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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอ
ปากชม จงัหวดัเลย ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชค้่า Independent sample t-test 
ในการทดสอบ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way 
ANOVA) วธิ ีLSD ในการตรวจสอบรายคู่ และใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู  
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย เป็น 
เพศหญิง มชี่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี มรีะดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตร ีอาชีพข้าราชการ , 
รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ 10,000 – 20,000 บาท และเดนิทางมาท่องเทีย่วพญาอนันตรนาคาธบิดี ปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ในภาพรวมมรีะดบั
ความเหน็อยู่ในระดบัมาก ซึ่งเมื่อพจิารณาแต่ละด้านจะเหน็ว่าทุกดา้นมรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัมาก 
โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ดา้นส่งเสรมิการตลาด และดา้นผลติภณัฑ ์ ตามล าดบั ระดบัความคดิเหน็ต่อ
การตดัสนิใจท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ในภาพรวมมรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัมาก ซึง่เมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่าทุกด้านมรีะดบัความเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมาก  
ไปน้อย ขัน้ตอนการรบัรูถ้งึความต้องการ พฤตกิรรมหลงัการซื้อ การตดัสนิใจ การแสวงหาขอ้มูล และ
การประเมนิทางเลอืก ตามล าดบั ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาย ุ
และรายไดส้่งผลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลยแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ามเีพยีง 5 ตวัแปร
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย โดยเรยีงล าดบัมากไปหาน้อย ได้แก่ ปจัจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมัน่ 0.05 
 
ค าส าคญั : ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด แหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม การตดัสนิใจ 



 
ABSTRACT 

 
 The main purpose of this research was to study the factors of marketing mix that 
influences the tourists’ decision to visit Pak Chom District, Loei Province. The sample was 400 
people who answered a provided questionnaire. The statistics used in this research were 
frequency, percentage, means, and standard deviation. Independent sample t-test was also  
a statistical technique that was used to analyze the mean comparison of two independent 
groups, at level of significance 0.05. In addition to one-way analysis of variance (ANOVA) with 
Fisher's Least Significant Difference (LSD) test, along with multiple regression analysis. 
 The results of this study found that most people decided to visit Pak Chom District, Loei 
Province were female, aged between 30-39 years old, with the highest level of education at 
bachelor's degree. Occupations were government official or state enterprises, average income 
10,000 – 20,000 baht and travel to visit Phaya Ananta Nakathibodi. Overall marketing mix 
factors highly influenced the decision. When considering average of all factors, the result 
revealed that the average from high to low were physical evidence, people, processes, price, 
place, promotion, and products, respectively. The overall opinion level towards the decision was 
high. When considering all factors, the result found that the recognition process, post-purchase 
behavior, decision-making, information seeking, evaluating alternatives, respectively. For 
hypothesis testing, the result revealed that there was no difference in personal factors that were 
classified by gender, education level and occupation influenced the tourism decision. As for age 
and income, it influenced the decision statistically significant at the 0.05 level. When 
considering each factor, the findings shown only 5 factors influenced the decision which were 
physical evidence, people, product, place, and promotion, which were statistically significant at 
the 0.05 level. 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย เป็นอ าเภอที่มแีม่น ้าโขงไหลผ่าน และภูเขาลอ้มรอบทัง้ภูเขาฝ ัง่ไทย
และฝ ัง่ลาวที่เรยีงรายสวยงาม กระแสการท่องเที่ยวปากชมเริม่เป็นที่รู้จกั เมื่อภาพของทะเลหมอก 
ภูล าดวน ปากชม ปรากฏขึ้น เป็นภาพสะท้อนของทะเลหมอกที่สามารถมองเห็นวิวของล าน ้ าโขง 



