกิจการท่องเท่ียว ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ เช่น บุคลากร
ทางการท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว บุคลากรภาครัฐมีความเตม็ใจในการ
บริการและใหค้าํแนะนาํแก่นกัท่องเท่ียว คนในชุมชนมีไมตรีจิตในการแนะนาํนกัท่องเท่ียวในฐานะ
เจา้บา้นและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและโบราณสถาน หรือองคก์รธุรกิจใหค้วามตระหนกั
ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียว 

พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การร่วมลงทุนทางธุรกิจท่องเท่ียวระหว่างสถาน
ประกอบการต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวเดียวกนัหรือสถานประกอบการนอกแหล่งท่องเท่ียว ในดา้น
ความร่วมมือเสนอขายสินคา้และบริการการท่องเท่ียว ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผา่นการท่ี
ภาครัฐไดมี้ส่วนสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาการท่องเท่ียว ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการ
ลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจดา้นการ
ท่องเท่ียว ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานในชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมกนั 
ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และชนกลุ่มกลุ่มนอ้ย และ ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้า่น
การจา้งงานสู่ชุมชน 

การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) หมายถึง การเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ทางท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมต่างๆ จากหลากหลายภาคี เช่น การทาํการตลาดร่วมกนัระหว่างการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและทางจงัหวดั มีการพฒันาการท่องเท่ียวร่วมกนัระหว่างทางจงัหวดักบั
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หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ มีความร่วมมือ
ของคนในชุมชนในการจดักิจกรรม เทศกาล หรือประเพณีต่างๆ กบัทางภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
การร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือผูก้ระทาํพฤติกรรมไม่เหมาะสมและทุกภาคส่วน
ส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

การขายรวม (Packaging) หมายถึง การจดัรวมสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวหลายๆ 
อย่างท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนั เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น การจดันาํเท่ียวแพ็คเกจครบ
วงจรดา้นการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวเหล่าน้ีจะตอ้งติดต่อและ
ตกลงกับผูผ้ลิตสินคา้ท่องเท่ียวในส่วนต่างๆ เช่น โรงแรม บตัรเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ภัตตาคาร      
รถเช่า เพื่อนํามาขายร่วมกันเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวในลักษณะ One Stop 
Service โดยตอ้งคาํนึงถึง ความหลากหลายของแพค็เกจและช่องทางการจอง ความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงบริการ คุณภาพและความเหมาะสม และความคุ้มค่าของพ็คเกจครบวงจรด้านการ
ท่องเท่ียว ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) หมายถึง ผูใ้ห้บริการทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอ
เมืองจงัหวดับุรีรัมย ์มีมารยาท อธัยาศยัหรือบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะความ
ชาํนาญดา้นการบริการ ใส่ใจแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว และให้บริการอย่างเสมอภาคแก่นกัท่องเท่ียว 
รวมถึงคนในชุมชนเองกมี็ความมิตรในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) หมายถึง ในการดาํเนินการตลาดการท่องเท่ียวนั้นควร
คาํนึงถึงการขยายโอกาสทางการท่องเท่ียว โดยเป็นเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว 
จึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาว่าช่วงเวลาใดท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจมาทาํการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) หมายถึง การศึกษาสถานการณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวว่ามีความมัน่คง ปลอดภยัหรือไม่ ทั้งเร่ืองปัญหาส่ิงอบายมุข ปัญหาดา้นความสะอาด  
สุขพลามยั ปัญหาดา้นเส้นทางการคมนาคม ปัญหาดา้นขยะ มลพิษ หรือการจดัการของเสีย รวมถึง
การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) หมายถึง การดาํเนินการตลาด
การท่องเท่ียวนั้ นต้องยอมรับความคิดเห็นของสาธารณชนด้วยว่ากิจกรรมการตลาดนั้ นเป็นท่ี
ตอ้งการ เหมาะสมกบัแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่ ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมดา้นการแสดงความคิดเห็น การ
วางแผน การเขา้มาทาํกิจกรรมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว และความต่อเน่ืองสอดคลอ้งดา้น
ทิศทางการพฒันา และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นภาครัฐมีการรับฟังแลว้นาํไปปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งไร ซ่ึง
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สะทอ้นจากมุมมองของนกัท่องเท่ียวมองดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์

กระบวนการให้บริการ (Process of Service) หมายถึง รูปแบบการทาํงานของผูใ้ห้บริการ
ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีความรวดเร็ว ถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มี
การจดัการผูใ้ห้บริการท่ีเพียงพอกับลูกคา้ มีระบบการทาํงานท่ีได้มาตรฐานสากล และพฒันา
ปรับปรุงการทาํงานของตนเองอยูเ่สมอเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพในการบริการ   

สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) หมายถึง 
องคป์ระกอบของธุรกิจบริการท่ีดึงดูดความสนใจของลูกคา้ โดยสามารถมองเห็นและใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยไ์ด ้เช่น มีความพร้อม
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก สภาพการจราจรคล่องตวั สภาพถนนท่ีดีสะดวก
ในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ภาพรวมจงัหวดัมีความสะอาดเป็นระเบียบและรักษาไวซ่ึ้งความดั้งเดิม
ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต  

การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) หมายถึง ขบวนการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการไดรั้บ
ส่ิงกระตุน้ทางความรู้สึก จากการให้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทาง เช่น 
การรณรงคส่์งเสริมรวมถึงรายงานสถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั ภยัพิบติัต่างๆ แก่
นักท่องเท่ียว หรือท่ีระหว่างการเดินทาง จงัหวดัมีการจดัส่ือความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึน เกิดเป็น
การตีความหมายจากประสบการณ์ ว่าจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจกว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนเกิดความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีและแต่ละคร้ัง 
และมีความตอ้งการท่องเท่ียวซํ้าหรือไม่  
 

3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

การศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อตอบสนองพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา น้ีจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตามความบงัเอิญ ซ่ึงเป็น
การสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างในลกัษณะการบงัเอิญพบ 
โดยประชากร คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงกีฬา ในจงัหวดับุรีรัมย ์เน่ืองจาก
ขอ้มูลประชากรดงักล่าว ไม่มีผูว้ิจยัหรือหน่วยงานใดจดัทาํหรือรวบรวบเก็บสถิติเอาไว ้ทางผูว้ิจยัจึง
ตอ้งใชว้ิธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2550)  
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การคาํนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณทีีไ่ม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน 

                                (1-P) (Z)2 

  e2 
เม่ือ   n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  P  =  ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
  e =  ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
  Z =  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้ 
 

 ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่มตวัอย่างเป็น 50% หรือ .50 จากประชากรทั้ งหมด ตอ้งการระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% (Z = 1.96) และยอมรับค่าความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได ้5% หรือ .05 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จะคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 .50 (1-.50) (1.96)2
=.50 (5.50) (3.8416) = .9604 

                  .052   .0025 .0025 
 = 384.16  
 

โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ซ่ึงเลือกใชว้ิธีการแจกแบบสอบถาม
ตามสะดวก คือเก็บกลุ่มตวัอย่างตามสะดวกและเหมาะสมของผูว้ิจยั โดยเลือกตวัอย่างเท่าท่ีมีอยู่
หรือตามท่ีไดรั้บความร่วมมือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้เหมาะสมในการ
วิจยั จึงทาํการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
 

3.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดั
บุรีรัมย์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ซ่ึง
ลกัษณะของคาํถามมีทั้งคาํถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดและเปิด 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด
และเปิด ไดแ้ก่ การเลือกใชส่ื้อในการท่องเท่ียว จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 

  n    = 

สูตร    n  = 
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พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการ
ท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง และความถ่ีในการมาท่องเท่ียว มีคาํถามทั้งหมด 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว มีลกัษณะ
เป็นคาํถามปลายปิดแสดงเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ต 5 ระดบั ไดแ้ก่ สาํคญัมาก
ท่ีสุด สาํคญัมาก สาํคญัปานกลาง สาํคญันอ้ย และสาํคญันอ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ย 16 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3)ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 4) ส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 5) จุดยืนผลิตภณัฑ์ (Positioning) 6) จิตวิทยาการขาย (Psychology) 7) พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ (Partnership) 8) การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 9) การขายรวม (Packaging) 10) 
บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 11) ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 12) สภาพแวดล้อม
ทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 13) ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 14) 
กระบวนการให้บ ริการ  (Process of Service) 15)สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) และ 16) การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 

ส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดแสดงเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ต 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
สาํคญัมากท่ีสุด สาํคญัมาก สาํคญัปานกลาง สาํคญันอ้ย และสาํคญันอ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ย 16 ดา้น
หลกั ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3)ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ส่งเสริม
การขาย  (Promotion) 5) จุดยืนผลิตภัณฑ์  (Positioning) 6) จิตวิทยาการขาย  (Psychology) 7) 
พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 8) การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 9) การขายรวม 
(Packaging) 10) บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 11) ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 12) 
สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว (Politics) 13) ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) 14) กระบวนการให้บ ริการ  (Process of Service) 15) สภาพแวดล้อมด้าน
ผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ  (Physical Evidence) และ  16) การรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา เป็นคาํถามแบบปลายเปิด 
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3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดด้าํเนินการทดสอบหาความตรง (Validity) และความความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลาํดบั ดงัน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา เพื่อให้ได้
ตวัแปรท่ีจะศึกษา และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาสร้างแบบสอบถาม 

2) นาํแบบสอบถามฉบบัร่างมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ทาํการตรวจสอบหาความ
ตรง  (Validity) โดยให้ผู ้เช่ียวชาญ  จํานวน  3 ท่ านตรวจสอบความสอดคล้องในประเด็น
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ความชดัเจน ความซํ้ าซ้อนของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยผ่านการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยกาํหนดเป็นคะแนน +1 หรือ 
0 หรือ -1 ทั้งน้ีค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีเหมาะสมควรมากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป (กาญจนา  
วฒัาย,ุ 2544) เพื่อนาํไปสู่ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้แนะนาํและนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อใหส้มบูรณ์ก่อนการนาํไปทดสอบความเช่ือมัน่   

 ∑R 
                         N 

เม่ือ  IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ 
N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 
กาํหนดเกณฑพ์ิจารณารายการประเมิน จากเกณฑก์ารพจิารณา 

+1 หมายถึง ขอ้คาํถามหรือขอ้ความดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความตรงตาม
เน้ือหา 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามหรือขอ้ความดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือตรงตาม
เน้ือหาหรือไม่ 
-1 หมายถึง ขอ้คาํถามหรือขอ้ความดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่มีความตรงตามเน้ือหา 

3) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดสอบหาความเท่ียง (Reliability) โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) (สุวิมล ติรกานนัท,์ 
2554) โดยผูว้ิจยันําแบบสอบถามฉบบัร่างในส่วนท่ี 3 และ 4 ไปทาํการทดสอบกบักลุ่มทดลอง 
จาํนวน 30 ชุด จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยค่าแอลฟ่าท่ี
ไดเ้ป็นการแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าแสดงเป็นตวัเลขไม่เกิน 1.00 หรือ 

สูตร             IOC     = 
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100% ซ่ึงเรียกว่า สัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ทั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคจากการ
คาํนวณต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.8  (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545; พิมพ์ทอง สังสุทธิวงศ์ และวรวติั          
กิติวงศ,์ 2552) ซ่ึงแบบสอบถามวิจยัชุดน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั 0.989 แสดง
วา่แบบสอบถามวิจยัชุดน้ีมีความเช่ือมัน่สูง จากนั้นนาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการวิจยั 
 

3.8 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการศึกษาใหมี้ความสมบูรณ์โดยเป็นขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการคน้ควา้เอกสาร ทฤษฏี แนวคิด งานวิจยั รวมทั้งรายงานการศึกษาอิสระและสาระนิพนธ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ  
 

3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี จะนําข้อมูลท่ีได้ทั้ งจากแบบสอบถามมาทาํการ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคาํนวณผลทางสถิติ โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล มาทาํการสรุปผล 
ซ่ึงแยกตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
(1) ข้อ มูล ท่ี ใช้ในการศึกษา  ประกอบไปด้วย  ข้อ มูลปฐมภู มิ  คือ  ข้อ มูลจาก

แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
จาํแนกออกเป็นกลุ่ม เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาชาวไทย ใน
จงัหวดับุรีรัมย  ์โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แลว้
นําเสนอในรูปแบบตารางต่อไป และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ t-test (Independent 
Sample t-test) หรือใชส้ถิติ F-test (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั และในกรณี
ท่ีผลการวิจยัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ จะนาํสู่การวิเคราะห์แจกแจงแบบตาราง
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ไขว ้(Crosstabs) และทาํการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Least-Significant 
Different (LSD)  

2) เพื่อประเมินระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์

(1) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว

เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์ 
(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล โดยให้นักท่องเท่ียวเลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

ทั้งหมด 16 ปัจจยั ตามระดบัความสําคญั 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด มี
ลกัษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของคาํถามดงัน้ี คือ  
               คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด    5 
ระดบัความสาํคญัมาก    4 
ระดบัความสาํคญัปานกลาง    3 
ระดบัความสาํคญันอ้ย     2 

   ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด    1 
 
แลว้ทาํการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจยั จดัเรียงระดบัความสําคญัจาก มากท่ีสุดไปหาน้อย

ท่ีสุด และนําเสนอขอ้มูลโดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  โดยการแปลผลค่าเฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์  แปล
ความหมายเป็นรายขอ้ โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ดงัน้ี  

ค่าคะแนนเฉล่ีย   4.51 – 5.00   หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   2.51 – 3.50   หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   1.51 – 2.50   หมายถึง  มีระดบัความสาํคญันอ้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.50   หมายถึง  มีระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Sample t-test) หรือใชส้ถิติ       
F-test (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย และในกรณีท่ีผลการวิจัยมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะทาํการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้
สถิติ Least-Significant Different (LSD)  

3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์

(1) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิ ในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาชาวไทย ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ

ท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์
(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล โดยให้นักท่องเท่ียวเลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

ทั้งหมด 16 ปัจจยั ตามระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด มี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของคาํถามดงัน้ี คือ 
                      คะแนน 

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด    5 
ระดบัความพึงพอใจมาก    4 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง    3 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย     2 

   ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด    1 
  

แลว้ทาํการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจยั จดัเรียงระดบัความสําคญัจาก มากท่ีสุดไปหาน้อย
ท่ีสุด และนําเสนอขอ้มูลโดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  โดยการแปลผลค่าเฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์  แปล
ความหมายเป็นรายขอ้ โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ดงัน้ี 
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ค่าคะแนนเฉล่ีย   4.51 – 5.00   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   2.51 – 3.50   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   1.51 – 2.50   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจระดบันอ้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.50   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Sample t-test) หรือใชส้ถิติ       

F-test (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย และในกรณีท่ีผลการวิจัยมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะทาํการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้
สถิติ Least-Significant Different (LSD) 

4) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมยค์วรเป็นอยา่งไร 

(1) ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ  จากแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ของแบบสอบถามเป็นการสอบถามความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างต่อประเด็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดั
บุรีรัมยเ์พื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 และ 4  ระดบัความสาํคญัและ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อใชอ้ธิบายวตัถุประสงคด์งักล่าว 

(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันําผลท่ีไดจ้ากทั้งแบบสอบถามในส่วนท่ี 5 และผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในส่วนท่ี 1 และ 2 ของแบบสอบถาม นาํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบ
กับนําข้อมูลในส่วนท่ี 3 และ 4 ของแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค IPA 
(Importance-Performance Analysis) (Martilla and James, 1977) มาใชใ้นการวิเคราะห์ความสําคญั
และประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) ต่อปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว โดยการวิเคราะห์กระทาํโดยการใชก้ราฟแบ่งออกเป็นแกนตั้งและแกนนอนตดักนัโดย
แกนตั้ง (แกน Y) จะบอกถึงระดบัความสาํคญั ส่วนแกนนอน (แกน X) จะบอกถึงประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) โดยภายในกราฟจะแบ่งการวดัเป็น 2 ระดบั คือระดบัมากและระดบั
นอ้ย การแบ่งแกนสําหรับการวิจยัใชก้ารแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กนัหรือ 4 Quadrant (Chu and 
Choi, 2000) โดยใชค่้าเฉล่ียของแต่ละแกนเป็น จุดแบ่งส่วน ดงัภาพดา้นล่าง 
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 ระดับความสําคญัมาก  

ระดับความพงึ
พอใจน้อย 

B 
(Concentrate Here) 
ความสาํคญัมาก 
ความพึงพอใจนอ้ย 

A 
(Keep up Good Work) 

ความสาํคญัมาก 
ความพึงพอใจมาก ระดับความพงึพอใจ

มาก C 
(Low Priority) 
ความสาํคญันอ้ย 
ความพึงพอใจนอ้ย 

D 
(Possible Overkill) 
ความสาํคญันอ้ย 
ความพึงพอใจมาก 

 ความสําคญัน้อย  
 
ภาพที ่3.2  ผลลพัธ์การวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  
แหล่งทีม่า:  นภดล กรรณิกา, 2545: 34. 

 
สาํหรับงานวิจยัเม่ือนาํระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน มาเปรียบเทียบ

กนัในแต่ละปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ม่ือตกอยู่ท่ี Quadrants 
ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะ (นภดล กรรณิกา, 2545) ดงัต่อไปน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่
ในระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึง
จุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) แสดงถึง นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่
ระดบัมาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ี
ตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบั
นอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือเป็นประเด็นท่ีควร
ให้ความสําคญัรองลงมา แต่ยงัอย่างไรก็ตามองคก์รสามารถพฒันาให้ดียิ่งข้ึนไดโ้ดยเปล่ียนแปลง
ทศันคติของนกัท่องเท่ียว 
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Quadrant D (Possible Overkill) แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่น
ระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงถึง
ความสาํเร็จในการพฒันาท่ีองคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

เพื่อนาํมามาสร้าง IP Map เพื่อการวิเคราะห์และอธิบายสรุปในส่วนต่างๆ แบ่งเป็นแต่ละ
ปัจจยั เพื่อเสนอเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อตอบสนองพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่อไป 
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ตารางที ่3.1  แสดงรายละเอียดระเบียบวิธีวิจยั 
 

วตัถุประสงค์ ระเบยีบวธิีวจิยั กลุ่มตวัอย่าง การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่ อ ศึ ก ษ าพ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จงัหวดับุรีรัมย ์

ใชแ้บบสอบถาม 
ส่วนที่  1 ปั จจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

ป ร ะ ช า ก ร คื อ นั ก 
ท่ อ ง เที่ ย วช าวไท ย ที่
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ก า ร กี ฬ า  ไ ม่ ท ร า บ
จํ าน วน ป ระช าก ร ที่
แน่นอน กลุ่มตวัอยา่งจึง
เท่ากบั 385 คน 

- วิ เคราะห์สถิติเชิงพรรณนา คือ
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
- การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดย
ใช้สถิติ  t-test (Independent Sample 
t-test) หรือใชส้ถิติ F-test (One-Way 
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั และในกรณีที่ผลการวิจยัมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จะนําสู่การวิเคราะห์แจก
แจงแบบตารางไขว ้(Crosstabs) และ
ทําการ เป รียบ เที ยบระดับความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Least-
Significant Different (LSD) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ระเบยีบวธิีวจิยั กลุ่มตวัอย่าง การวเิคราะห์ข้อมูล 
2. เพื่อประเมินระดบัความสําคญั
ของปัจจัย ที่ ควรพิจารณ าด้าน
ก ารต ล าด ก าร ท่ อ ง เที่ ย ว เพื่ อ
ต อ บ ส น อ งพ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จงัหวดับุรีรัมย ์
 

ใชแ้บบสอบถาม 
ส่วนที่  1 ปั จจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 3 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัที่ควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย  ์แบ่ง
ออกเป็น 16 ปัจจยั 

 - วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
- การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดย
ใช้สถิติ  t-test (Independent Sample 
t-test) หรือใชส้ถิติ F-test (One-Way 
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั และในกรณีที่ผลการวิจยัมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ  จะทําการเป รียบ เทียบ
ระดบัความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้
ส ถิ ติ  Least-Significant Different 
(LSD) 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ดํ า เนิ น ง าน ข อ ง ปั จ จั ย ที่ ค ว ร
พิ จ ารณ าด้ าน ก าร ต ล าด ก าร
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง 

ใชแ้บบสอบถาม 
ส่วนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ 

 - วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดย
ใชส้ถิติ t-test (Independent Sample 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ระเบยีบวธิีวจิยั กลุ่มตวัอย่าง การวเิคราะห์ข้อมูล 
พฤติกรรมการ ท่ องเที่ ยวของ
นั กท่ อ ง เที่ ยว เชิ ง กี ฬ าจังห วัด
บุรีรัมย ์

ปัจจัยที่ควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาจงัหวดั
บุรีรัมย ์แบ่งออกเป็น 16 ปัจจยั 

 t-test) หรือใชส้ถิติ F-test (One-Way 
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั และในกรณีที่ผลการวิจยัมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ  จะทําการเป รียบ เทียบ
ระดบัความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้
ส ถิ ติ  Least-Significant Different 
(LSD) 

4. เ พื่ อ เส น อ แ น ว ท า ง ก า ร
พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ
ต อ บ ส น อ งพ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จงัหวดับุรีรัมย ์

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
- ส่วนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
- ส่วนที่  2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
- ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
- ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ในส่วนที ่3 และ 4  ระดบัความสาํคญัและ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
(Importance-Performance Analysis: 
IPA) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ระเบยีบวธิีวจิยั กลุ่มตวัอย่าง การวเิคราะห์ข้อมูล 
 และประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั

ที่ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเที่ยว 
  

 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 

การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมยค์ร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามไดผ้ล
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งไดด้งัน้ี 

4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
4.3 ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน

การตลาดการท่องเท่ียว 
4.4 การทดสอบสมมติฐานดา้นความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
4.5 การทดสอบสมมติฐานด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ

ความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
4.6 เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรม

การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
4.7 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 
สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้กําหนด
สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  T  แทน ค่าสถิติทดสอบ T-test 
  F แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
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Sig. แทน นยัสาํคญัทางสถิติ (Significant) 
  * แทน ความเช่ือมัน่ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.05 
     QA แทน Quadrant A (Keep up Good Work) 

QB  แทน Quadrants B (Concentrate Here) 
QC  แทน Quadrant C (Low Priority) 
QD แทน Quadrant D (Possible Overkill) 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบั ดงัน้ี  
 

4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1  ค่าความถ่ีและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n = 400) ร้อยละ  

1. เพศ 
      (1) ชาย 
      (2) หญิง 

 
192 
208 

 
48.0 
52.0 

2. อายุ / ปี 
     16 
     17 
     18 
     19 
     20 
     21 
     22 
     23 
     24 
     25 
     26 

 
1 
2 
5 
4 
3 
11 
8 
9 
57 
52 
27 

 
.3 
.5 
1.3 
1.0 
.8 
2.8 
2.0 
2.3 

14.2 
13.0 
6.8 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n = 400) ร้อยละ  
     27 
     28 
     29 
     30 
     31 
     32 
     33 
     34 
     35 

(1) กลุ่มอาย ุGeneration–Y (15-35 ปี) 

25 
8 
6 
31 
12 
14 
16 
3 
5 

299 

6.3 
2.0 
1.5 
7.8 
3.0 
3.5 
4.0 
.8 
1.3 

74.8 
     36 
     37 
     38 
     39 
     40 
     41 
     42 
     44 
     45 
     46 
     47 
     48 
     49 

(2) กลุ่มอาย ุGeneration–X (36-50 ปี) 

14 
2 
11 
1 
12 
12 
4 
6 
6 
1 
5 
2 
1 
77 

3.5 
.5 
2.8 
.3 
3.0 
3.0 
1.0 
1.5 
1.5 
.3 
1.3 
.5 
.3 

19.3 
     51 
     52 
     53 
     54 
     55 
     56 
     57 

2 
4 
1 
1 
5 
1 
4 

.5 
1.0 
.3 
.3 
1.3 
.3 
1.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n = 400) ร้อยละ  
     59 
     60 
     61 
     62 

(3) กลุ่มอาย ุGeneration-B (51-69 ปี) 

3 
1 
1 
1 
24 

.8 

.3 

.3 

.3 
6.0 

3. สถานภาพ 
       (1) โสด 
       (2) สมรส 
       (3) หยา่ร้าง / หมา้ย 

 
313 
78 
9 

 
78.3 
19.5 
2.3 

4. ระดบัการศึกษา 
       (1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
       (2) ปริญญาตรี 
       (3) สูงกวา่ปริญญาตรี 
       (4) อ่ืนๆ  

 
49 

282 
69 
- 

 
12.3 
70.5 
17.3 

- 
5. อาชีพ 
       (1) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
       (2) พนกังานเอกชน 
       (3) กิจการส่วนตวั 
       (4) นกัศึกษา 
       (5) อ่ืนๆ (รับจา้ง, แม่บา้น) 

 
77 

185 
63 
72 
3 

 
19.3 
46.3 
15.8 
18.0 

.8 
6. รายได้เฉลีย่  / บาท 
     2,000  
     3,000  
     3,500  
     4,000  
     4,500  
     5,000  
     5,500  
     6,000  
     6,500  
     7,000  

 
2 
3 
2 
2 
1 
8 
1 
3 
1 
6 

 
.5 
.8 
.5 
.5 
.3 
2.0 
.3 
.8 
.3 
1.5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n = 400) ร้อยละ  
     7,500  
     8,000  
     8,500  
     9,000 
     9,500  

               (1) รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท 

4 
3 
2 
6 
1 
45 

1.0 
.8 
.5 
1.5 
.3 

11.3 
     10,000  
     11,000  
     12,000  
     13,000  
     14,000  
     15,000  

(2) รายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 

41 
1 
11 
5 
1 
69 

128 

10.3 
.3 
2.8 
1.3 
.3 

17.3 
32.0 

     15,600  
     16,000  
     16,500  
     16,920  
     17,000  
     17,690  
     17,850  
     18,000  
     18,225  
     18,600  
     19,500  
     20,000  
     22,000  
     22,500  
     23,000  
     23,370  
     24,000  
     24,730  

1 
3 
1 
1 
14 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
45 
2 
1 
3 
1 
11 
1 

.3 

.8 

.3 

.3 
3.5 
.3 
.3 
.8 
.5 
.5 
.5 

11.3 
.5 
.3 
.8 
.3 
2.8 
.3 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n = 400) ร้อยละ  
     24,730  
     25,000  
     26,000  
     27,000  
     28,000  
     30,000  

(3) รายไดต้ั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 

1 
29 
1 
2 
1 
32 

160 

.3 
7.3 
.3 
.5 
.3 
8.0 

40.0 
     30,500  
     32,000  
     35,000  
     40,000  
     42,000  
     45,000  

(4) รายไดต้ั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 

2 
1 
5 
24 
1 
2 
35 

.5 

.3 
1.3 
6.0 
.3 
.5 
8.8 

     50,000  
     55,000  
     55,690  
     55,900  
     55,950  
     60,000  
     66,400  
     70,000 

(5) รายไดม้ากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 

15 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
4 
32 

3.8 
.3 
.3 
.3 
.3 
2.0 
.3 
1.0 
8.0 

 
คิดเป็นร้อยละ 14.2 จัดอยู่ในกลุ่ม Generation-Y (อายุ 15-35 ปี) คิดเป็นร้อยละ 74.8 มี

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78.3 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 อาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 15,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 17.3 
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4.2 พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
 
ตารางที ่4.2  ค่าความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวเชิงกฬีา จํานวน (n = 400) ร้อยละ 

7. เลือกใช้ส่ือประเภทใด 
       (1) ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) 
       (2) โทรทศัน์/วทิย ุ
       (3) แผน่ป้าย/ประกาศ 
       (4) วารสาร/หนงัสือพิมพ ์
       (5) เวบ็ไซต ์
       (6) ส่ือสังคมออนไลน์ 
       (7) แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท ์
       (8) อ่ืนๆ  

 
76 
47 
10 
15 
91 

153 
8 
0 

 
19.0 
11.8 
2.5 
3.8 
22.8 
38.3 
2.0 
0 

8. จุดประสงค์การท่องเทีย่ว 
       (1) เพ่ือชมการแข่งขนักีฬา 
       (2) เพ่ือเขา้ชมสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬา 
       (3) เพ่ือท่องเท่ียว อ่ืนๆ   

 
233 
118 
59 

 
55.8 
29.5 
14.8 

9. ผู้ร่วมเดนิทางท่องเทีย่ว / คน 
     1 
     2 
     3 

(1) ผูร่้วมเดินทาง 1-3 คน 

 
18 

120 
100 
238 

 
4.5 
30.0 
25.0 
59.5 

     4 
     5 
     6 

(2) ผูร่้วมเดินทาง 4-6 คน 

72 
67 
5 

144 

18.0 
16.8 
1.3 
36.0 

     7 
     8 
     9 
     10 
     15 
     19 

2 
2 
1 
9 
1 
1 

.5 

.5 

.3 
2.3 
.3 
.3 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวเชิงกฬีา จํานวน (n = 400) ร้อยละ 
     20 18 4.5 

(3) ผูร่้วมเดินทางมากกวา่ 6 คนข้ึนไป   
10. พาหนะในการเดนิทางท่องเทีย่ว 
       (1) รถส่วนบุคคล (รถยนต/์จกัรยานยนต)์ 
       (2) รถโดยสารประจาํทาง 
       (3) รถไฟ 
       (4) เคร่ืองบิน 
       (5) อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
320 
29 
6 
45 
0 

 
80.0 
7.2 
1.5 
11.3 

0 
11. การเดนิทางท่องเที่ยวมกีารค้างแรมหรือไม่ 
       (1) คา้งแรม 
       (2) ไม่คา้งแรม 

 
258 
142 

 
64.5 
35.5 

ประมาณค่าทีพ่กัต่อคืน / บาท 
     300 
     350 
     400 
     450 
     499 
     500 
     550 
     600 
     650 
     700 
     800 
     850 
     900 
     1,000 
     1,200 
     1,250 
     1,400 
     1,500 
     1,600 

 
1 
2 
5 
2 
2 
20 
2 
15 
4 
9 
21 
1 
16 
49 
16 
2 
5 
43 
4 

 
.3 
.5 

1.3 
.5 
.5 

5.0 
.5 

3.8 
1.0 
2.3 
5.3 
.3 

4.0 
12.3 
4.0 
.5 

1.3 
10.8 
1.0 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวเชิงกฬีา จํานวน (n = 400) ร้อยละ 
     2,000 
     2,500 

      3,000 

29 
5 
5 

7.2 
1.3 
1.3 

12. ระยะเวลาในการท่องเทีย่ว / วนั 
      1  
      2  
      3  
      4 
      5 

 
99 

176 
103 
14 
8 

 
24.8 
44.0 
25.8 
3.5 
2.0 

13. ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเทีย่วแต่ละคร้ัง / บาท 
    300 
    350 
    400 
    450 
    470 
    500 
    600 
    700 

     800 
(1) ค่าใชจ่้ายโดยรวมตํ่ากวา่ 1,000 บาท 

 
4 
2 
1 
1 
1 
11 
3 
2 
3 
28 

 
1.0 
.5 
.3 
.3 
.3 

2.8 
.8 
.5 
.8 

7.0 
    1,000 
    1,200 
    1,500 
    2,000 
    2,500 
    3,000 
    3,200 
    3,500 
    4,000 
    5,000 

(2) ค่าใชจ่้ายโดยรวมตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท 

25 
1 
9 
33 
5 
52 
2 
5 
22 
71 

227 

6.3 
.3 

2.3 
8.3 
1.3 
13.0 

.5 
1.3 
5.5 
17.8 
56.8 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวเชิงกฬีา จํานวน (n = 400) ร้อยละ 
    6,000 
    7,000 
    8,000 

     10,000 
(3) ค่าใชจ่้ายโดยรวมตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท 

9 
11 
4 
83 

105 

2.3 
2.8 
1.0 
20.8 
26.3 

     12,000 
     15,000 
     20,000 
     30,000 
     40,000 

(4) ค่าใชจ่้ายโดยรวมมากกวา่ 10,000 บาทข้ึนไป 

2 
24 
10 
3 
1 
40 

.5 
6.0 
2.5 
.8 
.3 

10.0 
14. ความถี่ในการท่องเทีย่ว 
      1 
      2 
      3 
      4 
      5 

(1) ความถ่ีในการท่องเท่ียว 1-5 คร้ัง 

 
72 
94 
54 
30 
33 

283 

 
18.0 
23.5 
13.5 
7.5 
8.3 
70.8 

      6 
      7 
      8 
      9 
      10 

(2) ความถ่ีในการท่องเท่ียว 6-10 คร้ัง 

10 
8 
15 
3 
38 
74 

2.5 
2.0 
3.8 
.8 

9.5 
18.5 

      12 
      15 
      16 
      20 
      24 
      30 
      36 

18 
7 
2 
9 
3 
2 
1 

4.5 
1.8 
.5 

2.3 
.8 
.5 
.3 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวเชิงกฬีา จํานวน (n = 400) ร้อยละ 
      50 

(3) ความถ่ีในการท่องเท่ียวมากกวา่ 10 คร้ังข้ึนไป 
1 
43 

.3 
10.8 

 
จากตาราง 4.2 พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ พบว่า ส่ือ

ท่ีใช้เพื่อการรับรู้ก่อนการเดินทางคือ ส่ือสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instragram, Youtube 
ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีจุดประสงคก์ารท่องเท่ียวเพื่อชมการแข่งขนักีฬา คิดเป็นร้อยละ 55.8 
โดยมีผูร่้วมเดินทาง (รวมผูต้อบแบบสอบถาม) จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ใชร้ถส่วนบุคคล 
(รถยนต/์จกัรยานยนต)์ เพื่อการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทาํการคา้ง
แรม คิดเป็นร้อยละ 64.5 ในท่ีพกัราคาประมาณ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีระยะเวลาการ
ท่องเท่ียว 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 44.0  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 20.8 และมีความถ่ีในการท่องเท่ียวอยูท่ี่ 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 
 

4.3 ระดับความสําคัญและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยที่ควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

 
ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวโดยรวม 
 

ระดบัความสําคัญ ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยว 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.9360 .55432 มาก 1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  3.3740 .59397 ปานกลาง 
3.6375 .57246 มาก 2. ราคา (Price)  3.2170 .73502 ปานกลาง 
3.8340 .55427 มาก 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  3.4145 .68678 ปานกลาง 
3.6350 .58070 มาก 4. ส่งเสริมการขาย (Promotion)  3.1865 .59650 ปานกลาง 
3.9240 .50879 มาก 5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning)  3.4845 .67461 ปานกลาง 
3.8810 .63675 มาก 6. จิตวทิยาการขาย (Psychology)  3.4640 .86323 ปานกลาง 
3.9370 .72891 มาก 7. พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)  3.0410 .55650 ปานกลาง 
3.8250 .60808 มาก 8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation)  3.4490 .72187 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ระดบัความสําคัญ ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยว 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.4945 .81820 ปานกลาง 9. การขายรวม (Packaging)  3. .79571 ปานกลาง 
3.8870 .57781 มาก 10. บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People)  3.8550 .63323 มาก 
3.7225 .62423 มาก 11. ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period)  3.6360 .82766 มาก 
3.8900 .72913 มาก 12. สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว 

(Politics)  
3.4080 .60535 ปานกลาง 

3.9940 .59215 มาก 13. ค ว าม คิ ด เห็ น ส าธ ารณ ะท างก าร
ท่องเท่ียว (Public Opinion)  

3.1935 .72745 ปานกลาง 

3.8235 .62138 มาก 14. กระบวนการให้บ ริการ  (Process of 
Service)  

3.4945 .63748 ปานกลาง 

3.8285 .64446 มาก 15. สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และ
สถานประกอบการ (Physical Evidence)  

3.4985 .58502 ปานกลาง 

3.6310 .63722 มาก 16. การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 3.4470 .73902 ปานกลาง 
3.8050 .45202 มาก รวม 3.3893 .51005 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.3 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว

โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 9. ดา้นการขายรวม (Packaging) และส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 15 
ดา้น ไดแ้ก่ 16. ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 4. ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 2. 
ด้านราคา (Price) 11. ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 14. ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process of Service) 8. ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 12. ด้านสภาพแวดลอ้มด้าน
ผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 6. 
ด้าน จิตวิทยาการขาย  (Psychology) 10. ด้าน บุคลากรทางการท่องเท่ี ยว  (People) 12. ด้าน
สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว (Politics) 5. ด้านจุดยืนผลิตภัณฑ์ (Positioning) 1. ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Product) 7. ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) และ 13. ดา้นความคิดเห็นสาธารณะ
ทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวมี
ระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 14 ดา้น ไดแ้ก่ 7. ดา้นพนัธมิตรทาง
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ธุรกิจ (Partnership) 9. ดา้นการขายรวม (Packaging) 4. ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 13. ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 2. ดา้นราคา (Price) 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) 12. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) 16. ด้านการรับ รู้ทางการท่องเท่ี ยว  (Perception) 8. ด้านการมี ส่วน ร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 6. ดา้นจิตวิทยาการขาย (Psychology) 5. ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) 14. ดา้น
กระบวนการให้บริการ (Process of Service) 15. ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) และพบว่าอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้นไดแ้ก่ 11. ดา้นฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) และ 10. ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวโดยรวม (Importance-Performance Analysis: IPA) 
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เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียวโดยรวม  มาวิเคราะห์ด้วยวิธี  (Importance-Performance 
Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4  Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นจุดยืน
ผลิตภัณฑ์  (Positioning) ด้าน จิตวิทยาการขาย  (Psychology) ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว 
(Politics) กระบวนการให้บริการ (Process of Service)  และดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
สถานประกอบการ (Physical Evidence) ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่
ในระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึง
จุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  (Product) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) และด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion)  ซ่ึงแสดงถึง 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบัมาก แต่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็น
นั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งให้ความสําคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุง
หวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Price) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) และ
ดา้นการขายรวม (Packaging) ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบันอ้ย 
และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือเป็นประเด็นท่ีควรให้
ความสําคญัรองลงมา แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถพฒันาให้ดียิ่งข้ึนได้โดยเปล่ียนแปลง
ทศันคติของนกัท่องเท่ียว 

Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) และดา้นการ
รับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบั
น้อย แต่นักท่องเท่ียวกลับมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้ นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงว่า
ความสาํเร็จในการพฒันาท่ีองคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านผลิตภัณฑ ์
(Product) 

 
ระดบัความสําคัญ 

1. ผลติภัณฑ์ (Product) 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
4.18 .761 มาก 1.1 ท่ีพกั 3.64 .835 มาก 
4.06 .840 มาก 1.2 การเดินทางคมนาคม 3.38 .984 ปานกลาง 
4.24 .749 มาก 1.3 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  4.06 .998 มาก 
3.69 .817 มาก 1.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวก  2.45 .914 นอ้ย 
3.52 1.108 มาก 1.5 กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว  3.33 1.240 ปานกลาง 

3.9360 .55432 มาก รวม 3.3740 .59397 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.4 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 

ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไป
มากพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.5 กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 1.4 ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก 1.2 การเดินทางคมนาคม 1.1 ท่ีพกั และ 1.3 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบันอ้ย 1  ดา้น ไดแ้ก่ 1.4 ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1.5 กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว 1.2 การเดินทางคมนาคม 
และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1.1 ท่ีพกั และ 1.3 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 
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ภาพที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 

เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี (Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นการเดินทางคมนาคม และดา้นส่ิง
ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก 
และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งของ
องคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นกิจกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงัมีระดบัความ
พึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่นกั แต่
ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 

 

ระดบัความสําคัญ 
2. ราคา (Price) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.84 .743 มาก 2.1 สินคา้และบริการมีการระบุราคาท่ี

ชดัเจน 
3.47 .898 ปานกลาง 

3.95 .793 มาก 2.2 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม
ต่อปริมาณ 

3.41 .938 ปานกลาง 

3.38 .890 ปานกลาง 2.3 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม
ต่อคุณภาพ 

3.47 .889 ปานกลาง 

3.44 .833 ปานกลาง 2.4 อตัราค่าสินคา้และบริการมีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก 

3.29 1.173 ปานกลาง 

3.58 .818 มาก 2.5 ความสามารถในการชาํระค่าสินคา้และ
บริการดว้ยบตัรเครดิต 

2.45 .997 นอ้ย 

3.6375 .57246 มาก รวม 3.2170 .73502 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.5 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 

ดา้นราคา โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 2.2 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
2.3 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ 2.5 
ความสามารถในการชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดิต 2.1 สินคา้และบริการมีการระบุราคา
ท่ีชดัเจน และ 2.2 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อปริมาณ ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ราคา โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 2.5 ความสามารถในการ
ชาํระค่าสินคา้และบริการด้วยบตัรเครดิต  และอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ 2.4 อตัราค่า
สินคา้และบริการมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 2.2 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อปริมาณ 
และมีค่าเฉล่ียเท่ากนัไดแ้ก่ 2.1 สินคา้และบริการมีการระบุราคาท่ีชดัเจน และ 2.3 ราคาสินคา้และ
บริการมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ ตามลาํดบั 
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ภาพที ่4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
 

เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ี ยว  ด้านราคา  (Price) มาวิ เคราะห์ด้วยวิ ธี  (Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้และบริการมีการระบุราคาท่ีชัดเจน 
และดา้นราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อปริมาณ ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญั
ในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพงึพอใจในประเดน็นั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่
เป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดบัมาก
ต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ย
บตัรเครดิต ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดับ
ความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่
นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้
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เหมาะสมต่อปริมาณ

2.3 ราคาสินคา้และบริการมีความ
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2.5 ความสามารถในการชาํระค่าสินคา้
และบริการดว้ยบตัรเครดิต
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Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ด้านราคาสินค้าและบริการมีความเหมาะสมต่อ
คุณภาพ และอัตราค่าสินค้าและบริการมีหลายระดับราคาให้เลือก แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) 

 

ระดบัความสําคัญ 
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.96 .852 มาก 3.1 การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความ

สะดวกสบาย 
3.55 .894 มาก 

3.67 .757 มาก 3.2 เม่ือเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีสถานท่ีจอด
รถเพียงพอและปลอดภยั 

3.50 .788 ปานกลาง 

3.55 .830 มาก 3.3 ช่องทางในการจองสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียวมีหลากหลาย
สะดวกสบาย 

3.19 .966 ปานกลาง 

3.49 .847 ปานกลาง 3.4 ช่องทางในการชาํระสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียวมีหลากหลาย
สะดวกสบาย 

3.28 .942 ปานกลาง 

4.51 .679 มากท่ีสุด 3.5 มีป้ายและสัญลกัษณ์บอกเส้นทางท่ี
ชดัเจน 

3.57 .960 มาก 

3.8340 .55427 มาก รวม 3.4145 .68678 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.6 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 3.4 ช่องทางในการชาํระสินคา้
และบริการทางการท่องเท่ียวมีหลากหลายสะดวกสบาย อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 3.3 ช่องทาง
ในการจองสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวมีหลากหลายสะดวกสบาย 3.2 เม่ือเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยั 3.1 การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความสะดวกสบาย 
และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 3.5 มีป้ายและสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางท่ีชดัเจน ตามลาํดบั 
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ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
3.3 ช่องทางในการจองสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวมีหลากหลายสะดวกสบาย 3.4 ช่องทาง
ในการชาํระสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวมีหลากหลายสะดวกสบาย 3.2 เม่ือเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยั และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 3.1 การเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวมีความสะดวกสบาย และ 3.5 มีป้ายและสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางท่ีชดัเจน ตามลาํดบั 

 

 
 
ภาพที ่4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
 

เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work)  ได้แ ก่  ด้าน การ เข้า ถึ งแห ล่ งท่ อ ง เท่ี ยว มี ความ
สะดวกสบาย และด้านมีป้ายและสัญลกัษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจน ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมาก
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3.2 เม่ือเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีสถานท่ี
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3.3 ช่องทางในการจองสินคา้และ
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เช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพให้อยู่
ในระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ได้แก่  ด้านองทางในการจองสินค้าและบริการทางการ
ท่องเท่ียวมีหลากหลายสะดวกสบาย  และด้านช่องทางในการชําระสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวมีหลากหลายสะดวกสบาย ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเดน็นั้นอยูร่ะดบั
น้อย และยงัมีระดับความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือได้ว่าไม่ค่อยมี
ความสําคัญมากเท่าไหร่นัก  แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ด้านเม่ือเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวมีสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอและปลอดภยั แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้ นอยู่ในระดับน้อย แต่
นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์รควรทาํ
การรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 
 

ระดบัความสําคัญ 
4. ส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.39 .878 ปานกลาง 4.1 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ 3.32 .974 ปานกลาง 
3.37 .755 ปานกลาง 4.2 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโทรทศัน์ 2.73 1.411 ปานกลาง 

3.90 .875 มาก 
4.3 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชนั
โทรศพัท ์

