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ปัจจัยที่มีผลตอ่การตัดสนิใจเลือกแหลง่ท่องเที่ยวของชาวเมียนมารท์ี่เข้ามา 
ประกอบอาชพีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัด
สมุทรสาครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล(3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว 
กับการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (4)เพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรสาครโดยถูกกฎหมายจํานวน 400 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่า t-test , Oneway ANOVA , LSD และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s correlation coefficient) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากร 
ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นและดา้นสังคม โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ในระดับสูง  

2. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ  
สถานภาพการสมรส และรายได้ของชาวเมียนมาร์  

3. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นและด้านสังคม มีความสัมพันธ์กัน 

4. ข้อเสนอแนะพบว่าควรมีการแจ้งราคาที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ ควรกําหนดราคา 
ท่ีมีมาตรฐาน เพราะในปัจจุบันราคาที่พักแรม ร้านอาหารในช่วงเทศกาลจะสูงและควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของ
แหล่งท่องเที่ยวและห้องน้ําสาธารณะ 
คําสําคัญ : ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ แหล่งท่องเที่ยว ชาวเมียนมาร์ 
 
Abstract  
 The purposes  of study were to 1) investigate the levels of major factors  in the blended 
markets that affect the decision making on optional routes of tourist attraction of Myanmar labors  
in Samutsakorn province 2) examine the factors of blended markets affect the decision making on  

 

1อาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
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optional routes of the tourist attraction of Myanmar labors in Samutsakorn province,those classified 

into the personal factor 3) gain the relationship between the factors involved with both experience 
of tourist and decision making on the optional routes of tourist attraction of Myanmar labors in 
Samutsakorn province as well as 4) acquire to gain the problem and recommendations in decision 
making on optional routes of tourist attraction of Myanmar labors in Samutsakorn province .The 
sample groups wear 400 Myanmar labors legally recived to assess in the job in Samutsakorn 
province .The questionnaires were used to collect data.In addition they were analyzed and 
performed by the percentage, means, standard deviations, and tested with t-test, One-way ANOVA, 
LSD and Pearso’s correation coefficient. 
 The results can be described as follows: 
 1.The levels of major factors in the blended markets, on average more to less,are high 
level including location , price, products, marketing promotion and staff, motivation and 
stimulation, and social influence , those affected optional routes of tourist attraction of Myanmar 
labors. 
 2. The personal factors influence on optional routes of tourist attraction of Myanmar labors 
included gender, age, occupation, marriage status, and income. 
 3. The factors involved with both the experience of tourist and the factors in the blended 
markets, those are products, price, location, marketing promotion and staff, motivation and 
stimulation, and social influence. The results expressed significantly correlation. 
 4. The suggestion point that based on the majority cases treated as clear prices in order to 
product the imposition with informing the first price based on standardization. Likewise, taking care 
the price accommodation and restaurant in high season due to extra prices and improve the 
sanitation in both tourist attraction and public toilets. 
Keywords : factor affect making, tourist attraction, Myanmar labors 
 
