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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเรจ็ลลุวงไปไดดวยการอนุเคราะหใหความชวยเหลือแนะนําของ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ และ ดร.ภูเกริก  

บัวสอน อาจารยทีป่รึกษารวมที่ไดกรุณาที่ใหคําแนะนําขอคิดเห็นตรวจสอบ และแกไขรางวิทยานิพนธ

มาโดยตลอด ผูเขียนจงึขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่กรุณาใหเกียรติเปนผูตรวจ แบบประเมินความตรงเชิง

เน้ือหา IOC ของแบบสอบถาม พรอมทั้ง ดร.ณรงคฤทธ์ิ ต๊ิบคําปอ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย กรุณาใหเกียรติเปนผูตรวจแบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหา IOC ของแบบสอบถาม รวมถึง

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุกทานที่ใหความสะดวกดานอํานวยการ และประสาน 

งานในการทําวิทยานิพนธใหผูเขียนตลอดมาตลอดจนคนควาหาขอมูลในการจัดทําวิทยานิพนธของ

ผูเขียนครัง้น้ีสําเรจ็ลลุวงไปดวยดี 

 ทายน้ีผูเขียนขอนอมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิง่ศักด์ิสทิธ์ิทั้งหลาย 

ที่อยูในสากลโลก อันเปนที่พึง่ใหผูเขียนมสีติปญญาในการจดัทําวิทยานิพนธใหสําเรจ็ลลุวงไปดวยดี 

ผูเขียนขอใหเปนกตเวทิตาแดบิดา มารดา ครอบครัวของผูเขียน ตลอดจนผูเขียนหนังสือ และบทความ

ตาง ๆ ที่ใหความรูแกผูเขียนจนสามารถใหวิทยานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดี 
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ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.27: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 80 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานอายุของผูตอบ 

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยว 

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.28: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 81 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานระดับการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 
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ตารางที่ 4.29: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 82 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานอาชีพของผูตอบ 

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยว 

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.30: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 83 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานรายไดของผูตอบ 

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยว 

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.31: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 84 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานภูมลิําเนาของผูตอบ 

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.32: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีลกัษณะการเขาใชบริการที ่ 85 

แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบ 

การทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน  

(ANOVA) 

ตารางที่ 4.33: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 86 

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ดานเพศ 

ตารางที่ 4.34: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 87 

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ดานอายุ 

ตารางที่ 4.35: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 87 

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ดานการศึกษา 

ตารางที่ 4.36: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 88 

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ดานอาชีพ 



ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

หนา 

ตารางที่ 4.37: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 89 

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ดานรายได 

ตารางที่ 4.38: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 89 

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ดานภูมิลําเนา 

ตารางที่ 4.39: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 91 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นดานสวนประสม 

ทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

ที่แตกตางกัน (ANOVA)  

ตารางที่ 4.40: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 92 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานเพศของผูตอบแบบสอบถามตอระดับ 

ความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.41: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 93 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานอายุของผูตอบแบบสอบถามตอระดับ 

ความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.42: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 95 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.43: การทดสอบสมมติฐานเรื่อง กลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะ 96 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามตอ 

ระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเทีย่วของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 
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ตารางที่ 4.44: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 97 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานรายไดของผูตอบแบบสอบถามตอ 

ระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเทีย่วของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.45: การทดสอบสมมติฐานเรื่อง กลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะ 99 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันปจจัยดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบ 

ถามตอระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

ตารางที่ 4.46: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะ 100 

ทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันกลุมตัวอยางที่มลีักษณะการเขาใชบริการ 

ที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความคิดเห็นดานสวนประสม 

ทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

ที่แตกตางกัน (ANOVA) 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมทีม่ีบทบาทสําคัญตอการพฒันาเศรษฐกจิของหลายประเทศ 

ทั่วโลก รัฐบาลของประเทศดังกลาวจึงใหความสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

เพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดทองเที่ยวโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนตางกําหนด             

กลยุทธทางการตลาด เพื่อดึงนักทองเที่ยวทั่วโลกเขามาทองเที่ยวในประเทศตนเพิม่มากข้ึนภารกจิ

ดานการทองเที่ยวจึงเปนภารกจิที่ถูกผสานกลมกลืนไปกบัการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังน้ันการ

กําหนดยุทธศาสตรการพฒันาของประเทศตาง ๆ จึงไดมีการบรูณาการงานดานการทองเที่ยวเปน 

สวนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกจิ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) 

จากสภาวการณที่เกิดข้ึนในการแขงขันดานการทองเที่ยวในยุคปจจบุันประเทศไทยได

ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะเปนกลไกหลักในการชวยรกัษาเสถียรภาพและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติไดจัดทําแผน 

พัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อเปนแผนหลักในการพฒันาการทองเที่ยวของ

ประเทศ ผลการดําเนินงานทีผ่านมาถึงแมจะประสบความสาํเร็จในแงของจํานวนและรายไดจาก  

การทองเที่ยวแตในดานการพัฒนาสินคาและบริการพบวายังมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลผุลตามเปาหมายทีก่ําหนดไวสะทอนใหเห็นไดจากตัวช้ีวัดการจัดอันดับความ 

สามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและการเดินทาง (Travel and Tourism Competitiveness 

Index) ของ World Economic Forum หรอื WEF โดยในป 2556 ความสามารถในการแขงขันดาน

การทองเที่ยวของไทยอยูในอันดับ 43 จาก 140 ประเทศทั่วโลกหรืออันดับ 9 จาก 25 ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยตัวช้ีวัดดานมาตรฐานการเดินทางและการทองเที่ยวยังเปนจุดออนสําคัญ

ของประเทศไทยรองลงมาคือความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและสิง่แวดลอมของภาคธุรกิจ 

(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) 

ซึ่งนํามาสูยุทธศาสตรในการจัดการทองเที่ยวใหย่ังยืนภายใตกรอบการพฒันาที่ภาครัฐไดวาง

เอาไวซึ่งปจจัยหลายประการที่เขามากระทบตอการทองเที่ยวของไทย ซึ่งนํามาสูการปรบับริบททาง

ยุทธศาสตรใหพรอมกับการแขงขันทีเ่กิดข้ึนดังน้ี 

1) กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) การเช่ือมโยงของโลก การรวมตัวกันของประเทศ 

ตาง ๆ ในการเพิม่อํานาจตอรองการไหลเวียนเงินทุนการขยายขอบเขตตลาด ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน

สงผลตอการทองเที่ยวที่ผูประกอบการตองเปลี่ยนมุมมองพฒันาตัวเอง 
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2) สังคมสูงวัย (Aging Society) ประชากรผูสงูอายุทั่วโลกไดเพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.2 ในป 

2533 เปนรอยละ 11.7 ในป 2556 มีการเติบโตอยางตอเน่ืองโดยคาดการณวาผูสูงอายุจะเพิ่มสูงถึง

รอยละ 21.1 ในป 2593 ซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอแรงงานที่อาจจะขาดแคลนในบางสาขาโครงสราง

ประชากรและวัยแรงงานทีจ่ะขับเคลือ่นเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป และตลาดนักทองเที่ยวสงูอายุจะมี

ขนาดใหญข้ึน 

3) สังคมเมือง (Urbanization) การเพิ่มข้ึนของเมืองใหญทั่วโลกนํามาซึ่งความเจรญิและ

โอกาสทางธุรกจิ แตก็มผีลกระทบตามมาเชนกันไดแกความแออัดของชุมชนปญหาขยะมลพิษคาครอง

ชีพที่สูงข้ึนในมมุดานการทองเที่ยวอาจทําใหเกิดการกลืนวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมแฟช่ันเกาหลีใต

รานอาหารตางประเทศ อาจเกิดการสูญเสียความเปนทองถ่ินของชุมชนมีการใชทรัพยากรอยาง

สิ้นเปลือง 

4) ชีวิตดิจิตอล (Digital Lifestyle) การติดตอสือ่สารแตยังสามารถใชบริการขอมลู (Data) 

ในระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกและรวดเร็วสงผลใหนักทองเที่ยว ไมเพียงแตสามารถคนหาขอมูล

ดานการเดินทางที่พกัแหลงทองเที่ยวแตยังสามารถทําการจองไดโดยทันที (Real Time) ซึ่งปจจุบัน

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวตางใหความสําคัญกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) เปน

อยางมาก ต้ังแตการใหบริการดานขอมลูการจองและการซือ้ขายซึ่งทําใหนักทองเที่ยวสามารถเตรียม

ตัวและเดินทางดวยตนเองไดงายกวาเดิมมาก 

5) ความปลอดภัยในการทองเที่ยวนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการ

ทองเที่ยวมากข้ึน ประกอบกับการสื่อสารทีส่ะดวกรวดเร็วมสีวนในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

โดยเฉพาะพื้นทีท่ี่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตทีเ่กี่ยวของกบัโรคระบาดการกอการรายการชุมนุม

ประทวงและภัยพบิัติทางธรรมชาติดังจะเห็นไดจากวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยสงผลให

นักทองเที่ยวลดลงอยางมีนัยสําคัญหรือผลของการระบาดของโรค SARS และไขหวัดนกสงผลกระทบ

ตอการทองเที่ยวทั่วโลก 

6) สายการบินตนทุนตํ่าสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวการใหเปดบริการสายการบิน

ตนทุนตํ่า (Low Cost Airline) และการแขงขันทีสู่งในธุรกิจการบินสงผลใหคาโดยสารมรีาคาถูกลง

กวาเดิมมากโดยเฉพาะบัตรโดยสารราคาพิเศษสําหรบัการเดินทางนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low 

Season) การศึกษาของ Airline Profiler พบวาในป ค.ศ. 2013 รอยละ 23 ของผูโดยสารเครื่องบิน

ทั่วโลกเดินทางดวยสายการบินตนทุนตํ่าและสายการบินตนทุนตํ่ามีอัตราที่น่ังที่ขายไดโดยเฉลี่ยสงูกวา

สายการบินมาตรฐานแตโดยภาพรวมผูโดยสารมีความพึงพอใจในบรกิารที่ไดรับจากสายการบิน

มาตรฐาน (Full Service Airlines) มากกวาที่ไดรับในสายการบินตนทุนตํ่าสะทอนใหเห็นวามากกวา 

1 ใน 5 ของผูโดยสารเครือ่งบินใหความสําคัญตอราคามากกวาความสะดวกสบายและสายการบิน

ตนทุนตํ่ามีแนวโนมไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน 
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7) การอนุรกัษธรรมชาติและสิง่แวดลอม (Environment) สิ่งแวดลอมกลายเปนปจจัยที่

หลายประเทศแสดงจุดยืนและหาแนวทางความรวมมือและจัดทําเปนแผนระดับชาติและอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวใชเรื่องของการอนุรกัษสิง่แวดลอมเปนจุดแข็งในการสงเสริมการทองเที่ยวแบบย่ังยืน 

8) การเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (Asian Economics Community: AEC) ภูมิภาค

อาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักทองเที่ยวสงูทีสุ่ดใน

โลกนับต้ังแตป พ.ศ. 2548-2556 คือ รอยละ 8.5 โดยมีการคาดการณวาภายหลังการเปดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนจะทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศไทยเพิ่มข้ึน แนวโนมการเติบโตของ

ภูมิภาคอาเซียนจะกลายเปนองคกรทางภูมิรฐัศาสตรที่มีความสําคัญ และทั่วโลกตางจบัตามองจงึ  

เปนความทาทายของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

9) การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) นักทองเที่ยวมีแนวโนม

สนใจการทองเที่ยวในความสนใจพเิศษมากข้ึน เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงผจญภัย 

การทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเพือ่การประชุม และนิทรรศการ (MICE) และการทองเที่ยว 

เชิงกีฬา (Sports Tourism) เปนตน รูปแบบการทองเที่ยวดังกลาวมีแนวโนมขยายตัวเน่ืองจาก

นักทองเที่ยวมีแนวโนมตองการที่จะเรียนรู และไดรับประสบการณที่แตกตางในการทองเที่ยวแตละ 

ครั้งตองการสัมผัสธรรมชาติทีบ่รสิุทธ์ิกจิกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศไทยมีความพรอม 

ของทรัพยากรพื้นฐานสําหรบัการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษดังกลาว 

จากสิง่ที่ถูกกําหนดข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรการพฒันาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพเพื่อ

รองรับการพฒันาประเทศไดอยางย่ังยืนน้ัน สิง่หน่ึงที่ภาครัฐไดมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดานการ

ทองเที่ยวที่เกิดข้ึนคือ นักทองเที่ยวเกินกวา 40 เปอรเซ็นต ที่เขามาทองเที่ยวมุงเนนการทองเที่ยว 

แนวใหมข้ึน คือ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยมุงเนนการพัฒนารปูแบบการทองเที่ยวที่แตกตาง 

ไปจากการทองเที่ยวรูปแบบเดิมที่มอียู การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคถือวาเปนกระบวนทัศน (New 

Travel Paradigm) และทิศทางใหมของการทองเที่ยวในปจจุบันที่แตกตางจากการทองเที่ยวแบบเดิม 

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไดถูกพัฒนาข้ึนภายใตความไดเปรียบดานมูลคาการทองเที่ยวบนพื้นฐาน

แหงความไดเปรียบดานวัฒนธรรม และประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญา อันมีความหลากหลายของ

ประเทศไทย นําไปสูการสรางกิจกรรมทีส่งเสริมการทองเที่ยวและการสรางรายไดของประเทศภายใต

ปจจุบันทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่ไมหยุดน่ิง การนําเอาวัฒนธรรมจากตางชาติเขามา เชน 

วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมจากเกาหลี ญี่ปุน และจีนทีเ่ขามาครอบงําความเช่ือและสนุทรียะความ

บันเทงิของคนไทยในชาติจนหลงลืมวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ซึง่ถือเปนอัตถะลกัษณของ

ชาติมาชานาน ในสถานการณอันลอแหลมในเชิงของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดกลับมี

กลุมการแสดงกลุมหน่ึงซึง่ไดใชศิลปวัฒนธรรมของไทยเผยแพรไปยังตางประเทศจนเปนที่ยอมรบัใน

ระดับสากล แตช่ือเสียงของกลุมดังกลาวในประเทศไทยน้ันไมไดมีช่ือเสียงเทาใดนัก โดยกลุมการแสดง
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ดังกลาวคือ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เจาของแชมปการแสดงยอดเย่ียมหุนโลก ในรายการ 

World Festival Puppet Art 2006 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และเจาของแชมปโลกการ

ประกวดหุนในรายการ  World Festival Puppet Art 2008 ณ ประเทศฝรั่งเศส อีกครั้ง ซึ่งเปน

ความภาคภูมิใจของคนไทยและวัฒนธรรมไทยที่ถูกเผยแพรไปทั่วโลกไดอยางภาคภูม ิ

หุนละครเล็ก ถือกําเนิดในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 

โดยครูแกร ศัพทวนิช เปนผูใหกําเนิดหุนละครเลก็ ทานไดเริม่ฝกหัดวิชานาฏศิลปโขน ละคร อยูกบั

คณะละครของพระยาเพชรฎา ต้ังแตอายุ 9 ป ดวยพรสวรรคทางนาฏศิลป เมือ่อายุเพียง 20 ป ก็

สามารถจัดต้ังคณะละครของตนเอง ตะเวนไปแสดงตามที่ตาง ๆ โดยเลนละครนอกมีช่ือเสียงอยูใน 

เขตจังหวัดอยุธยา ตอมาไดอาศัยอยูในเรือซึง่จอดอยูในคลองมหานาค หนาวังวรดิศ ยึดอาชีพการ

แสดงละครเปนหลัก ภายหลังไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในวังวรดิศของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ระหวางน้ันเองไดเห็นหุนหลวงจึงประดิษฐหุนคลายกบัหุนหลวงข้ึนมา 

โดยประดิษฐใหมีกลไกนอยกวามลีลีาการเชิดเปนศิลปะแบบใหม หุนรปูรางอยางคน แตงตัวเปนละคร

ข้ึนชุดหน่ึงออกแสดงใหเยาวชน และประชาชนไดชม โดยไดแบบอยางมาจากหุนจีนตอมาทานไดอยู 

ในวังกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ซึ่งในขณะน้ันยังไมมีช่ือเรยีก ตอมากรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 

ไดทรงต้ังช่ือใหวา “หุนละครเล็ก” ลักษณะสําคัญของหุนละครเลก็คือ หุนทีม่ีแขน ขา มือ เทาแบบ 

หุนหลวง สูงประมาณ 1 เมตร ขางในกลวงเปนโพรง โครงหุนทอนบนทําดวยกระดาษขอย ทอนลาง 

ทําดวยโครงลวดวงไว 2 - 3 เสน มีสายใยอยูภายในลําตัว ถาเปนตัวเอกจะมีสายใยที่ขอมือดวยทําให 

หักขอมือ และช้ีน้ิวได สวนตัวตลกมีมือแข็ง ๆ ขยับไมได หุนบางตัวโดยเฉพาะตัวนางที่แปรน ๆ จะม ี

ช้ินไมสี่เหลี่ยมเลก็ ๆ 2 ช้ิน อยูภายในตรงคอใหคนเชิดกดเพือ่ใหหุนยักคอไดแบบละครจรงิ ๆ ตัวพระ 

ไมมีช้ินไมที่วาน้ี ดังน้ันจึงไดแตเหลียวคอซายขวาตามธรรมดา สวนตัวตลกอาปากได ตัวหุนประเภทน้ี 

ใชผามุงแซมตรงคอเพื่อใหยน ๆ จะไดอาปากหุบปากได หุนทุกตัวกลอกตาไมไดเพราะตาทําดวยลูกแกว

แข็ง หัวโขนก็ถอดไมได แตตัวนางผีเสื้อสมุทรซึง่ขนาดใหญกวาหุนทุกตัวถอดหัวได ละครเล็กแตงกาย

แบบโขนละคร เสื้อผาปกดวยลกูปด และด้ินเลือ่ม ประณีตพอสมควร เครื่องประดับมีครบครันแบบโขน

ละครจรงิ ๆ สวนกําไลทําดวยรกัปนเปนวงแลวปดทอง เมื่อครูแกรถึงแกกรรมลงความนิยมในหุนละคร

เล็กจึงลดลงไป เมือ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวข้ึนครองราชยในป พ.ศ. 2468 ขณะน้ัน

ทั่วโลกเกิดวิกฤติเศรษฐกจิอันเน่ืองจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ประเทศไทยไดรบัผลกระทบตามไปดวย  

การแสดงมหรสพการบันเทิงจึงลดนอยลง ฝายกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เปลี่ยนแปลงเปนอันมาก

งบประมาณรอยหรอ นายธนิต อยูโพธ์ิ เลาวา กอนที่จะยุบกรมมหรสพโดยใหรวมกบักระทรวงวังน้ัน  

ในป พ.ศ. 2469 น้ันศิลปวัตถุที่มีอยูในกรมมหรสพถูกทําลายเปนจํานวนมาก (ศักดา ปนเหนงเพ็ชร, 

2535, หนา 83 อางใน เมตตา ทิพยอุทัย, 2550) หุนละครเล็กของครูแกรเทาทีเ่หลืออยูขณะน้ีมี

ประมาณ 30 กวาตัว เก็บรักษาไวที่เมืองโบราณ จงัหวัดสมทุรปราการ 
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ภาพที่ 1.1: หุนละครเลก็ของครูแกร ศัพทวนิช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา: บริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด.  (2558 ก).  ประวัติและความเปนมาหุนละครเลก็.   

สืบคนจาก www.joelouistheatre.com.  

 

ภาพที่ 1.2: รูปภาพ ครูแกร ศัพทวนิช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ที่มา: บริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด.  (2558 ก).  ประวัติและความเปนมาหุนละครเลก็.   

สืบคนจาก www.joelouistheatre.com.  
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ในป พ.ศ. 2528 ครูสาครไดเริ่มทําหุนละครเลก็ข้ึนใหม และเปดการแสดงครั้งแรกในนาม  

“หุนละครเล็กคณะสาคร นาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร” นับเปนจุดเริ่มตนของการฟนฟูและ

เผยแพรศิลปะการแสดงหุนละครเล็กหลังจากหางหายไปเกอืบ 50 ป โดยทานไดพัฒนาหุนละครเลก็ 

ใหเคลื่อนไหวไดทุกสวนคลายคนจรงิ พัฒนาลีลาของผูเชิด รวมทั้งดัดแปลงบทละครใหสนุกสนานทํา 

ใหหุนละครเล็กกลบัมามีช่ือเสียงอีกครั้งจนกระทั้งทานได กอต้ังนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ริเริ่มกอต้ังโดยครสูาคร ยังเขียวสด (โจ หลุยส) ผูเกิดในคณะหุนละครเล็ก มีบิดามารดาเปนนักเชิด 

หุนในคณะของครูแกร ศัพทวณิช ผูประดิษฐหุนละครเล็กข้ึน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2444 จนกลายเปน

มหรสพชนิดใหมที่ไดรบัความนิยมตอเน่ืองมา กระทัง่หลังสิน้สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเสือ่มความ

นิยมลง การแสดงหุนละครเลก็หายสาบสูญไปจากสังคมไทยเกือบ 50 ป กวาที่ครสูาครจะฟนฟูมหรสพ 

ชนิดน้ีข้ึนมาจัดแสดงอีกครั้งเมื่อป พ.ศ. 2528 โดยถายทอดศิลปะการชักเชิดและศาสตรการประดิษฐ

ตัวหุนอันซับซอนใหแกบุตรธิดาทัง้ 9 คน นับเปนจุดเริ่มตนของการอนุรักษและเผยแพรศิลปะการ 

แสดงหุนละครเล็กอยางจรงิจงั กระทั่งครูสาคร ยังเชียวสด ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปน

แหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงเมื่อป พ.ศ. 2549 ตอมาครูสาครและบุตรธิดาไดกอต้ังโรงละคร  

“โจหลุยสเธียรเตอร” ข้ึนที่จงัหวัดนนทบุรเีปนแหงแรกเมือ่ พ.ศ. 2542 กอนจะยายมาต้ังอยูทีส่วนลมุ

ไนทบาซาร และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ ทรงเปนประธานในพิธีเปดโรงละครแหงน้ี (“หุนละครเล็ก”, 2555) 

 

ภาพที่ 1.3: ครูสาคร ยังเขียวสด ผูกอต้ังนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

  

 

ที่มา: บริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด.  (2558 ก).  ประวัติและความเปนมาหุนละครเลก็.   

สืบคนจาก www.joelouistheatre.com.  
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ตอมาในป 2545 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประทานช่ือโรงละครใหมเพื่อสมกับเปนสถานแสดงศิลปะที่ทรง 

คุณคาของชาติ วา “นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)” และเสด็จฯ ทรงเปนประธานในพิธีเปดปาย

ช่ือใหม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 นับเปนโรงละครที่เปดแสดงหุนละครเล็กแหงแรกในประเทศ

ไทย และเปนคณะหุนคณะเดียวทีเ่ปนทายาทสายตรงของครูผูใหกําเนิด และสบืทอดมหรสพชนิดน้ี 

ควบคูกับการอนุรักษและพัฒนาศิลปะการแสดงหุนละครเลก็ ชาวคณะ “นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)” ยังไดแสดงนาฏศิลปและดนตรีข้ึนอยางหลากหลายทั้งที่เปนการแสดงแบบไทยประเพณี 

และที่เปนการแสดงรวมสมัย (“รีวิว นาฏยศาลา หุนละครเลก็ โจหลุยสเธียเตอร”, 2558)  

โรงละคร “นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)” ณ สวนลุมไนทบาซาร ปดตัวลงดวยการ

สิ้นสุด สญัญาเชาพื้นที่ แตชาวคณะ “นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)” ยังคงจัดการแสดงหุน

ละครเล็กใน โอกาสตาง ๆ อยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจบุันน้ีทัง้ในและตางประเทศ โดยที่ต้ังใหมของ

การแสดงหุนละครเลก็ไดจัดต้ังเปนบริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด เอเชียทีคเดอะริเวอร-ฟรอนท  

2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 ซึ่งยายสถานทีท่ําการ

และวางรปูแบบการจัดการเพื่อใหศิลปะการเชิดหุนยังคงอยูและพยายามปรบัปรุงหารวิธีการในการ

คงไวซึ่งการรักษาการแสดงแขนงน้ีไวอยางแขงขัน สิง่หน่ึงทีส่ําคัญคือ โดยปจจบุัน นาฏยศาลา หุน

ละครเล็ก ดวยการพัฒนาธุรกิจดานอื่น ๆ เพื่อใหสอดรบักบัการอยูรอดของวัฒนธรรมการแสดงหุน

ละครเล็กของไทยใหคงอยู ดวยธุรกิจหลายดานเชน รานอาหาร ธุรกจิการแสดงตามงานตาง ๆ

ตัวอยางเชน  

1) ประเทศไทย การแสดงชุด สุดสาคร โดยความรวมมือกับ ภัทราวดี เธียเตอร 

2) ประเทศออสเตรเลีย การแสดงหุนละครเล็กในโรงละครโอเปรา เมือง ซิดนีย  

ประเทศออสเตรเลีย    

3) ประเทศไตหวัน ข้ึนเวทีรวมกบัคณะละครหุนจากประเทศไตหวัน แสดงชุด  

The King Ape  

แตอยางไรก็ตามหุนละครเล็กคงยังเปนทีรู่จักนอยมากและไมไดรับความนิยมมากนัก จํานวน

ผูเขาชมน้ันมีนอยลง เน่ืองดวยสื่อสมัยใหมเขามามีบทบาทมากข้ึนที่ผุดข้ึนมาทําใหความนิยมเรื่องของ

การละเลนและวัฒนธรรมประเพณีลดนอยลงไปอยางชัดเจน แมจะไดรับการสนับสนุนจากภาครฐัและ

หนวยงานเอกชนบาง หากไมมีการสานตออาจทําใหการแสดงยุติลงและสูญหายไปกับการเวลาสิง่หน่ึง

ที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) (พิสูตร ยังเขียวสด, 2558 อางใน กฤษติกา คงสมพงษ, 2558) 

พิสูตร ยังเขียวสด (2558 อางใน กฤษติกา คงสมพงษ, 2558) ไดกลาววา ปจจุบันน้ีรายได

หลักของบริษัทคือ รานอาหาร และของทีร่ะลึกจากการขายใหนักทองเที่ยว ซึง่คิดเปน 60 เปอรเซ็นต

ของรายไดบริษัท อีกรายไดทางหน่ึงคือ รับงานแสดงภายนอก ซึ่งคิดเปน 25 เปอรเซ็นตของรายได
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บริษัทพรอมการไดรบัการสนับสนุนจากองคกรและหนวยงานที่สนับสนุนนาฏยศาลา อีก 15 

เปอรเซ็นต ซึ่งทําใหนาฏยศาลาหุนละครเลก็ (โจหลุยส) พยายามปรบักลยุทธทางการตลาดโดยการ

เปดการแสดงภายนอกและรับงานภายนอกมากข้ึนซึง่ทีเ่ปนวิธีการหน่ึงทีห่ารายไดใหกับบริษัทเพื่อให

การแสดงรปูแบบน้ียังคงหยัดยืนกับกระแสโลก จากการสรปุยอดการจัดจางการแสดงในแตละรอบป 

ที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเลก็ โจหลุยส ไดทําการแสดงและรับงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยประมาณการณในแตละป 

 

ตารางที่ 1.1: การสรปุยอดการจัดจางการแสดงในแตละรอบปทีท่างนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: บริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด.  (2558 ข).  การสรปุยอดการจัดจางการแสดงในแตละรอบป

ที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส).  กรุงเทพฯ: ผูแตง. 

 

จากตัวอยางการรบังานแสดงบางสวนทีเ่ปนสวนหน่ึงของการตลาดของนาฏยศาลา หุนละคร

เล็ก (โจหลุยส) และอีกหลายธุรกจิทีจ่ัดทําข้ึนเพื่อใหธุรกิจของการแสดงวัฒนธรรมไทยยังคงอยูมีการ

พัฒนาระบบการบรหิารงานหลาย ๆ ดานใหสามารถอยูรอดในสถานการณปจจบุัน โดยมุงเนนที่กลุม

ธุรกิจรานอาหาร และการขายของทีร่ะลกึซึง่ถือวาเปนสวนทีท่ํารายไดใหกบัโจหลุยสเปนจํานวนกวา  

60 เปอรเซ็นตของรายไดบริษัท ที่มีทัง้การบรกิารดานเครื่องด่ืม อาหาร และการแสดง ซึ่งถือวาเปน 

สิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก ประกอบกับรานอาหารถือเปนรายไดหลกัของบริษัทที่ทําใหให 

บริษัทอยูรอดไดถึงปจจบุัน จึงเปนที่มาของการศึกษาจากปญหาทีเ่กิดข้ึนดังกลาวขางตนนํามาสูที ่

มาของการศึกษาเรื่องของกลยุทธในการจัดการธุรกจิเชิงวัฒนธรรมของ นาฏยศาลา หุนละครเลก็  

(โจหลุยส) ซึง่ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธ การจดัการเพือ่ความอยูรอดขององคกรภายใต

สถานการณ และศึกษาถึงสภาพปญหาของตลาดทองเที่ยวทีส่งผลกระทบตอนาฏยศาลา หุนละครเลก็ 

(โจหลุยส) อันเปนลักษณะธุรกจิทางวัฒนธรรมของไทยที่ตองมีการพัฒนาเพื่อใหตอสูกบักระแส

วัฒนธรรมตางชาติที่เขามาในไทย จึงเปนที่มาของการศึกษาครั้งน้ี 

 

ปการรับงานนอก งานภาครัฐ งานเอกชน 

2557 110 80 

2558 150 90 

เพิ่มข้ึน 30 10 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยมีความมุงหมายทีจ่ะศึกษาในประเด็นดังตอไปน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาการดําเนินงานดานการตลาดทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ในระยะทีผ่านมา 

1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกบัการทําตลาดการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ทีเ่กิดข้ึนปญหาและอุปสรรค 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธทีเ่หมาะสมในตลาดการทองเที่ยวปจจุบัน 

เพื่อปรับใชกบันาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

1.3 สมมติฐานในการวิจัย 

1.3.1 กลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันมี

ระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน 

1.3.2 กลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันมี

ระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเทีย่วของนาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

ที่แตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องการศึกษาแนวกลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ครัง้น้ี ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาในดานพื้นที่ ดานเวลา ดานเน้ือหา ดานประชากร ไวดังน้ี 

 1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที ่

 การศึกษาครั้งน้ีมีพื้นที่ในการศึกษา คือ บริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด เอเชียทีค เดอะ         

ริเวอร-ฟรอนท 2194 ถนนเจรญิกรุง แขวงวัดพระยาไกรเขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 โดยการ

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ ผูบรหิาร และผูใชบริการรานอาหาร เพื่อประกอบการ

วิเคราะหขอมูลดังกลาว 

1.4.2 ขอบเขตดานเวลา 

 การศึกษาครั้งน้ี ใชระยะเวลาในการดําเนินงานรวม 6 เดือน คือ ระหวางเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอยีดการดําเนินการดังน้ี  
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ตารางที่ 1.2: แสดงระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาคนควา (โดยประมาณ) 

 

 

1.4.3 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมเน้ือหาโดยภาพรวม ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

และกลุมบริษัทในเครือธุรกจิ โจหลุยส เธียรเตอร ดังน้ี 

  1.4.3.1 สถานการณปจจบุันดานการตลาดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

และกลุมบริษัทในเครือ สภาพทั่วไป นโยบายดานการบรหิาร วิสัยทัศน พันธกิจ จํานวนผูเขาชม  

การจัดการและการบรหิารงาน การดําเนินการดานการตลาดการ 

   - ปจจัยภายนอก เปนเรือ่งของการศึกษาปจจัยที่มีอทิธิพลทีจ่ําเปนตองทํา

ใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และบริษัทในเครือตองมีการพัฒนาและปรบัปรุงกลยุทธใน 

การดําเนินการดานการตลาดทองเที่ยว โดยรวมถึงสถานการณการแขงขันการตลาด กระแสความ

ตองการของนักทองเที่ยว นโยบายของภาครัฐทีม่ีตอธุรกจิ และความตองการของลูกคา ซึ่งคือผูเขาชม

และใชบรกิารนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) และกลุมบริษัทในเครือ 

   - ปจจัยภายใน จะเปนการศึกษาปจจัยภายในของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ 

(โจหลุยส) และบริษัทในเครือที่จําเปนตองพฒันาและปรบัปรุงการตลาดการทองเที่ยว โดยหมายถึง 

นโยบายขององคกร นโยบายผูบรหิาร และความพงึพอใจในการทํางาน 

  1.4.3.2 การจัดทําแนวกลยุทธการตลาดทองเที่ยวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) และกลุมธุรกจิในเครอื เปนการจัดทําขอมลูที่รวบรวมไดมาวิเคราะหรวมกบัแนวทางใน 

การดําเนินกจิกรรมการตลาดการทองเที่ยว ตามแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่ไดรบัการศึกษา

การดําเนินการ 
มิถุนายน 

61 

กรกฎาคม 

61 

สิงหาคม 

61 

กันยายน 

61 

ตุลาคม 

61 

พฤศจิกายน 

61 

การนําเสนอโครงราง       

การออกแบบเครื่องมือ       

การเกบ็รวบรวมขอมูล       

การวิเคราะหขอมลู       

การเขียนรายงาน       

การสอบผลการศึกษาและ

นําเสนอผลการศึกษา 
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ไวนํามาปรับใช เพื่อจัดทําเปนแนว กลยุทธการตลาดการทองเที่ยวทีเ่หมาะสมสําหรบั นาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และบริษัทในเครือ 

1.4.4 ขอบเขตดานประชากร 

1.4.4.1 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยว หมายถึง นักทองเที่ยวทีเ่ดินทางเขาเย่ียมชมและ

ใชบริการรานอาหารของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในชวงระยะเวลาของการเกบ็รวบรวม

ขอมูล 

  1.4.4.2 กลุมตัวอยางผูบริหาร หมายถึง ผูบริหาร และคณะกรรมการของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พรอมธุรกจิในเครอื   