3.77 .827 มาก 

3.61 1.003 มาก 
4.4 การส่ือสารการตลาดผา่นการให้
ส่วนลด แลก แจก แถม 

2.42 1.062 นอ้ย 

3.91 .820 มาก 
4.5 การบอกปากต่อปากของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีประสบการณ์ 

3.69 .775 มาก 

3.6350 .58070 มาก รวม 3.1865 .59650 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.7 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
ดา้นส่งเสริมการขาย โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจาก
นอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 4.2 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโทรทศัน์ 4.1 
การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์และอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 4.4 การส่ือสารการตลาด
ผ่านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม 4.3 การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต 
แอปพลิเคชนัโทรศพัท ์และ 4.5 การบอกปากต่อปากของนกัท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์ ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ส่งเสริมการขาย โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัน้อย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 4.4 การ
ส่ือสารการตลาดผ่านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 4.2 การ
ส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโทรทศัน์ 4.1 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และอยูใ่นระดบัมาก 2 
ด้าน  ได้แก่ 4.5 การบอกปากต่อปากของนักท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์  และ 4.3 การส่ือสาร
การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชนัโทรศพัท ์ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

2 2.5 3 3.5 4

4.1 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

4.2 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือ
โทรทศัน์

4.3 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชนั
โทรศพัท์
4.4 การส่ือสารการตลาดผา่นการให้
ส่วนลด แลก แจก แถม

4.5 การบอกปากต่อปากของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์ความสําคญัน้อย
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เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
อิน เตอร์เน็ต  แอปพลิเคชันโทรศัพท์  และด้านการบอกปากต่อปากของนักท่องเท่ียวท่ี มี
ประสบการณ์  ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญในประเด็นนั้ นอยู่ในระดับมาก และ
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์ร
ดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโทรทศัน์ และดา้นการ
ส่ือสารการตลาดผ่านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัใน
ประเดน็นั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือ
ไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรก็ตามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์แสดงถึง
นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึง
พอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ ์

(Positioning) 
 

ระดบัความสําคัญ 
5. จุดยืนผลติภัณฑ์ (Positioning) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
4.52 .667 มากท่ีสุด 5.1 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ

ท่องเท่ียวผา่นอารยธรรมขอมโบราณ 
3.71 .979 มาก 

3.57 .832 มาก 5.2 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขา
ไฟ 

3.36 1.018 ปานกลาง 

4.52 .686 มากท่ีสุด 5.3 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

4.18 .968 มาก 

3.15 1.159 ปานกลาง 5.4 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ  3.02 1.194 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

ระดบัความสําคัญ 
5. จุดยืนผลติภัณฑ์ (Positioning) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
   ท่องเท่ียวผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม    

3.87 .936 มาก 5.5 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์เทน
เมนต ์เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์
เป็นตน้ 

3.16 1.058 ปานกลาง 

3.9240 .50879 มาก รวม 3.4845 .67461 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.8 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 

ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ์ โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจาก
น้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ 5.4 บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผ่านชุมชน หมู่บา้นไหม อยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 5.2 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแข็ง
ทางการท่องเท่ียวผ่านทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ 5.5 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์เทนเมนต ์เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์เป็นตน้ และอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ 5.1 บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผ่านอารยธรรมขอมโบราณ และ 5.3 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแข็งทางการท่องเท่ียวผา่น
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
จุดยืนผลิตภณัฑ์ โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่  5.4 
บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม 5.5 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุด
แข็งทางการท่องเท่ียวผ่านการจดักิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์
เป็นตน้ 5.2 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ และ
อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 5.1 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นอารยธรรมขอม
โบราณ และ 5.3 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ตามลาํดบั 
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ภาพที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) 
 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านจุดยืนผลิตภัณฑ์ (Positioning) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่  ด้านบุรีรัมย์มีการนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผ่านอารยธรรมขอมโบราณ และดา้นบุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแข็งทางการท่องเท่ียวผ่าน
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และ
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์ร
ดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นบุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผ่าน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ ดา้นบุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการท่องเท่ียวผ่านชุมชน 
หมู่บา้นไหม และดา้นบุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผ่านการจดักิจกรรมเอ็นเตอร์
เทนเมนต ์เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท์ เป็นตน้ ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัใน
ประเดน็นั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือ
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5.1 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นอารยธรรมขอมโบราณ

5.2 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ

5.3 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา

5.4 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม 

5.5 บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเท่ียวผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์เทนเมนต ์
เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์เป็นตน้ความสําคญัน้อย
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ไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรก็ตามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของนกัท่องเท่ียวได ้
 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจิตวิทยาการขาย 

(Psychology) 
 

ระดบัความสําคัญ 
6. จิตวทิยาการขาย (Psychology) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.87 .808 มาก 6.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกท่ี

ดีในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว 
3.30 1.014 ปานกลาง 

3.79 .884 มาก 6.2 บุคลากรภาครัฐมีความเตม็ใจในการ
บริการและใหค้าํแนะนาํแก่นกัท่องเท่ียว 

3.36 .974 ปานกลาง 

4.27 .758 มาก 6.3 คนในชุมชนมีไมตรีจิตในการตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น 

3.80 .989 มาก 

3.65 .755 มาก 6.4 คนในชุมชนมีจิตสาํนึกในการหวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน ฯลฯ 

3.42 1.089 ปานกลาง 

3.83 .874 มาก 6.5 องคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียว 

3.44 1.109 ปานกลาง 

3.8810 .63675 มาก รวม 3.4640 .86323 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.9 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 

ดา้นจิตวิทยาการขาย โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจาก
น้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 6.4 คนในชุมชนมีจิตสํานึกในการหวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน ฯลฯ 6.2 บุคลากรภาครัฐมีความเตม็ใจในการบริการและให้
คาํแนะนําแก่นักท่องเท่ียว 6.5 องค์กรธุรกิจมีความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียว 6.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว และ 6.3 คนใน
ชุมชนมีไมตรีจิตในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
จิตวิทยาการขาย โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 6.1 
บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว 6.2 บุคลากรภาครัฐมีความ
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เตม็ใจในการบริการและให้คาํแนะนาํแก่นกัท่องเท่ียว 6.4 คนในชุมชนมีจิตสาํนึกในการหวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน ฯลฯ 6.5 องค์กรธุรกิจมีความตระหนักด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และอยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 6.3 คนในชุมชนมีไมตรีจิตในการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.7 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจิตวิทยาการขาย (Psychology) 
 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านจิตวิทยาการขาย (Psychology) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่  ด้านคนในชุมชนมีไมตรีจิตในการต้อนรับ
นักท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบั
มาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็ง
ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

6.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมี
จิตสาํนึกท่ีดีในการบริการแก่
นกัท่องเท่ียว
6.2 บุคลากรภาครัฐมีความเตม็ใจในการ
บริการและใหค้าํแนะนาํแก่นกัท่องเท่ียว

6.3 คนในชุมชนมีไมตรีจิตในการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น

6.4 คนในชุมชนมีจิตสาํนึกในการหวง
แหนทรัพยากรทางธรรมชาติ 
โบราณสถาน ฯลฯ
6.5 องคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียว
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Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
บริการแก่นักท่องเท่ียว ด้านบุคลากรภาครัฐมีความเต็มใจในการบริการและให้คาํแนะนําแก่
นักท่องเท่ียว  ดา้นคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน 
ฯลฯ และดา้นองคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตาม
องคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ (Partnership) 

 

ระดบัความสําคัญ 
7. พนัธมิตรทางธุรกจิ (Partnership) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.67 .851 มาก 7.1 ภาครัฐมีการสนบัสนุนงบประมาณใน

การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
3.45 .935 ปานกลาง 

4.00 .790 มาก 7.2 ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุน
ร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว 

3.24 1.033 ปานกลาง 

3.65 .768 มาก 7.3 ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสใหค้นใน
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ 

2.47 .934 นอ้ย 

4.54 .742 มากท่ีสุด 7.4 ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริม
โอกาสการจา้งงานในชุมชนใหเ้กิดความ
เท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ  

2.44 1.188 นอ้ย 

3.84 .861 มาก 7.5 ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจาย
รายไดผ้า่นการจา้งงานสู่ชุมชน 

3.60 .786 มาก 

3.9370 .60808 มาก รวม 3.0410 .55650 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.10 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยรวมมีระดบัความสําคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 7.3 ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ 7.1 ภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 7.5 ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้่านการจา้งงานสู่
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ชุมชน 7.2 ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจด้านการท่องเท่ียว และอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 7.4 ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานในชุมชนให้
เกิดความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
พนัธมิตรทางธุรกิจ โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบันอ้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ 7.4 ภาครัฐ
และภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานในชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุ
ผูพ้ิการ 7.3 ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 7.2 ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการ
ท่องเท่ียว 7.1 ภาครัฐมีการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และอยูใ่น
ระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 7.5 ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้่านการจา้งงานสู่ชุมชน 
ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 
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7.1 ภาครัฐมีการสนบัสนุนงบประมาณในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม

7.2 ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุน
ร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว

7.3 ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสใหค้นในชุมชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ

7.4 ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาส
การจา้งงานในชุมชนใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั 
ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 

7.5 ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายได้
ผา่นการจา้งงานสู่ชุมชน
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เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่  ด้านภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุน
ร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ใน
ระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุด
แขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) ไดแ้ก่ ดา้นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการ
จา้งงานในชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ซ่ึงแสดงถึง นักท่องเท่ียวให้
ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบัมาก แต่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นนอ้ย จึงถือ
วา่เป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้น
โดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบั
น้อย และยงัมีระดับความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือได้ว่าไม่ค่อยมี
ความสําคัญมากเท่าไหร่นัก  แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ด้านภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้่านการจา้งงานสู่
ชุมชน แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมี
ความความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดี
อยา่งน้ีต่อไป 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วม
ทางธุรกิจ (Participation) 

 

ระดบัความสําคัญ 8. การมส่ีวนร่วมทางธุรกจิ 
(Participation) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.82 .871 มาก 8.1 ความร่วมมือดา้นการประชาสัมพนัธ์

การท่องเท่ียวระหวา่ง ททท. และจงัหวดั 
3.37 .846 ปานกลาง 

3.79 .946 มาก 8.2 ความร่วมมือดา้นการพฒันาการ
ท่องเท่ียวระหวา่งจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรม
ป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ 

3.35 .900 ปานกลาง 

3.85 .859 มาก 8.3 ความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชนกบั
ทางภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม 
หรือเขา้ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ  

3.76 .959 มาก 

3.78 .745 มาก 8.4 ทุกภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่า
ฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

3.46 .925 ปานกลาง 

3.89 .879 มาก 8.5 ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

3.30 1.043 ปานกลาง 

3.8250 .60808 มาก รวม 3.4490 .72187 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.11 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ 8.4 ทุกภาคส่วนร่วมกัน
สอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 8.2 ความร่วมมือดา้นการพฒันาการ
ท่องเท่ียวระหว่างจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่าไม ้คลงั
จงัหวดั เป็นตน้ 8.1 ความร่วมมือดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวระหว่าง ททท. และจงัหวดั 
8.3 ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกบัทางภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วมใน
เทศกาล หรือประเพณีต่างๆ และ 8.5 ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรและความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ตามลาํดบั 
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ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
8.5 ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและความรับผิดชอบต่อสังคม 8.2 ความ
ร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวระหว่างจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการ
ท่องเท่ียว กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ 8.1 ความร่วมมือดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
ระหว่าง ททท. และจงัหวดั  8.4 ทุกภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 8.3 ความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชนกบัทางภาครัฐ  

 

 
 
ภาพที ่4.9 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 
 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) มาวิเคราะห์ดว้ย
วิธี (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

3.76

3.78

3.8

3.82

3.84

3.86

3.88

3.9

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

8.1 ความร่วมมือดา้นการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวระหวา่ง ททท. และจงัหวดั

8.2 ความร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว
ระหวา่งจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรม
ศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่าไม ้คลงั
จงัหวดั เป็นตน้
8.3 ความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชนกบัทาง
ภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้
ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ 

8.4 ทุกภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่าฝืน
กฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

8.5 ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและความรับผดิชอบต่อสังคม

ความสําคญัน้อย

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ย
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Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกบัทาง
ภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ ซ่ึงแสดงถึง
นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององค์กรดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้ง
รักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่ ด้านทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่
ระดบัมาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ี
ตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมือดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
ระหว่าง ททท. และจงัหวดั และดา้นความร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวระหว่างจงัหวดักบั
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงแสดงถึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตาม
องคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่  ด้านภาคส่วนร่วมกันสอดส่องดูแลผู ้ท่ี ฝ่าฝืน
กฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบั
นอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์ร
ควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม 

(Packaging) 
 

ระดบัความสําคัญ 
9. การขายรวม (Packaging) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.51 .838 มาก 9.1 ความหลากหลายของแพค็เกจครบวงจร

ทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย 
2.43 1.014 นอ้ย 

3.43 .981 ปานกลาง 9.2 ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงผู ้
จาํหน่ายแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียว 

3.22 1.020 ปานกลาง 

3.54 .917 มาก 9.3 คุณภาพของแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียว 

3.13 1.141 ปานกลาง 

3.55 .905 มาก 9.4 ความคุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบ
วงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอขาย 

3.31 .819 ปานกลาง 

3.45 .916 ปานกลาง 9.5 ความเหมาะสมของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเท่ียว 

3.24 1.012 ปานกลาง 

3.4945 .81820 ปานกลาง รวม 3.0650 .79571 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.12 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม โดยรวมมีระดบัความสําคญัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 9.2 ความสะดวกสบายในการ
เขา้ถึงผูจ้าํหน่ายแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว 9.5 ความเหมาะสมของแพ็คเกจครบวงจร
ทางการท่องเท่ียว และอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 9.1 ความหลากหลายของแพ็คเกจครบวงจร
ทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย 9.3 คุณภาพของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว และ 9.4 ความ
คุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอขาย ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
การขายรวม โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัน้อย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 9.1 ความ
หลากหลายของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 9.3 คุณภาพของแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว 9.2 ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงผู ้
จาํหน่ายแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว 9.5 ความเหมาะสมของแพ็คเกจครบวงจรทางการ
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ท่องเท่ียว และ 9.4 ความคุม้ค่าต่อราคาของแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนําเสนอขาย 
ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม (Packaging) 
 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม (Packaging) มาวิเคราะห์ดว้ยวิธี (Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านคุณภาพของแพ็คเกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียว และดา้นความคุม้ค่าต่อราคาของแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอขาย ซ่ึง
แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่  ด้านความหลากหลายของแพ็คเกจครบวงจร
ทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย ซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบัมาก 
แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้ นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององค์กรท่ีต้องให้
ความสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 
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9.1 ความหลากหลายของแพค็เกจครบ
วงจรทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย

9.2 ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงผู ้
จาํหน่ายแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียว
9.3 คุณภาพของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเท่ียว

9.4 ความคุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบ
วงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอขาย

9.5 ความเหมาะสมของแพค็เกจครบ
วงจรทางการท่องเท่ียว
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Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึงผูจ้าํหน่าย
แพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว และด้านความเหมาะสมของแพ็คเกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียว แสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบั
มีความความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ี
ดีอยา่งน้ีต่อไป 
 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านบุคลากร
ทางการท่องเท่ียว (People) 

 

ระดบัความสําคัญ 
10. บุคลากรทางการท่องเที่ยว (People) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.90 .906 มาก 10.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีมารยาท 

อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการใหบ้ริการ 
3.80 .863 มาก 

3.77 .766 มาก 10.2 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ 
ความเขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ 

3.31 1.083 ปานกลาง 

3.81 .727 มาก 10.3 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความใส่
ใจการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาได้
รวดเร็ว 

3.86 1.057 มาก 

3.45 .744 ปานกลาง 10.4 บุคลากรทางการท่องเท่ียวใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

3.77 .847 มาก 

4.51 .759 มากท่ีสุด 10.5 คนในชุมชนมีความเป็นมิตร 4.54 .670 มากท่ีสุด 
3.8870 .57781 มาก รวม 3.8550 .63323 มาก 

 
จากตาราง 4.13 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ 10.4 บุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวให้บริการแก่นักท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 10.2 
บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ 10.3 บุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวมีความใส่ใจการให้บริการและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว 10.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมี
มารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการให้บริการ และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 10.5 
คนในชุมชนมีความเป็นมิตร ตามลาํดบั 
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ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
บุคลากรทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
10.2 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ อยู่ในระดบัมาก 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 10.4 บุคลากรทางการท่องเท่ียวให้บริการแก่นักท่องเท่ียวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
10.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีมารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการใหบ้ริการ 10.3 บุคลากร
ทางการท่องเท่ียวมีความใส่ใจการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 
ดา้น ไดแ้ก่ 10.5 คนในชุมชนมีความเป็นมิตร ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) มาวิเคราะห์ดว้ยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านคนในชุมชนมีความเป็นมิตร ซ่ึงแสดงถึง
นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององค์กรดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้ง
รักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 
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10.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมี
มารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีใน
การใหบ้ริการ10.2 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ 
ความเขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ

10.3 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความ
ใส่ใจการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาได้
รวดเร็ว10.4 บุคลากรทางการท่องเท่ียว
ใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาค
เท่าเทียมกนั10.5 คนในชุมชนมีความเป็นมิตร
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Quadrants B (Concentrate Here) ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีมารยาท อธัยาศยั
และบุคลิกภาพท่ีดีในการใหบ้ริการ ซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเดน็นั้นอยูร่ะดบั
มาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นนอ้ย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งให้
ความสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ ความเขา้ใจและ
มีทกัษะความชาํนาญ และดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกนั ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบั
ความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่
นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความใส่ใจการ
ให้บริการและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ใน
ระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่า
องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 
ตารางที ่4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) 

 

ระดบัความสําคัญ 
11. ฤดูกาลทางการท่องเทีย่ว (Period) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
2.81 1.241 ปานกลาง 11.1 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ

ท่องเท่ียวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์) 
3.35 1.122 ปานกลาง 

3.83 .915 มาก 11.2 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์ – 
อาทิตย)์  

3.69 1.056 มาก 

3.61 .906 มาก 11.3 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

3.49 1.101 ปานกลาง 

4.59 .751 มากท่ีสุด 11.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา 

3.96 .868 มาก 

3.78 .914 มาก 11.5 จงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเท่ียวช่วง
ไหนกไ็ด ้

3.69 .965 มาก 

3.7225 .62423 มาก รวม 3.6360 .82766 มาก 
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จากตาราง 4.14 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 11.1 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความ
เหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 11.3 จงัหวดั
บุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 11.5 จังหวดับุรีรัมยส์ามารถ
ท่องเท่ียวช่วงไหนกไ็ด ้11.2 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์ 
(เสาร์-อาทิตย)์  และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 11.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 11.1 
จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 11.3 จงัหวดับุรีรัมยมี์
ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ และอยู่ในระดบัมาก 3 ด้าน ไดแ้ก่ 11.2 
จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ 11.5 จงัหวดั
บุรีรัมย์สามารถท่องเท่ียวช่วงไหนก็ได้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน และ11.4 จังหวดับุรีรัมย์มีความ
เหมาะสมในการท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.12 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 
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11.1 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์)

11.2 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์ –
อาทิตย)์ 
11.3 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

11.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา

11.5 จงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเท่ียวช่วง
ไหนกไ็ด้

ความสําคญัน้อย
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ย
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เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านจังหวดับุรีรัมย์มีความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ และดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา และดา้นจงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเท่ียวช่วงไหนก็ได ้ซ่ึง
แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วง
วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) และดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดับ
ความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่
นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียว 

  
ตารางที ่4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางการท่องเท่ียว (Politics) 

 

ระดบัความสําคัญ 12. สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว 
(Politics) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.87 .902 มาก 12.1 การจดัการปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น ยา

เสพติด และการพนนั 
3.71 .982 มาก 

3.95 .838 มาก 12.2 การรับรองมาตรฐานดา้นความสะอาด 
สุขพลามยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั ฯลฯ 

3.73 .794 มาก 

3.83 .763 มาก 12.3 การจดัการดา้นเส้นทางการคมนาคม 2.43 1.014 นอ้ย 
3.84 .946 มาก 12.4 การจดัการดา้นขยะ มลพิษ การจดัการ

ของเสีย 
3.44 .830 ปานกลาง 

3.97 .861 มาก 12.5 การจดัการความปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียว 

3.73 .871 มาก 

3.8900 .72913 มาก รวม 3.4080 .60535 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.15 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 12.3 การจดัการ
ด้านเส้นทางการคมนาคม 12.4 การจดัการด้านขยะ มลพิษ การจดัการของเสีย 12.1 การจดัการ
ปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น ยาเสพติด และการพนนั 12.2 การรับรองมาตรฐานดา้นความสะอาด สุขพลา
มยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั ฯลฯ และ12.5 การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัน้อย 1 
ดา้น ไดแ้ก่ 12.3 การจดัการดา้นเส้นทางการคมนาคม อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 12.4 การ
จดัการดา้นขยะ มลพิษ การจดัการของเสีย และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 12.1 การจดัการปัญหา
ส่ิงอบายมุข เช่น ยาเสพติด และการพนนั ทั้งน้ีมีสองดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ไดแ้ก่ 12.2 การรับรอง
มาตรฐานด้านความสะอาด สุขพลามัย ของร้านอาหาร ท่ีพัก ฯลฯ และ12.5 การจัดการความ
ปลอดภยัทางการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.13 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการท่องเท่ียว (Politics) 
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12.1 การจดัการปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น 
ยาเสพติด และการพนนั

12.2 การรับรองมาตรฐานดา้นความ
สะอาด สุขพลามยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั 
ฯลฯ
12.3 การจดัการดา้นเส้นทางการ
คมนาคม

12.4 การจดัการดา้นขยะ มลพิษ การ
จดัการของเสีย

12.5 การจดัการความปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียว
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เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการท่องเท่ียว (Politics) มาวิเคราะห์
ดว้ยวิธี (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นการรับรองมาตรฐานดา้นความสะอาด สุขพ
ลามยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั ฯลฯ และดา้นการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึง
นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององค์กรดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้ง
รักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านการจดัการด้านเส้นทางการคมนาคม ซ่ึงแสดงถึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตาม
องคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

 Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น ยาเสพติด 
และการพนัน  และการจัดการด้านขยะ มลพิษ  การจัดการของเสีย แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 

ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 

 

ระดบัความสําคัญ 13. ความคดิเห็นสาธารณะทางการ
ท่องเที่ยว (Public Opinion) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
4.52 .693 มากท่ีสุด 13.1 ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน 

3.45 .812 ปานกลาง 

3.72 1.006 มาก 13.2 ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การนาํเท่ียว 
การใหบ้ริการต่างๆ 

3.60 .862 มาก 

3.57 .881 มาก 13.3 ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน
หรือบริหารจดัการ ผา่นการจดัตั้งองคก์รใน 

2.45 1.129 นอ้ย 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ระดบัความสําคัญ 13. ความคดิเห็นสาธารณะทางการ
ท่องเที่ยว (Public Opinion) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
   ทอ้งถ่ิน เพ่ือใหมี้บทบาทในการจดัการ

แหล่งท่องเท่ียว 
   

4.54 .768 มากท่ีสุด 13.4 ปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป ไดรั้บ
การตอบรับไปสู่การพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาอยา่งเร่งด่วน 

3.20 1.074 ปานกลาง 

3.63 .852 มาก 13.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวทุก
ภาคส่วนมีปฏิบติังานตามนโยบายไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

3.28 1.032 ปานกลาง 

3.9940 .59215 มาก รวม 3.1935 .72745 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.16 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดับความสําคญัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 13.3 ชุมชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจดัการ ผ่านการจดัตั้งองคก์รในทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีบทบาท
ในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 13.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนมีปฏิบติังานตาม
นโยบายไปในทิศทางเดียวกนั 13.2 ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การ
นาํเท่ียว การใหบ้ริการต่างๆ และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น ไดแ้ก่ 13.1 ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน และ13.4 ปัญหาความ
เดือดร้อนหรือขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป ไดรั้บการตอบรับไปสู่การพฒันาและแกไ้ขปัญหา
อยา่งเร่งด่วน ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบันอ้ย 1 
ดา้น ไดแ้ก่ 13.3 ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจดัการ ผ่านการจดัตั้งองคก์รใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีบทบาทในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 13.4 
ปัญหาความเดือดร้อนหรือขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป ไดรั้บการตอบรับไปสู่การพฒันาและ
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แกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วน 13.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนมีปฏิบติังานตาม
นโยบายไปในทิศทางเดียวกนั 13.1 ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 13.2 ชุมชนทอ้งถ่ินเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การนาํเท่ียว การใหบ้ริการต่างๆ ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) 

 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 
มาวิเคราะห์ด้วยวิธี (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกข้อมูลออกเป็น 3 
Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน และดา้นปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป ไดรั้บการตอบรับไปสู่การพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน 
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4
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5
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พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ย

ความสําคญัน้อย

13.1 ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ินของตน

13.2 ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
การท่องเท่ียว เช่น การนาํเท่ียว การใหบ้ริการ
ต่างๆ

13.3 ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนหรือ
บริหารจดัการ ผา่นการจดัตั้งองคก์รในทอ้งถ่ิน 
เพ่ือใหมี้บทบาทในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว

13.4 ปัญหาความเดือดร้อนหรือขอ้เสนอแนะท่ี
ประชาชนเสนอไป ไดรั้บการตอบรับไปสู่การ
พฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน

13.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวทุกภาค
ส่วนมีปฏิบติังานตามนโยบายไปในทิศทาง
เดียวกนั
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ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหาร
จดัการ ผา่นการจดัตั้งองคก์รในทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีบทบาทในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตาม
องคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เช่น การนาํเท่ียว การใหบ้ริการต่างๆ และดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวทุกภาค
ส่วนมีปฏิบติังานตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกนั แสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็น
นั้นอยูใ่นระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
แสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 

ตารางที ่4.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process of Service) 

 

ระดบัความสําคัญ 14. กระบวนการให้บริการ       
(Process of Service) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.96 .880 มาก 14.1 กระบวนการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว  3.53 .873 มาก 
3.93 .923 มาก 14.2 กระบวนการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
3.58 .834 มาก 

3.66 .778 มาก 14.3 กระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันา
และปรับปรุงใหมี้คุณภาพ 

3.49 .810 ปานกลาง 

3.81 .724 มาก 14.4 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
มีจาํนวนผูใ้หบ้ริการท่ีเพียงพอกบัลูกคา้ 

3.50 .826 ปานกลาง 

3.77 .779 มาก 14.5 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
มีระบบการบริการท่ีไดม้าตรฐานสากล  

3.38 .811 ปานกลาง 

3.8235 .62138 มาก รวม 3.4945 .63748 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.17 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมมีระดบัความสําคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 14.3 กระบวนการใหบ้ริการมี
การพฒันาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ 14.5 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีระบบการบริการ
ท่ีไดม้าตรฐานสากล 14.4 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีจาํนวนผูใ้ห้บริการท่ีเพียงพอกบั
ลูกค้า 14.2 กระบวนการให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และ14.1 
กระบวนการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปาน
กลาง  3 ด้าน  ได้แ ก่  14.5 ท่ีพัก  ร้านอาหาร  ร้านขายของท่ีระลึก  มีระบบการบริการท่ีได้
มาตรฐานสากล 14.3 กระบวนการให้บริการมีการพฒันาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ 14.4 ท่ีพกั 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีจาํนวนผูใ้หบ้ริการท่ีเพียงพอกบัลูกคา้ และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 14.1 กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว และ 14.2 กระบวนการให้บริการมีความถูกตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.15 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) 
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14.1 กระบวนการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว 

14.2 กระบวนการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้

14.3 กระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันาและ
ปรับปรุงใหมี้คุณภาพ

14.4 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มี
จาํนวนผูใ้หบ้ริการท่ีเพียงพอกบัลูกคา้

14.5 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มี
ระบบการบริการท่ีไดม้าตรฐานสากล 
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เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process of Service) มาวิเคราะห์
ดว้ยวิธี (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว และ
ดา้นกระบวนการให้บริการมีความถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียว
ให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมาก
เช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพให้อยู่
ในระดบัมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันาและปรับปรุงให้
มีคุณภาพ และดา้นท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีระบบการบริการท่ีไดม้าตรฐานสากลซ่ึง
แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจใน
ประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรก็
ตามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีจาํนวน
ผูใ้หบ้ริการท่ีเพียงพอกบัลูกคา้ แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย 
แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์รควรทาํ
การรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 
ตารางที ่4.18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) 

 

ระดบัความสําคัญ 15. สภาพแวดล้อมด้านผลติภัณฑ์และ
สถานประกอบการ (Physical Evidence) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.90 .866 มาก 15.1 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความ
สะดวก 

3.46 .815 ปานกลาง 

3.92 .843 มาก 15.2 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็น
ระเบียบ 

3.63 .941 มาก 

3.77 .770 มาก 15.3 จงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความ
เป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต 

4.54 .721 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
 

ระดบัความสําคัญ 15. สภาพแวดล้อมด้านผลติภัณฑ์และ
สถานประกอบการ (Physical Evidence) 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.74 .767 มาก 15.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีใน

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
3.40 .904 ปานกลาง 

3.81 .720 มาก 15.5 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพการจราจร
คล่องตวั 

2.46 1.176 นอ้ย 

3.8285 .64446 มาก รวม 3.4985 .58502 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.18 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ โดยรวมมีระดบัความสําคญั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
15.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 15.3 จงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้ง
ความเป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต 15.5 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพการจราจรคล่องตวั 15.1 
จงัหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก และ 15.2 จงัหวดั
บุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็นระเบียบ ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่น
ระดบัน้อย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 15.5 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพการจราจรคล่องตวั อยู่ในระดบัปานกลาง 2 
ดา้น ไดแ้ก่ 15.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 15.1 จงัหวดับุรีรัมยมี์
ความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก อยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 15.2 
จงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็นระเบียบ และอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่ 15.3 จงัหวดั
บุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความเป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต ตามลาํดบั 
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ภาพที ่4.16 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดลอ้มด้านผลิตภณัฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) 

 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ 
(Physical Evidence) มาวิเคราะห์ดว้ยวิธี (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนก
ขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็นระเบียบ 
ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเดน็นั้นอยูร่ะดบั
มาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นนอ้ย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งให้
ความสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว  และด้านจังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพการจราจรคล่องตัว ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบั
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15.1 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมดา้น
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความ
สะดวก
15.2 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็น
ระเบียบ

15.3 จงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความ
เป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวถีิชีวติ

15.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีใน
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว

15.5 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพการจราจร
คล่องตวั
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น้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถ
เปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความเป็นดั้ งเดิม
ของวฒันธรรมและวิถีชีวิต แสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย แต่
นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์รควรทาํ
การรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 
ตารางที ่4.19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) 

 
ระดบัความสําคัญ 16. การรับรู้ทางการท่องเที่ยว 

(Perception) 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
3.80 .746 มาก 16.1 จงัหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการ

ท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทาง
แก่นกัท่องเท่ียว 

3.40 .988 ปานกลาง 

3.72 .758 มาก 16.2 จงัหวดัฯ มีการรณรงคร์วมถึงรายงาน
สถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั 
ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่
นกัท่องเท่ียว 

3.27 .946 ปานกลาง 

3.69 .764 มาก 16.3 จงัหวดัฯ มีการจดัทาํส่ือความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสม 

3.48 .849 ปานกลาง 

3.62 .805 มาก 16.4 จงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึน 

3.43 .838 ปานกลาง 

3.33 .938 ปานกลาง 16.5 จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจกวา่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน 

3.66 .752 มาก 

3.6310 .63722 มาก รวม 3.4470 .73902 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.19 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 16.5 จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็น
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจกว่าแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน และอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 16.4 จงัหวดัฯ 
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึน 16.3 จงัหวดัฯ มีการจดัทาํส่ือ
ความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 16.2 จงัหวดัฯ มีการรณรงคร์วมถึงรายงาน
สถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักท่องเท่ียว และ 
16.1 จังหวัดฯ  มีการส่ือสารข้อมูลด้านการท่องเท่ียวท่ี เป็นประโยชน์ ก่อนการเดินทางแก่
นกัท่องเท่ียว ตามลาํดบั 

ส่วนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
การรับรู้ทางการท่องเท่ียว โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 15.5 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพการจราจรคล่องตวั อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 16.2 จงั
หวดัฯ มีการรณรงคร์วมถึงรายงานสถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว 16.1 จงัหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อน
การเดินทางแก่นกัท่องเท่ียว 16.4 จงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือ
พฒันาใหดี้ข้ึน 16.3 จงัหวดัฯ มีการจดัทาํส่ือความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ไดแ้ก่ 16.5 จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจกว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ตามลาํดบั 
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ภาพที ่4.17 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
 
เม่ือนําค่าเฉล่ียของระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) มาวิเคราะห์ดว้ยวิธี 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดัฯ มีการจดัทาํส่ือความรู้เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ใน
ระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุด
แขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว
ท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทางแก่นักท่องเท่ียว และดา้นจงัหวดัฯ มีการรณรงคร์วมถึงรายงาน
สถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวซ่ึงแสดง
ถึง นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัมาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ประเด็นนั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งให้ความสําคญัและหาวิธีการในการแกไ้ข
ปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การ
ปรับปรุงหรือพฒันาให้ดีข้ึน ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ย

ความสําคญัน้อย

16.1 จงัหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทางแก่
นกัท่องเท่ียว
16.2 จงัหวดัฯ มีการรณรงคร์วมถึงรายงาน
สถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั ภยั
พิบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว
16.3 จงัหวดัฯ มีการจดัทาํส่ือความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม

16.4 จงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึน

16.5 จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจกวา่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน
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และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้า่ไม่ค่อยมีความสาํคญั
มากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
กว่าแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อย แต่
นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์รควรทาํ
การรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 

4.4 การทดสอบสมมติฐานด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

 
สมมติฐาน H0 = ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิง

กีฬาต่างกนั 
 H1 = ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิง

กีฬาไม่ต่างกนั 
 

ตารางที ่4.20 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยว

เชิงกฬีา 
เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. 

ค่าสถิติ 
T-test 

Sig. 

7. การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
 

ชาย 4.15 2.078 2.858 .499 
หญิง 4.29 1.979 

8. จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ชาย 1.61 .764 2.634 .520 
หญิง 1.57 .706 

9. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  ชาย 1.30 .460 17.370 .033* 
หญิง 1.40 .492 

10. พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ชาย 1.55 1.077 17.406 .029* 
หญิง 1.34 .864 

11. การคา้งแรม ชาย 1.30 .460 17.370 .033* 
หญิง 1.40 .492 

12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ชาย 2.18 .880 .584 .428 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยว

เชิงกฬีา 
เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. 

ค่าสถิติ 
T-test 

Sig. 

หญิง 2.11 .916 
13. ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ชาย 1.51 .709 15.911 .003* 
 หญิง 1.30 .629   
14. ความถ่ีในการท่องเท่ียว ชาย 1.51 .709 15.911 .003* 
 หญิง 1.30 .629   

 
หมายเหตุ: *Sig. < 0.05 

 
ตาราง 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว พาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียว การคา้งแรม ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว และความถ่ีในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนั
กับเพศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แล้วนําสู่การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว ้
(Crosstabs) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.21 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของเพศกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง 
 

เพศ ผู้ร่วมเดนิทาง 
รวม 

1-3 คน 4-6 คน มากกว่า 6 คนขึน้ไป 

ชาย 
จาํนวน 124 58 10 192 
%  64.6% 30.2% 5.2% 100.0% 

หญิง 
จาํนวน 114 86 8 208 
%  54.8% 41.3% 3.8% 100.0% 

รวม 
จํานวน 238 144 18 400 
%  59.5% 36.0% 4.5% 100.0% 
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จากตารางท่ี 4.21 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวเพศชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทาง อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 64.6 ขณะท่ีนักท่องเท่ียวเพศหญิงส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทาง อยูท่ี่ 1-3 คน ท่ีร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ 4-6 คน ท่ีร้อย
ละ 41.3  โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.22 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของเพศกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นพาหนะในการเดินทาง 
 

เพศ 
พาหนะในการเดนิทาง 

รวม รถส่วนบุคคล  รถโดยสาร
ประจําทาง 

รถไฟ เคร่ืองบิน 

ชาย 
จาํนวน 146 13 6 27 192 
%  76.0% 6.8% 3.1% 14.1% 100.0% 

หญิง 
จาํนวน 174 16 0 18 208 
%  83.7% 7.7% 0.0% 8.7% 100.0% 

รวม 
จํานวน 320 29 6 45 400 
%  80.0% 7.2% 1.5% 11.2% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวเพศชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวดา้นพาหนะในการเดินทาง โดยใชร้ถส่วนบุคคล ท่ีร้อยละ 70.0 ขณะท่ีนักท่องเท่ียวเพศ
หญิงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นพาหนะในการเดินทาง โดยใชร้ถส่วนบุคคล ท่ีร้อยละ 
83.7 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.23 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของเพศกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 

 

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวเพศชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวด้านการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 69.8 ขณะท่ีนักท่องเท่ียวเพศหญิงส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านการค้างแรม โดยค้างแรม ท่ีร้อยละ 59.6 โดยแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.24 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของเพศกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม 
 

เพศ 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่โดยรวม 

รวม ตํา่กว่า 1,000 
บาท 

1,000 - 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

มากกว่า 10,000 
บาทขึน้ไป 

ชาย 
จาํนวน 18 100 52 22 192 
%  9.4% 52.1% 27.1% 11.5% 100.0% 

หญิง 
จาํนวน 10 127 53 18 208 
%  4.8% 61.1% 25.5% 8.7% 100.0% 

รวม 
จํานวน 28 227 105 40 400 
%  7.0% 56.8% 26.2% 10.0% 100.0% 

 

เพศ การค้างแรม 
รวม 

ค้างแรม ไม่ค้างแรม 

ชาย 
จาํนวน 134 58 192 
%  69.8% 30.2% 100.0% 

หญิง 
จาํนวน 124 84 208 
%  59.6% 40.4% 100.0% 

รวม 
จํานวน 258 142 400 
%  64.5% 35.5% 100.0% 
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จากตารางท่ี 4.24 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวเพศชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม อยูท่ี่ 1,000 - 5,000 บาท ท่ีร้อยละ 52.1 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวเพศ
หญิงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม อยูท่ี่ 1,000 - 5,000 บาท ท่ีร้อย
ละ 61.1 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.25 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของเพศกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว 
 

เพศ ความถี่ในการท่องเทีย่ว 
รวม 

1-5 คร้ัง 6-10 คร้ัง มากกว่า 10 คร้ังขึน้ไป 

ชาย 
จาํนวน 119 49 24 192 
%  62.0% 25.5% 12.5% 100.0% 

หญิง 
จาํนวน 164 25 19 208 
%  78.8% 12.0% 9.1% 100.0% 

รวม 
จํานวน 283 74 43 400 
%  70.8% 18.5% 10.8% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวเพศชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1-5 คร้ังต่อปี ท่ีร้อยละ 62.0 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวเพศหญิง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-5 คร้ังต่อปี ท่ีร้อยละ 78.8 
โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.26 ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอายกุบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
นักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

กลุ่มอายุ ค่าเฉลีย่ S.D. 
ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

7. การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
 

Gen–Y (15-35 ปี) 4.39 1.977 4.500 .012* 
Gen–X (36-50 ปี) 3.62 2.146 

Gen-B (51-69 ปี) 4.08 1.932 

8. จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว Gen–Y (15-35 ปี) 1.58 .721 0.75 .928 
Gen–X (36-50 ปี) 1.61 .814 
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ตารางที ่4.26 (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
นักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

กลุ่มอายุ ค่าเฉลีย่ S.D. 
ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

9. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  Gen-B (51-69 ปี) 1.63 .647   

 Gen–Y (15-35 ปี) 1.50 .604 4.762 .009* 

 Gen–X (36-50 ปี) 1.30 .488   

 Gen-B (51-69 ปี) 1.29 .464   
10. พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว Gen–Y (15-35 ปี) 1.41 .960 1.957 .143 

Gen–X (36-50 ปี) 1.61 1.102 
Gen-B (51-69 ปี) 1.21 .658 

11. การคา้งแรม Gen–Y (15-35 ปี) 1.37 .458 1.142 .320 
Gen–X (36-50 ปี) 1.31 .466 
Gen-B (51-69 ปี) 1.25 .442 

12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว Gen–Y (15-35 ปี) 2.10 .861 1.316 .269 
Gen–X (36-50 ปี) 2.29 .971 

Gen-B (51-69 ปี) 2.17 1.090 
13. ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว Gen–Y (15-35 ปี) 2.36 .731 .890 .411 

Gen–X (36-50 ปี) 2.49 .868 
Gen-B (51-69 ปี) 2.42 .776 

14. ความถ่ีในการท่องเท่ียว Gen–Y (15-35 ปี) 1.39 .679 .099 .906 
Gen–X (36-50 ปี) 1.40 .634 
Gen-B (51-69 ปี) 1.46 .779 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
ตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายท่ีุต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว และผูร่้วม
เดินทางท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัอายอุยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แลว้นาํสู่การวิเคราะห์
แจกแจงแบบตารางไขว ้(Crosstabs)  และเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.27 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของกลุ่มอายุกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 

 

กลุ่มอายุ 
การเลือกใช้ส่ือก่อนการท่องเทีย่ว 

รวม ญาต/ิคน
รู้จัก (ปาก
ต่อปาก) 

โทรทศัน์/
วทิยุ 

แผ่นป้าย/
ประกาศ 

วารสาร/
หนังสือพมิพ์ 

เวบ็ไซ
ต์ 

ส่ือสังคม
ออนไลน์ 

แอปพลเิค
ชันทาง
โทรศัพท์ 

Y 
จาํนวน 54 24 9 12 72 121 7 299 
%  18.1% 8.0% 3.0% 4.0% 24.1% 40.5% 2.3% 100.0% 

X 
จาํนวน 19 18 0 2 13 24 1 77 
%  24.7% 23.4% 0.0% 2.6% 16.9% 31.2% 1.3% 100.0% 

B 
จาํนวน 3 5 1 1 6 8 0 24 
%  12.5% 20.8% 4.2% 4.2% 25.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

Total 
จํานวน 76 47 10 15 91 153 8 400 
%  19.0% 11.8% 2.5% 3.8% 22.8% 38.2% 2.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.27 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีร้อยละ 
40.5 ขณะท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มอายุ Gen–X (36-50 ปี) ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการ
เลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีร้อยละ 31.2 รองลงมาคือส่ือประเภท
ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) ท่ีร้อยละ 24.7 และนกัท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุGen–B (51-69 ปี) ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีร้อยละ 
33.3 รองลงมาคือส่ือประเภทเว็บไซต์ ท่ีร้อยละ 25.0 โดยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.28 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายุกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
เชิงกีฬา ดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 

 
อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (36-50 ปี) .765 .257 .003* 
Gen-B (51-69 ปี) .305 .426 .475 

Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.460 .469 .328 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี  4.28 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว มากกว่า 
กลุ่มอาย ุGen–X (36-50 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.29 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของกลุ่มอายุกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
 

กลุ่มอายุ ผู้ร่วมเดนิทางท่องเทีย่ว 
รวม 

1-3 คน 4-6 คน มากกว่า 6 คนขึน้ไป 

Y 
จาํนวน 166 116 17 299 
%  55.5% 38.8% 5.7% 100.0% 

X 
จาํนวน 55 21 1 77 
%  71.4% 27.3% 1.3% 100.0% 

B 
จาํนวน 17 7 0 24 
%  70.8% 29.2% 0.0% 100.0% 

รวม 
จาํนวน 238 144 18 400 
%  59.5% 36.0% 4.5% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.29 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1-3 คน ท่ีร้อยละ 55.5 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียว
กลุ่มอาย ุGen–X (36-50 ปี) ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1-
3 คน  ท่ี ร้อยละ 71.4 และนักท่องเท่ียวกลุ่มอายุ Gen–B (51-69 ปี) ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
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ท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 70.8 โดยแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.30 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายุกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

เชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
 

อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (36-50 ปี) .693 .284 .015* 
Gen-B (51-69 ปี) .622 .472 .188 

Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.070 .520 .892 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี  4.30 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว มากกว่า กลุ่มอาย ุ
Gen–X (36-50 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.31 ความแตกต่างระหวา่งสถานภาพกบักบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิง

กีฬา 
 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยว

เชิงกฬีา 
สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. 

ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

7. การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
 

โสด 4.38 2.000 4.270 .015* 
สมรส 3.68 2.061 

หยา่ร้าง / หมา้ย 3.56 1.878 
8. จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว โสด 1.57 .722 2.394 .093 

สมรส 1.60 .744 
หยา่ร้าง / หมา้ย 2.11 .928 

9. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  โสด 1.50 .859 6.665 .001* 
สมรส 1.24 .514 

หยา่ร้าง / หมา้ย 1.33 .500 
10. พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว โสด 1.47 1.010 1.361 .258 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยว

เชิงกฬีา 
สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. 

ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

 สมรส 1.36 .882   
หยา่ร้าง / หมา้ย - - 

11. การคา้งแรม โสด 1.36 .481 .382 .682 
สมรส 1.35 .479 

หยา่ร้าง / หมา้ย 1.22 .441 
12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว โสด 2.20 .890 4.130 .017* 

สมรส 1.94 .931 
หยา่ร้าง / หมา้ย 1.67 .500 

13. ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว โสด 2.33 .748 6.875 .001* 
สมรส 2.59 .763 

หยา่ร้าง / หมา้ย 3.00 .707 
14. ความถ่ีในการท่องเท่ียว โสด 1.38 .674 2.057 .129 

สมรส 1.51 .698 
หยา่ร้าง / หมา้ย 1.11 .333 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
ตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า สถานภาพท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ท่ี
แตกต่างกนักบัสถานภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แลว้นาํสู่การวิเคราะห์แจกแจงแบบ
ตารางไขว ้(Crosstabs)  และเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.32 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 

 

สถานภาพ 
การเลือกใช้ส่ือก่อนการท่องเทีย่ว 

รวม ญาต/ิคน
รู้จัก (ปาก
ต่อปาก) 

โทรทศัน์/
วทิยุ 

แผ่นป้าย/
ประกาศ 

วารสาร/
หนังสือพมิพ์ 

เวบ็ไซต์ 
ส่ือสังคม
ออนไลน์ 

แอปพลเิค
ชันทาง
โทรศัพท์ 

โสด 
จาํนวน 54 33 9 11 63 137 6 313 
%  17.3% 10.5% 2.9% 3.5% 20.1% 43.8% 1.9% 100.0% 

สมรส 
จาํนวน 22 9 1 4 26 14 2 78 
%  28.2% 11.5% 1.3% 5.1% 33.3% 17.9% 2.6% 100.0% 

หยา่ร้าง / หมา้ย 
จาํนวน 0 5 0 0 2 2 0 9 
%  0.0% 55.6% 0.0% 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 76 47 10 15 91 153 8 400 
%  19.0% 11.8% 2.5% 3.8% 22.8% 38.2% 2.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.32 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การท่องเท่ียวด้านการเลือกใช้ส่ือก่อนการท่องเท่ียว ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีร้อยละ 43.8 
ขณะท่ีนักท่องเท่ียวสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อน
การท่องเท่ียว ประเภทเวบ็ไซต ์ท่ีร้อยละ 33.3 และนกัท่องเท่ียวสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว ประเภทโทรทศัน์/วิทยุ ท่ีร้อยละ 
55.6 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.33 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

เชิงกีฬา ดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .698 .254 .006* 
หยา่ร้าง / หมา้ย .821 .679 .227 

สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย .124 .707 .861 
 

หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.33 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว มากกว่า สถานภาพสมรส 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.34 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ 
ผู้ร่วมเดนิทางท่องเทีย่ว 

รวม 
1-3 คน 4-6 คน 

มากกว่า 6 คน
ขึน้ไป 

โสด 
จาํนวน 170 128 15 313 
%  54.3% 40.9% 4.8% 100.0% 

สมรส 
จาํนวน 62 13 3 78 
%  79.5% 16.7% 3.8% 100.0% 

หยา่ร้าง / หมา้ย 
จาํนวน 6 3 0 9 
%  66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

Total 
จํานวน 238 144 18 400 
%  59.5% 36.0% 4.5% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.34 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1-3 คน ท่ีร้อยละ 54.3 รองลงมาอยูท่ี่ 4-6 คน ท่ีร้อย
ละ 40.9 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทาง
ท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 79.5  และนักท่องเท่ียวสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 66.7 โดยแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.35 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
เชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 

 
สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .261 .073 .000* 
หยา่ร้าง / หมา้ย .171 .194 .377 

สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.090 .202 .657 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.35 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว มากกว่า สถานภาพสมรส อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.36 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
รวม 

1 2 3 4 5 

โสด 
จาํนวน 72 127 96 14 4 313 
%  23.0% 40.6% 30.7% 4.5% 1.3% 100.0% 

สมรส 
จาํนวน 24 43 7 0 4 78 
%  30.8% 55.1% 9.0% 0.0% 5.1% 100.0% 

หยา่ร้าง / หมา้ย 
จาํนวน 3 6 0 0 0 9 
%  33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 99 176 103 14 8 400 
%  24.8% 44.0% 25.8% 3.5% 2.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.36 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การท่องเท่ียวด้านระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี  2 วัน  ท่ี ร้อยละ 40.6 ขณะท่ีนักท่องเท่ียว
สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี 2 วนั ท่ี
ร้อยละ 55.1 และนักท่องเท่ียวสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้น
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ระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี 2 วนั ท่ีร้อยละ 66.7 โดยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.37 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

เชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .269 .113 .018* 

หยา่ร้าง / หมา้ย .538 .301 .075 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย .269 .314 .392 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.37 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว มากกวา่ สถานภาพสมรส อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.38 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว 

รวม ตํ่ากวา่ 1,000 
บาท 

1,000 - 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

มากกวา่ 10,000 
บาทข้ึนไป 

โสด 
จาํนวน 24 192 68 29 313 
%  7.7% 61.3% 21.7% 9.3% 100.0% 

สมรส 
จาํนวน 4 33 32 9 78 
%  5.1% 42.3% 41.0% 11.5% 100.0% 

หยา่ร้าง / หมา้ย 
จาํนวน 0 2 5 2 9 
%  0.0% 22.2% 55.6% 22.2% 100.0% 

รวม 
จํานวน 28 227 105 40 400 
%  7.0% 56.8% 26.2% 10.0% 100.0% 
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จากตารางท่ี 4.38 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1,000 – 5,000 บาท ท่ีร้อยละ 61.3 ขณะท่ี
นักท่องเท่ียวสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใช้จ่ายโดยรวมในการ
ท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1,000 – 5,000 บาท ท่ีร้อยละ 42.3 และนักท่องเท่ียวสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว อยูท่ี่ 5,001 – 10,000 บาท ท่ี
ร้อยละ 55.6 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.39 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

เชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส -.264 .095 .006* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.674 .254 .008* 

สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.410 .264 .121 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.39 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียว น้อยกว่า สถานภาพ
สมรส และ หยา่ร้าง / หมา้ยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.40 ความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
เชิงกีฬา 

 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ

นักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. 

ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

7. การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.20 2.208 1.021 .361 
ปริญญาตรี 4.30 1.965 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.91 2.133 
8. จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1.80 .790 6.519 .002* 

ปริญญาตรี 1.62 .737 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1.33 .610 

9. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1.67 .689 4.453 .021* 
ปริญญาตรี 1.41 .566 

สูงกวา่ปริญญาตรี 1.46 .531 
10. พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1.24 .522 1.736 .254 

ปริญญาตรี 1.49 1.035 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1.39 .973 

11. การคา้งแรม ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1.51 .505 3.322 .037* 
ปริญญาตรี 1.34 .476 

สูงกวา่ปริญญาตรี 1.29 .457 
12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1.84 .898 5.304 .005* 

ปริญญาตรี 2.13 .820 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2.38 1.126 

13. ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 2.37 .906 .470 .625 
ปริญญาตรี 2.41 .751 

สูงกวา่ปริญญาตรี 2.32 .696 
14. ความถ่ีในการท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1.41 .674 1.443 .237 

ปริญญาตรี 1.43 .704 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1.28 .539 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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ตาราง 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ผูร่้วม
เดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม และระยะเวลาในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัระดบัการศึกษาอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แลว้นาํสู่การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว ้(Crosstabs)  และ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.41 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นจุดประสงคก์ารท่องเท่ียว 
 

ระดบัการศึกษา 
จุดประสงค์การท่องเที่ยว 

รวม เพ่ือชมการ
แข่งขันกฬีา 

เพ่ือเข้าชมสถานที่
จัดการแข่งขันกฬีา 

อ่ืนๆ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 21 17 11 49 
%  42.9% 34.7% 22.4% 100.0% 

ปริญญาตรี 
จาํนวน 151 88 43 282 
%  53.5% 31.2% 15.2% 100.0% 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 51 13 5 69 
%  73.9% 18.8% 7.2% 100.0% 

รวม 
จํานวน 223 118 59 400 
%  55.8% 29.5% 14.8% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.41 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นจุดประสงคก์ารท่องเท่ียว เพื่อชมการแข่งขนักีฬา ท่ีร้อยละ 42.9 
รองลงมาเพื่อเขา้ชมสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬา ท่ีร้อยละ 34.7 ขณะท่ีนักท่องเท่ียวระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นจุดประสงคก์ารท่องเท่ียว เพื่อชมการแข่งขนั
กีฬา ท่ีร้อยละ 53.5 และนักท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นจุดประสงคก์ารท่องเท่ียว เพื่อชมการแข่งขนักีฬา ท่ีร้อยละ 73.9 โดยแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.42 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นจุดประสงคก์ารท่องเท่ียว 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .179 .112 .111 

สูงกวา่ปริญญาตรี .463 .135 .001* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี .284 .097 .004* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.42 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นจุดประสงค์การท่องเท่ียว มากกว่า ระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นจุดประสงคก์ารท่องเท่ียว มากกว่า ระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.43 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
 

ระดบัการศึกษา 
ผู้ร่วมเดนิทางท่องเทีย่ว 

รวม 
1-3 คน 4-6 คน 

มากกว่า 6 คน
ขึน้ไป 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 22 21 6 49 
%  44.9% 42.9% 12.2% 100.0% 

ปริญญาตรี 
จาํนวน 178 93 11 282 
%  63.1% 33.0% 3.9% 100.0% 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 38 30 1 69 
%  55.1% 43.5% 1.4% 100.0% 

รวม 
จํานวน 238 144 18 400 
%  59.5% 36.0% 4.5% 100.0% 
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จากตารางท่ี 4.43 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 44.9 ขณะท่ี
นักท่องเท่ียวระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทาง
ท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1-3 คน ท่ีร้อยละ 63.1 และนกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1-3 คน ท่ีร้อยละ 55.1 โดยแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.44 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .266 .089 .003* 

สูงกวา่ปริญญาตรี .210 .108 .052 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.056 .077 .470 

 

หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 
จากตารางท่ี 4.44 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ด้านผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว มากกว่า ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.45 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 
 

ระดบัการศึกษา การค้างแรม 
รวม 

ค้างแรม ไม่ค้างแรม 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 24 25 49 
%  49.0% 51.0% 100.0% 

ปริญญาตรี 
จาํนวน 185 97 282 
%  65.6% 34.4% 100.0% 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 49 20 69 
%  71.0% 29.0% 100.0% 
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ตารางที ่4.45 (ต่อ) 
 

ระดบัการศึกษา การค้างแรม 
รวม 

ค้างแรม ไม่ค้างแรม 
จํานวน 258 142 400 

รวม %  64.5% 35.5% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.45 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 49.0 ขณะท่ีนักท่องเท่ียว
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อย
ละ 65.6 และนักท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 71.0 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.46 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .166 .074 .025* 

สูงกวา่ปริญญาตรี .220 .089 .014* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี .054 .064 .398 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.46 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม มากกวา่ ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.47 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขวข่องระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
รวม 

1 2 3 4 5 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 20 20 7 1 1 49 
%  40.8% 40.8% 14.3% 2.0% 2.0% 100.0% 

ปริญญาตรี 
จาํนวน 63 132 74 12 1 282 
%  22.3% 46.8% 26.2% 4.3% 0.4% 100.0% 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 16 24 22 1 6 69 
%  23.2% 34.8% 31.9% 1.4% 8.7% 100.0% 

รวม 
จํานวน 99 176 103 14 8 400 
%  24.8% 44.0% 25.8% 3.5% 2.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.47 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1 และ 2 วนั ท่ีร้อยละ 40.8 
ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใน
การท่องเท่ียว อยู่ท่ี 2 วนั ท่ีร้อยละ 46.8 และนักท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี 2 วนั ท่ีร้อยละ 34.8 โดย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.48 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.298 .138 .031* 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.540 .166 .001* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.242 .119 .043* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.48 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว น้อยกว่า ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว น้อยกว่า ระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.49 ความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
นักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. 
ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

7. การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
 

ขา้ราชการ 3.81 2.183 1.475 .209 
พนกังานเอกชน 4.38 1.847 

กิจการส่วนตวั 4.38 2.217 
นกัศึกษา 4.18 2.071 
อ่ืนๆ 3.00 2.646 

8. จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ขา้ราชการ 1.65 .807 .925 .449 
พนกังานเอกชน 1.63 .756 
กิจการส่วนตวั 1.57 .712 
นกัศึกษา 1.46 .604 
อ่ืนๆ 1.33 .577 

9. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  ขา้ราชการ 1.42 .593 5.789 .000* 
พนกังานเอกชน 1.33 .483 
กิจการส่วนตวั 1.59 .613 
นกัศึกษา 1.67 .692 
อ่ืนๆ 1.67 .577 

10. พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ขา้ราชการ 1.35 .855 .961 .429 
พนกังานเอกชน 1.48 1.033 
กิจการส่วนตวั 1.29 .750 
นกัศึกษา 1.57 1.124 
อ่ืนๆ 1.33 .577 

11. การคา้งแรม ขา้ราชการ 1.35 .480 3.369 .010* 
พนกังานเอกชน 1.28 .448 
กิจการส่วนตวั 1.43 .499 
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
นักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. 
ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

 นกัศึกษา 1.50 .504   
อ่ืนๆ 1.33 .577 

12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ขา้ราชการ 2.03 .917 2.049 .087 
พนกังานเอกชน 2.25 .804 
กิจการส่วนตวั 1.92 .848 
นกัศึกษา 2.17 1.101 
อ่ืนๆ 2.00 1.000 

13. ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ขา้ราชการ 2.44 .678 5.694 .000* 
พนกังานเอกชน 2.52 .752 
กิจการส่วนตวั 2.35 .953 
นกัศึกษา 2.07 .565 
อ่ืนๆ 1.67 .577 

14. ความถ่ีในการท่องเท่ียว ขา้ราชการ 1.49 .700 .831 .506 
พนกังานเอกชน 1.39 .715 
กิจการส่วนตวั 1.30 .586 
นกัศึกษา 1.40 .597 
อ่ืนๆ 1.67 1.155 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
ตาราง 4.49 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกัน โดยมีปัจจยัท่ีต่างกันคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม และ
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัอาชีพอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
แลว้นาํสู่การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว ้(Crosstabs)  และเปรียบเทียบเชิงซอ้นรายคู่ โดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.50 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของอาชีพกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 

 

อาชีพ ผู้ร่วมเดนิทางท่องเทีย่ว 
รวม 

1-3 คน 4-6 คน มากกว่า 6 คนขึน้ไป 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
จาํนวน 49 24 4 77 
%  63.6% 31.2% 5.2% 100.0% 

พนกังานเอกชน 
จาํนวน 125 59 1 185 
%  67.6% 31.9% 0.5% 100.0% 

กิจการส่วนตวั 
จาํนวน 30 29 4 63 
%  47.6% 46.0% 6.3% 100.0% 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
จาํนวน 33 30 9 72 
%  45.8% 41.7% 12.5% 100.0% 

อ่ืนๆ 
จาํนวน 1 2 0 3 
%  33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 238 144 18 400 
%  59.5% 36.0% 4.5% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.50 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1-3 คน ท่ีร้อยละ 63.6 ขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทาง
ท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 67.6 นักท่องเท่ียวประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 47.6 นักท่องเท่ียว
ประกอบอาชีพนกัเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 45.8 และนักท่องเท่ียวประกอบอาชีพอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อยู่ท่ี 4-6 คน ท่ีร้อยละ 66.7 โดยแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 



186 

ตารางที ่4.51 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิง
กีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .086 .077 .266 
กิจการส่วนตวั -.172 .097 .076 
นกัศึกษา -.251 .093 .007* 

อ่ืนๆ -.251 .334 .453 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.258 .083 .002* 

นกัศึกษา -.337 .079 .000* 

อ่ืนๆ -.337 .331 .309 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.079 .098 .419 
อ่ืนๆ -.079 .336 .813 

นกัศึกษา อ่ืนๆ 0.000 .335 1.000 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.51 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ด้านผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว น้อยกว่า อาชีพนักศึกษา และ
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผู ้
ร่วมเดินทางท่องเท่ียว นอ้ยกวา่ อาชีพกิจการส่วนตวั และนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ตารางที ่4.52 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของอาชีพกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 

 

อาชีพ การค้างแรม 
รวม 

ค้างแรม ไม่ค้างแรม 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
จาํนวน 50 27 77 
%  64.9% 35.1% 100.0% 

พนกังานเอกชน 
จาํนวน 134 51 185 
%  72.4% 27.6% 100.0% 

กิจการส่วนตวั 
จาํนวน 36 27 63 
%  57.1% 42.9% 100.0% 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
จาํนวน 36 36 72 
%  50.0% 50.0% 100.0% 

อ่ืนๆ 
จาํนวน 2 1 3 
%  66.7% 33.3% 100.0% 

รวม 
จํานวน 258 142 400 
%  64.5% 35.5% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.52 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 64.9 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียว
ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ี
ร้อยละ 72.4 นกัท่องเท่ียวประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการ
คา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 57.1 นักท่องเท่ียวประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรมและไม่ทาํการคา้งแรม ท่ีร้อยละ50 และร้อย
ละ 50 ตามลาํดบั และนกัท่องเท่ียวประกอบอาชีพอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการ
คา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 66.7 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.53 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิง
กีฬา ดา้นการคา้งแรม 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .075 .064 .244 
กิจการส่วนตวั -.078 .080 .333 
นกัศึกษา -.149 .078 .055 
อ่ืนๆ .017 .279 .950 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.153 .069 .027* 

นกัศึกษา -.224 .066 .001* 

อ่ืนๆ -.058 .276 .834 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.071 .082 .382 
อ่ืนๆ .095 .280 .734 

นกัศึกษา อ่ืนๆ .167 .279 .551 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.53 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ด้านการค้างแรม น้อยกว่า อาชีพกิจการส่วนตัว และ
นกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.54 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของอาชีพกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว 

 

อาชีพ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว 

รวม ตํา่กว่า 
1,000 บาท 

1,000 - 
5,000 บาท 

5,001 - 
10,000 บาท 

มากกว่า 10,000 
บาทขึน้ไป 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
จาํนวน 2 45 24 6 77 
%  2.6% 58.4% 31.2% 7.8% 100.0% 

พนกังานเอกชน 
จาํนวน 6 99 57 23 185 
%  3.2% 53.5% 30.8% 12.4% 100.0% 

กิจการส่วนตวั 
จาํนวน 11 29 13 10 63 
%  17.5% 46.0% 20.6% 15.9% 100.0% 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
จาํนวน 8 52 11 1 72 
%  11.1% 72.2% 15.3% 1.4% 100.0% 

อ่ืนๆ 
จาํนวน 1 2 0 0 3 
%  33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 28 227 105 40 400 
%  7.0% 56.8% 26.2% 10.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.54 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ท่ี
ร้อยละ 58.4 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 53.5 นกัท่องเท่ียวประกอบ
อาชีพกิจการส่วนตวั ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว อยู่
ท่ี 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 46.0 นักท่องเท่ียวประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 
72.2 และนักท่องเท่ียวประกอบอาชีพอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านค่าใช้จ่าย
โดยรวมในการท่องเท่ียว อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 66.7 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.55 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิง
กีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน -.083 .101 .413 
กิจการส่วนตวั .092 .126 .466 
นกัศึกษา .372 .122 .002* 

อ่ืนๆ .775 .438 .078 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั .175 .109 .108 
นกัศึกษา .455 .103 .000* 

อ่ืนๆ .858 .433 .048* 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา .280 .128 .030* 

อ่ืนๆ .683 .440 .121 
นกัศึกษา อ่ืนๆ .403 .439 .359 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.55 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว มากกว่า อาชีพนกัศึกษา 
และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้น
ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว มากกว่า อาชีพนักศึกษา และอ่ืนๆ และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
กิจการส่วนตวั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมในการ
ท่องเท่ียว มากกวา่ อาชีพนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.56 ความแตกต่างระหว่างระดับรายได้ต่อเดือนกับกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ

นักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ค่าเฉลีย่ S.D. 

ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

7. การ เลือกใช้ ส่ื อ ก่อนการ
ท่องเท่ียว 

 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 3.84 2.225 2.199 .068 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 4.05 2.048 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 4.57 1.889 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 4.14 1.849 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 3.78 2.324 

8. จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 1.60 .654 .206 .935 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 1.57 .770 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 1.58 .705 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 1.63 .843 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 1.69 .738 

9. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 1.76 .679 7.296 .000* 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 1.41 .582 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 1.48 .560 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 1.43 .558 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 1.06 .246 

10. พาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 1.20 .505 1.076 .368 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 1.48 .980 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 1.43 1.038 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 1.63 1.215 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 1.44 .840 

11. การคา้งแรม ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 1.56 .503 5.890 .000* 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 1.33 .471 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 1.38 .486 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 1.06 .236 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 1.41 .499 

12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.00 1.087 1.1918 .107 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 2.15 .879 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 2.08 .821 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 2.49 .951 
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ตารางที ่4.56 (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ

นักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ค่าเฉลีย่ S.D. 

ค่าสถิติ 
F-test 

Sig. 

 มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 1.41 .499   
12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.00 1.087 1.1918 .107 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 2.15 .879 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 2.08 .821 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 2.49 .951 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 2.25 .950 

13. ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการ
ท่องเท่ียว 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.04 .706 4.204 .002* 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 2.31 .684 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 2.53 .777 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 2.49 .702 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 2.44 .948 

14. ความถ่ีในการท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 1.29 .626 4.060 .003* 
ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 1.31 .599 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 1.41 .666 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท 1.80 .901 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 1.44 .669 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

ตาราง 4.56 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้ง
แรม ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว และความถ่ีในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 แล้วนําสู่การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว ้
(Crosstabs)  และเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.57 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ผู้ร่วมเดนิทาง 
รวม 

1-3 คน 4-6 คน มากกว่า 6 คนขึน้ไป 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 
จาํนวน 17 22 6 45 
%  37.8% 48.9% 13.3% 100.0% 

ตั้งแต่ 10,000 - 15,000 บาท 
จาํนวน 81 41 6 128 
%  63.3% 32.0% 4.7% 100.0% 

ตั้งแต่ 15,001 - 30,000 บาท 
จาํนวน 89 66 5 160 
%  55.6% 41.2% 3.1% 100.0% 

ตั้งแต่ 30,001 - 45,000 บาท 
จาํนวน 21 13 1 35 
%  60.0% 37.1% 2.9% 100.0% 

มากกวา่ 45,000 บาท 
จาํนวน 30 2 0 32 
%  93.8% 6.2% 0.0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 238 144 18 400 
%  59.5% 36.0% 4.5% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.57 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทาง อยูท่ี่ 4-6 คน ท่ีร้อยละ 48.9 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวมีรายได้
ตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทาง อยู่ท่ี 1-3 คน ท่ี
ร้อยละ 63.3 นักท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ดา้นผูร่้วมเดินทางอยูท่ี่ 1-3 คน ท่ีร้อยละ 55.6 นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001-45,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางอยู่ท่ี 1-3 คน ท่ีร้อยละ 60.0 และนักท่องเท่ียวมี
รายไดม้ากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นผูร่้วมเดินทางอยู่ท่ี 1-3 
คน ท่ีร้อยละ 93.8 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.58 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .341 .098 .001* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .281 .095 .003* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .327 .127 .010* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .693 .130 .000* 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.061 .067 .363 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.015 .108 .893 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .352 .111 .002* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .046 .105 .659 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .413 .109 .000* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .366 .138 .008* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.58 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท  ตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และมากกว่า 
45,000 บาทข้ึนไป และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาทข้ึนไป และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาทข้ึนไป และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นผูร่้วมเดินทาง มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.59 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน การค้างแรม 
รวม 

ค้างแรม ไม่ค้างแรม 

ตํ่ากวา่ 10,000 
จาํนวน 20 25 45 
%  44.4% 55.6% 100.0% 

ตั้งแต่ 10,000 - 15,000 
จาํนวน 86 42 128 
%  67.2% 32.8% 100.0% 

ตั้งแต่ 15,001 - 30,000 
จาํนวน 100 60 160 
%  62.5% 37.5% 100.0% 

ตั้งแต่ 30,001 - 45,000 
จาํนวน 33 2 35 
%  94.3% 5.7% 100.0% 

มากกวา่ 45,000 
จาํนวน 19 13 32 
%  59.4% 40.6% 100.0% 

รวม 
จํานวน 258 142 400 
%  64.5% 35.5% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.59 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยไม่คา้งแรม ท่ีร้อยละ 55.6 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวมีรายได้
ตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อย
ละ 67.2 นักท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้น
การคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 62.5 นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อยละ 94.3 และนักท่องเท่ียวมีรายได้
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ท่ีร้อย
ละ 59.4 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.60 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .227 .081 .005* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .181 .079 .023* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .498 .105 .000* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .149 .108 .168 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.047 .055 .399 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .271 .089 .003* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.078 .092 .399 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .318 .087 .000* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.031 .091 .730 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.349 .114 .002* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.60 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตั้ งแต่ 10,000-15,000 บาท ตั้ งแต่ 15,001-30,000 บาท  และตั้ งแต่ 30,001-45,000 บาท และ
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 10,000-15,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และ
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และ
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 30,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม น้อยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.61 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่โดยรวม 

รวม ตํ่ากว่า 1,000 
บาท 

1,000 - 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

มากกว่า 
10,000  

บาทขึน้ไป 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 
จาํนวน 8 29 6 2 45 
%  17.8% 64.4% 13.3% 4.4% 100.0% 

ตั้งแต่ 10,000 - 15,000 
บาท 

จาํนวน 6 86 26 10 128 
%  4.7% 67.2% 20.3% 7.8% 100.0% 

ตั้งแต่ 15,001 - 30,000 
บาท 

จาํนวน 7 83 49 21 160 
%  4.4% 51.9% 30.6% 13.1% 100.0% 

ตั้งแต่ 30,001 - 45,000 
บาท 

จาํนวน 1 19 12 3 35 
%  2.9% 54.3% 34.3% 8.6% 100.0% 

มากกวา่ 45,000 บาท 
จาํนวน 6 10 12 4 32 
%  18.8% 31.2% 37.5% 12.5% 100.0% 

รวม 
จํานวน 28 227 105 40 400 
%  7.0% 56.8% 26.2% 10.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.61 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม อยู่ท่ี 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 64.4 ขณะท่ี
นักท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้าย
เฉล่ียโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 67.2 นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 15,001-30,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม อยู่ท่ี 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 
51.9 นักท่องเท่ียวมีรายได้ตั้ งแต่ 30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียโดยรวม อยู่ท่ี 1,000-5,000 บาท ท่ีร้อยละ 54.3 และนักท่องเท่ียวมีรายได้มากกว่า 
45,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียโดยรวม อยู่ท่ี 5,001-
10,000 บาท ท่ีร้อยละ 37.5 โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.62 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียโดยรวม 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.268 .130 .040* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.481 .126 .000* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.441 .169 .009* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.393 .173 .024* 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.212 .089 .017* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.173 .143 .226 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.125 .148 .399 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .039 .140 .779 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .087 .145 .547 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .048 .183 .793 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.62 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียโดยรวม น้อยกว่า 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 10,000-15,000 บาท ตั้ งแต่ 15,001-30,000 บาท  ตั้ งแต่ 30,001-45,000 
บาท และมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 
บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียโดยรวม น้อยกว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.63 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ความถี่ในการท่องเทีย่ว 

รวม 
1-5 คร้ัง 6-10 คร้ัง 

มากกว่า 10 คร้ัง
ขึน้ไป 

ตํ่ากวา่ 10,000 
จาํนวน 36 5 4 45 
%  80.0% 11.1% 8.9% 100.0% 

ตั้งแต่ 10,000 - 15,000 
จาํนวน 97 22 9 128 
%  75.8% 17.2% 7.0% 100.0% 

ตั้งแต่ 15,001 - 30,000 
จาํนวน 111 33 16 160 
%  69.4% 20.6% 10.0% 100.0% 

ตั้งแต่ 30,001 - 45,000 
จาํนวน 18 6 11 35 
%  51.4% 17.1% 31.4% 100.0% 

มากกวา่ 45,000 
จาํนวน 21 8 3 32 
%  65.6% 25.0% 9.4% 100.0% 

รวม 
จาํนวน 283 74 43 400 
%  70.8% 18.5% 10.8% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.63 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านความถ่ีในการท่องเท่ียว  อยู่ ท่ี  1-5 คร้ัง ท่ี ร้อยละ  80.0 ขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นความถ่ีใน
การท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-5 คร้ัง ท่ีร้อยละ 75.8 นักท่องเท่ียวมีรายได้ตั้ งแต่ 15,001-30,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านความถ่ีในการท่องเท่ียว  อยู่ ท่ี  1-5 คร้ัง ท่ี ร้อยละ  69.4 
นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นความถ่ีใน
การท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-5 คร้ัง ท่ีร้อยละ 51.4 และนักท่องเท่ียวมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว อยู่ท่ี 1-5 คร้ัง ท่ีร้อยละ 65.6 โดย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.64 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.024 .115 .838 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.117 .112 .296 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.511 .150 .001* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.149 .154 .335 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.094 .079 .235 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.488 .127 .000* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.125 .131 .342 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.394 .124 .002* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.031 .129 .808 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .363 .163 .026* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.64 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ด้านความถ่ีในการท่องเท่ียว น้อยกว่า 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 30,001-45,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 
10,000-15,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว 
นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ีในการ
ท่องเท่ียว นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดา้นความถ่ี
ในการท่องเท่ียว นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.65 สรุปผลความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวเชิงกฬีา 

เลือ
กใ
ช้สื่

อใ
นก

าร
ท่อ

งเท
ีย่ว

 

จุด
ปร

ะส
งค์
กา
รท่

อง
เท
ีย่ว

 

ผู้ร่
วม

เด
นิท

าง
 

พา
หน

ะใ
นก

าร
เด
นิท

าง
 

กา
รค้

าง
แร
ม 

ระ
ยะ
เวล

าใน
กา
รท่

อง
เท
ีย่ว

 

ค่า
ใช้
จ่า
ยเฉ

ลีย่
โด
ยร
วม

 

คว
าม
ถี่ใ
นก

าร
ท่อ

งเท
ีย่ว

 

1. เพศ   * * *  * * 
2. อาย ุ *  *      
3. สถานภาพ *  *   * *  
4. ระดบัการศึกษา  * *  * *   
5. อาชีพ   *  *  *  
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   *  *  * * 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี  4.65 สรุปผลความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

1) เพศท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ี
ต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม ค่าใชจ่้ายโดยรวม
ในการท่องเท่ียว และความถ่ีในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัเพศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

2) อายุท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ี
ต่างกนัคือ การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว และผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัอายอุยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3) สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมี
ปัจจยัท่ีต่างกันคือ การเลือกใช้ส่ือก่อนการท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว  ท่ีแตกต่างกนักบัสถานภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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4) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดย
มีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม และระยะเวลาใน
การท่องเท่ียว  ท่ีแตกต่างกนักบัระดบัการศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ี
ต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม และค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่าง
กนักบัอาชีพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั 
โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว และ
ความถ่ีในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.5 การทดสอบสมมติฐานด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ
ความสําคัญและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยที่ควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

 
สมมติฐาน H0 = ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวต่างกนั 
H1 = ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวไม่ต่างกนั 
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ตารางที ่4.66 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

เพศ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. T Sig.    S.D. T Sig.  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ชาย 3.92 .586 1.860 .481 3.35 .636 7.486 
 

.421 
หญิง 3.95 .525 3.40 .553 

2. ราคา (Price) ชาย 3.64 .582 1.132 .834 3.22 .713 1.208 
 

.856 
หญิง 3.63 .565 3.21 .757 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) 

ชาย 3.87 .556 .666 .243 3.43 .725 3.803 
 

.769 
หญิง 3.80 .552 3.40 .651 

4. ส่งเสริมการขาย (Promotion) ชาย 3.59 .612 3.123 .133 3.20 .572 .120 
 

.616 
หญิง 3.68 .549 3.17 .619 

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) ชาย 3.93 .526 .979 .846 3.47 .680 .063 
 

.742 
หญิง 3.92 .493 3.50 .671 

6. จิตวทิยาการขาย (Psychology) ชาย 3.84 .655 .775 .224 3.46 .941 5.023 
 

.919 
หญิง 3.92 .619 3.47 .787 

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) 

ชาย 3.92 .654 7.212 .567 3.00 .582 .656 
 

.168 
หญิง 3.95 .563 3.08 .531 

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 

ชาย 3.75 .771 3.947 .049* 3.39 .783 2.285 
 

.134 
หญิง 3.89 .683 3.50 .658 

9. การขายรวม (Packaging) ชาย 3.44 .832 .842 .189 3.06 .803 .066 
 

.853 
หญิง 3.55 .804 3.07 .791 

10. บุคลากรทางการท่องเท่ียว 
(People) 

ชาย 3.87 .574 .012 .665 3.84 .616 1.455 
 

.553 
หญิง 3.90 .583 3.87 .650 

11. ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
(Period) 

ชาย 3.69 .690 5.02 .272 3.58 .861 1.498 
 

.179 
หญิง 3.76 .556 3.69 .794 

12. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการ
ท่องเท่ียว (Politics) 

ชาย 3.88 .767 5.195 .735 3.40 .592 .060 
 

.877 
หญิง 3.90 .694 3.41 .619 

13. ความคิดเห็นสาธารณะ
ทางการท่องเท่ียว  
(Public Opinion) 

ชาย 3.96 .657 15.55 .225 3.14 .818 14.27 .185 
หญิง 4.03 .524 3.24 .631 

14. กระบวนการใหบ้ริการ 
(Process of Service) 

ชาย 3.80 .686 8.093 .411 3.53 .622 .001 .359 
หญิง 3.85 .555 3.47 .652 
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ตารางที ่4.66 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

เพศ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. T Sig.    S.D. T Sig.  

15. สภาพแวดลอ้มดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละสถาน
ประกอบการ  
(Physical Evidence) 

ชาย 3.80 .710 15.19 .383 3.47 .620 1.893 .421 
หญิง 3.86 .578 3.52 .551 

16. การรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) 

ชาย 3.62 .725 9.120 .786 3.40 .753 .023 .184 
หญิง 3.64 .546 3.49 .725 

รวมปัจจัยที่ควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

ชาย 3.78 .491 6.012 .323 3.37 .531 .245 .496 
หญิง 3.83 .413 3.41 .490 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
ตาราง 4.66 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาเฉพาะรายดา้นหลกั พบว่า เพศท่ีต่างกนั

มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทาง
ธุรกิจ (Participation) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.67 ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอายกุบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

กลุ่ม
อายุ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) Gen–Y  3.94 .559 .059 .943 3.35 .593 1.622 .199 
Gen–X  3.92 .548 3.39 .586 
Gen-B  3.93 .539 3.58 .610 

2. ราคา (Price) Gen–Y  3.64 .579 .220 .803 3.26 .738 4.999 .007* 
Gen–X  3.60 .552 3.00 .702 
Gen-B  3.67 .583 3.34 .677 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) 

Gen–Y  3.84 .567 .717 .489 3.46 .687 6.173 .002* 
Gen–X  3.77 .511 3.18 .622 
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ตารางที ่4.67 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

กลุ่ม
อายุ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

 Gen-B  3.90 .537   3.62 .780   
4. ส่งเสริมการขาย (Promotion) Gen–Y  3.63 .582 .023 .977 3.19 .618 .303 .739 

Gen–X  3.64 .534 3.14 .458 
Gen-B  3.65 .711 3.23 .726 

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) Gen–Y  3.92 .522 .198 .820 3.50 .680 .505 .606 
Gen–X  3.95 .446 3.42 .624 
Gen-B  3.97 .549 3.48 .767 

6. จิตวทิยาการขาย (Psychology) Gen–Y  3.89 .639 .168 .846 3.48 .870 .900 .407 
Gen–X  3.85 .653 3.36 .876 
Gen-B  3.86 .579 3.58 .722 

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) 

Gen–Y  3.96 .586 .789 .455 3.07 .585 2.308 .101 
Gen–X  3.87 .671 2.92 .451 
Gen-B  3.87 .681 3.02 .449 

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 

Gen–Y  3.84 .711 .587 .557 3.47 .722 .998 .369 
Gen–X  3.80 .799 3.35 .705 
Gen-B  3.68 .725 3.50 .771 

9. การขายรวม (Packaging) Gen–Y  3.51 .854 1.549 .214 3.08 .787 .882 .415 
Gen–X  3.38 .671 2.97 .830 
Gen-B  3.71 .760 3.19 .803 

10. บุคลากรทางการท่องเท่ียว 
(People) 

Gen–Y  3.91 .576 .816 .443 3.85 .626 1.290 .276 
Gen–X  3.81 .578 3.94 .663 
Gen-B  3.88 .610 3.71 .621 

11. ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
(Period) 

Gen–Y  3.76 .601 3.441 .033* 3.71 .819 5.106 .006* 
Gen–X  3.56 .687 3.40 .861 
Gen-B  3.77 .640 3.46 .669 

12. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการ
ท่องเท่ียว (Politics) 

Gen–Y  3.90 .707 .153 .873 3.41 .611 .060 .942 
Gen–X  3.85 .813 3.41 .567 
Gen-B  3.88 .746 3.37 .674 
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ตารางที ่4.67 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

กลุ่ม
อายุ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

13. ความคิดเห็นสาธารณะ
ทางการท่องเท่ียว  
(Public Opinion) 

Gen–Y  4.01 .600 .478 .620 3.23 .736 3.338 .037* 
Gen–X  3.94 .562 3.01 .661 
Gen-B  3.96 .604 3.36 .751 

14. กระบวนการใหบ้ริการ 
(Process of Service) 

Gen–Y  3.85 .598 2.099 .124 3.46 .646 1.152 .220 
Gen–X  3.69 .682 3.57 .562 
Gen-B  3.85 .678 3.64 .734 

15. สภาพแวดลอ้มดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละสถาน
ประกอบการ  
(Physical Evidence) 

Gen–Y  3.85 .640 .565 .569 3.51 .599 .631 .533 
Gen–X  3.78 .660 3.43 .525 
Gen-B  3.75 .665 3.52 .601 

16. การรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) 

Gen–Y  3.64 .661 1.936 .146 3.48 .748 3.384 .035* 
Gen–X  3.54 .524 3.26 .725 
Gen-B  3.82 .645 3.58 .572 

รวมปัจจัยที่ควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

Gen–Y  3.82 .453 .792 .454 3.41 .520 1.673 .189 
Gen–X  3.75 .440 3.30 .466 
Gen-B  3.82 .477 3.45 .502 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
ตาราง 4.67 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาเฉพาะรายดา้นหลกั พบว่า อายท่ีุต่างกนั

มีระดับความสําคญัของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

และพบว่า อายท่ีุต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) และการรับรู้
ทางการท่องเท่ียว (Perception) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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แลว้นําสู่เปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.68 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายกุบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา

ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 
 

อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (3f6-50 ปี) .20603 .07929 .010* 

Gen-B (51-69 ปี) -.00479 .13163 .971 
Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.21082 .14505 .147 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 

จากตารางท่ี 4.68 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มีระดบั
ความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
(Period) มากกวา่ กลุ่มอาย ุGen–X (36-50 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.69 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายุกับระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
 

อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (36-50 ปี) .25878 .09300 .006* 

Gen-B (51-69 ปี) -.17715 .15440 .252 
Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.43593 .17014 .011* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.69 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
มากกว่า กลุ่มอายุ Gen–X (36-50 ปี) และนักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–X (36-50 ปี) มีระดับ
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ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
นอ้ยกวา่ กลุ่มอาย ุGen-B (51-69 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.70 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายุกับระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ปัจจยัท่ีควรพจิารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
 

อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (36-50 ปี) .27244 .08665 .002* 

Gen-B (51-69 ปี) -.16814 .14385 .243 
Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.44058 .15851 .006* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.70 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มีระดบั

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย (Place) มากกว่า กลุ่มอาย ุGen–X (36-50 ปี) และนกัท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอาย ุGen–X (36-
50 ปี) มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) น้อยกว่า กลุ่มอายุ Gen-B (51-69 ปี) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.71 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายุกับระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
(Period) 

 
อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (36-50 ปี) .31430 .10470 .003* 

Gen-B (51-69 ปี) .25337 .17381 .146 
Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.06093 .19153 .751 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.71 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านฤดูกาล
ทางการท่องเท่ียว (Period) มากกว่า กลุ่มอายุ Gen–X (36-50 ปี) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 
ตารางที ่4.72 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายุกับระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการ
ท่องเท่ียว (Public Opinion) 

 
อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (36-50 ปี) .21377 .09242 .021* 

Gen-B (51-69 ปี) -.13158 .15344 .392 
Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.34535 .16908 .042* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.72 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ี ยว  (Public Opinion)  มากกว่ า  ก ลุ่มอายุ  Gen–X (36-50 ปี ) และ
นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–X (36-50 ปี)  มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion)  
นอ้ยกวา่ กลุ่มอาย ุGen-B (51-69 ปี)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.73 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มอายุกับระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
ปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว  การรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) 

 
อายุ (I) อายุ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

Gen–Y (15-35 ปี) 
Gen–X (36-50 ปี) .22781 .09388 .016* 

Gen-B (51-69 ปี) -.09838 .15586 .528 
Gen–X (36-50 ปี) Gen-B (51-69 ปี) -.32619 .17175 .058 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.73 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีกลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มีระดบั

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว การรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) มากกวา่ กลุ่มอาย ุGen–X (36-50 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตารางที ่4.74 ความแตกต่างระหวา่งสถานภาพกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

สถานะ
ภาพ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) โสด 3.95 .543 .900 .407 3.38 .591 .248 .781 
 สมรส 3.87 .612 3.34 .961 

หยา่ร้าง 4.07 .387 3.44 .279 
2. ราคา (Price) โสด 3.62 .534 3.500 .031* 3.21 .740 .115 .891 

สมรส 3.63 .713 3.24 .733 
หยา่ร้าง 4.13 .200 3.29 .617 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) 

โสด 3.87 .550 4.375 .013* 3.43 .683 .677 .509 
สมรส 3.67 .555 3.33 .723 
หยา่ร้าง 3.91 .491 3.44 .467 

5. ส่งเสริมการขาย (Promotion) โสด 3.65 .577 .281 .755 3.17 .606 1.584 .206 
สมรส 3.60 .617 3.23 .568 
หยา่ร้าง 3.56 .410 3.49 .401 
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ตารางที ่4.74 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

สถานะ
ภาพ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์
(Positioning) 

โสด 3.93 .489 .434 .648 3.50 .650 .629 .534 
สมรส 3.91 .564 3.43 .780 
หยา่ร้าง 3.78 .710 3.33 .558 

6. จิตวทิยาการขาย 
(Psychology) 

โสด 3.91 .632 1.407 .246 3.48 .885 .439 .645 
สมรส 3.79 .664 3.39 .819 
หยา่ร้าง 3.69 .491 3.58 .307 
หยา่ร้าง 3.44 .527 3.56 .527 

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) 

โสด 3.97 .585 6.351 .002* 3.06 .562 .830 .437 
สมรส 3.75 .679 3.01 .551 
หยา่ร้าง 4.33 .283 2.84 .384 

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 

โสด 3.88 .732 3.759 .024* 3.46 .713 .344 .709 
สมรส 3.64 .722 3.40 .792 
หยา่ร้าง 3.65 .296 3.58 .323 

9. การขายรวม (Packaging) โสด 3.51 .823 .752 .472 3.08 .787 .275 .760 
สมรส 3.41 .828 3.02 .860 
หยา่ร้าง 3.69 .470 2.96 .480 

10. บุคลากรทางการท่องเท่ียว 
(People) 

โสด 3.92 .580 3.127 .045* 3.84 .618 .842 .432 
สมรส 3.74 .564 3.88 .698 
หยา่ร้าง 3.93 .469 4.00 .625 

11. ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
(Period) 

โสด 3.73 .644 1.655 .192 3.65 .860 .903 .406 
สมรส 3.71 .567 3.61 .706 
หยา่ร้าง 3.49 .267 3.29 .617 

12. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการ
ท่องเท่ียว (Politics) 

โสด 3.94 .727 6.707 .001* 3.41 .610 2.184 .114 
สมรส 3.64 .693 3.36 .603 
หยา่ร้าง 4.27 .632 3.80 .283 

13. ความคิดเห็นสาธารณะ
ทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) 

โสด 4.01 .609 1.127 .325 3.15 .751 2.298 .102 
สมรส 3.91 4.07 3.35 .625 
หยา่ร้าง 4.07 .539 3.18 .595 
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ตารางที ่4.74 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

สถานะ
ภาพ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

14. กระบวนการใหบ้ริการ 
(Process of Service) 

โสด 3.86 .632 4.172 .016* 3.49 .619 .044 .957 
สมรส 3.65 .561 3.50 .736 
หยา่ร้าง 4.04 .488 3.56 .296 