บทนํา  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นแหล่งรายได้หลักส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้
เจริญเติบโต เนื่องจากการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับหลายภาคส่วน ท้ังธุรกิจท่ีได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่นที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก การขนส่ง และอีกมากมายในธุรกิจบริการ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นก็จะได้รับผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ทําให้เกิดรายได้ ทําให้
ประชาชนมีงานทํา ส่งให้เกิดผลดีในแง่เศรษฐกิจและสังคม  
 เหตุการณ์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านการเมืองในช่วงปี 2556 จะเห็นว่า
เมื่อผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในประเทศไทยลดลง ทําให้เรา
จําเป็นต้องนึกถึงตลาดใหม่ๆเช่นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติท่ีเข้ามา
ประกอบอาชีพในประเทศไทยเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง และเป็นจังหวัดท่ีมีแรงงานข้ามชาติเป็นจํานวนมาก ซ่ึงมีแรงงานข้ามชาติจาก 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว 
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และกัมพูชาข้อมูลจากสํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนกันยายน 2557 พบว่ามีแรงงานข้ามชาติท่ีได้รับ
อนุญาตให้ทํางานถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้น 258,379 คน ซ่ึงพบว่าแรงงานพม่ามีจํานวนสูงสุดถึง 216,387 คน ซ่ึงเป็น
ตัวเลขที่น่าสนใจ เนื่องจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม มีวันหยุด ทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและใช้
จ่าย เกิดการกระจายรายได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ี
เข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การบริการได้เตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวชาว
เมียนมาร์ท่ีประกอบอาชีพในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาว
เมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้า
มาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว กับการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกแหล่องท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามา
ประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 คอตเลอร์ ฟิลลิป(2546:24) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าว
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่า คือ 4 P’s อัน
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย(Promotion) 
 เสรี วงษ์มณฑา(2542:11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็น
ว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  ( Service  Mix ) 
ของ Philip  Kotler  ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่ง
ซ่ึงสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์
และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยท่ัวไปแล้ว  ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้อง
ได้  และ  ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 2. ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  ( Value )  ของบริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ
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ตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการ
จําแนกระดับบริการท่ีต่างกัน 3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่
นําเสนอ  ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านทําเลท่ีต้ัง ( Location ) และช่องทางในการนําเสนอบริการ ( Channels ) 4. ด้าน
ส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ  โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม  การใช้บริการและเป็นกุญแจสําคัญของการตลาด
สายสัมพันธ์ 5.ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูง
ใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 6. ด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation ) เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ท้ังทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการที่
รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ7. ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ  ท่ีนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทํา
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์(2542 หน้า 32-47) ได้สรุปถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวและกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือดังนี้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงการศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการ ความจําเป็นของผู้บริโภค
ท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการบริโภคนั้นๆและเพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับความพอใจสูงสุด 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 หน้า 5) อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้รับ ใช้สินค้าและบริการ รวมท้ังกระบวนการต่างๆของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนด
กิริยาต่างๆเหล่านั้น 
แนวคิดเกี่ยวกับการแรงจูงใจและการตดัสินใจ 
 สุเมธ เดียวอิศเรศ (2527 หน้า 4) กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง การกระตุ้นที่ทําให้มนุษย์กระทํากิจกรรมหรือมี
พฤติกรรมที่ดําเนินไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แรงจูงใจเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่มีอยู่และความต้องการที่มีความเข้มมากท่ีสุดจะเป็นแรงจูงใจให้มนุษย์เราแสดงพฤติกรรมออกมา 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Decision process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือก
ขึ้นไป (Schiffman and Kanuk. 1994 : 659) ประกอบด้วย  

1.การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรือ รับรู้ปัญหา (Problem recognition) การรับรู้ถึง 
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่ต้องการและสภาพปัจจุบัน ซ่ึงมากพอที่จะกระตุ้นสิ่งเร้า ทาให้เกิดการตัดสินใจ (Engel 
Blackwell and Miniard. 1993 : G-8) หรือหมายถึง ความจริงที่ผู้บริโภคทราบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่และสิ่ง
ท่ีควรเป็น (Schiffman and Kanuk. 1994 : 663)  

2.การค้นหาข้อมูล (Search for information) หรือการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Prepurchase search)  
ประกอบด้วย 2 แหล่งข้อมูล คือ แหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ  

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) เป็นขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผู้บริโภค
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ประเมินผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากแต่ละทางเลือกของผลิตภัณฑ์ท่ีกาลังพิจารณา  
4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) เป็นการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีชอบมากที่สุด หลังจากประเมินผล

