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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอาเภอ
ปากชม จังหวัดเลย ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้ค่า Independent sample t-test
ในการทดสอบ ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA) วิธ ี LSD ในการตรวจสอบรายคู่ และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึก ษาพบว่า ประชากรส่ ว นใหญ่ ท่ตี ัดสินใจมาเที่ยวอ าเภอปากชม จังหวัด เลย เป็ น
เพศหญิง มีช่ว งอายุระหว่าง 30-39 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ,
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลีย่ 10,000 – 20,000 บาท และเดินทางมาท่องเทีย่ วพญาอนันตรนาคาธิบดี ปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย ในภาพรวมมีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่าทุกด้านมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ระดับความคิดเห็นต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย ในภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก ซึง่ เมื่ อ
พิจารณาแต่ ล ะด้านจะเห็นว่าทุก ด้านมีระดับความเห็นอยู่ใ นระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ าเฉลี่ยมาก
ไปน้อย ขัน้ ตอนการรับรูถ้ งึ ความต้องการ พฤติกรรมหลังการซื้อ การตัดสินใจ การแสวงหาข้อมูล และ
การประเมินทางเลือก ตามลาดับ สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่าปจั จัยส่วนบุคคลจาแนกตามอายุ
และรายได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 0.05 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีเพียง 5 ตัวแปร
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย โดยเรียงลาดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ปจั จัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาหน่ าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมัน่ 0.05
คาสาคัญ : ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด แหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม การตัดสินใจ

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.
Keywords: Marketing Mix, Tourist Attraction, Pak Chom, Tourism Decision
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ั่
อาเภอปากชม จังหวัดเลย เป็ นอาเภอที่มแี ม่น้ าโขงไหลผ่าน และภูเขาล้อมรอบทัง้ ภูเขาฝงไทย
ั่
และฝงลาวที
่เรียงรายสวยงาม กระแสการท่อ งเที่ยวปากชมเริม่ เป็ นที่รู้จกั เมื่อ ภาพของทะเลหมอก
ภูล าดวน ปากชม ปรากฏขึ้น เป็ น ภาพสะท้อ นของทะเลหมอกที่ส ามารถมองเห็น วิว ของล าน้ าโขง

เป็ นเกาะแก่ งเบื้องล่ าง รวมทัง้ ยังมีส ถานที่ท่อ งเที่ยวอื่นที่ส ามารถแวะเที่ยวได้ มีท่พี กั สะดวกสบาย
ให้บริก ารหลายแห่ ง เป็ นอีก หนึ่งทางเลือ กสาหรับผู้ท่มี าเยือ นเมือ งเลย และอ าเภอปากชมยังได้รบั
การส่งเสริมและสนับสนุ นงบประมาณการก่อสร้างประติมากรรม พญาอนันตรนาคาธิบดี เพื่อให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสัญ ลัก ษณ์ เป็ นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กบั ราษฎรในพื้นที่ แต่
หลังจากทีม่ กี ารแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 ทาให้โครงการดังกล่าวได้รบั ผลกระทบ ณ ปจั จุบนั สถานที่
แห่งนี้กลับกลายเป็ นสถานที่แห้งแล้ง ขาดสีสนั และความมีชวี ติ ชีวาของผู้คนไป ผู้ศึกษาจึงเห็นควร
ดาเนินการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ และกาหนดแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนา
ปรับ ปรุง เพื่อ ฟื้ น ฟู พ้ืน ที่ด ัง กล่ า ว ให้ก ลับ มาชีว ิต ชีว าขึ้น อีก ครัง้ โดยศึก ษาเรื่อ งป จั จัย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดของแหล่ งท่องเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอ
ปากชม จังหวัดเลย
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของประชาชนทีส่ นใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชนทีส่ นใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย ทีแ่ ตกต่างกัน
จะตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลยแตกต่างกัน
2. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชนที่สนใจมาเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P's)
ของแหล่งท่องเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ประกอบด้ว ย รับรู้ถึงความต้องการ
การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ พฤติกรรมหลังการซือ้
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว อาเภอ
ปากชม ไม่จากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึกษาปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดของแหล่ง ท่อ งเที่ยวอาเภอปากชม จัง หวัดเลย
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย ตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
2565
แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชวัลนุ ช อุทยาน (อ้างถึงใน จิระประภา กล่ าเพชร, 2560, หน้า 12 ) กล่าวว่า กระบวนการ