15. สภาพแวดลอ้มดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละสถาน
ประกอบการ 
(Physical Evidence) 

โสด 3.87 .654 6.589 .002* 3.51 .605 .562 .571 
สมรส 3.61 .572 3.44 .509 
หยา่ร้าง 4.18 .484 3.49 .501 

16. การรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) 

โสด 3.65 .663 .620 .538 3.42 .748 1.469 .231 
สมรส 3.56 .551 3.57 .694 
หยา่ร้าง 3.71 .362 3.29 .769 

รวมปัจจัยที่ควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ว 

โสด 3.83 .447 3.142 .044* 3.39 .514 .018 .982 

สมรส 3.69 .474 3.38 .515 

หย่าร้าง 3.91 .246 3.41 .333 
 

หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 
ตาราง 4.74 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาเฉพาะรายดา้นหลกั พบว่า สถานภาพท่ี

ต่างกนัมีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ดา้นการมีส่วนร่วมทาง
ธุรกิจ (Participation) ด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการ
ท่องเท่ียว (Politics) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of Service) ด้านสภาพแวดล้อมด้าน
ผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แลว้นําสู่เปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.75 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 

 
สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส -.00585 .07200 .935 
หยา่ร้าง / หมา้ย -.50841 .19234 .009* 

สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.50256 .20028 .012* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.75 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) นอ้ยกวา่ สถานภาพหยา่ร้าง / 
หมา้ย และนักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส มีระดับความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) นอ้ยกว่า สถานภาพหยา่ร้าง / หมา้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 

 
ตารางที ่4.76 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
 

สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .20361 .06956 .004* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.03827 .18583 .837 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.24188 .19349 .212 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.76 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มากกว่า 
สถานภาพสมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.77 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 

 
สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .22381 .07594 .003* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.36081 .20288 .076 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.58462 .21125 .006* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.77 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) มากกว่า 
สถานภาพสมรส และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) น้อยกว่า สถานภาพหย่าร้าง / 
หมา้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.78 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 
 

สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .24142 .09161 .009* 

หยา่ร้าง / หมา้ย .23287 .24475 .342 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.00855 .25485 .973 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.78 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) 
มากกวา่ สถานภาพสมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.79 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 

 
สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .18102 .07274 .013* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.01129 .19432 .954 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.19231 .20234 .342 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.79 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั
ของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
มากกวา่ สถานภาพสมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.80 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร

พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดลอ้มทางด้านการท่องเท่ียว 
(Politics) 

 
สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .30019 .09098 .001* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.32545 .24306 .181 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.62564 .25309 .014* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.80 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว 
(Politics) มากกว่า สถานภาพสมรส และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส มีระดบัความสาํคญัของ
ปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว 
(Politics) นอ้ยกวา่ สถานภาพหยา่ร้าง / หมา้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.81 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) 

 
สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .20878 .07802 .008* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.18438 .20843 .377 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.39316 .21703 .071 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.81 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั
ของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) มากกวา่ สถานภาพสมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.82 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) 

 
สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .25938 .08044 .001* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.30557 .21490 .156 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.56496 .22376 .012* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.82 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) มากกว่า สถานภาพสมรส และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส 
มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น
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ผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) นอ้ยกว่า สถานภาพหยา่ร้าง / หมา้ย อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.83 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของสถานภาพกับระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 
 

สถานภาพ (I) สถานภาพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

โสด 
สมรส .13732 .05690 .016* 

หยา่ร้าง / หมา้ย -.07544 .15201 .620 
สมรส หยา่ร้าง / หมา้ย -.21277 .15828 .180 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.83 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความสําคญั

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม มากกวา่ สถานภาพสมรส อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.84 ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ

ท่องเทีย่ว 

ระดบั
การศึกษา 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.73 .620 6.262 .002* 3.37 .715 .482 .618 
ปริญญาตรี 3.93 .525 3.36 .604 
สูงกวา่ป.ตรี 4.10 .580 3.44 .445 

2. ราคา (Price) ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.53 .492 7.162 .001* 3.96 6.58 6.051 .003* 
ปริญญาตรี 3.60 .560 3.13 .742 
สูงกวา่ป.ตรี 3.87 .627 3.42 .694 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.60 .509 5.351 .005* 3.46 .61 .129 .879 
ปริญญาตรี 3.85 .572 3.41 .672 
สูงกวา่ป.ตรี 3.92 .603 3.41 .771 
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ตารางที ่4.84 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ

ท่องเทีย่ว 

ระดบั
การศึกษา 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

4. ส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.61 .574 1.930 .303 3.27 .517 4.654 .010* 
ปริญญาตรี 3.62 .586 3.13 .557 
สูงกวา่ป.ตรี 3.73 .564 3.36 .753 

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์
(Positioning) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 4.05 .496 1.930 .147 3.49 .773 1.495 .225 
ปริญญาตรี 3.90 .505 3.45 .678 
สูงกวา่ป.ตรี 3.93 .528 3.61 .575 

6. จิตวทิยาการขาย 
(Psychology) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.79 .631 1.392 .250 3.54 .908 2.639 .073 
ปริญญาตรี 3.87 6.26 3.40 .865 
สูงกวา่ป.ตรี 3.98 .680 3.66 .803 

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.67 .533 5.853 .003* 2.96 .572 4.089 .017* 
ปริญญาตรี 3.99 .590 3.01 .553 
สูงกวา่ป.ตรี 3.91 .687 3.21 .538 

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.59 .655 3.494 .031 3.41 .769 4.389 .013* 
ปริญญาตรี 3.84 .738 3.40 .702 
สูงกวา่ป.ตรี 3.94 .719 3.68 .734 

9. การขายรวม (Packaging) ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.54 .701 9.062 .000* 3.21 .832 3.786 .024* 
ปริญญาตรี 3.40 .841 3.00 .770 
สูงกวา่ป.ตรี 3.86 .705 3.25 .847 

10. บุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว (People) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.78 .557 1.056 .349 3.77 .790 3.045 .049* 
ปริญญาตรี 3.90 .563 3.83 .604 
สูงกวา่ป.ตรี 3.88 .650 4.02 .598 

11. ฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.59 .681 1.830 .162 3.44 .945 2.277 .104 
ปริญญาตรี 3.72 .647 3.64 .850 
สูงกวา่ป.ตรี 3.81 .464 3.77 .598 

12. สภาพแวดลอ้มทางดา้น
การท่องเท่ียว (Politics) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.72 .747 1.494 .226 3.41 .726 .453 .636 
ปริญญาตรี 3.91 .716 3.39 .595 
สูงกวา่ป.ตรี 3.93 .767 3.47 .554 
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ตารางที ่4.84 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ

ท่องเทีย่ว 

ระดบั
การศึกษา 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

13. ความคิดเห็นสาธารณะ
ทางการท่องเท่ียว  
(Public Opinion) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.95 .578 .915 .401 3.22 .777 1.357 .259 
ปริญญาตรี 3.98 .605 3.16 .718 
สูงกวา่ป.ตรี 4.08 .552 3.32 .726 

14. กระบวนการใหบ้ริการ 
(Process of Service) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.69 .684 1.418 .243 3.65 .696 2.974 .052 
ปริญญาตรี 3.84 .616 3.45 .607 
สูงกวา่ป.ตรี 3.88 .593 3.58 .700 

15. สภาพแวดลอ้มดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละสถาน
ประกอบการ  
(Physical Evidence) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.62 .710 3.101 .046* 3.49 .719 1.851 .158 
ปริญญาตรี 3.85 .637 3.47 .577 
สูงกวา่ป.ตรี 3.79 .611 3.62 .486 

16. การรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) 

ตํ่ากวา่ป.ตรี 3.75 .600 3.101 .046* 3.42 .851 1.470 .231 
ปริญญาตรี 3.57 .624 3.41 .695 
สูงกวา่ป.ตรี 3.79 .686 3.59 .808 

รวมปัจจัยที่ควรพิจารณา
ด้านการตลาดการท่องเทีย่ว 

ตํา่กว่าป.ตรี 3.70 .415 3.021 .050 3.41 .582 3.197 .042* 
ปริญญาตรี 3.80 .458 3.35 .515 
สูงกว่าป.ตรี 3.90 .441 3.52 .405 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
ตาราง 4.84 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาเฉพาะรายด้านหลัก พบว่า ระดับ

การศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) ด้านการขายรวม  (Packaging) ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) และดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) ท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านราคา (Price) ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้าน
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พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ด้านการขายรวม 
(Packaging) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) และดา้นภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แลว้นําสู่เปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.85 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.19722 .08468 .020* 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.36096 .10222 .000* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.16374 .07349 .026* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.85 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี

ระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
น้อยกว่า ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และนักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.86 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.06460 .08726 .460 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.33197 .10533 .002* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.26738 .07573 .000* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.86 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) น้อยกว่า 
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับ
ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) นอ้ยกว่า ระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.87 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.24840 .08486 .004* 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.31766 .10244 .002* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.06926 .07364 .348 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.87 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) น้อยกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

 
ตารางที ่4.88 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.31589 .09299 .001* 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.23668 .11224 .036* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี .07922 .08069 .327 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.88 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดับความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) นอ้ยกว่า ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.89 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม (Packaging) 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .14019 .12415 .259 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.31630 .14986 .035* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.45649 .10774 .000* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.89 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว  ด้านการขายรวม 
(Packaging) น้อยกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขาย
รวม (Packaging) นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.90 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.23686 .09922 .017* 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.26193 .11977 .029* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.02507 .08610 .771 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.90 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.91 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร

พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .17602 .09779 .073 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.04726 .11804 .689 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.22328 .08486 .009* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.91 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบั
ความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.92 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
 

ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .26046 .11235 .021* 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.02727 .13561 .841 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.28773 .09749 .003* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.92 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา 
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(Price) มากกว่า ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.93 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว  ด้านส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .13481 .09149 .141 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.09411 .11043 .395 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.22892 .07939 .004* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.93 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการ
ขาย (Promotion) นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.94 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.05979 .08547 .485 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.25359 .10317 .014* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.19380 .07417 .009* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.94 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้าน
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) นอ้ยกว่า ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ด้านพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) น้อยกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.95 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .00887 .11079 .936 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.27300 .13373 .042* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.28187 .09614 .004* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.95 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมี
ส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) นอ้ยกว่า ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) น้อยกว่า ระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.96 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม (Packaging) 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .21313 .12230 .082 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.04111 .14763 .781 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.25424 .10613 .017* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.96 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม 
(Packaging) นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.97 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
(People) 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี -.05765 .09751 .555 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.24886 .11770 .035* 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.19121 .08462 .024* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.97 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี

ระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้าน
บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) นอ้ยกว่า ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และนกัท่องเท่ียวท่ี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) น้อยกว่า ระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.98 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 

 
ระดบัการศึกษา (I) ระดบัการศึกษา (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี .05378 .07851 .494 

สูงกวา่ปริญญาตรี -.11757 .09477 .215 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี -.17135 .06813 .012* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.98 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบั

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม นอ้ย
กวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.99 ความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
 
ปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ

ท่องเทีย่ว 

อาชีพ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ขา้ราชการ 4.06 .590 3.726 .005* 3.52 .457 2.166 .072 
พนง. เอกชน 3.92 .494 3.31 .634 
กิจการส่วนตวั 3.74 .625 3.42 .629 
นกัศึกษา 4.02 .551 3.33 .572 
อ่ืนๆ 4.20 .693 3.67 .231 

2. ราคา (Price) ขา้ราชการ 3.81 .520 20484 .007* 3.43 .647 3.893 .004* 
พนง. เอกชน 3.54 .568 3.08 .764 
กิจการส่วนตวั 3.64 .631 3.32 .579 
นกัศึกษา 3.68 .550 3.23 .808 
อ่ืนๆ 4.13 .115 3.73 .702 
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ตารางที ่4.99 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ

ท่องเทีย่ว 

อาชีพ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

3. ช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) 

ขา้ราชการ 
พนง. เอกชน 

3.95 
3.76 

.567 

.555 
1.688 

 
.152 

 
3.51 
3.33 

.658 

.710 
1.908 

 
.108 

 
 กิจการส่วนตวั 3.85 .548   3.42 .506   
 นกัศึกษา 3.87 .539   3.51 .778   
 อ่ืนๆ 4.00 .200   3.93 .305   
4. ส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 

ขา้ราชการ 3.73 .580 4.434 .002* 3.34 .751 2.047 .087 
พนง. เอกชน 3.53 .565 3.12 .487 
กิจการส่วนตวั 3.61 .562 3.16 .620 
นกัศึกษา 3.83 .589 3.20 .634 
อ่ืนๆ 3.47 .306 3.47 .306 

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์
(Positioning) 

ขา้ราชการ 4.04 .453 6.630 .000* 3.58 .604 1.399 .234 
พนง. เอกชน 3.79 .496 3.40 .690 
กิจการส่วนตวั 4.03 .525 3.48 .677 
นกัศึกษา 4.05 .509 3.57 .699 
อ่ืนๆ 4.13 .462 3.73 .462 

6. จิตวทิยาการขาย 
(Psychology) 

ขา้ราชการ 3.97 .578 1.156 .330 3.58 .727 .684 .604 
พนง. เอกชน 3.84 .631 3.43 .938 
กิจการส่วนตวั 3.79 .741 3.43 .877 
นกัศึกษา 3.95 .605 3.45 .799 
อ่ืนๆ 4.13 .833 3.93 .306 

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) 

ขา้ราชการ 3.89 .600 1.709 .147 3.10 .500 .429 .788 
พนง. เอกชน 3.97 .620 3.02 .561 
กิจการส่วนตวั 3.80 .602 3.04 .546 
นกัศึกษา 4.01 .582 3.04 .600 
อ่ืนๆ 4.40 .529 3.27 1.01 

8. การมีส่วนร่วมทาง
ธุรกิจ (Participation) 

ขา้ราชการ 3.84 .643 1.065 .374 3.57 .669 .951 .434 
พนง. เอกชน 3.80 .726 3.40 .761 
กิจการส่วนตวั 3.73 .849 3.40 .817 
นกัศึกษา 3.93 .705 3.49 .571 
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ตารางที ่4.99 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ

ท่องเทีย่ว 

อาชีพ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

 อ่ืนๆ 4.33 .833   3.67 .577   
9. การขายรวม 
(Packaging) 

ขา้ราชการ 3.75 .605 5.778 .000* 3.25 .737 3.531 .008* 
พนง. เอกชน 3.30 .895 2.92 .835 
กิจการส่วนตวั 3.57 .797 3.25 .675 
นกัศึกษา 3.66 .721 3.07 .793 
อ่ืนๆ 3.67 .611 2.87 .902 

10. บุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว (People) 

ขา้ราชการ 3.95 .600 .403 .807 3.98 .588 2.304 .058 
พนง. เอกชน 3.87 .564 3.89 .665 
กิจการส่วนตวั 3.84 .634 3.70 .624 
นกัศึกษา 3.90 .552 3.76 .566 
อ่ืนๆ 4.00 .346 4.13 .987 

11. ฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) 

ขา้ราชการ 3.84 .436 3.216 .013* 3.80 .634 2.112 .079 
พนง. เอกชน 3.64 .712 3.57 .898 
กิจการส่วนตวั 3.74 .606 3.61 .807 
นกัศึกษา 3.78 .539 3.63 .825 
อ่ืนๆ 4.20 .721 4.60 .200 

12. สภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นการท่องเท่ียว 
(Politics) 

ขา้ราชการ 3.81 .701 1.356 .249 3.51 .529 1.167 .325 
พนง. เอกชน 3.96 .721 3.42 .575 
กิจการส่วนตวั 3.76 .791 3.32 .668 
นกัศึกษา 3.93 .724 3.34 .692 
อ่ืนๆ 3.60 .200 3.47 .643 
อ่ืนๆ 3.67 .577 3.67 1.53 

13. ความคิดเห็น
สาธารณะทางการ
ท่องเท่ียว  
(Public Opinion) 

ขา้ราชการ 4.05 .505 2.046 .087 3.43 .616 7.975 .000* 
พนง. เอกชน 3.93 .638 2.98 .740 
กิจการส่วนตวั 3.95 .569 3.39 .718 
นกัศึกษา 4.15 .562 3.29 .677 
อ่ืนๆ 4.00 .346 3.53 .808 
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ตารางที ่4.99 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ

ท่องเทีย่ว 

อาชีพ 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

14. กระบวนการ
ใหบ้ริการ  
(Process of Service) 

ขา้ราชการ 3.83 .635 1.084 .364 3.76 .583 7.367 .000* 
พนง. เอกชน 3.82 .613 3.34 .601 
กิจการส่วนตวั 3.71 .695 3.51 .627 
นกัศึกษา 3.93 .561 3.61 .677 
อ่ืนๆ 3.93 .462 3.27 .902 

15. สภาพแวดลอ้มดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละสถาน
ประกอบการ  
(Physical Evidence) 

ขา้ราชการ 3.84 .616 4.136 .003* 3.63 3.43 2.559 .038* 
พนง. เอกชน 3.79 .627 3.43 .575 
กิจการส่วนตวั 3.65 .714 3.45 .620 
นกัศึกษา 4.08 .602 3.56 .658 
อ่ืนๆ 3.80 .529 4.00 .529 

16. การรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) 

ขา้ราชการ 3.81 .581 8.384 .000* 3.72 .664 7.418 .000* 
พนง. เอกชน 3.45 .636 3.25 .722 
กิจการส่วนตวั 3.70 .694 3.55 .665 
นกัศึกษา 3.85 .519 3.57 .785 
อ่ืนๆ 3.60 .346 3.80 1.00 

รวมปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยว 

ข้าราชการ 3.89 .396 2.822 .025* 3.54 .408 3.44 .009* 
พนง. เอกชน 3.74 .468 3.31 .535 

กจิการ
ส่วนตวั 

3.76 .509 3.40 .489 

นักศึกษา 3.91 .388 3.41 .527 
อ่ืนๆ 3.98 .403 3.69 .481 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
ตารางท่ี 4.99 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาเฉพาะรายดา้นหลกั พบว่า อาชีพท่ี

ต่างกนัมีระดับความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ์ (Positioning) 
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ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ 
(Physical Evidence) ด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) และภาพรวมของปัจจัยท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

และพบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) ดา้นการขายรวม (Packaging) ดา้นความคิดเห็นสาธารณะ
ทางการท่องเท่ี ยว  (Public Opinion) ด้านกระบวนการให้บ ริการ  (Process of Service) ด้าน
สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ดา้นการรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) และภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แลว้นําสู่เปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.100 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .14147 .07417 .057 
กิจการส่วนตวั .32063 .09291 .001* 

นกัศึกษา .03492 .08966 .697 
อ่ืนๆ -.14286 .32184 .657 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั .17917 .07978 .025* 

นกัศึกษา -.10655 .07597 .162 
อ่ืนๆ -.28432 .31830 .372 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.28571 .09435 .003* 

อ่ืนๆ -.46349 .32318 .152 
นกัศึกษา อ่ืนๆ -.17778 .32226 .581 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.100 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  มากกว่า อาชีพ
กิจการส่วนตวั และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน มีระดับความสําคญัของปัจจยัท่ีควร
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พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  มากกว่า อาชีพกิจการส่วนตวั และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพกิจการส่วนตวั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  นอ้ยกวา่ อาชีพนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.101 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .26033 .07665 .001* 

กิจการส่วนตวั .16710 .09601 .083 
นกัศึกษา .13019 .09265 .161 
อ่ืนๆ -.32814 .33259 .324 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.09323 .08244 .259 
นกัศึกษา -.13014 .07850 .098 
อ่ืนๆ -.58847 .32893 .074 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.03690 .09750 .705 
อ่ืนๆ -.49524 .33397 .139 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.45833 .33302 .170 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.101 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) มากกว่า อาชีพพนักงาน
เอกชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.102 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .20382 .07743 .009* 

กิจการส่วนตวั .12294 .09700 .206 
นกัศึกษา -.10087 .09360 .282 
อ่ืนๆ .26580 .33600 .429 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.08088 .08329 .332 
นกัศึกษา -.30468 .07931 .000* 

อ่ืนๆ .06198 .33231 .852 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.22381 .09850 .024* 

อ่ืนๆ .14286 .33740 .672 
นกัศึกษา อ่ืนๆ .36667 .33644 .276 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.102 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion)  มากกว่า 
อาชีพพนกังานเอกชน และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) นอ้ยกวา่ อาชีพนกัศึกษา 
และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพกิจการส่วนตัว มีระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) นอ้ยกว่า อาชีพนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.103 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .25453 .06713 .000* 

กิจการส่วนตวั .01299 .08409 .877 
นกัศึกษา -.00844 .08115 .917 
อ่ืนๆ -.09177 .29131 .753 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.24154 .07221 .001* 

นกัศึกษา -.26297 .06876 .000* 

อ่ืนๆ -.34631 .28811 .230 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.02143 .08540 .802 
อ่ืนๆ -.10476 .29252 .720 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.08333 .29169 .775 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.103 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ์ (Positioning) มากกว่า 
อาชีพพนกังานเอกชน และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ ์(Positioning) นอ้ยกว่า อาชีพกิจการ
ส่วนตวั และนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 

ตารางที ่4.104 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .19744 .08420 .020* 

กิจการส่วนตวั .09668 .10547 .360 
นกัศึกษา .05581 .10178 .584 
อ่ืนๆ -.36364 .36535 .320 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.10076 .09056 .267 
นกัศึกษา -.14164 .08623 .101 
อ่ืนๆ -.56108 .36133 .121 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.04087 .10710 .703 
อ่ืนๆ -.46032 .36687 .210 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.41944 .36582 .252 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.104 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) มากกวา่ 
อาชีพพนกังานเอกชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.105 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ด้านการตลาดการท่องเท่ียว  ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .04977 .08606 .563 
กิจการส่วนตวั .18817 .10780 .082 
นกัศึกษา -.23604 .10403 .024* 

อ่ืนๆ .03896 .37343 .917 
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ตารางที ่4.105 (ต่อ) 
 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั .13840 .09256 .136 
นกัศึกษา -.28581 .08814 .001* 

อ่ืนๆ -.01081 .36932 .977 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.42421 .10947 .000* 

อ่ืนๆ -.14921 .37499 .691 
นกัศึกษา อ่ืนๆ .27500 .37392 .462 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.105 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) มากกว่า อาชีพนักศึกษา และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงาน
เอกชน มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ  (Physical Evidence) น้อยกว่า อาชีพนักศึกษา และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพกิจการส่วนตวั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) นอ้ยกว่า 
อาชีพนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.106 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .36650 .08339 .000* 

กิจการส่วนตวั .11457 .10446 .273 
นกัศึกษา -.03979 .10080 .693 
อ่ืนๆ .21299 .36185 .556 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.25193 .08969 .005* 

นกัศึกษา -.40629 .08541 .000* 

อ่ืนๆ -.15351 .35786 .668 
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ตารางที ่4.106 (ต่อ) 
 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.15437 .10608 .146 
อ่ืนๆ .09841 .36335 .787 

นกัศึกษา อ่ืนๆ .25278 .36232 .486 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.106 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั

ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) 
มากกว่า อาชีพพนกังานเอกชน และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัความสาํคญัของ
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) นอ้ย
กวา่ อาชีพกิจการส่วนตวั และนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.107 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .14162 .06075 .020* 

กิจการส่วนตวั .12832 .07610 .093 
นกัศึกษา -.02778 .07344 .705 
อ่ืนๆ -.08994 .26361 .733 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.01330 .06534 .839 
นกัศึกษา -.16940 .06222 .007* 

อ่ืนๆ -.23155 .26071 .375 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.15610 .07728 .044* 

อ่ืนๆ -.21825 .26471 .410 
นกัศึกษา อ่ืนๆ -.06215 .26396 .814 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.107 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม มากกว่า อาชีพพนกังานเอกชน 
และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน มีระดับความสําคญัของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม น้อยกว่า อาชีพนักศึกษา และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพกิจการ
ส่วนตวั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม นอ้ย
กวา่ อาชีพนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.108 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .34381 .09827 .001* 

กิจการส่วนตวั .10851 .12310 .379 
นกัศึกษา .19542 .11879 .101 
อ่ืนๆ -.30736 .42642 .471 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.23530 .10570 .027* 

นกัศึกษา -.14839 .10065 .141 
อ่ืนๆ -.65117 .42172 .123 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา .08690 .12500 .487 
อ่ืนๆ -.41587 .42819 .332 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.50278 .42697 .240 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี  4.108 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอาชีพข้าราชการ  มีระดับ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 
มากกว่า อาชีพพนักงานเอกชน และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน มีระดบัประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านราคา (Price) น้อยกว่า 
อาชีพกิจการส่วนตวั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.109 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม (Packaging) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .32762 .10657 .002* 

กิจการส่วนตวั -.00202 .13349 .988 
นกัศึกษา .18250 .12882 .157 
อ่ืนๆ .38528 .46244 .405 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.32964 .11463 .004* 

นกัศึกษา -.14512 .10915 .184 
อ่ืนๆ .05766 .45735 .900 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา .32964 .11463 .004* 

อ่ืนๆ .18452 .13556 .174 
นกัศึกษา อ่ืนๆ .20278 .46304 .662 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี  4.109 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอาชีพข้าราชการ  มีระดับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม 
(Packaging) มากกว่า อาชีพพนักงานเอกชน และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม 
(Packaging) น้อยกว่า อาชีพกิจการส่วนตัว และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพกิจการส่วนตัว มีระดับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม 
(Packaging) มากกวา่ อาชีพนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.110 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการ
ท่องเท่ียว (Public Opinion) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .44111 .09538 .000* 

กิจการส่วนตวั .03232 .11947 .787 
นกัศึกษา .13431 .11529 .245 
อ่ืนๆ -.10736 .41387 .795 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.40879 .10259 .000* 

นกัศึกษา -.30680 .09769 .002* 

อ่ืนๆ -.54847 .40931 .181 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา .10198 .12133 .401 
อ่ืนๆ -.13968 .41559 .737 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.24167 .41441 .560 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี  4.110 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอาชีพข้าราชการ  มีระดับ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) มากกว่า อาชีพพนกังานเอกชน และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด
การท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) นอ้ยกว่า อาชีพกิจการ
ส่วนตวั และนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.111 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .42482 .08382 .000* 

กิจการส่วนตวั .24993 .10500 .018* 

นกัศึกษา .14993 .10132 .140 
อ่ืนๆ .49437 .36372 .175 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.17489 .09016 .053 
นกัศึกษา -.27489 .08585 .001* 

อ่ืนๆ .06955 .35972 .847 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.10000 .10663 .349 
อ่ืนๆ .24444 .36524 .504 

นกัศึกษา อ่ืนๆ .34444 .36420 .345 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี  4.111 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอาชีพข้าราชการ  มีระดับ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการ
ให้บ ริการ  (Process of Service) มากกว่า  อาชีพพนักงาน เอกชน  และกิจการส่วนตัว  และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of Service) น้อยกว่า อาชีพ
นกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.112 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
สถานประกอบการ (Physical Evidence) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .20458 .07873 .010* 

กิจการส่วนตวั .18615 .09862 .060 
นกัศึกษา .07821 .09517 .412 
อ่ืนๆ -.36623 .34162 .284 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.01843 .08468 .828 
นกัศึกษา -.12637 .08063 .118 
อ่ืนๆ -.57081 .33786 .092 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.10794 .10015 .282 
อ่ืนๆ -.55238 .34304 .108 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.44444 .34207 .195 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี  4.112 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอาชีพข้าราชการ  มีระดับ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว  ด้าน
สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) มากกว่า อาชีพพนกังาน
เอกชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.113 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว  ด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .47299 .09715 .000* 

กิจการส่วนตวั .17345 .12169 .155 
นกัศึกษา .15004 .11744 .202 
อ่ืนๆ -.08052 .42156 .849 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.29955 .10449 .004* 

นกัศึกษา -.32296 .09950 .001* 

อ่ืนๆ -.55351 .41692 .185 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.02341 .12358 .850 
อ่ืนๆ -.25397 .42331 .549 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.23056 .42211 .585 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี  4.113 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอาชีพข้าราชการ  มีระดับ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้
ทางการท่องเท่ียว (Perception) มากกว่า อาชีพพนกังานเอกชน และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังาน
เอกชน มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) น้อยกว่า อาชีพกิจการส่วนตวั และนักศึกษา อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.114 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของอาชีพกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 

 
อาชีพ (I) อาชีพ (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ 

พนกังานเอกชน .23944 .06834 .001* 

กิจการส่วนตวั .14206 .08561 .098 
นกัศึกษา .12989 .08261 .117 
อ่ืนๆ -.14702 .29655 .620 

พนกังานเอกชน 
กิจการส่วนตวั -.09738 .07351 .186 
นกัศึกษา -.10955 .06999 .118 
อ่ืนๆ -.38646 .29328 .188 

กิจการส่วนตวั 
นกัศึกษา -.01218 .08693 .889 
อ่ืนๆ -.28909 .29778 .332 

นกัศึกษา อ่ืนๆ -.27691 .29693 .352 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี  4.114 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอาชีพข้าราชการ  มีระดับ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 
มากกวา่ อาชีพพนกังานเอกชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.115 ความแตกต่างระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด
การท่องเท่ียว 

 
ปัจจัยทีค่วร
พจิารณาด้าน
การตลาดการ
ท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

1. ผลิตภณัฑ ์
(Product) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.81 .572 3.993 .003* 3.38 .618 6.342 .000* 
10,000–15,000 บ. 4.09 .509 3.49 .510 
15,001–30,000 บ. 3.78 .572 3.20 .637 
30,001-45,000 บ. 3.93 .437 3.58 .521 
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ตารางที ่4.115 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วร
พจิารณาด้าน
การตลาดการ
ท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

 มากกวา่ 45,000บ. 3.82 .623   3.53 .532   
2. ราคา (Price) ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.63 .596 1.295 .271 3.47 .696 3.489 .008* 

10,000–15,000 บ. 3.70 .531 3.22 .748 
15,001–30,000 บ. 3.56 .593 3.11 .769 
30,001-45,000 บ. 3.73 .623 3.13 .640 
มากกวา่ 45,000บ. 3.68 .525 3.48 .503 

3. ช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.89 .586 1.132 .259 3.59 .725 2.855 .024* 
10,000–15,000 บ. 3.82 .563 3.48 .640 
15,001–30,000 บ. 3.79 .543 3.28 .677 
30,001-45,000 บ. 4.00 .447 3.51 .780 
มากกวา่ 45,000บ. 3.84 .629 3.46 .680 

4. ส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.65 .670 3.600 .007* 3.18 .566 .934 .444 
10,000–15,000 บ. 3.76 .501 3.27 .669 
15,001–30,000 บ. 3.57 .605 3.14 .526 
30,001-45,000 บ. 3.40 .540 3.17 .590 
มากกวา่ 45,000บ. 3.70 .570 3.11 .668 

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์
(Positioning) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 4.02 .535 1.998 .094 3.62 .695 2.405 .049* 
10,000–15,000 บ. 3.95 .486 3.56 .609 
15,001–30,000 บ. 3.88 .534 3.38 .735 
30,001-45,000 บ. 3.78 .321 3.39 .612 
มากกวา่ 45,000บ. 4.04 .563 3.63 .578 

6. จิตวทิยาการขาย 
(Psychology) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.87 .543 2.366 .052 3.58 .767 1.816 .125 
10,000–15,000 บ. 3.94 .653 3.51 .724 
15,001–30,000 บ. 3.92 .646 3.34 1.04 
30,001-45,000 บ. 3.61 .583 3.47 .705 
มากกวา่ 45,000บ. 3.76 .647 3.71 .597 
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ตารางที ่4.115 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วร
พจิารณาด้าน
การตลาดการ
ท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.77 .570 3.126 .015* 3.03 .661 2.331 .055 
10,000–15,000 บ. 4.04 .584 3.14 .499 
15,001–30,000 บ. 3.95 .646 3.02 .603 
30,001-45,000 บ. 3.94 .371 2.83 .448 
มากกวา่ 45,000บ. 3.69 .682 3.02 .414 

8. การมีส่วนร่วมทาง
ธุรกิจ (Participation) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.73 .684 3.224 .013* 3.53 .657 2.120 .078 
10,000–15,000 บ. 3.95 .690 3.57 .621 
15,001–30,000 บ. 3.85 .775 3.38 .832 
30,001-45,000 บ. 3.67 .549 3.24 .546 
มากกวา่ 45,000บ. 3.51 .774 3.44 .701 

9. การขายรวม 
(Packaging) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.56 .866 1.842 .120 3.27 .814 .874 .479 
10,000–15,000 บ. 3.51 .847 3.04 .787 
15,001–30,000 บ. 3.55 .768 3.05 .812 
30,001-45,000 บ. 3.15 .529 2.98 .550 
มากกวา่ 45,000บ. 3.44 1.06 3.06 .941 

10. บุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว (People) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.76 .639 3.002 .018* 3.63 .612 2.497 .042* 
10,000–15,000 บ. 4.03 .531 3.96 .536 
15,001–30,000 บ. 3.85 .584 3.84 .729 
30,001-45,000 บ. 3.83 .347 3.80 .511 
มากกวา่ 45,000บ. 3.77 .743 3.89 .563 

11. ฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.77 .609 5.945 .000* 3.69 .912 4.044 .003* 
10,000–15,000 บ. 3.86 .539 3.80 .784 
15,001–30,000 บ. 3.54 .657 3.45 .846 
30,001-45,000 บ. 3.84 .470 3.85 .674 
มากกวา่ 45,000บ. 3.86 .749 3.63 .772 
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ตารางที ่4.115 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วร
พจิารณาด้าน
การตลาดการ
ท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

12. สภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นการ
ท่องเท่ียว (Politics) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.79 .800 3.126 015* 3.27 .716 2.801 .026* 
10,000–15,000 บ. 3.99 .692 3.51 .579 
15,001–30,000 บ. 3.93 .768 3.43 .602 
30,001-45,000 บ. 3.56 .405 3.23 .538 
มากกวา่ 45,000บ. 3.76 .743 3.27 .553 

13. ความคิดเห็น
สาธารณะทางการ
ท่องเท่ียว  
(Public Opinion) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 4.13 .569 4.854 .001* 3.24 .747 2.871 .023* 
10,000–15,000 บ. 4.01 .611 3.28 .721 
15,001–30,000 บ. 4.06 .558 3.19 .696 
30,001-45,000 บ. 3.66 .548 2.81 .789 
มากกวา่ 45,000บ. 3.80 .624 3.21 .725 

14. กระบวนการ
ใหบ้ริการ  
(Process of Service) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.84 .745 1.973 .098 3.55 .756 4.576 .001* 
10,000–15,000 บ. 3.92 .541 3.61 .486 
15,001–30,000 บ. 3.78 .645 3.38 .690 
30,001-45,000 บ. 3.84 .441 3.30 .669 
มากกวา่ 45,000บ. 3.61 .735 3.73 .539 

15. สภาพแวดลอ้ม
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
สถานประกอบการ 
(Physical Evidence) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.95 .771 3.486 .008* 3.52 .699 2.861 .023* 
10,000–15,000 บ. 3.91 .599 3.63 .501 
15,001–30,000 บ. 3.83 .654 3.43 .615 
30,001-45,000 บ. 3.59 .504 3.34 .503 
มากกวา่ 45,000บ. 3.58 .615 3.46 .582 

16. การรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว 
(Perception) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บ. 3.87 .748 4.507 .001* 3.60 .805 2.819 .025* 
10,000–15,000 บ. 3.72 .672 3.54 .728 
15,001–30,000 บ. 3.54 .560 3.33 .787 
30,001-45,000 บ. 3.37 .365 3.30 .512 
มากกวา่ 45,000บ. 3.64 .775 3.60 .528 
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ตารางที ่4.115 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีค่วร
พจิารณาด้าน
การตลาดการ
ท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ระดบัความสําคัญ ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

  S.D. F Sig.    S.D. F Sig.  

รวมปัจจัยทีค่วร
พจิารณาด้าน
การตลาดการ
ท่องเที่ยว 

ตํา่กว่า 10,000 บ. 3.81 .459 2.171 .072 3.45 .540 2.430 .047* 
10,000–15,000 บ. 3.89 .414 3.48 .450 
15,001–30,000 บ. 3.78 .482 3.31 .570 
30,001-45,000 บ. 3.68 .291 3.31 .441 
มากกว่า 45,000บ. 3.72 .533 3.45 .384 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

ตาราง 4.5.6 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาเฉพาะรายดา้นหลกั พบว่า รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีต่างกนัมีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านจิตวิทยาการขาย (Psychology) ด้าน
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว (People) ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว 
(Politics) ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น
ผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ด้านสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ดา้นการ
รับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception)  และภาพรวมของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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แลว้นําสู่เปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.116 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี

ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.28017 .09466 .003* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.06611 .09216 .474 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.11683 .12310 .343 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.00986 .12630 .938 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .21406 .06477 .001* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .16335 .10418 .118 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .27031 .10795 .013* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.05071 .10192 .619 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .05625 .10577 .595 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .10696 .13359 .424 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.116 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท มีระดับความสําคญัของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านผลิตภัณฑ ์
(Product)  นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท และ
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.117 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.11049 .09935 .267 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .07889 .09673 .415 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .24889 .12920 .055 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.05111 .13257 .700 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .18938 .06798 .006* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .35937 .10935 .001* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .05937 .11330 .601 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .17000 .10698 .113 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.13000 .11102 .242 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.30000* .14022 .033* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.117 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-

15,000 บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริม
การขาย (Promotion) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท และตั้งแต่ 30,001-
45,000 บาท  และนักท่องเท่ี ยวท่ี มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนตั้ งแต่  30,001-45,000 บาท  มีระดับ
ความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 
มากกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.118 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.27017 .10428 .010* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.18111 .10153 .075 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.17397 .13561 .200 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .07514 .13914 .589 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .08906 .07135 .213 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .09621 .11477 .402 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .34531 .11892 .004* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .00714 .11228 .949 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .25625 .11652 .028* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .24911 .14717 .091 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.118 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ (Partnership) น้อยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาทข้ึนไป และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดับ
ความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.119 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิ จารณ าด้านการตลาดการท่องเท่ี ยว  ด้านการมี ส่วน ร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.22135 .12494 .077 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.11167 .12164 .359 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .06476 .16248 .690 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .22708 .16670 .174 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .10969 .08549 .200 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .28612 .13751 .038* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .44844 .14248 .002* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .17643 .13453 .190 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .33875 .13960 .016* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .16232 .17632 .358 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.119 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-

15,000 บาท มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมี
ส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation)  มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และ
มากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มี
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) มากกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.120 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.26056 .09915 .009* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.08306 .09653 .390 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.06413 .12894 .619 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.00431 .13229 .974 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .17750 .06784 .009* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .19643 .10913 .073 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .25625 .11307 .024* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .01893 .10676 .859 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .07875 .11079 .478 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .05982 .13993 .669 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.120 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 

บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว (People) น้อยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
15,001-30,000 บาท และมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.121 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.09361 .10560 .376 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .22514 .10281 .029* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.07111 .13732 .605 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.09361 .14090 .507 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .31875 .07226 .000* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .02250 .11622 .847 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .00000 .12043 1.000 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.29625 .11370 .010* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.31875 .11799 .007* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.02250 .14903 .880 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.121 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 

บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
15,001-30,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดับ
ความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
(Period) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.122 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว 
(Politics) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.20264 .12504 .106 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.14264 .12174 .242 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .23111 .16260 .156 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .03486 .16684 .835 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .06000 .08556 .484 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .43375 .13762 .002* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .23750 .14260 .097 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .37375 .13463 .006* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .17750 .13971 .205 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.19625 .17646 .267 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.122 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-

15,000 บาท  มีระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้าน
สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 
บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดบัความสําคญัของ
ปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว 
(Politics) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ตารางที ่4.123 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการ
ท่องเท่ียว (Public Opinion) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .12708 .10070 .208 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .07708 .09804 .432 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .47048 .13095 .000* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .33333 .13436 .014* 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.05000 .06890 .468 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .34339 .11083 .002* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .20625 .11484 .073 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .39339 .10842 .000* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .25625 .11252 .023* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.13714 .14211 .335 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.123 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 

บาท มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 
บาท และมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 
บาท มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 
บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดบัความสําคญัของ
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท
ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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ตารางที ่4.124 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และ
สถานประกอบการ (Physical Evidence) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .03861 .11032 .727 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .12111 .10741 .260 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .36254 .14347 .012* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .37611 .14720 .011* 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .08250 .07549 .275 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .32393 .12142 .008* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .33750 .12581 .008* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .24143 .11879 .043* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .25500 .12327 .039* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .01357 .15570 .931 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.124 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 

บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ด้านผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
30,001-45,000 บาท และมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
10,000-15,000 บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) มากกว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 



258 

ตารางที ่4.125 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว  ด้านการรับ รู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .14635 .10854 .178 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .31792 .10568 .003* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .50095 .14115 .000* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .22292 .14483 .125 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .17156 .07427 .021* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .35460 .11947 .003* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .07656 .12379 .537 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .18304 .11687 .118 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.09500 .12128 .434 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.27804 .15319 .070 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.125 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000

บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท และตั้งแต่ 30,001-
45,000 บาท  และนักท่องเท่ียวท่ี มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนตั้ งแต่  10,000– 15,000 บาท  มีระดับ
ความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 15,001-30,000 บาท และตั้ งแต่ 30,001-45,000 
บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.126 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านผลิตภณัฑ ์
(Product) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.10372 .10029 .302 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .17722 .09765 .070 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.20063 .13042 .125 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.14903 .13381 .266 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .2809 .06862 .000* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.09692 .11038 .380 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.04531 .11437 .692 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .37786 .10799 .001* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .05161 .14154 .716 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.05161 .14154 .716 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.126 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–

15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.127 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .24767 .12582 .050* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .36361 .12251 .003* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .34540 .16363 .035* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.01014 .16789 .952 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .11594 .08610 .179 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .09772 .13849 .481 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.25781 .14349 .073 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.01821 .13548 .893 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.37375 .14059 .008* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.35554 .17757 .046* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.127 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 

บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ราคา (Price) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 10,000–15,000 บาท ตั้ งแต่ 15,001-30,000บาท 
และตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท 
มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา 
(Price) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึน
ไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.128 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .10674 .11793 .366 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .31111 .11482 .007* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .08254 .15336 .591 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .13486 .15736 .392 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .20438 .08070 .012* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.02420 .12980 .852 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .02813 .13449 .834 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.22857 .12698 .073 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.17625 .13177 .182 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .05232 .16644 .753 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.128 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000

บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 15,001-30,000 บาทและ
นักท่องเท่ียวท่ี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่  10,000–15,000 บาท  มีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
มากกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.129 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านจุดยืน
ผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .05840 .11610 .615 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .23903 .11304 .035* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .22921 .15098 .130 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.01347 .15491 .931 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .18062 .07944 .024* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .17080 .12778 .182 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.07187 .13240 .588 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.00982 .12501 .937 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.25250 .12973 .052 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.24268 .16385 .139 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.129 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000–

บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
จุดยืนผลิตภัณฑ์  (Positioning) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่  15,001-30,000 บาท  และ
นักท่องเท่ียวท่ี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่  10,000–15,000 บาท  มีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ ์(Positioning) 
มากกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.130 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านบุคลากร
ทางการท่องเท่ียว (People) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.33139 .10893 .003* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.20514 .10606 .054 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.16889 .14165 .234 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.26264 .14534 .072 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .12625 .07453 .091 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .16250 .11989 .176 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .06875 .12422 .580 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .03625 .11729 .757 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.05750 .12171 .637 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.09375 .15373 .542 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.130 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000

บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–15,000 บาท อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.131 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.10799 .14130 .445 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .24139 .13757 .080 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.16254 .18375 .377 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .06389 .18853 .735 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .34938 .09668 .000* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.05455 .15552 .726 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .17188 .16114 .287 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.40393 .15214 .008* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.17750 .15788 .262 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .22643 .19941 .257 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.131 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–

15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) มากกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 
บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
(Period) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ตารางที ่4.132 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.23983 .10398 .022* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.16014 .10124 .114 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .04254 .13522 .753 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .00236 .13874 .986 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .07969 .07115 .263 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .28237 .11444 .014* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .24219 .11858 .042* 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .20268 .11196 .071 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .16250 .11618 .163 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.04018 .14674 .784 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.132 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000
บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–15,000 
บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–15,000 บาท มีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการ
ท่องเท่ียว (Politics) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 
บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.133 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.04257 .12490 .733 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .04306 .12161 .723 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .41841 .16243 .010* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .02306 .16666 .890 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .08562 .08547 .317 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .46098 .13747 .001* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .06563 .14244 .645 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .37536 .13449 .006* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.02000 .13957 .886 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.39536 .17628 .025* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.133 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000

บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 
30,001-45,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–15,000 บาท มีระดบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 
บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการ
ท่องเท่ี ยว  (Public Opinion) มากกว่ า  รายได้เฉ ล่ีย ต่อ เดือนตั้ งแ ต่  30,001-45,000 บาท  และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) น้อยกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.134 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process of Service) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.06139 .10855 .572 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .17111 .10569 .106 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .25397 .14116 .073 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.18014 .14484 .214 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .23250 .07428 .002* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .31536 .11947 .009* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.11875 .12379 .338 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .08286 .11688 .479 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.35125 .12129 .004* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.43411 .15320 .005* 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 

 
จากตารางท่ี 4.134 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–

15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of Service) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 
15,001-30,000 บาท และตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
15,001-30,000 บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process of Service) มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาทข้ึนไป และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 30,001-45,000 บาท มีระดับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ (Process of Service) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.135 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.11413 .10046 .257 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .08431 .09781 .389 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .17270 .13064 .187 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .05931 .13404 .658 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .19844 .06874 .004* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .28683 .11056 .010* 

มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .17344 .11456 .131 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .08839 .10816 .414 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.02500 .11225 .824 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.11339 .14177 .424 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.135 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–
15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) มากกว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท และตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.136 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านการรับรู้
ทางการท่องเท่ียว (Perception) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท .06226 .12692 .624 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .27569 .12358 .026* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .30730 .16506 .063 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .00444 .16936 .979 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท -.21344 .08685 .014* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .03161 .13667 .817 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.27125 .14182 .057 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท -.03161 .13667 .817 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.30286 .17913 .092 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .30286 .17913 .092 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.136 ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000
บาท มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้น
การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท 
และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 10,000–15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) น้อยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.137 ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  (J) Mean Difference Std. Error Sig. 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท -.02959 .08777 .736 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .13740 .08545 .109 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .13782 .11414 .228 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.00517 .11711 .965 

ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท .16699 .06006 .006* 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .16741 .09660 .084 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป .02441 .10009 .807 

ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท .00041 .09450 .997 
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.14258 .09807 .147 

ตั้งแต่ 30,001- 45,000 บาท มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป -.14299 .12386 .249 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
 

จากตารางท่ี 4.137 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–
15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นภาพรวม มากกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.138 สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 

 

ระดบัความสําคัญของปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. 
เพ
ศ 

2. 
อา
ยุ 

3. 
สถ

าน
ภา
พ 

4. 
ระ
ดบั

กา
รศึ

กษ
า 

5. 
อา
ชีพ

 

6. 
รา
ยไ
ด้เ
ฉล

ีย่ /
 เดื
อน

 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)    * * * 

2. ราคา (Price)   * * *  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)   * *   

4. ส่งเสริมการขาย (Promotion)     * * 

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning)     *  

6. จิตวทิยาการขาย (Psychology)       

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)   * *  * 

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) *  *   * 

9. การขายรวม (Packaging)    *   

10. บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People)   *   * 

11. ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period)  *   * * 

12. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics)   *   * 

13. ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion)      * 

14. กระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service)   *    

15. สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ 
(Physical Evidence) 

  * * * * 

16. การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception)    * * * 

รวมปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการท่องเทีย่ว   *  *  

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 



272 

จากตารางท่ี 4.138 สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความสําคญัของ
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบวา่ 

1) เพศท่ีต่างกนัมีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2) อายุท่ีต่างกนัมีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3) สถานภาพท่ีต่างกันมีระดับความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว  ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว (Politics) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และ
ภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

4) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) ด้าน
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ดา้นการขายรวม (Packaging) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์
และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) อาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นจุดยืนผลิตภณัฑ ์
(Positioning) ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) และภาพรวมของ
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด
การท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ด้านสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และ
สถานประกอบการ (Physical Evidence) และดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception)แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.139 สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 

 

ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยทีค่วรพจิารณา
ด้านการตลาดการท่องเทีย่ว 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. 
เพ
ศ 

2. 
อา
ยุ 

3. 
สถ

าน
ภา
พ 

4. 
ระ
ดบั

กา
รศึ

กษ
า 

5. 
อา
ชีพ

 

6. 
รา
ยไ
ด้เ
ฉล

ีย่ /
 เดื
อน

 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)      * 

2. ราคา (Price)  *  * * * 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  *    * 

4. ส่งเสริมการขาย (Promotion)    *   

5. จุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning)      * 

6. จิตวทิยาการขาย (Psychology)       

7. พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)    *   

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation)    *   

9 การขายรวม (Packaging)    * *  

10. บุคลากรทางการท่องเท่ียว (People)    *  * 

11. ฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period)  *    * 

12. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics)      * 

13. ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion)  *   * * 

14. กระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service)     * * 

15. สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ 
(Physical Evidence) 

    * * 

16. การรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception)  *   * * 

รวมปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการท่องเทีย่ว    * * * 

 
หมายเหตุ: *Sig. <0.05 
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จากตารางท่ี 4.139 สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ 

1) เพศท่ีแตกต่างกนั มีระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวไม่ต่างกนั 

2) อายท่ีุต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) และและการรับรู้
ทางการท่องเท่ียว (Perception) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3) สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวไม่ต่างกนั 

4) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านราคา (Price) ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้าน
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ด้านการขายรวม 
(Packaging)  ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) และภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) อาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านราคา (Price) ด้านการขายรวม (Packaging) ด้านความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) ดา้น
สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ดา้นการรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) และภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ด้านสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ดา้นการ
รับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception)  และภาพรวมของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.6 เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวจงัหวดับุรีรัมย์ เพ่ือตอบสนองพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

 
ในการเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้น เป็นผลจาการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิง
อนุมานจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดั
บุรีรัมย ์ และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค IPA 
(Importance-Performance Analysis)  จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และ 3 เพื่อประเมินระดบัความสาํคญั
และประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวดับุรีรัมยเ์พื่อเสนอเป็นแนว
ทางการพฒันาจงัหวดับุรีรัมย ์ดงัตารางต่อไปน้ี 

4.6.1 ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
4.6.2 ดา้นปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
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4.6.1 ด้านพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดงันี้ 
 
ตารางที ่4.140 แสดงผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสนอเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์
 

ปัจจัย สถิติ ผลสถิต ิ สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

1. การเลือกใช้สื่อ
ทางการท่องเทีย่ว 

เชิง
พรรณนา 

นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่เลือกใชส้ื่อสังคมออนไลน์มาเป็นอนัดบัหนึ่งกว่า
ร้อยละ 38.3 รองลงมาคือเวบ็ไซต ์ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) และโทรทศัน์/วิทย ุ
ตามลาํดบั 

- มุ่งเนน้การสื่อสารการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ 
เวบ็ไซต ์ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) 
และโทรทศัน์/วิทย ุ  เชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ

Gen–Y (15-35 ปี) ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวดา้นการเลือกใชส้ื่อก่อนการ
ท่องเที่ยว ประเภทสื่อสงัคมออนไลน์ ที่
ร้อยละ 40.5 ขณะที่นกัท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ
Gen–X (36-50 ปี) ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม 

นกัท่องเที่ยวทุกกลุ่มอายมุีการ
เลือกใชส้ื่อออนไลน์มากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายปัจจยัจะพบวา่ สื่อ
ประเภท สื่อสงัคมออนไลน์ (เช่น 
Facebook, Instragram, Youtube, 
Blog ฯลฯ) นั้น กลุ่มอาย ุGen–Y 
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ตารางที ่4.140 (ต่อ) 
 

ปัจจัย สถิติ ผลสถิต ิ สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  การท่องเที่ยวดา้นการเลือกใชส้ื่อก่อน
การท่องเที่ยว ประเภทสื่อสงัคมออนไลน์ 
ที่ร้อยละ 31.2 รองลงมาคือสื่อประเภท
ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) ที่ร้อยละ 24.7 
และนกัท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุGen–B (51-69 
ปี) ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ดา้นการเลือกใชส้ื่อก่อนการท่องเที่ยว 
ประเภทสื่อสงัคมออนไลน์ ที่ร้อยละ 33.3 
รองลงมาคือสื่อประเภทเวบ็ไซต ์ที่ร้อยละ 
25.0 ที่แตกต่างกนั 
โดยนกัท่องเที่ยวที่มีกลุ่มอาย ุGen–Y (15-
35 ปี) มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นการเลือกใชส้ื่อ
ก่อนการท่องเที่ยว มากกวา่ กลุ่มอาย ุ
Gen–X (36-50 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

(15-35 ปี) เลือกใชม้ากที่สุดกวา่ทุก
กลุ่ม ขณะที่สื่อประเภทญาติ/คนรู้จกั 
(ปากต่อปาก) นั้นกลุ่มอาย ุGen–X 
(36-50 ปี) เลือกใชม้ากที่สุดกวา่ทุก
กลุ่ม และสื่อประเภทเวบ็ไซตน์ั้น 
กลุ่มอาย ุGen–B (51-69 ปี) เลือกใช้
มากที่สุดกวา่ทุกกลุ่ม 
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ตารางที ่4.140 (ต่อ) 
 

ปัจจัย สถิติ ผลสถิต ิ สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  สถิติที่ระดบั 0.05 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
นกัท่องเที่ยวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการเลือกใช้
สื่อก่อนการท่องเที่ยว ประเภทสื่อสงัคม
ออนไลน์ ที่ร้อยละ 43.8 ขณะที่
นกัท่องเที่ยวสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการเลือกใช้
สื่อก่อนการท่องเที่ยว ประเภทเวบ็ไซต ์ที่
ร้อยละ 33.3 และนกัท่องเที่ยวสถานภาพ
หยา่ร้าง/หมา้ย ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นการเลือกใชส้ื่อก่อนการ
ท่องเที่ยว ประเภทโทรทศัน์วทิย ุที่ร้อยละ 
55.6 ที่แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 
 
นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด 
เลือกใชส้ื่อประเภทสื่อสงัคม
ออนไลน์ (เช่น Facebook, 
Instragram, Youtube, Blog ฯลฯ) 
มากที่สุด ขณะที่นกัท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพสมรสเลือกใชส้ื่อประเภท
เวบ็ไซตม์ากที่สุด และนกัท่องเที่ยวที่
มีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย เลือกใช้
สื่อประเภทโทรทศัน์/วิทย ุมากที่สุด 
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  ของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นการเลือกใช้
สื่อก่อนการท่องเที่ยว มากกวา่ สถานภาพ
สมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

  

2. จุดประสงค์
การท่องเทีย่ว 

เชิง
พรรณนา 

นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่มีจุดประสงคก์ารท่องเที่ยวเพื่อชมการแข่งขนักีฬา
มาเป็นอนัดบัหนึ่งกวา่ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ เขา้ชมสถานที่จดัการแข่งขนั และ
เพื่อท่องเที่ยวอื่นๆ ตามลาํดบั 

- คงรักษามาตรฐานทางดา้น
การบริหารจดัการทั้งการ
แข่งขนั สนามกีฬา คุณภาพ
งานบริการ รวมถึงมุ่งสร้างมูล
เพิ่มใหม้ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 เชิงอนุมาน นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
จุดประสงคก์ารท่องเที่ยว เพือ่ชมการแข่งขนั
กีฬา ที่ร้อยละ 42.9 รองลงมาเพื่อเขา้ชม
สถานที่จดัการแข่งขนักีฬา ที่ร้อยละ 34.7 
ขณะที่นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
จุดประสงคก์ารท่องเที่ยว เพือ่ชมการ 

นกัท่องเที่ยวทุกระดบัการศึกษามี
จุดประสงคท์างการท่องเที่ยวเพื่อ
ชมการแข่งขนักีฬาเป็นหลกั 
ขณะที่นกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีมี
จุดประสงคเ์พือ่เขา้ชมสถานที่
จดัการแข่งขนักีฬามากกวา่ระดบั
การศึกษาอื่นๆ 
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  แข่งขนักีฬา ที่ร้อยละ 53.5 และ
นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นจุดประสงคก์ารท่องเที่ยว 
เพื่อชมการแข่งขนักีฬา ที่ร้อยละ 73.9 ที่
แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นจุดประสงคก์ารท่องเที่ยว มากกวา่ 
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และ
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นจุดประสงคก์าร
ท่องเที่ยว มากกวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 
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  ระดบั 0.05   
3. ผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

เชิง
พรรณนา 

นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่มีผูร้่วมเดินทางอยูท่ี่ 1-3 คน - ส่งเสริมที่พกัในลกัษณะ
บงักะโล หรือในลกัษณะบา้น
เป็นหลงั เพื่อเตรียมรองรับ
นกัท่องเที่ยวในกลุ่ม
ครอบครัวหรือหมู่คณะขนาด
เลก็ 

 เชิงอนุมาน นกัท่องเที่ยวเพศชายส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทาง อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 64.6 
ขณะที่นกัท่องเที่ยวเพศหญิงส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทาง อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 54.8 
รองลงมาคือ 4-6 คน ที่ร้อยละ 41.3 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวเพศชายนิยมเดินทางเป็น
กลุ่มขนาดเลก็ที่ 1-3 คน ขณะที่
นกัท่องเที่ยวเพศหญิงนั้นนิยม
เดินทางเป็นกลุ่มขนาดเลก็เช่นกนัที่ 
1-3 คน เช่นกนั และนกัท่องเที่ยวเพศ
หญิงบางส่วนนิยมเดินทางมาเป็น
กลุ่มขนาดกลางที่ 4-6 คนมากกวา่เพศ
ชาย  
 

นกัท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุGen–Y (15-35 ปี) 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผู ้

นกัท่องเที่ยวทุกกลุ่มอายนุิยมเดินทาง
มาเป็นหมู่คณะขนาดเลก็ที่จาํนวน 1-  
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  ร่วมเดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อย
ละ 55.5 ขณะที่นกัท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ
Gen–X (36-50 ปี) ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว 
อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 71.4 และ
นกัท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุGen–B (51-69 ปี) 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผู ้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อย
ละ 70.8 ที่แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่
มีกลุ่มอาย ุGen–Y (15-35 ปี) มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว มากกวา่ กลุ่ม
อาย ุGen–X (36-50 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3 คน  
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  นกัท่องเที่ยวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 
54.3 รองลงมาอยูท่ี่ 4-6 คน ที่ร้อยละ 40.9 
ขณะที่นกัท่องเที่ยวสถานภาพสมรส ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 
79.5  และนกัท่องเที่ยวสถานภาพหยา่ร้าง/
หมา้ย ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-3 คน 
ที่ร้อยละ 66.7 ที่แตกต่างกนั โดย
นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว 
มากกวา่ สถานภาพสมรส อยา่งมี 

นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด นิยม
เดินทางที่ 1-3 คน และ 4-6 คน 
ขณะที่นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรส นิยมเดินทางที่ 1-3 คน และ
นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/
หมา้ย นิยมเดินทางเป็นที่ 1-3 คน 
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  นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
  นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว อยู่
ที่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 44.9 ขณะที่
นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผู ้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อย
ละ 63.1 และนกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว 
อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 55.1 ที่แตกต่างกนั 
โดยนกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาตํ่า
กวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นผูร้่วม 

นกัท่องเที่ยวทุกระดบัการศึกษานิยม
เดินทางเป็นที่ 1-3 คน  
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  เดินทางท่องเที่ยว มากกวา่ ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

  

  นกัท่องเที่ยวประกอบอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว อยู่
ที่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 63.6 ขณะที่
นกัท่องเที่ยวประกอบอาชีพพนกังาน
เอกชน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว อยู่
ที่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 67.6 นกัท่องเที่ยว
ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 
47.6 นกัท่องเที่ยวประกอบอาชีพนกัเรียน/ 

นกัท่องเที่ยวทุกอาชีพ นิยมเดินทาง
อยูท่ี่ 1-3 คน ยกเวน้ นกัท่องเที่ยวที่
ประกอบอาชีพอื่นๆ (รับจา้ง, 
แม่บา้น) นิยมเดินทางอยูท่ี่ 4-6 คน 
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  นกัศึกษา ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว อยู่
ที่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 45.8 และนกัท่องเที่ยว
ประกอบอาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทางท่องเที่ยว อยูท่ี่ 4-6 คน ที่ร้อยละ 
66.7 ที่แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มี
อาชีพขา้ราชการ มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นผู ้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นอ้ยกวา่ อาชีพ
นกัศึกษา และนกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
พนกังานเอกชน มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นผู ้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นอ้ยกวา่ อาชีพ
กิจการส่วนตวั และนกัศึกษา อยา่งมี 
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  นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
  นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผู ้
ร่วมเดินทาง อยูท่ี่ 4-6 คน ที่ร้อยละ 48.9 
ขณะที่นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000- 
15,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทาง อยูท่ี่ 1-3 คน 
ที่ร้อยละ 63.3 นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ั้งแต่ 
15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทางอยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 55.6 
นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001-
45,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นผูร้่วมเดินทางอยูท่ี่ 1-3 คน 
ที่ร้อยละ 60.0 และนกัท่องเที่ยวมีรายได ้

นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 
บาท นิยมเดินทาง อยูท่ี่ 4-6 คน 
นอกเหนือจากนั้นนกัท่องเที่ยวที่มี
รายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป นิยม
เดินทาง อยูท่ี่ 1-3 คน 
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  มากกวา่ 45,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นผูร้่วม
เดินทางอยูท่ี่ 1-3 คน ที่ร้อยละ 93.8 ที่
แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นผูร้่วมเดินทาง มากกวา่ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 
บาท ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท  ตั้งแต่ 
30,001-45,000 บาท และมากกวา่ 45,000
บาทขึ้นไป และนกัท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท 
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นผูร้่วมเดินทาง 
มากกวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
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  มากกวา่ 45,000 บาทขึ้นไป และ
นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นผูร้่วมเดินทาง มากกวา่ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนมากกวา่ 45,000 บาทขึ้นไป และ
นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นผูร้่วมเดินทาง มากกวา่ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนมากกวา่ 45,000 บาทขึ้นไป อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

4. พาหนะในการ
เดินทางท่องเทีย่ว 

เชิง
พรรณนา 

พาหนะที่นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ใชใ้นการเดินทางคือ รถส่วนบุคคล กวา่
ร้อยละ 80 รองลงมาคือเครื่องบิน รถโดยสารประจาํทาง และรถไฟ ตามลาํดบั 

- ควรเพิ่มพื้นที่จอดรถให้
เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งใน  
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 เชิงอนุมาน นกัท่องเที่ยวเพศชายส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นพาหนะใน
การเดินทาง โดยใชร้ถส่วนบุคคล ที่ร้อย
ละ 70.0 ขณะที่นกัท่องเที่ยวเพศหญิงส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
พาหนะในการเดินทาง โดยใชร้ถส่วน
บุคคล ที่ร้อยละ 83.7 โดยแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวทั้งเพศชายและหญิงนิยม
เดินทางโดยใชร้ถยนตส์่วนบุคคล  

บริเวณแหล่งท่องเที่ยว สนามแข่งขนั
กีฬา หรือที่พกั อีกทั้งควรเพิ่มดา้น
ระบบรักษาความปลอดภยั เช่น 
ตาํรวจ หน่วยรักษาความปลอดภยั 
หรือกลอ้งวงจรปิด ฯลฯ ระบบจราจร
ใหอ้ยา่งครอบคลุม 

5. การค้างแรม เชิง
พรรณนา 

นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่นิยมคา้งแรมกวา่ร้อยละ 64.5 โดยมีค่าใชจ้่ายดา้นที่
พกัอยูท่ี่ 1,000 บาท 

- ส่งเสริมการลงทุนดา้นที่พกัใหม้ี
ความหลากหลายระดบัราคาและได้
มาตรฐาน  เชิงอนุมาน นกัท่องเที่ยวเพศชายส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม 
โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 69.8 ขณะที่
นกัท่องเที่ยวเพศหญิงส่วนใหญ่มี 

นกัท่องเที่ยวทั้งเพศชายและหญิงนิยม
ทาํการคา้งแรม 
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  พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม 
โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 59.6 โดยแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

  นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาตํ่ากวา่
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ที่
ร้อยละ 49.0 ขณะที่นกัท่องเที่ยวระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม 
โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 65.6 และ
นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ที่
ร้อยละ 71.0 ที่แตกต่างกนั โดย
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ 

นกัท่องเที่ยวทุกระดบัการศึกษานิยม
ทาํการคา้งแรม  
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  ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม 
มากกวา่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ
สูงกวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

  

  นกัท่องเที่ยวประกอบอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ที่
ร้อยละ 64.9 ขณะที่นกัท่องเที่ยวประกอบ
อาชีพพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม 
โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 72.4 นกัท่องเที่ยว
ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม 
โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 57.1 นกัท่องเที่ยว 

นกัท่องเที่ยวทุกอาชีพนิยมทาํการคา้ง
แรม ยกเวน้ นกัเรียนนกัศึกษา ที่ไม่ทาํ
การคา้งแรม 
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  ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการ
คา้งแรม โดยคา้งแรมและไม่ทาํการคา้ง
แรม ที่ร้อยละ50 และร้อยละ 50 
ตามลาํดบั และนกัท่องเที่ยวประกอบ
อาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ที่
ร้อยละ 66.7 ที่แตกต่างกนั โดย
นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนกังานเอกชน มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรม นอ้ยกวา่ อาชีพ
กิจการส่วนตวั และนกัศึกษา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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  นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
การคา้งแรม โดยไม่คา้งแรม ที่ร้อยละ 
55.6 ขณะที่นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ั้งแต่ 
10,000 - 15,000 บาท ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม 
โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 67.2 นกัท่องเที่ยวมี
รายไดต้ั้งแต่ 15,001-30,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการ
คา้งแรม โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 62.5 
นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001-
45,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม โดยคา้งแรม ที่
ร้อยละ 94.3 และนกัท่องเที่ยวมีรายได้
มากกวา่ 45,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มี  

นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 
บาทขึ้นไป นิยมทาํการคา้งแรม 
ยกเวน้ นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 
10,000 บาท ไม่นิยมทาํการคา้งแรม  
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  พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นการคา้งแรม 
โดยคา้งแรม ที่ร้อยละ 59.4 ที่แตกต่างกนั 
โดยนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้น
การคา้งแรม มากกวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ตั้งแต่ 15,001-
30,000 บาท  และตั้งแต่ 30,001-45,000
บาท และนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นการคา้งแรมมากกวา่ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท 
และนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรม 
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  การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นการคา้งแรม มากกวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และ
นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นการคา้งแรม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนมากกวา่ 45,000บาทขึ้นไป อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

6. ระยะเวลาใน
การท่องเทีย่ว 

เชิง
พรรณนา 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่อยูท่ี่ 2 วนักวา่ร้อยละ 
44.0 

- ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใกลเ้คียง หรือ
โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One 
Day Trip เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่
นกัท่องเที่ยวใชร้ะยะเวลาในการ 

 เชิงอนุมาน นกัท่องเที่ยวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นระยะเวลาใน
การท่องเที่ยว อยูท่ี่ 2 วนั ที่ร้อยละ 40.6  

นกัท่องเที่ยวทุกสถานภาพใช้
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวอยู ่2 วนั 
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  ขณะที่นกัท่องเที่ยวสถานภาพสมรส ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 2 วนั ที่
ร้อยละ 55.1 และนกัท่องเที่ยวสถานภาพ
หยา่ร้าง/หมา้ย ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
อยูท่ี่ 2 วนั ที่ร้อยละ 66.7 ที่แตกต่างกนั 
โดยนกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
มากกวา่ สถานภาพสมรส อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
- สนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขนักีฬาระดบัต่างๆ 

  นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาตํ่ากวา่
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

นกัท่องเที่ยวทุกระดบัการศึกษาใช้
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวอยูท่ี่ 2 วนั 
แต่ทั้งนี้นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษา 
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  อยูท่ี่ 1 และ 2 วนั ที่ร้อยละ 40.8 ขณะที่
นกัท่องเที่ยวระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 2 วนั ที่
ร้อยละ 46.8 และนกัท่องเที่ยวระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นระยะเวลาใน
การท่องเที่ยว อยูท่ี่ 2 วนั ที่ร้อยละ 34.8 ที่
แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นระยะเวลาในการท่องเที่ยว นอ้ยกวา่ 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่
ปริญญาตรี และนกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรีใชร้ะยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวอยูท่ี่เพียง 1 วนั 
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  ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้น
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว นอ้ยกวา่ 
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

7. ค่าใช้จ่ายเฉลีย่
โดยรวมในการ
ท่องเทีย่ว 

เชิง
พรรณนา 

ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวมของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่อยูท่ี่ตั้งแต่ 1,000-5,000 
บาท กวา่ร้อยละ 56.8  

- มุ่งพฒันาผลิตภณัฑท์างการ
ท่องเที่ยว เช่น ของที่ระลึก/ของฝาก
ใหม้ีความเป็นเอกลกัษณ์ รวมถึง
พฒันาสินคา้ทางการท่องเที่ยวใหม้ี
ความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้
นกัท่องเที่ยวใชจ้่ายเพิ่มสูงขึ้น 

เชิงอนุมาน นกัท่องเที่ยวเพศชายส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ที่
ร้อยละ 52.1 ขณะที่นกัท่องเที่ยวเพศหญิง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-5,000 
บาท ที่ร้อยละ 61.1 โดยแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวทั้งเพศชายและหญิงมีค่า
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-
5,000 บาท 
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  นกัท่องเที่ยวสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
โดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1,000-
5,000 บาท ที่ร้อยละ 61.3 ขณะที่
นกัท่องเที่ยวสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
โดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1,000-
5,000 บาท ที่ร้อยละ 42.3 และ
นกัท่องเที่ยวสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 
5,001-10,000 บาท ที่ร้อยละ 55.6 ที่
แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ้่าย 

นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด และ
สมรส ใชจ้่ายโดยรวมในการ
ท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท และ
นกัท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/
หมา้ย ใชจ้่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว 
อยูท่ี่ 5,001-10,000 บาท 
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  โดยรวมในการท่องเที่ยว นอ้ยกวา่ 
สถานภาพสมรส และ หยา่ร้าง / หมา้ย
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

  นกัท่องเที่ยวประกอบอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่ายโดยรวมในการ
ท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ที่ร้อย
ละ 58.4 ขณะที่นกัท่องเที่ยวประกอบ
อาชีพพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
โดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1,000-
5,000 บาท ที่ร้อยละ 53.5 นกัท่องเที่ยว
ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
โดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1,000- 

นกัท่องเที่ยวทุกอาชีพ มีค่าใชจ้่าย
โดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1,000-
5,000 บาท 
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  5,000 บาท ที่ร้อยละ 46.0 นกัท่องเที่ยว
ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 
1,000-5,000 บาท ที่ร้อยละ 72.2 และ
นกัท่องเที่ยวประกอบอาชีพอื่นๆ ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 
1,000-5,000 บาท ที่ร้อยละ 66.7 ที่
แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยรวมในการท่องเที่ยว มากกวา่ อาชีพ
นกัศึกษา และนกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
พนกังานเอกชน มีพฤติกรรมการ 
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  ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว 
มากกวา่ อาชีพนกัศึกษา และอื่นๆ และ
นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพกิจการส่วนตวั มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ้่ายโดยรวมในการ
ท่องเที่ยว มากกวา่ อาชีพนกัศึกษา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

  นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-5,000 
บาท ที่ร้อยละ 64.4 ขณะที่นกัท่องเที่ยวมี
รายไดต้ั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-5,000  

นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดทุ้กระดบั ส่วน
ใหญ่ใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวมในการ
ท่องเที่ยวอยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท 
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  บาท ที่ร้อยละ 67.2 นกัท่องเที่ยวมีรายได้
ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ที่
ร้อยละ 51.9 นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ั้งแต่ 
30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 1,000-5,000 บาท ที่
ร้อยละ 54.3 และนกัท่องเที่ยวมีรายได้
มากกวา่ 45,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยโดยรวม อยูท่ี่ 5,001-10,000 บาท ที่
ร้อยละ 37.5 ที่แตกต่างกนั โดย
นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่า
กวา่ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการ 
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  ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้น
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวม นอ้ยกวา่ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท  ตั้งแต่ 30,001-
45,000 บาท และมากกวา่ 45,000บาทขึ้น
ไป และนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวม นอ้ย
กวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-
15,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

  

8. ความถี่ในการ
ท่องเทีย่ว 

เชิง
พรรณนา 

นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่มีความถี่ในการมาท่องเที่ยว 1-5 ครั้ง/ปีกวา่ร้อยละ 
70.8 โดยส่วนใหญ่มีความถี่อยูท่ี่ 2 ครั้ง/ปีกวา่ร้อยละ 23.5  

- ส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ในเชิงของอี
เวน้ท ์นอกเหนือจากการรายการ 
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 เชิงอนุมาน นกัท่องเที่ยวเพศชายส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นความถี่ใน
การท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-5 ครั้งต่อปี ที่ร้อยละ 
62.0 ขณะที่นกัท่องเที่ยวเพศหญิงส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ความถี่ในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-5 ครั้งต่อ
ปี ที่ร้อยละ 78.8 โดยแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นกัท่องเที่ยวทั้งเพศชายและหญิง มี
ความถี่ในการท่องเที่ยวอยูท่ี่ 1-5 ครั้ง/
ปี 

แข่งขนัฟุตบอลที่มีตลอดทั้งปีหรือ
ประเพณีประจาํปี เช่น การเป็น
เจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา งานแสดง
สินคา้ งานประชุมและสมัมนา 
มหกรรมหรืองานประจาํปีใหม่ๆ เพื่อ
เป็นการดึงดูดความสนใจและส่งเสริม
ใหน้กัท่องเที่ยวเกิดการบอกต่อและ
ท่องเที่ยวซํ้าเพิม่มากขึ้น 

  นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ความถี่ในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-5 ครั้ง ที่
ร้อยละ 80.0 ขณะที่นกัท่องเที่ยวมีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 - 15,000 บาท ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นความถี่ใน
การท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-5 ครั้ง ที่ร้อยละ 75.8  

นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดทุ้กระดบั มี
ความถี่ในการท่องเที่ยวอยูท่ี่ 1-5 ครั้ง/
ปี 
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ตารางที ่4.140 (ต่อ) 
 

ปัจจัย สถิติ ผลสถิต ิ สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  นกัท่องเที่ยวมีรายไดต้ั้งแต่ 15,001-
30,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวดา้นความถี่ในการท่องเที่ยว อยู่
ที่ 1-5 ครั้ง ที่ร้อยละ 69.4 นกัท่องเที่ยวมี
รายไดต้ั้งแต่ 30,001-45,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้น
ความถี่ในการท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-5 ครั้ง ที่
ร้อยละ 51.4 และนกัท่องเที่ยวมีรายได้
มากกวา่ 45,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นความถี่ใน
การท่องเที่ยว อยูท่ี่ 1-5 ครั้ง ที่ร้อยละ65.6 
ที่แตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาทมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ดา้นความถี่ในการท่องเที่ยว 
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ตารางที ่4.140 (ต่อ) 
 

ปัจจัย สถิติ ผลสถิต ิ สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 
30,001-45,000 บาท และนกัท่องเที่ยวที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-15,000 
บาท มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดา้นความถี่ในการ
ท่องเที่ยว นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท และ
นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ดา้นความถี่ในการท่องเที่ยว นอ้ยกวา่ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 30,001-45,000
บาท และนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 
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ตารางที ่4.140 (ต่อ) 
 

ปัจจัย สถิติ ผลสถิต ิ สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  เชิงกีฬา ดา้นความถี่ในการท่องเที่ยว นอ้ย
กวา่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกวา่ 45,000
บาทขึ้นไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
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4.6.2 ด้านปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการท่องเทีย่ว 
จากการศึกษาดา้นปัจจยัที่ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเที่ยว พบขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดงันี้ 
 
ตารางที ่4.141 แสดงผลการวิจยัดา้นปัจจยัที่ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเสนอเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

1. ผลติภณัฑ์ 
 (Product)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั:โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1.5 
กิจกรรมดา้นการท่องเที่ยว 1.4 สิ่ง
อาํนวยความสะดวก 1.2 การเดินทาง
คมนาคม 1.1 ที่พกั และ 1.3 สิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยว ตามลาํดบั 

- ควรมุ่งพฒันาดา้นการเดินทาง
คมนาคม และกิจกรรมดา้นการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง 
- ควรมุ่งพฒันาดา้นสิ่งอาํนวยความ
สะดวก เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบันอ้ย 

- มุ่งพฒันาดา้นสิ่งอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
- มุ่งพฒันาดา้นการเดินทางคมนาคม 
- มุ่งพฒันากิจกรรมดา้นการท่องเที่ยว  
 

 



 
 

311 

ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบันอ้ย 1ดา้น ไดแ้ก่ 1.4 สิ่งอาํนวย
ความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 
ดา้น ไดแ้ก่ 1.5 กิจกรรมดา้นการ
ท่องเที่ยว 1.2 การเดินทางคมนาคม 
และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1.1 
ที่พกั และ 1.3 สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QB  ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นที่พกั ดา้นการเดินทาง 

ดา้นที่พกั ดา้นการเดินทางคมนาคม 
และดา้นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวนั้นอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  คมนาคม และดา้นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 
QC ไดแ้ก่ ดา้นสิ่งอาํนวยความ
สะดวก และดา้นกิจกรรมดา้นการ
ท่องเที่ยว 

และพึงพอใจมาก แสดงถึงจุดแขง็
ของทางจงัหวดัฯ ที่ตอ้งร่วมกนั
รักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมาก
ต่อไป แต่ทั้งนี้กลบัพบวา่ประเดน็
ดา้นสิ่งอาํนวยความสะดวก และ
ดา้นกิจกรรมดา้นการท่องเที่ยวของ
ทางจงัหวดัยงัจดัอยูใ่นระดบัสาํคญั
นอ้ยและเกิดความพึงพอใจนอ้ย 
ส่วนนี้จึงควรเนน้ย ํ้าในการพฒันา
และส่งเสริมเพื่อเปลี่ยนทศันคติของ
นกัท่องเที่ยวใหด้ียิง่ขึ้น 

 

2. ราคา (Price) สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น 

- ควรพฒันาดา้นสินคา้และบริการ
ใหม้ีการระบุราคาที่ชดัเจน และควร
พฒันาดา้นราคาสินคา้และบริการให้
มีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 

- ภาครัฐควรเขา้มาดูแลควบคุมดา้น
ราคาสินคา้ ใหม้ีความเหมาะสม 
รวมถึงการกาํชบัผูป้ระกอบการใหม้ี
การระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ไดแ้ก่ 2.2 ราคาสินคา้และบริการมี
ความเหมาะสมต่อคุณภาพ 2.3 ราคา
สินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อ
คุณภาพ และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 2.5 ความหลากหลายของช่อง
ทางการชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ย
บตัรเครดิต 2.1 สินคา้และบริการมี
การระบุราคาที่ชดัเจน และ 2.2 ราคา
สินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อ
ปริมาณ ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น 

เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง 
- ควรพฒันาความหลากหลายของ
ช่องทางการชาํระค่าสินคา้และ
บริการดว้ยบตัรเครดิต เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบันอ้ย 

- ผูป้ระกอบควรพฒันาความ
หลากหลายของช่องทางการชาํระค่า
สินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดิต 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 2.5 ความ
หลากหลายของช่องทางการชาํระค่า
สินคา้และบริการ และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 2.4 อตัราค่า
สินคา้และบริการมีหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือก 2.2 ราคาสินคา้และบริการมี
ความเหมาะสมต่อปริมาณ และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากนัไดแ้ก่ 2.1 สินคา้และ
บริการมีการระบุราคาที่ชดัเจน และ
2.3 ราคาสินคา้และบริการมีความ
เหมาะสมต่อคุณภาพ ตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QC ศึกษารายดา้นQA 
ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้และบริการมีการ
ระบุราคาที่ชดัเจน และดา้นราคา 

ดา้นสินคา้และบริการมีการระบุ
ราคาที่ชดัเจน และดา้นราคาสินคา้
และบริการมีความเหมาะสมต่อ
ปริมาณ อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  สินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อ
ปริมาณ 
QC ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการ
ชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัร
เครดิต 
QD ไดแ้ก่ ดา้นราคาสินคา้และบริการ
มีความเหมาะสมต่อคุณภาพ และ
อตัราค่าสินคา้และบริการมีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือก 

และพึงพอใจมาก รวมถึงดา้นราคา
สินคา้และบริการมีความเหมาะสม
ต่อคุณภาพ และอตัราค่าสินคา้และ
บริการมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 
อยูใ่นระดบัสาํคญันอ้ยแต่กลบัไดร้ับ
ความพึงพอใจมาก แสดงถึงองคก์ร
ควรทาํการรักษามาตรฐานที่ดีอยา่ง
นี้ต่อไป เพราะจดัเป็นจุดแขง็ของ
จงัหวดัฯ ที่ตอ้งร่วมกนัรักษาทั้งนี้
สามารถพฒันานวตักรรมหรือนาํ
เทคโนยเีขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มมูลค่า
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์แต่ทั้งนี้ยงัพบวา่ 
ประเดน็ดา้นความสามารถในการ
ชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัร
เครดิต จดัอยูใ่นระดบัสาํคญันอ้ย 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

   และเกิดความพึงพอใจนอ้ยเช่นกนั 
จึงถือไดว้า่เป็นจุดที่จงัหวดัฯ
สามารถพฒันาใหด้ียิง่ขึ้น 

 

3. ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ 3.4 การชาํระค่าที่พกัหรือค่า
พาหนะมีช่องทางหลากหลาย 
สะดวกสบาย อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 3.3 การจองที่พกัหรือ
ยานพาหนะมีช่องทางหลากหลาย 
สะดวกสบาย 3.2 เมื่อเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถเพยีงพอ
และปลอดภยั 3.1 การเขา้ถึงแหล่ง 

- มุ่งพฒันาดา้นสถานที่จอดรถใหม้ี
ความเพียงพอ เนื่องจากนกัท่องเที่ยว
ใหค้วามสาํคญัมาก แต่กลบัมีความ
พึงพอใจระดบัปานกลาง 
- มุ่งพฒันาดา้นการจองและชาํระ
สินคา้และบริการทางการท่องเที่ยว
ใหม้ีความหลากหลายสะดวกสบาย 
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง 

- ควรมุ่งพฒันาดา้นช่องทางในการ
จองและชาํระสินคา้และบริการ
ทางการท่องเที่ยวใหม้ีหลากหลาย
สะดวกสบาย  สอดรับกบัผลการวิจยั
ชิ้นนี้พบวา่ พฤติกรรมของ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่นั้นใช้
สื่อสงัคมออนไลน์มาเป็นอนัดบัหนึ่ง 
และสื่อที่ใชร้องลงมาคือเวบ็ไซต ์
ดงันั้นภาคส่วนต่างๆ ควรทาํการ
ปรับตวัในดา้นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารการตลาด โดยหนัมาเพิ่ม
ช่องทางการจองหรือชาํระค่าสินคา้ 
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  ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย และอยู่
ในระดบัมากที่สุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 3.5 มี
ป้ายและสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางที่
ชดัเจน ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 3.3 การ
จองที่พกัหรือยานพาหนะมีช่องทาง
หลากหลาย สะดวกสบาย 3.4 การ
ชาํระค่าที่พกัหรือค่าพาหนะมีช่องทาง
หลากหลาย สะดวกสบาย 3.2 เมื่อ
เขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถ 

 และบริการผา่นสื่อออนไลน์มากขึ้น 
เช่น Facebook Instragram หรือ
เวบ็ไซตต์่างๆ เช่น Agoda.com 
Expedia.co.th Booking.com รวมถึง 
Applications ทางโทรศพัทม์ือถือ เป็น
ตน้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการ
รองรับนกัท่องเที่ยวที่หลากหลายเพิ่ม
ความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการมาก
ขึ้น 
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  เพียงพอและปลอดภยั และอยูใ่น
ระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 3.1 การเขา้ถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 
และ 3.5 มีป้ายและสญัลกัษณ์บอก
เสน้ทางที่ชดัเจน ตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 
QAไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย และ
ดา้นมีป้ายและสญัลกัษณ์บอกเสน้ทาง
ที่ชดัเจน 
QC ไดแ้ก่ ดา้นองทางในการจอง
สินคา้และบริการทางการท่องเที่ยวมี
หลากหลายสะดวกสบาย  และดา้น
ช่องทางในการชาํระสินคา้และบริการ 

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ความสะดวกสบาย และดา้นมีป้าย
และสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางที่ชดัเจน
นั้นอยูใ่นระดบัสาํคญัมากและพึง
พอใจมาก รวมถึงดา้นเมื่อเขา้ถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภยัที่อยูใ่นระดบั
สาํคญันอ้ยแต่กลบัไดร้ับความพึง
พอใจมาก ประเดน็นี้เองแสดงให้
เห็นวา่ทางจงัหวดับุรีรัมย ์
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  ทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย
สะดวกสบาย 
QD ไดแ้ก่ ดา้นเมื่อเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถเพยีงพอ
และปลอดภยั 

มีความพร้อมในการรองรับ
นกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งดี แต่ทั้งนี้ยงั
พบวา่ประเดน็ดา้นช่องทางในการ
จองสินคา้และบริการทางการ
ท่องเที่ยวมีหลากหลายสะดวกสบาย 
และดา้นช่องทางในการชาํระสินคา้
และบริการทางการท่องเที่ยวมี
หลากหลายสะดวกสบาย ที่จดัอยูใ่น
ระดบัสาํคญันอ้ยและเกิดความพึง
พอใจนอ้ยเช่นกนั ส่วนนี้ 

 

4. ส่งเสริมการขาย 
 (Promotion)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 4.2 การสื่อสารการตลาดผา่น 

- มุ่งส่งเสริมการขายผา่นการสื่อสาร
การตลาดผา่นการใหส้่วนลด แลก 
แจก แถม เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบันอ้ย 

- มุ่งส่งเสริมการขายผา่นการสื่อสาร
การตลาดผา่นการใหส้่วนลด แลก 
แจก แถม เนื่องจากเป็นสิ่งที่
ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปปรับ
ใชไ้ดโ้ดยการขอร่วมมือทางธุรกิจกบั 
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  สื่อโทรทศัน์ 4.1 การสื่อสารการตลาด
ผา่นสื่อสิ่งพิมพ ์และอยูใ่นระดบัมาก 
3 ดา้น ไดแ้ก่ 4.4 การสื่อสารการตลาด
ผา่นการใหส้่วนลด แลก แจก แถม 
4.3 การสื่อสารการตลาดผา่นสื่อ
สงัคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอป
พลิเคชนัโทรศพัท ์และ 4.5 การบอก
ปากต่อปากของนกัท่องเที่ยวที่มี
ประสบการณ์ ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 4.4 การ 

 องคก์รอื่นๆ ผา่นการสนบัสนุน เช่น 
การใหส้่วนลดค่าบตัรเขา้ชมแก่
นกัท่องเที่ยวที่เดินทางดว้ยสายการบิน 
หรือจดัเป็นกิจกรรมชิงโชคที่พกั
พร้อมร่วมรับประทานอาหารกบันกั
ฟุตบอลที่ตนชื่นชอบ ฯลฯ กจ็ะเป็น
ส่วนที่ช่วยดึงดูดความสนใจใหแ้ก่
นกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมาท่องเที่ยว
จงัหวดับุรีรัมยเ์พิ่มมากขึ้น ทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่ไม่มี
การแข่งขนักีฬา 
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  สื่อสารการตลาดผา่นการใหส้่วนลด 
แลก แจก แถม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 ดา้น ไดแ้ก่ 4.2 การสื่อสารการตลาด
ผา่นสื่อโทรทศัน์ 4.1 การสื่อสาร
การตลาดผา่นสื่อสิ่งพิมพ ์และอยูใ่น
ระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 4.5 การบอก
ปากต่อปากของนกัท่องเที่ยวที่มี
ประสบการณ์ และ 4.3 การสื่อสาร
การตลาดผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ 
อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชนัโทรศพัท ์
ตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QC ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสารการตลาด
ผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต  

ดา้นการสื่อสารการตลาดผา่นสื่อ
สงัคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอป
พลิเคชนัโทรศพัท ์และดา้นการบอก
ปากต่อปากของนกัท่องเที่ยวที่มี 

 



 
 

322 

ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  แอปพลิเคชนัโทรศพัท ์และดา้นการ
บอกปากต่อปากของนกัท่องเที่ยวที่มี
ประสบการณ์ 
QC ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสารการตลาด
ผา่นสื่อโทรทศัน์ และดา้นการสื่อสาร
การตลาดผา่นการใหส้่วนลด แลก 
แจก แถม 
QD ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสารการตลาด
ผา่นสื่อสิ่งพิมพ ์

ประสบการณ์นั้นอยูใ่นระดบัสาํคญั
มากและพึงพอใจมาก รวมถึงดา้น
ดา้นการสื่อสารการตลาดผา่นสื่อ
สิ่งพิมพ ์ที่อยูใ่นระดบัสาํคญันอ้ยแต่
กลบัไดร้ับความพึงพอใจมาก 
อยา่งไรกต็ามแสดงใหเ้ห็นวา่
จงัหวดัฯควรรักษาและการเลือกใช้
สื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดในประเภท
ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป เนื่องจากสื่อ
ประเภทดงักล่าวลงทุนตํ่าแต่กลบั
ไดผ้ลตอบรับสูง ทั้งนี้การสื่อสาร
การตลาดโดยใชส้ื่อโทรทศัน์ และ
การใหส้่วนลด แลก แจก แถมนั้น
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญันอ้ยและพึงพอใจนอ้ย 
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   เช่นกนั  
5. จุดยืนผลติภัณฑ์ 
 (Positioning)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ 5.4 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุด
แขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นชุมชน 
หมู่บา้นไหม อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 5.2 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุด
แขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ 5.5 บุรีรัมยม์ี
การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยว
ผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์เทน
เมนต ์เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อี
เวน้ท ์เป็นตน้ และอยูใ่นระดบัมาก 

