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บทคัดย่อ
จากการศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อยปี
จังหวัดสุพรรณบุรีและนาผลที่ได้จากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้เป็นประเด็น ดังนี้ ผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ในเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอิสระกัน พบว่า ตัวแปรของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด คือ ระดับการศึกษา รองมาคือ อายุ ซึ่งส่วนใหญ่ของระดับการศึกษานักท่องเที่ยวชาว
ไทยอยู่ในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเป็นอิสระกัน พบว่า ตัวแปรของปัจจัยทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด รองมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งรายข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจในด้านการส่งเสริม
การตลาด คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดโบราณ
นักท่องเที่ยวชาวไทย คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ให้ความสาคัญมากที่สดุ ในรายข้อคือ แหล่งท่องเที่ยว
มีความน่าสนใจ สวยงาม ต่อมาคือ ความหลากหลายของร้านค้า
ดังนั้นจึงสื่อให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ยังคงให้ ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของความ
น่าสนใจ ความสวยงามอยู่ในอันดับแรก รวมทั้งยังคงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซึ่งแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรม ประเพณีสืบไปรวมถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการรักษา ดูแลตลาดโบราณให้เป็นตลาดยั่งยืนต่อไป

คาสาคัญ: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

Abstract
From education to Factors affecting the choice of tourist attraction of Thai tourists. Suphanburi province
and the results of the research to compare with the concept and theory. And related research Considering the
related research. The researcher discusses the results of the research as follows: The study on the factors
affecting the selection of tourist attraction of Thai tourists. Suphan Buri Province, in terms of personal factors
and the decision- making process of choosing independent tourist destinations for Thai tourists, found that the
most common factor affecting the selection of tourist destinations among Thai tourists was secondary
education. Most of the educated Thai tourists are at undergraduate level. The study of market factors and the
decision-making process of choosing tourist destinations among independent Thai tourists found that the most
influential factor in marketing selection was the promotion of secondary market. The article that most tourists
in Thailand is the most important decision to promote marketing is the media outlets. The study of market
factors affecting the decision to choose the nine- room market. Suphan Buri Province found that the most
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influential market factors in choosing the ancient Thai tourism market were the products and services. The
tourists in Thailand are the most important in the list. The attraction is beautiful. Later, a variety of shops.
Therefore, it is revealed that Thai tourists. Still, the image of the tourist attraction is still important. Beauty is
in the first place. It also preserves a variety of products that lurk in culture. Traditions include the involvement
of the community in the development of tourist attractions. Suphanburi Province for the people in the
community. Participate in the treatment. Take care of the ancient market as a sustainable market.
Keywords: การตัดสินใจ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวชาวไทย
Decision making , Cultural attractions, lifestyle
Thailand tourists

1.บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวปีละเป็นจานวนมาก และเป็นรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียทรัพยากรธรรมชาติใดเลยซึ่งผิดกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบส่งออกไปขายแลกเอาเงินตราต่างประเทศกลับมา อีกทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวย่อม
กระจายไปยังประชาชนในท้องถิ่นและธุรกิจเอกชนในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้เกิดการสร้างอาชีพ
ช่วยแก้ไขปั ญหาการว่ างงานและลดช่อ งว่า งรายได้ให้ กับ ประชาชนได้ ดีที่สุด ทางหนึ่ ง นอกจากนั้น ยังได้ รายได้ในรูปเงิ นตรา
ต่างประเทศมาช่วยแก้ปัญหาดุลชาระเงินและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2549) เมื่อ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่าตั้งแต่ปี 2540 ผลผลิตและรายได้จากอุตสาหกรรมประเภทต่ างๆ ชะลอตัว
ลง รัฐบาลได้ใช้การเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นมาตรการสาคัญในการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเร่ งการรณรงค์ ใ นการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศทุ ก รู ป แบบเพื่ อ สนั บ สนุ น และดึ งดูดให้
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ , 2551) การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จึงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่สามารถนามาเป็นจุด
ขายเพื่อเพิ่มรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เพราะแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบนี้กระจายตัวอยู่
โดยรอบกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
ฯลฯ ล้วนส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวแบบทัศนาจร และนักท่องเที่ยวที่ไม่มีการค้างคืนเดิน ทางมาท่องเที่ยวเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องการบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวในปี 2555 ที่ตาบลลานคา อาเภอบางปลา
ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบว่ามีตลาดเก้าห้องร้อยปี เป็นตลาดที่มีการรวมตัวของหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทย ไทยพวน และ จีน
อยู่ในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตลาดเก้าห้องที่มีเสน่ห์ เป็นตลาดโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีน ซึ่งหาชมได้ยากและกาลังจะ
สูญหายไป
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความพึงพอใจจาก
นักท่องเที่ยว และพัฒนาไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ เพื่อให้เกิดการมาท่องเที่ยวซ้า โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ (1) แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว (2) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(3) ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (4) แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ และเอกสารงานวิจัยอื่นๆ เพื่อ
นามาเป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับปัจจัยทางการตลาด

1.2 สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค ลของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน
2. ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ วชาวไทยแตกต่างกัน
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2.วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัด
สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยวิธีการสุ่มแบบไม่ อาศั ยความน่ าจะเป็ น (Non-probability
sampling) โดยผู้ศึกษาใช้การสุ่ม 2 วิธี ได้แก่ วิธีแรกเป็นการสุ่มแบบโควตา (Quota selection) ซึ่งเป็นการกาหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ล่วงหน้า โดยสามารถแบ่งสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการนาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 393 คน โดยใช้สูตรการหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973, p. 1088) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเท่าๆ กัน เนื่องจากผู้ศึกษาต้องการสารวจตลาดเก้าห้องร้อยปี
จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นใช้การเลือกตัวอย่างในลักษณะการบังเอิญพบ (Accidental selection) ซึ่งเป็นการสุ่มแบบไม่เฉพาะเจาะจง
ผู้ใด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามจานวน 393 ชุด ลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา เป็นคาถามชนิดปลายปิด มีหลาย
ตัวเลือกให้ตอบ ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย :
กรณีศึกษาตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การกาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 5 มากที่สุด, 4 มาก, 3 ปานกลาง, 2 น้อย, 1 น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติ จัดทาโดยการหาค่าหาความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
ทดสอบสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยได้หาสถิติการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการเลื อกแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi – Square กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง 393 คนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกมาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.30 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 29.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.50 รองลงมา ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.60 ส่วน
ใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมามีรายได้ 10,001- 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 มี
อาชีพพนักงานบริษัท มีอัตราส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมา คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับราชการ

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลจากการวิจัย พบว่า ระดับความสาคัญในเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเก้าห้องร้อย
ปี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.24 โดยมีผลการวิจัยรายด้าน เรียง
ตามลาดับ ดังนี้
(1) ด้านสถานที่ โดยรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ความเป็นระเบียบและสะอาดภายในตลาด มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.88
สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นต่อได้ มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.87 ความ
สะดวกในการเดินทางไปตลาด มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.86 ระยะทางและระยะเวลา
ในการเดินทาง มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากั บ ความเพียงพอของลานจอดรถ มีความสาคัญ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.30 แผนที่และป้ายบอกทางภายในตลาด มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความสาคั ญเท่ า กั บ 4.17 ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น มี ค วามส าคั ญ อยู่ ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี่ ย ระดับ
ความสาคัญเท่ากับ 4.17 ที่นั่งพักผ่อนระหว่างการเที่ยวตลาด มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.03
การมีสาธารณูปโภคที่จาเป็น เช่น ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.03
ความเพียงพอของถังขยะ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.89 ห้องน้าสะอาด มีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.83 และสภาพถนนในการเข้าถึงตลาด มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญเท่ากับ3.83
(2) ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความสวยงามของพื้นที่โดยรอบตลาด มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.65
ความสะอาดของพื้นที่โดยรอบตลาด มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.50 บริเวณตลาดไม่มีขยะ
หรือสิ่งปฏิกูลที่ส่งกลิ่นเหม็น มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.08 และไม่มีเสียงรบกวน มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.94
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(3) ด้านกระบวนการการให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความมีอัธยาศัยที่ดีของผู้ค้า มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญเท่ากับ 4.80 ความเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้า ที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญเท่ากับ 4.66 ขั้นตอนในการให้บริการรวดเร็ว มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.17 มี
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดได้ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.16 ขั้นตอนในการให้บริการ
ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.15 และมีเจ้าหน้าที่นาเที่ยว มีความสาคัญ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.96
(4) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.24 และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อสรุปได้ว่า ความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญเท่ากับ 4.84 มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่า เฉลี่ยระดับความสาคัญ
เท่ากับ 4.79 แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ สวยงาม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.11 สินค้า
และอาหารแตกต่างจากท้องตลาดอื่น มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.10 ความหลากหลายของ
ร้านค้า อืน่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.98 และความมีชื่อเสียงของสถานที่ มีความสาคัญอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.96
(5) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.16 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ
เท่ากับ 4.19 และ มีการจัดเทศกาลตามโอกาสพิเศษต่างๆ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.96
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสื่อ ต่างๆ พบว่า สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญมากที่สุด คือ โทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญเท่ากับ 4.76 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.72 วิทยุ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ
เท่ากับ 4.14 แผ่นพับ ใบปลิว มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคั ญเท่ากับ 4.10 ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ
เท่ากับ 3.95 การบอกต่อจากคนใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.85 และหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ
เท่ากับ 3.81
ระดับความสาคัญของกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลจากการวิจัย
พบว่า ระดับความสาคัญของกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่อ งเที่ย ว ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีภาพรวม มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.26 และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อสรุปได้ ดังนี้ ให้ระดับ
ความสาคัญกับการค้นคว้าหาข้อมูลของตลาดเก้าห้องร้อยปีหลายแห่งก่อนตัดสินใจ มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญเท่ากับ 4.63 การเลือกท่องเที่ยวโดยดูจากผลิตภัณฑ์และบริการ สถานที่ กระบวนการให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.40 การประเมินข้อมูล เพื่อให้ตรง
กับความต้องการท่องเที่ยว มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.21 การทราบความต้องการในการ
ท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 4.18และภายหลังจาก
ท่องเที่ยวจะส่งผลถึงการตัดสินใจท่องเที่ยวในครั้งต่อไป มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญเท่ากับ 3.90