ทางเลือกต่างๆ  
5. การประเมินผลภายหลังการซ้ือ (Postpurchase evaluation) เป็นขั้นตอนหลังจากได้ซ้ือและทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์ว่าพอใจ หรือ ไม่พอใจ จากนั้นเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตัดสินใจครั้งต่อไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศีกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรได้แก่ชาวเมียนมาร์ ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาครในเดือน
กันยายน ปี 2557 มีจํานวน 216,387 คน โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยใช้สูตรการคํานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน่ โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5 % ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
400 คน ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการรวบรวมเอกสารและศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ตามปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของชาวเมียนมาร์ 
 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามจํานวน 20 ชุด เพื่อทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงหาค่าความเชื่อมั่น(reliability)โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach1974:161) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีนักศึกษาในรายวิชาการ
วิจัยทางการท่องเที่ยวช่วยเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กันยายน – พฤศจิกายน 2557) และนําแบบสอบถามที่
รวบรวมมาได้ ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามและนําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยค่าสถิติร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean)และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการ 
ท่องเที่ยว และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด กับการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาร์ โดย
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และ
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถ้าตัวแปรอิสระแบ่งเป็น 3 กลุ่มขึ้นไปกรณีท่ีพบความ
แตกต่างได้ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่(Scheffe)และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson correlation) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาจําแนกจัดหมวดหมู่เชื่อมโยงข้อมูล  
และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผลกัน 
 
สรุปผลการวิจยั  
 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวเมียนมาร์ท่ีประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 204 คน  
คิดเป็นร้อยะละ 51.0 มีอายุระหว่าง 25- 35 ปี ร้อยละ 38.0 ลักษณะงานโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ สถานภาพโสด 
ร้อยละ 52.0 รายได้ 5,001 บาท – 10,000 บาทร้อยละ 48 
 1.ผลการวิจัยศึกษาระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของ
ชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด      ค่าเฉลี่ย        ส่วนเบี่ยงเบน    ระดับส่วนประสม 
              มาตรฐาน       ทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์    3.97  0.52          สูง 
ด้านราคา     4.00  0.57   สูง 
ด้านสถานที่    4.01  0.50   สูง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   3.95  0.54   สูง 
ด้านบุคลากร    3.95  0.54   สูง 
ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้น   3.91  0.55   สูง 
ด้านสังคม    3.90  0.54   สูง 
                รวม    3.95                  0.53                              สูง 
  

 2.ผลการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ท่ี
เข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ  อายุ ลักษณะงาน สถานภาพการสมรส และ
รายได้ 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาว
เมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาครจําแนกตามเพศ 
เพศ  จํานวน  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน  t sig 
      มาตรฐาน  
 
ชาย  204  4.08  0.51   -1.97  0.049* 
หญิง  156  4.19  0.60  
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาว
เมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาครจําแนกตามอายุ 
ความผันแปร Sum of  องศาอิสระ Mean  ค่าสถิติ  ค่า P-Value 
  Square    Square     F  
ระหว่างกลุ่ม 11.705       4  2.926 
ภายในกลุ่ม        113.147        395  0.286  10.216  0.000* 
รวม            124.852                399 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาว
เมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาครจําแนกตามอาชีพ 
ความผันแปร Sum of  องศาอิสระ Mean  ค่าสถิติ  ค่า P-Value 
  Square    Square     F  
ระหว่างกลุ่ม 24.738       6  4.123 
ภายในกลุ่ม        100.115       393  0.255  16.185  0.000* 
รวม            124.852                 399 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาว
เมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาครจําแนกตามสถานภาพสมรส 
ความผันแปร Sum of  องศาอิสระ Mean  ค่าสถิติ  ค่า P-Value 
  Square    Square     F  
ระหว่างกลุ่ม 13.101       2  6.550 
ภายในกลุ่ม        111.752       397  0.281  23.270  0.000* 
รวม            124.852                 399 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาว
เมียนมาร์ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาครจําแนกตามรายได้ 
ความผันแปร Sum of  องศาอิสระ Mean  ค่าสถิติ  ค่า P-Value 
  Square    Square     F  
ระหว่างกลุ่ม 16.626            5  3.325 
ภายในกลุ่ม        108.226       394  0.275  12.105  0.000* 
รวม            124.852                 399 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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 3.ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นและด้าน
สังคม 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ค่า P-Value 
      ด้านผลิตภัณฑ์     เพียร์สัน 
ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย   -0.202   0.000* 
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย    -0.155   0.002* 
จุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว   -0.139   0.005* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคา 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ค่า P-Value 
      ด้านผลิตภัณฑ์     เพียร์สัน 
ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย   -0.030   0.547 
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย    -0.168   0.001* 
จุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว   -0.132   0.008* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สถานที่ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ค่า P-Value 
      ด้านผลิตภัณฑ์     เพียร์สัน 
ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย   -0.244   0.000* 
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย    -0.239   0.000* 
จุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว   -0.156   0.002* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ค่า P-Value 
      ด้านผลิตภัณฑ์     เพียร์สัน 
ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย    0.109   0.029 
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย    -0.279   0.000* 
จุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว   -0.254   0.000* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคลากร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ค่า P-Value 
      ด้านผลิตภัณฑ์     เพียร์สัน 
ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย    -0.161   0.001* 
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย    -0.183   0.000* 
จุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว   -0.212   0.000* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
แรงจูงใจและสิ่งสนับสนุน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ค่า P-Value 
      ด้านผลิตภัณฑ์     เพียร์สัน 
ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย    -0.136   0.007* 
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย    -0.270   0.000* 
จุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว   -0.185   0.000* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สังคม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ค่า P-Value 
      ด้านผลิตภัณฑ์     เพียร์สัน 
ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย    -0.129   0.010* 
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย    -0.264   0.000* 
จุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว   -0.085   0.091* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