- ควรมุ่งนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเที่ยวผา่นอารยธรรมขอม
โบราณ  และผา่นการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา  เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมากที่สุด แต่กลบัมี
ความพึงพอใจระดบัมาก 
- ควรมุ่งนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเที่ยวผา่นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ภูเขาไฟ และผา่นการจดั
กิจกรรมเอน็เตอร์เทนเมนต ์เช่น 
คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์เป็น
ตน้ เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง 

- คงรักษาจุดแขง็ทางการท่องเที่ยว
หลกั เช่น การท่องเที่ยวผา่นอารย
ธรรมขอมโบราณ และการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา อาจดว้ยการไดร้ับการ
สนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ
อยา่งสมํ่าเสมอผา่นยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดัที่วางเป้าประสงคแ์ละ
กลยทุธ์ที่มุ่งส่งเสริมใหจ้งัหวดับุรีรัมย์
เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม ประกอบกบัมุ่งพฒันาดา้นการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งสอดรับกบั
แคมเปญของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยที่นาํเสนอกระจายการ
ท่องเที่ยวสู่เมืองรอง โดยจงัหวดั 
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  ที่สุด 2 ดา้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากนั 
ไดแ้ก่ 5.1 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุด
แขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นอารยธรรม
ขอมโบราณ และ 5.3 บุรีรัมยม์ีการ
นาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่น
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่  5.4 
บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเที่ยวผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม 5.5 
บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการ 

 บุรีรัมยจ์ดัเป็นหนึ่งใน 12 เมือง
ตอ้งหา้มพลาดที่นาํเสนอเมือง
ปราสาทสองยคุ ที่ผสมผสานระหวา่ง
อารยธรรมขอมโบราณ และการกีฬาที่
ไดม้าตรฐานโลก ซึ่งงานวิจยัชิ้นนี้จึง
ช่วยเนน้ย ํ้าใหเ้ห็นวา่ทางจงัหวดัควร 
ส่งเสริมและอนุรักษต์่อไป 
- มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางดา้น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ ผา่น
การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บา้นไหม 
และผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์เทน
เมนต ์เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อี
เวน้ท ์ฯลฯ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนควร
ร่วมกนัประชาสมัพนัธ์รูปแบบการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้าง 
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  ท่องเที่ยวผา่นทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ภูเขาไฟ และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 5.1 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุด
แขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นอารยธรรม
ขอมโบราณและ 5.3 บุรีรัมยม์ีการ
นาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่น
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามลาํดบั 

 ความหลากหลายเพื่อเพิ่มตวัเลือก
ใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวรวมถึงเปลี่ยน
ทศันคติของนกัท่องเที่ยวใหเ้กิดความ
สนใจและมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นบุรีรัมยม์ีการนาํเสนอ
จุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นอารย
ธรรมขอมโบราณ และดา้นบุรีรัมยม์ี
การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยว
ผา่นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
QC ไดแ้ก่ ดา้นบุรีรัมยม์ีการนาํเสนอ 

ดา้นบุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็
ทางการท่องเที่ยวผา่นอารยธรรม
ขอมโบราณ และดา้นบุรีรัมยม์ีการ
นาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยว
ผา่นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นั้นอยูใ่น
ระดบัสาํคญัมากและพึงพอใจมาก 
แต่ทั้งนี้การนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเที่ยวผา่นทรัพยากรทาง 
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  จุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ ดา้น
บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการ
ท่องเที่ยวผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม 
และดา้นบุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็
ทางการท่องเที่ยวผา่นการจดักิจกรรม
เอน็เตอร์เทนเมนต ์เช่น คอนเสิร์ต 
นิทรรศการ อีเวน้ท ์เป็นตน้ 

ธรรมชาติ ภูเขาไฟ ผา่นชุมชน 
หมู่บา้นไหม และผา่นการจดั
กิจกรรมเอน็เตอร์เทนเมนต ์เช่น 
คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์ฯลฯ 
ยงัคงไม่เป็นที่ประสบความสาํเร็จ
เท่าที่ควรเนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญันอ้ยและมีความพึง
พอใจนอ้ยเช่นกนั 

 

6. จิตวทิยาการขาย  
(Psychology)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 6.4 คนในชุมชนมีจิตสาํนึกใน
การหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ
โบราณสถาน ฯลฯ 6.2 บุคลากร 

- มุ่งพฒันาบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวใหม้ีจิตสาํนึกที่ดี เตม็ใจใน
การบริการ ในการบริการแก่
นกัท่องเที่ยว เนื่องจากนกัท่องเที่ยว
ใหค้วามสาํคญัมาก แต่กลบัมีความ
พึงพอใจระดบัปานกลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหค้นใน 

- มุ่งพฒันาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
ภาคองคก์รธุรกิจใหเ้กิดความ
ตระหนกัในการอนุรักษแ์ละหวงแหน
ในทรัพยากรของตน พร้อมทั้งมี
จิตสาํนึกที่ดี มีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยว ทั้งนี้ควรมุ่ง
ส่งเสริมผา่นภาค 
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  ภาครัฐมีความเตม็ใจในการบริการ
และใหค้าํแนะนาํแก่นกัท่องเที่ยว 6.5 
องคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเที่ยว 
6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
จิตสาํนึกที่ดีในการบริการแก่
นกัท่องเที่ยว และ 6.3 คนในชุมชนมี
ไมตรีจิตในการตอ้นรับนกัท่องเที่ยว
ในฐานะเจา้บา้น ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 6.1  

ชุมชนมีจิตสาํนึกในการหวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
โบราณสถาน ฯลฯ เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
- ส่งเสริมใหอ้งคก์รธุรกิจเกิดความ
ตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากร
ทางการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 

การศึกษา/ภาควิชาการในการจดั
อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว บุคลากรภาครัฐ รวมถึงคน
ในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ
ส่งมอบบริการที่ดีใหเ้กิดความ
ประทบัใจแก่นกัท่องเที่ยวต่อไป 
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  บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีจิตสาํนึก
ที่ดีในการบริการแก่นกัท่องเที่ยว 6.2 
บุคลากรภาครัฐมีความเตม็ใจในการ
บริการและใหค้าํแนะนาํแก่
นกัท่องเที่ยว 6.4 คนในชุมชนมี
จิตสาํนึกในการหวงแหนทรัพยากร
ทางธรรมชาติ โบราณสถาน ฯลฯ 6.5 
องคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเที่ยว 
และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 6.3 
คนในชุมชนมีไมตรีจิตในการตอ้นรับ
นกัท่องเที่ยวในฐานะเจา้บา้น 
ตามลาํดบั 
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 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นคนในชุมชนมีไมตรี
จิตในการตอ้นรับนกัท่องเที่ยวใน
ฐานะเจา้บา้น 
QC ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีจิตสาํนึกที่ดีในการบริการ
แก่นกัท่องเที่ยว ดา้นบุคลากรภาครัฐมี
ความเตม็ใจในการบริการและให้
คาํแนะนาํแก่นกัท่องเที่ยว  ดา้นคนใน
ชุมชนมีจิตสาํนึกในการหวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
โบราณสถาน ฯลฯ และดา้นองคก์ร
ธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเที่ยว 

ดา้นคนในชุมชนมีไมตรีจิตในการ
ตอ้นรับนกัท่องเที่ยวในฐานะเจา้
บา้น เป็นเพยีงดา้นเดียวที่
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัอยูใ่น
ระดบัมากและมีความพึงพอใจมาก 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่การรักษาเพื่อเป็น
เสน่ห์ในการดึงดูดใจใหค้นมา
ท่องเที่ยวจงัหวดับุรีรัมยซ์ํ้ าและ
ก่อใหเ้กิดการบอกต่อไปในทิศทางที่
ดี แต่ทั้งนี้ดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีจิตสาํนึกที่ดีในการ
บริการแก่นกัท่องเที่ยว ดา้นบุคลากร
ภาครัฐมีความเตม็ใจในการบริการ
และใหค้าํแนะนาํแก่นกัท่องเที่ยว  
ดา้นคนในชุมชนมีจิตสาํนึกในการ 
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   หวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ 
โบราณสถาน ฯลฯ และดา้นองคก์ร
ธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเที่ยว 
จดัอยูใ่นกลุ่มที่นกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญันอ้ยและมีความพึง
พอใจนอ้ย 

 

7. พนัธมิตรทาง
ธุรกจิ  
(Partnership)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
7.3 ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสใหค้น
ในชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการลงทุน
ทางธุรกิจ 7.1 ภาครัฐมีการสนบัสนุน
งบประมาณในการพฒันาการ 

- มุ่งส่งเสริมใหภ้าครัฐสนบัสนุน
งบประมาณในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีสร้าง
เครือข่ายการลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจ 

- มุ่งส่งเสริมใหภ้าครัฐและภาคเอกชน
ร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานใน
ชุมชนใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั ทั้ง
สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ซึ่งในส่วนนี้อาจ
ส่งเสริมดา้นวสิาหกิจชุมชน 
สนบัสนุนการบญัญตัิกฎหมาย/
ขอ้กาํหนด/ขอ้บงัคบัทอ้งถิ่น ในการ
ควบคุมนโยบายการรับพนกังานเขา้ 
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  ท่องเที่ยวที่เหมาะสม 7.5 ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้า่น
การจา้งงานสู่ชุมชน 7.2 ภาคเอกชนมี
สร้างเครือข่ายการลงทุนร่วมกนัทาง
ธุรกิจดา้นการท่องเที่ยว และอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 7.4 
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริม
โอกาสการจา้งงานในชุมชนใหเ้กิด
ความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น 

ดา้นการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีการเปิด
โอกาสใหค้นในชุมชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการลงทุนทางธุรกิจ เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบันอ้ย 
- มุ่งส่งเสริมใหภ้าครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการ
จา้งงานในชุมชนใหเ้กิดความเท่า
เทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมากที่สุด แต่กลบัมี 

ทาํงานอยา่งเท่าเทียม มุ่งเนน้ใหม้ี
สดัส่วนของคนในทอ้งถิ่นนั้นๆ และ
จดัสดัส่วนการทาํงานของคนกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนอยา่งครอบคลุม 
- มุ่งส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีการเปิด
โอกาสใหค้นในชุมชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการลงทุนทางธุรกิจ ส่วนนี้อาจ
ส่งเสริมโดยการที่ภาครัฐเขา้มาเป็น
ตวักลางในการจดัเวทีเสวนาใหค้วามรู้
แก่คนในชุมชน ไดม้ีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนพบปะกบันกัลงทุน
ภาคเอกชน เพือ่ส่งเสริมดา้นการสร้าง
งานสร้างอาชีพใหแ้ก่คนในชุมชน 
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  ระดบันอ้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ 7.4 ภาครัฐ
และภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาส
การจา้งงานในชุมชนใหเ้กิดความเท่า
เทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 7.3 
ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสใหค้นใน
ชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
ธุรกิจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 7.2 ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่าย
การลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการ
ท่องเที่ยว 7.1 ภาครัฐมีการสนบัสนุน
งบประมาณในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม และอยูใ่นระดบั
มาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 7.5 ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้า่น
การจา้งงานสู่ชุมชน ตามลาํดบั 

ความพึงพอใจระดบันอ้ย  
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 IPA ภาพรวมอยู่ QB ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นภาคเอกชนมีสร้าง
เครือข่ายการลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจ
ดา้นการท่องเที่ยว 
QB ไดแ้ก่ ดา้นภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานใน
ชุมชนใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั ทั้ง
สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
QC ไดแ้ก่ ดา้นภาคเอกชนมีการเปิด
โอกาสใหค้นในชุมชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการลงทุนทางธุรกิจ 
QD ไดแ้ก่ ดา้นภาครัฐมีการ
สนบัสนุนงบประมาณในการ
พฒันาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และ 

ดา้นภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการ
ลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการ
ท่องเที่ยวนั้นมีระดบัความสาํคญั
มากและมีความพึงพอใจมาก รวมถึง
ดา้นภาครัฐมีการสนบัสนุน
งบประมาณในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมและภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการกระจายรายได้
ผา่นการจา้งงานสู่ชุมชนที่
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ยแต่
กลบัไดร้ับความพึงพอใจมาก ซึ่ง
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ภาคส่วนต่างๆ 
ควรรักษาและพฒันาดา้นดงักล่าว
ต่อไป ส่วนดา้นภาคเอกชนมีการ
เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนไดม้ีส่วน 
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  ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจาย
รายไดผ้า่นการจา้งงานสู่ชุมชน 

ร่วมในการลงทุนทางธุรกิจนั้น 
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ย
และมีความพึงพอใจนอ้ยเช่นกนั แต่
ทั้งนี้ประเดน็ดา้นภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการ
จา้งงานในชุมชนใหเ้กิดความเท่า
เทียมกนัทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ อยู่
ในระดบัที่นกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมากแต่กลบัไดร้ับความ
พึงพอใจนอ้ย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่
เป็นจุดที่จงัหวดัฯควรขอความ
ร่วมมือกบัทุกภาคส่วนช่วยกนั
แกป้ัญหาอยา่งเร่งด่วน 
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8. การมีส่วนร่วม
ทางธุรกจิ  
(Participation)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 8.4 ทุกภาคส่วนร่วมกนั
สอดส่องดูแลผูท้ี่ฝ่าฝืนกฎระเบียบมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 8.2 ความ
ร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว
ระหวา่งจงัหวดักบัหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเที่ยว 
กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ 8.1 
ความร่วมมือดา้นการประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยวระหวา่ง ททท. และ
จงัหวดั 8.3 ความร่วมมือระหวา่งคน
ในชุมชนกบัทางภาครัฐ และ 

- มุ่งส่งเสริมความร่วมมือดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว
ระหวา่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยกบัทางจงัหวดั เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
- มุ่งส่งเสริมความร่วมมือดา้นการ
พฒันาการท่องเที่ยวระหวา่งจงัหวดั
กบัหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรม
ศิลปากร กรมการท่องเที่ยว กรมป่า
ไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 

- มุ่งส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนร่วม
ส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากร
และความรับผดิชอบต่อสงัคม โดย
มุ่งเนน้ในการปลูกจิตสาํนึกที่ดีดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรในพื้นที่ของตน
ผา่นการใหค้วามรู้ ทาํสื่อรณรงค ์เพิ่ม
วิชาเรียนใหแ้ก่เดก็และเยาวชนในการ
รักษบ์า้นเกิด และร่วมส่งเสริมให้
ความรู้แก่ผูป้ระกอบการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อสู่
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
- มุ่งส่งเสริมดา้นความร่วมมือดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวระหวา่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกบัทาง
จงัหวดัฯ และดา้นความร่วมมือดา้น 
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  เอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้
ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ 
และ 8.5 ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรและความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 8.5 ทุก
ภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 8.2 ความร่วมมือดา้นการ
พฒันาการท่องเที่ยวระหวา่งจงัหวดั 

- มุ่งส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนั
สอดส่องดูแลผูท้ี่ฝ่าฝืนกฎระเบียบมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนร่วม
ส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากร
และความรับผดิชอบต่อสงัคม 
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง 

การพฒันาการท่องเที่ยวระหวา่ง
จงัหวดักบัหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรม
ศิลปากร กรมการท่องเที่ยว กรมป่าไม ้
คลงัจงัหวดั ฯลฯ 
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  กบัหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมศิลปากร 
กรมการท่องเที่ยว กรมป่าไม ้คลงั
จงัหวดั เป็นตน้ 8.1 ความร่วมมือดา้น
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว
ระหวา่ง ททท. และจงัหวดั  8.4 ทุก
ภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท้ี่ฝ่า
ฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ 8.3 ความร่วมมือระหวา่งคนใน
ชุมชนกบัทางภาครัฐ และเอกชนใน
การจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วมใน
เทศกาล หรือประเพณีต่างๆ 
ตามลาํดบั 
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 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมือระหวา่ง
คนในชุมชนกบัทางภาครัฐ และ
เอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้
ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ 
QB ไดแ้ก่ ดา้นทุกภาคส่วนร่วม
ส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากร
และความรับผดิชอบต่อสงัคม 
QC ไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมือดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวระหวา่ง 
ททท. และจงัหวดั และดา้นความ
ร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว
ระหวา่งจงัหวดักบัหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเที่ยว  

ดา้นความร่วมมือระหวา่งคนใน
ชุมชนกบัทางภาครัฐ และเอกชนใน
การจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วมใน
เทศกาล หรือประเพณีต่างๆ นั้น
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมากและ
มีความพึงพอใจมากเช่นกนั รวมถึง
ดา้นภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผู ้
ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ที่อยูใ่นระดบัสาํคญันอ้ย
แต่นกัท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก 
ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่จงัหวดัฯ ควร
มุ่งส่งเสริมและรักษาแนวทาง
ดงักล่าวใหด้ียิง่ขึ้นต่อไป ทั้งนี้ดา้น
ความร่วมมือดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว 
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  กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ 
QD ไดแ้ก่ ดา้นภาคส่วนร่วมกนั
สอดส่องดูแลผูท้ี่ฝ่าฝืนกฎระเบียบมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ระหวา่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยกบัจงัหวดัฯ และดา้นความ
ร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว
ระหวา่งจงัหวดักบัหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเที่ยว 
กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั ฯลฯ นั้น
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ย
และมีความพึงพอใจนอ้ย แต่ทั้งนี้ยงั
มีประเดน็ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม
ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรและความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งนกัท่องเที่ยว
ใหค้วามสาํคญัในประเดน็นี้มากแต่
กลบัมีความพงึพอใจนอ้ย ซึ่งภาค
ส่วนต่างๆควรทาํการแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน 
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9. การขายรวม 
 (Packaging)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ย
ไปมากพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 
ดา้น ไดแ้ก่ 9.2 ความสะดวกสบายใน
การเขา้ถึงผูจ้าํหน่ายแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยว 9.5 ความเหมาะสม
ของแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเที่ยว และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 9.1 ความหลากหลายของ
แพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยวที่
จดัจาํหน่าย 9.3 คุณภาพของแพค็เกจ
ครบวงจรทางการท่องเที่ยว และ 9.4 
ความคุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบ
วงจรทางการท่องเที่ยวที่นาํเสนอขาย  

- มุ่งส่งเสริมดา้นความหลากหลาย
ของแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเที่ยวที่จดัจาํหน่าย เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบันอ้ย 
- มุ่งส่งเสริมคุณภาพ และความ
คุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 

- มุ่งส่งเสริมดา้นความหลากหลายของ
แพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยวที่
จดัจาํหน่าย เนื่องจากจงัหวดับุรีรัมย์
เองยงัขาดแคลนผูป้ระกอบการที่
ใหบ้ริการแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเที่ยวอยู ่ส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวเอง
ขาดตวัเลือกสาํหรับการประเมินก่อน
การตดัสินใจซื้อ ซึ่งส่วนนี้แสดงให้
เห็นถึงโอกาสดา้นการลงทุน 
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  ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 9.1 ความ
หลากหลายของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยวที่จดัจาํหน่าย และ
อยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
9.3 คุณภาพของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยว 9.2 ความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึงผูจ้าํหน่าย
แพค็เกจ ครบวงจรทางการท่องเที่ยว 
9.5 ความเหมาะสมของแพค็เกจครบ 
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  วงจรทางการท่องเที่ยวที่นาํเสนอขาย 
ตามลาํดบั 
 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QC ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของแพค็เกจ
ครบวงจรทางการท่องเที่ยว และดา้น
ความคุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบ
วงจรทางการท่องเที่ยวที่นาํเสนอขาย 
QB ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของ
แพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยวที่
จดัจาํหน่าย 
QD ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกสบายใน
การเขา้ถึงผูจ้าํหน่ายแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยวและดา้นความ 

ดา้นคุณภาพของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยว และดา้นความ
คุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยวที่นาํเสนอขายนั้น
มีระดบัความสาํคญัมากและมีความ
พึงพอใจมาก รวมถึงดา้นความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึงผูจ้าํหน่าย
แพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยว 
และดา้นความเหมาะสมของ
แพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยว 
ที่นกัท่องเที่ยว 
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  เหมาะสมของแพค็เกจครบวงจร
ทางการท่องเที่ยว 

ใหค้วามสาํคญันอ้ยแต่กลบัไดร้ับ
ความพึงพอใจมาก ซึ่งถือเป็นจุดแขง็
ที่ควรรักษามาตรฐานระบบการ
บริการโดยภาพรวมทั้งโรงแรม 
สถานที่ท่องเที่ยว ภตัตาคาร รถเช่า 
ต่อไป แต่ดา้นความหลากหลายของ
แพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยว
ที่จดัจาํหน่าย นกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญันอ้ยและมีความพึง
พอใจนอ้ย 

 

10. บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว  
(People)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ 10.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยว 

- มุ่งพฒันาบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ 
และมีทกัษะความชาํนาญในการ
ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยว  เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก 

- มุ่งพฒันาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะ
ความชาํนาญในการใหบ้ริการแก่
นกัท่องเที่ยว เนื่องจากบุคลากรจดัเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลื่อนภาคงาน 
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  ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวอยา่งเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนั อยูใ่นระดบัมาก 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 10.2 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีความรู้ ความเขา้ใจและมี
ทกัษะความชาํนาญ 10.3 บุคลากร
ทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการ
ใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว 
10.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
มารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพที่ดี
ในการใหบ้ริการ และอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 10.5 คนในชุมชน
มีความเป็นมิตร ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

แต่กลบัมีความพึงพอใจระดบัปาน
กลาง 

บริการ จึงมีความคุม้ค่าแก่การลงทุน
ในการพฒันาบุคลากรผา่นการอบรม
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเสริมสร้างใหม้ี
จิตสาํนึกที่ดีพร้อมมีจิตใจรักการ
บริการซึ่งจะเป็นส่วนสาํคญัในการ
เสริมสร้างความไดเ้ปรียบในแข่งขนั 
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  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 10.2 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ 
ความเขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ 
อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 10.4 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเที่ยวอยา่งเสมอภาคเท่า
เทียมกนั 10.1 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีมารยาท อธัยาศยัและ
บุคลิกภาพที่ดีในการใหบ้ริการ 10.3 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่
ใจการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาได้
รวดเร็ว และอยูใ่นระดบัมากที่สุด 1 
ดา้น ไดแ้ก่ 10.5 คนในชุมชนมีความ 
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  เป็นมิตร ตามลาํดบั   
 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 

QA ไดแ้ก่ ดา้นคนในชุมชนมีความ
เป็นมิตร 
QB ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีมารยาท อธัยาศยัและ
บุคลิกภาพที่ดีในการใหบ้ริการ 
QC ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีความรู้ความเขา้ใจและมี
ทกัษะความชาํนาญ และดา้นบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวใหบ้ริการแก่
นกัท่องเที่ยวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม
กนั 
QD ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการ 

ดา้นคนในชุมชนมีความเป็นมิตร 
นั้นมีระดบัความสาํคญัมากและมี
ความพึงพอใจมาก รวมถึงดา้น
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่
ใจการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาได้
รวดเร็วที่นกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญันอ้ยแต่ไดร้ับความพึง
พอใจมาก ซึ่งส่วนนี้แสดงใหเ้ห็นถึง
จุดแขง็ของจงัหวดัฯ ในการรักษา
มาตรฐานและการพฒันาคนใหด้ี
ยิง่ขึ้นต่อไป ส่วนดา้นบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความ
เขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ และ
ดา้นบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
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  ท่องเที่ยวมีความใส่ใจการใหบ้ริการ
และแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว 

ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวอยา่งเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนันั้นนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญันอ้ยและมีความพึง
พอใจนอ้ย อีกทั้งดา้นบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อธัยาศยั
และบุคลิกภาพที่ดีในการใหบ้ริการ
นั้นอยูร่ะดบัความสาํคญัมากแต่
ไดร้ับความพึงพอใจนอ้ย แสดงวา่
จุดนี้คือจุดอ่อนที่ควรใหก้ารพฒันา
อยา่งเร่งด่วน 

 

11. ฤดูกาลทางการ
ท่องเทีย่ว 
 (Period)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ 11.1 จงัหวดับุรีรัมยม์ี 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 

- มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง
วนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยอาจส่งเสริม
จากการจดักิจกรรมต่างๆ เขา้ไป เพื่อ
ดึงดูดความสนใจแก่นกัท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ผูป้ระกอบการในพื้นที่ควรเตรียม 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ความเหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วง
วนัธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์) อยูใ่น
ระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 11.3 จงัหวดั
บุรีรัมยม์ีความเหมาะสมในการ
ท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์11.5 
จงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเที่ยวช่วง
ไหนกไ็ด ้11.2 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
เหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุ
สุดสปัดาห์ (เสาร์ – อาทิตย)์  และอยู่
ในระดบัมากที่สุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 11.4 
จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมใน
การท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแข่งขนั
กีฬา ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่มี
การแข่งขนักีฬา เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก
ที่สุด แต่กลบัมีความพึงพอใจระดบั
มาก 

ความพร้อมในการรองรับ
นกัท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
ในวนัดงักล่าวใหเ้หมาะสม เช่น การ
ผลิตสินคา้ที่ระลึก ของฝาก หรือ
ร้านอาหารควรเพิ่มกาํลงัคนในการ
บริการใหม้ีความเหมาะสมเพียงพอ
กบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 11.1 
จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมใน
การท่องเที่ยวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์ 
– ศุกร์) 11.3 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
เหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์และอยูใ่นระดบัมาก 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 11.2 จงัหวดับุรีรัมยม์ี
ความเหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วง
วนัหยดุสุดสปัดาห์ (เสาร์ – อาทิตย)์ 
11.5 จงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเที่ยว
ช่วงไหนกไ็ด ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากนั 
และ11.4 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความ 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  เหมาะสมในการท่องเที่ยวในช่วงที่มี
การแข่งขนักีฬาตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QD ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
เหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุ
สุดสปัดาห์ (เสาร์ – อาทิตย)์ และดา้น
จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมใน
การท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแข่งขนั
กีฬา และดา้นจงัหวดับุรีรัมยส์ามารถ
ท่องเที่ยวช่วงไหนกไ็ด ้
QC ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
เหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วงวนั
ธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์) และดา้น
จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมใน 

ดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสม
ในการท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุสุด
สปัดาห์ (เสาร์ – อาทิตย)์ ช่วงที่มี
การแข่งขนักีฬา และจงัหวดับุรีรัมย์
สามารถท่องเที่ยวช่วงไหนกไ็ดน้ั้น 
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมากและ
เกิดความพึงพอใจมากเช่นกนั ทั้งนี้
กลบัพบวา่ในการท่องเที่ยวช่วงวนั
ธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์) และช่วง
วนัหยดุนกัขตัฤกษน์ั้น นกัท่องเที่ยว
ใหค้วามสาํคญัในประเดน็นี้นอ้ย
และมีความพึงพอใจนอ้ย 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  การท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์   
12. สภาพแวดล้อม
ทางด้านการ
ท่องเทีย่ว  
(Politics)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 12.3 การจดัการดา้นเสน้ทาง
การคมนาคม 12.4 การจดัการดา้นขยะ 
มลพิษ การจดัการของเสีย 12.1 การ
จดัการปัญหาสิ่งอบายมุข เช่น ยาเสพ
ติด และการพนนั 12.2 การรับรอง
มาตรฐานดา้นความสะอาด สุขพลา
มยั ของร้านอาหาร ที่พกั ฯลฯ และ
12.5 การจดัการความปลอดภยั
ทางการท่องเที่ยว ตามลาํดบั 

- มุ่งพฒันาการจดัการดา้นเสน้ทาง
คมนาคม เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบันอ้ย 
- มุ่งจดัการปัญหา ขยะ มลพิษ และ
การจดัการของเสีย เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 

- มุ่งพฒันาการจดัการดา้นเสน้ทาง
คมนาคม ทั้งนี้ดว้ยการที่จงัหวดั
บุรีรัมยม์ีพื้นที่ตั้งในเสน้ทาง Gate 
Way สู่อินโดจีนกบัเขตประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกและ
ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี จึงมี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ที่ควรพฒันา
เสน้ทางการคมนาคมเพื่อเพิม่ความ
สะดวกสบายในการท่องเที่ยวแก่
นกัท่องเที่ยว 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 12.3 การ
จดัการดา้นเสน้ทางการคมนาคม อยู่
ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 12.4 
การจดัการดา้นขยะ มลพษิ การจดัการ
ของเสีย และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 12.1 การจดัการปัญหาสิ่ง
อบายมุข เช่น ยาเสพติด และการพนนั 
ทั้งนี้มีสองดา้นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั 
ไดแ้ก่ 12.2 การรับรองมาตรฐานดา้น
ความสะอาด สุขพลามยั ของ 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ร้านอาหาร ที่พกั ฯลฯ และ12.5 การ
จดัการความปลอดภยัทางการ
ท่องเที่ยว ตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นการรับรองมาตรฐาน
ดา้นความสะอาด สุขพลามยั ของ
ร้านอาหาร ที่พกั ฯลฯ และดา้นการ
จดัการความปลอดภยัทางการ
ท่องเที่ยว 
QC ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการดา้น
เสน้ทางการคมนาคม  
QD ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการปัญหาสิ่ง
อบายมุข เช่น ยาเสพติด และการพนนั 
และการจดัการดา้นขยะ มลพิษ การ 

ดา้นการรับรองมาตรฐานดา้นความ
สะอาด สุขพลามยั ของร้านอาหาร 
ที่พกั ฯลฯ และดา้นการจดัการความ
ปลอดภยัทางการท่องเที่ยวนั้นจดัอยู่
ในระดบัสาํคญัมากและมีความพึง
พอใจมาก รวมถึงดา้นการจดัการ
ปัญหาสิ่งอบายมุข เช่น ยาเสพติด 
และการพนนัและการจดัการดา้น
ขยะ มลพิษ การจดัการของเสียที่
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ยแต่
กลบัไดร้ับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้
การจดัการดา้นเสน้ทางการคมนาคม 
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ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  จดัการของเสีย นั้นกลบัอยูใ่นระดบัสาํคญันอ้ยและ
พึงพอใจนอ้ย 

 

13. ความคดิเห็น
สาธารณะทางการ
ท่องเทีย่ว 
 (Public Opinion)  

สถิติตเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
13.3 ชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
วางแผนหรือบริหารจดัการ ผา่นการ
จดัตั้งองคก์รในทอ้งถิ่น เพื่อใหม้ี
บทบาทในการจดัการแหล่งท่องเที่ยว 
13.5 ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งดา้นการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมีปฏิบตัิงาน
ตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกนั 
13.2 ชุมชนทอ้งถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การนาํ 

- มุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการจดัการแหล่งท่องเที่ยวใน
ทอ้งถิ่นของตน เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก
ที่สุด แต่กลบัมีความพึงพอใจระดบั
ปานกลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการวางแผนหรือบริหารจดัการ 
ผา่นการจดัตั้งองคก์รในทอ้งถิ่น 
เพื่อใหม้ีบทบาทในการจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- มุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนเห็นถึง
ความสาํคญัเรื่องการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนหรือการบริหารจดัการ ผา่น
การจดัตั้งองคก์รหรือสมาคม เพื่อใหม้ี
บทบาทในการจดัการแหล่งท่องเที่ยว
ของตน  และมุ่งใหค้นในชุมชนทุกคน
ไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนควบคู่กนัไป 
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ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  เที่ยว การใหบ้ริการต่างๆ และอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด 2 ดา้น ไดแ้ก่ 13.1 
ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการจดัการ
แหล่งท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นของตน 
และ13.4 ปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ขอ้เสนอแนะที่ประชาชนเสนอไป 
ไดร้ับการตอบรับไปสู่การพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น 

เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบันอ้ย 
- มุ่งแกป้ัญหาความเดือดร้อนหรือ
ขอ้เสนอแนะที่ประชาชนเสนอไป 
ไดร้ับการตอบรับไปสู่การพฒันา
และแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน 
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมากที่สุด แต่กลบัมี
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ดา้นการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมี
ปฏิบตัิงานตามนโยบายไปใน
ทิศทางเดียวกนั เนื่องจาก 

 



 
 

356 

ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 13.3 ชุมชน
ไดม้ีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ
บริหารจดัการ ผา่นการจดัตั้งองคก์ร
ในทอ้งถิ่น เพื่อใหม้ีบทบาทในการ
จดัการแหล่งท่องเที่ยว อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 13.4 ปัญหา
ความเดือดร้อนหรือขอ้เสนอแนะที่
ประชาชนเสนอไป ไดร้ับการตอบรับ
ไปสู่การพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เร่งด่วน 13.5 ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งดา้น
การท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมีปฏิบตัิงาน
ตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกนั 
13.1 ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการจดัการ
แหล่งท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นของตน  

นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 

 



 
 

357 

ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
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แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

 IPA ภาพรวมอยู่ QB ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
จดัการแหล่งท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นของ
ตน และดา้นปัญหาความเดือดร้อน
หรือขอ้เสนอแนะที่ประชาชนเสนอ
ไป ไดร้ับการตอบรับไปสู่การพฒันา
และแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน 
QC ไดแ้ก่ ดา้นชุมชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการวางแผนหรือบริหารจดัการ 
ผา่นการจดัตั้งองคก์รในทอ้งถิ่น 
เพื่อใหม้ีบทบาทในการจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยว 
QD ไดแ้ก่ ดา้นชุมชนทอ้งถิ่นเป็น 

ดา้นชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการ
แหล่งท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นของตน 
และดา้นปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ขอ้เสนอแนะที่ประชาชนเสนอไป 
ไดร้ับการตอบรับไปสู่การพฒันา
และแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วนนั้น
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัอยูใ่น
ระดบัมากและมีความพึงพอใจมาก 
ประกอบกบัดา้นชุมชนทอ้งถิ่นเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เช่น การนาํเที่ยว การใหบ้ริการต่างๆ 
และดา้นผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งดา้นการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมีปฏิบตัิงาน
ตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกนัที่ 
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ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เช่น การนาํเที่ยว การใหบ้ริการต่างๆ 
และดา้นผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งดา้นการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมีปฏิบตัิงาน
ตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกนั 

นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ยแต่
กลบัไดร้ับความพึงพอใจมาก ส่วนนี้
ถือเป็นขอ้ดีและจุดแขง็ของทาง
จงัหวดัฯที่เปิดโอกาสใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยว
ไปพร้อมๆ กนั แต่กลบัพบวา่ดา้น
ชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการวางแผน
หรือบริหารจดัการ ผา่นการจดัตั้ง
องคก์รในทอ้งถิ่น เพื่อใหม้ีบทบาท
ในการจดัการแหล่งท่องเที่ยว นั้น
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ย
และมีความพึงพอใจนอ้ย 
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ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

14. กระบวนการ
ให้บริการ  
(Process of Service)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 14.3 กระบวนการใหบ้ริการมี
การพฒันาและปรับปรุงใหม้ีคุณภาพ 
14.5 ที่พกัร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก มีระบบการบริการที่ได้
มาตรฐานสากล 14.4 ที่พกั ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก มีจาํนวนผู ้
ใหบ้ริการที่เพยีงพอกบัลูกคา้ 14.2 
กระบวนการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และ
14.1 กระบวนการใหบ้ริการมีความ
รวดเร็ว ตามลาํดบั 

- ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ
ใหบ้ริการใหม้ีคุณภาพ เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
- ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการที่พกั
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก จดัผู ้
ใหบ้ริการที่เพยีงพอกบัลูกคา้ รวมถึง
มีระบบการบริการที่ได้
มาตรฐานสากล เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 

- ควรยกระดบังานบริการใหม้ีความ
เป็นมืออาชีพ มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ผา่นการส่งเสริมการ
ใหค้วามรู้และฝึกประสบการณ์ใหแ้ก่
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
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จังหวดับุรีรัมย์ 

  ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 14.5 ที่
พกั ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มี
ระบบการบริการที่ไดม้าตรฐานสากล 
14.3 กระบวนการใหบ้ริการมีการ
พฒันาและปรับปรุงใหม้ีคุณภาพ 14.4 
ที่พกั ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
มีจาํนวนผูใ้หบ้ริการที่เพียงพอกบั
ลูกคา้ และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 14.1 กระบวนการใหบ้ริการมี
ความรวดเร็ว และ14.2 กระบวนการ 
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จังหวดับุรีรัมย์ 

  ใหบ้ริการมีความถูกตอ้งตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ ตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมีความรวดเร็ว และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
QC ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมีการพฒันาและปรับปรุง
ใหม้ีคุณภาพ และดา้นที่พกั 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มี
ระบบการบริการที่ไดม้าตรฐานสากล 
QD ไดแ้ก่ ดา้นที่พกั ร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก มีจาํนวนผูใ้หบ้ริการ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีความ
รวดเร็ว และดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมีความถูกตอ้งตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้นั้น
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมากและ
มีความพึงพอใจมาก ประกอบกบั
ดา้นที่พกั ร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก มีจาํนวนผูใ้หบ้ริการที่
เพียงพอกบัลูกคา้ แสดงใหเ้ห็นถึง
การปรับตวัของผูป้ระกอบการควร
รักษาระบบการใหบ้ริการใหด้ีต่อไป
และหมัน่พฒันาใหด้ียิง่ขึ้น ทั้งนี้ดา้น 
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  ที่เพียงพอกบัลูกคา้ กระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันา
และปรับปรุงใหม้ีคุณภาพ และดา้น
ที่พกั ร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก มีระบบการบริการที่ได้
มาตรฐานสากล นั้นนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญันอ้ยและมีความพึง
พอใจนอ้ย 

 

15. สภาพแวดล้อม
ด้านผลติภัณฑ์และ
สถานประกอบการ 
 (Physical Evidence)  

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 15.4 จงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพ
ถนนที่ดีในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว 
15.3 จงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไว ้ซึ่ง
ความเป็นดั้งเดิมของวฒันธรรม 

- มุ่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อาํนวยความสะดวก และสภาพถนน 
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง 
- มุ่งพฒันาสภาพการจราจรให้
คล่องตวั  เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให ้

- มุ่งพฒันาสภาพถนน และการจดัการ
จราจรใหม้ีสภาพคล่องตวั  ประกอบ
กบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีความเห็นวา่การ
ทาํงานของตาํรวจจราจรนั้นตั้งด่านถี่
เกินไป ส่งผลใหร้ถเกิดการชะลอตวั
ไม่สะดวกแก่การสญัจร  
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  และวิถีชีวิต 15.5 จงัหวดับุรีรัมยม์ี
สภาพการจราจรคล่องตวั 15.1 จงัหวดั
บุรีรัมยม์ีความพร้อมดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
และ15.2 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
สะอาดเป็นระเบียบ ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ 15.5 จงัหวดั
บุรีรัมยม์ีสภาพการจราจรคล่องตวั อยู่
ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 15.4 
จงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพถนนที่ดีในการ 

ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบันอ้ย 

- มุ่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อาํนวยความสะดวกใหม้ีมากขึ้นและ
ไดม้าตรฐานของการท่องเที่ยว เพื่อ
เตรียมความพร้อมดา้นการรองรับ
จาํนวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  เขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว 15.1 
จงัหวดับุรีรัมยม์ีความพร้อมดา้น
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอาํนวย
ความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ 15.2 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
สะอาดเป็นระเบียบ และอยูใ่นระดบั
มากที่สุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ 15.3 จงัหวดั
บุรีรัมยค์งรักษาไวซ้ึ่งความเป็นดั้งเดิม
ของวฒันธรรมและวิถีชีวิต ตามลาํดบั 

  

 IPA ภาพรวมอยู่ QA ศึกษารายดา้น 
QA ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
สะอาดเป็นระเบียบ 
QB ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีความ
พร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง 

ดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีความสะอาด
เป็นระเบียบนั้น นกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมากและมีความพึงพอใจ
มากเช่นกนั ประกอบกบัจงัหวดั
บุรีรัมยค์งรักษาไวซ้ึ่งความเป็น
ดั้งเดิม 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  อาํนวยความสะดวก 
QC ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพ
ถนนที่ดีในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และดา้นจงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพ
การจราจรคล่องตวั 
QD ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยค์ง
รักษาไวซ้ึ่งความเป็นดั้งเดิมของ
วฒันธรรมและวิถีชีวติ 

ของวฒันธรรมและวิถีชีวิต ที่
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ยแต่
กลบัมีความพงึพอใจมาก ซึ่งแสดง
ถึงจุดแขง็ของทางจงัหวดัที่ควรแก่
การรักษาใหด้ียิง่ๆขึ้นไป แต่ดา้น
จงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพถนนที่ดีใน
การเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว และดา้น
จงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพการจราจร
คล่องตวันั้นอยูใ่นระดบัสาํคญันอ้ย
และมีความพึงพอใจนอ้ย และที่
สาํคญัประการหนึ่งคือดา้นความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อาํนวยความสะดวกนั้น 
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมากแต่
กลบัมีความพงึพอใจนอ้ย ดงันั้นทาง 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

   จงัหวดัเองจึงควรมุ่งเร่งปรับปรุง
พฒันาในประเดน็ดงักล่าวอยา่ง
เร่งด่วน 

 

16. การรับรู้ทางการ
ท่องเทีย่ว 
 (Perception) 

สถิติเชิง
พรรณนา 

ความสาํคญั: โดยรวมมีระดบั
ความสาํคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ 16.5 จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกวา่แหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น และอยูใ่นระดบัมาก 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 16.4 จงัหวดัฯ มีช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การ
ปรับปรุงหรือพฒันาใหด้ีขึ้น 16.3 จงั
หวดัฯ มีการจดัทาํสื่อความรู้เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ 

- มุ่งส่งเสริมใหม้ีการสื่อสารขอ้มูล
ดา้นการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์
ก่อนการเดินทางแก่นกัท่องเที่ยว
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบัมีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหม้ีการรณรงคร์วมถึง
รายงานสถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั 
ความปลอดภยั และภยัพิบตัิต่างๆ ที่
เป็นประโยชนแ์ก่นกัท่องเที่ยว 
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมาก แต่กลบั 

- มุ่งส่งเสริมใหม้ีการสื่อสารขอ้มูล
ดา้นการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์
ก่อนการเดินทางแก่นกัท่องเที่ยว 
- มุ่งส่งเสริมใหม้ีการรณรงคร์วมถึง
รายงานสถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั 
ความปลอดภยั และภยัพิบตัิต่างๆ ที่
เป็นประโยชนแ์ก่นกัท่องเที่ยว 
- มุ่งส่งเสริมใหม้ีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือ
พฒันาใหด้ีขึ้น 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  เหมาะสม 16.2 จงัหวดัฯ มีการรณรงค์
รวมถึงรายงานสถานการณ์ ดา้น
สุขอนามยั ความปลอดภยั ภยัพิบตัิ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่นกัท่องเที่ยว 
และ16.1 จงัหวดัฯ มีการสื่อสารขอ้มูล
ดา้นการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์
ก่อนการเดินทางแก่นกัท่องเที่ยว 
ตามลาํดบั 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน: 
โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 15.5 
จงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพการจราจร 

มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหม้ีการจดัทาํสื่อ
ความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
- มุ่งส่งเสริมใหม้ีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุง
หรือพฒันาใหด้ีขึ้น เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมาก แต่
กลบัมีความพงึพอใจระดบัปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.141 (ต่อ) 
 

ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  คล่องตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 16.2 จงัหวดัฯ มีการรณรงค์
รวมถึงรายงานสถานการณ์ ดา้น
สุขอนามยั ความปลอดภยั ภยัพิบตัิ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่นกัท่องเที่ยว 
16.1 จงัหวดัฯ มีการสื่อสารขอ้มูลดา้น
การท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ก่อน
การเดินทางแก่นกัท่องเที่ยว 16.4 จงั
หวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาใหด้ี
ขึ้น 16.3 จงัหวดัฯ มีการจดัทาํสื่อ
ความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม และอยูใ่นระดบั
มาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 16.5 จงัหวดับุรีรัมย์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกวา่ 
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ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  แหล่งท่องเที่ยวอื่น ตามลาํดบั   
 IPA ภาพรวมอยู่ QD ศึกษารายดา้น 

QA ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดัฯ มีการจดัทาํ
สื่อความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
QB ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดัฯ มีการสื่อสาร
ขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยวที่เป็น
ประโยชน์ก่อนการเดินทางแก่
นกัท่องเที่ยว และดา้นจงัหวดัฯ มีการ
รณรงคร์วมถึงรายงานสถานการณ์ 
ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั ภยั
พิบตัิต่างๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่
นกัท่องเที่ยว 
QC ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดัฯ มีช่องทางรับ 