3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยแตกต่างกัน สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ระดั บ ของความสั ม พั น ธ์ โ ดยพิ จ ารณาจากค่ า
Contingency Coefficient พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ระดับ
การศึกษา รองลงมาคือ อายุ ตามลาดับ ส่วน เพศ รายได้และอาชีพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเป็นอิสระกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน
2 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือก
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยซึ่ ง เมื่ อพิ จ ารณาถึ ง ระดั บ ของความสั ม พั น ธ์ โ ดยพิ จ ารณาจากค่ า
Contingency Coefficient พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับความสาคัญของกระบวนการตัดสินใจในการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาดรองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการและด้านสภาพแวดล้อม ตามลาดับ ส่วน
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ด้ า นสถานที่ แ ละด้ า นกระบวนการการให้ บ ริ ก ารภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอิสระกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน

4. อภิปรายผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อยปี
จังหวัดสุพรรณบุรี และนาผลที่ได้จากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้เป็นประเด็น ดังนี้
ผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัด
สุพรรณบุรี ในเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอิสระกัน พบว่า ตัว
แปรของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด คือ ระดับการศึกษา รองมาคือ อายุ
ซึ่งส่วนใหญ่ของระดับการศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในระดับปริญญาตรี
ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอิสระกัน พบว่า
ตัวแปรของปัจจัยทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรายข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจในด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ
ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดโบราณนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์และ
บริการ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ให้ความสาคัญมากที่สุดในรายข้อคือ แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ สวยงาม ต่อมาคือ ความ
หลากหลายของร้านค้า ดังนั้นจึงสื่อให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ยังคงให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเรื่อง
ของความน่าสนใจ ความสวยงามอยู่ในอันดับแรก รวมทั้งยังคงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซึ่งแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรม ประเพณี
สืบไป
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อยปี
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า งานวิจัยในเรื่องนี้ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่มีอยู่เลย เพราะเนื่องจากเนื้อหาและผลจากการศึกษาได้
ศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยทางการตลาดซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ
ฉะนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตในเรื่องของ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อย
ปี จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษา ดูแลตลาดโบราณในจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นตลาดยั่งยืน
ต่อไป

4.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้องร้อย
ปี จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนาผลวิเคราะห์จากการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ในรายข้อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆโดยรวม อยู่ในระดับมาก และประเด็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ให้ความสาคัญและมีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคือ สื่อจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการแข่งขันทางด้านตลาดโบราณ
มี ก ารแข่ งขั น กั น ค่ อ นข้ า งสู ง ฉะนั้ น สื่ อ ที่ ส ามารถท าให้ ผู้ ค นหรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสนใจได้ ดี ที่ สุ ด และชั ด เจนที่ สุ ด ก็ คื อ สื่ อ ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้นาชุมชนควรจัดทาสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีปะสิทธิภาพที่สามารถบอกจุดเด่นของตลาด
เก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีได้ชัดเจนและครอบคลุมที่สุดเพื่อที่จะทาให้ตลาดโบราณเติบโตต่อไปในอนาคต
2. ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้าน
กระบวนการการให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากแต่ยังมีประเด็นในรายข้อ เรื่องความเอาใจใส่ใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีเกณฑ์เฉลี่ยน้อยกว่ารายด้านอื่น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยัง
ไม่ดีพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ฉะนั้นผู้นาชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดอบรมบุคลากรในทุกๆส่วนให้มีทักษะในการ
ให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวในอนาคต
3. จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณ ฑ์และบริการ ซึ่งก็
หมายความว่านักท่องเที่ยวชอบใน ความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นของตลาดโบราณ สินค้าและอาหารแตกต่างจากท้องตลาดอื่น
5

TEMPLATE RMUTTO RESEARCH JOURNAL AND RMUTTO SOCIAL SCIENCE JOURNAL
ความหลากหลายของร้านค้า แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ สวยงามและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการบริหาร การจัดการที่ดีเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดโบราณในจังหวัดฉะเชิงเทราให้คงอยู่ต่อไปและพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้นในอนาคต

4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนาผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2. ทาการศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในตลาดอื่นๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบและเป็น
แนวทางพัฒนา ปรับปรุงในตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป
3. ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้มารับบริก ารและเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ประสบความสาเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้ม ารับ
บริการในตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

4.3 การประยุกต์ใช้
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถใช้
เป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาค้นคว้าและต่อยอดการเรียนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อีกทั้งนักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยว การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และมีความรู้เกี่ยวการวางแผนและการควบคุมกับมาตรการในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจัดการท่องเที่ยวระบบ
นิเวศทางธรรมชาติสังคมมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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