เป็นเกาะแก่งเบื้องล่าง รวมทัง้ยงัมสีถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่สามารถแวะเที่ยวได้ มทีี่พกัสะดวกสบาย
ให้บรกิารหลายแห่ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรบัผู้ที่มาเยอืนเมอืงเลย และอ าเภอปากชมยงัได้รบั 
การส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างประติมากรรม พญาอนันตรนาคาธบิดี เพื่อให้เกิด 
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงสญัลกัษณ์ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กบัราษฎรในพื้นที่ แต่
หลงัจากทีม่กีารแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ 19 ท าใหโ้ครงการดงักล่าวไดร้บัผลกระทบ ณ ปจัจุบนั สถานที่
แห่งนี้กลบักลายเป็นสถานที่แห้งแล้ง ขาดสสีนั และความมชีวีติชีวาของผู้คนไป ผู้ศึกษาจงึเห็นควร
ด าเนินการศกึษาวจิยัเพื่อหาแนวทางในการบรหิารจดัการ และก าหนดแนวทางขบัเคลื่อนและพฒันา
ปรบัปรุง เพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่ดังกล่าว ให้กลับมาชีวิตชีวาขึ้นอีกครัง้ โดยศึกษาเรื่องปจัจยัส่วนประสม 
ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจมาเที่ยวอ าเภอ 
ปากชม จงัหวดัเลย 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
 2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจของประชาชนทีส่นใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย  
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนทีส่นใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั  
จะตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลยแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา   
 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  ปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนที่สนใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได้ และ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P's)  
ของแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง  
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 ตวัแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ประกอบด้วย รบัรู้ถึงความต้องการ  
การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซือ้  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  



 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยว อ าเภอ 
ปากชม ไมจ่ ากดัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง  
 ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย  
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึ เดอืนกรกฎาคม 
2565 
 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ชวลันุช อุทยาน (อ้างถึงใน จริะประภา กล ่าเพชร , 2560, หน้า 12 ) กล่าวว่า กระบวนการ
ตดัสนิใจของนักท่องเทีย่ว  เป็นกระบวนการทีน่ักท่องเทีย่วต้องใชเ้วลาในการพจิารณา ในการตดัสินใจ
เลือกซื้อผลิตภณัฑ์หรือบรกิาร โดยอาศัยทัง้ปจัจยัภายในและภายนอก ซึ่งมกีระบวนการตัดสินใจ  
5 ขัน้ตอน คอื การรบัรูถ้ึงปญัหา การค้นหา การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที่ดี
ทีสุ่ด และการประเมนิภายหลงัการซื้อ Kotler (อ้างถงึใน ชญานิน ขนอม, 2561, หน้า 5) กล่าวไว้ว่า  
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรหรอืเครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บรษิัท
น ามาใชร้ว่มกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจและความต้องการของลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายเดมิ ไดแ้ก่
ผลติภณัฑ ์(product) ราคา (price) สถานที่หรอืช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) การส่งเสรมิการตลาด 
(promotion) บุคคล (people) ลกัษณะทางกายภาพ (physical Evidence) และกระบวนการ (process) 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคดิที่ส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะกบัธุรกิจทางด้านการบรกิาร 
เรยีกว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s  
 

วิธีด าเนินวิจยั 
 

 มุง่ศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย เพื่อน าผลทีไ่ด้มาเป็นแนวทางในการพฒันาการตลาด
ของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย โดยมหีวัขอ้ในการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
ประชากรและแผนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว อ าเภอปากชม ไม่จ ากัดเพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายได ้ 
 2. กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาในครัง้นี้ ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ขนาดตวัอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่า 
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ขนาดตวัอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อ
ความแม่นย าและลดข้อผิดพลาดในการประเมนิผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัจงึจะเก็บตัวอย่าง  
เพิม่อกี 16 คน รวมเป็นทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 คอืแบบสอบถามเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยวธิกีาร
สุ่มเกบ็ตวัอยา่ง ซึง่ตวัแบบสอบถามนัน้ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมวีตัถุประสงคใ์นการสอบถามเกี่ยวกบั เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และสถานทีท่ีเ่คยมาท่องเทีย่วในอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
 ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ของแหล่งท่องเทีย่ว
อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งลกัษณะค าถาม  
เป็นการถามความคดิเหน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของการตดัสนิใจ โดยแบ่งออกมา 
5 ระดบั ตามแนวทางของไลเคริท ์(Likert's Scale) ประกอบด้วย ขอ้ความที่เป็นการให้ความส าคญั 
ในการตดัสนิใจต่อปจัจยัในแต่ละดา้น โดยแต่ละขอ้ค าถามจะมคี าตอบเป็นความคดิเหน็ใหเ้ลอืก 5 ระดบั 
คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
 ส่วนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ประกอบดว้ย รบัรูถ้งึความต้องการ 
การแสวงหาข้อมูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซื้อ ซึ่งลกัษณะค าถามเป็น  
การถามความคดิเหน็แบบมาตราส่วนประมาณค่าเช่นเดยีวกนัส่วนที ่2 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจัจยั 
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 จากนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาใน อ าเภอปากชม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู
จากแหล่งท่องเทีย่ว รา้นคา้ และทีพ่กั ในอ าเภอปากชม จ านวน 400 ตวัอยา่ง ระหว่างเดอืนมถุินายน ถงึ
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และรวบรวมแบบสอบถามมาท าการวเิคราะหผ์ลต่อไป 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ  
การท่องเทีย่ว และการใชจ้่ายทางการท่องเทีย่ว ด้วยความถี่ (frequency) ค่าเฉลีย่ (mean) ค่ารอ้ยละ 
(percentage) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถติเิชงิพรรณนา (descriptive 
Statistics) กรณีทีเ่ป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 อนัดบั โดยก าหนดระดบั
คะแนน 5 ระดบัผูว้จิยัใชก้ารค านวณค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ของระดบัแรงจงูใจ 
 