ดา้นจงัหวดัฯ มีการจดัทาํสื่อความรู้
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมนั้น นกัท่องเที่ยวให้
ความสาํคญัมากและมีความพึงพอใจ
มากเช่นกนั และดา้นจงัหวดับุรีรัมย์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกวา่
แหล่งท่องเที่ยวอื่นโดยอยูท่ี่ระดบั
สาํคญันอ้ยแต่กลบัมีความพงึพอใจ
มาก ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่จงัหวดั
บุรีรัมยม์ีความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะที่นกัท่องเที่ยวให้
ความสนใจมาท่องเที่ยว ซึ่งจงัหวดั
ควรรักษาภาพลกัษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวใหค้งอยูต่่อไป แต่ควรเพิ่ม 
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ปัจจัย เครื่องมือ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

จังหวดับุรีรัมย์ 

  ฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุง
หรือพฒันาใหด้ีขึ้น 

ดา้นการเปิดรับช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือ
พฒันาใหด้ีขึ้น เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ย
และมีความพึงพอใจนอ้ย และทั้งนี้
ทางจงัหวดับุรีรัมยย์งัขาดในส่วน
ของดา้นการสื่อสารขอ้มูลดา้นการ
ท่องเที่ยวที่เป็นประโยชนก์่อนการ
เดินทางแก่นกัท่องเที่ยว และดา้น
การรณรงคร์วมถึงรายงาน
สถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความ
ปลอดภยั ภยัพบิตัิต่างๆ ที่เป็น
ประโยชนแ์ก่นกัท่องเที่ยว เนื่องจาก
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัมากแต่
กลบัไดร้ับความพึงพอใจนอ้ย 
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4.7 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา พบผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาํนวน 19 ราย 
จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย ดงัน้ี 

1) จงัหวดับุรีรัมยถื์อว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นกีฬาอนัดบั
ตน้ๆของประเทศไทย  อยากใหรั้กษาและคงความเป็นเอกลกัษณ์และเป็นจงัหวดัตน้แบบใหเ้ยาวชน
หนัมาสนใจดา้นสุขภาพต่อไป 

2) เส้นทางการคมนาคมหลกัของจงัหวดั ยงัคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซ่ึงมีสภาพ
แคบจึงเป็นขอ้จาํกดัในการเดินทางแต่ละคร้ัง 

3) อยากใหบุ้รีรัมยพ์ฒันาเมืองใหมี้จุดแขง็ทางดา้นกีฬา ใหโ้ดดเด่น เทียบเท่าสากล 
เพราะในปัจจุบนั ภาพลกัษณ์ของจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีคนไทยทั้งประเทศมองเห็นอยา่งเด่นชดั คือ เป็น
เมืองแห่งการกีฬา ซ่ึงเป็นจุดแขง็ท่ีดี สามารถนาํไปพฒันาเมืองให้มีจุดยนืทางการท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง
ชดัเจน จะนาํมาซ่ึงนกัท่องเท่ียว ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ รวมไปถึง เศรษฐกิจในระดบัจงัหวดั 
ภูมิภาค และประเทศ เมด็เงินท่ีสะพดัในตวัจงัหวดั ทาํใหเ้กิดการจา้งงานข้ึนในตวัจงัหวดัเอง ส่งผลดี
ต่อลูกหลานชาวบุรีรัมย ์ไม่ตอ้งพลดัถ่ินมาทาํงานในเมืองใหญ่ และทาํให้ประเทศไทย มีจุดแข็ง
ทางการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอีก 1 รูปแบบ คือ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

4) บุรีรัมยเ์ป็นเมืองท่ีมีการพฒันาแบบก้าวกระโดด ทาํให้ธุรกิจการท่องเท่ียว
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง  อยากใหส้นบัสนุนนโยบายท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวใหแ้ขง็แรงและหลากหลาย
ยิ่งข้ึน เพื่อให้ธุรกิจการท่องเท่ียวและเมืองบุรีรัมยเ์จริญเติบโตอยา่งมัน่คงและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่
โลกในไม่ชา้ 

5) อยากให้มีพื้นท่ีรองรับยานพาหนะ บริเวณสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถ
มากกวา่น้ี 

6) มุ่งสนใจดา้นความร่วมมือจากคนในพื้นท่ี เด็กและเยาวชนใหไ้ดรั้บการปลูกฝัง
การรักบา้นเกิด ซ่ึงจะส่งผลดีมาก เน่ืองจากศกัยภาพมีอยูแ่ลว้ ขอใหค้งรักษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

7) อยากให้ออกส่ือและการนาํเสนอ สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติให้มากกว่าน้ี
ครับ เพราะคนส่วนใหญ่ทราบแค่วา่ บุรีรัมย ์มีประสาทหินพนมรุ้งและบุรีรัมยเ์ท่านั้น 

8) เนน้ย ํ้าเร่ือการสนบัสนุนวฒันธรรมอีสานใตใ้หม้ากข้ึนเพื่อมุ่งเนน้การท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมและบูรณาการใหเ้ขา้กบัยคุปัจจุบนั 
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9) จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีวฒันธรรม และเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นจงัหวดัท่ีข้ึน
ช่ือเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัการท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี มีท่ีพกัท่ีสะดวก 
การสญัจรคล่องตวั ยานพาหนะสะดวกสบาย ผูค้นเป็นมิตร 

10) บุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีความน่าสนใจทางการท่องเท่ียว พร้อมทั้งยงัไดรั้บการ
สนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เป็นอยา่งดี 

11) ร้านของฝากของท่ีระลึกยงัไม่เพียงพอ 
12) อยากใหส่้งเสริมดา้นการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ควบคู่กบัการพฒันาดา้นการ

กีฬา และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจตั้งด่านเยอะเกินไป พร่ําเพรือ 
13) ควรมีการผลกัดนัและประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัให้เป็นท่ี

รู้จกัมากยิ่งข้ึน มีการจดัทาํแพค็เกจท่องเท่ียว 2 วนั ไปครบทุกท่ี ประชาสัมพนัธ์ของข้ึนช่ือบุรีรัมย ์
ร้านอาหาร ส่ิงท่ีมาบุรีรัมยห์า้มพลาด ของฝาก ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

14) ถนนบางเส้นทาง เช่น บุรีรัมย-์นางรอง ยงัคง 2 เลน รถประจาํทางยงัไม่ได้
คุณภาพ เช่น บ.99 ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ส่วนรถนครชยั เต็มตลอด ตารางเดินรถนอ้ย สนามบินก็ไกล 
เดินทางลาํบาก 

15) อยากใหจ้ดัระเบียบดา้นการใชร้ถใชถ้นนมากข้ึน 
16) มีการจดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจหลงัการใชบ้ริการของนักท่องเท่ียว 

เพื่อทาํการสอบถามเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ไดส้ะดวก 
17) ควรมีการจดัโปรโมชัน่โดยการให้ส่วนลดแก่กลุ่มแฟนบอลท่ีเขา้มาชมการ

แข่งขนัแลว้ทาํการคา้งแรม 
18) มีการจดัการทาํการประชาสัมพนัธ์ทั้งดา้นการโปรแกรมการแข่งขนั โรงแรม

ต่างๆ สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาชมการ
แข่งขนั ผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วารสาร ช่องรายการของทางสโมสร ฯลฯ 

19) มีการรวมกลุ่มสโมสรฟุตบอลต่างๆ ในการช่วยกนัจดัหา หรือจดัทาํเสมือน
ไกดบุ์ค๊ สาํหรับแฟนกีฬาต่างๆ เวลาไปเยอืนเพื่อชมการแข่งขนักีฬา จะไดส้ะดวกในการจองหอ้งพกั 
หาร้านอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียว 

 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงเร่ือง “แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา” โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา (1) 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์(2) เพื่อประเมินระดบั
ความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์(3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
ปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวดับุรีรัมย์ และ (4) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยใช้
วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียว
เชิงกีฬาชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย  ์จาํนวน 400 คน จากนั้นนําขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้ว
นาํเสนอในรูปแบบตารางต่อไป และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Sample t-test) 
หรือใชส้ถิติ F-test (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั และในกรณีท่ีผลการวิจยัมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทาํการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
ใชส้ถิติ Least-Significant Different (LSD) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis) แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปดงัน้ี  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา” สามารถสรุปผลโดยแยกตามวตัถุประสงค ์และ
สมมติฐานไดด้งัน้ี 
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5.1.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีาจังหวดับุรีรัมย์ 
ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  52.0 มีอาย ุ24 ปี คิด

เป็นร้อยละ 14.2 จดัอยู่ในกลุ่ม Generation-Y (อายุ 15-35 ปี) คิดเป็นร้อยละ 74.8 มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 78.3 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 อาชีพส่วนใหญ่เป็น
พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
17.3 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ พบวา่ ส่ือท่ีใชเ้พื่อการรับรู้ก่อน
การเดินทางคือ ส่ือสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instragram, Youtube ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 38.3 
มีจุดประสงคก์ารท่องเท่ียวเพื่อชมการแข่งขนักีฬา คิดเป็นร้อยละ 55.8 โดยมีผูร่้วมเดินทาง (รวม
ผูต้อบแบบสอบถาม) จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ใชร้ถส่วนบุคคล (รถยนต/์จกัรยานยนต์) 
เพื่อการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทาํการคา้งแรม คิดเป็นร้อยละ 64.5 
ในท่ีพกัราคาประมาณ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีระยะเวลาการท่องเท่ียว 2 วนั คิดเป็นร้อย
ละ 44.0  ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.8 และมี
ความถ่ีในการท่องเท่ียวอยูท่ี่ 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 

ผลการทดสอบสมมติฐาน: 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั พบวา่ 

1) เพศท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมี
ปัจจยัท่ีต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม ค่าใชจ่้าย
โดยรวมในการท่องเท่ียว และความถ่ีในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัเพศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

2) อายุท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมี
ปัจจยัท่ีต่างกนัคือ การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว และผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบั
อายอุยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3) สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั 
โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัสถานภาพอย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

4) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม และ
ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัระดบัการศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5) อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกนั โดยมี
ปัจจยัท่ีต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม และค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว ท่ี
แตกต่างกนักบัอาชีพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิง
กีฬาต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีต่างกนัคือ ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว การคา้งแรม ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการ
ท่องเท่ียว และความถ่ีในการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
5.1.2 เพ่ือประเมินระดับความสําคัญของปัจจัยที่ควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเที่ยว

เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีาจังหวดับุรีรัมย์ 
ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว

โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขายรวม (Packaging) และส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 15 ดา้น 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านราคา 
(Price) ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of Service)  
ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ  (Participation) ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการ (Physical Evidence) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านจิตวิทยาการขาย 
(Psychology) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว 
(Politics) ด้านจุดยืนผลิตภัณฑ์ (Positioning) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) และดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ตามลาํดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก การเดินทางคมนาคม ท่ีพกั และส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
ตามลาํดบั 

2) ดา้นราคา (Price) โดยรวมมีระดับความสําคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ราคาสินคา้และบริการมี
ความเหมาะสมต่อคุณภาพ ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ และอยูใ่นระดบัมาก 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ความหลากหลายของช่องทางการชาํระค่าสินคา้และบริการ สินคา้และบริการมีการ
ระบุราคาท่ีชดัเจน และราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อปริมาณ ตามลาํดบั 
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3) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ การ
ชาํระค่าท่ีพกัหรือค่าพาหนะมีช่องทางหลากหลาย สะดวกสบาย อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ การ
จองท่ีพกัหรือยานพาหนะมีช่องทางหลากหลาย สะดวกสบาย เม่ือเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีสถานท่ี
จอดรถเพียงพอและปลอดภยั การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความสะดวกสบาย และอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ มีป้ายและสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางท่ีชดัเจน ตามลาํดบั 

4) ด้านส่งเสริมการขาย  (Promotion) โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ การ
ส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโทรทศัน์ การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ การส่ือสารการตลาดผ่านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันโทรศัพท์ และการบอกปากต่อปากของนักท่องเท่ียวท่ีมี
ประสบการณ์ ตามลาํดบั 

5) ด้านจุดยืนผลิตภัณฑ์  (Positioning) โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ 
บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการท่องเท่ียวผ่านชุมชน หมู่บา้นไหม อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน 
ไดแ้ก่ บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ บุรีรัมยมี์
การนําเสนอจุดแข็งทางการท่องเท่ียวผ่านการจัดกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น คอนเสิร์ต 
นิทรรศการ อีเวน้ท ์เป็นตน้ และอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ไดแ้ก่ บุรีรัมยมี์
การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นอารยธรรมขอมโบราณ และ บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็
ทางการท่องเท่ียวผา่นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ตามลาํดบั 

6) ด้านจิตวิทยาการขาย (Psychology) โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ คนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน ฯลฯ บุคลากรภาครัฐมี
ความเต็มใจในการบริการและให้คาํแนะนาํแก่นกัท่องเท่ียว องคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสํานึกท่ีดีในการบริการแก่
นกัท่องเท่ียว และคนในชุมชนมีไมตรีจิตในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น ตามลาํดบั 

7) ด้านพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) โดยรวมมีระดับความสําคญัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ภาคเอกชน
มีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ ภาครัฐมีการสนับสนุน
งบประมาณในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้า่น
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การจา้งงานสู่ชุมชน ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว และ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานในชุมชน
ใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร ตามลาํดบั 

8) ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) โดยรวมมีระดบัความสําคญัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ทุก
ภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ความร่วมมือดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียวระหว่างจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่า
ไม  ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ ความร่วมมือด้านการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวระหว่าง ททท. และ
จงัหวดั ความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชนกบัทางภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วม
ในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ และทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรและความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ตามลาํดบั 

9) ด้านการขายรวม (Packaging) โดยรวมมีระดับความสําคัญปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึงผูจ้าํหน่ายแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว ความเหมาะสมของ
แพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของ
แพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย คุณภาพของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว 
และความคุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอขาย ตามลาํดบั 

10 ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ 
บุคลากรทางการท่องเท่ียวให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั อยูใ่นระดบัมาก 3 
ด้าน ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ ความเขา้ใจและมีทักษะความชาํนาญ บุคลากร
ทางการท่องเท่ียวมีความใส่ใจการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว บุคลากรทางการท่องเท่ียวมี
มารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการให้บริการ และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ คนใน
ชุมชนมีความเป็นมิตร ตามลาํดบั 

11) ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) โดยรวมมีระดบัความสําคญัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ 
จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์) อยูใ่นระดบัมาก 3 
ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จงัหวดับุรีรัมย์
สามารถท่องเท่ียวช่วงไหนก็ได ้จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดสุด
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สัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย)์  และอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสม
ในการท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา ตามลาํดบั 

12) ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว  (Politics) โดยรวมมีระดับ
ความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 
ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการดา้นเส้นทางการคมนาคม การจดัการดา้นขยะ มลพิษ การจดัการของเสีย การ
จดัการปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น ยาเสพติด และการพนนั การรับรองมาตรฐานดา้นความสะอาด สุขพ
ลามยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั ฯลฯ และการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 

13) ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) โดยรวมมี
ระดบัความสําคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบั
มาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจดัการ ผ่านการจดัตั้งองคก์รใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีบทบาทในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวทุกภาค
ส่วนมีปฏิบติังานตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกนั ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เช่น การนาํเท่ียว การใหบ้ริการต่างๆ และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น ไดแ้ก่ ชุมชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน และปัญหา
ความเดือดร้อนหรือขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป ไดรั้บการตอบรับไปสู่การพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาอยา่งเร่งด่วน ตามลาํดบั 

14) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) โดยรวมมีระดบัความสาํคญั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
กระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันาและปรับปรุงใหมี้คุณภาพ ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
มีระบบการบริการท่ีไดม้าตรฐานสากล ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีจาํนวนผูใ้หบ้ริการท่ี
เพียงพอกับลูกค้า กระบวนการให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และ
กระบวนการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว ตามลาํดบั 

15) ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ  (Physical 
Evidence) โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก
พบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
จงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความเป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพ
การจราจรคล่องตวั จงัหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
และจงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็นระเบียบ ตามลาํดบั 

16) ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
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จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจกว่าแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน และอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ จงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาให้ดีข้ึน จงัหวดัฯ มี
การจดัทาํส่ือความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม จงัหวดัฯ มีการรณรงคร์วมถึง
รายงานสถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว 
และจงัหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทางแก่นกัท่องเท่ียว 
ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน: 2 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยั
ท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวต่างกนั พบวา่ 

1) เพศท่ีต่างกันมีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2) อายุท่ีต่างกันมีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

3) สถานภาพท่ีต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด
การท่องเท่ียว ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว (Politics) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) และ
ภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

4) ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีระดับความสําคญัของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) ด้านพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ด้านการขายรวม (Packaging) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ  (Physical Evidence) ด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว 
(Perception) และภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) อาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นจุดยืน
ผลิตภณัฑ์ (Positioning) ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์
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และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) และ
ภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นจิตวิทยา
การขาย  (Psychology) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ  (Partnership) ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ดา้น
สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว (Politics) ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว 
(Public Opinion) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) 
และดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
5.1.3 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัด
บุรีรัมย์ 

ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียวมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลาํดับจากน้อยไปมากพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 14 ด้าน ได้แก่ด้าน
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ดา้นการขายรวม (Packaging) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 
ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นราคา (Price) ด้านผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
ด้านการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ด้าน
จิตวิทยาการขาย (Psychology) ด้านจุดยืนผลิตภัณฑ์ (Positioning) ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process of Service) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ (Physical Evidence) 
และพบว่าอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) และ ดา้นบุคลากร
ทางการท่องเท่ียว (People) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 
1ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว 
1การเดินทางคมนาคม และอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ท่ีพกั และส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
ตามลาํดบั 
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2) ดา้นราคา (Price) โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัน้อย 1 
ดา้น ไดแ้ก่ ความหลากหลายของช่องทางการชาํระค่าสินคา้และบริการ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 
ดา้น ได้แก่ อตัราค่าสินคา้และบริการมีหลายระดับราคาให้เลือก ราคาสินคา้และบริการมีความ
เหมาะสมต่อปริมาณ และมีค่าเฉล่ียเท่ากนัไดแ้ก่ สินคา้และบริการมีการระบุราคาท่ีชดัเจน และราคา
สินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ ตามลาํดบั 

3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมาก
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ การจองท่ีพกัหรือยานพาหนะมีช่องทางหลากหลาย 
สะดวกสบาย การชาํระค่าท่ีพกัหรือค่าพาหนะมีช่องทางหลากหลาย สะดวกสบาย เม่ือเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยั และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความสะดวกสบาย และมีป้ายและสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางท่ีชดัเจน ตามลาํดบั 

4) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่น
ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ การส่ือสารการตลาดผ่านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโทรทศัน์ การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และ
อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ การบอกปากต่อปากของนักท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์ และการ
ส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชนัโทรศพัท ์ตามลาํดบั 

5) ด้าน จุดยืนผลิตภัณฑ์  (Positioning) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมาก
พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่  บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นชุมชน 
หมู่บา้นไหม บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์เทนเมนต ์
เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท์ เป็นตน้ บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการท่องเท่ียวผ่าน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ และอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ บุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแข็ง
ทางการท่องเท่ียวผ่านอารยธรรมขอมโบราณ และบุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแข็งทางการท่องเท่ียว
ผา่นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ตามลาํดบั 

6) ด้าน จิตวิทยาการขาย  (Psychology) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมาก
พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบริการแก่
นกัท่องเท่ียว บุคลากรภาครัฐมีความเต็มใจในการบริการและให้คาํแนะนาํแก่นักท่องเท่ียว คนใน
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ชุมชนมีจิตสาํนึกในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน ฯลฯ องคก์รธุรกิจมีความ
ตระหนักดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และอยู่ในระดบัมาก 1 ด้าน ได้แก่ คนใน
ชุมชนมีไมตรีจิตในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น ตามลาํดบั 

7) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมาก
พบวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานในชุมชน
ให้เกิดความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการ
ลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายได้
ผา่นการจา้งงานสู่ชุมชน ตามลาํดบั 

8) ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมาก
พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวระหว่างจงัหวดักบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ ความร่วมมือดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวระหวา่ง ททท. และจงัหวดั  ทุกภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่าฝืน
กฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ ความร่วมมือระหว่างคนใน
ชุมชนกบัทางภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ 
ตามลาํดบั 

9) ด้านการขายรวม (Packaging) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่น
ระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ ความหลากหลายของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย และ
อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน  ได้แก่ คุณภาพของแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว ความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึงผูจ้าํหน่ายแพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว ความเหมาะสมของ
แพ็คเกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว และความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอขาย ตามลาํดบั 

10) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่า
อยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะ
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ความชาํนาญ อยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากรทางการท่องเท่ียวให้บริการแก่นักท่องเท่ียว
อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีมารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการ
ใหบ้ริการ บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความใส่ใจการให้บริการและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว และอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ คนในชุมชนมีความเป็นมิตร  ตามลาํดบั 

11) ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่า
อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัธรรมดา 
(จนัทร์ – ศุกร์) จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และอยูใ่น
ระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ 
(เสาร์ – อาทิตย)์ จงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเท่ียวช่วงไหนก็ได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนั และจงัหวดั
บุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา ตามลาํดบั 

12) ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเท่ียว   (Politics) โดยรวมมีระดับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบั
จากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัน้อย 1 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการดา้นเส้นทางการคมนาคม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการดา้นขยะ มลพิษ การจดัการของเสีย และอยูใ่นระดบัมาก 3 
ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น ยาเสพติด และการพนัน ทั้งน้ีมีสองดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานดา้นความสะอาด สุขพลามยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั ฯลฯ และการ
จดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 

13) ด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) โดยรวมมี
ระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน
หรือบริหารจดัการ ผ่านการจดัตั้งองคก์รในทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีบทบาทในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัญหาความเดือดร้อนหรือขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป 
ไดรั้บการตอบรับไปสู่การพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว
ทุกภาคส่วนมีปฏิบติังานตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกนั ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน และอยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
ชุมชนท้องถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การนําเท่ียว การให้บริการต่างๆ 
ตามลาํดบั 

14) ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Process of Service) โดยรวมมี
ระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย
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เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึก มีระบบการบริการท่ีไดม้าตรฐานสากล กระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันาและปรับปรุงใหมี้
คุณภาพ ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีจาํนวนผูใ้ห้บริการท่ีเพียงพอกบัลูกคา้ และอยู่ใน
ระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว และกระบวนการให้บริการมีความ
ถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ตามลาํดบั 

15) ด้านสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ  (Physical 
Evidence)  โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากพบว่าอยู่ในระดบัน้อย 1 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์
สภาพการจราจรคล่องตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีในการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว จงัหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความ
สะดวก อยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็นระเบียบ และอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความเป็นดั้ งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต 
ตามลาํดบั 

16) ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากน้อยไป
มากพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพการจราจรคล่องตวั อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ จงัหวดัฯ มีการรณรงค์รวมถึงรายงานสถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความ
ปลอดภัย ภัยพิบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักท่องเท่ียว จงัหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทางแก่นกัท่องเท่ียว จงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึน จงัหวดัฯ มีการจดัทาํส่ือความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ จังหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจกวา่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมิฐาน: 3 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวต่างกนั พบวา่ 

1) เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดบัความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวไม่ต่างกนั 

2) อายท่ีุต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว (Period) ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) และและการรับรู้
ทางการท่องเท่ียว (Perception) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3) สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวไม่ต่างกนั 

4) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านราคา (Price) ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้าน
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) ด้านการขายรวม 
(Packaging) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) และภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) อาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ด้านราคา (Price) ด้านการขายรวม (Packaging) ด้านความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process of Service) ดา้น
สภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ดา้นการรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว (Perception) และภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์(Positioning) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) 
ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) ด้านสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว (Politics) ดา้น
ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process of 
Service) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ดา้นการ
รับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception)  และภาพรวมของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.1.4 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีาจังหวดับุรีรัมย์ควรเป็นอย่างไร 

ผูว้ิจัยนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในวัตถุประสงค์ท่ีข้อ 1 เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวดับุรีรัมย  ์นํามาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 เพื่อประเมินระดับ
ความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์มาทาํการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ด้ ว ย เท ค นิ ค  IPA (Importance-Performance Analysis) (Martilla and James, 1977) เพื่ อ
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วิเคราะห์ความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) ต่อปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว โดยการวิเคราะห์กระทาํโดยการใชก้ราฟแบ่งออกเป็นแกนตั้งและแกนนอน
ตัดกันโดยแกนตั้ ง (แกน Y) จะบอกถึงระดับความสําคญั ส่วนแกนนอน (แกน X) จะบอกถึง
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) โดยภายในกราฟจะแบ่งการวดัเป็น 2 ระดบั คือระดบั
มากและระดบัน้อย โดยผลลพัธ์ท่ีไดเ้ม่ือตกอยู่ท่ี Quadrants ใดจะสามารถอธิบายความหมายได ้4 
ลกัษณะ (นภดล กรรณิกา, 2550) ดงัต่อไปน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่
ในระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึง
จุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrants B (Concentrate Here) แสดงถึง นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่
ระดบัมาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ี
ตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบั
นอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือเป็นประเด็นท่ีควร
ให้ความสําคญัรองลงมา แต่ยงัอย่างไรก็ตามองคก์รสามารถพฒันาให้ดียิ่งข้ึนไดโ้ดยเปล่ียนแปลง
ทศันคติของนกัท่องเท่ียว 

Quadrant D (Possible Overkill) แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่น
ระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงถึง
ความสาํเร็จในการพฒันาท่ีองคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

ซ่ึงสาํหรับงานวิจยัช้ินน้ีผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวโดยรวม สามารถสรุปจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 
Quadrants ดงัน้ี 

Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นจุดยืน
ผลิตภัณฑ์  (Positioning) ด้าน จิตวิทยาการขาย  (Psychology) ด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ 
(Participation) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว 
(Politics) และดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) ซ่ึง
แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 
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Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  (Product) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) และด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว (Public Opinion) ซ่ึงแสดงถึง 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบัมาก แต่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็น
นั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งให้ความสําคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุง
หวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Price) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) และ
ดา้นการขายรวม (Packaging) ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบันอ้ย 
และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้า่ไม่ค่อยมีความสาํคญั
มากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว (Period) และดา้นการ
รับรู้ทางการท่องเท่ียว (Perception) แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบั
นอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์ร
ควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
1) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน

การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ ์สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants ดงัน้ี 
(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นการเดินทางคมนาคม 

และดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่น
ระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุด
แขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นกิจกรรม
ดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมี
ระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมาก
เท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

2) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ด้านราคา มาวิเคราะห์ด้วยวิธี (Importance-Performance Analysis: IPA) 
สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้และบริการมีการระบุราคา
ท่ีชดัเจน และดา้นราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อปริมาณ ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมาก
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เช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพให้อยู่
ในระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของช่องทางการชาํระค่า
สินคา้และบริการ ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมี
ระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมาก
เท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(3) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แ ก่  ด้านราคาสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสมต่อคุณภาพ  และอัตราค่าสินค้าและบริการมีหลายระดับราคาให้ เลือก  แสดงถึง
นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึง
พอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

3) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants 
ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความ
สะดวกสบาย และด้านมีป้ายและสัญลกัษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจน ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมาก
เช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพให้อยู่
ในระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นการจองท่ีพกัหรือยานพาหนะมีช่องทาง
หลากหลาย สะดวกสบาย และด้านการชําระค่าท่ีพักหรือค่าพาหนะมีช่องทางหลากหลาย 
สะดวกสบาย ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบั
ความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่
นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(3) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ด้านเม่ือเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีสถานท่ี
จอดรถเพียงพอและปลอดภยั แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย 
แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์รควรทาํ
การรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

4) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นส่งเสริมการขาย สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 
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(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่  ด้านการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชนัโทรศพัท ์และดา้นการบอกปากต่อปากของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้ นอยู่ในระดับมาก และ
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์ร
ดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือ และดา้นการ
ส่ือสารการตลาดผ่านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัใน
ประเดน็นั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือ
ไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรก็ตามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของนกัท่องเท่ียวได ้

(3) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์
แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความ
ความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่ง
น้ีต่อไป 

5) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจุดยนืผลิตภณัฑ ์สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่  ด้านบุรีรัมย์มีการนําเสนอจุดแข็ง
ทางการท่องเท่ียวผ่านอารยธรรมขอมโบราณ  และด้านบุรีรัมย์มีการนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผ่านการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ใน
ระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุด
แขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านบุรีรัมย์มีการนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผ่านทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ ดา้นบุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียว
ผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม และดา้นบุรีรัมยมี์การนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวผา่นการจดักิจกรรม
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท์ เป็นต้น  ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบั
น้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถ
เปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

6) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นจิตวิทยาการขาย สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants ดงัน้ี 
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(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านคนในชุมชนมีไมตรีจิตในการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่น
ระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุด
แขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสํานึกท่ีดี
ในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรภาครัฐมีความเตม็ใจในการบริการและให้คาํแนะนาํแก่
นักท่องเท่ียว  ดา้นคนในชุมชนมีจิตสาํนึกในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน 
ฯลฯ และดา้นองคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวซ่ึงแสดงถึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตาม
องคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

7) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการ
ลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่
ในระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึง
จุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrants B (Concentrate Here) ไดแ้ก่ ดา้นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริม
โอกาสการจ้างงานในชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมกัน  ทั้ งสตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ซ่ึงแสดงถึง 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบัมาก แต่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็น
นั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ีตอ้งให้ความสําคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุง
หวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

(3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้น
อยู่ระดบัน้อย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่
ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวได ้

(4) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้า่นการจา้ง
งานสู่ชุมชน แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย แต่นักท่องเท่ียว
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กลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้ นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงว่าองค์กรควรทาํการรักษา
มาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

8) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants 
ดงัน้ี  

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน
กบัทางภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ ซ่ึงแสดง
ถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององค์กรดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้ง
รักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่ ด้านทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมด้านการ
อนุรักษท์รัพยากรและความรับผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเดน็
นั้นอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้ นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของ
องคก์รท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

(3) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมือดา้นการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และจังหวดั และด้านความร่วมมือด้านการ
พฒันาการท่องเท่ียวระหว่างจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่า
ไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงั
มีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมาก
เท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(4) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นภาคส่วนร่วมกนัสอดส่องดูแลผูท่ี้ฝ่า
ฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่น
ระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่า
องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

9) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการขายรวม สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านคุณภาพของแพ็คเกจครบวงจร
ทางการท่องเท่ียว และดา้นความคุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอ
ขาย ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความ
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พึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององค์กรด้านสินคา้และ
บริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrants B (Concentrate Here) ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของแพ็คเกจครบ
วงจรทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย ซ่ึงแสดงถึง นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่
ระดบัมาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ี
ตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

(3) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึงผู ้
จาํหน่ายแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเท่ียว และดา้นความเหมาะสมของแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียวแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบั
มีความความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ี
ดีอยา่งน้ีต่อไป 

10) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants 
ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นคนในชุมชนมีความเป็นมิตร ซ่ึง
แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrants B (Concentrate Here) ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีมารยาท 
อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการใหบ้ริการ ซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้น
อยูร่ะดบัมาก แต่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นนอ้ย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององคก์รท่ี
ตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

(3) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ ความ
เขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ และดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงัมี
ระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมาก
เท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(4) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความใส่
ใจการให้บริการและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่
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ในระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่า
องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

11) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 Quadrants 
ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสม
ในการท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย)์ และดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสม
ในการท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา และดา้นจงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเท่ียวช่วงไหนก็ได ้
ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านจงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการ
ท่องเท่ียวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์) และดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมในการท่องเท่ียว
ช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงั
มีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมาก
เท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียว 

12) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดลอ้มทางการท่องเท่ียว สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 
Quadrants ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านการรับรองมาตรฐานด้านความ
สะอาด สุขพลามยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั ฯลฯ และดา้นการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 
ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการดา้นเส้นทางการคมนาคม ซ่ึง
แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจใน
ประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรก็
ตามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(3) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น ยา
เสพติด และการพนนั และการจดัการดา้นขยะ มลพิษ การจดัการของเสีย แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้
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ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

13) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 
3 Quadrants ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน และดา้นปัญหาความเดือดร้อน
หรือขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป ไดรั้บการตอบรับไปสู่การพฒันาและแกไ้ขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในประเดน็นั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และ
บริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนหรือ
บริหารจดัการ ผ่านการจดัตั้งองคก์รในทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีบทบาทในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึง
แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ระดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจใน
ประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่นกั แต่ยงัอยา่งไรก็
ตามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(3) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่  ด้านชุมชนท้องถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การนําเท่ียว การให้บริการต่างๆ และดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งด้านการ
ท่องเท่ียวทุกภาคส่วนมีปฏิบติังานตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้
ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบันอ้ย แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็น
นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงวา่องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

14) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการให้บริการ สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 3 Quadrants 
ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการมีความ
รวดเร็ว และดา้นกระบวนการให้บริการมีความถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงแสดงถึง
นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององค์กรดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้ง
รักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 
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(2) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการมีการพฒันาและ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพ และด้านท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีระบบการบริการท่ีได้
มาตรฐานสากลซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงัมีระดบั
ความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสาํคญัมากเท่าไหร่
นกั แต่ยงัอยา่งไรกต็ามองคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(3) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
มีจาํนวนผูใ้ห้บริการท่ีเพียงพอกบัลูกคา้ แสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยูใ่น
ระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่า
องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 

15) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑแ์ละสถานประกอบการ สามารถจาํแนก
ขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็น
ระเบียบ ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในประเดน็นั้นมากเช่นกนั จึงถือวา่เป็นการแสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และ
บริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่ ด้านจังหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็น
นั้นอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้ นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของ
องคก์รท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

(3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ด้านจังหวดับุรีรัมย์มีสภาพถนนท่ีดีในการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และดา้นจงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพการจราจรคล่องตวั ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียว
ใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยูใ่นระดบั
น้อยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมีความสําคญัมากเท่าไหร่นัก แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถ
เปล่ียนแปลงทศันคติของนกัท่องเท่ียวได ้

(4) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ด้านจงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความ
เป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต แสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่ใน
ระดบัน้อย แต่นักท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเด็นนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่า
องคก์รควรทาํการรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
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16) ระดับความสําคญัและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ทางการท่องเท่ียว สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrants 
ดงัน้ี 

(1) Quadrant A (Keep up Good Work) ได้แก่ ด้านจงัหวดัฯ มีการจดัทาํส่ือความรู้
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็น
นั้นอยู่ในระดบัมาก และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในประเด็นนั้นมากเช่นกนั จึงถือว่าเป็นการ
แสดงถึงจุดแขง็ขององคก์รดา้นสินคา้และบริการท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

(2) Quadrants B (Concentrate Here) ได้แก่ ด้านจังหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลด้าน
การท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทางแก่นักท่องเท่ียว และดา้นจงัหวดัฯ มีการรณรงค์
รวมถึงรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่
นกัท่องเท่ียวซ่ึงแสดงถึง นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นอยูร่ะดบัมาก แต่นกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในประเด็นนั้นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนขององค์กรท่ีตอ้งให้ความสําคญัและหา
วิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงหวัขอ้ในกลุ่มนั้นโดยเร่งด่วน 

(3) Quadrant C (Low Priority) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
นําสู่การปรับปรุงหรือพฒันาให้ดีข้ึน ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัในประเด็นนั้นอยู่
ระดบันอ้ย และยงัมีระดบัความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั จึงถือไดว้่าไม่ค่อยมี
ความสําคัญมากเท่าไหร่นัก  แต่ยงัอย่างไรก็ตามองค์กรสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวได ้

(4) Quadrant D (Possible Overkill) ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจกวา่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน แสดงถึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบันอ้ย 
แต่นกัท่องเท่ียวกลบัมีความความพึงพอใจในประเดน็นั้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าองคก์รควรทาํ
การรักษามาตรฐานท่ีดีอยา่งน้ีต่อไป 
 

5.2 อภปิรายผล 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา” ได้นําผลการศึกษามาพิจารณาประกอบกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม สามารถ
อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
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1) ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า 
สดัส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.0 และร้อยละ 48.0  ตามลาํดบั มีสัดส่วนไม่
แตกต่างกนัมากนกั ประกอบอายขุองผูเ้ขา้ร่วมมีหลากหลายช่วงวยั ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายอุยูท่ี่ 24 ปี จดั
อยู่ในกลุ่ม  Generation-Y (อายุ 15-35 ปี) มีสถานภาพโสด  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บริษทั แฟรงค ์สมอลล ์
แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั (2537) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาในประเทศไทย  พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสนใจท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ระดับ
การศึกษาอยูใ่นระดบัมหาวิทยาลยั ประกอบอาชีพนกับริหารหรือคนงาน แส่วนประเด็นดา้นรายได้
เฉล่ียของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาสาํหรับงานวิจยัช้ินน้ีอยูท่ี่ 15,000 บาทต่อเดือน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พรวลยั จีระออน (2547) ท่ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกใชบ้ริการของโรงแรม
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดับุรีรัมยส่์วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นสัดส่วนของรายไดข้องนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 
เพราะจากงานวิจยัของบริษทั แฟรงค์ สมอลล์ แอนด์ อะโซซิเอทส์ จาํกดั (2537) นั้นกลบัพบว่า 
รายไดข้องนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาอยู่ในช่วง 10,000-12,999 บาทเท่านั้น จึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวความคิดของ Stephen (2001) 
ท่ีกล่าวว่า กีฬาจดัเป็นวฒันธรรมท่ีมนุษยทุ์กคนประสงคจ์ะเขา้ร่วมโดยไม่มีการจาํกดัเพศ วยั หรือ
ปัจจยัอ่ืนๆ เน่ืองจากกิจกรรมกีฬานั้น เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัในการพฒันาความเป็นมนุษย ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา  (วรวินทุ ์สุวณั ณ เขมรัฐ และคณะ, 2547)    

2) พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ส่วนใหญ่มีจุดประสงคก์ารท่องเท่ียวเพื่อชมการแข่งขนักีฬาเป็นหลกั คิดเป็นร้อยละ 55.8 สอดคลอ้ง
กบัความเห็นของ Ruskin (1987) และ Gibson (1998) ท่ีกล่าวว่า การเขา้ชมการแข่งขนักีฬา จดัเป็น
กิจกรรมหลกัท่ีคนให้ความสนใจ และเป็นแรงจูงใจอนัดบัหน่ึงในการเดินทางท่องเท่ียว (Gammon 
and Robinson, 1997) นอกเหนือจากนั้น กลุ่มผูช้มการแข่งขนักีฬายงัจดัเป็นกลุ่มคนสําคญัท่ีช่วย
สร้างรายไดใ้ห้กบัพื้นท่ีจดัการแข่งขนั (Boli, 2003) ซ่ึงสําหรับผลการวิจยั พบว่า จุดประสงคก์าร
ท่องเท่ียวท่ีรองลงมาคือ เพื่อเขา้ชมสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬา คิดเป็นร้อยละ 29.5 สอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็นของ รชพร จนัทร์สว่าง (2545) ท่ีกล่าวว่า สถานท่ีแข่งขนักีฬา สามารถจดัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวให้เขา้ไปชม ถึงแมว้่าในขณะท่ี
เขา้ไปชมนั้นจะไม่มีการแข่งขนัอยู่ก็ตาม เน่ืองจากนักท่องเท่ียวตอ้งการเขา้ไปชมสถานท่ีแข่งขนั 
หรือซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกับกีฬา หรือเพื่อเป็นของฝาก สําหรับด้านผูร่้วมเดินทาง (รวมผูต้อบ
แบบสอบถาม) ผลการวิจยัพบว่าอยู่ท่ีจาํนวน 2 คน โดยเดินทางท่องเท่ียวโดยใช้รถส่วนบุคคล 
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(รถยนต์/จกัรยานยนต์) ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของบริษทั แฟรงค์ สมอลล์ แอนด์ อะโซซิเอทส์ 
จาํกดั (2537) ท่ีศึกษาถึงการท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาในประเทศไทย ท่ีพบว่า ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว
เชิงกีฬานั้น มกัเดินทางเป็นหมู่คณะเดินทางมาคร้ังละประมาณ 4-6 คน แต่สอดคลอ้งทางดา้นการ
เดินทางท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล (พิสมยั ประชานนัท ์
และคณะ, 2550) ท่ีศึกษาถึงเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
กลุ่มจงัหวดัอีสานใต  ้ส่วนด้านการคา้งแรมสําหรับงานวิจยัช้ินน้ีนั้ น นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทาํ
การคา้งแรม คิดเป็นร้อยละ 64.5 ในท่ีพกัราคาประมาณ 1,000 บาท มีระยะเวลาการท่องเท่ียว 2 วนั 
ซ่ึงแตกต่างจาก พรวลยั จีระออน (2547) ท่ีไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกใช้
บริการของโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์พบว่า ผูใ้ช้บริการเลือกท่ีพกัมีท่ีอตัราค่า
หอ้งพกัต่อวนัประมาณวนัละตํ่ากวา่ 500 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ในการเลือกท่ี
พกัท่ีมีอตัราค่าห้องพกัท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งในประเด็นท่ีว่านักท่องเท่ียวใชร้ะยะเวลาในการ
ท่องเท่ียวและพกัแรมนานอยู่ในช่วง 1-2 วนัเช่นกนั (บริษทั แฟรงค ์สมอลล ์แอนด์ อะโซซิเอทส์ 
จาํกดั, 2537) สาํหรับดา้นการใชจ่้ายเฉล่ียในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียว
ใชจ่้ายอยูท่ี่ 10,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนจากงานวิจยัของบริษทั แฟรงค ์สมอลล ์แอนด ์อะโซซิ
เอทส์ จาํกดั (2537) ท่ีศึกษาดา้นการใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ผลปรากฏว่าในการใชจ่้ายแต่ละ
คร้ังจะอยูใ่นช่วงไม่เกิน 5,000 บาท แสดงใหเ้ห็นว่า นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ดา้นการใชจ่้ายเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเพิ่มสูงข้ึน อาจดว้ยภาวะทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ค่าครองชีพท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
(เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2555) และดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวสําหรับงานวิจยัช้ินน้ีอยู่ท่ี 2 คร้ังต่อปี 
ใกล้เคียงกับความเห็นของ Weed and Bull (1998 อ้างถึงใน  University of Central Lancashire, 
2003) กล่าวว่าร้อยละ 25 ของวนัหยุดสั้นนั้น กิจกรรมลาํดบัตน้ๆ ท่ี ผูค้นมุ่งให้ความสนใจเขา้ร่วม
คือการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา และกว่าร้อยละ 50 ผูค้นมกันิยมเดินทางเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา 
เช่น การชมการแข่งขนัหรือท่องเท่ียวในสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬา และอีกร้อยละ 25 ท่ีเหลือ คนมุ่ง
ทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามความสนใจของตน  

สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล สมิตินันทน์ และ          
ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ (2534) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษยแ์ต่ละคนอาจมีความแตกต่างกนัไป
ตามสถานภาพทางสังคม ซ่ึงการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอยา่งประกอบกนั กล่าวคือส่วนหน่ึง
มาจากความพึงพอใจส่วนบุคคล และอีกส่วนหน่ึงเพื่อแสดงสถานภาพของตนให้เป็นท่ียอมรับและ
ยกย่องจากสังคม ซ่ึงการแสดงออกทางพฤติกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละคนก็ย่อมมีเหตุผลท่ี
ต่างกนั ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีพฤติกรรม สัญชาตญาณท่ีเหมือน
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และแตกต่างกนัไป ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นจะเห็นประเด็นท่ีน่าสนใจคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี
กลุ่มอายุ Gen–Y (15-35 ปี) มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว ด้านการเลือกใช้ส่ือก่อนการท่องเท่ียว 
มากกว่า กลุ่มอายุ Gen–X (36-50 ปี) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงจากการวิเคราะห์
ข้อมูลจะเห็นว่าส่ือท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ ส่ือสังคมออนไลน์  (เช่น  Facebook, 
Instragram, Youtube ฯลฯ) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร (2550) และสมพร 
แสงชยั (2553) ท่ีกล่าวว่ากลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2543 (ช่วงอายุ 15-35 ปี) เป็นยุคท่ีมี
เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทาํให้คนกลุ่มน้ีจะมีความสามารถในการทาํงานท่ี
เก่ียวกับการ ติดต่อส่ือสาร ด้านไอทีได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากนั้ นประเด็นอ่ืนๆ  ทั้ งเพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลว้นจดัเป็นประเด็นท่ีมีความสาํคญัต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาเช่นกัน สอดคล้องแนวคิดของ Abraham H. 
Maslow (1954 อา้งถึงใน McIntosh and Goeldner, 1986) ไดก้ล่าวในเร่ืองของปัจจยัผลกัไวว้่า “คน
จะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” ดงันั้น ความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัของนักท่องเท่ียวแต่ละคนจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีกาํหนดพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักท่องเท่ียว และเช่ือมโยงกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) และฉลองศรี พิมลสมพงศ ์
(2548) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ต่างๆ ลว้นสะทอ้นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดาํรงชีวิต 
และยงัเช่ือมโยงไปถึงดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว โดยเร่ิมตน้จากการ
สืบคน้ขอ้มูล การซ้ือ การบริโภค การประเมินผลโดยดูจากความคาดหวงัในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้(Moutinho, 2002 อา้งถึงใน 
ซุย กาํลงังาม และคณะ, 2550) 

