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บทคดัย่อ 
 

                    การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 26-35 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพและ
ปริมณฑล มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยโดยไม่เก่ียวกบัฤดู โดยตอ้งการไปเยี่ยมชมธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว มีเหตุผลในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพิ่มรสชาติให้ชีวิต เคยเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินมากกวา่ 4 คร้ัง โดย
ใชร้ถส่วนตวัในการเดินทางมายงัอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี ซ่ึงจะเดินทางดว้ยตวัเองทั้งหมด และการเดินทาง
คร้ังน้ีจะมากบัคู่รัก/ครอบครัว ส่วนระยะเวลาในการพกัในอ าเภอหวัหินมากท่ีสุด พบวา่ นกัท่องเท่ียว
จะพกัเพียง 1 คืน โดยส่วนใหญ่จะพกัท่ีโรงแรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียว
ชมมากท่ีสุดคือ ชายหาดหวัหิน ซ่ึงเหตุผลในการเดินทางมาอ าเภอ     หวัหินคร้ังน้ีเพราะความตอ้งการ
ดา้นกายภาพ ตอ้งการพกัผ่อนร่างกายและจิตใจ  เช่น  เดินเล่นชายหาด ส่วนการหาขอ้มูลก่อนการ
เดินทางมาอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี จะหาขอ้มูลจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อนมากท่ีสุด ส่วนแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือท่ีสุด คือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน ส าหรับประเภทขอ้มูลท่ีหาในการเดินทางท่องเท่ียว
อ าเภอหัวหินคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
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และส่วนใหญ่มีการเตรียมการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ีโดยเดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมา
อยา่งดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหนา้  

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA พบว่า ปัจจัยย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน  Quadrant B ซ่ึง
หมายถึง การให้บริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดี ในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมาก 
เวน้ปัจจยัย่อยดงัต่อไปน้ี ได้แก่ เร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั  เร่ืองผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว เร่ืองสภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั เร่ือง
สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองป้ายบอกทางชดัเจนท าให้หาแหล่งท่องเท่ียวง่าย เร่ือง
การคมนาคมสะดวก เร่ืองพาหนะในการเดินทางมีหลายทางเลือก  เร่ืองไม่มีการจราจรติดขดั เร่ือง
ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด และเร่ืองต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวให้ความช่วยเหลือและบริการดี อยู่ใน 
Quadrant A ซ่ึงถือเป็น Quadrant ท่ีควรให้ความสนใจเป็นมากท่ีสุด และควรจะท าการปรับปรุงแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน เน่ืองจากปัจจยัย่อยดังกล่าวมีความส าคญัต่อลูกค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ จึงท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจเกิดข้ึน  

ส่วนปัจจัยย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant C ซ่ึงเป็น Quadrant ท่ีผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการ
ปรับปรุงออกไปก่อน เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยดงักล่าวไม่มีความส าคญัต่อลูกคา้ ไดแ้ก่ เร่ืองมีการจ าหน่าย
สินค้า ของท่ีระลึกหลายประเภทและน่าสนใจ เร่ืองของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม  เร่ืองสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ เร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั 
เร่ืองมีแพ็กเกจน าเท่ียวท่ีหลากหลายและน่าสนใจ เร่ืองราคาแพ็กเกจน าเท่ียวมีความเหมาะสม เร่ืองมี
ช่องทางในการติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทาง เร่ืองมีการให้บริการของมคัคุเทศก์น าเท่ียว เร่ือง
ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองวฒันธรรมและสังคมของคนในทอ้งถ่ินมี
ความน่าสนใจ เร่ืองมีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม เร่ืองเสน่ห์ในวิถีชีวิตของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว 
เร่ืองมีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ เร่ืองความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเข้าชม เร่ืองการ
แนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต่างๆ เพียงพอ เร่ืองป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว 
เร่ืองมีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ เร่ืองนกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป เร่ืองส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถสาธารณะ เร่ืองมีเพียงพอ มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ เร่ืองโทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant D ซ่ึงเป็น Quadrant ท่ีผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมาก
เกินความจ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ ไดแ้ก่เร่ืองโรงแรม ท่ีพกั 
มีเอกลกัษณ์ สวยงาม เร่ืองแหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งให้เลือก เร่ืองมีการแนะน าร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผา่นเวปไซต/์เวปบอร์ด เร่ืองการคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ง่าย เร่ืองความเจริญดา้นวตัถุของเมือง เช่นศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั และเร่ืองมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต
ท่ีเพียงพอราคาเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 

                    This independent study aimed at studying Members Satisfaction Towards Service 
Marketing Mix of Thai Otsuka Pharmaceutical Company Limited Saving and Credits Cooperative. 
Data were Cooperative ; then, all data obtained were analyzed by the use of descriptive statistic, 
consisting of frequency, percentage and mean ; and Importance-Performance Analysis. 
                    The findings showed that most member were female, who had age between 26- 35 
years old, married, graduated of upper secondary school (Matayomsuksa 6 or Certificate of 
Vocational Education)  income between 10,001- 20,000 baht per month. Almost all members were 
secondary members who had the age of working more than 11 years. They were share value not 
more than 30,000 baht, Deposit service 1,001- 5,000 baht per month, used loan service less than 
30,000 baht per cycle, the age of membership between 2-5 years old. 
                    In the study found Service Marketing Mix total 7 factors were (1) Product factor (2) 
Price factor (3) Place factor (4) Promotion factor (5) People factor (6) Process factor (7) Physical 
Evidence factor that the factor that important to most members at the highest level was as following 
data Place factor, Process factor, Product factor, People factor, Price factor, Physical Evidence 
factor and Promotion factor. 

 In the study found that the factor that satisfied to most customers at the highest level 
was as following data. For Price factor, Product factor, Process factor, People factor, Physical 
Evidence factor and Promotion factor. 
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 The analytical results on the Importance-Performance Analysis Model (IPA) found that 
there are sub-factors in Quadrant A, which should be improved urgently: In Product factor, aspects 
needed to be improved welfare for members. In People factor, aspect needed to be improved was 
the circulation of update information to member as done by the persons in charge of public 
relations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