ผลการวิจยั 
 

จากการประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามจากการสุ่มเกบ็ตวัอย่าง ทัง้หมดจ านวน 
400 ตวัอยา่ง ไดข้อ้มลูดงันี้ 



ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสอบถาม
เก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานท่ีท่ีเคยท่องเท่ียวในอ าเภอปากชม 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 62.5 มอีายุระหว่าง 30-39 ปี รอ้ยละ 44.5 มรีะดบั
การศกึษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 50 อาชพีขา้ราชการ, รฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 44.5 รายไดเ้ฉลีย่ 
10,000 – 20,000 บาท และเดนิทางมาท่องเทีย่วพญาอนนัตรนาคาธบิด ีรอ้ยละ 45.75 
 ส่ วน ท่ี  2  ข้อมูล เ ก่ียวกับ ปัจจัย ด้ านปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด  ( 7P's)  
ของแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย  
ในภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่าทุกด้านมีระดับ
ความเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย  ด้านส่งเสรมิการตลาด และด้านผลิตภณัฑ ์  
ตามล าดบั 

ดา้นผลติภณัฑ ์
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภณัฑ์ พบว่าความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วดั แหล่งช็อปป้ิง สถานที่บนัเทงิ 
ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวมชีื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กัอยู่ในระดบัมาก ในขณะที่ความหลากหลายของรา้นอาหาร 
และความหลากหลายของการคมนาคม เช่น ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นราคา 
จากการศกึษาพบว่า นกัท่องเทีย่วเหน็ดว้ยมากต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ซึง่

พบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า ความ
เหมาะสมของราคาค่าอาหารมคี่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคอืความเหมาะสมของราคาที่พกั การแจง้ราคา  
ที่พกั ค่าพาหนะ ค่าบรกิาร และค่าอาหารชดัเจน และความเหมาะสมของราคาพาหนะในการเดนิทาง 
เครือ่งบนิ/รถ ตามล าดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย ซึ่งทุกข้อมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
จะพบว่า ป้ายบอกทางชัดเจนตลอดการเดินทาง การค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีหลายช่องทาง  
ความหลากหลายของช่องทางการจ าหน่าย เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต และการบรกิารของศูนย์
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตามล าดบั 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด ซึง่ทุกขอ้มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อย จะพบว่า 
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ความหลากหลาย  



ของช่องทางการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์  การจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ และ  
การเสนอขา่วสารของสถานทีท่่องเทีย่ว ตามล าดบั 

ดา้นบุคคล 
จากการศกึษาพบว่า นักท่องเที่ยวเหน็ด้วยมากต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล 

ซึ่งทุกข้อมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า คนท้องถิ่นมี
อธัยาศยัด ีพูดจาสุภาพ ความรอบรูข้องเจ้าหน้าที่รฐั/เอกชนในการให้บรกิารสถานที่ท่องเที่ยว ความ
เ พี ย ง พ อ 
ของเจ้าหน้าที่ร ัฐ/เอกชนในการให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว และการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารการท่องเทีย่ว ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการ 
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการ ซึ่งทุกข้อมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า 
ความปลอดภยัของสถานที่ท่องเที่ยวมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ความปลอดภยัในการเดินทางไปยงัสถานที่
ท่องเทีย่ว ความเขม้งวดเรื่องกฎระเบยีบของสถานทีท่่องเทีย่วเช่น หา้มถ่ายรปู การแต่งกายสุภาพ และ
การอ านวยความสะดวกการจราจรแก่นกัท่องเทีย่ว ตามล าดบั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
จากการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่วเหน็ด้วยมากต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ซึ่งทุกข้อมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า 
ความสวยงามของสถานทีท่่องเทีย่ว บรรยากาศการท่องเทีย่ว เช่น ไม่มเีสยีง/กลิน่รบกวน ความสะอาด
ของสถานทีท่่องเทีย่ว และการตกแต่งสถานทีท่่องเทีย่วเป็นอตัลกัษณ์ ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบักระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอ 
ปากชม จงัหวดัเลย 

ระดบัความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ในภาพรวมมรีะดบั
ความเหน็อยู่ในระดบัมาก ซึ่งเมื่อพจิารณาแต่ละด้านจะเหน็ว่าทุกดา้นมรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัมาก 
โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่าขัน้ตอนการรบัรู้ถึงความต้องการ พฤติกรรมหลงัการซื้อ  
การตดัสนิใจ การแสวงหาขอ้มลู และการประเมนิทางเลอืก ตามล าดบั 

ขัน้ตอนการรบัรูถ้งึความตอ้งการ 
จากการศึกษาสรุปว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อขัน้ตอนการรับรู้ถึงความต้องการ  

เมื่อพจิารณารายขอ้ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อยจะพบว่าเพื่อพกัผ่อนทางกายและจติใจ มรีะดบั
ความเห็นมากที่สุด ในขณะที่เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อถ่ายรูปลงโซเซียลเน็ตเวิร์ค พูดคุย  
กบัเพื่อนๆ บนโลกออนไลน์ และเพื่อไดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้ มคีวามเหน็ระดบัมาก 

ขัน้ตอนการแสวงหาขอ้มลู 
จากการศึกษาสรุปว่า นักท่องเที่ยวเหน็ด้วยมากต่อขัน้ตอนการแสวงหาขอ้มูล  พบว่าทุกข้อ 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า ค้นหาข้อมูล  



จากอินเทอร์เน็ต สอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิด ครอบครวั เพื่อน รบัรู้สื่อจากประชาสมัพนัธ์ เช่น  
รายการโทรทศัน์ โซเชยีวมเีดยี และสอบถามขอ้มูลจากศูนยป์ระชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารการท่องเทีย่ว 
ตามล าดบั 

ขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก 
จากการศกึษาสรุปว่า นักท่องเทีย่วเหน็ดว้ยมากต่อขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก  พบว่าทุกขอ้ 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า พิจารณาจาก  
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวัดเลย พิจารณาจากราคาที่มีความเหมาะสม 
พิจารณาจากชื่อ เสียงของอ าเภอปากชม จังหวัดเลย และพิจารณาจากความหลากหลาย  
ของการคมนาคม เช่น ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ตามล าดบั 

ขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
จากการศกึษาสรุปว่า นักท่องเที่ยวเหน็ดว้ยมากต่อขัน้ตอนการตดัสนิใจ พบว่าทุกขอ้มรีะดบั

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อยจะพบว่า ความคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด ตรงตามความชอบของตนเอง ความปลอดภยัในการท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย และ
เดนิทางสะดวก ตามล าดบั 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
จากการศกึษาสรุปว่า นักท่องเทีย่วเหน็ดว้ยมากต่อขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการซือ้  พบว่าทุกขอ้ 

มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า บอกต่อหรอืแนะน าให้มา
ท่องเที่ยวในอ าเภอปากชม จงัหวดัเลยมคี่าเฉลีย่สูงที่สุด จะกลบัมาท่องเที่ยวในอ าเภอปากชม จงัหวดั
เลย หลงัท่องเที่ยวในอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ท่านมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก และความชดัเจน 
ของขอ้มลูจากศูนยบ์รกิาร ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
ปจัจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และอาชพีมผีลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอ

ปากชม จงัหวดัเลยไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ และรายได้มผีลต่อการตดัสนิใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลยแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จังหวัดเลย ส่งผลต่อ 
การตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มเีพยีง 5 ตวัแปรทีส่่งผล
ต่อการตดัสินใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย โดยเรยีงล าคบัมากไปหาน้อย ได้แก่ ปจัจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิ
การตลาด อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

สามารถอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดด้งันี้ 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 



ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย  
ในภาพรวมมรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฏฐ์นร ีกนัท้วม, กนกวรรณ 
แสนเมือง และเขตรฐั พ่วงธรรมรตัน์ (2562) กล่าวว่าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี 
มคีวามเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการซื้อสนิค้าออนไลน์ในภาพรวมและรายได้ 
อยูใ่นระดบัมาก  

2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจของประชาชนทีส่นใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จังหวัดเลย ระดับ 