  1.4.4.3 กลุมตัวอยางหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของทีเ่ขารวมสนับสนุนสงเสริม เชน 

กระทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมการโรงแรม และกลุมกจิการโรงแรม  

กลุมบริษัททัวร เปนตน 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1.5.1 เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหาอปุสรรคในการดําเนินการดาน

การตลาดที่ผานมาของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และกลุมธุรกจิในเครือ ที่จะนํามาปรับปรงุ

และแกไขปญหาดังกลาวที่เกิดข้ึนได 

1.5.2 เพื่อสามารถเสนอแนะ และการวางแนวทางดานกลยุทธทางการตลาดทองเที่ยวที่

เหมาะสมใหกบั นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) และกลุมบริษัทในเครือ 

1.5.3 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการตลาดใหกบัแหลงทองเที่ยว และบริษัทที่

เกี่ยวของกบัดานการทองเที่ยวเชิงธุรกิจทางวัฒนธรรมอื่น ๆ 

 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

ในการศึกษาครั้งน้ี ไดใหคําจํากัดความของศัพทเฉาะที่ใชในการศึกษาไวดังน้ี 

1.6.1 หุนละครเล็ก คือ เปนหุนทั้งตัวทีป่ระกอบดวยสวนหัว สวนลาํตัวและแขนขา 

สวนประกอบทั้งหมดน้ี คือ สิ่งที่สรางใหหุนเคลื่อนไหวไดเหมือนคน หุนทุกตัวจะมีขนาดเทากันกับ

สัดสวนของคน เพียงแตยอขนาดลงมาใหเล็กลง เริ่มแรกจะนําดินเหนียวมาปนเปนโครงและสวนของ

ศีรษะ ปนดินเปนรูปหุนวาเราตองการหุนรูปอะไร การข้ึนโครงจะคลาย ๆ กัน แตแบงเปนตัวพระกับ

ตัวนาง และถอดลักษณะของคนมาทั้งหมด หากเปนตัวนางก็จะเอวบางรางนอย หากเปนตัวพระลําตัว

จะหนากวา เมื่อปนเสร็จก็ใชกระดาษปดจากน้ันนําไปตากแดดใหแหง เมื่อตัวโครงแหงจึงผาเอาดิน

ดานในออก ภายในตัวโครงจะยึดเช่ือมดวยลวด สวนประกอบของแขนขาจะทําจากผายัดนุนและมีไม

เช่ือมอยูตามบรเิวณขอพับตาง ๆ เพือ่ใหสามารถขยับไดคลายคนจริง ช้ินสวนของมือ และเทาแกะจาก
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ไมทองหลาง ซึ่งมีนํ้าหนักเบาและแกะงาย พรอมกบัทานํ้ายากันปลวกกันมอดบริเวณลําตัวจะใชสี

พลาสติกทา เพื่อที่เวลาโดนนํ้าจะไดไมลอกหลุด บริเวณหนาใชปูนปนที่มสีวนผสมพเิศษ ซึ่งสามารถ

ปนไดเหมอืนดินนํ้ามัน เมือ่ปูนแหงกจ็ะนํามาทาสีแตงลงดินสอพอง แลวดวยกระดาษทรายจนกวาผิว

จะเรียบเนียน และมสีีที่ใกลเคียงกับผิวหนาคน เมือ่มีใบหนาที่เนียนแลวกเ็ริม่แตงหนาแตงตา สีที่ใชใน

การแตงหนาแตงตา สีทีใ่ชในการแตงหนา เขียนค้ิว วาดตา ทาปาก เปนสปีระเภทสโีปสเตอรและสฝีุน 

ใชพูกันทาหลาย ๆ ช้ัน แลวขัดแตงดวยกระดาษทรายจนดูเหมือนจรงิ ลูกตาทีส่ดใสแวววาวน้ันใชตา

แกวที่ผานการขัดจนใส สวนของมือและขาก็เชนกันตองขัดจนเรียบเนียน เมือ่ไดตัวหุนที่งามเพียบ 

พรอมสมบูรณแบบ จึงนําหุนมาแตงองคทรงเครื่องตามเรื่องราวที่จะนําเสนอวาตองใชตัวละครเปน 

ใครกันบาง 

1.6.2 นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) หมายถึง เปนคณะการแสดงหุนละครเล็กของ 

ครูสาคร ยังเขียวสด หรอื “โจหลุยส” และครอบครัว ไดจัดใหมีการแสดงตอสาธารณะ ครัง้แรก 

เมื่อ ป พ.ศ. 2528 เพื่อเปนการอนุรักษศิลปะการแสดงและการทําหุนของไทย โดยสมเด็จพระเจา 

พี่นางเธอเจาฟากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร พระราชทานช่ือโรงละครโจหลุยสวา 

“นาฏยศาลา หุนละครเล็ก” และไดทรงเปนองคอุปถัมภ “มลูนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก”  

1.6.3 การตลาดการทองเที่ยว หมายถึง การศึกษาความตองการของนักทองเที่ยว (อุปสงค) 

และการจัดองคประกอบที่สําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (อุปทาน) ใหสอดคลองกบัอุปสงค

โดยใหความสําคัญของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนาย การสงเสรมิการตลาด 

1.6.4 ตลาดการทองเที่ยว (Tourism Market) เปนการแสดงออกซึ่งอุปสงคทางการ

ทองเที่ยว (Tourism Demand) ซึ่งกห็มายถึงตัวนักทองเที่ยวน่ันเองทั้งน้ีจัดเปนองคประกอบที่สําคัญ

ในธุรกิจการทองเที่ยวโดยทั่วไปจะเนนพฤติกรรมนักทองเที่ยวไมวาจะเปนลักษณะของนักทองเที่ยว 

การกระจายของนักทองเที่ยวกิจกรรมตาง ๆ ของนักทองเทีย่วฤดูกาลทองเที่ยวความคาดหวังและ

ทัศนคติของนักทองเที่ยวโดยในกระบวนการจัดการไดหมายความรวมถึงการสงเสริมและการ

พัฒนาการขายและการใหบริการนักทองเที่ยวดวย 

1.6.5 การวางแผนทางการตลาดทองเที่ยว หมายถึง การบรหิารแนวความคิดทางดานสวน

ประสมทางการตลาดตลอดจนสวนประสมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาดการทองเที่ยว เพือ่ใหเกิดการ

ซื้อขายสินคาอยางรวดเร็ว เพิม่ข้ึนและตอเน่ือง จนสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ตอบสนอง

ความตองการและสรางความพงึพอใจใหลกูคา 

1.6.6 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค หมายถึง การทองเที่ยวทีม่อบโอกาสใหกับนักทองเที่ยว

พัฒนาศักยภาพการสรางสรรคตนเองผานการมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูดวยประสบการณจริงที่

เปนไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปาหมายที่ไดทองเที่ยว 
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1.6.7 การทองเที่ยวเฉพาะเรื่อง (Special Interest Tour) การทองเที่ยวสําหรับผูที่มีความ

สนใจพเิศษในกิจกรรมหรือแหลงทองเที่ยวประเภทใดประเภทหน่ึง อาจมผีูเช่ียวขาในสาขาน้ัน ๆ เปน

ผูนําไป เชน การเที่ยวชมศิลปะ การทองเที่ยวที่เนนดานอาหาร การทองเที่ยวเพื่อชมละคร การดํานํ้า 

การเรียนทําอาหารไทย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาครั้งน้ี ไดประมวลแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการกลยุทธทางการตลาด

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไวหลายประการ อีกทัง้ไดศึกษางานวิจัย หนังสอื และเอกสารทีเ่กี่ยวของกบั

งานวิจัยในครั้งน้ี โดยมีแนวคิดดังตอไปน้ีคือ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยว 

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการตลาดและการตลาดการทองเที่ยว 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและการสื่อสารทางการตลาด 

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5 คําอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย 

โดยรายละเอียดในแตละสวนที่กลาวมาขางตนมสีาระสําคัญดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยว 

ฮอลโลเวย (Holloway, 1983, p. 3) กลาววา “การทองเทีย่วคือการที่คนเดินทางออกจากที่

พักหรือที่ทํางานไปยังสถานที่อื่น ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ และคนเหลาน้ีจะทํากิจกรรมตาง ๆ ระหวาง

พักอาศัยช่ัวคราวในสถานที่ทองเที่ยววัตถุประสงคในการเดินทางตองการไปเย่ียมญาติมิตรหรือ

ทองเที่ยว” 

 คอทแมน (Coltman, 1989a, p. 3) กลาววา “การทองเที่ยวหมายถึงความสัมพันธซึ่งเกิดข้ึน

จากความเกี่ยวของซึ่งกันและกันระหวางนักทองเที่ยว ผูจัดบริการดานการทองเที่ยว หนวยงานของ

รัฐบาลในทองถ่ิน และประชาชนในแหลงทองเที่ยว ความเกีย่วของสัมพันธขององคประกอบทัง้ 4

ประการดังกลาวแลว ตองกระทําอยางตอเน่ืองเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจในความหมาย

ดังกลาวแลวการทองเที่ยวเปนผลรวมของกิจกรรมทีเ่กิดจากการผสมผสานในการใหบรกิารตาง ๆ  

แกนักทองเที่ยวอันเกิดจากหนวยงานของรัฐบาล เชน ระบบการคมนาคม การสื่อสาร ระบบความ

ปลอดภัย ฯลฯ การบรกิารของภาคเอกชน เชน การจัดทีพ่ัก ราน อาคาร รานขายของที่ระลึกการจัด

นําเที่ยวหรอืสิง่อํานวยความสะดวกอื่น ๆ และประการสุดทาย คือ การตอนรับดวยไมตรจีิตของ

ประชาชนในทองถ่ินอันเปนแหลงทองเที่ยว” 

องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: W.T.O) ไดใหความหมายของการ

ทองเที่ยวดังน้ี “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying 

in places outside their usual environment for not more than one consecutive year 

for leisure, business and other purpose.” โดยสามารถสรุปไดคือ การทองเที่ยวน้ัน หมายถึง 
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การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการช่ัวคราว (ไมมากกวา 1 ป ติดตอกัน) 

เดินทางดวยความสมัครใจเพื่อการพักผอนหยอนใจ ติดตอธุระและวัตถุประสงคใด ๆ ก็ได แตไมใช

เพื่อการประกอบอาชีพ หรอืหารายได (Tourism of World, ม.ป.ป.)   

พอนด (Pond, 1993, p. 35) กลาววา “การทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 

การจัดบรกิาร และการอํานวยความสะดวก เพื่อใหเกิดความสุขสบายในการเดินทาง” 

เดวิดสัน (Davidson, 1993, p. 2) กลาววา “การทองเที่ยวหมายถึงการเดินทางออกจาก 

บานพักเปนการช่ัวคราวระยะเวลาสั้น เพือ่ไปเย่ียมญาติมิตรหรือวัตถุประสงคอื่น ๆ ทางดานการ

ทองเที่ยว เชน การพักผอน เลนกีฬา การประชุมสัมมนา ฯลฯ” 

 ไพฑูรย พงศะบุตร และวิลาสวงศ พงศะบุตร (2542) ไดใหความหมายของการทองเที่ยว 

(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ตางถ่ินซึง่ไมใชเปนที่พํานักอาศัยประจําของบุคคล

น้ัน และเปนการไปเยือนช่ัวคราวโดยไมใชเพื่อเปนการประกอบอาชีพหารายได 

สํานักงานพฒันาการทองเที่ยว (2546) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวคือลักษณะของ 

การเดินทางเพื่อผอนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณแปลกใหม โดยมีเงื่อนไขวา การเดินทาง

น้ัน เปนการเดินทางเพียงช่ัวคราว  

จากคํานิยามและความหมายของการทองเที่ยว (Tourism) ไดใหความหมายไวขางตนสรปุได

ดังน้ี “การทองเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษยจากสถานที่ใดสถานทีห่น่ึงไปยังอีก

สถานที่หน่ึง หรอืการเดินทางจากถ่ินพํานักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจ

ไป และเปนการเดินทางดวยเหตุผลของการทองเที่ยวมิใชเพือ่การประกอบอาชีพ หรือหารายได เชน 

การเดินทางเพื่อการพักผอน การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทาง

เพื่อเย่ียมเยือนญาติพี่นอง หรือเพื่อน การเดินทางเพือ่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

ภายใตความหมายของการทองเที่ยวจงึสามารถแยกองคประกอบของการทองเที่ยวไดดังน้ีโดย 

ดิคแมน (Dickman, 1996 อางใน วิภาวี อินทราคม, 2553) กลาวถึงองคประกอบของแหลงทองเที่ยว 

และผลิตภัณฑการทองเที่ยวไววาแหลงทองเที่ยวและผลิตภัณฑการทองเที่ยว (Tourist Destination 

and Tourism Product) จําเปนตองประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก หรือองคประกอบ 5A คือ  

สิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ (Amenity) ที่พัก (Accommodation) และกิจกรรมตาง ๆ (Activity) 

1) สิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) จัดเปนองคประกอบทีม่ีความสําคัญอยางย่ิงเพราะ

เปนสิ่งทีจู่งใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว ณ สถานที่น้ัน ซึ่งแหลงทองเที่ยวสามารถแบงแยก

เปนสถานที่สําคัญทางศาสนาหาดทรายชายหาดภูเขาอุทยานแหงชาติเทศกาลตาง ๆ หรือสถานที่ที่มี

ความสวยงามเปนเอกลักษณ และเปนที่โดงดังและโดยทั่วไปแหลงทองเที่ยวทีม่ีช่ือเสียงมักจะมีสิง่ 
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ดึงดูดใจมากกวา 1 อยาง เชน ภูเก็ต ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย เชน หาดทราย กิจกรรมทางนํ้า 

สถานบันเทิงตาง ๆ รวมทั้งสถาปตยกรรมที่นาสนใจ 

2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) ความสะดวกสบายทําให

นักทองเที่ยวหรือคนเดินทางเขาไปถึงสถานที่ไดรวดเร็วปลอดภัย และสะดวกสบายมากย่ิงข้ึนแหลง

ทองเที่ยวตองมรีะบบขนสง ซึ่งประกอบดวยเสนทางพาหนะสถานีและผูประกอบการขนสงมี

วัตถุประสงคในการลําเลียงคน และสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง 

3) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) ซึ่งหมายถึงสิง่อํานวยความสะดวก 

และสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานตอนักทองเที่ยว เชน สาธารณูปโภค นํ้า ไฟ โทรศัพท หองสุขา และ  

สิ่งอํานวยความสะดวกที่นักทองเที่ยวมีความจําเปนตองใช เชน โรงพยาบาล ธนาคาร สํานักงาน

ไปรษณีย การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความสําคัญเชนกัน 

4) ที่พัก (Accommodation) แหลงทองเที่ยวควรมจีํานวนที่พกัที่เพียงพอพรอมทั้ง

มีความหลากหลายดานราคา และการบริการที่เหมาะสมตอสถานที ่และทีพ่ักควรอยูไมไกลจากแหลง

ทองเที่ยวมากนัก 

5) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) ที่นักทองเที่ยวสามารถกระทําในชวงเวลาที่พํานักและ

ทองเที่ยว ณ สถานที่น้ัน เพื่อทําใหการทองเที่ยวและชวงเวลาพักผอนของนักทองเที่ยวนาสนใจมาก

ข้ึนและกิจกรรมตาง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกบัความตองการของนักทองเที่ยว เชน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจบัจายใชสอย กิจกรรมทางทะเล เชน ดํานํ้า วายนํ้า เปนตน 

ในสวนของ คอลเลียร และฮอลราเวย (Collier & Harraway, 1997, p. 18) ไดกลาววา  

การทองเที่ยวจะตองมีองคประกอบที่จะบรรลุความสําเร็จหรือวัตถุประสงคข้ึนอยูกบัปจจัย 3 ประการ 

หรือ 3As ไดกลาววาการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขาชมหรือใชบริการน้ันตองมีองคประกอบอันสําคัญ

หลายประการ คือ  

1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เชน ความสวยงามตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 

โบราณสถาน ฯลฯ อันเปนปจจัยหลักทีส่ําคัญที่สุดของทรพัยากรการทองเที่ยวที่ตองมสีิ่งดึงดูดใจ 

อยางใดอยางหน่ึงในการที่นักทองเที่ยวจะเดินทางไปเย่ียมเยือน 

2) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งที่จะบริการนักทองเที่ยวที่เขา

มาทองเที่ยวใหเกิดความประทบัใจสะดวก และอยากมาทองเที่ยวอีกหรือพกัอยูนานข้ึน  

3) การเขาถึงพื้นที่ (Accessibility) หมายถึง การคมนาคมเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่

ตองมีเสนทางหรือโครงขายคมนาคมทีส่ามารถเขาถึงพื้นที่น้ันตลอด จนสามารถติดตอเช่ือมโยงกัน

ระหวางแหลงทองเที่ยวกบับริเวณใกลเคียงจะเห็นวาแหลงทองเที่ยวทีส่ามารถเขาถึงได โดยมีปจจัย

คมนาคมที่สะดวกก็จะมีนักทองเที่ยวนิยมเขาไปทองเที่ยวมาก แตถาแหลงทองเที่ยวอยูไกลและไมมี

การคมนาคมเขาถึงไดสะดวกเพียงพอก็จะทําใหแหลงทองเทีย่วน้ันลดความสําคัญลงโครงการศึกษา 
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วิจัยมนุษยและสิ่งแวดลอมกลาววานอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน แลวองคประกอบดาน

การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing) เปนอกีปจจยัหน่ึงทีส่ําคัญทีจ่ะชักนําใหนักทองเที่ยว

เขามาทองเที่ยวเพราะการตลาดทองเที่ยว หมายถึง ความพรอมทีจ่ะทําใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย

เดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตนแลว ใชทรัพยากรการทองเที่ยวทัง้ดานสิง่ดึงดูดใจ 

สิ่งอํานวยความสะดวก และการบรกิารซึง่การตลาดการทองเที่ยวอาจทําได 2 วิธี คือ การใหบริการ

ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสือ่ตาง ๆ เปนตน 

องคประกอบดังกลาวขางตน เปนปจจัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยวซึง่ผูเกี่ยวของตองพจิารณาใน 

ปจจัยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับรูปแบบลกัษณะการทองเที่ยวเพราะการทองเที่ยวแตละประเภทม ี

ความแตกตางกันไป เชน การทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

(Eco Tourism) การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 

Tourism) และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เพื่อไมใหสงผลกระทบตอทรพัยากร 

การทองเที่ยว หรือการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรมทองถ่ินจงึตองมกีารบรหิารจัดการ 

ใหเหมาะสม 

บูฮารสิ (Buhalis, 2000) ไดกําหนดสถานทีท่องเที่ยวที่มผีลติภัณฑการทองเที่ยวและการ

บริการรวมอยูดวยกัน ซึ่งช่ือเสียงของจุดหมายปลายมผีลตอการเลือกสถานที่ โดยมีขอกําหนดไว 6 

ประการ ประกอบดวย 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) 2) การเขาถึง (Accessibility) 3) สิ่งอํานวยความ

สะดวก (Amenities) 4) บรรจุภัณฑ (Packages) 5) กิจกรรม (Activities) 6) บริการเสริม (Ancillary 

Services) 

คุณลักษณะของแหลงทองเที่ยววาแหลงทองเที่ยวเปนการผสมผสานระหวางผลิตภัณฑ

ทางการทองเที่ยวประสบการณและการนําเสนอทรัพยากรทีจ่ับตองไมไดอื่น ๆ แกผูบริโภค สิ่งสําคัญ

คือแหลงทองเที่ยวเปนสถานทีซ่ึ่งนักทองเที่ยวจะเดินทางมาเย่ียมชมหรอืพักอาศัย ดังน้ันแหลง

ทองเที่ยวควรประกอบดวย 6 ประการ (6A’s) (Pike, 2009)  

1) ความสามารถในการจัดโปรแกรมการทองเที่ยว (Available Package) เปนการ

จัดการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวรูสึกถึงความสะดวกรวดเร็ว รูถึงแหลงทองเที่ยวในสถานที่ทีจ่ะ

เดินทางไป เพื่อใหครอบคลุมกบัวัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยว  

2) ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) การมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่

เหมาะสม เชน สนามบิน ระบบการคมนาคม ตลอดจนบรกิารดานอุตสาหกรรมขนสง เชน การขนสง 

ทางอากาศ ทางบกและทางนํ้า มีการอํานวยความสะดวกใหนัก ทองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย

ปลายทางหรือแหลงทองเที่ยว (Attraction) ไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
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3) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) นับเปนองคประกอบที่มีความสําคัญที่สุดเพราะเปนจุด

ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวอาจเปนแหลงธรรมชาติที่มีความโดนเดน 

หรือแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร  

4) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ไดแก โรงแรม รสีอรท และโฮมสเตย Bed 

& Breakfast และ Guest House โดยที่พักแรมประเภทตาง ๆ จะมสีิ่งอํานวยความสะดวกในระดับที่

แตกตางกัน ซึ่งจะทําใหมีราคาและบริการในระดับตางกันอกีดวยเชน ภัตตาคาร บาร ฟตเนสเซ็นเตอร

สระวายนํ้า ซาวนาและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  

5) กิจกรรม (Activities) นับเปนองคประกอบทีส่ําคัญ การทองเที่ยวมิไดหมาย 

เพียงแคการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรียความงดงามของปาไมธรรมชาติหากความสําคัญ

สําหรับผูมาเยือน คือการไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ อาทเิชน การเดินปา เพื่อศึกษาระบบนิเวศ  

การลองแกง การปนหนาผา การดํานํ้า ตลอดจนการรวมทํากิจกรรมรวมกบัชุนทองถ่ิน เชน การทอผา 

การปลูกขาว การรวมพิธีบายศรสีูขวัญกิจกรรมทัง้หมดเปนประสบการณที่อยูในความทรงจําของ

นักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน  

6) การใหบริการของแหลงทองเที่ยว (Ancillary Service) ไดแก แหลงทองเที่ยวทีมี

การให บริการดานรานอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย สถานีบริการนํ้ามัน รานคา รานขายของทีร่ะลึก  

หองสุขา  

นอกจากน้ันสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดสรปุองคประกอบ 

การทองเที่ยวไวอยางนอย 6 ประเภท ดังน้ี 

(1) ผูมาเยือน (Visitor) หมายความรวมถึง “นักทองเที่ยว” (Tourist) ที่

เดินทางเขามาพักคางคืน และ “นักทัศนาจร” (Excursionist) ที่เดินทางเขามาแตไมไดพักคางคืน 

(2) แหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติสถานทีส่ําคัญทางโบราณคดีประวัติศาสตร และศาสนา ลักษณะสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ ที่สรางสรรคข้ึน เปนตน ซึ่งเปน

แมเหล็กดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว 

(3) โครงสรางพื้นฐาน และโครงสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ

ดานการทองเที่ยว เพือ่ใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางและติดตอสื่อสารระหวางกันไดโดยสะดวก 

รวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลา และไดรบัความสะดวกในเรือ่งอาหารการกิน พาหนะในการเดินทาง

ทองเที่ยวภายในประเทศการรักษาพยาบาลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน 

(4) องคกรภาครัฐซึ่งมีนโยบายสนับสนุน และสงเสริมการทองเทีย่วใน

ขณะเดียวกนัก็ดูแลรกัษาระมัดระวังไมใหการทองเที่ยวสงผลกระทบหรือทําความเสียหายใหแก

สิ่งแวดลอม สังคมวัฒนธรรมประเพณีและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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(5) องคกรภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกจิหลากหลายเพื่อใหบรกิารและอํานวย

ความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหเกิดความพงึพอใจ ประทับใจและสนใจเดินทางกลบัมาทองเที่ยวอีก 

(6) ประชาชนในทองถ่ินหรือในแหลงทองเที่ยวซึ่งเปนเจาของทรพัยากร

การทองเที่ยวหรือเปนผูมสีวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และมีสวนสรางความประทับใจ 

หรือไมประทับใจใหกบันักทองเที่ยว 

แนวคิดการจัดการทองเที่ยว 

 ในการจัดการทองเที่ยวมแีนวคิดของนักวิชาการไดใหความหมายหลายทานทั้งกลุมของ

นักวิชาการไทย และนักวิชาการตางชาติดังเชน มนัส สุวรรณ (2544) กลาววา การจัดการทองเที่ยว 

หมายถึง การกระทําอยางมีเปาหมายที่สอดคลองกับหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ย่ิงไป

กวาน้ียังตองคํานึงถึงสภาพที่แทจรงิ รวมทัง้ขอจํากัดตาง ๆ ของสังคมและสภาพแวดลอม การกําหนด

แนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดีตองคํานึงถึงกรอบความคิดที่ไดกําหนดไว  

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) กลาววา การจัดการทองเที่ยว หมายถึง การวางแผนกาทองเที่ยว

และดําเนินการใหเปนไปตามแผน โดยมีการจัดองคการการบรหิารงานบุคคล การอํานวยการ และการ

ควบคุมอยางเหมาะสม เพือ่ใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไวพรอมทั้งมีการประเมินผลการทองเที่ยวดวย 

จากแนวคิดการจัดการทองเที่ยวนํามาสูการคํานึงถึงหลกัการและแนวทางบรหิารจัดการ 

การทองเที่ยวดังตอไปน้ีคือ วรรณพร วณิชชานุกร (2540) กลาววา ในการบรหิารจัดการทรัพยากร

ดานการทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ควรจะมีรปูแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือระดับ

แนวนอนซึ่งประกอบดวย หนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ และระดับแนวต้ังคือ หนวยงายของ 

รัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมทัง้องคกรที่ไมใชของรัฐบาล แตมีบทบาทสําคัญใน 

การเปนตัวแทนปกปองผลประโยชนสวนรวม ในสวนของ จฑุามาศ จันทรัตน (2544 อางใน มนัสสินี 

บุญมีศรีสงา, 2557) กลาววา ในการทองเที่ยวของไทยจะกาวไปสูทศวรรษหนาอยางมีมาตรฐาน และ

สามารถแขงไดในระดับสากล ผูบริหารจัดการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรตอง

มองการทองเที่ยวอยางเปนระบบและตระหนักถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของระบบเพราะทุก

สวนลวนมีความสําคัญและจําเปนตองพจิารณา 2 เรื่องหลัก โดยเช่ือมโยงระบบการทองเที่ยว ซึ่ง  

ลิเพอร (Leiper, 1979 อางใน มนัสสินี บญุมีศรสีงา, 2557) กลาววา การทองเที่ยวไมใชเปน

อุตสาหกรรม แตเปนระบบเริ่มตนจากนักทองเที่ยวมีความตองการในการเดินทางทองเที่ยวดวย

เหตุผลและแรงกระตุนแตกตางกันไปจากน้ันจึงเริ่มหาขอมลูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ แลว 

จึงตัดสินใจเดินทางจากที่อยูเดิม โดยอาศัยการคมนาคมรปูแบบใดรปูแบบหน่ึงไปยังจุดหมาย

ปลายทาง และ ณ จุดหมายปลายทางแหงน้ันนักทองเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณจาการเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ มากมายลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑการทองเที่ยว ซึง่ ลิเพอร (Leiper, 1979  
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อางใน มนัสสนีิ บุญมีศรีสงา, 2557) กลาววา ผลิตภัณฑการทองเที่ยวมีลกัษณะเปน “Partial 

Industrialization” มี 2 สวน คือ 

1) เกี่ยวของกบัการแลกเปลี่ยน โดยนักทองเที่ยวซือ้บริการจากภาคเอกชน 

2) ไมมีการแลกเปลี่ยน ไมไดมีไวเพื่อขาย แตหากเปนสาธารณสมบัติ เชน ชายหาด

ที่สวยงามคนไทยที่มีความเอื้ออาทร วัฒนธรรมไทยที่มีความเปนเอกลกัษณ สิ่งเหลาน้ีอยูนอกเหนือ

การควบคุมของภาคเอกชน และเปนสวนที่ตองแบงปนและใชรวมกันระหวางนักทองเที่ยวและเจาของ

บาน ซึ่งสวนน้ีทําใหผลิตภัณฑการทองเที่ยวมลีักษณะแตกตางจากการขายสินคาอื่น ๆ เพราะจะตองมี

การพึ่งพาอาศัยกัน ตองอาศัยความรวมมอือยางใกลชิด การทองเที่ยวจึงจะนําประโยชนไปสูทกุฝาย

อยางแทจริง 

อดิคารร ิ(Adhikari, 1995) ไดเสนอรูปแบบการจัดการการทองเที่ยว (7-S Model) เพื่อมา

ปรับใชกบัการทองเที่ยวไวดังน้ี 

1) Strategy หมายถึง กลยุทธที่สะทอนใหเห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหวาง

วัตถุประสงค การจัดลําดับความสําคัญ การควบคุม และขอบเขตของกจิกรรมตาง ๆ ของการทองเที่ยว

เชิงอนุรกัษ โดยการเลือกกลยุทธที่เหมาะสมทีสุ่ด ซึ่งตองประกอบไปดวยกลยุทธในการวางแผน  

การดําเนินงานที่สามารถปฏิบัติได และตองเปนไปตามนโยบายของการทองเที่ยวแหงชาติดวย 

2) Structure หมายถึง โครงสรางในองคกรซึ่งควรจะเกี่ยวของกับการจัดลําดับข้ัน

และการแบงหนาที่ใหเหมาะสม เพราะโครงสรางที่ดีจะเปนกุญแจทีส่ําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการ

จัดการการทองเที่ยว 

3) System หมายถึง ระบบในการจัดการการทองเที่ยวซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุม

ไปถึงระบบการจัดการขอมลู ระบบการดําเนินงาน การปฏิบติัการ การเงิน การจัดการทรพัยากร

มนุษยการตลาดและระบบอื่น ๆ ดวย โดยทุกระบบตองมีการประสานรวมมือกันและมีความสัมพันธ

กันในทุกข้ันตอน 

4) Staff บุคลากรนับเปนสวนสําคัญทีท่ําใหเกดิการดําเนินการตาง ๆ สําเรจ็ลุลวง 

ไปดวยดี โดยเฉพาะบุคคลทีท่ําหนาทีบ่รกิารนักทองเที่ยวจะตองพิจารณาอยางรอบคอบโดยจัดสรร

บุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความผูกพันกบังาน มีความรับผิดชอบ ใหความชวยเหลือ

นักทองเที่ยวดวยความเต็มใจ มีความจริงใจซื่อสัตย ทํางานดีประสพผลสําเร็จและสามารถทําให

นักทองเที่ยวพึงพอใจเปนสําคัญ 

5) Skill ในการทํางานทกุอยางตองอาศัยความชํานาญ งานจึงจะมีประสทิธิภาพ 

โดยข้ึนอยูกับปจจัย 3 อยาง คือ ความรู ทักษะ และทัศนคติตองาน 

6)  Style การรวมกันระหวาง Staff และ Skill แตละคนจะมรีปูแบบในการ

ดําเนินงานที่ตางกัน โดยปกติแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
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6.1) Autocratic Style หรือ Top Down Style  

6.2)  Democratic Style หรือ Bottom - Up 7 Share การแบงปน

แลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็น ความรูซึ่งนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวไดดีที่สุด 

 

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการตลาดและการตลาดการทองเที่ยว 

จากการศึกษาแนวกลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละคร เล็กโจหลุยส

น้ันสิ่งหน่ึงทีส่ําคัญทีผู่ศึกษามองเห็นคือเรื่องของความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวของกบัดารตลาดและ

ตลาดการทองเที่ยว ซึ่งเปนการศึกษาหลักในหัวขอการศึกษาของผูศึกษาโดยไดมีนักวิชาการทั้งในไทย

และตางประเทศไดใหความเห็นเกี่ยวกบัการตลาด และเสนอแนวคิดทางการตลาด เพื่ออธิบายในงาน

ช้ินน้ีทางผูศึกษาไดทําการสรุปและหาความหมาย แนวคิด และการศึกษาเรือ่งการตลาดเพื่อใหเกิด

ความเขาใจมากข้ึนโดยสรุปแนวคิดไดดังน้ีคือ 

ตลาดการทองเที่ยว (Tourism Market) เปนการแสดงออกซึ่งอุปสงคทางการทองเที่ยว 

(Tourism Demand) ซึ่งก็หมายถึงตัวนักทองเที่ยวน่ันเองทัง้น้ีจัดเปนองคประกอบที่สําคัญในธุรกิจ

การทองเที่ยวโดยทั่วไปจะเนนพฤติกรรมนักทองเที่ยวไมวาจะเปนลักษณะของนักทองเที่ยวการ

กระจายของนักทองเที่ยวกิจกรรมตาง ๆ ของนักทองเที่ยวฤดูกาลทองเที่ยวความคาดหวังและทัศนคติ

ของนักทองเที่ยว โดยในกระบวนการจัดการไดหมายความรวมถึงการสงเสริม และการพฒันาการขาย

และการใหบริการนักทองเที่ยวดวย  

คอเวล (Cowell, 1984) ไดอธิบายความหมายของการตลาดไววา เปนความพยายามของ

องคกรในการทีจ่ะสรางลูกคา เอาชนะใจลูกคา และรักษาลูกคาไวใหได ทั้งน้ีองคกรจะสรางสินคาและ

สามารถนําสงใหลูกคาตามที่ลกูคาตองการ 

คอทแมน (Coltman, 1989b) ไดอธิบายความหมายของการตลาดไววา เปนระบบการวิจัย

และการวางแผน ซึ่งจะทําใหการจัดดําเนินการกจิกรรมเปนไปอยางสมบรูณแบบ อันไดแก การวาง

นโยบาย กลยุทธและยุทธวิธีตาง ๆ สําหรับองคกร รวมทั้งขนาดและอันดับของการจัดการ รูปแบบ