 4.ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวมีดังนี้ 1) ควรมีการแจ้งราคาที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ 2) 
ควรกําหนดราคาท่ีมีมาตรฐาน เพราะในปัจจุบันราคาที่พักแรม ร้านอาหารในช่วงเทศกาลจะสูง 3) ควรปรับปรุงเรื่อง
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและห้องน้ําสาธารณะ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 อภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวเมียนมาร์ท่ีประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 204 คน  
คิดเป็นร้อยะละ 51.0 มีอายุระหว่าง 25- 35 ปี ร้อยละ 38.0 ลักษณะงานโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ สถานภาพโสด 
ร้อยละ 52.0 รายได้ 5,001 บาท – 10,000 บาทร้อยละ 48 
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 ผลการศึกษาระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียน
มาร์เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 
3.97 ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากรค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้น ค่าเฉล่ีย 3.91 และด้าน
สังคม ค่าเฉลี่ย 3.90 โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ในระดับสูง  
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลกับ
คะแนนเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวท่ีมีเพศแตกต่าง
กัน อายุแตกต่างกัน ลักษณะงานที่แตกต่างกัน สถานภาพการสมรสแตกต่างกัน รายได้แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านแรงจูงใจและสิ่งสนับสนุน และด้านสังคม มี
ความสัมพันธ์กับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเรื่องระยะเวลาที่พักในประเทศไทย บุคคลท่ีร่วม
เดินทางและจุดประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสมัพันธ์กับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเรื่องระยะเวลาที่พักในประเทศไทย บุคคลท่ีร่วม
เดินทางและจุดประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว   
 ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวมีดังนี้ 1) ควรมีการแจ้งราคาที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ 2) 
ควรกําหนดราคาที่มีมาตรฐาน เพราะในปัจจุบันราคาท่ีพักแรม ร้านอาหารในช่วงเทศกาลจะสูง 3)ควรปรับปรุงเรื่อง
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและห้องน้ําสาธารณะ  
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของประทุมวรรณ  เรืองวิริยะรัตน์(บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน ในด้าน
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้
ต่อเดือน แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านอารมณ์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมนัสสินี บุญมีศรีสง่าและคณะ (บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดฉัตรศิลาในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยวตลาดฉัตรศิลา เกือบทั้งหมดมีความคิดเห็นในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการมาท่องเที่ยวใน
ตลาดจากด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดของตลาดฉัตรศิลา อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ในระดับมาก 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. แหล่งท่องเที่ยวนําผลการวจิัยไปปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  
 2. ควรศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆเพื่อได้ผลวิจัยท่ีมีความหลากหลาย 
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