3) ระดับความสําคญัของปัจจัยท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียว จากความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียว พบวา่ภาพรวมของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวมีระดบั
ความสําคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีประเด็นต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดย
ประเดน็ดา้นฤดูกาลทางการท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นผลิตภณัฑ์ นั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Boli (2003) ท่ีกล่าวถึงคุณลกัษณะของกลุ่ม
ผูช้มกีฬา จะให้ความสาํคญัในประเด็นดา้นวนัเวลาการแข่งขนัมาก ซ่ึงจะมีความกงัวลมากหากมา
ไม่ทนัการเขา้ชมการแข่งขนั และมีความตอ้งการให้ท่ีพกัให้การสนับสนุนในดา้นของการขนส่ง
นักท่องเท่ียวไปยงัสนามกีฬา หรือรับการถ่ายทอดกีฬาท่ีตนสนใจ พร้อมทั้ งรับสภาพการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของระยะเวลาการเขา้พกั นอกเหนือจากนั้ นประเด็นด้านฤดูกาลทางการ
ท่องเท่ียว ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Standeven and De Knop (1999) ท่ีว่าฤดูกาลจดัว่าเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีสําคญัท่ีจะส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา เน่ืองจากโดยลกัษณะส่วนใหญ่แลว้เป็นกิจกรรม
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กลางแจง้ ซ่ึงทั้งน้ีก็จะเกิดการถ่ายเทในกลุ่มของนักท่องเท่ียวจากขั้วโลกหน่ึงไปยงัประเทศอีกขั้ว
โลกหน่ึงหรือในช่วงวนัหยดุของแต่ประเทศ และประเดน็ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นการท่องเท่ียว 
ท่ีมีประเด็นย่อยกล่าวถึง ความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว และประเด็นดา้นดา้นการรับรู้ทางการ
ท่องเท่ียว ยงัจดัเป็นประเด็นท่ีมีความสาํคญัเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kristine, Tracy and 
Choong-Ki (2003) ไดศึ้กษาถึง คุณภาพของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกท่ีเมืองเมก้า ประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่า การจดัการควบคุมสถานการณ์ดา้นความปลอดภยั และการส่ือสารเพื่อเพื่มการ
รับรู้โดยใชก้ระบวนการของขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน โดยผ่านการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนักท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง จัดเป็นประเด็นสําคัญท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเขา้ชมการแข่งขนักีฬา  

สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวต่างกนั 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2544) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวเป็น
พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นบางอย่าง โดยพฤติกรรมท่ีมี
เป้าหมายน้ีจะมีแรงจูงใจเป็นตวัผลกัดนัร่วมดว้ย ซ่ึงแรงจูงใจและการรับรู้ถึงความจาํเป็นของสินคา้
และบริการของคนแต่ละคนจะแตกต่างกนั และมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นนั้นเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด และยงัพบว่า ปัจจยับางส่วนมีความสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เจีย เฉิน ย ู
(2010 อา้งถึงใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553) ท่ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความตั้งใจของแฟนกีฬาต่างชาติท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า มีปัจจยัท่ีคลา้ยคลึงกบังานวิจยัช้ินน้ีอยู่ 2 ปัจจยัคือ ดา้น
ราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีเป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นน้ีมาก
เช่นกนั ซ่ึงจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ
ท่ีมีความแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมส่วนบุคคล ซ่ึงทั้ งน้ีสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของ 
Moutinho (2002 อา้งถึงใน ซุย กาํลงังาม และคณะ, 2550) ท่ีกล่าวว่า นักท่องเท่ียวย่อมมีการการ
แสดงออกทางความคิดท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัทางดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริการทางการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนั โดยเร่ิมตน้จากการสืบคน้ขอ้มูล การซ้ือ การใชห้รือการบริโภค การประเมินผลโดยดู
จากความคาดหวงัในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตนได ้โดยปัจจยัดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเหล่านั้นจดัเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดเม่ือทราบ
ว่านกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในประเด็นนั้นๆ มากนอ้ย สามารถนาํมาปรับปรุงรูปแบบการบริการ
เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้มากข้ึนในอนาคต (ศิริวรรณ เสรีรีตน์, 2539) 
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4) ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาด
การท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัการอภิปรายผลขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ภาพรวมนกัท่องเท่ียว
ให้ความสําคญัในปัจจยัท่ีควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก แต่กลบัเกิด
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) ในปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นกจ็ะเห็นไดว้า่ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
อยูต่ ํ่ากว่า ระดบัความสาํคญัในเกือบทุกดา้น แสดงใหเ้ห็นว่าตามแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์
(2544) ท่ีกล่าวว่า เม่ือผูบ้ริโภคเลือกซ้ือและบริโภคสินคา้แลว้ จะมีการประเมินผลลพัธ์ คือ จะ
ประเมินผลการบริโภควา่พึงพอใจหรือไม่ ในขั้นตอนน้ีระดบัความพึงพอใจอาจเปล่ียนแปลงได ้ใน
กรณีท่ี ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในประเด็นนั้นๆ สูง เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาหรือจากขอ้มูล
ท่ีไดรั้บ แต่เม่ือตดัสินใจเลือกและบริโภคแลว้ ส่ิงท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ีสนใจหรือคาดหวงัไว ้ทาํ
ให้ผูบ้ริโภคผิดหวงัและส่งผลให้เกิดความไม่ประทบัใจต่อสินคา้ตวันั้ นต่อไป ซ่ึงอาจส่งผลให้
ผูบ้ริโภคอาจจะหันไปซ้ือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืน ตราอ่ืน และจะบอกกล่าวไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ 
ในทางลบด้วยเช่นกัน (ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร, 2548; สายฝน ยวนแหล นารี วีระกิจ และสรายุทธ 
มลัลมั, 2548) แต่ทั้งน้ีกลบัพบว่ามีประเด็นระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (ความพึงพอใจ) ดา้น
การขายรวม ด้านฤดูกาลทางการท่องเท่ียว และด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียว อยู่ในระดับ
เช่นเดียวกนักบัระดบัความสาํคญั ซ่ึงตามแนวคิดของ สายฝน ยวนแหล, นารี วีระกิจ และสรายทุธ 
มลัลมั (2548) ท่ีกล่าวว่าเม่ือนักท่องเท่ียวใชสิ้นคา้และบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือสินคา้และบริการสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีใหค้วามสาํคญัไวข้องนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวยอ่มมี
ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง และเม่ือพิจารณาประเด็นย่อยพบว่าดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑ์และ
สถานประกอบการ จะเห็นไดว้่า ในประเด็นท่ีจงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ่ึ้งความเป็นดั้ งเดิมของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตนั้ น  นักท่องเท่ียวมีระดับความพึงพอใจในประเด็นน้ีมากกว่าระดับ
ความสําคัญ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัปี 2557-2560 ในประเด็นท่ี 1 โดยมี
เป้าประสงคเ์พื่อมุ่งพฒันาจงัหวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม แสดงถึงความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ สายฝน ยวนแหล, นารี วีระกิจ และสรายทุธ มลัลมั (2548) ท่ีถือว่าจุดน้ีเป็นจุดแขง็
ของทางจงัหวดัในการท่ีจะรักษามาตรฐานและพฒันาให้ดียิ่งข้ึนไป อนัเกิดจากคุณภาพของสินคา้
และบริการสูงกว่าประเด็นท่ีให้ความสําคญัไว ้นักท่องเท่ียวย่อมความรู้สึกพึงพอใจ เพราะยงัคงมี
ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และบริการ อนันาํไปสู่การใชบ้ริโภคซํ้าและการบอกต่อทางดา้นบวก 

สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มีระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวต่างกนั ยกเวน้ เพศ และ
สถานภาพท่ีมีระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวไม่ต่างกนั จาก
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ประเด็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดิเรก ฤกษส์าหร่าย (2527 อา้งถึงใน สาํนกันโยบายและ
แผนกรุงเทพมหานคร, 2538) ท่ีว่าบุคคลจะมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับการได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน โดยมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ 
และซ่ึงคนส่วนใหญ่จะพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงส่ิงท่ีตนไม่พึงพอใจ ซ่ึงท้ายสุดจะแสดงเป็นค่า
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล ทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่กบัปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละคน
หรือกิจกรรมท่ีมีความชอบมีความแตกต่างกนั ย่อมส่งผลให้มีความพึงพอใจในส่ิงนั้นแตกต่างกนั 
(ปรียากร วงศอ์นุตรโรจน์, 2535) ดงันั้นความรู้สึกพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน้ีจึงสามารถใชเ้ป็นมาตร
วดัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะใชว้ดัประสิทธิภาพของการบริการได ้(พิณ ทองพูน, 2529) สอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของ อเดยแ์ละแอนเดอร์เซน (1978 อา้งถึงใน สุวนิช ศิลาอ่อน, 2538) เพราะแสดงให้เห็นถึง
การส่งมอบบริการนั้นสามารถเขา้ถึงกบัผูรั้บบริการไดม้ากน้อยเพียงพอจนเกิดความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใดแตกต่างกัน ทั้ งน้ีเช่ือมโยงกับงานวิจัยของ Gandhi-Arora Rachna and Shaw Robin 
(2002) ไดท้าํการศึกษาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเท่ียวกบัความประทบัใจและ
การคน้หาความแปลกใหม่ จากการศึกษาพบว่า ความประทับใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬามี
ความสัมพนัธ์กบัความสนใจและมุ่งมัน่ในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาและมีส่วนผลกัดนันกัท่องเท่ียว
ให้เขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังต่อไป อาจสรุปไดว้่าความประทบัใจคร้ังแรกจะมีผลต่อความสนใจและ
ความมุ่งมัน่ในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาของนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นส่ิงจูงใจให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาซํ้าในคร้ังต่อไป 

5) ในการเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์นั้นสรุปไดว้่าทุกปัจจยัท่ี
ควรพิจารณาดา้นการท่องเท่ียวทุกดา้นควรไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Standeven and De Knop (1999) ท่ีว่าการท่ีการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจะประสบความสําเร็จไดน้ั้น 
ส่วนหน่ึงท่ีสําคญัคือจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนหรือพึ่งพิงกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการทุกภาคส่วน ซ่ึงการท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้น จะตอ้งมีการพฒันาสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานให้พร้อม และทําการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวทั้ งทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวเกิดการตดัสินใจ
เดินทางมาท่องเท่ียว โดยกระทาํอย่างเป็นลาํดบัและต่อเน่ือง ประกอบกบัการวิจยั การปฏิบติัการ 
การควบคุม และการประเมินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการความพึงพอใจของลูกคา้ 
(Morrison, 1989) และแผนงานการตลาดจะประสบผลสําเร็จได้อย่างสูงด้วยความพยายามของ
บุคคลากรทุกภาคส่วน (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554) อีกทั้ งการท่องเท่ียวเชิงกีฬายงัเป็นส่วนสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี เพราะการกีฬาเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ความมั่นคงของเมือง เป็นการแสดงถึง
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ีของตน ความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว อีกทั้งแสดงถึง
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ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยใชก้ารกีฬาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการ
ลงทุนและสนบัสนุนภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม (Leiper, 1990) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัสามารถเสนอเป็นแนวทางการ

พฒันาการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์
ดงัต่อไปน้ี 

1) คงรักษาจุดแขง็ทางการท่องเท่ียวหลกั เช่น การท่องเท่ียวผ่านอารยธรรมขอม
โบราณ และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยคงรักษามาตรฐานทางดา้นการบริหารจดัการ คุณภาพงาน
บริการ รวมถึงมุ่งสร้างมูลเพิ่มใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2) มุ่งส่งเสริมการท่องเท่ียวทางดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ ผ่านการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน หมู่บ้านไหม และผ่านการจดักิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น คอนเสิร์ต 
นิทรรศการ อีเวน้ท ์ฯลฯ เพื่อสร้างควมหลากหลายเพื่อเพิ่มตวัเลือกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวรวมถึงเปล่ียน
ทศันคติของนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดความสนใจและมาท่องเท่ียวซํ้าเพิ่มมากข้ึน 

3) ส่งเสริมการลงทุนดา้นท่ีพกัให้มีความหลากหลายระดบัราคาและไดม้าตรฐาน 
มุ่งส่งเสริมท่ีพกัในลกัษณะบงักะโล หรือในลกัษณะบา้นเป็นหลงั เพื่อเตรียมรองรับนกัท่องเท่ียวใน
กลุ่มครอบครัวหรือหมู่คณะขนาดเลก็ 

4) มุ่งพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวให้เหมาะสมและเพียงพอ 
ทั้งในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว สนามแข่งขนักีฬา หรือท่ีพกั รวมถึงการบริหารจดัการระบบการจราจร
ใหค้ล่องตวั อีกทั้งควรเนน้ย ํ้าดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 

5) มุ่งพฒันาการจดัการดา้นเส้นทางคมนาคม ทั้งน้ีดว้ยการท่ีจงัหวดับุรีรัมยมี์พื้น
ท่ีตั้งในเส้นทาง Gate Way สู่อินโดจีนกบัเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกและ
ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีควรพฒันาเส้นทางการคมนาคมเพ่ือเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว 

6) มุ่งส่งเสริมการส่ือสารการตลาดทางการท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เวบ็
ไซด ์ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) โทรทศัน์/วิทย ุและส่งเสริมการขายผา่นการส่ือสารการตลาดผา่น
การใหส่้วนลด แลก แจก แถม 
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7) ควรมุ่งประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 
หรือจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบ  One Day Trip เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเท่ียวใช้
ระยะเวลาในการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน และมุ่งส่งเสริมผูป้ระกอบการดา้นแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียว 

8) มุ่งส่งเสริมดา้นความร่วมมือดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวระหว่างการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับทางจงัหวดัฯ และด้านความร่วมมือด้านการพฒันาการท่องเท่ียว
ระหวา่งจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั ฯลฯ 

9) มุ่งพฒันาผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว เช่น ของท่ีระลึก/ของฝากใหมี้ความเป็น
เอกลักษณ์  และรวมถึงพัฒนาสินค้าทางการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้
นักท่องเท่ียวใช้จ่ายเพิ่มสูงข้ึน ทั้ งน้ีภาครัฐควรเข้ามาดูแลควบคุมด้านราคาสินค้า ให้มีความ
เหมาะสม รวมถึงการกาํชบัผูป้ระกอบการใหมี้การระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 

10) ควรมุ่งพฒันาด้านช่องทางในการจองและชาํระสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวให้มีหลากหลายสะดวกสบาย มุ่งเน้นให้ร้านคา้หรือผูป้ระกอบการสามารถรองรับการ
ชาํระดว้ยบตัรเครดิตได ้

11) มุ่งพฒันาทุกภาคีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการท่องเท่ียวให้เกิดความตระหนกัใน
การอนุรักษแ์ละหวงแหนในทรัพยากรของตน พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสาํนึกท่ีดี 

12) มุ่งพฒันาผูใ้ห้บริการทางการท่องเท่ียวให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีความเตม็ใจ
ในการ และมีทกัษะความชาํนาญในการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว  

13) มุ่งส่งเสริมใหค้นชุมชนเห็นถึงความสาํคญัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการวางแผน
หรือการบริหารจดัการ ผ่านการจดัตั้ งองค์กรหรือสมาคม เพื่อให้มีบทบาทในการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวของตน และมุ่งให้คนในชุมชนทุกคนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนควบคู่กนัไป และมุ่งส่งเสริมคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุน
ทางธุรกิจ 

14) มุ่งส่งเสริมใหภ้าครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานในชุมชน
ให้เกิดความเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ โดยสนบัสนุนการบญัญติักฎหมาย/ขอ้กาํหนด/
ขอ้บังคบัท้องถ่ิน ในการควบคุมนโยบายการรับพนักงานเขา้ทาํงานอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นให้มี
สัดส่วนของคนในท้องถ่ินนั้ นๆ และจัดสัดส่วนการทํางานของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่าง
ครอบคลุม 
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15) ควรยกระดับงานบริการให้ มีความ เป็น มืออาชีพ  มี คุณภาพและได้
มาตรฐานสากล  ผ่านการส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

16) มุ่งส่งเสริมให้มีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการ
เดินทาง เช่น ขอ้มูลดา้นความเส่ียงแก่นกัท่องเท่ียว 

17) มุ่งส่งเสริมให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันา
ใหดี้ข้ึน 
 

5.3.2 ประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อหวงัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและหน่วยงาน

ต่างๆ ต่อไปน้ี 
1) สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) สามารถนาํผล

ไปใช้ประกอบการศึกษาเพื่มเติมเพื่อจดัทาํแผนพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีของ
ประเทศ 

2) กรมการท่องเท่ียว สามารถนาํไปใชป้ระกอบการกาํหนนโยบาย/ยุทธศาสตร์
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว/ธุรกิจท่องเท่ียว/บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 

3) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการ
ส่งเสริมการตลาดในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์ให้สอดรับกบัแคมเปญเมืองตอ้งห้ามพลาดได้
อยา่งเหมาะสม 

4) สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว/สภาหอการคา้ สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้
ประกอบการวางแผนและใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวตอ้ง 

5) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถนําผลการศึกษาไปใช้
ประกอบการกาํหนดบทบาทและกลยทุธ์การพฒันาการท่องเท่ียวภายในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) หน่วยงานภาครัฐระดบัภูมิภาค/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถนาํผลท่ี
ไดไ้ปใชป้ระกอบการวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการเพื่อบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาคส่วน
ต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

7) สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆ สามารถนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระกอบการ
วางแผนงานและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวของสมาคม  

8) สภามคัคุเทศก ์สามารถนาํผลการศึกษาน้ีไปใชก้าํหนดสมรรถนะและส่งเสริม
หรือพฒันาแนวทางดงักล่าว 
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9) สถาบนัการศึกษา สามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นองคค์วามรู้เพื่อการเรียน
การสอน รวมถึงใชใ้นการต่อยอดงานวิจยัเพื่อพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

10) ผูน้าํชุมชนในพ้ืนท่ีทอ้งเท่ียว สามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้พื่อการปรับตวั
และการทาํงานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

11) คนในชุมชน/กิจการต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สามารถนําผล
การศึกษาไปใชใ้นการบูรณาการกบักลยทุธ์/แผนปฏิบติัการขององคก์ร เพื่อยกระดบัสมรรถนะการ
แข่งขนั 
 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
  

1) ควรศึกษายุทธศาสตร์พึ่ งพาเพื่อสร้างความเขม้แข็งด้านการพฒันาและจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมยโ์ดยเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น สู่ความยัง่ยนื 

2) ควรศึกษาเชิงลึกเพื่อการพฒันาและจดัการองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวต่างๆ เช่น 
ดา้นท่ีพกั การคมนาคม ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว และ
กิจกรรมต่างๆ ทางดา้นการท่องเท่ียว เน่ืองจากจะสามารถนาํประเดน็นั้นๆ พฒันาไดต้รงจุดมากข้ึน 

3) ควรศึกษาด้านอุปทานในเร่ืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว เพื่อเป็นการสะทอ้นความเห็นของอีกฝ่ายว่ามีมุมมองและแนวคิดด้านการพฒันาการ
ท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นไปในทิศทางใด 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
เรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดับุรีรัมย์ เพื่อตอบสนองพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะการจดัการการท่องเที่ยว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) โดยการวิจยันี้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา จึงขอความร่วมมือจากท่านไดก้รุณาให้
ขอ้มูลที่ถูกตอ้งและเป็นจริง สาํหรับขอ้มูลที่ท่านตอบ ผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบัและถูกนาํไปใชใ้นเชิงวิชาการเท่านั้น ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง ทั้งนี้แบบสอบถามชุดนี้
ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี้ 

ผู้วจิัย   นายวชัระ เชียงกลู (081-987-0858) 
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเที่ยว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
คาํชี้แจง โปรดทาํเครื่องหมาย √ ลงใน □ และเติมคาํในช่องวา่ง หนา้ขอ้ที่เป็นจริงที่สุดสาํหรับท่านเพียงขอ้เดียว 
1.  เพศ               
 □ 1. ชาย   □ 2. หญิง           
2. อาย ุ………………… ปี 
3. สถานภาพ              
 □ 1. โสด   □ 2. สมรส  □ 3. หยา่ร้าง / หมา้ย       
4. ระดบัการศึกษา              
 □ 1. ตํ่ากวา่ปริญญาตรี □ 2. ปริญญาตรี □ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี  □ 4. อื่นๆ (ระบุ)................ 
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5. อาชีพ              
 □ 1. ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ      □ 2. พนกังานเอกชน  □ 3. กิจการส่วนตวั  □ 4. นิสิต/นกัศึกษา □ 5. อื่นๆ (ระบุ)................ 
6. รายไดเ้ฉลี่ย …………………………….. บาทต่อเดือน 
 
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
7. ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวท่านรับรู้จากสื่อประเภทใด          
 □ 1. ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) □ 2. โทรทศัน์/วิทย ุ □ 3. แผน่ป้าย/ประกาศ □ 4. วารสาร/หนงัสือพิมพ ์ □ 5. เวบ็ไซด ์
 □ 6. สื่อสงัคมออนไลน์ (เช่น Facebook.com,Instragram,Youtube.com เป็นตน้) □ 7. แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท ์ □ 8. อื่นๆ (ระบุ) ………................ 
8. จุดประสงคก์ารท่องเที่ยว            
 □ 1. เพื่อชมการแข่งขนักีฬา □ 2. เพื่อเขา้ชมสถานที่จดัการแข่งขนักีฬา  □ 3. เพื่อท่องเที่ยวอื่นๆ (ระบุ) ………………………................ 
9. จาํนวนผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยว (รวมผูต้อบแบบสอบถาม) ………………… คน 
10. พาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว            
 □ 1. รถส่วนบุคคล (รถยนต/์จกัรยานยนต)์ □ 2. รถโดยสารประจาํทาง □ 3. รถไฟ □ 4. เครื่องบิน □ 5. อื่นๆ (ระบุ) …………... 
11. ในการเดินทางท่องเที่ยวมีการคา้งแรมหรือไม่ 
 □ 1. คา้งแรม         ประมาณการค่าที่พกัต่อคืน .................... บาท  □ 2. ไม่คา้งแรม              
12. ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ………………… วนั 
13. ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยโดยรวมในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ……………………………….. บาท 
14. ความถี่ในการท่องเที่ยว ……………………………….. ครั้งต่อปี 
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ส่วนที ่3  ระดับความสําคญั และส่วนที ่4 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการท่องเทีย่ว 
 คาํชี้แจง โปรดทาํเครื่องหมาย O ลอ้มรอบลงในช่องวา่งที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ก่อนเดินทางท่านให้ความสําคญั 

ปัจจยัทีค่วรพจิารณาด้านการตลาดการท่องเทีย่ว 
เมื่อเดินทางมาแล้วท่านพงึพอใจ 
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     1. ผลติภณัฑ์ (Product)      
5 4 3 2 1 1.1 ที่พกั (โรงแรม รีสอร์ท เกสทเ์ฮา้ส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์โฮมสเตย ์เป็นตน้) 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 1.2 การเดินทางคมนาคม (ถนน รถโดยสารประจาํทาง รถไฟ เครื่องบิน เป็นตน้) 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

1.3 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (อุทยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง วนอุทยานเขา
กระโดง สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบายสเตเดียม สนามแข่งรถช้าง อินเตอร์
เนชนัแนล เซอร์กิต เป็นตน้) 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
1.4 สิ่งอาํนวยความสะดวก (ศูนยบ์ริการการท่องเที่ยว โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ  
แอปพลิเคชนั GO  2 BURIRAM เป็นตน้) 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
1.5 กิจกรรมดา้นการท่องเที่ยว (ประเพณีแข่งเรือยาว งานมหกรรมว่าวอีสาณ 
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง การแข่งขนัฟุตบอล การแข่งขนัรถแข่ง เป็นตน้) 

5 4 3 2 1 

     2. ราคา (Price)      
5 4 3 2 1 2.1 สินคา้และบริการมีการระบุราคาที่ชดัเจน 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 2.2 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อปริมาณ 5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 2.3 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 2.4 อตัราค่าสินคา้และบริการมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 2.5 ความสามารถในการชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดิต 5 4 3 2 1 

     3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)      
5 4 3 2 1 3.1 การเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 3.2 เมื่อเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถเพียงพอและปลอดภยั 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
3.3 ช่องทางในการจองสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย
สะดวกสบาย 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
3.4 ช่องทางในการชําระสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย
สะดวกสบาย 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 3.5 มีป้ายและสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางที่ชดัเจน 5 4 3 2 1 

     4. ส่งเสริมการขาย (Promotion)      
5 4 3 2 1 4.1 การสื่อสารการตลาดผา่นสื่อสิ่งพิมพ ์ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 4.2 การสื่อสารการตลาดผา่นสื่อโทรทศัน์ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
4.3 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชัน
โทรศพัท ์

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 4.4 การสื่อสารการตลาดผา่นการใหส้่วนลด แลก แจก แถม 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 4.5 การบอกปากต่อปากของนกัท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ 5 4 3 2 1 
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     5. จุดยืนผลติภัณฑ์ (Positioning)      
5 4 3 2 1 5.1 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นอารยธรรมขอมโบราณ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
5.2 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ภูเขาไฟ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 5.3 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 5.4 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม  5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
5.5 บุรีรัมยม์ีการนาํเสนอจุดแขง็ทางการท่องเที่ยวผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์
เทนเมนต ์เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 

     6. จิตวทิยาการขาย (Psychology)      
5 4 3 2 1 6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีจิตสาํนึกที่ดีในการบริการแก่นกัท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
6.2 บุคลากรภาครัฐมีความ เต็มใจในการบ ริการและให้ค ําแนะนําแ ก่
นกัท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 6.3 คนในชุมชนมีไมตรีจิตในการตอ้นรับนกัท่องเที่ยวในฐานะเจา้บา้น 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
6.4 คนในชุมชนมี จิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 6.5 องคก์รธุรกิจมีความตระหนกัดา้นการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

     7. พนัธมิตรทางธุรกจิ (Partnership)      
5 4 3 2 1 7.1 ภาครัฐมีการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 7.2 ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุนร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
7.3 ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
ธุรกิจ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
7.4 ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริมโอกาสการจา้งงานในชุมชนใหเ้กิดความ
เท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ  

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 7.5 ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจายรายไดผ้า่นการจา้งงานสู่ชุมชน 5 4 3 2 1 

     8. การมีส่วนร่วมทางธุรกจิ (Participation)      

5 4 3 2 1 
8.1 ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่าง ททท. และ
จงัหวดั 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
8.2 ความร่วมมือดา้นการพฒันาการท่องเที่ยวระหว่างจงัหวดักบัหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเที่ยว กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
8.3 ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกับทางภาครัฐ และเอกชนในการจัด
กิจกรรม หรือเขา้ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ  

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
8.4 ทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องดูแลผูท้ี่ฝ่าฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
8.5 ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

5 4 3 2 1 

     9. การขายรวม (Packaging)      
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5 4 3 2 1 9.1 ความหลากหลายของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยวที่จดัจาํหน่าย 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
9.2 ความสะดวกสบายในการเข้าถึงผู ้จ ําหน่ายแพ็คเกจครบวงจรทางการ
ท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 9.3 คุณภาพของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 9.4 ความคุม้ค่าต่อราคาของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยวที่นาํเสนอขาย 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 9.5 ความเหมาะสมของแพค็เกจครบวงจรทางการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

     10. บุคลากรทางการท่องเทีย่ว (People)      

5 4 3 2 1 
10.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อธัยาศยัและบุคลิกภาพที่ดีในการ
ใหบ้ริการ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 10.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
10.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและแกไ้ขปัญหาได้
รวดเร็ว 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
10.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกนั 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 10.5 คนในชุมชนมีความเป็นมิตร 5 4 3 2 1 

     11. ฤดูกาลทางการท่องเทีย่ว (Period)      

5 4 3 2 1 
11.1 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์ – 
ศุกร์) 

5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 
11.2 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ 
(เสาร์ – อาทิตย)์  

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 11.3 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 11.4 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแข่งขนักีฬา 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 11.5 จงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเที่ยวช่วงไหนกไ็ด ้ 5 4 3 2 1 

     12. สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเทีย่ว (Politics)      
5 4 3 2 1 12.1 การจดัการปัญหาสิ่งอบายมุข เช่น ยาเสพติด และการพนนั 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
12.2 การรับรองมาตรฐานดา้นความสะอาด สุขพลามยั ของร้านอาหาร ที่พกั 
ฯลฯ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 12.3 การจดัการดา้นเสน้ทางการคมนาคม 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 12.4 การจดัการดา้นขยะ มลพิษ การจดัการของเสีย 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 12.5 การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

     13. ความคดิเห็นสาธารณะทางการท่องเทีย่ว (Public Opinion)      

5 4 3 2 1 
13.1 ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นของตน 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
13.2 ชุมชนทอ้งถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การนาํเที่ยว 
การใหบ้ริการต่างๆ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 13.3 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการ ผ่านการจัดตั้ ง 5 4 3 2 1 
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องคก์รในทอ้งถิ่น เพื่อใหม้ีบทบาทในการจดัการแหล่งท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 
13.4 ปัญหาความเดือดร้อนหรือขอ้เสนอแนะที่ประชาชนเสนอไป ไดร้ับการ
ตอบรับไปสู่การพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
13.5 ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งดา้นการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมีปฏิบตัิงานตามนโยบาย
ไปในทิศทางเดียวกนั 

5 4 3 2 1 

     14. กระบวนการให้บริการ (Process of Service)      
5 4 3 2 1 14.1 กระบวนการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว  5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 14.2 กระบวนการใหบ้ริการมีความถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 14.3 กระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันาและปรับปรุงใหม้ีคุณภาพ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
14.4 ที่พกั ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มีจาํนวนผูใ้ห้บริการที่เพียงพอกบั
ลูกคา้ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
14.5 ที่ พัก  ร้ านอาห าร  ร้ านขายของที่ ระ ลึก  มี ระบบการบ ริก าร ที่ ได้
มาตรฐานสากล  

5 4 3 2 1 

     15. สภาพแวดล้อมด้านผลติภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence)      

5 4 3 2 1 
15.1 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความ
สะดวก 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 15.2 จงัหวดับุรีรัมยม์ีความสะอาดเป็นระเบียบ 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 15.3 จงัหวดับุรีรัมยค์งรักษาไวซ้ึ่งความเป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต 5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 15.4 จงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพถนนที่ดีในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 15.5 จงัหวดับุรีรัมยม์ีสภาพการจราจรคล่องตวั 5 4 3 2 1 

     16. การรับรู้ทางการท่องเทีย่ว (Perception)      

5 4 3 2 1 
16.1 จงัหวดัฯ มีการสื่อสารขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ก่อนการ
เดินทางแก่นกัท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
16.2 จงัหวดัฯ มีการรณรงค์รวมถึงรายงานสถานการณ์ ดา้นสุขอนามยั ความ
ปลอดภยั ภยัพิบตัิต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นกัท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
16.3 จังหวดัฯ มีการจัดทาํสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
16.4 จงัหวดัฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาํสู่การปรับปรุงหรือพฒันาให้
ดีขึ้น 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 16.5 จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกวา่แหล่งท่องเที่ยวอื่น 5 4 3 2 1 

ส่วนที ่5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..................................................................................

ขอบพระคุณอย่างสูง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย 
เร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 

1. นางสาววิมล ชอบสุข ท่องเท่ียวกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์

2. นายชูเกียรติ โพธิโต ผูอ้าํนวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สาํนกังานสุรินทร์ 

3. อาจารย ์ดร.ไพฑูรย ์มนตพ์านทอง รองผูอ้าํนวยการหลกัสูตรปริญญาโท คณะการจดัการ

การท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เกณฑใ์นการลงความเห็นมีดงัน้ี  
ใหค้วามเห็น  +1  เม่ือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นมีความเหมาะสมหรือตรงตามเน้ือหา  

ใหค้วามเห็น   0   เม่ือท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นมีความเหมาะสมหรือตรงตามเน้ือหา 

ใหค้วามเห็น  -1   เม่ือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่มีความเหมาะสมหรือตรงตามเน้ือหา 
 

ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

1. เพศ 
     (1) ชาย 
     (2) หญิง 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2. อาย ุ 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
3. สถานภาพ 
     (1) โสด 
     (2) สมรส 
     (3) หยา่ร้าง/หมา้ย 

1 1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

4. ระดบัการศึกษา 
     (1) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     (2) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     (3) อนุปริญญา/ปวส. 
     (4) ปริญญาตรี 
     (5) สูงกวา่ปริญญาตรี 

1 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

5. อาชีพ 
     (1) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     (2) พนกังานเอกชน 
     (3) กิจการส่วนตวั 
     (4) นกัเรียน/นกัศึกษา 
     (5) อ่ืนๆ (ระบุ)............. 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6. รายไดเ้ฉล่ีย ....... บาทต่อเดือน 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วเชิงกฬีา 

ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

7. การเลือกใชส่ื้อก่อนการท่องเท่ียว 
     (1) ญาติ/คนรู้จกั (ปากต่อปาก) 
     (2) โทรทศัน์/วิทย ุ
     (3) แผน่ป้าย/ประกาศ 
     (4) วารสาร/หนงัสือพิมพ ์
     (5) เวบ็ไซด ์
     (6) ส่ือสงัคมออนไลน ์
     (7) แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท ์
     (8) อ่ืนๆ (ระบุ) .... 
 
 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

8. จุดประสงคก์ารท่องเท่ียว 
     (1) เพื่อชมการแข่งขนักีฬา 
     (2) เพื่อเขา้ชมสถานท่ีจดัการแข่งขนั
กีฬา 
     (3) เพื่อท่องเท่ียวอ่ืนๆ (ระบุ)  .......... 

1 1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

9. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
1. พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 
     (1) รถส่วนบุคคล 
     (2) รถโดยสารประจาํทาง 
     (3) รถไฟ 
     (4) เคร่ืองบิน 
     (5) อ่ืนๆ (ระบุ) …………... 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

11. การคา้งแรม 
     (1) คา้งแรม 
     (2) ไม่คา้งแรม 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

12. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว  1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
13. ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียว 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
14. ความถ่ีในการท่องเท่ียว 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 
ส่วนที่ 3  ระดับความสําคัญ และส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของปัจจัยที่ควรพิจารณา
ด้านการตลาดการท่องเทีย่ว 

ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

1. ผลติภณัฑ์ (Product) 
1.1 ท่ีพกั (โรงแรม รีสอร์ท เกสทเ์ฮา้ส์ 
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์โฮมสเตย ์เป็นตน้) 
 
 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

1.2 การเดินทางคมนาคม (ถนน รถ
โดยสารประจาํทาง รถไฟ เคร่ืองบิน เป็น
ตน้) 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

1.3 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  วนอุทยานเขา
กระโดง สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบายสเต
เดียม สนามแข่งรถชา้ง อินเตอร์เนชนัแนล 
เซอร์กิต เป็นตน้) 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

1.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวก (ศูนยบ์ริการ
การท่องเท่ียว โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ 
แอปพลิเคชนั Go 2 Buriram ฯลฯ) 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

1.5 กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว (ประเพณี
แ ข่ง เรือยาว  งานมหกรรมว่ าว อีส าณ 
ประ เพ ณี ข้ึน เขาพนม รุ้ง  การแ ข่ งขัน
ฟุตบอล การแข่งขนัรถแข่ง เป็นตน้) 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2. ราคา (Price) 
2.1 สินค้าและบริการมีการระบุราคาท่ี
ชดัเจน 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2.2 ร าค า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก าร มี ค ว าม
เหมาะสมต่อปริมาณ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2.3 ร าค า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก าร มี ค ว าม
เหมาะสมต่อคุณภาพ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2.4 อตัราค่าสินคา้และบริการมีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2.5 ความสามารถในการชําระค่าสินค้า
และบริการดว้ยบตัรเครดิต 
 
 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
3.1 การเข้าถึ งแห ล่งท่องเท่ี ยวมีความ
สะดวกสบาย 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3.2 เม่ือเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีสถานท่ีจอด
รถเพียงพอและปลอดภยั 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3.3 ช่องทางในการจองสินคา้และบริการ
ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว มี ห ล า ก ห ล า ย
สะดวกสบาย 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3.4 ช่องทางในการชาํระสินคา้และบริการ
ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว มี ห ล า ก ห ล า ย
สะดวกสบาย 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3.5 มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางท่ี
ชดัเจน 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

4. ส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.1 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
4.2 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโทรทศัน์ 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
4.3 การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์  อิน เตอร์เน็ต  แอปพลิ เคชัน
โทรศพัท ์

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

4.4 การ ส่ื อสารการตลาดผ่ านการให้
ส่วนลด แลก แจก แถม 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

4.5 การบอกปากต่อปากของนักท่องเท่ียว
ท่ีมีประสบการณ์ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

5. จุดยืนผลติภัณฑ์ (Positioning) 
5.1 บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผา่นอารยธรามขอมโบราณ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

5.2 บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผ่านทรัพยากรทางธรรมชาติ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

ภูเขาไฟ 
5.3 บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผา่นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

5.4 บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผา่นชุมชน หมู่บา้นไหม  

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

5.5 บุรีรัมยมี์การนําเสนอจุดแข็งทางการ
ท่องเท่ียวผา่นการจดักิจกรรมเอน็เตอร์เทน
เมนต์ เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ อีเวน้ท ์
เป็นตน้ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6. จิตวทิยาการขาย (Psychology) 
6.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกท่ี
ดีในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6.2 บุคลากรภาครัฐมีความเต็มใจในการ
บริการและใหค้าํแนะนาํแก่นกัท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6.3 คนในชุมชนมีไมตรีจิตในการตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวในฐานะเจา้บา้น 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6.4 คนในชุมชนมีจิตสํานึกในการหวง
แ ห น ท รั พ ย า ก ร ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

6.5 องคก์รธุรกิจมีความตระหนักดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียว 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

7. พนัธมิตรทางธุรกจิ (Partnership) 
7.1 ภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณใน
การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

7.2 ภาคเอกชนมีสร้างเครือข่ายการลงทุน
ร่วมกนัทางธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

7.3 ภาคเอกชนมีการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนทางธุรกิจ 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นทีต้่องการวดั 
ผู้เช่ียวชาญ ∑  

ค่า 
IOC 

ผลการประเมิน 
1 2 3 

7.4 ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งเสริม
โอกาสการจา้งงานในชุมชนให้เกิดความ
เท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ  

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

7.5 ภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระจาย
รายไดผ้า่นการจา้งงานสู่ชุมชน 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกจิ (Participation) 
8.1 ความร่วมมือด้านการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวระหวา่ง ททท. และจงัหวดั 

0 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

8.2 ความ ร่วม มือด้านการพัฒน าการ
ท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการท่องเท่ียว 
กรมป่าไม ้คลงัจงัหวดั เป็นตน้ 

0 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

8.3 ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกบั
ทางภาครัฐ และเอกชนในการจดักิจกรรม 
หรือเขา้ร่วมในเทศกาล หรือประเพณีต่างๆ  

0 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

8.4 ทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องดูแลผูท่ี้
ฝ่าฝืนกฎระเบียบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

0 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

8.5 ทุกภาคส่วน ร่วมส่งเส ริมด้านการ
อนุรักษท์รัพยากรและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

0 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

9. การขายรวม (Packaging) 
9.1 ความหลากหลายของแพ็คเกจครบ
วงจรทางการท่องเท่ียวท่ีจดัจาํหน่าย 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

9.2 ความสะดวกสบายในการเข้าถึงผู ้
จ ําห น่ ายแพ็ ค เก จครบ วงจรท างก าร
ท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

9.3 คุณภาพของแพค็เกจครบวงจรทางการ
ท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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9.4 ความคุม้ค่าต่อราคาของแพ็คเกจครบ
วงจรทางการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอขาย 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

9.5 ความเหมาะสมของแพ็คเกจครบวงจร
ทางการท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

10. บุคลากรทางการท่องเทีย่ว (People) 
10.1 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีมารยาท 
อธัยาศยัและบุคลิกภาพท่ีดีในการ
ใหบ้ริการ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

10.2 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความรู้ 
ความเขา้ใจและมีทกัษะความชาํนาญ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

10.3 บุคลากรทางการท่องเท่ียวมีความใส่
ใจการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาได้
รวดเร็ว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

10.4 บุคลากรทางการท่องเท่ียวใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

10.5 คนในชุมชนมีความเป็นมิตร 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
11. ฤดูกาลทางการท่องเทีย่ว (Period) 
11.1 จังหวดับุรีรัมย์มีความเหมาะสมใน
การท่องเท่ียวช่วงวันธรรมดา (จันทร์ – 
ศุกร์) 

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

11.2 จังหวดับุรีรัมย์มีความเหมาะสมใน
การท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์ 
– อาทิตย)์  

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

11.3 จังหวดับุรีรัมย์มีความเหมาะสมใน
การท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

11.4 จังหวดับุรีรัมย์มีความเหมาะสมใน
การท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา 
 

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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11.5 จงัหวดับุรีรัมยส์ามารถท่องเท่ียวช่วง
ไหนกไ็ด ้

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

12. สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเทีย่ว (Politics) 
12.1 การจดัการปัญหาส่ิงอบายมุข เช่น ยา
เสพติด และการพนนั 

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

12.2 การ รับ รองมาตรฐานด้านความ
สะอาด สุขพลามยั ของร้านอาหาร ท่ีพกั 
ฯลฯ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

12.3 การจดัการดา้นเสน้ทางการคมนาคม 1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
12.4 การจัดการด้านขยะ  มลพิ ษ  การ
จดัการของเสีย 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

12.5 การจัดการความปลอดภัยทางการ
ท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

13. ความคดิเห็นสาธารณะทางการท่องเทีย่ว (Public Opinion) 
13.1 ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

13.2 ชุมชนท้องถ่ิน เป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การนําเท่ียว 
การใหบ้ริการต่างๆ 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

13.3 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
หรือบริหารจดัการ ผ่านการจดัตั้ งองค์กร
ในทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีบทบาทในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

13.4 ปั ญ ห า ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ห รื อ
ขอ้เสนอแนะท่ีประชาชนเสนอไป ไดรั้บ
การตอบรับไปสู่การพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาอยา่งเร่งด่วน 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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13.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียว
ทุกภาคส่วนมีปฏิบติังานตามนโยบายไป
ในทิศทางเดียวกนั 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

14. กระบวนการให้บริการ (Process of Service) 
14.1 กระบวนการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว  1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
14.2 กระบวนการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

14.3 กระบวนการใหบ้ริการมีการพฒันา
และปรับปรุงใหมี้คุณภาพ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

14.4 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
มีจาํนวนผูใ้หบ้ริการท่ีเพียงพอกบัลูกคา้ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

14.5 ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
มีระบบการบริการท่ีไดม้าตรฐานสากล  

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

15. สภาพแวดล้อมด้านผลติภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) 
15.1 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความพร้อมดา้น
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความ
สะดวก 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

15.2 จงัหวดับุรีรัมยมี์ความสะอาดเป็น
ระเบียบ 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

15.3 จังหวัดบุรีรัมย์คงรักษาไว้ซ่ึงความ
เป็นดั้งเดิมของวฒันธรรมและวิถีชีวิต 

1 1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

15.4 จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพถนนท่ีดีในการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

0 1 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

15.5 จังหวัดบุ รีรัมย์มีสภาพการจราจร
คล่องตวั 
 
 
 

1 0 1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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16. การรับรู้ทางการท่องเทีย่ว (Perception) 
16.1 จงัหวดัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการเดินทาง
แก่นกัท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

16.2 จงัหวดัฯ มีการรณรงคร์วมถึงรายงาน
สถ าน ก าร ณ์  ด้ าน สุ ขอน ามั ย  คว าม
ปลอดภัย ภัยพิบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
แก่นกัท่องเท่ียว 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

16.3 จังหวดัฯ มีการจัดทาํส่ือความรู้เพื่อ
ส่ ง เส ริมพ ฤ ติ ก รรมก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว ท่ี
เหมาะสม 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

16.4 จังห วัดฯ  มี ช่ องท างรับ ฟั งความ
คิดเห็นเพื่อนําสู่การปรับปรุงหรือพฒันา
ใหดี้ข้ึน 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

16.5 จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจกวา่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน 

1 1 1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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