ของการตกแตง บรรยากาศ วิธีการจัดการ การพยากรณ งบประมาณ การกําหนดราคา และการ

สงเสริมการตลาด 

คอทเลอร และอารมสตรอง (Kotler & Armstrong, 1994) ไดใหความหมายของการตลาด

ไววา เปนกระบวนการทางสังคมและการบริหาร ซึ่งบุคคลและกลุมบุคคล ไดรับสิ่งทีส่นองความ

จําเปนและความตองการของเขา จากการสราง การเสนอ และการแลกเปลี่ยนสินคามีมูลคากบับุคคล

อื่น แนวคิดการตลาดดังกลาววางอยูบนแนวคิดหลักที่วามนุษยมีความจําเปนและความตองการที่

สลบัซบัซอน (Needs, Wants and Demands) จากการพจิารณาแนวคิดที่วามนุษยแตละคนมีวิธีคิด  
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พิจารณาและคัดเลอืกปจจัย 4 ตามความพอใจและตามคุณคาที่ตางกัน (Value and Satisfaction) 

จากน้ันกจ็ะซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งเหลาน้ันข้ึน (Exchange, Transaction and Relationships) และ

ในเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเกิดข้ึนมาก ๆ ตลาดก็จะเกิด (Market) ซึ่งพอจะสรปุแนวคิดหลักทาง

การตลาดออกมาเปนแผนภูมิดังน้ี 

 

ภาพที่ 2.1: แนวคิดหลักทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: Kotler, P., & Armstrong, G.  (1994).  Principles of marketing (8th ed.).  Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 

ทามกลางธุรกจิทีเ่กิดข้ึนมากมาย และการแขงขันที่รุนแรง องคกรทีส่ามารถอยูรอดไดและ

ประสบความสําเร็จ มักจะมกีารวางแผนกลยุทธการตลาดขององคกรทัง้ระยะสั้นและ ระยะยาวไว 

โดยในการวางแผนกลยุทธการตลาดน้ัน จะมุงเนนลกูคาที่เปนกลุมเปาหมายเปนสําคัญ (Target 

Consumer) องคกรตองสามารถระบุวาลกูคากลุมเปาหมายคือใคร แลวแยกยอยลูกคาเหลาน้ันเปน

กลุมเลก็ ๆ (Segments) เพื่อสามารถสนองตอบความตองการของแตละกลุมได จากน้ันก็ออกแบบ

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม 
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สวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดที่นํามาผสมรวมกันเพื่อสรางสิง่ที่

ตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งประกอบไปดวย สินคา (Product) ราคา (Price) ชองทาง 

การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาด สามารถแสดงออกเปนแผนภูมิดังน้ี 

 

ภาพที่ 2.2: แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Kotler, P., & Armstrong, G.  (1994).  Principles of marketing (8th ed.).  Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 

คอทเลอร และอารมสตรอง (Kotler & Armstrong, 1994) ใหความหมายของสวนประสม

ของการตลาด (Marketing Mix) คือ ตัวแปรดานการตลาดที่สามารถควบคุมได 4 ประการ ซึง่ตองมา

ใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการใหกับตลาดเปาหมาย ไดแก 

1) ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิง่ทีส่ามารถสนองความจําเปน และความตองการของ 

มนุษยได 

2) ราคา (Price) สิ่งทีก่ําหนดมลูคาในการแลกเปลี่ยนสินคา หรอืบริการในรปูแบบ 

เงินตราเกี่ยวของกบัวิธีการกําหนดราคา นโยบาย และกลยุทธตาง ๆ 

 

Marketing Mix Product Variety 

Quality/ Design/ Features 

Brand Name/ Packaging 

Sizes/ Services/ Warranties/ 

Returns 

Channel 

Coverage/ Assortment 

Locations/ Inventory 

Transport 

 

Target Market 

Price 

List Price/ Discounts 

Allowances 

Payment Period/ Credit Terms 

Promotion 

Advertising 

Personal Selling 

Sales Promotion/ Publicity 
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3) การจัดจําหนาย (Place) หรือ Distribution การนําผลิตภัณฑออกสูเปาหมาย 

ประกอบไปดวย 2 สวน คือ ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution or Distribution) 

หมายถึง กลุมของสถาบัน หรือบุคคลที่ทําหนาที่นําผลิตภัณฑจากผลิตไปยังผูบรโิภค หรือผูใช คือ  

การพิจารณาเสนทางที่ผลิตภัณฑเคลื่อนยายจากผูผลิตผานคนกลางไปยังลกูคา และการกระจายสนิคา 

หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาที่มปีริมาณถูกตองไปยังสถานที่ที่ตองการและเวลาที่

เหมาะสม 

4) การสงเสรมิการตลาด (Promotion) การติดตอสือ่สารระหวางผูจําหนายและ

ตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑทั้งทีม่ีจุดมุงหมาย แจงขาวสาร ชักจูง ใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม

ซื้อ ซึ่งสามารถทําได 4 แบบ เรียกวา สวนประสมสงเสรมิการตลาด (Promotion Mix) หรือสวน

ประสมในการติดตอสือ่สาร (Communication Mix) เชน การโฆษณา (Advertising) การติดตอ 

สื่อสารแบบไมใชบุคคล (Non-Personal) โดยผานสื่อตาง ๆ และเสียคาใชจายในการโฆษณา เชน 

การโฆษณาผานหนังสอืพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร การขายโดยใช

บุคคล (Personal Selling) การติดตอสื่อสารทางการตลาดแบบเผชิญหนาระหวางผูขายและลกูคาที่มี

อํานาจซื้อ การสงเสรมิการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมทางการตลาดที่นอกเหนือจากการขาย

โดยบุคคล การโฆษณา และการประชาสมัพันธที่ชวยกระตุนการซื้อ และประสทิธิภาพของผูขาย เชน 

การลดราคา แลกซื้อ แจกตัวอยางสินคา แถมสินคาฟรี ชิงโชค และแจกคูปอง และการใหขาวเปนการ

เสนอขาวเกี่ยวกบัสินคา บริการแบบไมใชบุคคล โดยที่ไมตองเสียคาใชจายจากการเสนอขาว และการ

ประชาสมัพันธ (Publicity and Public Relation) ความพยายามที่ไดจัดเตรียมไวขององคกรเพื่อ  

ชักจูงกลุมสาธารณะใหเกิดความคิดเห็นหรอืทัศนคติที่ดีตอองคกร 

จากกลุมนักคิดที่ไดใหความเห็นในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดมาพอสงัเขปแลว ใน

งานวิจัยศึกษาในครั้งน้ีกลยุทธทางการตลาดทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวเปนหลกั จึงไดศึกษาเรื่องที่

เกี่ยวเน่ืองคือ สวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวเพือ่ใหสอดรับกบัการศึกษาในครั้งน้ีโดยศึกษาจาก

นักวิชาการที่นาสนใจโดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 คอทแมน (Coltman, 1989b) ไดรายงานไวใน องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism 

Organization) ที่ไดอธิบายถึงความหมายของตลาดการทองเที่ยวไวดังน้ีคือ ปรัชญาของการจัดการ

ทองเที่ยวใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว โดยการวิจัย การพยากรณ และการเลอืกสรร

สินคาทางการทองเที่ยวที่เหมาะสมกบัตลาด โดยบรรลุวัตถุประสงคและใหประโยชนสูงสุดตอองคกร 

 ตลาดการทองเที่ยว คือ การทองเที่ยวคือสินคาบรกิารทีม่ีลกัษณะแตกตางออกไปจากสินคา

โยทั่วไป กลาวคือเปนสินคาทีจ่ับตองไมได เปนสินคาที่ไมสามารถเกบ็รกัษาไวขายได การผลิตสินคา

บริการและการใหบริการตองเกิดข้ึนพรอมกัน ดังน้ันการดําเนินการทางการตลาดของการทองเที่ยว 
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จึงแตกตางออกไปจากสินคาทั่วไปดวย ทั้งน้ีการดําเนินการดานการตลาดการทองเที่ยวจะประสบ

ความสําเรจ็ไดน้ัน ก็ตอเมือ่องคกรมีความเขาใจที่ตรงกันในการดําเนินการเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลกูคา ภายใตความสามารถของสินคาทีอ่งคกรน้ันมีอยู (Malhotra & Miller, 1998) 

 วินิจ วีรยางกูร (2532) ไดใหความหมายของการตลาดการทองเที่ยวไวดังน้ีโดยสรปุวา คือ

ปรัชญาทางการจัดการที่มุงเนนไปสูการจัดการความตองการของนักทองเที่ยว โดยอาศัยกระบวนการ 

วิจัยทางการตลาด การพยากรณ การคัดเลอืกทรัพยากรการทองเที่ยวที่กําลังอยูในความตองการ 

เพื่อใหธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุด ในการเสนอบริกการแกนักทองเที่ยวตามเปาหมายที่กําหนด 

ฉลองศรี พมิลสมพงศ (2546, หนา 59) ไดกลาวถึง สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไวอยางนาสนใจ โดยไดอธิบายวา เปนองคประกอบหลาย ๆ อยาง

ที่ผูประการธุรกจิใชเปนเครื่องมือหรอืกลยุทธทางการตลาดที่สามารถควบคุมหรือพฒันาได (4P’s) 

และปจจัยทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา (นอกเหนือจาก 

4P’s) เพื่อใหธุรกจิทองเที่ยวประสบความสําเร็จซึ่งประกอบไปดวย 

1) ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก สินคาและบรกิารทกุอยางที่ประกอบธุรกิจเสนอขาย 

เชน รายการทัวรเหมา (Package Tour) เรือสําราญ (Cruise) 

2) ราคา (Price) คือราคาของสินคาและบริการ และการกําหนดราคา เชน ราคา

ทัวรยุโรป 9 วัน 3 ประเทศ 46,000 บาท เปนตน 

3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) เปนกระบวนการหรอื

ชองทางการจําหนายสินคาและบริการไปใหถึงลูกคาโดยเร็วและสะดวกที่สุด เชน การจัดจําหนายโดย

บริษัทตัวแทนจําหนาย (Travel Agent) 

4) การสงเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการทีจ่ะกระตุนใหลูกคา

ตองการซื้อสินคาและบริการเร็วข้ึน ซื้อจํานวนมากข้ึน เชน การโฆษณา (Advertising) การสงเสริม

การขาย (Sale Promotion)  

5) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแก บรรยากาศขณะซื้อ

ขายสินคาและบริการ และขณะทีลู่กคาบรโิภคสินคา ซึ่งสามารถสรางความรูสึกพอใจหรือไมพอใจได

ในทันที เชน การขายทัวรทีเ่คานเตอรของพนักงานขายกับลกูคา การพักในหองพักของโรงแรม 

6) กระบวนการซือ้ (Purchasing Process) คือ การศึกษาขอมูลทางการตลาด

เพื่อใหทราบถึงกระบวนการซื้อของนักทองเที่ยว และการเลอืกสรรผลิตภัณฑทีเ่หมาะกบักลุมตลาด

นักทองเที่ยว 

7) การจัดรวมผลิตภัณฑ (Packaging) หมายถึง การจัดรวมสินคาและบรกิารการ 

ทองเที่ยวหลายๆอยางที่เหมาะสมเขาดวยกันเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายธุรกจิ เชน รายการนําเที่ยว

แบบเบ็ดเสรจ็ (All-Inclusive Tour) 
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8) ความรวมมือทางธุรกจิ (Partnership/ Participation) หมายถึง การประสาน 

งานรวมมือกันทางธุรกิจระหวางผูซื้อ (Buyers) และผูขาย (Sellers) ในธุรกิจทองเที่ยวการรวมมือกัน 

เสนอขายสินคา และบริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและไดรับความพอใจสงูสุด  

โดยรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการบริการและระดับราคาที่เหมาะสม 

นอกจาก 8P’s ขางตน องคประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ยังมีอีก

หลายอยางที่ธุรกจิควบคุมไดยาก หรือควบคุมไมได เชนบุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 

ประชาชน (People) การเมือง (Politics/ Power) ซึ่งเปนองคประกอบที่มผีลกระทบตอสถานการณ

การตลาดทองเที่ยว การเพิ่มและลดจํานวนของนักทองเที่ยว 

ธนกฤต สังขเฉย (2550, หนา 143) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดในอุตสาหกรรม 

การทองเที่ยววา เมื่อทําความเขาใจความตองการของนักทองเที่ยว สิ่งหน่ึงที่มีความสําคัญในลําดับ

ตอมาคือ การหาทางตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่วซึ่งการตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวอยางมีประสทิธิภาพน้ัน จะตองใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 

4P’s ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด โดยคํานึงถึง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

ดังน้ี 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาและบริการ รวมทั้งแนวคิด บุคคล องคกร 

และอื่น ๆ โดยจะตองมุงจัดหาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว เชน การอํานวย

ความสะดวกเกี่ยวกบัการเดินทาง รายการนําเที่ยว มัคคุเทศก สถานที่ทองเที่ยว รวมทัง้ความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสินระหวางทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวดวย 

ราคา (Price) ผลิตภัณฑที่ไดจัดเตรียมไว เพื่อตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวน้ัน จะตองอยูภายใตระดับราคาที่นักทองเที่ยวจะเกิดความพงึพอใจและยินดีที่จะจาย

เพื่อใชบรกิารดานการทองเที่ยว ดังน้ันการกําหนดราคาขาย ควรคํานึงถึงความคุมคาและความ

คาดหวังที่นักทองเที่ยวตองการจะไดรับสินคาและบริการดวย 

ชองทางการจัดจําหนาย (Place) นอกจากผลิตภัณฑ และราคาที่จะตองสามารถ

ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายแลว สิง่หน่ึงที่ตอง 

ใหความสําคัญ คือ การบริหารชองทางการจัดจําหนาย หรือการดําเนินการเพื่อใหผลิตภัณฑการ

ทองเที่ยวสามารถไปสูนักทองเที่ยวภายใตเงือ่นไขดานเวลา และสถานทีท่ี่เหมาะสม มีความสะดวก 

ตอการซื้อ รวมทั้งตองสอดคลองกับการบรหิารดานผลิตภัณฑ และราคาที่กําหนดข้ึนดวย 
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การสงเสรมิการตลาด (Promotion) องคประกอบ 3 ประการ ที่กลาวขางตน

จัดเปนสวนสําคัญในการตอบสนองตอความตองการและกอใหเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑดาน 

การทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว แตถาขาดการติดตอสื่อสารและการกระตุนความตองการในสินคาและ

บริการไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย เพื่อใหทราบถึงคุณประโยชนและคุณสมบัติของสินคาระดับ

ราคา 

การจัดจําหนายแลว ยอมไมสามารถชักจงูและกอใหเกิดการตัดสินใจซือ้ได 

เพราะฉะน้ัน การโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทัง้การสงเสรมิการขายดวยกิจกรรมตาง ๆ จึงถือเปนอีก

องคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญในสวนประสมของตลาด ทัง้น้ีรูปแบบการสงเสริมการตลาดน้ัน 

สามารถปรบัเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย เชน การจัดกิจกรรม

ประชาสมัพันธใหทันตอการพฒันาระบบเทคโนโลยี และการจัดกจิกรรมสงเสริมการขายใหสอดคลอง

กับคานิยมและพฤติกรรมการซื้อของนักทองเที่ยว นอกจากน้ีกิจกรรมสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว

ยังตองมุงเนนการตลาดเพื่อความย่ังยืนดวย หากมีการกระตุนใหเกิดการใชทรัพยากรตาง ๆ มาก

เกินไปหรือใชไมถูกตอง จะเปนการทําลายทรัพยากรทีม่ีคุณคา และลดคุณภาพของผลิตภัณฑใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดเชนกัน 

การวางแผนทางการตลาดทองเที่ยว 

 ไดสรุปข้ันตอนในกระบวนการจัดการดานตลาดการทองเที่ยวไว 6 ประเด็น ดังน้ี (Seaton & 

Bennett, 1996) 

1) ศึกษาวาลูกคาคือใคร ตองการอะไร 

2) การศึกษาวิเคราะหสถานการณทั่วไป สภาพแวดลอม การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

3) การกําหนดวัตถุประสงค 

4) การวางแผนดําเนินการ โดยใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

5) การสรางขอกําหนดในองคกรเพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนได 

6) การประเมินผล 

ฉลองศรี พมิลสมพงศ (2542) ไดใหคําอธิบายกระบวนการการวางแผนการตลาดทองเที่ยวไว

อยางสงัเขป และอธิบายกระบวนการไดดังน้ี 

1) บทนํา (Introduction) เปนการอธิบายรายละเอียดสินคาและบริการ 

2) การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด (Market Situation Analysis) ไดแก 

การวิเคราะหสถานการณทั่วไป สภาพเศรษฐกจิ สังคม การวิเคราะหสถานการณของธุรกิจทองเที่ยว

ในตลาดปจจุบัน สถานการณธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวของ การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะหตลาด ทั้งผูซือ้ ผูผลิต สินคา การแขงขัน  
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การจัดจําหนาย พฤติกรรมการซื้อ และแนวโนม การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย 

(Market Segmentation and Target Market Identification)  

3) การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบาย

จุดมุงหมาย วัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objective) เพื่อเปนเครื่องช้ีทาง การวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑทางการตลาด (Product Positioning) การกําหนดกลยุทธสินคา ราคา ชองทาง 

การจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด โปรแกรมและแผนงาน 

4) การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation) คือ กระบวนการ

ประยุกตแผนการตลาดใหเปนแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับวัตถุประสงค มกีารรางรายละเอียดแผน 

ปฏิบัติการ และระยะเวลา ทัง้ระยะยาวและระยะสั้น 

5) การกําหนดงบประมาณการตลาด (Marketing Budget) ตองกําหนดเพื่อใหใช

การไดจรงิสําหรับกจิกรรมแตละอยาง โดยอาจกําหนดตามฐานะขององคกร ดูจากงบประมาณของ

คูแขง กําหนดตามเปอรเซ็นตของยอดขาย 

6) การควบคุมทางการตลาด (Marketing Control) หมายถึง การติดตามผลการ

ปฏิบัติงานทางการตลาดใหเปนไปตามแผนที่วางไว โดยอาจกําหนดโครงสรางของฝายการตลาดอยาง

ชัดเจน มีการระบุหนาที่ มกีระบวนการควบคุมและประเมินผลดวย 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสือ่สารและการสื่อสารทางการตลาด 

ความหมายของการสือ่สาร 

 แลมบ, แฮร และแม็คแดเนียล (Lamb, Hair & McDaniel, 1992 อางใน “ความหมายของ

การสือ่สารการตลาด”, ม.ป.ป.) ไดใหความหมายของการสื่อสารวาเปนการสรางความหมายรวมกัน

ของบุคคล โดยอาศัยสญัลกัษณหรอืสิง่ตาง ๆ ที่เขาใจกันทั่วไปเปนสื่อกลาง ซึง่บุคคลจะสราง

ความหมายรวมกันเพื่อแสดงความรูสึก ความคิด ขอเท็จจรงิ และทัศนคติ 

 เบลช (Belch, 1993 อางใน “ความหมายของการสื่อสารการตลาด”, ม.ป.ป.) ไดใหคํานิยาม

ของการสื่อสารวากระบวนการสรางความคิดรวมกัน หรือความคิดที่เปนหน่ึงเดียว ระหวางผูสงขาวและ

ผูรบัขาวสารการสือ่สารจะเกิดข้ึนไดจําเปนจะตองมีความคิดรวมกันบางอยางระหวางบุคคลสองฝาย 

โดยมีขาวสารหรือขอมูลสงผานไปจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึง หรือจากกลุมหน่ึงไปยังอีกกลุมหน่ึง 

 แมคเควล (McQuail, 2005) กลาววา การสื่อสาร หมายถึง การใหและการรบัความหมาย

การถายทอดและการรับสาร ซึง่รวมถึงแนวคิดของการโตตอบ แบงปน และมีปฏิสัมพันธกันดวย 

 สามารถสรปุไดวา การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารความคิด 

ขอเท็จจรงิ ความรูสกึระหวางบุคคลโดยอาศัยสญัลกัษณหรอืสิ่งตาง ๆ ทีเ่ขาใจกันทั่วไปเปนสื่อกลาง 
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เกิดข้ึนโดยการถายทอดสารจากบุคคลฝายหน่ึง ซึ่งทําหนาทีส่งสารผานสื่อตาง ๆ ซึ่งกระบวนการที่

เกิดข้ึนน้ันเพื่อสรางความเขาใจรวมกันหรือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง 

 ความหมายของการสือ่สารทางการตลาด 

 การสือ่สารทางการตลาดวาเปนกจิกรรมทีนั่กการตลาดไดกระทําข้ึน เพื่อถายทอดขาวสาร 

ที่สามารถกระตุน จูงใจไปยังกลุมเปาหมาย ทําใหเกิดการยอมรับและตัดสินใจซือ้ในที่สุด (Bovee, 

Houston & Thill, 1995) 

 เสรี วงษมณฑา (2540) ไดใหคํานิยามของการสือ่สารการตลาด วาเปนกระบวนการของ 

การพิจารณาแผนงานของการติดตอสือ่สารทางการตลาด ซึ่งมีการใชการจงูใจหลายรูปแบบกบั

กลุมเปาหมาย 

คอทเลอร และเคลเลอร (Kotler & Keller, 2005) ไดใหคํานิยามการสื่อสารทางการตลาด 

วาเปนความพยายามในการใหรายละเอียดเพือ่โนมนาวและเตือนผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

 กัลยา จยุติรัตน (2550) ไดกลาววา การสื่อสารทางการตลาด คือ กระบวนการสื่อสารทีม่ ี

การวางแผนใชเครื่องมือสือ่สารเพือ่แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาจากเจาของสินคาไปยังผูบริโภค

เปาหมายเพือ่ใหเกิดการรับรูจดจําและช่ืนชอบสินคา 

 จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดดังน้ี คือ การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง 

กระบวนการสื่อสารการตลาดที่ตองใชการจูงใจหลากหลายรปูแบบ เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ

การสงเสรมิการขาย การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงาน การจัดกจิกรรมตาง ๆ เปนตน เพือ่สื่อ

ความหมายถายทอดความคิดผานสือ่ตาง ๆ ไปยังกลุมเปาหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ  

โนมนาวและจงูใจผูบริโภคเกี่ยวกบัสินคาหรือบรกิาร และการรบัรูจดจํา ช่ืนชอบ และตองซื้อสินคา 

ในที่สุด 

 คอทเลอร และเคลเลอร (Kotler & Keller, 2009) กลาววา “การสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ IMC คือ การวางแผนสื่อสารทางการตลาดทีเ่พิ่มมูลคาของแผนโดยรวม การประเมินกล

ยุทธการสือ่สารตาง ๆ ทีละกลยุทธเชน การโฆษณาทั่วไป การตอบสนองโดยตรง การสงเสรมิการขาย 

การสมัพันธมวลชน แลวรวมกลยุทธเหลาน้ีเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันและเกิดผลอยางสูงสุดเพือ่ให

เกิดการผสมผสานกันอยางกลมกลืนของขอความ การที่บริษัทที่จะกาวไปสูการสือ่สารทางการตลาด

แบบบรูณาการ IMC จะตองพิจารณาการรับรูอยางสูงสุดของผูบริโภคทั้ง 360 องศา จากชองทางที่

แตกตาง เพื่อใหการสื่อสารสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในชีวิตประจําวัน” คือ การนําเครื่องมือ

การสือ่สารการตลาดหลายรปูแบบมาใชในการสื่อสาร เพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด 

(ในลักษณะสอดคลองและสงเสริมกัน สงผลใหเกิดความรับรูและนําไปสูพฤติกรรมของผูบริโภค) 
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คอทเลอร และเคลเลอร (Kotler & Keller, 2006, p. 496) เคยไดใหความหมาย การสือ่สาร

การตลาดแบบบรูณาการไววา การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการน้ัน เปนการวางแผนการสื่อสาร

การตลาด เพือ่การสื่อสารทั้งทางตรง และทางออมของผูบรโิภค เพื่อเขาใจในตราสินคาหรือแบรนด

น้ัน ๆ อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความสมัพันธอันดีกับผูบริโภค โดยวิธีที่ใชในการสื่อสารทางการตลาด

แบบบรูณาการ อาทิ การโฆษณาการสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธและแนะนําการสื่อสาร

แบบตาง ๆ เหลาน้ีมารวมกัน 19 เพื่อใหการติดตอสื่อสารมคีวามชัดเจน สอดคลองกลมกลืนและ 

มีผลกระทบมากทีสุ่ด โดยผานทางขาวสารตาง ๆ สอดคลองกับ สมวงศ พงศสถาพร (2549) ให

ความหมายการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการวา หมายถึง กระบวนการการพัฒนาและการนํา

องคประกอบของการสือ่สารการตลาดรปูแบบตาง ๆ ไปใชรวมกันเพื่อชวนเชิญโนมนาวใหลูกคา

กลุมเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรมใหคลอยตามคําเชิญชวนเหลาน้ัน โดยใชสื่อทุกประเภทอยางมี

ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารกบัลูกคากลุมเปาหมาย 

ชิมพ (Shimp, 2000, p. 124) ไดนิยามความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ 

วาเปนกระบวนการของการพัฒนาและการใชรูปแบบตางๆ ของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ

ผูบริโภคตามเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพือ่สรางผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

ความหมายเพิม่เติมเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการวา เปนการสื่อสารการตลาด 

ที่ไมไดเกี่ยวของเพียงการโฆษณา หรือการประชาสมัพันธเทาน้ัน แตเปนการทําความเขาใจในสิง่ที่

ผูบริโภคตองการอยางแทจรงิ (Russell & Lane, 2002, p. 391) จากน้ันจึงคิดและวางแผนใหการ

สื่อสารทัง้หมดขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกันขณะที่ ดันแคน (Duncan, 2005, p. 373) นิยาม

วาการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการเปนกระบวนการสรางคุณคาสําหรับตราสินคา (Brand Value) 

โดยตองมีกระบวนการประสานทํางานรวมกันของฝายตาง ๆ (Cross-Functional Process) เพื่อการ

สนับสนุนความสัมพันธกับลูกคา และผูที่มสีวนไดเสียขององคกร (Stakeholders) จากนิยามขางตน

ทําใหสามารถสรุปไดวา การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ เปนกระบวนการวางแผนใชเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบผสมผสาน 

 ลักษณะการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจากความหมายที่ไดศึกษาในหัวขอตาง ๆ ไวแลว 

สามารถสรปุไดวาการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการมลีักษณะดังน้ี (เสรี วงษมณฑา, 2547)  

1) การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการเปนกระบวนการในระยะยาวและตอเน่ือง 

ในการพัฒนาแผนตามหลักการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการน้ัน เปนการพฒันาเพื่อการสื่อสาร

การตลาดไมใชเปนเพียงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเทาน้ัน ดังน้ันการสื่อสารการตลาด 

เชิงบรูณาการจึงเปนกระบวนการที่ตองกระทําในระยะยาว และตองทําอยางตอเน่ือง 

2) การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการเปนการสื่อสารเพื่อตองการจูงใจ ซึ่งตองใช

การสือ่สารหลายรปูแบบรวมกันสิ่งสําคัญในการสือ่สาร เพื่อการจงูใจน้ันไมใชเพือ่สรางใหเกิดการรูจัก
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การยอมรับและการจดจําเทาน้ัน แตมเีปาหมายเพื่อใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมตามที่ธุรกิจตองการดวย 

ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภค 

3) เปาหมายของการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยเนนพฤติกรรมที่ตองการให

เกิดข้ึนซึ่งไมใชเพียงแคการสรางทัศนคติหรือการรบัรูใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดเทาน้ัน

แตจะตองพจิารณาวิธีการสื่อสารตราสินคาดวย โดยเนนวาจะสามารถสรางการสื่อสารตราสินคาได

นานเทาใด  

4) เนนทุกวิธีการสื่อสารตราสินคาในการวางแผนการสงเสรมิการตลาดตามหลกัการ

สื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ โดยจะตองครอบคลุมกจิกรรมที่ใชสื่อทัง้หมดและกิจกรรมที่ไมใชสือ่

ทั้งหมด 

โดยที่ คอทเลอร (Kotler, 2003, p. 630) ไดแบงเครื่องมือเปน 5 เครื่องมอืหลัก คือ  

การโฆษณา (Advertising) การประชาสมัพันธ (Public Relations) การสงเสริมการขาย (Sales 

Promotion) การใชพนักงานขาย (Personal Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

ซึ่งมีความสอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2540, หนา 25) ทีไ่ดใหคํานิยามการสือ่สารการตลาดเชิง

บูรณาการไววา เปนกระบวนการพจิารณาแผนงานของการติดตอสื่อสารทางการตลาดที่ตองใชการ

สื่อสาร เพื่อเปนการจูงใจหลายรปูแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง โดยเครื่องมือการติดตอสื่อสาร

การตลาด (Integrated Marketing Communication) เครือ่งมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการในปจจุบันน้ันมีมากมายหลากหลาย แตที่เปนรปูแบบที่นิยมใชกันมาก เพราะวาความคิด

ทางวิชาการใหม ๆ จะเกิดข้ึนเสมอ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

  1) การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบของการสรางการติดตอสื่อสารดาน 

ตราสินคา (Brand Contact) การโฆษณาใชในกรณีตอไปน้ี 

   1.1) ตองการสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ (Differentiate Product) 

อยางรวดเร็วและกวางขวาง 

   1.2) ตองการยึดตําแหนงครองใจสินคา (Brand Positioning) ตัวอยาง 

ตองการสราง Positioning วา โพรเทคสเปนสบูปองกนัแบคทีเรีย เคลียรเปนแชมพทูี่มีตําแหนง

ผลิตภัณฑวาเปน 2 in 1 ทั้งน้ีเคลียรสามารถยึดครอง Positioning การเปน 2 in 1 ไดดีโดยเนน

โฆษณา ดังน้ันโฆษณาจึงเปนสิ่งสําคัญ หากไมมกีารทําโฆษณาก็เหมอืนกับวาไมมกีรรมสิทธ์ิในตรา

สินคา 

   1.3) ใชการโฆษณาเมื่อตองการสรางผลกระทบ (Impact) ที่ย่ิงใหญ 

ตัวอยางโครงการบานจัดสรรทายาทเศรษฐีมีกลุมเปาหมายนอย แตเพื่อใหโครงการมีความย่ิงใหญถือ

วาเปนการโฆษณาใหมีผลกระทบทั้งดานภาพลักษณ (Image) และผลกระทบ (Impact) ทางดานการ

พูดคุยในกลุมลูกคา 
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    1.4) หากผลิตภัณฑหรือสินคาเปนทีรู่จัก และติดตลาดดีอยูแลว ไมตองให

ความรูกับคน (Educated) ตองการสรางความแตกตาง (Differentiation) ตองการยายตําแหนง

สินคา (Brand 21 Positioning) ลูกคามีพฤติกรรม และมีความตองการซื้ออยูแลว จึงไมตองเปลี่ยน

ความคิดของลูกคาก็ควรใชการโฆษณา เชน ยาสีฟนคอลเกต โฆษณาบาน คุณสมบัติบานจะไมคอย 

มีแนวความคิดใหม ๆ สิ่งเหลาน้ีนักการตลาดจงึไมตองเปลี่ยนโครงสรางความคิดของผูบริโภคใด ๆ 

เพียงสรางจุดขาย (Selling Point) ใหลูกคารูจัก (Awareness) และแสดงตําแหนงผลิตภัณฑ

(Positioning) ใหชัดเจน 

ลักษณะของการโฆษณา 

(1) การโฆษณาเปนการสื่อสารจงูใจ มีวัตถุประสงคเพื่อการจูงใจ

ใหเกิดพฤติกรรมการซื้อโดยวิธีการพูดการเขียนหรือการสื่อความหมายใด ๆ ที่มีผลใหผูบริโภค

เปาหมายคิดคลอยตามกระทําตามหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตามทีผู่โฆษณาตองการ 

(2) การโฆษณาเปนการจูงใจดวยเหตุผลจรงิและเหตุผลสมมติ

หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติทีเ่ปนประโยชนของผลติภัณฑ และการจงูใจโดยใชหลักการ

ตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา 

(3) การโฆษณาเปนการนําเสนอ สือ่สารผานสื่อมวลชนประเภท

ตาง ๆ ซึ่งสามารถเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบรกิาร ในระยะกวางไกลไดสะดวกรวดเร็วที่สุด 

ไปสูกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง ไปสูมวลชนอยางรวดเร็ว เขาถึงพรอมกันและทั่วถึง 

(4) การโฆษณาเปนการเสนอขายความคิดสินคาและบริการโดยใช

วิธีการจูงใจใหผูบรโิภคเกิดความพอใจเกิดทัศนคติที่ดีอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการซือ้สินคา

หรือบรกิารทีเ่สนอขาย 

(5) การโฆษณาตองระบผุูสนับสนุนหรอืตัวผูโฆษณา ซึ่งมผีลความ

เช่ือถือของผูบรโิภคสรางความเช่ือมั่น และแสดงใหเห็นวาเปนการโฆษณาสินคา (Advertising) มิใช

เปนการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda)  

(6) การโฆษณาตองจายคาตอบแทนในการโฆษณาในสื่อตาง ๆ 

เชน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร เปนตน ดังน้ันผูโฆษณาจะตองมี

งบประมาณเพื่อการโฆษณาสินคาหรือบริการตาง ๆ ดวย 

   2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนสิง่สําคัญมาก ซึ่งจะใชพนักงาน

ขายในกรณีตอไปน้ี 

   2.1) เมื่อสนิคาน้ันเหมาะสมกับการขายโดยใชพนักงาน เชน สินคาที่ขาย

ตามบาน (Door to Door Selling) ไมวา เครื่องใชไฟฟา เครื่องกรองนํ้า ประกันชีวิต รวมถึง

เครื่องสําอาง 
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   2.2) เมื่อลกัษณะสินคาตองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product 

Knowledge) เปนผลิตภัณฑที่มีความสลบัซบัซอนยากตอการเขาใจ ซึง่ไมสามารถถายทอดผาน

สื่อมวลชน (Mass Media) ไดสินคาพวกน้ี ไดแก เครื่องดูดฝุน เครื่องทํานํ้าแข็ง เครื่องจักร รถยนต