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวัดเลย ในภาพรวมมีระดับความเห็น  
อยูใ่นระดบัมาก ซึง่เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นจะเหน็ว่าทุกดา้นมรีะดบัความเหน็อยูใ่นระดบัมาก  

3. เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
ปจัจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และอาชพีมผีลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอ

ปากชม จงัหวดัเลยไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ และรายได้มผีลต่อการตดัสนิใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลยแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมัน่ 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยั
บางส่วนของชลธชิา เอี่ยมสทิธพินัธุ ์(2462) กล่าวว่าลกัษณะประชากรศาสตรท์างด้านเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ร่วมการแข่งขนัไตรกฬีา
ในประเทศไทย 

4. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จังหวัดเลย ส่งผลต่อ 
การตดัสนิใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ได้แก่ ปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วน
ของชลธิชา เอี่ยมสทิธพินัธุ์ (2462) กล่าวว่า มเีพยีงปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสรมิ
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการเท่านัน้ ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกเขา้รว่มการแขง่ขนัไตรกฬีา ในประเทศไทยของนกัไตรกฬีา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระหว่างคู่ดว้ยวธิ ีLSD กลุ่มตวัอย่างที่มชี่วงอาย ุ
20-29 ปี ใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลยมากกว่า กลุ่มตวัอย่างในช่วง
อายุอื่นๆ ควรเน้นการประชาสมัพนัธ์สถานที่ท่องเที่ยวและกจิกรรมกบักลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุนี้ และ
จากการทดสอบ LSD จ าแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้น้อยกว่า 50,000 บาทลงมา  
ใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลยมากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีร่ายไดม้ากกว่า 
60,000 บาทขึ้นไป อาจจะเน้นเพิม่การประชาสมัพนัธ์ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดงึดูดผู้ที่มี
รายไดส้งูเขา้มาใชจ้า่ยในแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม 



 2. จากค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จังหวัดเลย และสมการถดถอยพบว่าปจัจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
มากทีสุ่ด ซึง่เป็นจดุแขง็ของอ าเภอปากชม เป็นเสน่หท์ีจ่ะสามารถดงึดูดนัง่ท่องเทีย่วได ้ควรดงึจุดแขง็นี้
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ดา้นการวางแผนการตลาด 
 3. จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นผลติภณัฑท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย พบว่ามรีะดบัความเหน็
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความหลากหลายของร้านอาหาร และ  
ความหลากหลายของการคมนาคม เช่น ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ อยู่ในระดบัปานกลาง  อาจมี
การศกึษาเพิม่เตมิว่าสามารถแกไ้ขไดห้รอืไม ่ 

4. จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน 
การส่งเสรมิการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเที่ยวอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย พบว่ามรีะดบั
ความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ พบว่ามคี่าเฉลี่ยน้อย จึงควรเพิ่ม 
การส่งเสรมิการตลาด ใหก้บัแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอปากชม ทัง้ 4 ขอ้ คอืความถูกต้องของขอ้มลูข่าวสาร
และสื่อประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเที่ยว ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์  
การจดักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วในราคาพเิศษ และการเสนอขา่วสารของสถานทีท่่องเทีย่ว 

5. จากขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ในภาพรวม
มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่าทุกด้านมีระดับความเห็น  
อยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่าขัน้ตอนการรบัรูถ้งึความต้องการ พฤตกิรรม
หลงัการซื้อ การตดัสนิใจ การแสวงหาขอ้มูล และการประเมนิทางเลอืก ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
นักท่องเที่ยวพิจารณาจากขัน้ตอนการรบัรู้ถึงความต้องการมาเป็นอนัดบัแรก และเมื่อมาท่องเที่ยว  
ในอ าเภอปากชมพฤตกิรรมหลงัการซือ้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา เมือ่เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อยจะพบว่า 
บอกต่อหรอืแนะน ากลบัมาท่องเที่ยวในอ าเภอปากชม จงัหวดัเลยมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด มคีวามพงึพอใจ 
ในระดบัมาก และความชดัเจนของขอ้มูลจากศูนยบ์รกิาร ตามล าดบั แปลว่าว่านักท่องเที่ยวประทบัใจ 
ในการมาเที่ยวและพร้อมจะบอกต่อ ถ้ามกีารตลาดที่ดอีาจเป็นอ าเภอที่สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวได ้  
ท าใหอ้ าเภอมกีารกล่าวถงึเพิม่มากขึน้ และท าใหค้นในชุมชนมอีาชพี เป็นแหล่งรายไดข้องจงัหวดัต่อไป 
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