ตัดสินใจของนักท่องเทีย่ ว เป็ นกระบวนการทีน่ ักท่องเทีย่ วต้องใช้เวลาในการพิจารณา ในการตัดสิ นใจ
เลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก าร โดยอาศัยทัง้ ป จั จัยภายในและภายนอก ซึ่ง มีก ระบวนการตัด สินใจ
5 ขัน้ ตอน คือ การรับรูถ้ ึงปญั หา การค้นหา การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ทีส่ ุด และการประเมินภายหลังการซื้อ Kotler (อ้างถึงใน ชญานิน ขนอม, 2561, หน้า 5) กล่าวไว้ว่า
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือ ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัท
นามาใช้รว่ มกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายเดิม ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่ าย (place) การส่งเสริมการตลาด
(promotion) บุคคล (people) ลักษณะทางกายภาพ (physical Evidence) และกระบวนการ (process)
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะกับธุ รกิจทางด้านการบริการ
เรียกว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
มุง่ ศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย ทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อนาผลทีไ่ ด้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการตลาด
ของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีหวั ข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้
ประชากรและแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. นัก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยที่เ ดิน ทางมาท่ อ งเที่ย ว อ าเภอปากชม ไม่จ ากัด เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครัง้ นี้ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน ดังนัน้ ขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูต รไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่ า
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อ
ความแม่นยาและลดข้อผิดพลาดในการประเมินผลและการวิเ คราะห์ข้อ มูล ผู้ว ิจยั จึงจะเก็บตัวอย่าง
เพิม่ อีก 16 คน รวมเป็นทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
คือแบบสอบถามเพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวอาเภอปากชม
จังหวัดเลย ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย จานวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธกี าร
สุ่มเก็บตัวอย่าง ซึง่ ตัวแบบสอบถามนัน้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสอบถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานทีท่ เ่ี คยมาท่องเทีย่ วในอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปจั จัยด้านปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ของแหล่งท่องเทีย่ ว
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่ าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งลักษณะคาถาม
เป็ นการถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของการตัดสินใจ โดยแบ่งออกมา
5 ระดับ ตามแนวทางของไลเคิรท์ (Likert's Scale) ประกอบด้วย ข้อความที่เป็ นการให้ความสาคัญ
ในการตัดสินใจต่อปจั จัยในแต่ละด้าน โดยแต่ละข้อคาถามจะมีคาตอบเป็ นความคิดเห็นให้เลือก 5 ระดับ
คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ประกอบด้วย รับรูถ้ งึ ความต้องการ
การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งลักษณะคาถามเป็ น
การถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเช่นเดียวกันส่วนที่ 2
ส่ ว นที่ 4 ข้อ เสนอแนะ เป็ นการแสดงความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจั จัย
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาใน อาเภอปากชม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล
จากแหล่งท่องเทีย่ ว ร้านค้า และทีพ่ กั ในอาเภอปากชม จานวน 400 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และรวบรวมแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ผลต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถามพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ย วรู ป แบบ
การท่องเทีย่ ว และการใช้จ่ายทางการท่องเทีย่ ว ด้วยความถี่ (frequency) ค่าเฉลีย่ (mean) ค่าร้อยละ
(percentage) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive
Statistics) กรณีทเ่ี ป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 อันดับ โดยกาหนดระดับ
คะแนน 5 ระดับผูว้ จิ ยั ใช้การคานวณค่าความกว้างของอันตรภาคชัน้ ของระดับแรงจูงใจ
ผลการวิ จยั
จากการประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถามจากการสุ่มเก็บตัวอย่าง ทัง้ หมดจานวน
400 ตัวอย่าง ได้ขอ้ มูลดังนี้

ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยมี ว ัต ถุป ระสงค์ ใ นการสอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานที่ที่เคยท่องเที่ยวในอาเภอปากชม
ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 62.5 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 44.5 มีระดับ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50 อาชีพข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 44.5 รายได้เฉลีย่
10,000 – 20,000 บาท และเดินทางมาท่องเทีย่ วพญาอนันตรนาคาธิบดี ร้อยละ 45.75
ส่ วน ที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ด้ านปั จจั ย ส่ ว นปร ะ สม ท าง กา รตล าด (7 P's)
ของแหล่งท่องเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาด ที่มผี ลต่ อการตัด สินใจท่อ งเที่ยวอ าเภอปากชม จัง หวัดเลย
ในภาพรวมมีร ะดับ ความเห็น อยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาแต่ ล ะด้า นจะเห็น ว่ า ทุ ก ด้า นมีร ะดับ
ความเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านช่อ งทางการจาหน่ าย ด้านส่ งเสริมการตลาด และด้านผลิต ภัณฑ์
ตามลาดับ
ด้านผลิตภัณฑ์
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเห็ น ด้ ว ยมากต่ อ ป จั จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด แหล่งช็อปปิ้ ง สถานที่บนั เทิง
ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวมีช่อื เสียงเป็ นที่รจู้ กั อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ความหลากหลายของร้านอาหาร
และความหลากหลายของการคมนาคม เช่น ทางบก ทางน้า และทางอากาศ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านราคา
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วเห็นด้วยมากต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ซึง่
พบว่ า ทุ ก ข้อ มีร ะดับ ความคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก เรีย งล าดับ ค่ า เฉลี่ย มากไปน้ อ ยจะพบว่ า ความ
เหมาะสมของราคาค่าอาหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือความเหมาะสมของราคาที่พกั การแจ้งราคา
ที่พกั ค่าพาหนะ ค่าบริการ และค่าอาหารชัดเจน และความเหมาะสมของราคาพาหนะในการเดินทาง
เครือ่ งบิน/รถ ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
จากการศึกษาพบว่ า นักท่ องเที่ยวเห็นด้วยมากต่ อ ปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดด้านช่อ ง
ทางการจัดจาหน่ าย ซึ่ง ทุก ข้อ มีร ะดับความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก เรียงล าดับค่ า เฉลี่ยมากไปน้ อ ย
จะพบว่ า ป้ ายบอกทางชัด เจนตลอดการเดินทาง การค้น หาข้อ มูล แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วมีห ลายช่ อ งทาง
ความหลากหลายของช่องทางการจาหน่ าย เช่น ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และการบริการของศูนย์
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
จากการศึกษาพบว่า นัก ท่อ งเที่ยวเห็นด้ว ยมากต่ อปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ซึง่ ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลีย่ มากไปน้อย จะพบว่า
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ข่ า วสารและสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ย ว ความหลากหลาย

ของช่ อ งทางการสื่อ สาร ประชาสัม พันธ์ การจัด กิจกรรมส่ งเสริมการท่อ งเที่ย วในราคาพิเ ศษ และ
การเสนอข่าวสารของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ตามลาดับ
ด้านบุคคล
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล
ซึ่งทุกข้อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่ าเฉลี่ยมากไปน้ อยจะพบว่า คนท้องถิ่นมี
อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ ความรอบรูข้ องเจ้าหน้ าที่รฐั /เอกชนในการให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว ความ
เ
พี
ย
ง
พ
อ
ของเจ้า หน้ า ที่ร ัฐ /เอกชนในการให้ บ ริก ารสถานที่ท่ อ งเที่ย ว และการบริก ารของเจ้า หน้ า ที่ศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเทีย่ ว ตามลาดับ
ด้านกระบวนการ
จากการศึก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วเห็น ด้ ว ยมากต่ อ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า น
กระบวนการ ซึ่งทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้ อยจะพบว่า
ความปลอดภัยของสถานที่ท่อ งเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุ ด ความปลอดภัยในการเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเทีย่ ว ความเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบของสถานทีท่ ่องเทีย่ วเช่น ห้ามถ่ายรูป การแต่งกายสุภาพ และ
การอานวยความสะดวกการจราจรแก่นกั ท่องเทีย่ ว ตามลาดับ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วเห็นด้วยมากต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้ อยจะพบว่า
ความสวยงามของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว บรรยากาศการท่องเทีย่ ว เช่น ไม่มเี สียง/กลิน่ รบกวน ความสะอาด
ของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว และการตกแต่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วเป็นอัตลักษณ์ ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ข้ อ มูลเกี่ ย วกับกระบวนการตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอ าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย
ระดับความคิดเห็นต่อ การตัดสินใจท่อ งเที่ยวอ าเภอปากชม จังหวัดเลย ในภาพรวมมีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่าทุกด้านมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงล าดับค่ าเฉลี่ยมากไปน้ อ ย พบว่าขัน้ ตอนการรับรู้ถึงความต้อ งการ พฤติกรรมหลังการซื้อ
การตัดสินใจ การแสวงหาข้อมูล และการประเมินทางเลือก ตามลาดับ
ขัน้ ตอนการรับรูถ้ งึ ความต้องการ
จากการศึ ก ษาสรุ ป ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วเห็น ด้ ว ยมากต่ อ ขัน้ ตอนการรับ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการ
เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ มากไปน้อยจะพบว่าเพื่อพักผ่อนทางกายและจิตใจ มีระดับ
ความเห็น มากที่สุ ด ในขณะที่เ พื่อ หาประสบการณ์ ใ หม่ๆ เพื่อ ถ่ า ยรูป ลงโซเซีย ลเน็ ต เวิร์ค พู ด คุ ย
กับเพื่อนๆ บนโลกออนไลน์ และเพื่อได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ มีความเห็นระดับมาก
ขัน้ ตอนการแสวงหาข้อมูล
จากการศึกษาสรุปว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อขัน้ ตอนการแสวงหาข้อมูล พบว่าทุกข้อ
มีร ะดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก เรีย งล าดับ ค่ า เฉลี่ ย มากไปน้ อ ยจะพบว่ า ค้ น หาข้ อ มู ล

จากอิน เทอร์เ น็ ต สอบถามข้อ มูล จากคนใกล้ชิด ครอบครัว เพื่อ น รับ รู้ส่อื จากประชาสัม พัน ธ์ เช่ น
รายการโทรทัศน์ โซเชียวมีเดีย และสอบถามข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเทีย่ ว
ตามลาดับ
ขัน้ ตอนการประเมินทางเลือก
จากการศึกษาสรุปว่า นักท่องเทีย่ วเห็นด้วยมากต่อขัน้ ตอนการประเมินทางเลือก พบว่าทุกข้อ
มีร ะดับ ความคิด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก เรีย งล าดับ ค่ า เฉลี่ย มากไปน้ อ ยจะพบว่ า พิจ ารณาจาก
ความปลอดภัย ในการท่ อ งเที่ย วอ าเภอปากชม จัง หวัด เลย พิจ ารณาจากราคาที่ม ีค วามเหมาะสม
พิ จ ารณาจากชื่ อ เสี ย งของอ าเภอปากชม จัง หวั ด เลย และพิ จ ารณาจากความหลากหลาย
ของการคมนาคม เช่น ทางบก ทางน้า และทางอากาศ ตามลาดับ
ขัน้ ตอนการตัดสินใจ
จากการศึกษาสรุปว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากต่อขัน้ ตอนการตัดสินใจ พบว่าทุกข้อมีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลีย่ มากไปน้อยจะพบว่า ความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด ตรงตามความชอบของตนเอง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย และ
เดินทางสะดวก ตามลาดับ
ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้
จากการศึกษาสรุปว่า นักท่องเทีย่ วเห็นด้วยมากต่อขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้ พบว่าทุกข้อ
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยจะพบว่า บอกต่อหรือแนะนาให้มา
ท่องเที่ยวในอาเภอปากชม จังหวัดเลยมีค่าเฉลีย่ สูงที่สุด จะกลับมาท่องเที่ยวในอาเภอปากชม จังหวัด
เลย หลังท่องเที่ยวในอาเภอปากชม จังหวัดเลย ท่านมีความพึงพอใจในระดับมาก และความชัดเจน
ของข้อมูลจากศูนย์บริการ ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติ ฐาน
ปจั จัยส่วนบุคคลจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอ
ปากชม จังหวัดเลยไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ และรายได้มผี ลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอปากชม
จังหวัดเลยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 0.05
ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วอ าเภอปากชม จัง หวัด เลย ส่ ง ผลต่ อ
การตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีเพียง 5 ตัวแปรทีส่ ่งผล
ต่ อการตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย โดยเรียงลาคับมากไปหาน้ อย ได้แก่ ปจั จัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาหน่ าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 0.05
อภิ ปรายผล
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย

ปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาด ที่มผี ลต่ อการตัด สินใจท่อ งเที่ยวอ าเภอปากชม จัง หวัดเลย
ในภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐ์นรี กันท้วม, กนกวรรณ
แสนเมือ ง และเขตรัฐ พ่ ว งธรรมรัต น์ (2562) กล่ า วว่ า ผู้บ ริโ ภคในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด ราชบุ ร ี
มีความเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ในภาพรวมและรายได้
อยูใ่ นระดับมาก
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของประชาชนทีส่ นใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
กระบวนการตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วอ าเภอปากชม จัง หวัด เลย ระดับ
ความคิด เห็น ต่ อ การตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วอ าเภอปากชม จัง หวัด เลย ในภาพรวมมีร ะดับ ความเห็น
อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ เมือ่ พิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่าทุกด้านมีระดับความเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ปจั จัยส่วนบุคคลจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอ
ปากชม จังหวัดเลยไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ และรายได้มผี ลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอปากชม
จังหวัดเลยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั
บางส่วนของชลธิชา เอี่ยมสิทธิพนั ธุ์ (2462) กล่าวว่าลักษณะประชากรศาสตร์ทางด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา
ในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย ทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วอ าเภอปากชม จัง หวัด เลย ส่ ง ผลต่ อ
การตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย ได้แก่ ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจยั บางส่วน
ของชลธิชา เอี่ยมสิทธิพ นั ธุ์ (2462) กล่าวว่า มีเ พียงปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดด้านส่ง เสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการเท่านัน้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา ในประเทศไทยของนักไตรกีฬา
ข้อเสนอแนะ
1. จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่างคู่ดว้ ยวิธ ี LSD กลุ่มตัวอย่างที่มชี ่วงอายุ
20-29 ปี ให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลยมากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วง
อายุอ่นื ๆ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุน้ี และ
จากการทดสอบ LSD จาแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้น้อยกว่า 50,000 บาทลงมา
ให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจมาเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีร่ ายได้มากกว่า
60,000 บาทขึ้นไป อาจจะเน้นเพิม่ การประชาสัมพันธ์ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดผู้ท่มี ี
รายได้สงู เข้ามาใช้จา่ ยในแหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม

2. จากค่ าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อ
การตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วอ าเภอปากชม จัง หวัด เลย และสมการถดถอยพบว่ า ป จั จัย ส่ ว นประสม
ทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย
มากทีส่ ุด ซึง่ เป็นจุดแข็งของอาเภอปากชม เป็ นเสน่ หท์ จ่ี ะสามารถดึงดูดนัง่ ท่องเทีย่ วได้ ควรดึงจุดแข็งนี้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ดา้ นการวางแผนการตลาด
3. จากค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเกี่ย วกับ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย พบว่ามีระดับความเห็น
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายข้ อ พบว่ า ความหลากหลายของร้ า นอาหาร และ
ความหลากหลายของการคมนาคม เช่น ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ อยู่ในระดับปานกลาง อาจมี
การศึกษาเพิม่ เติมว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่
4. จากค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอาเภอปากชม จังหวัดเลย พบว่ามีระดับ
ความเห็นโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก แต่ เ มื่อ เทีย บกับด้านอื่น ๆ พบว่า มีค่ าเฉลี่ยน้ อ ย จึงควรเพิ่ม
การส่งเสริมการตลาด ให้กบั แหล่งท่องเทีย่ วอาเภอปากชม ทัง้ 4 ข้อ คือความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
และสื่อ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่อ งเที่ยว ความหลากหลายของช่อ งทางการสื่อ สาร ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วในราคาพิเศษ และการเสนอข่าวสารของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
5. จากข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วอาเภอปากชม จังหวัดเลย ในภาพรวม
มีร ะดับ ความเห็น อยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาแต่ ล ะด้า นจะเห็น ว่ า ทุ ก ด้า นมีร ะดับ ความเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่าขัน้ ตอนการรับรูถ้ งึ ความต้องการ พฤติกรรม
หลังการซื้อ การตัดสินใจ การแสวงหาข้อมูล และการประเมินทางเลือก ตามลาดั บ แสดงให้เห็นว่า
นัก ท่อ งเที่ยวพิจารณาจากขัน้ ตอนการรับรู้ถึงความต้อ งการมาเป็ นอันดับแรก และเมื่อมาท่อ งเที่ยว
ในอาเภอปากชมพฤติกรรมหลังการซือ้ อยูใ่ นอันดับรองลงมา เมือ่ เรียงลาดับค่าเฉลีย่ มากไปน้อยจะพบว่า
บอกต่อหรือแนะนากลับมาท่องเที่ยวในอาเภอปากชม จังหวัดเลยมีค่ าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก และความชัดเจนของข้อมูลจากศูนย์บริการ ตามลาดับ แปลว่าว่านักท่องเที่ยวประทับใจ
ในการมาเที่ยวและพร้อมจะบอกต่อ ถ้ามีการตลาดที่ดอี าจเป็ นอาเภอที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
ทาให้อาเภอมีการกล่าวถึงเพิม่ มากขึน้ และทาให้คนในชุมชนมีอาชีพ เป็นแหล่งรายได้ของจังหวัดต่อไป
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