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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง ซึ่งศึกษาจากตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�ำนวน 385 คนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
ปลายปิดและปลายเปิด สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาพบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
อาชีวศึกษาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดยนักท่องเที่ยวให้ความต้องการปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดจากมากไปหาน้อยได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายมีความต้องการเท่ากันด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เกาะพยามจังหวัดระนอง นักท่องเที่ยวชาวไทย

ABSTRACT

The purpose of the present study was to investigate the needs of Thai tourists based on Marketing
mix factors for visiting Phayam Island, Ranong province. The participants were 385 Thai tourists. The research
instruments were both open and close ended questions. For data analysis, descriptive statistics included
frequency, percentage, mean and standard deviation were applied. For statistical devices used for hypothesis
testing, t-test statistic and one-way ANOVA were also applied for this research. The findings revealed that
majority of the tourists were female who already married, average age was between 40-59 years old.
They hold secondary and vocational credentials. Their occupation was a trader and self-employed which
earned between 10,001-20,000 baht per month. According to the data, the tourists suggested the marketing
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mix factors from most to least as follows: product and price, while process, physical evidence, and
place/distribution channel were at the same level, followed by people and promotion respectively.
KEYWORDS: demands of tourists, Marketing mix factors, Phayam Island, Ranong, Thai tourist

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

เกาะพยาม เป็นเกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในฝั่งทะเล
อันดามันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดระนอง ประกอบด้วย
ภูเขาขนาดย่อมๆ มีป่าไม้เบญจพรรณยืนต้นกระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าจ�ำพวกลิงค่าง หมูป่า และ
บรรดานกนานาชนิด โดยเฉพาะนกเงือกซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมาก
สภาพรอบเกาะมีหาดทรายอยู่หลายแห่งรวมทั้งระบบนิเวศ
ป่าชายเลน นอกจากนั้นเกาะพยามยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีชายแดนติดเมืองวิคตอเรียพอยท์ ซึ่งเป็นเขตชายแดนอยู่ใน
ฝั่งสหภาพเมียนมาร์ นักท่องเที่ยวสามารถไปชมหรือซื้อสินค้า
ที่ระลึก เช่น พลอยเครื่องประดับที่ท�ำจากเปลือกหอยและ
งาช้างได้โดยสะดวก กล่าวได้ว่าเป็นเกาะที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความหลากหลาย ประกอบด้วย ภูเขาขนาดย่อมๆ มีป่าไม้
เบญจพรรณยืนต้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์ป่าจ�ำพวกลิงค่าง หมูป่า และบรรดานกนานาชนิด
โดยเฉพาะนกเงือกซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมาก สภาพรอบเกาะมี
หาดทรายอยู่หลายแห่ง รวมทั้งระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ซึ่งอยู่
ตอนในของอ่าวด้านตะวันออก มีแนวปะการังที่ก่อตัวอย่าง
หนาแน่นบริเวณปีกอ่าวทั้งอ่าวตอนเหนือและตอนใต้ โดยมี
อ่าวที่ส�ำคัญทางธุรกิจการท่องเที่ยว คือ อ่าวแม่หม้าย ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของเกาะพยาม มีชายหาดยาวประมาณ 400
เมตร และมีท่าเรือเกาะพยามlที่ท�ำการหมู่บ้าน วัดเกาะพยาม
มีชุมชนหลักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว อ่าวเขาควาย ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะพยาม ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร
เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน อ่าวใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวัน
ตกเฉียงใต้ของเกาะพยาม ชายหาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะไปอาบแดด และชมวิวพระอาทิตย์
ตกดิน นอกจากนั้น ยังมีอ่าวหลายแห่ง เช่น อ่าวหินขาว
อ่าวไผ่ อ่าวมุก อ่าวไข่เต่า อ่าวเล็ก อ่าวชาวเล และอ่าวค้อ เป็นต้น
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จากสถิติโดยรวมพบว่าในปี 2551 มีนักท่องเที่ยวมา
จังหวัดระนอง จ�ำนวน 238,961 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
จ�ำนวน 210,344 คน นักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ 238,961 คน
ปี 2552 จ�ำนวน 198,368 คน เป็นนักท่องเทีย่ วชาวไทย จ�ำนวน
179,957 คน นักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ 18,411 คน ปี 2553
มีนักท่องเที่ยวมาจังหวัดระนอง จ�ำนวน 278,664 คน เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ�ำนวน 254,689 คน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ 23,975 คน เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จ�ำนวน 80,296
คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2554)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดตาม
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วเกาะ
พยาม จังหวัดระนอง ตามทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด (7 Ps)
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตามความต้องการของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว
เกาะพยาม จังหวัดระนองจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย

นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
จะมีความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Koter, Bowen and Makens (2006) ได้ขยายความ
ว่า การตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคมและการจัดการ
ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการโดยการ
สร้างสรรค์และเปลี่ยนสินค้าและคุณค่าของสินค้าของตนกับ
คนอื่นๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ส่วนประสมทาง
การตลาดหรือปัจจัยกระตุน้ ทางการตลาดบริการ 7Ps ประกอบ

ด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ�ำหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) การก�ำหนดราคา (Price) บุคคล (People)
กระบวนการ (Process) และการสร้างและการน�ำเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ซึง่ เรา
สามารถเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า 7Ps ส่วนประกอบทัง้ 7 ตัวนี้ ทุกตัว
มีความเกีย่ วพันกัน P แต่ละตัวมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน แต่ขนึ้
อยู่กับผู้ที่จะวางกลยุทธ์โดยเน้นน�้ำหนักที่ใดมากกว่ากันเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บ ริโภคของขนิษฐา
แจ้งประจักษ์ (2554) ซึ่งได้ท�ำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา
สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่าเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันนั้น จะมีผลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วสามชุก ตลาดร้อยปี แตกต่างกัน ชลลดา
มงคลวานิช และคณะ (2556) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความส�ำคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาด
น�ำ้ ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ ะบุวา่ เยาวชนไทย
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
และอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน จะให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการตั ด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ ำ ของ
เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ก�ำหนดกรอบแนวคิดด้านตัวแปร
อิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส
การศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทางมา
ท่องเทีย่ วเกาะพยาม จังหวัดระนอง ซึง่ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้านกระบวนการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ

ประชากรและตัวอย่าง

ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นการศึกษาค่าเฉลีย่
ประชากร (Population Mean, µ) และไม่ทราบจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจึงได้ใช้สูตรการก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทีย่ ว (Population Mean, µ) ของ (Khazanie ,1996)
โดยที่ประมาณค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง ( ) จะไม่ต่างจากค่า
เฉลีย่ ประชากร (µ) ทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนี้ (Khazanie,1996) ก�ำหนด
เป็น 1 ส่วนใน 10 ส่วนของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชากร
(σ) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551) ซึ่งยอมให้คลาดเคลื่อน
ได้ตงั้ แต่ 1 ส่วนใน 5 ส่วนถึง 1 ส่วนใน 20 ส่วนของส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของประชากร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551) ได้
ผลลัพธ์ 384.16 ดังนัน้ จึงสรุปได้จำ� นวน ตัวอย่างทัง้ สิน้ 385 คน

เครื่องมือวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปลาย
ปิ ด และปลายเปิ ด (Close-ended and Open-ended
Questionnaire) และให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
เกาะพยาม จังหวัดระนอง เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกได้แก่ข้อมูลส่วน
บุคคลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่สองเป็น
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่นักท่องเที่ยว
ผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ ต้องการในการท่องเทีย่ วเกาะพยาม
จั ง หวั ด ระนอง และส่ ว นที่ ส ามเปิ ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ ต อบ
แบบสอบถามเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ในส่วนที่สองแบบสอบถามมีค่า
ค�ำตอบเป็นมาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับ (Likert Scale)
โดยในที่นี้ก�ำหนดให้ 5 เท่ากับมีความต้องการมากที่สุด 4 เท่า
กับมีความต้องการมาก 3 มีความต้องการปานกลาง 2 มีความ
ต้องการน้อย 1 มีความต้องการน้อยที่สุดโดยก�ำหนดเกณฑ์
การแปลความหมายไว้ดังนี้
ก�ำหนดขอบเขตของอันตรภาคชั้นเท่ากับ (คะแนน
สูงสุด–คะแนนต�่ำสุด) จ�ำนวนชั้นซึ่งจะได้ก�ำหนดความหมาย
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.20-5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.40-4.19
คะแนนเฉลี่ย 2.60-3.39
คะแนนเฉลี่ย 1.80-2.59
คะแนนเฉลี่ย   1.00-1.79

