
 

 

สารบัญ 

 
บทท่ี  หนา 

  

1 บทนํา………………………………………………………………....……….. …… 1 

  หลักการและเหตุผล................................................................. .................... 1 

  วัตถุประสงคของการวิจัย........................... ...................................................  3 

  สมมติฐานของการวิจัย.............................................. ...................................  4 

  ขอบเขตการวิจัย..........................................................................................  5 

  กรอบแนวคิด...............................................................................................  6 

  นิยามศัพทเฉพาะ........................................................................................  6 

  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ............................................................................  7 

  

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ......................................................................  8 

  แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค……….............…........................…………… 8 

  แนวคิดดานทัศนคติ............................................. ........…….......…………… 16 

  แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด......…...………….....…………… 18 

  แนวคิดดานรูปแบบการดําเนินชีวิต..........................………….....…………… 22 

  ขอมูลเก่ียวกับอาวทาเลน จังหวัดกระบ่ี.......................................................... 24 

  งานวิจัยที่เก่ียวของ……………………….........……………....…………….....  25 

  

3 วิธีดําเนินการวิจัย............................................................................................  30 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง...........................................................................  30 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย...............................................................................  30 

  การเก็บรวบรวมขอมูล..................................................................................  32 

  การวิเคราะหขอมูล......................................................... .............................  33 

    

    

 

 



 

 

สารบัญ (ตอ) 

 
บทท่ี  หนา 

  

4 ผลการวิจัย…………………......…………………………………………......…… 37 

  ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม.............................................. . 37 

  รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม ..............................................  39 

  ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม...................................................................  40 

  สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก..............................  41 

  พฤติกรรมการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม............................................  47 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน.............................................................................  50 

  

5 บทสรุป............................................................................................................  64 

  สรุปผลการวิจัย……………………....…………….....................…….……… . 64 

  อภิปรายผลการวิจัย……………………………....………………...….……… . 68 

  ขอเสนอแนะ……………………………………....…………………....……… . 69 

  

บรรณานุกรม.................................................................................................................  70 

  

ภาคผนวก………………………....……………………………………….………………..... 74 

  

ประวัติผูศึกษาคนควา……………………………………………….……………................ 81 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

  

1  แสดงสถิตินักทองเที่ยวของจังหวัดกระบ่ีของป 2007...................................... 2 

2  แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.................................................. 34 

3  แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2..................................................  35 

4  แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี 3..................................................  36 

5  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทาง 

กกกประชากร............................................................................................. 37 

6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตของ  

กกกประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะนิสัยสวนบุคคลของกลุม  

กกกตัวอยาง............................................................................................... 39 

7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม  

กกกที่มีตอการทองเที่ยวในบริเวณอาวทาเลน จังหวัดกระบ่ี ............................ 40 

8  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนประสม  

กกกทางการตลาด ดานที่พักและบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก  

กกกบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี แยกตามรูปแบบท่ีพัก................................... 41 

9  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนประสม  

กกกทางการตลาด ดานที่พักและบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก  

กกกบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี แยกตามบรรยากาศในบริเวณที่พัก............... 42 

10  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนประสม  

กกกทางการตลาด ดานที่พักและบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก  

กกกบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี แยกตามสิ่งอํานวยความสะดวกในที่พัก......... 42 

11  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนประสม  

กกกทางการตลาด ดานที่พักและบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก  

กกกบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี แยกตามกิจกรรมในบริเวณอาวทาเลน........... 43 

12  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนประสม  

กกกทางการตลาด ดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาว  

กกกทาเลน  จ.กระบ่ี แยกตามราคาที่พัก....................................................... 44 



 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

  

13  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนประสม  

กกกทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก  

กกกที่พักบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี แยกตามวิธีการจองที่พัก....................... 44 

14  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนประสม  

กกกทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก 

กกกที่พักบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี แยกตามแหลงขอมูลเก่ียวกับที่พัก.......... 45 

15  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนก  

กกกตามสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการ 

กกกตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี........................................  46 

16  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการ  

กกกทองเที่ยวในดานตางๆ แยกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทางมา  

กกกทองเที่ยว.............................................................................................  47 

17  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการ  

กกกทองเที่ยวในดานตางๆ แยกตามผูที่สวนในการออกความคิดเห็นหรือ  

กกกกําหนดการทองเที่ยวในแตละครั้ง..........................................................  47 

18  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการ  

กกกทองเที่ยวในดานตางๆ แยกตามพาหนะในการเดินทาง ............................ 48 

19  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการ  

กกกทองเที่ยวในดานตางๆ แยกตามการวางแผนการเดินทาง ......................... 49 

20  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการ  

กกกทองเที่ยวในดานตางๆ แยกตามแหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทองเที่ยว . 49 

21  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่  

กกกมีตอการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามเพศ….. 50 

22  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่  

กกกมีตอการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามอายุ..... 50 
 



 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

  

23  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มี  

กกกตอการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามอายุเปน 

กกกรายคู................................................................................................... 51 

24  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่  

กกกมีตอการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามรายได 

กกกเฉลี่ยตอเดือน....................................................................................... 52 

25  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มี  

กกกตอการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามรายได 

กกกเฉลี่ยตอเดือนรายคู............................................................................... 52 

26  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่  

กกกมีตอการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามระดับ 

กกกการศึกษาสูงสุด....................................................................................  53 

27  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มี  

กกกตอการทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามระดับการ 

กกกศึกษาสูงสุด......................................................................................... 54 

28  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางรูปแบบการดําเนินชิวิต  

กกกกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว  บริเวณอาว 

กกกทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของรูปแบบที่พัก................................................ 55 

29  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต  

กกกกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาว  

กกกทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณที่พัก... ........ 56 

30  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต 

กกกกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาว  

กกกทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของกิจกรรมในบริเวณที่พัก................................ 57 
 

 



 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

  

31  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต  

กกกกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาว  

กกกทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของกิจกรรมในบริเวณที่พัก................................  58 

32  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือก  

กกกที่พักบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของรูปแบบที่พักกับปจจัยดาน 

กกกประชากรศาสตร ดานเพศ..................................................................... 59 

33  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือก  

กกกที่พักบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของบรรยากาศในบริเวณที่พัก 

กกกกับปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ.. ........................................... .... 60 

34  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือก  

กกกที่พักบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกใน 

กกกบริเวณท่ีพักกับปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ......... ...................... 61 

35  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือก  

กกกที่พักบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี ในสวนของกิจกรรมในบริเวณที่พัก กับ 

กกกปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ..................................................... 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญภาพ 

 
ภาพ  หนา 

  

1  จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทยและอัตราการเติบโตของรายไดจาก  

กกกการทองเท่ียว ป 2538-2551.................................................................. 1 

2  กรอบแนวความคิด......................................................................................  6 

3  รูปแบบพฤติกรรมมนุษยอยางงาย หรือ S-R Theory....................................... 11 

4  โมเดลรายละเอียดของสวนประสมทางการตลาด............................................  21 

    

    

    

    

    

 