เครื่องยนต สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ จึงตองอาศัยพนักงานขายชวยอธิบายในเรื่องของวิธีการใชงาน 

หรือกระบวนการทํางานของสินคาน้ัน ๆ เพราะไมสามารถใชสื่อโฆษณาอธิบายไดชัดเจน 

   2.3) หนวยงานขายจําเปนตองใชในกรณีที่ สินคาน้ันตองการบริการที่ดี 

(Good Sales Services) ซึ่งจําเปนจะตองใชคนใหบรกิารประกอบการขายสินคาน้ันดวย โดยพนักงาน

ขายจะเปนผูบริการแนะนําติดต้ังซอมบํารุง ซึง่พนักงานขายในปจจบุันจะมีบทบาทสําคัญมากข้ึน 

  3) การสงเสรมิการขาย (Sale Promotion) มีวัตถุประสงคของการวางแผน ดังน้ี 

   3.1) การดึงลูกคาใหม (Attract New Users) กลยุทธที่จะดึงลูกคาใหมให

หันมาซื้อสินคาของเราน้ัน นักการตลาดตองหาวิธีหรือกลยุทธเพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการใชสินคาใหม

ใหกับผูบริโภค โดยวิธีการลด แลก แจก แถม ก็เปนวิธีหน่ึงทีจ่ะลดความเสี่ยงไดซึ่งเปนสิ่งทีจ่ะเอาชนะ

ความเฉ่ือยชา (lnershier) ในเรื่องการคิดเปลี่ยนแปลง 

   3.2) การรักษาลูกคาเกาไว (Hold Current Customer) กรณีที่คูแขงออก

ผลิตภัณฑใหมแนนอนวาลูกคาอาจจะมีความคิดอยากจะทดลองใชสินคาใหม และเกิดความสนใจมาก

ข้ึน ดังน้ันจะตองทําการปรบัปรุงและแกไขโดยทําใหไมเปนไปตามความคาดหมายทีลู่กคาต้ังไว 

(Dilute หรือ Off-Set) ซึ่งเปนการลดความเขมขนลงดานการสงเสริมการขาย ลูกคามีความสนใจใน

สินคาใหมแตยังไมแนใจในคุณภาพของสินคาน้ัน ซึ่งตราสินคาเกาที่ใชจนแนใจในคุณภาพแลวมีการ

สงเสริมการตลาดในกรณีการ เปลี่ยนใจของลูกคาจะทําไดยากมาก 

   3.3) การสงเสรมิลูกคาในปจจุบันใหซื้อสินคาในปรมิาณมาก (Load 

Present User) กรณีน้ีอาจจะไมเกี่ยวของกบัคูแขงขัน แตเกดิข้ึนเพราะไมแนใจวาลูกคา จะกลับมาซือ้

สินคาอีกหรือไม เชน นํ้ายาลางจานเมื่อผูบรโิภคใชหมดแลว ไมแนใจวาจะกลับมาซื้อสินคาอีกหรือไม 

สิ่งน้ีจึงเปนปญหาที่ตองแกไขโดยทําอยางไรลูกคาจงึจะซื้อสนิคาในจํานวนมาก เชน ใหคูปองมลูคา  

15 บาท กับนํ้ายาลางจานขนาด 10 บาท เพือ่ไปซื้อนํ้ายาลางจานขนาดแกลลอน 

   3.4) การเพิม่อัตราการใชผลิตภัณฑ (Increased Product Usage) เกิดข้ึน

เมื่อตองการใหผูบรโิภคใชสินคามากข้ึนกวาเดิมหรือใชอยางตอเน่ือง ตัวอยาง การสะสมไมล เพื่อใหใช

บริการจากสายการบินน้ันอยางตอเน่ือง บัตรเครดิตอาจกําหนดวาถาใครใชถึง 50,000 บาทภายใน  

3 เดือน จะไดของแถมโดยการสะสมคะแนน 

   3.5) การสงเสรมิการขายทําใหผูบรโิภคเกิดการยกระดับ (Trade Up) โดย

ใหซื้อสินคาที่มีมลูคาสงูข้ึน มีขนาดใหญข้ึน หรอืมีคุณภาพดีข้ึน ตัวอยาง ใหผูบริโภคนํารถยนตโตโยตา 

รุนเการุนใดก็ไดมาแลกซื้อรถยนตรุนใหม 
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   3.6) การเสรมิแรงการโฆษณาในตราสินคา (Reinforce Brand 

Advertising) เมื่อโฆษณาไปแลวควรใชการสงเสริมการตลาด เชน โปสเตอรโมบาย ปายแขวน แผน

พับ ใบปลิว ช้ันวางที่พูดได (Shelf Talker) เมื่อผูบรโิภคเดินผานก็จะพูดคุยกับผูบริโภค เปนการเพิ่ม

การรูจัก (Increased Awareness) และสรางผูรับขาวสาร (Audience Ship) เกิดความไดเปรียบบน

ช้ันวาง (Shelf Advantage) สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

  4) การใหขาวและการประชาสมัพันธ (Publicity and Public Relation) ใชกรณี

ตอไปน้ี 

   4.1) ใชการใหขาวและประชาสมัพันธเพื่อสรางภาพลักษณ (Image) ของ

สินคาเราใหเหนือกวาคูแขง ซึ่งคุณสมบัติอื่น ๆ อาจไมสามารถสรางไดเหนือกวาคูแขง อีกทั้งในดาน

คุณสมบัติตาง ๆ ของผลิตภัณฑอาจเทาเทียมกัน ภาพลักษณจึงเปนสิง่เดียวทีจ่ะสรางความแตกตางใน

ผลิตภัณฑไดดีเมือ่สิง่อื่นเทากันหมด ภาพลักษณจึงเปนสิ่งเดียวที่เหลืออยู เพือ่ใชสําหรับการตอสูกับ

คูแขงไดโดยใชเรื่องราว ซึ่งเปนสิ่งที่คูแขงขันจะเลียนแบบไดยากมาก ยกตัวอยางเชน ปูน SCG จะผลิต

ปูนใหมีคุณสมบัติตาง ๆ เทากบั TPI ทั้งทางดานคุณภาพ ความสามารถในการทํางาน และคุณสมบัติ

ตาง ๆ ไดแตแนนอนวา SCG ยอมมปีระวัติตํานานที่นาสนใจ ชวงระยะเวลายาวนานกวา 

   4.2) การประชาสัมพันธและใหขาว จะใชเมือ่ตองการใหความรูในตัวสินคา

กับผูบรโิภค สินคาบางชนิดตองอธิบายถึงคุณสมบัติเกี่ยวกบัสินคา จึงจะประสบความสําเรจ็ไดเมื่อ  

คนมีความรูในตราสินคาน้ันจึง สมมติวาขายเน้ือวากิว ซึ่งมรีาคาที่แพงกวาเน้ือวัวธรรมดา เน้ือสันใน

ธรรมดาราคากโิลกรัมละ 230 บาท เน้ือสหรัฐอเมรกิาขายกโิลกรัมละ 350 บาท เน้ือวากิวขาย

กิโลกรัมละ 2,250 – 4,000 บาท ในกรณีน้ีจะตองใหความรูในคุณสมบัติของเน้ือวากิวแกผูบริโภควา

เปนเน้ือช้ันเย่ียม ซึง่ไขมันที่แทรกอยูในเน้ือคลายกบัลายหินออน ย่ิงมีลวดลายมากข้ึนเทาใด รสหวาน

นุมละมุนลิ้นกจ็ะมากข้ึนเทาน้ัน จงึทําใหวากิวกลายเปนเน้ือช้ันเย่ียมติดอันดับไดอยางไมมีขอสงสัย

และเมือ่ผูบรโิภคงมองเห็นคาของเน้ือวากิวเขาจะยอมจายเงนิซื้อ 

   4.3) เมื่อเน้ือหาขอมลูขาวสารมีจํานวนมาก การที่นักการตลาดจะสราง

มูลคาเพิม่ (Values Added) ใหกบัผลิตภัณฑ ดานของขอมลูน้ันจงึไมสามารถบรรจุเขาไปในการ

โฆษณาไดหมดดวยเหตุที่วาการโฆษณามเีวลาเพียง 30 วินาทีเทาน้ัน ดังน้ันจึงใสขอมูลเขาไปใน

โฆษณามาก ๆ ไมไดนักการตลาดควรใช PR แทนในกรณีทีม่ขีอมูลมากมายทีเ่ปนจุดช่ืนชมในสินคา 

เชน เปนโรงแรมที่พักที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย (Brand Knowledge) ซึ่งการโฆษณาไมสามารถที่

จะครอบคลมุเน้ือหาไดหมด แตขณะเดียวกันโฆษณาเหลาน้ีสามารถสรางมลูคาเพิ่มใหกับสินคาหรือ

บริการ 
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  5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การขายทางแคตาล็อค 

(Catalogue Sales) การตลาดทางไกล (Telemarketing) การสัง่ซื้อทางไปรษณีย (Mail Order) 

การตลาดทางตรง สามารถใชในกรณีตาง ๆ ดังน้ี 

   5.1) เมื่อมีฐานขอมูล (Database) ที่ดีพอในกรณีน้ีถาทราบวากลุมเปาหมาย

เปนใครอยูที่ไหนจะเปนการประหยัดกวาการใชสื่อถากลุมเปาหมายม ี8,000 คน คาแสตมปคนละ 3.00 

บาท จะเห็นวาคาใชจาย 24,000 บาท จะถูกกวาการทีล่งในสื่อสิง่พิมพที่มีคอนขางสูง 

   5.2) ใชเพื่อเปนกลยุทธสําหรับติดตามผล (Follow Up Strategy) ดังเชน

สินคาหรอืผลิตภัณฑในดานอสังหาริมทรัพย ซึ่งลักษณะของธุรกิจประเภทคอนโดมเินียมมีคนมาเย่ียม 

200 คน แต 24 คน ที่สนใจและเกิดความตองการซื้อจรงิเพยีง 20 คน สวนอีก 180 คน น้ันเปนกลุม

ที่เรียกวารอและดู ๆ ไปกอน ซึ่งจัดวาเปนกลุมที่จะตองติดตามผลตอไป ดังน้ันรอบสองอาจไมจําเปน 

ตองโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อมวลชน แตนักการตลาดอาจใชการตลาดทางตรงแทน โดยใช

จดหมายสงผานไปยังอีก 180 คนน้ัน เพื่อเปนการชวยเรงรัดการตัดสินใจ และเปนการเตือนความทรง

จําใหกบัลกูคาอีกดวย 

   5.3) ใชเมื่อตองการสรางการตลาดแบบเปนสวนตัว (Personalized 

Marketing) ตองการใหกลุมเปาหมายเกิดความรูสึกวาเปนการตลาดแบบสวนตัวเมือ่ผูบริโภคไดรบั

จดหมายแลวจะรูสกึวาเปนลูกคาสําคัญเปนลูกคาทีป่ระธานบริษัทรูจัก ทําใหเกิดความรูสกึที่ดีและ

ภาคภูมิใจวาตนเปนบุคคลหน่ึงที่ไดรับเลือกเปนกลุมเปาหมาย ตัวอยาง เปนกลุมเปาหมายของ

คอนโดมิเนียมมูลคา 20 ลานบาท เปนกลุมเปาหมายของบัตรเครดิตช้ันนํา 

   5.4) ใชเปนการเตือนความทรงจํา (Remind) การใชตลาดทางตรงเพื่อ

ติดตอสื่อสารกบักลุมลกูคาเดิมและสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคา เชน ตออายุวารสาร 

หนังสือพิมพ นิตยสารรายเดือน เมื่อใกลครบอายุสญัญาของสมาชิกแลว 

  6) การจัดกจิกรรมพิเศษ และการสรางประสบการณการจัดกิจกรรมพิเศษเปนการ 

จัดกิจกรรมทีอ่งคกรหรือบริษัทจัดทําข้ึนเปนพิเศษ เพื่อเช่ือมโยงตราสินคากับกิจกรรมทีจ่ัดข้ึน เชน 

การประกวด (Contest) การแขงขัน (Competition) การฉลอง (Celebration) การปดตัวสินคาใหม 

(Launching) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหลุกคาในปจจบุันผูที่มุงหวังจะใหเปนลูกคาในอนาคตที่เขามา 

รวมกิจกรรมเกิดการรับรูรับทราบเกี่ยวกับแบรนด (Brand Awareness) ใหดีใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

เพื่อเพิ่มมลูคาของแบรนดสามารถจูงใจใหผูบรโิภคเขามามีสวนรวมได และสามารถวัดผลไดดวย

จํานวนของผูที่เขามามสีวนรวมในกจิกรรม และสนใจติดตามกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนและในขณะเดียวกัน 

เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรดวย (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน ทีปะปาล, 2553) 
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แนวทางการจัดกิจกรรมพเิศษที่บริษัทสวนใหญนิยมใชกัน 3 แนวทางดังน้ี 

   (1) การจัดกิจกรรมพเิศษข้ึนมาเองบริษัทสามารถจัดกจิกรรมตาง ๆ ข้ึนมา

เอง โดยนํามาเช่ือมโยงกับแบรนดของบริษัททําใหผูบริโภคเกิดการรบัรูและเกิดความสนใจ เชน  

การแนะนําผลิตภัณฑที่ออกใหมของบริษัท 

   (2) การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทีผู่อื่นจัด เชน การออกงานแสดงสินคา 

(Trade Show) การเขารวมงานในลักษณะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท และเปนการสราง

สัมพันธที่ดีกบัลกูคาในปจจุบัน และสรางลูกคาใหมสําหรบัอนาคตดวย 

   (3) การเปนผูอุปถัมภกจิกรรม (Event Sponsorships) เปนการใหเงิน

สนับสนุนแกบุคคลหรือกจิกรรมเพื่อไดสทิธ์ิในการเขารวม 

จากการที่ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเรือ่งกลยุทธการตลาดดานสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) ทําใหผูวิจัยไดพบวาในปจจบุัน การตลาดดานสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

(IMC) เปนกลยุทธการตลาดทีส่ินคาตาง ๆ สามารถนําไปใชในหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะกบั

สินคาหรอืบริการของตน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจ กลยุทธการตลาดดานสือ่สารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) ที่สงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จึงไดนํามาศึกษาเปนตัวแปร  

5 รูปแบบกลยุทธ ตามแนวคิดของ คอทเลอร (Kotler, 2003) ไดแก การโฆษณา การขายโดยใช

พนักงาน การสงเสริมการขาย การใหขาวประชาสมัพันธ และการตลาดทางตรง 

 

2.4 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 กิตติชัย เจริญชัย (2548) ไดศึกษาแนวทางการพฒันากลยุทธทางการตลาดและศักยภาพ 

การทองเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย) บานซะซอม ตําบลนาโพธ์ิกลาง อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอบุลราชธานี พบวา บานซะซอม มีศักยภาพการจัดการการทองเที่ยว เพื่อสัมผัสวัฒนธรรม

ชนบท (โฮมสเตย) ในระดับสูงผูประกอบการมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการการทองเที่ยว

เพื่อสมัผสัวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย) มี 7 ดาน คือ ผลิตภัณฑและบริการราคาชองทางการจัด

จําหนายการสงเสรมิการตลาดบุคลากรกระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพรวมทัง้แนวทางในการ

วางแผนพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย) ม ี8 ดาน คือ 

ดานที่พัก ดานอาหาร และโภชนาการ ดานความปลอดภัย ดานการจัดการ ดานกิจกรรมการทองเที่ยว

ดานสภาพแวดลอม ดานมูลคาเพิ่ม และดานการสงเสริมการตลาด 

 กฤษดา ขุยอาภัย (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษาบานลวง

เหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีความเห็นวา 

ปจจัยทางการตลาดการทองเที่ยวที่มีอทิธิพลมากทีสุ่ดในการตัดสินใจมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม คือ 

แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดการ
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ทองเที่ยวที่มีอทิธิพลมากทีสุ่ดในการตัดสินใจมาเที่ยวในจงัหวัดเชียงใหม คือ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิต สวนในการเผยแพรและประชาสัมพันธทัง้นักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางประเทศ  

พบวา การบอกตอจากคนใกลชิด คนรูจัก และอินเทอรเน็ต มีอิทธิพลมากทีสุ่ด ในดานคาครองชีพและ

งบประมาณในการทองเที่ยวมีอิทธิพลมากทีสุ่ด สวนในดานความนาสนใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีความเห็นวายังไมแนใจ และผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

มีความเห็นวาสถานการณทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมคอนขางชะลอตัวเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจ และ

ปญหาทางการเมือง โดยเล็งเห็นวานักทองเที่ยวชาวไทยจะมคีวามสําคัญมากข้ึน สําหรบัการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมน้ันผูประกอบการสวนใหญเห็นวาควรจะจัดข้ึนในรูปแบบของโฮมสเตย และตองอาศัย 

การสนับสนุนจากภาครัฐ สําหรบัความเห็นของผูนําชุมชนบานลวงเหนือมีความคิดเห็นสอดคลองกับ

ผูประกอบการ อีกทั้งยังพบปญหา 3 สวน คือ 1) ปญหาภายนอกชุมชนไดแก ปญหาเศรษฐกจิปญหา

การเมือง 2) ปญหาภายในชุมชน เชน การขาดความเขมแข็งของชุมชนในเรือ่งวัฒนธรรมทองถ่ิน ปญหา

การขาดแคลนบุคลากรและภาษาอังกฤษ เปนตน 3) ปญหาจากภาครัฐ คือ การขาดการสนับสนุนที่ดี

จากภาครัฐเทาที่ควร สําหรบัผลกระทบจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน 

คือ ผลกระทบดานบวกทําใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ไมวาจะเปนรายได การประชาสมัพันธชุมชน 

สวนผลกระทบดานลบ คือ อาจเกิดปญหาดานอาชญากรรม ยาเสพติด และโรคระบาด เปนตน 

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานลวงเหนือคือ การพฒันารปูแบบ 

ของโฮมสเตย และการสรางแหลงความรูชุมชน 

 เกลากมล สุริยันต (2554) ไดศึกษาเรื่องการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความ

พึงพอใจที่มผีลตอความจงรกัภักดีตอตราสินคาเครื่องสําอางแบรนด Etude House ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เพศหญงิอายุระหวาง 18 – 22 ป สถานภาพโสดการ ศึกษา

ระดับปรญิญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

มีการรับรูดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานความพึงพอใจที่มีตอเครือ่งสําอางเกาหลี  

แบรนด Etude House ในระดับปานกลาง ดานผลิตภัณฑในระดับมาก และดานความภักดีตอสินคา

เครื่องสําอางเกาหลี แบรนด Etude House โดยรวมอยูในระดับดี การสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการมีความสมัพันธกับความจงรกัภักดีตอตราสินคา Etude House ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

ทั้งในดานการขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย ดานการบอกขาว 30 และประชาสัมพันธ 

ดานการตลาดโดยการบอกตอ และดานการจัดกิจกรรม มีความสัมพันธกบัการภักดีในตราสินคา 

Etude House ทั้งสิ้น มีระดับนัยสําคัญที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันในระดับ 

ปานกลาง 
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 ปริยดา ตรุยานนท (2545) ไดทําการศึกษาระดับความพงึพอใจในการรับบรกิารและ

พฤติกรรมการบรโิภคของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอรานอาหารไทยในเขตกรงุเทพมหานคร  

พบวา การรบัขาวสารจากสือ่กอนเดินทางมาประเทศไทยของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกบัความ 

พึงพอใจในการรับบริการดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลกัษณะทางกายภาพ มผีลทํา 

ใหนักทองเที่ยวตางชาติพอใจตอรานขายของที่ระลึกและศูนยการคาในระดับมาก และดานรานอาหาร

บารและแหลงทองเที่ยวกลางคืนพอใจในระดับมากดวย แตพบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติพึงพอใจตอ

ธุรกิจการทองเที่ยวดานรานบริษัทตัวแทนจัดจําหนาย และผูปฏิบัติเกี่ยวกบัทัวรอยูในระดับปานกลาง 

เพราะรานบริษัทตัวแทนดังกลาวมักเนนรบัผลประโยชนเปนสวนมาก จึงตองพฒันาบริหารจัดการดาน

กลยุทธทางการตลาดของบริษัททองเที่ยว เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวตางชาติใหอยู

ในระดับมาก 

 ณัฏฐินี ศรีวงศตระกูล, ดวงใจ คํารบธนสาร และเมธี ทองดี (2550) ไดทําการศึกษากลยุทธ

การสงเสรมิการตลาดสําหรบันักทองเที่ยวกลุมเยาวชน ของที่พักแบบสมัผสัวัฒนธรรมชนบท (Home 

Stay) เขตอีสานใต ภายใตการศึกษาไดพบวาปญหาของการสงเสริมการตลาดน้ัน กลุมโฮมสเตยในเขต

อีสานน้ันยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการสงเสริมการตลาดอยางแทจรงิ ขาดความตระหนักใน

การสนับสนุนงานดานการสงเสริมการตลาด กลุมสมาชิกของโฮมสเตยยังขาดความสามารถในการ

สื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การมงีบประมาณที่จํากัด บุคลากรทีเ่ขามาสนับสนุนจากหนวยงาน

ภาครัฐในทองถ่ินยังขาดความรูในการสงเสรมิการตลาด และขาดงานวิจัยและงานเชิงวิชาการมี

เกี่ยวของกบัการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของทีพ่ักแบบสัมผสัวัฒนธรรมชนบทในเขตอีสานใต 

1) กลยุทธการจัดต้ังหนวยงานกลางดานการสงเสรมิการตลาดของที่พักแบบสัมผัส

วัฒนธรรมของเขตอสีานใต 

2) กลยุทธการพัฒนาบุคลากรดานความรู และความตระหนักในการสงเสรมิ

การตลาดของที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 

3) กลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศของที่พกัแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทสําหรบั

ชุมชนหรือกลุมผูบริหารจัดการโฮมสเตย และสําหรับกลุมนักทองเที่ยวกลุมเยาวชน 

4) กลยุทธการนําเรื่องของการทองเที่ยวหรือเรื่องที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

เขามาเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน หรือหลกัสูตรของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งใน

ทองถ่ินและทั่วไป 

 ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, สุนทร ปญญะพงษ และวิมลศิลป ปรุงชัยภูม ิ(2550) ไดศึกษา   

กลยุทธการสงเสรมิการตลาดการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอสีานใต ไวอยางนาสนใจดังน้ี คือ การสง 

เสริมการตลาดการทองเที่ยวโดยสวนใหญจากผลการศึกษาน้ันพบวามักใชวิธีการโฆษณา เชน แผนพับ 

โบรชัวร การประชาสัมพันธทีห่นวยงานทีเ่กี่ยวของจัดใหมีแถลงขาว หรือเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของ
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ทางจงัหวัดทีจ่ัดข้ึน การสงเสรมิการขายที่เกิดข้ึนใชนอยมากเพราะแหลงทองเที่ยวสวนใหญอยูใน 

ความรับผิดชอบของทางภาครัฐ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนคือ หนวยงานที่รบัผิดชอบแหลง

ทองเที่ยวมีหลายหนวยงานขาดการประสานงานที่ดี ความไมพรอมและขาดศักยภาพของแหลง

ทองเที่ยว การไมมีความตอเน่ืองของการตลาดและการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว การโฆษณา  

การประชาสมัพันธ การสงเสรมิการขาย และการขายโดยพนักงาน จากผลการศึกษาตองมีการปรบั 

กลยุทธในการพัฒนาเรื่องของการขายของพนักงานและการสงเสริมการขายเพิ่มมากข้ึนเพือ่สงเสรมิ

การตลาดทองเที่ยวของภาคอีสานตอนใต  

 บัญชา นาคทอง (2550) การวิจัยศักยภาพทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในเขตอสีาน

ใต จากการสํารวจพบวากลุมประชากรในพื้นที่ 600 คน จากแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมใน  

6 จังหวัด คือ นครราชสีมา บรุีรมัย สุรินทร ศรสีะเกศ อุบลราชธานี และชัยภูมิ จังหวัดละ 5 แหง  

ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูในระดับมาก แตสิง่ทีม่ีความจําเปน

ในการที่จะตองพฒันาคือ การประชาสัมพันธ ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ความสวยงามทาง 

ภูมิทัศน สภาพแวดลอม ปายบอกทางที่ชัดเจน และกิจกรรมเสริมความรูตามลําดับ 

 ลัดดา จิตตคุตตานนท (2550 อางใน “แนวคิดทฤษฎีกลุมสือ่สารเชิงวัฒนธรรม”, 2556) 

เรื่องอัตลกัษณการทองเที่ยวไทยในยุคโลกาภิวัตน: กรณีศึกษาตลาดนํ้าดําเนินสะดวก อําเภอดําเนิน

สะดวก จังหวัดราชบรุี พบวา การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมโลกเขาดวยกัน

ของตลาดนํ้าดําเนินสะดวกไดกอใหเกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหมข้ึน โดยมีลักษณะเปนแบบปะการงั 

กลาวคือ รูปแบบของอัตลักษณตลาดนํ้าดําเนินสะดวกยังดํารงโครงสรางรูปแบบของวัฒนธรรมด้ังเดิม

ในชุมชนไว แตเน้ือหาที่อยูภายในวัฒนธรรมทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเพื่อปรบัตัวใหเขา

กับสถานการณยุคโลกาภิวัตน นําไปสูการเกิดวัฒนธรรมเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการทองเที่ยวทีผ่านการ

ผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหแหลงทองเที่ยวน้ันสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได 

 ยุพิน พึ่งภิญโญ (2551) การศึกษาการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสานของรานอาหารไทยใน

กรุงโตเกียว โดยวิธรการสัมภาษณผูประกอบการธุรกจิอาหารไทยในกรงุโตเกียวและจงัหวัดใกลเคียง

จํานวน 15 ราน ผลการศึกษาพบการใชการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานโดยใชสื่อดิจิตอล เชน 

สื่ออินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ เปนสือ่ที่มีอทิธิพลหลกัตอการตลาดของรานอาหารไทยในญี่ปุน 

การจัดโปรโมช่ันก็ถือเปนเครื่องมือหลักในการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการรานอาหารไทยเพิ่มมากข้ึน

เชนกัน  

 สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551) ไดดําเนินการวิจัยเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมโดยชุมชนเปนศูนยกลาง พบวา ยังมปีจจัยดึงดูดทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาง

ประการ เชน พิพิธภัณฑดนตรีพื้นบาน และวรรณกรรมทองถ่ิน ที่ยังไมไดรับการสนับสนุนใหเปน

ปจจัยดึงดูดเพือ่สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยพบปญหาทัง้
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ทางดานบุคลากรที่มีองคความรูเกี่ยวกบัเรื่องดังกลาวมีอยูนอย และไมไดรับการสนับสนุนทั้งทาง  

ดานนโยบายและงบประมาณ คนในชุมชนและเยาวชนคนรุนใหมยังคงเห็นความสําคัญในเรื่อง 

ดังกลาวนอย จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถสรปุแนวทางการจัดการ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยเนนใหชุมชนเปนศูนยกลาง ไดดังน้ีคือ 1) การกําหนดนโยบายการศึกษาของรัฐเปนเครื่องมือที่

สําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมและเปนเครื่องมือในการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใตกระแส

โลกาภิวัตน 2) การกําหนดนโยบายการทองเที่ยวของรัฐ จําเปนตองสงเสริมใหชุมชนมสีวนรวมในการ

จัดการการทองเที่ยว เพื่อสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวของทองถ่ิน 

3) เสรมิสรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปดพืน้ที่ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานม ี

สวนรวมในการตัดสินใจ มสีวนรวมในการประเมิน และทีส่ําคัญคือมีสวนรวมในผลประโยชนมากย่ิงข้ึน 

4) การสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาครัฐ องคกรทีเ่กี่ยวของ และคนในชุมชนไมควรมุงเนน

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียวเปนสําคัญ ควรมุงเนนวัตถุประสงคและความตองการ 

ของเจาของชุมชนและประโยชนที่ชุมชนพึงจะไดรับ อยางย่ังยืนในทุก ๆ ดาน ทั้งดานคุณภาพชีวิต  

ความมั่นคงทางสังคม ความงามทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนดวย ทั้งน้ีเพื่อปองกันการผุกรอนทาง

วัฒนธรรม และทรพัยากรธรรมชาติทีอ่าจเกิดข้ึนได 

 พรชาติ สาครมณีรัตน (2555) ไดศึกษากลยุทธการประชาสมัพันธเพื่อความอยูรอดของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ผลการศึกษาทีส่ามารถสรปุได คือ มีการนําหลักการกลยุทธ

ทางการประชาสัมพันธ 3 ดานหลัก ๆ เขามาใชในการโปรโมทและประชาสมัพันธ คือ 

1) สื่อมวลชน ที่ชวยทําขาวเผยแพรประชาสมัพันธใหกบันาฏยศาลา จนถึงปจจบุัน 

2) คุณคาทางดานวัฒนธรรม เปนการผสมผสานศาสตรและศิลปของไทยเกือบทุกแขนง

นับต้ังแตการสรางหุนจนถึงการเชิดหุน 

3) รูปแบบการแสดง เพราะถึงแมการแสดงหุนจะเนนความเปนไทยใสใจกบัคุณคาทาง

วัฒนธรรมเปนหลกั แตก็มีการพัฒนาสรางสรรคใหการแสดงมีความแปลกใหมและไมนาเบื่อดูทันสมัย 

 จากการอภิปรายผลที่เกิดข้ึนจากการศึกษาวิจัยครัง้น้ีน้ันจะไดขอมูลที่นาสนใจดังน้ี คือ  

กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อการอยูรอดของนาฏยศาลาน้ัน ใชกลยุทธใดบางที่มาเปนกลยุทธหลกัใน

การอยูรอด 

  1) กลยุทธการสรางภาพลกัษณ เปนกลยุทธที่นาฏยศาลานํามาใชเปนหลักต้ังแตการ

กอต้ังหุนละครเล็ก พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบันโดยสอดคลองกับแนวคือของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2549, 

หนา 267) ที่วาการสรางภาพลักษณ คือ กิจกรรมสวนหน่ึงของการประชาสัมพันธทีมุ่งสรางเกียรติคุณ 

และสื่อที่ดีงามเพื่อปกปอง และเพิ่มพูนช่ือเสียงใหองคกร หรือบุคคล เพื่อใหสาธารณชนเกิดความเช่ือ

ใจไววางใจ การสรางภาพลกัษณจึงเปนการประชาสมัพันธทัง้ในเชิงรกุและรับ คือทัง้เชิงปองกันและ

เพิ่มพูน โดยภาพลกัษณหลกัของนาฏยศาลา คือ สรางภาพลักษณการแสดงหุนละครเล็กใหเปนการ
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แสดงที่วิจิตรงดงาม เปยมไปดวยความเปนไทยและเปนการแสดงอันทรงคุณคาของไทย รวมถึงการ

สรางภาพลักษณให ครสูาคร ยังเขียวสด ทายาท และนาฏยศาลา เปนบุคคลและกลุมบุคคลหรือ

องคกรที่มุงมั่นอนุรกัษสบืสานศิลปะการแสดง 

  2) กลยุทธการเผลแพรขาวสาร เปนกลยุทธที่ทางนาฏยศาลา นํามาใชในการสงเสริม

กลยุทธ การสรางภาพลักษณ เพือ่เผยแพรภาพลักษณที่ไดสรางข้ึน หรอืกําหนดออกไปสูผูรับสารสู 

สารธารณชน สอดคลองกบัแนวคิดการประชาสมัพันธ ของสมาคมประชาสมัพันธระหวางประเทศ 

หรือ The International Public Relations Association (IPRA) ที่ระบุไววา เมื่อไดแผนงานหรือ

นโยบายขององคกรแลวตองใชวิธีการเผยแพร การกระจายสารสูประชาชนดวย  

  3) กลยุทธการโนมนาวใจและจงูใจ เปนอีกกลยุทธหน่ึงทีท่างนาฏยศาลาหุนละคร

เล็กนํามาใชรวมกบักลยุทธการสรางภาพลักษณ และกลยุทธการเผยแพรขาวอยูตลอดเวลาโดยกลยุทธ

การโนมนาวใจทําใหเกิดการโนมนาวใจในแตละเหตุการณทีเ่กิดข้ึนกับนาฏยศาลา สอดคลองกบัการ

สรางภาพลักษณ เพียงแตจะเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนรปูธรรมมากกวาตามลักษณะ

หรือความหมายตามโนมนาวใจของนักวิชาการ 

 สุดแดน วิสุทธิลักษณ, พิเชฐ สายพันธ, อรอุมา เตพละกลุ และธีระ สินเดชารักษ (2556)  

ไดนําเสนอบทความการรับรูของนักทองเที่ยว ความพรอมของเจาของกจิการและความเปนไปไดของ

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศไทย จากการสมัภาษณเชิงลกึในการศึกษาพื้นที่การทําสังคโลก

ของรานสเุทพสงัคโลกในตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งถูกเรียกวากิจกรรมเชิงสราง 

สรรค ผลการศึกษาน้ันพบวา นักทองเที่ยวมีความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในระดับไม

มากนัก ซึ่งในสวนของการสัมภาษณเจาของกจิการน้ันมีศักยภาพดวยตนทุนทางความเปนเอกลักษณ

ของตัวกิจกรรม ซึ่งมีความนาสนใจในการเรียนรูและคาดหวังในเรื่องของทางเศรษฐกจิมากกวามอง

เรื่องของการอนุรักษ จากผลการศึกษาทําใหเห็นถึงชองวางระหวางความเปนการทองเที่ยวเชิงสราง 

สรรคกับนักทองเที่ยวและเจาของกจิกรรมในการรับรู ความพรอมและการสนับสนุนจากหนวยงาน 

ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดําเนินตอไป 

 ณัฐนันท วิบูลยนุกลูกิจ (2556) การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความแตกตาง 

ของลักษณะประชากรศาสตรและความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด และเครื่องมือ 

สื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการทีม่ีกบัการรับรูในการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการของรานกาแฟ

สตารบัคส โดยใชแบบสอบถามเกบ็รวบรวมขอมลูกับกลุมผูบริโภคที่มอีายุต้ังแต 18 ปบรบิูรณข้ึนไป

และเปนลกูคาของรานกาแฟสตารบัคสสาขาตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมานคร จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติ

ตาง ๆ สําหรับวิเคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ 

MRA ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษา 



42 

ในระดับปริญญาโท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/ พนักงาน ธนาคาร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวสัดสวนประสมทาง

การตลาด โดยใหความสําคัญกบัปจจัย ตาง ๆ ไดแกบรกิารและพนักงานมีจํานวนเพียงพอ มบีุคลกิดี

แตงกายเรียบรอย สุภาพ เต็มใจใหบริการ มีความรูความสามารถดีและสามารถใหบริการไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว ราคามมีาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา รานกาแฟสตารบัคสตองอยูในศูนยกลาง

ธุรกิจ ใกลที่พัก ที่ทํางาน สําหรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการใหความสําคัญกับปจจัย 

ตาง ๆ ไดแก ความสามารถในการใชรวมกบัผลิตภัณฑของรานกาแฟสตารบัคส ทีเ่ปนทีรู่จกักันดี 

อยูแลวไดเปนอยางดี ความสามารถในการใชกับลกูคาจํานวนนอยรายไดเปนอยางดี ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ลักษณะประชากรศาสตร มีอทิธิพลตอการรับรูในการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

ของรานกาแฟสตารบัคส โดยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและราคา และเครื่องมือสื่อสาร 

28 การตลาดเชิงบูรณาการดานการสงเสริมการขายและการตลาดทางตรงมีความสัมพันธกบัการรับรู

ในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของรานกาแฟสตารบคัสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 นุชนาถ คุณความดี (2551) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และความจงรกัภักดีของลูกคาที่ใช

บริการเฮลทแลนด สปาแอนดมาสสาจ สาขาปนเกลา โดยการวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพือ่ศึกษาความ 

พึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคาใน การมาใชบริการเฮลทแลนด สปาแอนดมาสสาจ สาขา 

ปนเกลา ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการใชบริการ และความพึงพอใจดานบริการ 

ราคาสถานที่ต้ัง การสงเสรมิการตลาด การบริการของพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวน 

การในการใหบริการที่มีความสัมพันธ กับความจงรกัภักดีของลูกคาพบวาไดทําการเปรียบเทียบความ

จงรกัภักดีของลูกคาที่ใชบริการเฮลทแลนดสปาแอนดมาสสาจ สาขาปนเกลา โดยใชตัวแปรชวงอายุ

ระดับการศึกษา และรายได เปนตัวแปรเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบวา ลูกคาที่มีชวงอายุระดับ

การศึกษา และรายไดที่แตกตางกัน จะมีความจงรักภักดีดานการไมออนไหวตอราคาแตกตางกัน  

ดานขอมูลใน www.helathlandspa.com มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาที่ใชบริการ 

เฮลทแลนด สปาแอนดมาสสาจ ในทิศทางเดียวกัน 

 ซูซาน (Susan, 2004) ไดศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกบัประสิทธิผลของ

การโฆษณาและคุณคาตราสินคา พบวา การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสําคัญตอ 

กลยุทธทางการตลาด และยังเปนกุญแจสําคัญในการสรางตราสินคา และคุณคาตราสินคาและบริการ

อีกดวย โดยคุณคาตราสินคาเปนการผสมผสานดานทัศนคติที่มีตอตราสินคาของผูซื้อที่มีความตองการ

ซื้อ และเห็นคุณคาของตราสินคา โดยลูกคาที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องของตราสินคาน้ัน ๆ เปนหัวใจหลัก

ที่สําคัญอยางมาก และเปนหนทางหน่ึงในการสรางสิง่เหลาน้ีผานสื่อโฆษณา และการสื่อสารการตลาด

แบบบรูณาการ โดยผูมีความชํานาญใน 2 อุตสาหกรรม ตองการสรางคุณคาสงูสุดในการใชจายของ 
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ลูกคาการวัดผลการดําเนินงาน และการพัฒนาการสื่อสารกาตลาดแบบบูรณาการ และสมดุลการ

รวมมือของสื่อหรอืเครือ่งมอืที่แตกตางกัน และพฒันาการทาํงานรวมกันผานการปฏิบัติงานโดยทั่วไป

 เดนิส, มารกิท และปเตอร (Dennis, Margit & Peter, 2006) ไดศึกษาการตลาดบูรณาการ

ไปสูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบวา การเพิ่มความพยายามในการโฆษณาเพื่อการ

ประชาสมัพันธใหสําเร็จย่ิงข้ึน ใหมุมมองทีเ่ปนประโยชนในการใชอยางเหมาะสมและยังสามารถ

ประยุกตใชกบัเหตุการณทางดานการตลาด ซึ่งจะทําใหเปนขอไดเปรียบทางเทคนิคในการพัฒนา

เหตุการณทางการตลาด ซึง่แนวโนมของการพฒันาสูความสาํเร็จของการโฆษณาเพื่อการประชาสมัพันธ

ของสินคาและบรกิารในทางปฏิบัติจะสงผลในประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน และยังใหมุมมองเชิงกลยุทธซึ่งมี

ความจําเปนสําหรับกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มปีระสทิธิภาพ  

 ษมากร พงษทวี (2554) ไดทําวิจัยเรือ่งพฤติกรรมของผูบรโิภคในเขตกทม. ที่มผีลตอกลยุทธ

การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจชุดช้ันใน: กรณีศึกษา บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

เพื่อศึกษาปญหาและปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการลดลงของรายไดภายในประเทศ การรับรู

ตอภาพลักษณผลิตภัณฑชุดช้ันในวาโกของผูบริโภคกลุมวัยรุน และพฤติกรรมการรบัรูสื่อและขาวสาร

ประเภทตาง ๆ เกี่ยวกบัผลิตภัณฑชุดช้ันในวาโกของผูบริโภคกลุมวัยรุน และศึกษาแนวทางการในการ

กําหนดกลยุทธการตลาดและกลยุทธธุรกิจ เพื่อเพิม่ฐานลูกคากลุมวัยรุนผลการศึกษาภาพลักษณที ่

พึงประสงคตอองคกรธุรกจิทัง้หมด 7 ดาน พบวา การรับรูตอภาพลักษณผลิตภัณฑชุดช้ันในวาโกกลุม 

วัยรุนในภาพรวม อยูในระดับดีและเมื่อพจิารณาเปนรายดานสามารถเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา

นอยไดดังน้ี ดานการบรกิาร ดานราคา ดานองคกร และดานผลิตภัณฑอยูในระดับดีสวนดานชองทาง

การจัดจําหนาย และดานกิจกรรมสงเสรมิการตลาดอยูในระดับปานกลาง สวนผลการวิเคราะหใน

พฤติกรรมการรับรูสื่อ และขาวสารประเภทตาง ๆ พบวา พฤติกรรมการรบัรูสือ่และขาวสารประเภท

ตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑชุดช้ันในวาโกของผูบริโภคกลุมวัยรุนในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา 

ในภาพรวมอยูในระดับรับรูบาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสงูสุด  

ไดดังน้ี รับทราบขอมลูขาวสาร และกิจกรรมของชุดช้ันในวาโกจากสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ  

สื่อเฉพาะกิจ สื่ออื่น ๆ และสื่อบุคคล และจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา การรับรูตอ

ภาพลักษณผลิตภัณฑชุดช้ันในวาโกกลุม Young ดานชองทางจัด 21 จําหนายมีความสมัพันธกับ

พฤติกรรมการรับรูสื่อและขาวสารประเภทตาง ๆ ของชุดช้ันในวาโกของผูบริโภคกลุมวัยรุน 

 อมรรัตน ทันมา (2556) ไดทําวิจัยเรือ่งอิทธิพลของการสือ่สารการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาสําเรจ็รปูของสุภาพสตรีผานเครือขายสังคมออนไลน: กรณีศึกษากรงุเทพมหานคร เพื่อศึกษา

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดตอการตัดสินใจซือ้เสือ้ผาสาํเร็จรูปของสุภาพสตรผีานเครือขายสงัคม

ออนไลนผลการวิจยัพบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจซือ้เสื้อผาสาํเร็จรูปออนไลนโดยใหความสําคัญกับ

ภาพรวมของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดซึ่งประกอบดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธการ
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สงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง สวนใหญในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.82 จากการ 

วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ Eta พบวา คาใชจายในการซื้อเสือ้ผาสําเรจ็รูปไมมีความสัมพันธ 

กับเครื่องมือสือ่สารทางการตลาด ยกเวนโฆษณาซึ่งที่มีความสัมพันธกบัคาใชจายในการซื้อเสื้อผา

สําเร็จรูปในระดับตํ่า (0.165) และจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) พบวา ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป ไดแก สถานภาพสมรส อายุ

ระดับการศึกษา รายไดระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ต และจํานวนครัง้ทีก่ลุมตัวอยางเขาชมสินคา

ผานเครอืขายสังคมออนไลน กลุมตัวอยางยังใหขอเสนอแนะวาผูประกอบการควรใหความสําคัญใน

เรื่องของการรบัประกันรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและราคา ความนาเช่ือในการทําธุรกรรม

ทางการเงิน ระยะเวลาการจัดสง และชองทางติดตอกบัผูประกอบการ เพื่อใหผูบรโิภคมีความตองการ

ซื้อเสื้อผาสําเรจ็รปูผานเครือขายสงัคมออนไลนเพิม่ข้ึน 
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2.5 คําอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 2.3: สวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 OUTCOME 

การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวของนาฎยศาลา หุนละครเล็ก  

หุนละครเล็กอยางยั่งยืนและมั่นคง 

1. นาฏยศาลา หุนละครเล็กมีความมั่นคงทางธุรกิจการทองเทีย่ว 

2. นักทองเที่ยวมีความสุขกับประสบการณ และพึงพอใจในการใชบริการนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก 

3. ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมการแสดงสามารถ

นําเสนอขายรูปแบบและกิจกรรมสําหรับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมการแสดงไป

วางแผนทาํการตลาดและสงเสริมการขายแกนักทองเทีย่วได 

INPUT 

สถานการณของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก

และบริษัทในปจจุบัน 

ปจจัยภายใน 

1. นโยบายของนาฏยศาลาหุนละคร

เล็กและบริษัทในเครือ 

2. นโยบายของผูบริหารนาฏยศาลาหุน

ละครเล็กและบริษัทในเครือ 

3. โครงสรางและรูปแบบธุรกิจของบริษัท 

ปจจัยภายนอก 

1.การทองเที่ยวและสถานการณการ

ทองเที่ยวปจจุบันของประเทศไทย 

2. สภาวะทางการตลาดของธุรกิจ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและการ

แขงขันในธุรกิจตลาดทองเที่ยว

วัฒนธรรม 

3. การสนับสนุนสงเสริมจากภาคสวน 

ตาง ๆ ที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

PROCESS 

หลักการและแนวคิดการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด 

และองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) การทองเที่ยวและการจัดการรูปแบบ

การทองเที่ยว (Pond, 1993, p. 35; Coltman, 1989a,  

p. 3; Davidson, 1993, p. 2; Collier & Harraway, 1997, 

p. 18 และ Dickman, 1996) 

1. ส่ิงดึงดดูใจ (Attraction) 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 

4. กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 

การตลาดทองเที่ยว (Kotler & Armstrong, 1994; Kotler, 

1998; ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2546, หนา 59; Seaton & 

Bennett, 2004 และ Ducan, 2005) 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) 

 2. ราคา (Price) 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 

 4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 

 5. การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) 

 6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

OUTPUT 
รูปแบบการพัฒนาการตลาดทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

1. การสรางส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยวใหใชบริการนาฏยศาลา 

2. การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับนักทองเที่ยว 

3. การจัดกิจกรรมที่นาสนใจใหกับนักทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาทางการตลาด 

4. การพัฒนาบุคลากรของนาฏยศาลาสอดรับกับการตลาดที่เปล่ียนแปลง 

5. การรวมมือกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือเพ่ิมการจัดกิจกรรมใหกับนักทองเที่ยว 

6. การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารสอดรับกับการตลาดที่เปล่ียนแปลง 
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คําอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในครัง้น้ีผูวิจัยไดศึกษาหลักการและแนวคิดสวนประสมทางการตลาดและองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส)  

1) การทองเที่ยวและการจัดการรปูแบบการทองเที่ยว จากการศึกษาและสรปุบริบทแนวคิดที่

เกี่ยวของมาใชในการศึกษาสามารถสรปุได คือ การจัดการทองเที่ยวตองมีองคประกอบสําคัญดังน้ี 

1.1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

1.2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) 

1.3) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 

1.4) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 

2) การตลาดทองเที่ยวจากการศึกษา และสรปุบริบทแนวคิดที่เกี่ยวของกบัการตลาด  

การสือ่สารทางการตลาด การตลาดน้ันผูศึกษาสามารถสรุปกิจกรรมทางการตลาดที่จะใชในการศึกษา

ครั้งน้ีออกเปนดังน้ี 

2.1) ผลิตภัณฑ (Product) 

2.2) ราคา (Price) 

2.3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 

2.4) การสงเสรมิทางการตลาด (Promotion) 

2.5) การสือ่สารทางการตลาด (Marketing Communication)  

2.6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

2.7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 

ซึ่งการศึกษาหลักการและแนวคิดสวนประสมทางการตลาด และองคประกอบของการจัด 

การทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชรูปแบบกระบวนการศึกษา จากการศึกษา

เอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาในรูปแบบ Mix Method คือ ทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกัน 

 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาสวนประสมทางการตลาด และองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ผูศึกษาไดออกแบบวิธีวิจัยโดยแบบสัมภาษณ 

จะใชการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาในรูปแบบ Mix Method คือ  

ทั้งการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research)  

ซึ่งเปนกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลรายละเอียด (Depth of Knowledge) 1) เพื่อศึกษาการดําเนิน 

งานดานการตลาดทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ในระยะทีผ่านมา 2) เพื่อศึกษา

ปญหาและอปุสรรคที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการทําตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ที่เกิดข้ึนปญหาและอปุสรรค และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธทีเ่หมาะสมในตลาดการ

ทองเที่ยวปจจุบันเพื่อปรบัใชกับนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) มุงแสวงหาขอเท็จจรงิทีเ่กิดข้ึน 

ในปจจบุันโดยเนนเรื่องของการหาสาเหตุ ทําความเขาใจกับบริบทของพื้นที่ศึกษารวมทัง้การอภิปราย 

แสวงหาวิธีการ เพือ่การพัฒนาทัง้น้ีผูศึกษาไดกําหนดข้ันตอนโดยมีข้ันตอนในการศึกษาดังตอไปน้ีคือ 
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3.1 การออกแบบการวิจัย 

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวสําหรับการพกัผอนอยางมีคุณภาพของประเทศไทย ดังรายละเอียด

ในภาพที่ 3.1 

 

ภาพที่ 3.1: การออกแบบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางกรอบแนวคิดการวิจยั (บทที่ 2) 

เอกสาร รายงานวิชาการ ตํารา หนังสือ รายงานการพฒันาการทองเที่ยว เอกสารทีเ่กี่ยวของการ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 สวนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว และการจัดการทองเที่ยว 

 สวนที 2  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของแหลงทองเที่ยว 

 สวนที่ 3 หลักการ แนวคิด ของการตลาดการทองเที่ยว 

  

กําหนดระเบียบวิธีวิจัย และสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (บทที่ 3) 

การเกบ็ขอมลู 

 

วิเคราะหขอมูล (บทที่ 4) 

 

สรปุและอภิปรายผลการวิจัย (บทที่ 5) 

 

การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวของนาฎยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยางย่ังยืนและมั่นคง 
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3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)” การวิจยัครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mix Method) มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

ขอบเขตดานพื้นที ่

 การศึกษาครั้งน้ีมีพื้นที่ในการศึกษา คือ บริษัท โจหลุยส เธียรเตอรจํากัด เอเชียทีค 

เดอะรเิวอร-ฟรอนท 2194 ถนนเจรญิกรงุ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120  

โดยการรวบรวมขอมลูจากเอกสาร และการสมัภาษณ ผูบรหิาร และผูใชบรกิารรานอาหาร  

เพื่อประกอบการวิเคราะหขอมลูดังกลาว 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

 ในการศึกษาการศึกษาสวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ผูวิจัยไดแบงเน้ือหาของการศึกษาออกเปน 3 สวนหลัก คือ 

1) การศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ ผลงานวิจยั รายงานการคนควาที่

เกี่ยวของเปนขอมลูในการตอบในเรื่องของสถานการณของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) และ

บริษัทในปจจุบันโดยบรบิทดังกลาวจะใชเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  

1.1) นโยบายของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) และบริษัทในเครือ 

1.2) นโยบายของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และบริษัท

ในเครือ 

1.3) โครงสรางและรูปแบบธุรกจิของบริษัท 

1.4) การทองเที่ยวและสถานการณการทองเที่ยวปจจบุันของประเทศไทย 

1.5) สภาวะทางการตลาดของธุรกิจทองเที่ยวและการแขงขันในธุรกิจ

ตลาดทองเที่ยว 

1.6) การสนับสนุนสงเสริมจากภาคสวนตาง ๆ ที่มีตอการทองเทีย่ว 

2) การศึกษาสภาพบริบท การดําเนินงานดานการตลาดทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวเน่ืองกับนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ใช

การศึกษาการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) พรอมกับการ วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mix Method) ที่ใชการสมัภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งปลายเปด – ปลายปด (Open – close Ended Question)  

ที่ผูวิจัยไดกําหนด 

   



50 

 
 

3) การศึกษาเพื่อหาการพัฒนากลยุทธทีเ่หมาะสมในตลาดการทองเที่ยวปจจบุันเพื่อ

ปรับใชกบันาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ที่ใชการ

สัมภาษณเชิงลกึ (In-depth Interview) และการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ทั้งปลายเปด – ปลายปด (Open – close Ended Question) ที่ผูวิจัยไดกําหนด 

 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาการศึกษาสวนประสมทางการตลาดและ

องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  (โจหลุยส) จํานวนประชากรที่

แทจรงิในการศึกษาครัง้น้ี 1,700 คน เน่ืองจากประชากรมจีาํนวนแนนอน (Finite Population)  

จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชการเปรียบเทียบจากตารางกําหนดขนาดตัวอยาง โดยไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 313 คน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 607 – 610 อางใน บุษรา ประกอบธรรม, 

2554, หนา 37) 

1.1) กลุมตัวอยางนักทองเที่ยว หมายถึง นักทองเที่ยวทีเ่ดินทางเขาเย่ียมชมและใช

บริการรานอาหารของกลุมนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลยุส) และบริษัทในเครือ ในชวงระยะเวลา

ของการเก็บรวบรวมขอมลู โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 

289 คน  

1.2) กลุมตัวอยางผูบรหิารหมายถึง ผูบรหิาร และคณะกรรมการของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พรอมธุรกจิในเครอื การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling) มีจํานวน 4 คน 

1.3) กลุมตัวอยางหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของที่เขารวมสนับสนุนสงเสริม เชน 

กระทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมการโรงแรม และกลุมกจิการโรงแรม  

กลุมบริษัททัวรการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 20 คน  

 2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบตรวจสอบรายการ และแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง

ภายใตการควบคุม และใหคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และตรวจสอบความเที่ยงตรง

โดยเช่ียวชาญโดยมีข้ันตอนของการสรางเครื่องมือดังน้ี 

2.1) ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.2) การกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.3) การสรางเครื่องมือ 

2.4) ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเครื่องมือ และใหขอเสนอแนะ 
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2.5) ปรับปรงุแกไขเครือ่งมอื และเสนอใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง   

เชิงโครงสราง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และรูปแบบภาษาทีเ่หมาะสม 

กลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปรมิาณ 

 กลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปรมิาณ หมายถึง นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาเย่ียมชมและใช

บริการรานอาหารของกลุมนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลยุส) และบริษัทในเครือ ในชวงระยะเวลา

ของการเก็บรวบรวมขอมลู โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 

289 คน  

กลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดย

ใชดุลยพินิจของผูวิจัยในการกําหนดสมาชิกของประชากรทีจ่ะมาเปนสมาชิกในกลุมตัวอยางวามี

ลักษณะสอดคลองหรือเปนตัวแทนที่จะศึกษาหรอืไม ซึ่งกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ  

1) กลุมตัวอยางผูบรหิาร หมายถึง ผูบริหาร และคณะกรรมการของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) พรอมธุรกิจในเครือ การเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีจํานวน 

4 คน 

2) กลุมตัวอยางหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของที่เขารวมสนับสนุนสงเสริม เชน กระทรวง

วัฒนธรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมการโรงแรม และกลุมกจิการโรงแรม กลุมบริษัททัวร

การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 20 คน 

 

3.4 เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย  

แบงออกเปน 3 สวน 

 ในการศึกษาแนวสวนประสมทางการตลาด และองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ไดแบงกลุมของการตอบแบบสัมภาษณออกเปน 4 กลุม โดย 

 1) กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ใชบริการรานอาหาร วิธีการในการเกบ็ขอมลู คือ การศึกษาเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เปนวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานทัศนคติและความ 

พึงพอใจโดยแบงเปนดังน้ี 

1.1) ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย และภูมลิําเนา 

1.2) ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจดานองคประกอบการจัดการทองเที่ยวใน

รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง และการแสดงหุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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  การกําหนดคาคะแนนในการทดสอบความพงึพอใจในองคประกอบการจัดการ

ทองเที่ยวตาง ๆ ของรานโจหลุยสเรสเตอรรอง และการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคาเฉลี่ย

มาแปลความหมาย ตามเกณฑของ เบสท (Beat, 1981, pp. 179 – 187 อางใน ศิริวรรณ เสรรีัตน, 

ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช, 2541, หนา 67) ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.1: ตารางการกําหนดคาคะแนนในการทดสอบความพึงพอใจในองคประกอบการจัดการ

ทองเที่ยวตาง ๆ ของรานโจหลุยสเรสเตอรรอง และการแสดงของนาฏยศาลา หุนละคร

เล็ก (โจหลุยส) 

 

ระดับมาตรฐานความ 

พึงพอใจในการบริการ 

นํ้าหนัก 

คะแนน 
ชวงคะแนน ความหมาย 

มากที่สุด 5 4.21-5.00 
พึงพอใจกับองคประกอบการจัดการทองเที่ยว

ในระดับสูงมาก 

มาก 4 3.41-4.20 
พึงพอใจกับองคประกอบการจัดการทองเที่ยว

ในระดับสูง 

ปานกลาง 3 2.61-3.40 
พึงพอใจกับองคประกอบการจัดการทองเที่ยว

ในระดับระดับปานกลาง 

นอย 2 1.81-2.60 
พึงพอใจกับองคประกอบการจัดการทองเที่ยว

ในระดับระดับนอย 

นอยที่สุด 1 1.00-1.80 
พึงพอใจกับองคประกอบการจัดการทองเที่ยว

ในระดับระดับนอยที่สุดหรอืไมมีเลย 

   

  1.3) ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจดานการตลาดเชิงวัฒนธรรมที่มผีลตอการพฒันา 

กลยุทธทางการตลาดทองเที่ยวของรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง และนาฏยศาลา หุนละครเลก็  

(โจหลุยส) 

การกําหนดคาคะแนนในการทดสอบการปจจัยดานการตลาดทางการทองเที่ยวของ

รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑของ

เบสท (Beat, 1981, pp. 179 – 187 อางใน ศิริวรรณ เสรีรตัน และคณะ, 2541, หนา 67) ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.2: ตารางการกําหนดคาคะแนนในการทดสอบการปจจัยดานการตลาดทางการทองเที่ยวของ

รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

ระดับมาตรฐาน 

การใหความสําคัญ 

นํ้าหนัก

คะแนน 
ชวงคะแนน ความหมาย 

มากที่สุด 5 4.21-5.00 สําคัญมากที่สุด 

มาก 4 3.41-4.20 สําคัญมาก 

ปานกลาง 3 2.61-3.40 ปานกลาง 

นอย 2 1.81-2.60 สําคัญนอย 

นอยที่สุด 1 1.00-1.80 สําคัญนอยทีสุ่ด 

  

  1.4) ความคิดเห็นปลายเปดเกี่ยวกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และ

บริษัทในเครือ เพือ่เปนขอเสนอแนะในการแกปญหา 

 2) กลุมตัวอยางผูใชบรกิารการแสดงหุนละครเลก็ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ใชบริการมี

วิธีการในการเกบ็ขอมลู คือ เปนแบบสมัภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยใชเปน

เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณที่ออกไว 

2.1) ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยจํานวนครัง้ที่ใชบริการ การรบัรูสื่อประชาสมัพันธ 

2.2) เหตุผลที่ใชบริการการแสดงโชวของหุนละครเล็ก โจหลุยส เชน ดานราคา  

การใหบริการ การประชาสัมพันธ บุคลากร ข้ันตอนการบรกิาร และเหตุผลอื่นในการจางไปแสดง 

2.3) ขอเสนอแนะในการบริการการแสดงโชวหุนละครเล็ก 

 3) ในสวนของผูบรหิารจะมีวิธีการในการเก็บขอมลูคือ วิธีการสัมภาษณเจาะลกึ (In-depth 

Interview) โดยใชเปนเครือ่งมือคือ แบบสัมภาษณที่ออกไว โดยสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับภาพรวม

ของการบรหิารภายในของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลยุส) กลยุทธ พันธกิจ และวิสัยทัศนในการ

จัดการบรหิาร รวมทั้งปญหาและอปุสรรคที่เกิดข้ึนในการจัดการบริหาร พรอมทั้งขอเสนอแนะในการ

จัดการบรหิาร เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพฒันาใหมีการจดัการบริหารที่มปีระสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

 4) การสงัเกตแบบไมมสีวนรวม (Non-participant Observation) ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัย

ไดทําการเตรียมการ เพื่อการสังเกตการบรกิารของพนักงาน ความรูสึกของนักทองเที่ยวทีเ่ขาชมการ

แสดง และเขาใชบริการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พรอมทัง้การจดบันทึกการสงัเกต 
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3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1) การวัดคาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครือ่งมอืทีผู่วิจัยใชในการศึกษาครั้งน้ี โดยผูวิจัย

นําแบบสอบถามและแบบสมัภาษณที่สรางข้ึนนําเสนอตออาจารยทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบและแกไข

ปรับปรงุตามขอเสนอแนะ จากน้ันนําแบบสอบถามไปเสนอตอผูเช่ียวชาญในศาสตรน้ัน ๆ จํานวน  

3 คน เพื่อลงสรุป โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของการวิจัย (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ที่มีเกณฑในการพจิารณาใหคะแนน ดังน้ี 

ให 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกบัวัตถุประสงค 

ให 0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกบัวัตถุประสงคหรือไม 

ให -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค 

หลงัจากน้ันนําคะแนนของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับวัตถุประสงค โดยใชสูตร  

 

    
N
R

IOC
  

     

  เมื่อ IOC  คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกบัแบบทดสอบ 

    R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทัง้หมด 

    N       คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

ผลการพจิารณาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (คา IOC) มีคา

ต้ังแต 0.05 ข้ึนไปถือไดวามีคาความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงคใชได แตถามีคาตํ่ากวา 0.50 คาความ

เที่ยงตรงของคําถามยังใชไมได ตองปรบัปรุงแกไข ผูวิจัยจะนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมา

ปรับปรงุแกไขเน้ือหาตามคําแนะนํา และจัดทําแบบสอบถามและแบบสมัภาษณฉบับสมบรูณที ่

ผานการตรวจสอบมาแลวไปทําการลงพื้นทีเ่กบ็ขอมลู 

 การวัดคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือของเครื่องมือทีผู่วิจัยใชใน

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามและ

วัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) เรียบรอยแลวไปทดสอบกับประชากร 

ที่มีลกัษณะใกลเคียงกบักลุมตัวอยางและนําผลที่ไดมาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธี 

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (- Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ เปนคาความ

เช่ือมั่นที่คํานวณหาไดจากสูตรครอนบาค (Cronbach) โดยคาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของ

แบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0 << 1 และคาที่ใกลเคียง 1 มากแสดงวามีความเช่ือมั่นสูง  
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 2) นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 90 คน 

ไดแก นักทองเที่ยวทีม่าใชบรกิารคุมขันโตก จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน นักทองเที่ยวทีม่าใช

บริการรานอาหารเรอืนสุนทรีย จงัหวัดเชียงใหม 30 คน และนักทองเที่ยวทีเ่ปนนักศึกษาคณะวิจิตร

ศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง 

(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 

1974 อางใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543, หนา 123) โดยผลที่ไดคือ ผลการทดลองมาใชคํานวณ 

เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาเฉลี่ยของความเที่ยงตรงทีเ่ปนคาเฉลี่ยของแบบสอบถาม คือ  

.841 ซึ่งมีคํานวณเปนรายขอ ความหมายคือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาต้ังแต .70 ข้ึนไปก็ถือวา

เครื่องมือหรือแบบวัดทีส่รางข้ึนมีความเที่ยงตรงในระดับสงู  

 3) นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพือ่ปรับปรงุเครื่องมือใหถูกตอง

สมบรูณ และจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล  

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะหขอมลูในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสงัคม (Statistical Package of Social Science – SPSS) เพื่อวิเคราะห

สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)  

 1) สถิติพื้นฐาน ไดแก 

1.1) คารอยละ (Percentage) 

1.2) คาเฉลี่ย (Mean)  

1.3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

 2) สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

2.1) คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

2.2) คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 3) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

3.1) การทดสอบคา t – test  

3.2) การทดสอบคา F – test 

 

 



56 

 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1) กลุมตัวอยางผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารและคณะกรรมการของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) พรอมธุรกิจในเครือ มีจํานวน 4 คน การสัมภาษณเชิงลึก In-dept Interview โดยมี

ประเด็นคําถามเกี่ยวของกับการบริหารจัดการนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ในปจจบุันปญหา

และอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกบัการทําตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 2) กลุมตัวอยางหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของทีเ่ขารวมสนับสนุนสงเสรมิ เชน กระทรวง

วัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมการโรงแรม และกลุมกจิการโรงแรม กลุมบริษัท

ทัวรจํานวน 20 คน สัมภาษณแบบเจาะจง (Focused Interview) เกี่ยวกับการตลาดและปจจัยที่

เกี่ยวเน่ืองกับการพฒันากลยุทธทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาแนวสวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ผูศึกษาไดออกแบบวิธีวิจัย โดยแบบสัมภาษณจะใชการศึกษา

ครั้งน้ีโดยแบงจุดมุงหมาย เพื่อรวบรวมขอมูลรายละเอียดโดยจากวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการ

ดําเนินงานดานการตลาดทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในระยะทีผ่านมา 2) เพื่อ

ศึกษาปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการทําตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ทีเ่กิดข้ึนปญหาและอุปสรรค 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันากลยุทธที่เหมาะสมใน

ตลาดการทองเที่ยวปจจบุัน เพื่อปรบัใชกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จากวัตถุประสงคขางตนผลการศึกษาไดแบงออกเปนดังตอไปน้ี คือ การศึกษาจากการออก

แบบสอบถามจํานวน 340 ชุด การสัมภาษณแบบเชิงลึกผูบริหารจํานวน 4 ทาน และการสัมภาษณ

แบบเชิงลึกหนวยงาน และผูใชบรกิารการแสดงของนาฏยศาลา หุนละคร (โจหลุยส) เลก็จํานวน  

10 ทาน ผลการศึกษาดังน้ี โดยผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูออกเปนดังน้ี 

4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะหรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัองคประกอบของการจดัการทองเที่ยวของ

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก 

4.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัสวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของหุนละครเลก็โจหลุยส 

4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะหหาความสมัพันธขององคประกอบของการจัดการทองเที่ยวกบั

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่มผีลตอการพฒันาโจหลุยสในอนาคต 

4.5 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการสัมภาษณผูบรหิารและผูใชบริการการแสดงหุน

ละครเล็กโจหลุยส 

4.6 ตอนที่ 6 การวิเคราะหเกี่ยวกบัปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาทีเ่กิดข้ึนใน 

บริษัทโจหลุยสทั้งในสวนของรานอาหาร และการแสดงหุนละครเล็ก จากคําถามปลายเปด 

  

 โดยมีสัญลักษณในการวิเคราะหดังตอไปน้ี 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

ไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการแปลผลดังน้ี 

f แทน ความถ่ี (Frequency) 

n แทน จํานวนประชากรในกลุมตัวอยาง 
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x  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน คาสถิติที่คํานวณจาก t – test 

F แทน คาสถิติที่คํานวณจาก F – test 

df แทน องศาความเปนอสิระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลบวกกําลงัสอง (Sum of Squares) 

MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสอง (Mean Square) 

p แทน คา p (คา Significance ที่ปรากฏในผลการวิเคราะหคาสถิติ) 

 แทน คาครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) หรือคาระดับนัยสําคัญ 

(Level of Significance) 

 

4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะหรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4.1: ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 161 47.40 

หญิง 179 52.60 

รวม 340 100 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม   

25 ป – 34 ป 97 28.50 

35 ป – 44 ป 95 27.90 

45 ป – 54 ป 102 30.00 

55 ปข้ึนไป 46 13.50 

รวม 340 100 

ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวาระดับปริญญาตร ี 32 9.40 

ปริญญาตร ี 206 60.60 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

สูงกวาปริญญาตร ี 102 30.00 

รวม 340 100 

ตําแหนงงานหรืองานทีร่ับผิดชอบ   

พอบานหรือแมบาน 26 7.60 

พนักงานบริษัทเอกชน 116 34.10 

ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 99 29.10 

ธุรกิจสวนตัวหรือเจาของกิจการ 50 14.70 

อื่น............ 49 14.40 

รวม 340 100 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม   

10,001 บาท – 15,000 บาท 41 12.10 

15,001 บาท – 20,000 บาท 77 22.60 

20,001 บาท – 25,000 บาท 130 38.20 

25,001 บาท – 30,000 บาท 43 12.60 

มากกวา 30,001 บาทข้ึนไป 49 14.40 

รวม 340 100 

ภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม   

กรุงเทพมหานคร 86 25.30 

ปริมณฑล 68 20.00 

ภาคกลาง 42 12.40 

ภาคเหนือ 30 8.80 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 4.40 

ภาคตะวันออก 23 6.80 

ภาคตะวันตก 17 5.00 

ภาคใต 17 5.00 

ตางประเทศ............ 42 12.40 

รวม 340 100 
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จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญงิ 

จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 52.60 สวนเพศชายจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 47.4 

ผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูในชวง 45 ป – 54 ป มากที่สุดจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 

30.00 รองลงมาคือ ชวงอายุ 25 ป – 34 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 28.35 และชวงอายุ 35 ป 

– 44 ป จํานวน 95 คนคิดเปนรอยละ 27.90 นอยที่สุดคือ ชวงอายุ 55 ปข้ึนไป จํานวน 46 คน  

คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษา ระดับปรญิญาตรี มากทีสุ่ดจํานวน 206 คน คิดเปน 

รอยละ 60.60 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปรญิญาตรี จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 

30.00 นอยที่สุดคือ วุฒิการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี จาํนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 9.40 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงงานหรือหนาที่รบัผิดชอบในสถานะ พนักงานบริษัทเอกชน 

มากที่สุดจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 34.10 รองลงมาคือ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 

จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 29.10 ประกอบกจิการสวนตัวเจาของธุรกิจและงานอสิระ จํานวน  

50 คน คิดเปนรอยละ 14.50 อื่น ๆ ซึ่งในที่น้ีคือ ผูเกษียณอายุการทํางาน ผูสงูอายุ จํานวน 49 คน 

คิดเปนรอยละ 14.40 นอยที่สุดคือ พอบานหรือแมบาน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.60 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาท – 25,000 บาท มากทีสุ่ด จํานวน 

130 คน คิดเปนรอยละ 38.20 รองลงมาคือ 15,001 บาท – 20,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเปน

รอยละ 22.60 มากกวา 30,001 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 14.40 , 25,001 บาท – 

30,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 12.60 นอยที่สดุคือ รายไดเฉลี่ย 10,001 บาท – 

15,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนาในเขต กรงุเทพมหานคร มากที่สุด จํานวน 86 คน คิดเปน 

รอยละ 25.30 รองลงมาคือ เขตปริมณฑล จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 20.00 เขตภาคกลาง จํานวน 

42 คน คิดเปนรอยละ 12.40 ชาวตางชาติ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 12.40 ซึ่งประกอบไปดวย 

ชาวฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมรกิา และชาวจีน ตามลําดับ เขตภาคเหนือ จํานวน  

30 คน คิดเปนรอยละ 8.80 เขตภาคตะวันออก จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.80 เขตภาคตะวันตก 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และภาคใต จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.00 นอยที่สุดคือ  

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.40 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.2: ตารางแสดงคารอยละในการใชบรกิารของผูตอบแบบสอบถามในรานอาหารและชมการ

แสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

จํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือน จํานวน รอยละ x  
1. มาใชบริการครั้งแรก 151 44.4 3.69 

2. มาใชบริการเดือนละครั้ง 90 26.5 3.42 

3. มาใชบริการเดือนละ 2 ครั้ง 79 23.2 3.41 

4. มาใชบริการเปนประจํา 20 5.9 3.47 

รวม 340 100  

 

 ตารางที่ 4.2 แสดงคารอยละในการใชบริการของผูตอบแบบสอบถามในรานอาหารและ 

ชมการแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พบวา มาที่สุดคือ ผูมาใชบริการครั้งแรก จํานวน  

151 คน คิดเปนรอยละ 44.4 ของจํานวนทั้งหมด 340 คน รองลงมาคือ มาใชบริการเดือนละครัง้ 

จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 26.5 มาใชบริการเดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ  

23.2 นอยทีสุ่ดคือ มาใชบริการเปนประจํา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.3: ตารางแสดงคารอยละในการใชบรกิารของผูตอบแบบสอบถามในรานอาหารและชมการ

แสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามซึง่

ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

วาระโอกาสในการเขาใชบริการ จํานวน รอยละ 

1. การจัดเลี้ยงรับรองลูกคาคนสําคัญ 340 100 

2. การจัดเลี้ยงในงานสงัสรรคของครอบครัว 338 99.40 

3. การจัดเลีย้งในงานวันเกิด 292 85.90 

4. การจัดเลี้ยงในงานครอบรอบวันแตงงาน 288 84.70 

5. การจัดเลี้ยงในงานสงัสรรคกบักลุมเพื่อน 275 80.90 

6. การจัดเลี้ยงของที่ทํางานบริษัท 275 80.90 

7. การจัดเลี้ยงกิจกรรมอื่น ๆ เชน การจัดกิจกรรมสังสรรค

ของสมาชิกกลุมตาง ๆ 
119 25.90 

8. การทานขาวกับคนพิเศษในวาระพเิศษ 51 15.00 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามรวม 340 100 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงคารอยละในการใชบรกิารของผูตอบแบบสอบถามในรานอาหาร  

และชมการแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามซึง่ตอบ

ไดมากกวา 1 คําตอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 340 คน มองวาระโอกาสของการรบัรอง

ลูกคาวารานอาหารและการแสดงจะสามารถเปนพื้นที่ในการใชบริการไดมาเปนอันดับหน่ึง อันดับสอง

คือ การจัดเลี้ยงสังสรรคของครอบครัว อันดับที่สาม คือ การจัดงานวันเกิด อันดับทีส่ี ่คือ การจัดเลี้ยง

ครบรอบวันแตงงาน อันดับหา คือ การจัดเลี้ยงของบริษัทและการจัดเลี้ยงสงัสรรคกบัเพือ่น อันดับที่

หก คือ การการจัดเลี้ยงกิจกรรมอื่น ๆ เชน การจัดกจิกรรมสังสรรคของสมาชิกกลุมตาง ๆ และอันดับ

สุดทาย คือ การทานขาวกับคนพเิศษในวาระพิเศษการขอแตงงาน ซึ่งสามารถใชในการพฒันา

กิจกรรมการบรกิารของรานใหมีความหลากหลายเพิม่มากข้ึนได 

 

4.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลุยส

และการแสดงหุนละครเล็ก 

 

ตารางที่ 4.4: องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน 

 

องคประกอบของการจัดการทองเที่ยว x  
SD ระดับ 

1. กิจกรรมตาง ๆ  (Activity) 3.63 0.59  มาก 

2. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 3.56 0.49 มาก 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว 

(Accessibility) 
3.50 0.47 มาก 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 3.46 0.53 มาก 

โดยเฉลี่ย 3.54 0.41 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา องคประกอบของการจัดการทองเทีย่วรานอาหารโจหลุยสและ 

การแสดงหุนละครเลก็ โดยรวมทัง้ 4 ดาน มีองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวอยูในระดับมาก 

( x  = 3.54) ตามลําดับคาเฉลี่ยคือ กิจกรรมตาง ๆ ( x  = 3.63) สิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว ( x  = 

3.56) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว ( x  = 3.50) และสิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ 

( x  = 3.46) 
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ตารางที่ 4.5: องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก 

ดานสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

 

สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) x  SD ระดับ 

1. การแสดงหุนละครเล็กเปนสวนสําคัญที่สุดทีท่ําใหคุณมาใช

บริการรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง 
3.60 0.78 มาก 

2. ทานมาทานอาหารดวยรูปแบบของเมนูที่นาสนใจและการ

แสดงทีจ่ัดใหชมมีความนาสนใจ 
3.59 0.74 มาก 

3. ราคาอาหารและรปูลกัษณของอาหารมสีวนสําคัญมากทีท่ํา

ใหมาใชบรกิารรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรองอีกครั้ง 
3.57 0.71 มาก 

4. ทานมาทานอาหารโดยแรงจงูใจทีจ่ะมาชมการแสดงหุนละคร

เล็กโจหลุยสมากนอยเพียงใด 
3.56 0.81 มาก 

5. การจัดรปูแบบบรรยากาศรานสไตลไทยโมเดิรนเปนสวนหน่ึง 

ที่ทําใหทานมาใชบริการใชหรอืไม 
3.49 0.74 มาก 

โดยเฉลี่ย 3.56 0.49 มาก 

  

จากตารางที่ 4.5 พบวา องคประกอบของการจัดการทองเทีย่วรานอาหารโจหลุยส และ 

การแสดงหุนละครเลก็ ดานสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.56) และ 

เมื่อพจิารณาเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมทีม่ีคาเฉลี่ยทีนั่กทองเที่ยวพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ  

การแสดงหุนละครเลก็เปนสวนสําคัญทีสุ่ดที่ทําใหคุณมาใชบริการรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง          

( x  = 3.60) การมาใชทานอาหารดวยรปูแบบของเมนูที่นาสนใจ และการแสดงที่จัดใหชมมีความ

นาสนใจ ( x  = 3.59) และราคาอาหาร และรปูลกัษณของอาหารมีสวนสําคัญมากที่ทําใหมาใช

บริการรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรองอีกครั้ง ( x  = 3.57) สวนกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว

ผูใชบริการนอยทีสุ่ด คือ การจัดรูปแบบบรรยากาศรานสไตลไทยโมเดิรนเปนสวนหน่ึงที่ทําใหทาน 

มาใชบริการใชหรือไม ( x  = 3.49) 

 

 

 

 



64 

ตารางที่ 4.6: องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว (Accessibility) 

 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว (Accessibility) x  SD ระดับ 

1. พนักงานมีอัธยาศัย และจิตใจที่ใหบรกิาร 3.68 0.74 มาก 

2. ความสะดวกสบายในการเดินทางมาทานอาหารและชมการ

แสดงทีร่านนาฏยศาลา หุนละครเล็ก อยูในระดับใด 
3.65 0.71 มาก 

3. การจัดเจาหนาที่ดูแล และอํานวยความสะดวกในการดูแล

แขกที่เขามาใชบรกิาร 
3.58 0.76 มาก 

4. พนักงานเอาใจใสดูแลตอผูใชบริการรานอาหาร และชมการ

แสดงอยางเปนมิตร 
3.53 0.76 มาก 

5. ความชัดเจนของปายบอกทาง และปายการแสดงที่ต้ัง 3.40 0.71 ปานกลาง 

6. ความรวดเร็วของการใชเสนทางเพือ่เขาถึงรานอาหาร 

โจหลุยสเรสเตอรรอง 
3.36 0.82 ปานกลาง 

7. ความปลอดภัยของเสนทางในการเดินทางเขาไปยัง

รานอาหารเพือ่ชมการแสดง 
3.33 0.74 ปานกลาง 

โดยเฉลี่ย 3.50 0.47 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดง

หุนละครเล็ก ดานสิง่อํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว (Accessibility) โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( x  = 3.50) และเมื่อพจิารณาเปนรายความคิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่

นักทองเที่ยวพึงพอใจ คือ พนักงานมีอัธยาศัย และจิตใจที่ใหบริการ ( x  = 3.68) ความสะดวกสบาย

ในการเดินทางมาทานอาหารและชมการแสดงทีร่านนาฏยศาลา หุนละครเล็ก อยูในระดับใด                    

( x = 3.65) ในสวนของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทีน่อยทีสุ่ด คือ เรื่องความปลอดภัยของ

เสนทางในการเดินทางเขาไปยังรานอาหารเพื่อชมการแสดง ( x  = 3.33) 
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ตารางที่ 4.7: องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity)  

 

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) x  SD ระดับ 

1. มีการขายของทีร่ะลึก 3.64 0.77 มาก 

2. มีบริการหองนํ้าทีส่ะอาดและโลงโอโถง และสวยงาม 3.51 0.74 มาก 

3. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และปลอดภัย 3.47 0.77 มาก 

4. อาคารมีความสวยงามสะอาด และมีการนําเสนอจุดเดิน

ความสวยงามของรานไดอยางชัดเจน 
3.23 0.77 ปานกลาง 

โดยเฉลี่ย 3.46 0.53 มาก 

  

จากตารางที่ 4.7 องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดง 

หุนละครเล็ก ดานสิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.46) 

และเมือ่พิจารณาเปนรายความคิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพึงพอใจ คือ  

การมีขายของที่ระลึก ( x  = 3.64) มีบริการหองนํ้าทีส่ะอาด และโลงโอโถงและสวยงาม ( x  = 3.51) 

และสถานทีจ่อดรถมีความสะดวก และปลอดภัย ( x  = 3.51) สวนของสิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ที่นักทองเที่ยวผูใชบริการมีความเห็นที่นอยทีสุ่ดคือ อาคารมคีวามสวยงามสะอาด และมีการนําเสนอ 

จุดเดินความสวยงามของรานไดอยางชัดเจน ( x = 3.23) 

 

ตารางที่ 4.8: องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก 

ดานกิจกรรมตาง ๆ (Activity) 

 

กิจกรรมตางๆ  (Activity) x  
SD ระดับ 

1. มีรายละเอียดของกิจกรรมการรวมสนุกของหุนละครเล็กกับ

ผูชม 
3.75 0.83 มาก 

2. ผูแสดงมสีวนรวมกับผูเขาชม 3.70 0.79 มาก 

3. หุนละครเลก็ และการแสดงควรเพิม่รอบการแสดงเพื่อให

นักทองเที่ยว 
3.70 0.79 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ): องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละคร

เล็ก ดานกจิกรรมตาง ๆ (Activity) 

 

กิจกรรมตางๆ  (Activity) x  
SD ระดับ 

4. การแสดงหุนละครเล็กทําใหเพิ่มอรรถรสในการรบัประทาน

อาหาร 
3.68 0.80 มาก 

5. กิจกรรมการแสดงหุนละครเลก็มีความสําคัญกับการเพิ่ม

ยอดขายของราน 
3.56 0.80 มาก 

6. มีกิจกรรมรวมกบัการแสดงหุนละครเล็ก 3.40 0.80 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.63 0.59 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดง 

หุนละครเล็ก ดานกิจกรรมตาง ๆ (Activity) โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.63) และเมื่อพิจารณา

เปนรายความคิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพงึพอใจ คือ การมีรายละเอียด

ของกิจกรรมการรวมสนุกของหุนละครเลก็กับผูชม ( x  = 3.75) การทีผู่แสดงมีสวนรวมกับผูเขาชม 

( x  = 3.70) และหุนละครเลก็ และการแสดงควรเพิ่มรอบการแสดงเพือ่ใหนักทองเที่ยว ( x  = 3.70) 

สวนของกจิกรรมทีนั่กทองเที่ยวผูใชบรกิารมีความเห็นที่นอยที่สุดคือ มีกจิกรรมรวมกจิกรรมกับการ

แสดงหุนละครเล็ก ( x  = 3.40) 

 

4.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับสวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของหุนละครเล็กโจหลุยส 

 

ตารางที่ 4.9: สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว x  
SD ระดับ 

1. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.07 0.60 มาก 

2. ดานผลิตภัณฑ 3.91 0.37 มาก 

3. ดานราคา 3.85 0.57 มาก 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 3.60 0.59 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ): สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว x  
SD ระดับ 

5. ดานลักษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอม 3.55 0.55 มาก 

6. ดานบุคลากร 3.51 0.44 มาก 

7. ดานกระบวนการใหบริการ 3.48 0.52 มาก 

โดยเฉลี่ย 3.71 0.36 มาก 

 

จากตารางที่ 4.9 สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็  

(โจหลุยส) โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.71) และเมื่อพิจารณาเปนรายความคิดเห็นของ

นักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) คือ ดานชองทางการจดัจําหนาย ( x  = 4.07) ดานผลิตภัณฑ  

( x  = 3.91) และดานราคา ( x  = 3.85) นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นอยทีสุ่ด คือ ดานกระบวนการใหบรกิาร ( x  = 

3.48) 

 

ตารางที่ 4.10: สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ดานผลิตภัณฑ  

 

ดานผลิตภัณฑ x  
SD ระดับ 

1. มีการแสดงหุนละครเลก็ใหชม 4.11 0.78 มาก 

2. ภาพลักษณและช่ือเสียงของราน 4.10 0.76 มาก 

3. มีรสชาติอรอย 4.08 0.80 มาก 

4. ระยะเวลาที่ใชในการแสดง 4.00 0.79 มาก 

5. สะอาดถูกหลักอนามัยไมมีวัตถุกันเสีย 3.98 0.75 มาก 

6. มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย 3.58 0.76 มาก 

7. รูปแบบการจัดอาหารที่แปลกใหม และทันสมัย 3.53 0.78 มาก 

โดยภาพรวม 3.91 0.37 มาก 
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จากตารางที่ 4.10 สวนประสมทางของการตลาดการทองเทีย่วของนาฏยศาลา หุนละครเลก็  

(โจหลุยส) ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.91) และเมือ่พิจารณาเปนรายความ

คิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพงึพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) คือ มีการแสดงหุนละครเล็กใหชม ( x  = 4.11) 

ภาพลักษณและช่ือเสียงของราน ( x  = 4.10) และอาหารมีรสชาติอรอย ( x  = 4.08) นักทองเที่ยว

พึงพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส)  

ดานผลิตภัณฑ นอยทีสุ่ดคือ รูปแบบการจัดอาหารที่แปลกใหมและทันสมัย ( x  = 3.53) 

 

ตางรางที่ 4.11: สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ดานราคา 

 

ดานราคา x  SD ระดับ 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรบั 4.05 0.77 มาก 

2. มีหลากหลายราคาใหเลือก 3.99 0.76 มาก 

3. ราคาอาหารไมแพงเมือ่เปรียบเทียบกบัรานอื่น 3.81 0.77 มาก 

4. มีปายบอกราคาอาหารที่ชัดเจน 3.57 0.81  มาก 

โดยภาพรวม 3.85 0.57 มาก 

 

จากตางรางที่ 4.11 สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.85) และเมื่อพจิารณาเปนรายความคิดเห็น 

ของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพงึพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยว 

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) คือ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรบั ( x  = 4.05)  

มีหลากหลายราคาใหเลอืก ( x  = 3.99) และราคาอาหารไมแพงเมือ่เปรียบเทียบกบัรานอื่น  

( x  = 3.81) นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ดานราคา นอยที่สุด คือ มีปายบอกราคาอาหารที่ชัดเจน ( x  = 3.57) 

 

 

 

 



69 

ตางรางที่ 4.12: สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย x  SD ระดับ 

1. ทําเลที่ต้ังรานอยูใกลแหลงทองเที่ยวอื่นที่สําคัญของเมือง 4.14 0.76 มาก 

2. ชวงเวลาเปดปดบรกิารมีความเหมาะสม 4.11 0.77 มาก 

3. สามารถสัง่จองโตะไดทางอีเมลและทางโทรศัพท 4.01 0.77 มาก 

4. ความสะดวกสบายในการเดินทางไปและกลับ 4.01 0.76  มาก 

โดยภาพรวม 4.07 0.60 มาก 

 

จากตางรางที่ 4.12 สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.07) และเมื่อพิจารณาเปน

รายความคิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางของ

การตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลยุส) คือ ที่ต้ังรานอยูใกลแหลงทองเที่ยว

อื่นที่สําคัญของเมือง ( x  = 4.14) ชวงเวลาเปดปดบรกิารมีความเหมาะสม ( x  = 4.11) และ

สามารถสั่งจองโตะไดทางอเีมลและทางโทรศัพท ( x  = 4.01) ทั้งความสะดวกสบายในการเดินทาง

ไปและกลับ ( x  = 4.01) ซึ่งมีคาเทากัน 

 

ตางรางที่ 4.13: สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด  

 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด x  SD ระดับ 

1. มีการโฆษณาผานสือ่โซเชียลมเีดีย 3.74 0.76 มาก 

2. มีคูปองหรือบัตรสวนลด 3.66 0.85 มาก 

3. มีการเผยแพรขอมูลแผนพบัและเอกสาร 3.57 0.80 มาก 

4. มีการทําบัตรสมาชิก 3.55 0.71 มาก 

5. มีการโฆษณาและประชาสมัพันธภาพลักษณของราน 

โจหลุยสเรสเตอรรอง และการแสดงหุนละครเล็ก 
3.46 0.74 มาก 

โดยภาพรวม 3.60 0.59 มาก 
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จากตางรางที่ 4.13 สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ดานการสงเสริมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.60) และเมื่อพจิารณา 

เปนรายความคิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพงึพอใจในสวนประสมทาง 

ของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) คือ มีการโฆษณาผานสื่อ 

โซเชียลมีเดีย ( x  = 3.74) การมีคูปองสวนลด ( x  = 3.66) และมีการเผยแพรขอมลูแผนพบั  

และเอกสาร ( x  = 3.57) นักทองเที่ยวพงึพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ดานการสงเสริมทางการตลาด นอยทีสุ่ด คือ มีการโฆษณา  

และประชาสัมพันธภาพลักษณของรานโจหลุยสเรสเตอรรองและการแสดงหุนละครเล็ก ( x  = 3.46) 

 

ตางรางที่ 4.14: สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ดานบุคลากร 

 

ดานบุคลากร x  SD ระดับ 

1. พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ 3.79 0.77 มาก 

2. พนักงานมีความรูดานอาหาร และแนะนําไดเปนอยางดี 3.54 0.81 มาก 

3. พนักงานมีความเปนกันเองกบัลกูคา 3.49 0.81 มาก 

4. พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย 3.48 0.77 มาก 

5. พนักงานมีความสามรถเสริฟอาหารไดถูกตอง 3.42 0.56 มาก 

6. พนักงานสามารถจดจําลูกคาได 3.37 0.58 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.51 0.44 มาก 

 

จากตางรางที่ 4.14 สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.51) และเมือ่พิจารณาเปนรายความ

คิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพงึพอใจในสวนประสมทางของการตลาดการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) คือ พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหา 

ตาง ๆ ( x  = 3.79) พนักงานมีความรูดานอาหาร และแนะนําไดเปนอยางดี ( x  = 3.54) และ

พนักงานมีความเปนกันเองกบัลูกคา ( x  = 3.49) นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางของ

การตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลยุส) ดานบุคลากร นอยทีสุ่ด คือ พนักงาน

สามารถจดจําลูกคาได ( x  = 3.37) 
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ตางรางที่ 4.15: สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ดานกระบวนการใหบริการ 

 

ดานกระบวนการใหบริการ x  SD ระดับ 

1. มีการบริการใหตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว 3.67 0.88 มาก 

2. มีใบเสรจ็เรียกเก็บเงินที่แสดงรายการชัดเจน 3.59 0.78 มาก 

3. มีการเสิรฟอาหารในเวลาอันเหมาะสมม ี 3.50 0.74 มาก 

4. การทบทวนรายการอาหารทีลู่กคาสัง่ 3.47 0.80 มาก 

5. ทางรานบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว 3.32 0.81 ปานกลาง 

6. ทางรานสรางความประทับใจใหกบัลกูคา 3.31 0.80 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.48 0.52 มาก 

 

จากตางรางที่ 4.15 สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.48) และเมื่อพิจารณาเปน

รายความคิดเห็นของนักทองเทีย่วพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางของ

การตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลยุส) คือ มีการบรกิารใหตามคํารองขอ 

ไดอยางรวดเร็ว ( x  = 3.67) มีใบเสร็จเรียกเกบ็เงินที่แสดงรายการชัดเจน ( x  = 3.59) และมีการ

เสริฟอาหารในเวลาอันเหมาะสม ( x  = 3.49) นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางของการตลาด

การทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ดานกระบวนการใหบรกิาร นอยทีสุ่ด คือ  

ทางรานสรางความประทับใจใหกับลูกคา ( x  = 3.31) 

 

ตางรางที่ 4.16: สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 

ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม x  SD ระดับ 

1. มีโตะเพียงพอสําหรบัการรองรบัลกูคา 3.82 0.79 มาก 

2. บรรยากาศภายในราน 3.54 0.70 มาก 

3. ความสะอาดภายในราน 3.52 0.77 มาก 

4. การมีปายโฆษณาของทางรานที่โดดเดน 3.43 0.78 มาก 

5. การตกแตงรานที่สวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 3.43 0.76 มาก 

โดยภาพรวม 3.55 0.55 มาก 
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จากตางรางที่ 4.16 สวนประสมทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ดานลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.55) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายความคิดเห็นของนักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสม

ทางของการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) คือ มีโตะเพียงพอสําหรบั

การรองรบัลูกคา ( x  = 3.82) บรรยากาศภายในราน ( x  = 3.54) และความสะอาดภายในราน 

( x  = 3.52) ในสวนเรื่อง การตกแตงรานทีส่วยงามและมเีอกลกัษณเฉพาะตัวกับการมีปายโฆษณา

ของทางรานที่โดดเดนมีคาที่เทากันคือ ( x  = 3.43) 

 

4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะหหาความสัมพันธขององคประกอบของการจัดการทองเที่ยวกับสวนประสม

ทางการตลาดการทองเที่ยวทีม่ีผลตอการพฒันาโจหลุยสในอนาคต 

4.4.1 การวิเคราะหหาความสมัพันธของปจจัยสวนบุคคลกับองคประกอบการจัดการทองเที่ยว 

 

ตารางที่ 4.17: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานเพศ 

 

องคประกอบของ            

การจัดการทองเที่ยว 

เพศ 
t p ชาย หญิง 

x  SD ระดับ x  SD ระดับ 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 3.51 0.49 มาก 3.60 0.49 มาก 0.593 0.109 

2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการ

เดินทาง (Accessibility) 
3.46 0.45 มาก 3.54 0.48 มาก 0.497 0.153 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

(Amenity) 
3.42 0.55 มาก 3.50 0.52 มาก 0.329 0.158 

4. กิจกรรมตางๆ  (Activity) 3.62 0.58 มาก 3.64 0.61 มาก 0.793 0.746 

5. องคประกอบการจัดการ

ทองเที่ยวโดยรวมทัง้ 4 ขอ 
3.51 0.39 มาก 3.57 0.42 มาก 0.385 0.144 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ พบวา โดยภาพรวมดานองคประกอบทางการทองเที่ยวของานอาหาร 
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โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่ 4.18: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานอายุ 

 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 55 ปข้ึนไป 45 – 54 ป 35 – 44 ป 25 – 34 ป 

 x  3.88 3.64 3.39 3.42 

55 ปข้ึนไป 3.88 - 0.005* 0.005* 0.000* 

45 – 54 ป 3.64  - 0.000* 0.000* 

35 – 44 ป 3.39   - 0.622 

25 – 34 ป 3.42    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวงาน

อาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเลก็จําแนกตามปจจยัสวนบุคคล ดานอายุ พบวา อายุของผูตอบ

แบบสอบถามเมื่อเทียบรายคู พบวา ผูเขามาใชบริการอายุ 25 – 34 ป มีความคิดเห็นดานองคประกอบ

โดยรวมของการจัดการทองเที่ยวแตกตางกันกบั กลุมอายุ 44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป ผูเขาใชบริการ

อายุ 35 – 44 ป มีความคิดเห็นดานองคประกอบโดยรวมการจัดการทองเที่ยวแตกตางจากกลุมอายุ  

44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป และผูใชบริการอายุ 55 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นองคประกอบโดยรวมของ 

การจัดการทองเที่ยวแตกตางกันกบั กลุมอายุ 44 – 54 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.19: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหาร   

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานการศึกษา 

 

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สูงกวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ตํ่ากวาปริญญาตร ี

 x  3.58 3.51 3.58 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.58 - 0.456 0.686 

ปริญญาตร ี 3.51  - 0.998 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 3.58   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

งานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาในทุกระดับไมมีความคิดเห็นดานองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวเที่ยวที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ตารางที่ 4.20: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานการศึกษา 

 

อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ขาราชการ 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว

เจาของกิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

พอบาน/

แมบาน 
อ่ืน ๆ 

 x  3.38 3.41 3.43 3.59 4.23 

ขาราชการพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.38 - 0.655 0.293 0.002* 0.000* 

ธุรกิจสวนตัวเจาของกิจการ 3.41  - 0.695 0.011* 0.000* 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.43   - 0.695 0.000* 

พอบาน/ แมบาน 3.59    - 0.000* 

อ่ืน ๆ 4.23     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**(อื่น ๆ ในแบบสอบถามที่ผูตอบแบบสอบถามไดตอบมาคือ ผูสูงอายุที่เกษียณการทํางานทั้งหมด) 

 

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

งานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอาชีพ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกัน เชน ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกจิสวนตัวเจาของกจิการ 

พนักงานบริษัทเอกชน และพอบาน/ แมบาน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันดานองคประกอบทางการ

ทองเที่ยวที่แตงตางจากกลุมอื่น ๆ (ผูเกษียณอายุการทํางาน) ในสวนของเจาของธุรกจิและขาราชการ

พนักงานรฐัวิสาหกิจมีความเห็นดานองคประกอบโดยรวมของการจัดการทองเที่ยวเที่ยวแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตารางที่ 4.21: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานรายได 

 

รายไดเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม 
30,001 

บาทขึ้นไป 

25,001 – 

30,000 บาท 

20,001 – 

25,000 บาท 

15,001 – 

20,000 บาท 

10,001 – 

15,000 บาท 

 x  4.10 3.63 3.40 3.38 3.53 

30,001 บาทขึ้นไป 4.10 - 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

25,001 – 30,000 บาท 3.63  - 0.000* 0.000* 0.139 

20,001 – 25,000 บาท 3.40   - 0.720 0.028* 

15,001 – 20,000 บาท 3.38    - 0.021* 

10,001 – 15,000 บาท 3.53     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว 

งานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานรายได พบวา  

ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายได 30,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยว

แตกตางจากผูมรีายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 

และ 10,001 – 15,000 บาท ในสวนของผูมรีายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นดาน

องคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท และ 15,001 – 

20,000 บาท และผูที่มรีายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็น

ดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท โดยทั้งหมด

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  

ตารางที่ 4.22: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานภูมิลําเนา 

(ตารางมีตอ) 

ภูมิลําเนา กทม ปริมณฑล กลาง เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ใต 
ตาง 

ประเทศ 

 x  
3.43 3.42 3.40 3.40 3.43 3.43 3.55 3.40 4.35 

กรุงเทพ 3.43 - 0.920 0.511 0.489 0.953 0.962 0.108 0.659 0.000* 

ปริมณฑล 3.42  - 0.583 0.551 1.000 0.984 0.103 0.710 0.000* 
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ตารางที่ 4.22 (ตอ): ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ดานภูมิลําเนา 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว 

งานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานภูมิลําเนา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน โดยมีดังน้ี ผูตอบ

แบบสอบถาม ชาวตางประเทศ มีความคิดเห็นดานองคประกอบของการทองเที่ยวแตกตางกบั 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาอื่น ๆ ในประเทศไทยทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.23: ตารางแสดงคารอยละในการใชบรกิารของผูตอบแบบสอบถามในรานอาหารและชม

การแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

จํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือน จํานวน รอยละ x 
1. มาใชบริการครั้งแรก 151 44.4 3.69 

2. มาใชบริการเดือนละครั้ง 90 26.5 3.42 

3. มาใชบริการเดือนละ 2 ครั้ง 79 23.2 3.41 

4. มาใชบริการเปนประจํา 20 5.9 3.47 

รวม 340 100  

 

ภูมิลําเนา กทม ปริมณฑล กลาง เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ใต 
ตาง 

ประเทศ 

ภาคกลาง 3.40   - 0.924 0.721 0.664 0.56 0.981 0.000* 

ภาคเหนือ 3.40    - 0.680 0.625 0.59 0.922 0.000* 

ภาคอีสาน 3.43     - 0.988 0.211 0.776 0.000* 

ภาคตะวันออก 3.43      - 0.171 0.741 0.000* 

ภาคตะวันตก 3.55       - 0.113 0.000* 

ภาคใต 3.40        - 0.000* 

ตางประเทศ 4.35         - 
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จากตารางที่ 4.23 แสดงคารอยละในการใชบริการของผูตอบแบบสอบถามในรานอาหาร 

และชมการแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พบวา มาที่สุดคือ ผูมาใชบริการครั้งแรก 

จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 44.4 ของจํานวนทั้งหมด 340 คน รองลงมาคือ มาใชบริการเดือน 

ละครัง้ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 26.5 มาใชบริการเดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 79 คน คิดเปน 

รอยละ 23.2 นอยที่สุดคือ มาใชบริการเปนประจํา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.24: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามการเขาใชบริการตามจํานวนครั้งที่ใช

บริการ 

 

จํานวนการเขาใชบริการ 
มาใชบริการ 

เปนครั้งแรก 

มาใชบริการ 

เดือนละครั้ง 

มาใชบริการ 

เดือนละ 2 ครั้ง 

มาใชบริการ 

เปนประจํา 

 x  3.69 3.42 3.41 3.47 

มาใชบริการเปนครั้งแรก 3.69 - 0.000* 0.000* 0.017* 

มาใชบริการ เดือนละครั้ง 3.42  - 0.923 0.624 

มาใชบริการเดือนละ 2 ครั้ง 3.41   - 0.587 

มาใชบริการเปนประจํา 3.47    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

งานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตาม การใชบรกิารของนักทองเที่ยวกลุม

ตัวอยาง พบวา นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มาใชบริการรานอาหาร และชมการแสดงน้ันมีความ

คิดเห็นดานองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวที่แตกตาง จากกลุมนักทองเที่ยวที่มาใชบรกิาร 

เดือนละครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง และมาใชบริการประจําอยางมนัียสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตารางที่ 4.25: การทดสอบสมมติฐานเรื่อง กลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยว

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

         

ปจจัยสวนบุคคล 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) 

องคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม (n =340) 
df SS MS F sig 

1. อายุของผูตอบแบบสอบถาม  3 9.820 3.267 22.976 0.000* 

2. การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 2 0.332 0.166 0.978 0.377 

3. อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 4 28.641 7.160 82.874 0.000* 

4. รายไดเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม 4 20.619 5.155 46.715 0.000* 

5. ภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม 8 31.694 3.962 50.649 0.000* 

6. จํานวนการมาใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม 3 6.081 2.027 13.223 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 

จากตารางที่ 4.25 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรทีม่ีคา Sig < 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม  

ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายไดเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานภูมิลําเนาของผูตอบ

แบบสอบถาม และจํานวนการมาใชบรกิารของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนของดานการศึกษาของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีคา Sig > 0.05 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความแตกตาง

กับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวมพบวา ปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตร ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายได

เฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม และจํานวนการมาใชบรกิาร 

ของผูตอบแบบสอบถาม มคิีดเหน็ที่แตกตางกันในองคประกอบทางการทองเที่ยวของนาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ในสวนดานการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถามไมมีความแตกตางของผูตอบแบบสอบถามกับองคประกอบทางการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา ระดับ

การศึกษาที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถามไมไดทําใหการตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับ
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องคประกอบทางการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) เกิดความแตกตางในคําตอบ 

โดยไดทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรอืลกัษณะทางประชากรศาสตร)  

ที่แตกตางกันสามารถแจกแจงเปนรายขอดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.26: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานเพศของผูตอบแบบสอบถามมรีะดับ

ความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 1 81.783 0.619 0.240 2.578 0.109 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
1 75.636 0.457 0.222 2.053 0.153 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 1 96.281 0.568 0.283 2.004 0.158 

4. กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 1 119.242 0.037 0.353 0.105 0.746 

5. องคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 1 57.584 0.363 0.169 2.142 0.144 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม 

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.26 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรดานเพศที่มีคา Sig > 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)  

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity)  

กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเทีย่วโดยรวม 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานเพศมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ดานเพศของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน ไมไดมีผลตอการตอบคําถาม เกี่ยวกับองคประกอบการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ คือ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวย
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ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) กิจกรรม   

ตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.27: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานอายุของผูตอบแบบสอบถามมรีะดับ

ความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 3 81.783 2.166 0.244 9.688 0.000* 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
3 75.636 4.851 0.182 26.686 0.000* 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 3 96.281 3.239 0.258 12.573 0.000* 

4. กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 3 119.242 3.580 0.323 11.085 0.000* 

5. องคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 3 57.584 3.267 0.142 22.976 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม 

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.27 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรดานอายุทีม่ีคา Sig < 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)  

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 

กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเทีย่วโดยรวม 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานอายุมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ดานอายุของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน มีผลตอการตอบคําถาม เกี่ยวกับองคประกอบการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ คือ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวย
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ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) กิจกรรม   

ตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.28: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

มีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็  

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 2 81.783 0.323 0.241 1.340 0.263 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
2 75.636 0.036 0.224 0.160 0.853 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 2 96.281 0.198 0.285 0.697 0.499 

4. กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 2 119.424 0.877 0.349 2.515 0.820 

5. องคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 2 57.584 0.166 0.170 0.978 0.377 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม 

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.28 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรดานการศึกษาที่มคีา Sig > 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 

กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเทีย่วโดยรวม 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานการศึกษา

ของผูตอบแบบสอบถามที่มีความแตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก

(โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน ไมไดมีผลตอการ

ตอบคําถาม เกี่ยวกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ คือ  

สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความ
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สะดวกตาง ๆ (Amenity) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.29: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามมรีะดับ

ความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

ปจจัยสวนบุคคล ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 4 81.783 4.604 0.189 24.339 0.000* 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
4 75.636 9.865 0.108 91.355 0.000* 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 4 96.281 6.536 0.209 31.219 0.000* 

4. กิจกรรมตาง ๆ  (Activity) 4 119.424 8.555 0.254 33.707 0.000* 

5. องคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 4 57.584 7.160 0.086 82.874 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.29 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรดานอาชีพทีม่ีคา Sig < 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 

กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเทีย่วโดยรวม 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานอาชีพของ

ผูตอบแบบสอบถามที่มีความแตกตางกบัองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน มีผลตอการตอบ

คําถาม เกี่ยวกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ คือ   
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สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ (Amenity) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.30: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานรายไดของผูตอบแบบสอบถามมรีะดับ

ความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 4 81.783 4.348 0.192 22.622 0.000* 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
4 75.636 7.276 0.139 52.383 0.000* 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 4 96.281 4.148 0.238 17.439 0.000* 

4. กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 4 119.424 5.933 0.285 20.812 0.000* 

5. องคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 4 57.584 5.155 0.110 46.715 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.30 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรดานรายไดทีม่ีคา Sig < 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 

กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเทีย่วโดยรวม 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานรายไดของ

ผูตอบแบบสอบถามที่มีความแตกตางกบัองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยดานรายไดของผูตอบแบบสอบถามทีแ่ตกตางกัน มีผลตอการตอบ

คําถามเกี่ยวกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ คือ   
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สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ (Amenity) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.31: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันของปจจัยดานภูมลิําเนาของผูตอบแบบสอบถาม 

มีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็  

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบการทองเทีย่วของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

ปจจัยสวนบุคคล ดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 8 81.783 2.986 0.175 17.070 0.000* 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
8 75.636 5.424 0.097 55.671 0.000* 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 8 96.281 3.753 0.200 18.750 0.000* 

4. กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 8 119.424 4.472 0.252 17.735 0.000* 

5. องคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 8 57.584 3.962 0.078 50.649 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม 

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.31 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรดานภูมลิําเนาทีม่ีคา Sig < 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 

กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเทีย่วโดยรวม 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานภูมลิําเนา

ของผูตอบแบบสอบถามที่มีความแตกตางกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก

(โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยดานภูมลิําเนาของผูตอบแบบสอบถามทีแ่ตกตางกัน มีผลตอการตอบ

คําถามเกี่ยวกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ คือ  
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สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ (Amenity) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.32: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีลกัษณะการเขาใชบริการที่แตกตางกันของ

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

จํานวนครั้งการเขาใชบริการ (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 3 81.783 1.296 0.232 5.588 0.000* 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
3 75.636 2.642 0.202 13.108 0.000* 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Amenity) 3 96.281 1.818 0.270 6.723 0.000* 

4. กิจกรรมตาง ๆ (Activity) 3 119.424 2.901 0.329 8.818 0.000* 

5. องคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 3 57.584 2.027 0.153 13.223 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.32 การทดสอบความแตกตางระหวางจํานวนครั้งทีเ่ขาใชบริการที่มีความ

แตกตางกันกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) รายขอ พบวา 

จํานวนครั้งทีเ่ขาใชบริการที่มีความแตกตางกันที่มีคา Sig < 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก สิ่งดึงดูดใจ 

(Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

(Amenity) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางจํานวนครั้งที่เขาใชบริการของผูตอบ

แบบสอบถามที่มีความแตกตางกบัองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

รายขอ พบวา จํานวนครั้งทีเ่ขาใชบริการของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน มีผลตอการตอบ

คําถามเกี่ยวกับองคประกอบการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอคือ   
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สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ (Amenity) กิจกรรมตาง ๆ (Activity) และองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 

 4.4.2 การวิเคราะหหาความสมัพันธของปจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก 

 

ตารางที่ 4.33: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานเพศ 

 

สวนประสมทางการตลาด 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เพศ 
t p ชาย หญิง 

x  SD ระดับ x  SD ระดับ 

1. ดานผลิตภัณฑ 3.88 0.34 มาก 3.93 0.38 มาก 0.064 0.192 

2. ดานราคา 3.85 0.59 มาก 3.86 0.55 มาก 0.203 0.864 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.04 0.56 มาก 4.09 0.62 มาก 0.023* 0.403 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 3.60 0.59 มาก 3.60 0.59 มาก 0.982 0.968 

5. ดานบุคลากร 3.51 0.41 มาก 3.52 0.46 มาก 0.351 0.771 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 3.52 0.45 มาก 3.44 0.57 มาก 0.001* 0.143 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

และส่ิงแวดลอม 
3.58 0.53 มาก 3.52 0.57 มาก 0.121 0.303 

8. สวนประสมทางการตลาดรวม 3.71 0.33 ปานกลาง 3.71 0.38 ปานกลาง 0.101 0.995 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจยัสวนบุคคล ดานเพศ พบวา สวน

ประสมทางการตลาดการทองเทีย่วรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเลก็ จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล ดานเพศ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบรกิาร มีความเห็นของ

ผูตอบสอบถามระหวางเพศชาย และเพศหญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.34: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานอายุ 

 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 55 ปข้ึนไป 45 – 55 ป 35 – 44 ป 25 – 34 ป 

 x  3.94 3.77 3.61 3.63 

55 ปข้ึนไป 3.94 - 0.004* 0.000* 0.000* 

45 – 55 ป 3.77  - 0.002* 0.007* 

35 – 44 ป 3.61   - 0.645 

25 – 34 ป 3.63    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

 จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ พบวา อายุของ

ผูตอบแบบสอบถามเมื่อเทียบรายคู พบวา ผูเขามาใชบริการอายุ 25 – 34 ป มีความคิดเห็นดานสวน

ประสมทางการตลาดการทองเทีย่วแตกตางกันกบั กลุมอายุ 44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป ผูเขามาใช

บริการอายุ 35 – 44 ป มีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวแตกตางกันกบั 

กลุมอายุ 44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป และผูเขามาใชบรกิารอายุ 45 – 55 ป มีความคิดเห็นดาน 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวแตกตางกันกบั กลุมอายุ 55 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.35: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยสและการแสดงหุนละครเลก็จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานการศึกษา 

 

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สูงกวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ตํ่ากวาปริญญาตร ี

 x  3.78 3.70 3.55 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.78 - 0.069 0.002* 

ปริญญาตร ี 3.70  - 0.026* 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 3.55   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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 จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปรญิญาตรมีีความคิดเห็นดานสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยวแตกตางกับกลุมผูมีการศึกษาในระดับปรญิญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ตารางที่ 4.36: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานอาชีพ 

 

อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ขาราชการ

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว

เจาของกิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

พอบาน/

แมบาน 
อ่ืน ๆ 

 x  3.59 3.73 3.67 3.40 4.19 

ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.59 - 0.007* 0.041* 0.004* 0.000* 

ธุรกิจสวนตัวเจาของกิจการ 3.73  - 0.255 0.000* 0.000* 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.67   - 0.000* 0.000* 

พอบาน/ แมบาน 3.40    - 0.000* 

อ่ืน ๆ 4.19     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

**(อื่น ๆ ในแบบสอบถามที่ผูตอบแบบสอบถามไดตอบมา คือ ผูสูงอายุที่เกษียณการทํางานทั้งหมด) 

 

จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอาชีพ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกันเชน ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกจิสวนตัวเจาของกจิการ 

พนักงานบริษัทเอกชน และพอบาน/ แมบาน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันดานองคประกอบทางการ

ทองเที่ยวที่แตงตาง จากกลุมอื่น ๆ (ผูเกษียณอายุการทํางาน) ในสวนของเจาของธุรกจิและขาราชการ

พนักงานรฐัวิสาหกิจมีความเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวโดยรวมแตกตางกันโดยมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตารางที่ 4.37: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานรายได 

 

รายไดเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม 
30,001 

บาทขึ้นไป 

25,001 – 

30,000 บาท 

20,001 – 

25,000 บาท 

15,001 –  

20,000 บาท 

10,001 – 

15,000 บาท 

 x  4.16 3.85 3.59 3.65 3.51 

30,001 บาทขึ้นไป 4.16 - 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

25,001 – 30,000 บาท 3.85  - 0.000* 0.001* 0.000* 

20,001 – 25,000 บาท 3.59   - 0.149 0.110 

15,001 – 20,000 บาท 3.65    - 0.011* 

10,001 – 15,000 บาท 3.51     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานรายได พบวา  

ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายได 30,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยว

แตกตางจากผูมรีายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 

และ 10,001 – 15,000 บาท ในสวนของผูมรีายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นดาน

องคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท และ 15,001 – 

20,000 บาท และผูที่มรีายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็น

ดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท โดยทั้งหมดมี

นัยสําคัญทีร่ะดับ .05 

 

ตารางที่ 4.38: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานภูมิลําเนา 
 

(ตารางมีตอ) 

ภูมิลําเนา กทม ปริมณฑล กลาง เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ใต 
ตาง 

ประเทศ 

 x  3.43 3.54 3.68 3.67 3.75 3.63 3.54 3.80 4.26 

กรุงเทพ 3.63 - 0.048* 0.354 0.514 0.166 0.991 0.233 0.032* 0.000* 

ปริมณฑล 3.54  - 0.012* 0.036* 0.013* 0.187 0.986 0.001* 0.000* 
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ตารางที่ 4.38 (ตอ): ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบคุคล ดานภูมิลําเนา 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานภูมิลําเนา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันโดยมีดังน้ี ผูตอบแบบ 

สอบถามชาวตางประเทศ มีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวแตกตางกบัผูตอบ

แบบสอบถามที่มีภูมิลําเนาอื่น ๆ ในประเทศไทยทั้งหมด ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีภูมิลําเนาอยูภาคใตมี

ความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่แตกตางจากผูตอบแบบสอบถาม ทีม่ีภูมิลําเนา 

กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันตก ในสวนของผูตอบแบบสอบถามในภาคตะวันตกมีความคิดเห็น

ดาน สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามในภาคอีสาน และผูตอบ

แบบสอบถามที่มีภูมิลําเนาในเขตปริมณฑลมีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 

ที่แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามในภาค อีสาน เหนือ กลาง และกรงุเทพมหานครทีร่ะดับนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 

 

 

 

ภูมิลําเนา กทม ปริมณฑล กลาง เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ใต 
ตาง 

ประเทศ 

ภาคกลาง 3.68   - 0.880 0.478 0.494 0.088 0.169 0.000* 

ภาคเหนือ 3.67    - 0.430 0.610 0.134 0.155 0.000* 

ภาคอีสาน 3.75     - 0.239 0.047* 0.606 0.000* 

ภาคตะวันออก 3.63      - 0.327 0.074 0.000* 

ภาคตะวันตก 3.54       - 0.010* 0.000* 

ภาคใต 3.80        - 0.000* 

ตางประเทศ 4.26         - 
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ตารางที่ 4.39: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาด 

การทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

     

ปจจัยสวนบุคคล 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม (n =340) 

df SS MS F sig 

1. อายุของผูตอบแบบสอบถาม   3 4.365 1.455 12.164 0.000* 

2. การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  2 1.347 0.673 5.253 0.006* 

3. อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  4 15.265 3.819 43.648 0.000* 

4. รายไดเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม  4 14.282 3.570 39.513 0.000* 

5. ภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม  8 15.946 1.993 23.062 0.000* 

6. จํานวนการมาใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม 3 6.081 2.027 13.223 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 

จากตารางที่ 4.39 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม 

พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีคา Sig < 0.05 ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานอายุของผูตอบ

แบบสอบถาม ดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายได

เฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม และจํานวนการมาใชบรกิารของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

 สรุปผลการการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ 

สัมพันธกบัสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยรวม  

พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม ดานการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถาม ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายไดเฉลีย่ของผูตอบแบบสอบถาม  

ดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม และจํานวนการมาใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม  

มีความสัมพันธกบั สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลาหุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.40: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานเพศของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความคิดเห็น

ดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 

ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 1 45.669 0.229 0.134 1.707 0.192 

2. ราคา (Price) 1 110.840 0.010 0.328 0.029 0.864 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process 

of Delivery) 
1 121.860 0.250 0.360 0.694 0.405 

4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 1 119.198 0.001 0.353 0.002 0.968 

5. การส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 
1 65.005 0.016 0.192 0.085 0.771 

6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
1 91.249 0.565 0.268 2.106 0.148 

7. บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 1 104.666 0.329 0.309 1.066 0.303 

8. ผลรวมของสวนประสมทางการตลาด 1 44.554 0.000 0.132 0.003 0.955 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.40 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ 

พบวา ปจจัยทางดานเพศที่มีคา Sig > 0.05 ทั้ง 8 ดาน ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา 

(Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 4) การสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของ 

สวนประสมทางการตลาด 
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สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานเพศ 

ของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยทางดานดานเพศของผูตอบแบบสอบถามไมไดมผีล 

ตอการตอบคําถาม เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) รายขอ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place/ Process of Delivery) 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 5) การสื่อสารทาง

การตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของสวนประสมทางการตลาดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.41: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานอายุของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความ

คิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 3 45.669 1.232 0.125 9.860 0.000* 

2. ราคา (Price) 3 110.840 2.127 0.311 6.840 0.000* 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process 

of Delivery) 
3 121.860 2.382 0.341 6.978 0.000* 

4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 3 119.198 0.350 0.352 0.996 0.395 

5. การส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 
3 65.005 1.293 0.182 7.105 0.000* 

6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
3 91.249 2.501 0.249 10.035 0.000* 

7. บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 3 104.666 1.978 0.294 6.731 0.000* 

8. ผลรวมของสวนประสมทางการตลาด 3 44.554 1.455 0.120 12.164 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  
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MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.41 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ 

พบวา ปจจัยทางดานอายุ ที่มีคา Sig < 0.05 ม ี7 ดาน ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา 

(Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด 

(Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากร

ดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของสวนประสมทางการตลาดแตในขอ 4) การสงเสรมิทาง

การตลาด (Promotion) มีคา Sig > 0.05 เพียงดานเดียวทีม่ีความแตกตางจากขออื่น 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานอายุ 

ของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยทางดานดานอายุของผูตอบแบบสอบถามมผีลตอการ

ตอบคําถาม เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส)

รายขอ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ 

Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของ

สวนประสมทางการตลาด แตในขอที่ 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเพียงขอเดียวที่

มีความแตกตางจากขออื่น ซึง่สามารถอธิบายไดวา ปจจัยดานอายุของผูตอบแบบสอบถามไมไดมผีล

ตอการตอบแบบสอบถามในขอที่ 4) เรือ่งการสงเสรมิทางการตลาด (Promotion) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.42: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความ

คิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 2 45.669 0.103 0.135 0.766 0.466 

2. ราคา (Price) 2 110.840 0.788 0.324 2.431 0.089 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process 

of Delivery) 
2 121.860 1.648 0.352 4.685 0.010* 

4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 2 119.198 0.648 0.350 1.853 0.158 

5. การส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 
2 65.005 0.999 0.187 5.346 0.005* 

6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
2 91.249 5.180 0.240 21.580 0.000* 

7. บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 2 104.666 1.513 0.320 5.018 0.007* 

8. ผลรวมของสวนประสมทางการตลาด 2 44.554 0.673 0.128 5.253 0.006* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.42 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ 

พบวา ปจจัยทางดานการศึกษา ที่มีคา Sig < 0.05 มี 5 ดาน ไดแก 3) ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place/ Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)  

6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 

และผลรวมของสวนประสมทางการตลาด แตในขอที ่1) ผลติภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price)  

และ 4) การสงเสรมิทางการตลาด (Promotion) มีคา Sig > 0.05 ที่มีความแตกตางจากขออื่น 
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สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานการศึกษา

ของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอพบวา ปจจัยทางดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการ

ตอบคําถาม เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส)

รายขอ ไดแก ขอที่ 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 5) การสื่อสารทาง

การตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของสวนประสมทางการตลาด แตในขอที่ 1) 

ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) และ 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนขอทีม่ี

ความแตกตางจากขออื่น ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ปจจัยดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามไมไดมี

ผลตอการตอบแบบสอบถามในขอที่ 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) และ 4) เรื่องการ

สงเสริมทางการตลาด (Promotion) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.43: การทดสอบสมมติฐานเรื่อง กลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความ

คิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ปจจัยสวนบุคคล ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 4 45.669 2.530 0.106 23.519 0.000* 

2. ราคา (Price) 4 110.840 3.169 0.293 10.816 0.000* 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/Process 

of Delivery) 
4 121.860 7.107 0.279 25.481 0.000* 

4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 4 119.198 1.107 0.343 3.230 0.013* 

5. การส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 
4 65.005 4.115 0.415 28.394 0.000* 

6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
4 91.249 7.504 0.183 41.053 0.000* 

7. บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 4 104.666 7.305 0.225 32.438 0.000* 

8. ผลรวมของสวนประสมทางการตลาด 4 44.554 3.816 0.087 43.648 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  
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MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.43 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ 

พบวา ปจจัยทางดานอาชีพ ที่มีคา Sig < 0.05 มี 8 ดาน ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา 

(Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 4) การสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของ 

สวนประสมทางการตลาด 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานอาชีพ 

ของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยทางดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามมผีลตอการตอบ

คําถาม เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส)  

รายขอ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ 

Process of Delivery) 4) การสงเสรมิทางการตลาด (Promotion) 5) การสื่อสารทางการตลาด 

(Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากร

ดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของสวนประสมทางการตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.44: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานรายไดของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความ

คิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 4 45.669 2.098 0.111 18.856 0.000* 

2. ราคา (Price) 4 110.840 4.102 0.282 14.551 0.000* 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.44 (ตอ): การทดสอบสมมติฐานเรือ่งกลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันดานรายไดของผูตอบแบบสอบถามตอระดับ

ความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/Process 

of Delivery) 
4 121.860 8.855 0.258 34.319 0.000* 

4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 4 119.198 0.485 0.350 1.387 0.238 

5. การส่ือสารทางการตลาด ((Marketing 

Communication) 
4 65.005 3.439 0.153 22.483 0.000* 

6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
4 91.249 6.088 0.200 30.486 0.000* 

7.บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 4 104.666 5.831 0.243 24.014 0.000* 

8. ผลรวมของสวนประสมทางการตลาด 4 44.554 3.570 0.090 39.513 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.44 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ 

พบวา ปจจัยทางดานรายได ที่มีคา Sig < 0.05 ม ี7 ดาน ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา 

(Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด 

(Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากร

ดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของสวนประสมทางการตลาดแตในขอ 4) การสงเสรมิทาง

การตลาด (Promotion) มีคา Sig > 0.05 เพียงดานเดียวทีม่ีความแตกตางจากขออื่น 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานรายได 

ของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยทางดานรายไดของผูตอบแบบสอบถามมผีลตอการตอบ
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คําถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

รายขอ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ 

Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของ

สวนประสมทางการตลาด แตในขอที่ 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเพียงขอเดียวที่

มีความแตกตางจากขออื่น ซึง่สามารถอธิบายไดวา ปจจัยดานรายไดของผูตอบแบบสอบถามไมไดมผีล

ตอการตอบแบบสอบถามในขอที่ 4) เรือ่งการสงเสรมิทางการตลาด (Promotion) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.45: การทดสอบสมมติฐานเรื่อง กลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันปจจัยดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถามตอระดับ

ความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม 

(หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 8 45.669 1.471 0.102 14.357 0.000* 

2. ราคา (Price) 8 110.840 1.732 0.293 5.913 0.000* 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process 

of Delivery) 
8 121.860 4.012 0.271 14.795 0.000* 

4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 8 119.198 0.603 0.346 1.746 0.087 

5. การส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 
8 65.005 2.061 0.147 14.058 0.000* 

6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
8 91.249 3.446 0.192 17.912 0.000* 

7. บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 8 104.666 3.386 0.234 14.449 0.000* 

8. ผลรวมของสวนประสมทางการตลาด 8 44.554 1.993 0.089 23.062 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 



100 

จากตารางที่ 4.45 การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความ

แตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ 

พบวา ปจจัยทางดานภูมลิําเนา ที่มีคา Sig < 0.05 มี 7 ดาน ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา 

(Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด 

(Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากร

ดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของสวนประสมทางการตลาดแตในขอ 4) การสงเสรมิทาง

การตลาด (Promotion) มีคา Sig > 0.05 เพียงดานเดียวทีม่ีความแตกตางจากขออื่น 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานภูมลิําเนา

ของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา ปจจัยทางดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการ

ตอบคําถามเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

รายขอ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ 

Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของ

สวนประสมทางการตลาด แตในขอที่ 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเพียงขอเดียวที่

มีความแตกตางจากขออื่น ซึง่สามารถอธิบายไดวา ปจจัยดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถามไมได

มีผลตอการตอบแบบสอบถามในขอที ่4) เรื่องการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.46: การทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันกลุมตัวอยางที่มลีักษณะการเขาใชบริการที่แตกตางกนั

ของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

การเขาใชบริการที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถาม (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 3 45.669 0.643 0.130 4.941 0.002* 

2. ราคา (Price) 3 110.840 4.138 0.293 14.125 0.000* 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Process 

of Delivery) 
3 121.860 9.843 0.275 35.819 0.000* 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ): การทดสอบสมมติฐานเรือ่งกลุมตัวอยางที่มปีจจัยสวนบุคคล (หรือลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันกลุมตัวอยางที่มลีักษณะการเขาใชบริการที่

แตกตางกนัของผูตอบแบบสอบถามตอระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลยุส) ที่แตกตางกัน 

(ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

การเขาใชบริการที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถาม (n =340) 

df SS MS/BG MS/WG F sig 

4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 3 119.198 0.519 0.350 1.483 0.219 

5. การส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 
3 65.005 1.296 0.182 7.124 0.000* 

6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
3 91.249 2.359 0.251 9.416 0.000* 

7. บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 3 104.666 2.148 0.292 7.347 0.000* 

8. ผลรวมของสวนประสมทางการตลาด 3 44.554 1.922 0.115 16.652 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  

 

MS/BG หรือ Mean Square between Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันกับคากลุมตรงขาม

MS/WG หรือ Mean Square within Groups คือ คาเฉลี่ยที่แปรผันภายในกลุมตัวอยาง 

 

จากตารางที่ 4.46 การทดสอบความแตกตางระหวางการเขาใชบริการที่แตกตางกันของ

ผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกบัสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายขอ พบวา การเขาใชบริการที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถามที่มีคา 

Sig < 0.05 มี 7 ดาน ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place/ Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)  

6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) 

และผลรวมของสวนประสมทางการตลาดแตในขอ 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) มีคา 

Sig > 0.05 เพียงดานเดียวที่มีความแตกตางจากขออื่น 

สรปุผลการการทดสอบความแตกตางระหวางการเขาใชบริการที่แตกตางกันของผูตอบ

แบบสอบถามมีความแตกตางกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) รายขอ พบวา การเขาใชบรกิารที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการตอบ

คําถาม เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) 
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รายขอ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ 

Process of Delivery) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 6) สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ (Physical Environment) 7) บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal) และผลรวมของ

สวนประสมทางการตลาด แตในขอที่ 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเพียงขอเดียว 

ที่มีความแตกตางจากขออื่น ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การเขาใชบริการที่แตกตางกันของผูตอบ

แบบสอบถามไมไดมผีลตอการตอบแบบสอบถามในขอที่ 4) เรื่องการสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

4.5 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับการสมัภาษณผูบรหิารและผูใชบริการการแสดงหุนละครเล็ก 

โจหลุยส 

4.5.1 บทสัมภาษณผูบรหิารบริษัทโจหลุยสเธียรเตอรแอนดเรสเตอรรอง จํากัด จํานวน 4 

ทาน โดยมีผูใหสัมภาษณในเรือ่งแผนการจัดการ วิสัยทัศน พนัธกิจของบริษัทโดยสัมภาษณบุคคลดังน้ี 

1) คุณพิสูตร ยังเขียวสด ตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญบริษัทโจหลุยสเธียรเตอร

แอนดเรสเตอรรอง จํากัด 

2) คุณสุรินทร ยังเขียวสด ตําแหนง กรรมการผูจัดการบริษัทโจหลุยสเธียรเตอร

แอนดเรสเตอรรอง จํากัด (การแสดง)   

3) คุณชนัญญา ชูนาค ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบริหารและจดัการบริษัทโจหลุยส

เธียรเตอรแอนเรสเตอรรอง ดูแลการบริหารภายในบริษัท และจัดการธุรกิจรานอาหาร 

4) คุณยุพินต กุลนิตย ผูอํานวยการฝายการแสดงของบริษัทโจหลุยสเธียรเตอร

แอนดเรสเตอรรอง จํากัด ดูแลเรื่องฉาก นักแสดง และการแสดงหุนของบริษัท 

  

คุณพิสูตร  ยังเขียวสด (การสื่อสารสวนบุคคล, 15 ธันวาคม 2560) ตําแหนง 

กรรมการผูจัดการใหญบริษัทโจหลุยสเธียรเตอรแอนดเรสเตอรรอง จํากัด ทายาทรุนที่ 2 ของตระกูล

ยังเขียวสด 

วิสัยทัศนและการมอง: มองวาการพฒันาโจหลุยสและบริษัทน้ันตองสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันที่มีการแขงขันสิง่หน่ึงที่ทางบริษัทยึดมั่นเสมอมาคือเอกลักษณความ 

เปนไทยอันทรงคุณคาที่ตองรกัษาไว พรอมทั้งปรบัตัวใหอยูรอดในสภาวการณปจจุบันที่มีการแขงขันได 

พันธกิจของงานที่ทํา: การสรางกจิกรรมทีส่ามารถสรางความบันเทิงที่แปลกใหม

สามารถตอบสนองความตองการของผูชมไดอยางสมบูรณแบบภายใตเอกลักษณความเปนไทยที่ยังคงอยู 
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แนวคิดในการบริหารและการจัดการ: มองถึงการเปลี่ยนแปลงของหุนละครเล็กที่

ตองมีความหลากหลายทางการแสดงมากข้ึนเพือ่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจบุันใน

ความเปนไทยที่ตองถูกนําเสนออยางงดงาม โดยตองสรางความนาสนใจที่จะทําใหเกิดการสนับสนุน

จากหนวยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิม่มากข้ึนโดยสรางจุดขายและจุดสนใจในการลงทุนตอ

ยอดทางวัฒนธรรมซึ่งในปจจบุันมลีดนอยลงในสงัคมไทย การปรับตัวตองปรบัทุกองคประกอบทัง้การ

แสดง การพฒันาบุคลากร การพฒันาสถานที่ และพรอมทัง้สิ่งอํานวยความสะดวก โดยสิ่งหลักที่มอง

คือการประชาสมัพันธเชิงรกุที่ตองใชเพิ่มมากข้ึนเพื่อดึงดูดใหคนเขามาสนใจ 

การพัฒนาในอนาคตที่มอง 

ในอนาคตที่มองผมคิดวาสิ่งที่จะเปนหลักของบริษัทคือการแสดงและรานอาหารที่

จะตองพฒันาไปควบคูกันเพื่อใหบริษัทสามารถเดินหนาดําเนินธุรกิจตอไปไดโดยมองดังน้ี 

(1) พัฒนาใหมโีรงละครเพือ่การแสดงอยางถาวรของหุนละครเลก็ 

(2) การพัฒนาพื้นทีร่านอาหารเพื่อรองรบัการแสดงขนาดเล็กใน

รานอาหารใหผูเขาชมสามารถสัมผัสการแสดงไดอยางใกลชิด 

(3) การเดินหนาเกี่ยวกบัการแสดงรับกิจกรรมทางการแสดงดานวัฒนธรรม

ไมวาจะเปนของทางภาครฐัและเอกชนทีเ่ขามา และการเสนอผลงานในกิจกรรมในตางประเทศเพื่อ

ประชาสมัพันธการแสดงของบริษัท 

(4) การรบัโครงการระยะยาวในการฝกสอนการแสดงทางวัฒนธรรมที่มี

ความตอเน่ืองเพื่อใหเกิดรายไดระยะยาวใหกบับริษัท 

(5) การรบังานแสดงภายนอกพรอมกับการปรับเปลี่ยนการแสดงเนนความ

หลากหลายทางการแสดงทีร่วมสมัยเพื่อนําเสนอแตยังคงเอกลักษณความเปนไทยใหคงอยู 

(6) การพัฒนาฉากและรูปแบบการนําเสนอการแสดงแบบใหมทีมุ่งเนน 

การทําการตลาดกบัผูชมโดยการนําเอกลักษณของไทยไปนําเสนอใหชาวตางชาติในรูปแบบการ

ประชาสมัพันธที่ตองมุงเนนมากข้ึนกวาทีเ่ปนอยูปจจุบัน 

 

คุณสุรินทร ยังเขียวสด (การสือ่สารสวนบุคคล, 15 ธันวาคม 2560) ตําแหนง 

กรรมการผูจัดการบริษัทโจหลุยสเธียรเตอรแอนดเรสเตอรรอง จํากัด (การแสดง) ทายาทรุนที่ 2 ของ

ตระกลูยังเขียวสด 

วิสัยทัศนและการมอง: สิง่ทีผ่มคิดคือการรักษาความเปนหุนละครเล็กในแบบด่ังเดิม

ของคุณพอใหอนุรักษไวกับสงัคมไทยตอไปภายใตเอกลกัษณและความงดงามแบบด่ังเดิม 

พันธกิจของการทํางาน: สืบสานงานของคุณพอในการเชิดหุนซึ่งตองใชลีลาพรอมกัน

ทั้งผูเชิดและตัวหุนตองผสานเปนหน่ึงเดียว สิง่ทีผ่มทําคือการสรางคนเพื่อมาเชิดหุนและเขาใจความ
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เปนตัวตนของหุนแตละตัวไดอยางลึกซึง้ถองแทและศึกษาวิเคราะหวิจัยลีลาและทารําประกอบการ

แสดงในตัวหุนแบบเอกลักษณการแสดงของดขนตามแบบจารีตที่คุณพอสบืทอดและอบรมสัง่สอนมา 

แนวคิดในการบริหารและการพัฒนา: สิง่หน่ึงทีผ่มมองคือเอกลักษณความเปนไทย

น้ันสามารถขายตัวมันเองไดแตรูปแบบการขายหรือจัดจําหนาย หุนละครเลก็โจหลุยสถือวามี

เอกลักษณที่ไมเหมือนใครทั้งรูปแบบการเชิด กระบวนการทาํหุนแตละตัว และความซบัซอนของกลไก