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ต้องการในระดับมากที่สุด
ต้องการอยู่ในระดับมาก
ต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
ต้องการอยู่ในระดับน้อย
ต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลจ�ำนวน 385 ชุด
โดยสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
เกาะพยาม จังหวัดระนอง ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2557
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่จำ� นวนความถีร่ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานได้แก่สถิติค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’
Method)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีจำ� นวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 54.43 กลุม่ ใหญ่
ที่สุดมีอายุระหว่าง 40-59 ปี มีจ�ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ

35.00 สถานภาพสมรสแล้วมีจ�ำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ
61.71 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษามีจำ� นวน 135 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.14 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีจำ� นวน 106 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.50 รายได้ต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท
มีจำ� นวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.22 (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพยาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากซึ่งเรียง
ตามล�ำดับ (จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ( =3.85) ด้านราคา (Price) ( =3.74) ด้านช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย (Place/Distribution Chanel) ด้านกระบวนการ
(Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
มีค่าเท่ากัน ( =3.65) ด้านบุคลากร (Poeple) ( =3.60) และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ( =3.57) ตามล�ำดับ
(ดังแสดงในตารางที่ 2)
จากสมมติฐานนักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันจะมีความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีม่ ตี อ่ ความต้องการเดินทางท่องเทีย่ วเกาะพยาม จังหวัดระนอง
แตกต่างกัน เมื่อท�ำการทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่า ส่วนใหญ่
ความต้องการต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้นไว้ยกเว้น
เพียง 2 ปัจจัยส่วนบุคคลเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลไม่แตกต่างกันคือ
ปัจจัยด้านเพศและปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน (ดังแสดงใน
ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
		 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
เพศหญิง		
อายุระหว่าง 40-59 ปี		
สถานภาพสมรสแล้ว 		
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
อาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว		
รายได้ต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท
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จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

209
135
238
135
106
136

54.43
35.00
61.71
35.14
27.50
35.22

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทาง
		 ท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)		
ด้านราคา (Price)		
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place/Distribution Channel)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ด้านบุคลากร (People)		
ด้านกระบวนการ (Process)		
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
รวม

3.85
3.74
3.65
3.57
3.60
3.65
3.65
3.67

S.D.

ระดับความต้องการ

0.06
0.01
0.03
0.08
1.26
0.17
0.03
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยว เกาะพยาม
		 จังหวัดระนอง จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
		
เพศ
อายุ
สถานภาพการสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายได้

ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบการได้รับอิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ
t=5.84
F=2.99*
F=2.99*
F=2.48*
F=4.43*
F=1.73

ค่า P-VALUE
.82
.03
.02
.04
.01
.14

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด โดยจ�ำแนกตาม
		 อายุเป็นรายคู่
ปัจจัยส่วนบุคคล
(อายุ)

ค่าเฉลี่ย

ต�่ำกว่า 20 ปี
ระหว่าง 40-59 ปี

3.97
3.40

S.D.

F

0.32
2.99*
0.27		

Sig (2-tailed)
.03

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยจ�ำแนกตาม
		 สถานภาพการสมรสเป็นรายคู่
ปัจจัยส่วนบุคคล
(สถานภาพการสมรส)

ค่าเฉลี่ย

หย่าร้าง
สมรส

4.09
3.78

S.D.

F

0.29
2.99*
0.16		

Sig (2-tailed)
.02

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยจ�ำแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่
ปัจจัยส่วนบุคคล
(การศึกษา)

ค่าเฉลี่ย

มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี

3.48
4.00

S.D.

F

0.33
2.48*
0.41		

Sig (2-tailed)
.04

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพโดยจ�ำแนก
		 ตามอาชีพเป็นรายคู่
ปัจจัยส่วนบุคคล
(อาชีพ)

ค่าเฉลี่ย

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ

3.85
3.46

S.D.

F

0.38
4.43*
0.46		

Sig (2-tailed)
.01

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบแตกต่างของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยจ� ำ แนกตามอายุ เ ป็ น รายคู ่ พ บว่ า
นักท่องเทีย่ ว ทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 20 ปี มีความต้องการด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอายุระหว่าง 40-59 ปี
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=2.99, p=.03)
จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบแตกต่างของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยจ�ำแนกตามสถานภาพการสมรสเป็น
รายคูพ่ บว่านักท่องเทีย่ ว ทีม่ สี ถานภาพหย่าร้าง มีความต้องการ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดแตกต่ า งจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
สถานภาพสมรสอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (F=2.99,
p=.02)
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จากตารางที่ 6 เปรี ย บเที ย บแตกต่ า งของปั จ จั ย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยจ�ำแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความ
ต้องการด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างจากนักท่องเทีย่ วทีม่ ี
การศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (F=2.48, p=.04)
จากตารางที่ 7 เปรี ย บเที ย บแตกต่ า งของปั จ จั ย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยจ�ำแนกตามอาชีพเป็นรายคูพ่ บว่า
นักท่องเที่ยว ที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีความต้องการ
ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
รับราชการ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่ า
นักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถามมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์
เหมือนกัน
เพศหญิง มีความต้องอันดับรองลงมา คือ ด้านราคา
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ส�ำหรับอายุ 40-59 ปี นั้น มีความต้องการอันดับ
รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ
สถานภาพสมรสแล้ว มีความต้องการรองลงมาคือ
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ตามล�ำดับ
การศึ กษาระดับ มัธยมศึก ษา/อาชีวศึก ษา มีค วาม
ต้องการรองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการจัดจ�ำหน่าย ตามล�ำดับ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีความต้องการรองลงมา
คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ตามล�ำดับ
รายได้ตอ่ เดือน 10,001- 20,000 บาท มีความต้องการ
รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล�ำดับ
(ดังแสดงในตารางที่ 8)

อภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่านักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
เกาะพยามจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
40-59 ปี สถานภาพสมรสแล้วการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
อาชีวศึกษา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001- 20,000 บาทซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์วรรณ

ชาติภูว ภัทร (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิ ทธิ พลต่ อ
การท่องเทีย่ วของจังหวัดเชียงใหม่ทพี่ บว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพสมรสแล้ว
การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ 5,00010,000 บาท
ส� ำ หรั บ ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง
นักท่องเที่ยวต้องการด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดในเรื่องบริเวณ
พักผ่อนเพียงพอ มีกิจกรรมด�ำน�้ำ ดูปะการัง รองลงมาด้าน
ราคา ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีความต้องการเท่ากัน ด้านบุคลากร และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดตามล�ำดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัณณ์ชิตา โกมุทมณี (2556)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาการตลาดแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
สวนลุงโชค อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืน ซึ่งระบุว่านักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญมากต่อ
ผลิตภัณฑ์ ในการน�ำเที่ยวในสวนลุงโชคเช่นกัน นักท่องเที่ยว
จะเน้นเรื่องปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรกเหมือนกัน
เพราะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานนัน้ พบว่านักท่องเทีย่ ว
ทีม่ อี ายุ สถานภาพการสมรส การศึกษาอาชีพทีแ่ ตกต่างกันจะมี
ความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการท่องเที่ยว
เกาะพยามจังหวัดระนอง แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีความต้องการปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในการเดินทาง
		 ท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง
			 ความต้องการปัจจัย		 ความต้องการปัจจัย		 ความต้องการปัจจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล		 ส่วนประสมการตลาด 		 ส่วนประสมการตลาด		 ส่วนประสมการตลาด
			
ล�ำดับที่ 1		
ล�ำดับที่ 2 		
ล�ำดับที่ 3
เพศหญิง			
อายุ 40-59 ปี			
สถานภาพสมรสแล้ว		
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา		
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว		
รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท		

ด้านผลิตภัณฑ์		
ด้านผลิตภัณฑ์		
ด้านผลิตภัณฑ์		
ด้านผลิตภัณฑ์		
ด้านผลิตภัณฑ์		
ด้านผลิตภัณฑ์		

ด้านราคา		ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ด้านราคา		ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านราคา		ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ด้านราคา		ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ด้านราคา		ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ด้านราคา		ด้านลักษณะทางกายภาพ
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ที่ 0.05 ซึง่ ได้เป็นสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ขึน้ ไว้และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของขนิษฐา แจ้งประจักษ์ (2554) ซึง่ ได้ทำ� การศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว:
กรณีศึกษาสามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้นจะมีผลต่อ
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วสามชุ ก ตลาดร้ อ ยปี
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ด้วยเช่นกันแสดงว่า
นักท่องเทีย่ วมีความต้องการผลิตภัณฑ์การบริการบนเกาะพยาม
ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากความแตกต่างของอายุ สถานภาพการสมรส
การศึกษา อาชีพ โดยรวมของนักท่องเทีย่ วทัง้ 6 ปัจจัยส่วนบุคคล
เหล่านั้นจะเน้นความต้องการของราคา การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพส่วนนักท่องเที่ยว
ทีม่ เี พศและรายได้ตา่ งกันก็มคี วามต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเหมือนกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
		 1.1 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากที่ สุ ด ในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง ดังนั้นจึงสมควรที่จะเน้น
ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์เรื่องบริเวณพื้นที่พักผ่อนบริเวณ
เกาะพยามที่เป็นพื้นที่สาธารณะให้เพียงพอรวมถึงมีกิจกรรม
ด�ำน�ำ้ ดูปะการัง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าส�ำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดระนองร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะพยามควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มบริเวณพักผ่อนและจัดกิจกรรม
ดังกล่าวเพิ่มเติม
		 1.2 ด้านราคานักท่องเทีย่ วเน้นความต้องการเป็น
อันดับสองเรื่องราคาอาหารมีความไม่เหมาะสมราคาห้องพัก
ไม่ เ หมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของห้ อ งพั ก ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า
ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ควรมีการก�ำกับ
ดู แ ลให้ ร าคามี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพและให้ ค วามรู ้
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานของธุรกิจบริการต่างๆ
		 1.3 ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายนักท่องเที่ยว
เน้นความต้องการรองลงมาเรื่องแผนที่ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่
ชัดเจนการจองบริการต่างๆ ของเกาะพยามผ่านระบบออนไลน์
ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ส� ำ นั ก งานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ระนอง
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จัดท�ำแผนทีใ่ ห้ชดั เจนเข้าใจง่ายสนับสนุนให้สถานประกอบการ
ต่างๆ จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		 1.4 ด้านส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยั นักท่องเทีย่ ว
ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึงรวมถึง
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ผู้วิจัย
เห็นว่าส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ควรจัดสรร
งบประมาณและกลุ่มผู้ประกอบการควรร่วมมือกันโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของ
บุคคลภายนอก
		 1.5 ด้านบุคลากรนั้น ผลการวิจัยนักท่องเที่ยว
มีความต้องการเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการได้เป็นอย่างดี มีความต้องการบุคลากรผู้คอย
อ�ำนวยความสะดวกบนเกาะพยาม ผู้วิจัยเห็นว่าส�ำนักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระนองร่วมกับต�ำรวจท่องเที่ยว
ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่บนเกาะพยามให้มีทักษะและความรู้
เรื่องงานบริการเพิ่มขึ้น
		 1.6 ด้านกระบวนการผลการวิจัยนักท่องเที่ยว
มีความต้องการเรื่องกระบวนการ การรักษาความปลอดภัย
ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า
ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระนองร่วมกับต�ำรวจ
ท่องเทีย่ วและต�ำรวจในพืน้ ทีจ่ ดั ท�ำโครงการรักษาความปลอดภัย
ร่วมกับชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่
		 1.7 ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ผลการวิ จั ย
นักท่องเที่ยวมีความต้องการพื้นที่มีความหลากหลายทั้งด้าน
พรรณไม้และสัตว์ปา่ มีหอ้ งน�ำ้ (ห้องสุขา)ไว้บริการเพียงพอตาม
จุดต่างๆอย่างสะอาดปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์มีพื้นที่
ส�ำหรับจัดกิจกรรมต่างๆผู้วิจัยเห็นว่าส�ำนักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะพยาม ชุมชน
บนเกาะพยามต้องจัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้เพียงพอ
และพัฒนาสภาพแวดล้อมพันธุ์ไม้ต่างๆให้มีความหลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ ว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
		 2.2 ควรศึ ก ษาแนวทางการตลาดของแหล่ ง
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันเพือ่ การพัฒนา
การท่องเที่ยวต่อไป
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