การเชิด ซึ่งมี Story ของตัวหุนแตละตัวแตละกระบวนการ และผูเชิดเองก็มี Story ของตนเอง จึงคิด

วาการนําเสนอเอกลักษณทีม่ีอยูเสนอตอสาธารณชนใหมากข้ึนพรอมทัง้การสราง Story ของหุน  

ของคนเชิด และกลไกใหเกิดความนาสนใจและนาติดตามในรูปแบบของการประชาสมัพันธ นาจะเปน

องคประกอบหน่ึงทําใหผูชมและผูสนใจศิลปะเอกลักษณของไทยเขามาชมและเปนการอนุรักษพรอม

ทั้งเปนองคประกอบหน่ึงในการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทอีกทางหน่ึงไดนอกจากการรับการแสดงและ

จากรานอาหารที่มีอยูในปจจุบัน อีกอยางหน่ึงคือการสรางจดุสนใจใหกับสังคมเพื่อรับการสนับสนุน

จากกลุมองคกรตาง ๆ กเ็ปนสวนหน่ึงที่จะทําใหหุนละครเลก็ยังคงสบืสานการแสดงไดอยางตอเน่ือง

เชนกัน 

การพัฒนาในอนาคต: ผมมองไปในทิศทางเดียวกบัพี่พสิูตร เรื่องของการมีโรงละคร

ในการเปนแหลงฝกฝนทางการแสดงและเปนพื้นที่แสดงเพือ่เพิ่มรายไดอีกทางหน่ึงใหกับบริษัทอีกสิ่ง

หน่ึงทีผ่มมองคือการสรางพิพิธภัณฑเพื่อเปนการแสดง Story ที่มาที่ไปของหุนละครเลก็และเปนสิ่ง 

ที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาของเอกลักษณไทย พรอมทัง้รานอาหารทีม่ีอยูเดิมพัฒนาใหนาสนใจและเปน  

จุดสนใจในการเขามาใชบริการของลูกคา การพฒันาคนใหสอดรับกบัการแสดงใหม ๆ ตามแนวคิด 

พี่พิสูตร ผมคิดวาบริษัทจะมั่นคงเพิ่มมากข้ึนกวาในปจจุบันและดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

 

คุณชนัญญา ชูนาค (การสือ่สารสวนบุคคล, 15 ธันวาคม 2560) ตําแหนง 

ผูอํานวยการฝายบริหารและจัดการบริษัทโจหลุยสเธียรเตอรแอนเรสเตอรรอง ดูแลการบริหารภายใน

บริษัทและจัดการธุรกิจรานอาหาร 

วิสัยทัศนและการมอง: การบรหิารใหธุรกจิดานการแสดงและรานอาหารใหสามารถ

อยูรอดไดและมีรายไดเพือ่ใชในการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ีอยูของบริษัทใหสามารถอยูรวมกันได

ภายใตการสรางเอกลักษณความเปนไทยไดอยางตอเน่ือง และไมเกิดการสูญหายของการแสดงแขนงน้ี 

พันธกิจของการทํางาน: พยายามสรางรายไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ดานการทองเที่ยวทีจ่ัดข้ึนโดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยรบังานแสดงในกิจกรรมทางภาครัฐจัดข้ึน 

รวมทั้งการแสวงหาพันธมิตรในการเพิ่มงบประมาณสนับสนุน สราง Connection กับภาคเอกชน เชน

ธนาคารไทยพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันอื่น ๆ ในตางประเทศเพื่อเปนแรงสนับสนุนให

ทางโจหลุยสมีงบประมาณทีจ่ะสนับสนุนใหการแสดงของไทยยังคงอยูสบืไป การปรบับริบททางการ
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บรหิารในรปูแบบใหมที่มุงเนนการสรางเครือขายและการทําการตลาดในรูปแบบตาง ๆ ใหเกิดข้ึน 

เพื่อดึงนักทองเที่ยวมาใชบริการเพิม่มากข้ึน คือ ปจจัยหลักที่เรามองเห็นจะเสริมสรางประสทิธิภาพใน

การบริหารใหเพิ่มมากข้ึนได รวมทั้งการเพิ่มรายไดจากกระบวนการทางการตลาดทีเ่ราจะไดจากการ

วางแผนดังกลาวดวย 

แนวคิดในการบริหารและการพัฒนา: ดิฉันน้ันมองวา ในสภาวการณปจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากข้ึนและการแขงขันทีม่ากข้ึนในตลาดของการทองเที่ยวปจจบุัน สิ่งหน่ึงที่ไมควร

มองขามคือการหาแรงสนับสนุนในการจัดการและการบรหิารที่ตองมีพันธมิตรรวมในการดูแลและ

พัฒนารวมกัน อีกทางหน่ึงคือการทําการตลาดที่ตองมุงเนนเอกลักษณความเปนไทยที่นําไปเปนจุด

ขายในการสรางมลูคาที่เพิ่มมากข้ึนจากปจจุบัน เรามองเห็นจุดน้ีจึงเริม่พยายามขยายการลงทุนเรื่อง

ของโรงละครขนาดเลก็ รับงานกจิกรรมตาง ๆ เพื่อเปนเงินทนุหมุนเวียนในบริษัทซึง่ปจจบุันตองใช

งบประมาณในการบริหารประมาณ 800,000 บาทตอเดือน ซึ่งถือวาสูงมากเมื่อเทียบกับรายได

ปจจุบัน จงึเปนที่มาของการพฒันาและเสรมิชองทางการหารายไดใหม ๆ เพิม่เติม 

การพัฒนาในอนาคต: มองวาหลังจากเปดโรงละครทีส่ามารถจุคนได 75 ที่น่ัง จะเปน

องคประกอบหน่ึงการสรางรายไดใหกับบริษัทเพิ่มมากข้ึนประกอบกบัการจัดกจิกรรมที่จะสนับสนุนโรง

ละครทีเ่ปดข้ึนใหมเพิ่มมากข้ึน อีกประเด็นหน่ึงคือการจัดทํากิจกรรมโครงการดานวัฒนธรรม เพื่อเสนอ

ใหกับหนวยงานดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เชน กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และหนวย 

งานเอกชนอื่น ๆ สรางความเปนพันธมิตรใหเกิดข้ึนเพื่อเปนสวนสนับสนุนใหธุรกิจสามารถดําเนินไปได

ตอไปอยางมั่นคงและตอเน่ือง 

 

คุณยุพินต กุลนิตย (การสือ่สารสวนบุคคล, 15 ธันวาคม 2560) ผูอํานวยการฝาย

การแสดง ของบริษัทโจหลุยสเธียรเตอรแอนดเรสเตอรรอง จํากัด ดูแลเรื่องฉาก นักแสดงและการ

แสดงหุนของบริษัท 

วิสัยทัศนและการมอง: การสรางบุคลากรดานการแสดงตองบมเพาะและใหความ 

สําคัญอยางมาก เพื่อใหการแสดงหุนละครเล็กซึ่งเปนเอกลักษณของไทยยังคงอยูสืบตอไป ความประณีต 

ความวิจิตรบรรจงของเสือ้ผาและบริบทของนักแสดงที่ตองมคุีณภาพเพียงพอทีจ่ะทําการแสดงและสง

อารมณใหกับหุนไดอยางดีและเปนธรรมชาติโดยทัง้สามคนเชิดหุนตองประสานกันจงึเปนที่มาของการ

สรางบุคลากรทีท่างดิฉันมองเปนวิสัยทัศนในการพฒันาของบริษัท 

พันธกิจของการทํางาน: ดิฉันเนนการพัฒนาการแสดงและนักแสดงเปนจุดหลักของ

การทํางาน สรางบุคลากรใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในบริษัทโดยสรางคนเหลาน้ีใหมีความรู ความเขาใจ และ

ศรัทธาในศิลปะแขนงน้ีอยางแทจรงิ ในแตละปของการพัฒนาบคุลากรเราจะมีการสอบวัดระดับการ

แสดงและความชํานาญ เพือ่เพิม่อัตรารายไดใหกบันักแสดงเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการแสดงเพิ่มมาก
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ข้ึนและใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูได อีกสิ่งหน่ึงคือการแสดงจะตองมีคุณภาพที่แทจริงโดยวัดจาก

ความพึงพอใจของผูจางและผูใหไปทําการแสดงวาความงามและเอกลกัษณทางการแสดงมีความ  

พึงพอใจในระดับไหนเพือ่นํามาปรับปรงุตัวบุคลากรและการแสดงใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรบัของ

บุคคลภายนอกทั่วไป 

แนวคิดในการบริหารและการพัฒนา: สิง่สําคัญของการแสดงหุนละครเล็กโจหลุยส

คือ การแสดงที่มีความเปนชีวิตชีวาของหุนละครเลก็ทีผู่เชิดตองสอดประสานการแสดงของหุนใหเขา

กับจิตวิญญาณของตัวหุนน้ัน ๆ จงึตองมกีารพฒันาบุคลากรดานน้ีใหสามารถสอดรับกบัการแสดงและ

อัตรากําลงัคนในการแสดงทีจ่ะตองเพิม่ข้ึนเมือ่ทําการตลาดเพิ่มข้ึน สิ่งน้ีถือเปนการลงทุนที่ตองใช

ระยะเวลาในการพฒันา อีกอยางหน่ึงที่จะเกิดข้ึนคือการสรางมินิเธียรเตอรขนาดเลก็บนช้ัน 2 ของ

รานอาหารทีส่ามารถจุผูชมได 75 ที่น่ัง พรอมการจัดกจิกรรมดานตาง ๆ ที่จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับ

บริษัทน้ัน นักแสดงก็ตองมีความพรอมอยูตลอดเวลาในการทํางานจงึตองเตรียมคนใหพรอมกบัการ

เปลี่ยนแปลงและเพิม่กิจกรรมของบริษัทเชนกัน 

การพัฒนาในอนาคต: ดิฉันคิดวาหลังจากมีโรงละครแลวน้ันจะนํามาสูพื้นที่การแสดง

ที่เพิ่มมากข้ึนและมีแนวโนมการฝกซอมในการแสดงทีเ่พิ่มมากข้ึนเมื่อโรงละครเสร็จสมบูรณ จะเปน

แหลงฝกซอมและแหลงเรียนรูของนักแสดง พรอมทั้งงานที่เพิ่มมากข้ึนการทดสอบฝมือการแสดงแบบ

เต็มรปูแบบที่จะเกิดข้ึนอยูเปนประจําจะทําใหบุคลากรดานการแสดงมีความสามารถเต็มเปยมทีจ่ะ

ออกทําการแสดงในที่ใดก็ได และสามารถเพิ่มรายไดใหกับบริษัทไดอีกทางหน่ึงจากการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ในโรงละคร พรอมทัง้การรับงานขางนอกที่จะมีการทาํตลาดของฝายบรหิารการตลาดที่จะ 

สอดรบักับฝายการแสดงที่มกีารบรูณาการงานกันอยางเปนระบบมากย่ิงข้ึน จึงมองเรือ่งบุคลากรที่มี

ความสามารถมาเปนอันดับตน ๆ ของการพัฒนาเพราะงานดานศิลปวัฒนธรรมสามารถขายตัวมันเอง

ไดอยูแลวและมีคุณคาทางวัฒนธรรมที่สงู 

 

 บทสรุปของผูบรหิาร 

 จากการสัมภาษณผูบรหิารและผูมสีวนเกี่ยวของกบัการบริหารบริษัทโจหลุยส น้ันพบประเด็น

ที่มีความเห็นคลายคลงึกันดังน้ี 

1) ประเด็นเรื่องการแสดงที่ทกุคนเล็งเห็นวารปูแบบตองมกีารปรับเปลี่ยนตามสถานการณแต

ก็ตองยังคงเอกลักษณของหุนละครเล็กโจหลุยสเอาไวเพื่อเปนมรดกของชาติ 

2) ประเด็นเรื่องของการรับการสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรภายนอก มองวาสิง่หน่ึง 

ที่สําคัญทีจ่ะทําใหหุนละครเล็กและธุรกจิของโจหลุยสอยูรอดน้ันตองดึงกลุมพันธมิตรทีเ่ลง็เห็นความ 

สําคัญของการแสดงหุนละครเลก็ ยกตัวอยางเชน กระทรวง ทบวง กรม ทีม่ีสวนเกี่ยวของดาน

วัฒนธรรม หนวยงานเอกชน หรือแสวงหาพันธมิตรทางธุรกจิเพิม่เติมเปนตน 
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3) ประเด็นเรื่องของการตลาดที่ตองปรับกลยุทธทางการตลาดมุงเนนเรื่องของการจัดการ

แสดงทีส่นับสนุนธุรกจิอื่นของโจหลุยสใหเพิ่มมากข้ึน เชน การรับจัดอเีวนตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได 

4) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรที่เห็นตรงกันวา การพฒันาและรักษาบุคลากรที่มีความ 

สามารถน้ันเปนสิ่งสําคัญ และเปนสวนหน่ึงของจุดขายของโจหลุยส ซึง่อาจตองมกีารพฒันาบุคลากร

ทั้งดานการแสดงใหมีคามรูความสามารถ และรกัษามาตรฐานการแสดงใหไดคงเดิม 

5) ประเด็นเรื่องของการพัฒนาโรงละครใหเกิดข้ึนจะเปนสวนหน่ึงในการดึงรายไดใหกบั

บริษัทไดมากข้ึน เพราะการมีโรงละครคือสิง่ที่จะทําใหเกิดกจิกรรมตาง ๆ ที่เปนรายไดใหกบับริษัท  

โจหลุยส เชน การจัดประชุมสัมมนาขนาดเลก็ การจัดการแสดงหุนละครเล็ก การจัดกจิกรรมตาง ๆ

เปนตน 

 

4.6 ตอนที่ 6 การวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาที่เกิดข้ึนใน                       

บริษัทโจหลุยสทั้งในสวนของรานอาหาร และการแสดงหุนละครเล็ก จากคําถามปลายเปด 

ปญหาและอปุสรรคที่เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกจิของบริษัทโจหลุยสเธียรเตอรแอนด 

เรสเตอรรอง จํากัด (จากบทสมัภาษณเชิงลึกผูบริหาร และจากเอกสารการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ต้ังแตป 2558 – 2560) 

ในการดําเนินธุรกจิของบริษัทที่ผานมาหลายครัง้ที่บริษัทประสพปญหาหลายดานเกิดข้ึน  

ไมวาจะเปนเหตุการณเวนคืนที่ดินของสํานักงานราชพสัดุ กับสวนลมุไนทบลาซารซึ่งในขณะน้ันโรง

ละครใหญนาฏยศาลา หุนละครเลก็ต้ังอยู เหตุการณบานคุณพอซึ่งเปนสถานที่พํานักของคุณพอ 

ไฟไหมที่นนทบุรซีึ่งหลงัจากที่ยายจากสวนลมุไนทบลาซารมาทําการแสดงที่น้ัน ตอมาเหตุการณ 

นํ้าทวมโรงละครบางบัวทองที่ทําการแสดงสญูเสียทรัพยสิน และสิง่ของเสียหายจํานวนหลายลานบาท 

ตอมาไดรับการสนับสนุนจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน ใหเปดหลักสูตรและเรียนรูการแสดง

หุนละครเล็กรวมกับทางมหาวิทยาลัย แตวิกฤตการเปลี่ยนผานผูบริหารงานดังกลาวกห็ายไป จนมา 

สูการรับการแสดงและรบัสอนการแสดงหุนใหกบัโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 65 ลาน

บาทเพือ่ประคองงานดานศิลปะดังกลาวใหคงอยูเปนงานกับเอกลักษณของไทยตอไป (กฤษติกา  

คงสมพงษ, 2558) จากบริบทที่เกริ่นนําขางตนปญหา และอปุสรรคทีบ่ริษัทโจหลุยสเธียรเตอรแอนด

เรสเตอรรองประสบปญหาสามารถแบงได มาใชในการศึกษาและระบุปญหาที่เกิดข้ึนกบัทางบริษัท

ดังน้ี 

1) ปญหาเรือ่งงบประมาณ เน่ืองจากสาเหตุของงบประมาณหลายดานที่เขามาใน

การใชจายของหุนละครเล็กแตละตัวที่มีความประณีตและตองใชชางฝมือในการสราง ตนทุนของหุน

แตละตัวคอนขางมีราคาสูง วัสดุในการจัดทํากส็ูงข้ึนตามความประณีตเชนกัน อีกประเด็นคือการสราง

บุคลากรทีจ่ะเขามาแสดงหุนละครเล็กน้ันตองมีการขัดเกลาและใชความเขาใจ ความรัก และความ
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ศรัทธาในการแสดงจริงจังการพฒันาบุคลากรจึงตองใชงบประมาณในการรักษาบุคลากรที่ทางบริษัท

ไดพัฒนาซึ่งมีตนทุนทีสู่งเชนกัน แตก็คุมคาที่จะลงทุนในการพัฒนาดังกลาวซึ่งปจจุบันรายไดที่เขา

มายังมีไมมาก และตองจัดการอยางเปนระบบมากข้ึนเพื่อใหเพียงพอตอการพัฒนาดังกลาว 

2) ปญหาเรือ่งสถานที่ในการจัดแสดงและรานอาหาร ขนาดของรานอาหารที่ไมได

ใหญมากนักและสถานที่ในการตกแตงที่ยังมีความลาชา เชน โรงละครในการจัดแสดง พื้นที่แสดง 

ของรานอาหารทีม่ีไมมากนักจงึทําใหรายไดจากการขายอาหารมีมากนัก เพราะโตะรบับริการมเีพียง 

20 โตะ โดยประมาณซึง่ไมอาจเพียงพอตอการใหบริการ พรอมทั้งการมีคูแขงของรานอาหารและการ

แสดงเชน หนารานมีการแสดงมวยไทย ทานํ้ามีรานอาหารจาํนวนมากซึ่งมผีลตอยอดขายของ

รานอาหารและการแสดง 

3) ปญหาเรือ่งภาพลกัษณของรานอาหาร รานอาหารโจหลุยสน้ันสวนใหญลูกคา 

ที่เขามาใชบรกิารคือกลุม Tourism Group และ Walk In ซึ่งเปนชาวตางประเทศสวนใหญ และ 

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความรักในการชมการแสดงเปนสวนมาก ซึ่งภาพลกัษณของรานอาหาร 

และการแสดงดูมีความหรหูราและราคาแพงในสายตาคนไทยทั่วไป 

4) ปญหาเรือ่งการโฆษณา เน่ืองดวยงบประมาณที่นอยของรานอาหารและการ

แสดงจงึเปนที่มาของงบการประชาสัมพันธที่นอยลงไปดวยซึง่ปญหาหน่ึงที่ตองแกไข คือ การตองให

เกิดโรงละคร เพื่อใหมีการแสดงเกิดข้ึนอยางจริงจัง เปนประเด็นหน่ึงที่อาจจะเพิ่มรายไดใหกับบริษัท

ไดอีกทางหน่ึง 

5) ปญหาเรือ่งการจัดโปรโมช่ันและการติดตอประสานงานกบั Agent Tours กลุม

ตาง ๆ ซึ่งปจจบุันปญหาน้ีถือวามีความรุนแรงดานการแขงขันเพิ่มมากข้ึน สิ่งหน่ึงทีเ่กิดคือราคาของ

อาหารและการแสดงที่สงูจงึทําใหการติดตอประสานงานมีปญหาในการจัดกรุปทัวรมาใชบริการบาง 

และการแขงขันทางการตลาดของรานตาง ๆ ในเอเชียทีค ทีล่ดราคาและมีโปรโมช่ันมากกวา  

6) ปญหาเรือ่งการไดรับสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและเอกชน สิ่งหน่ึงคือปญหา

เรื่องของความตอเน่ืองในการไดรับการสนับสนุนของทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ไมมีความตอเน่ืองและมี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยครัง้ ซึ่งการแสดงจะมีรอบของการฝกปละสองรอบการแสดงทีจ่ะมีชุด

การแสดงซึ่งทางบริษัทไมสามารถปรบัเปลี่ยนได เพราะการปรับเปลี่ยนแตละครั้งตองใชงบประมาณ

และการรักษาหุนละครที่มอียูจํานวนมากจึงเปนทีม่าของงบประมาณที่ไดเพียงมาไมมาก ปจจบุันมี

ผูสนับสนุนหลายหนวยงาน เชน ธนาคารไทยพาณิชย และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งยังมีการสนับสนุน

ไมมากนัก 

 



บทที ่5 

สรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาแนวกลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานดานการตลาดทองเที่ยวของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในระยะที่ผานมา 2) เพื่อศึกษาปญหาและอปุสรรคที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการทํา

ตลาดการทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่เกิดข้ึนปญหาและอุปสรรค 3) เพื่อศึกษา

แนวทางในการพฒันากลยุทธที่เหมาะสมในตลาดการทองเทีย่วปจจบุันเพือ่ปรับใชกับนาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จากวัตถุประสงคขางตนผลการศึกษาไดแบงออกเปนดังตอไปน้ีคือ การศึกษาจากการออก 

แบบสมัภาษณผูใชบริการ จํานวน 340 ชุด การสัมภาษณแบบเชิงลึกผูบรหิารจํานวน 4 ทาน และการ

สัมภาษณแบบเชิงลึกหนวยงานและผูใชบริการการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จํานวน 10 ทาน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบแบงช้ันและการสุมแบบงายตามลําดับ เครื่องมือ 

ที่ใชรวบรวมขอมลู คือ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามแบบมาตราแบบลเิคิรท  

และแบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติที่ใชวิเคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแจกแจงความถ่ี คาดัชนีความสอดคลอง IOC คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

การทดสอบคา t – test และการทดสอบคา F – test  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การดําเนินงานดานการตลาดทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในระยะที่

ผานมามีองคประกอบทางการทองเที่ยวและสวนผสมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ดังตอไปน้ี 

 5.1.1 ดานองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยซึง่ประกอบไปดวย สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอํานวยความ

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ น้ันอยูในระดับมาก 

ซึ่งหมายความวา องคประกอบดังกลาวมผีลตอการเขามาใชบริการของนักทองเที่ยวในระดับทีม่าก 

( x = 3.54) เมื่อแยกเปนรายคําถามพบวา  

 คําถามดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว 

 ขอ 2) ความรวดเร็วของการใชเสนทางเพื่อเขาถึงรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง                 

( x = 3.36) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ตองไดรบัการปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเขาใชบริการ 
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 ขอ 3) ความปลอดภัยของเสนทางในการเดินทางเขาไปยังรานอาหารเพื่อชมการ

แสดง ( x = 3.33) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ตองไดรับการปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเขาใช

บริการ 

 ขอ 4) ความชัดเจนของปายบอกทางและปายการแสดงที่ต้ัง ( x = 3.40) ซึ่งอยูใน

ระดับปานกลาง ตองไดรบัการปรบัปรุงแกไขตามความคิดเหน็ของผูเขาใชบริการ  

 คําถามดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

 ในขอ 4) อาคารมีความสวยงามสะอาดและมีการนําเสนอจุดเดินความสวยงามของ

รานไดอยางชัดเจน ( x = 3.23) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ตองไดรับการปรับปรงุแกไขตามความ

คิดเห็นของผูเขาใชบริการ 

 คําถามดานกิจกรรมตาง ๆ 

 ในขอที่ 1) มีกิจกรรมรวมกจิกรรมกับการแสดงหุนละครเล็ก ( x = 3.40) ซึ่งอยูใน

ระดับปานกลาง ตองไดรบัการปรบัปรุงแกไขตามความคิดเหน็ของผูเขาใชบริการ  

 5.1.2 ดานสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมซึ่งประกอบไปดวย                  

1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชองทางการจดัจําหนาย (Place/ Process of 

Delivery) 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 5) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 6) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) และ 7) บุคลากรดานการ

ทองเที่ยว (Personal) น้ันอยูในระดับมาก ซึ่งหมายความวา กิจกรรมในการตลาดทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมีผลตอการเขาใชบรกิารของนักทองเที่ยวในระดับมาก ( x = 3.71) เมื่อแยกเปนราย

คําถามพบวา ในเรื่องของ  

 บุคลากรดานการทองเที่ยว (Personal)   

 ขอ 5) พนักงานสามารถจดจําลูกคาได ( x = 3.37) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  

ตองไดรับการปรับปรงุแกไขตามความคิดเห็นของผูเขาใชบรกิาร  

 ดานกระบวนการใหบริการ  

 ในขอ 1) ทางรานบรกิารลูกคาไดอยางรวดเร็ว( x = 3.37) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

ตองไดรับการปรับปรงุแกไขตามความคิดเห็นของผูเขาใชบรกิาร  

 ขอที่ 2) ทางรานสรางความประทับใจใหกบัลกูคา( x = 3.31) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

ตองไดรับการปรับปรงุแกไขตามความคิดเห็นของผูเขาใชบรกิาร 

 5.1.3 จากสมมติฐานที่วา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามทีม่าใชบริการรานอาหาร

และชมการแสดงมีความคิดเห็นดานองคประกอบทางการทองเที่ยวของรานอาหารและการแสดงที่

แตกตางกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น้ันพบวา กลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล เพศ 

อายุ อาชีพ รายได และภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีความคิดเหน็เกีย่วกับองคประกอบทางการทองเที่ยว
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ของรานอาหารและการแสดงของคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกันในระดับ

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งหมายถึง ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความคิดเห็น องคประกอบ

ทางการทองเที่ยวของรานอาหารและการแสดงของคณะนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส)  

ที่แตกตางกัน 

 5.1.4 จากสมมติฐานที่วา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มาใชบริการรานอาหาร

และชมการแสดงมีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตาง

กันของรานอาหารและการแสดงในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น้ันพบวา ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา และภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของรานอาหารและการแสดงของคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ที่แตกตางกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายถึง ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอ

ความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ที่แตกตางกัน 

 5.1.5 ความเห็นของผูบรหิาร โดยสรปุมุงเนนการพัฒนาการแสดงใหสอดรับกบัการเปลี่ยน 

แปลงในปจจุบัน ละสามารถคงเอกลกัษณของการแสดงแบบด่ังเดิมใหคงอยูได ภายใตการบริหารแบบ

ธุรกิจและมีกจิกรรมเสริมเพื่อสรางรายไดใหสามารถคงอยูไดอยางย่ังยืน 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาการดําเนินงานดานการตลาด

ทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในระยะที่ผานมาน้ันพบวาองคประกอบของการ

ทองเที่ยว และสวนประสมทางการตลาดเชิงวัฒนธรรมน้ันมรีายละเอียดที่แสดงดังน้ี 

 5.2.1 องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.54) ตามลําดับ

คาเฉลี่ยคือ กิจกรรมตาง ๆ ( x  = 3.63) สิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว ( x  = 3.56) สิ่งอํานวยความ

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยว ( x  = 3.50) และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ( x  = 3.46) จากสิง่ 

ที่ไดมาดังกลาวขางตนจะสามารถอธิบายไดวา องคประกอบของการทองเที่ยวทีผู่ตอบแบบสอบถาม

หรือผูใชบรกิารมองเห็นความสําคัญมากที่สุดน้ันคือ เรื่องของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางรานอาหารและการ

แสดงตองจัดเพิ่มข้ึนเพือ่ใหเกิดแรงจูงใจในการเขาใชบริการเพิ่มมากข้ึน รองลงมาคือเรื่องของสิ่งดึงดูดใจ

ในการทองเที่ยวซึง่อาจตองเพิ่มสิ่งดึงดูดใจทีส่อดรบักบัความตองการของนักทองเที่ยวเพิม่มากข้ึนใน

เรื่องของความสะดวกในการเดินทางน้ัน มบีางขอในคําถามที่ตองไดรบัการแกไขใหดีข้ึน เชน ขอ 2)

ความรวดเร็วของการใชเสนทางเพื่อเขาถึงรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง ( x = 3.36) ซึ่งอยูในระดับ

ปานกลาง สอดคลองกบังานวิจัยของ จุฑามาศ สทิธิรัตนสุนทร (2547) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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เรื่องดานสถานที่ อันไดแก สถานทีจ่อดรถสะดวกเพียงพอน้ันตองไดรับการปรับปรงุ อันเปนปจจัยที่

เลี่ยงไดยากเน่ืองจากเสนทางในการเดินทางมายังรานน้ันมเีสนทางคับแคบ ประกอบกับบรเิวณ 

เอเชียทีค รเิวอรฟรอน มีรานอาหารและการแสดงที่มากมายจึงเปนจุดดึงดูดผูคนเขามาใชบริการมาก 

ทําใหเกิดปญหาการจราจรเปนอยางมากซึ่งแกไขไดยาก อาจพัฒนากลยุทธการจัดรับสงรถมายังพื้นที่

การแสดงไดและรานอาหารไดเปนตน อีกดานหน่ึงคือการแสดงที่ตองเพิ่มกจิกรรมทางการแสดงใหผูชม

ไดเขามามีสวนรวมมากข้ึนขอที่ 1.มีกิจกรรมรวมกจิกรรมกับการแสดงหุนละครเลก็ (   = 3.40) ใน

ปจจุบันอยูในระดับปานกลางซึง่อาจจะตองเพิม่ในสวนน้ีเพื่อเพิ่มยอดขายและการเขาใชบริการ 

5.2.2 สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของรานอาหารโจหลุยส และการ

แสดงหุนละครเล็กโดยรวมอยูในระดับมาก (    = 3.71) และเมื่อพจิารณาเปนรายความคิดเห็นของ

นักทองเที่ยวพบวา 3 อันดับที่นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว คือ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ( x  = 4.07) ดานผลิตภัณฑ ( x = 3.91) และดานราคา ( x  = 3.85) 

นักทองเที่ยวพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว นอยที่สุดคือ ดานกระบวนการให 

บริการ ( x  = 3.48) จากสิ่งที่ไดมาดังกลาวขางตนจะสามารถอธิบายไดวา กิจกรรมสวนประสมทาง

การตลาดเชิงวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวพงึพอใจและใหความสําคัญสามอันดับแรกคือ ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ( x  = 4.07) ดานผลิตภัณฑ ( x  = 3.91) และดานราคา ( x  = 3.85) เปนสิ่งทีร่าน 

อาหารและการแสดงตองรกัษาและปรบัปรุงสิ่งเหลาน้ีใหดีมากย่ิงข้ึนเพื่อเพิ่มยอดขายและการใช

บริการอยางตอเน่ืองของผูใชบริการเดิมและผูเขามาใชบริการแบบ Walk In ใหเพิ่มมากข้ึนมีความ

สอดคลองกบังานศึกษาของ ธนิดา พรหมเทพ (2557) ความพึงพอใจของลกูคาชาวตางชาติตอสวน

ประสมการตลาดบรกิารของรานหยก มั่งมีศรีสุข จงัหวัดเชียงใหมน้ัน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา และปจจัยดานกระบวนการใหบรกิาร สวนปจจัยสวนประสมการตลาดบรกิารทีม่ีความพึงพอใจ

อยูในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด 

ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ โดยมปีจจัย

ยอยที่มีคาเฉลี่ยสงูสุดในแตละดานดังน้ี ดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพของสินคาดานราคา คือ ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ดานกระบวนการใหบริการ คือ การทักทายและตอนรับเมื่อลูกคาเดิน

เขามาในราน ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ สินคาของรานมีการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวด 

หมูงายตอการเลือกซื้อ ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการจัดรายการลดแลกแจกแถม เชน ลดราคา

ชวง Low Season เทศกาลสําคัญ หรือการแจกของสมนาคุณในชวงปใหม เปนตน ดานบุคลากร คือ 

พนักงานมีความรู ความสามารถในการใหขอมลูเกี่ยวกับสินคาไดและ ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาด และความเปนระเบยีบเรียบรอยของราน ตามลําดับ งานวิจัย

ของ โกวิท ไกรศรินท (2555) สวนประสมการตลาดบรกิารที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ

รานอาหารในอําเภอเมืองราชบรุีมผีลการศึกษาที่แตกตางกนัคือ ผลการศึกษาสวนประสมทาง

x

x
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การตลาดผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหคาเฉลี่ยในระดับมากที่สดุคือ ปจจัยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยการกระบวนการใหบริการ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาดและปจจัยดานบุคลากร ใหความสําคัญใน

ระดับมาก จุฑามาศ สทิธิรัตนสุนทร (2547) ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลตอผูบรโิภค 

ในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล ในอําเภอเมอืง จงัหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

ใหความสําคัญกบัทุกปจจัยในระดับมาก แตไดใหความสําคัญเรือ่งปจจัยดานบุคลากรอันดับแรก 

รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานสงเสริมการตลาด

ตามลําดับ เชนเดียวกบังานศึกษาของ พิมพใจ เรืองธนากร (2549) ปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการที่มผีลตอการตัดสินใจเลอืกรับประทานอาหารมื้อเย็นนอกบานของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกบัทุกปจจัยในระดับมาก แตไดใหความ 

สําคัญเรื่องปจจัยดานบุคลากรอันดับแรกดานกายภาพ ดานกระบวนการ ดานการจัดจําหนาย  

ดานผลิตภัณฑ และดานราคาตามลําดับ 

5.2.3 เมื่อเปรียบเทียบความเห็นขององคประกอบทางการทองเที่ยวจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และภูมิลําเนา ดังน้ี 

 5.2.3.1 เปรียบเทียบองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ดานเพศ พบวา โดยภาพรวมดานองคประกอบทางการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลุยส และ

การแสดงหุนละครเลก็ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   5.2.3.2 เปรียบเทียบองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลุยส โดยรวมทีแ่ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูเขามาใชบรกิารอายุ 25 – 34 ป มีความคิดเห็นดาน

องคประกอบโดยรวมของการจัดการทองเที่ยวแตกตางกันกบั กลุมอายุ 44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

   5.2.3.3 เปรียบเทียบองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว จําแนกตามปจจัย 

สวนบุคคล ดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีการศึกษาในทุกระดับมีความคิดเห็น 

ดานองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวเที่ยวที่ไมแตกตางกัน 

 5.2.3.4 เปรียบเทียบองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีอาชีพที่แตกตางกันเชน ขาราชการพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ธุรกจิสวนตัวเจาของกจิการ พนักงานบริษัทเอกชน และพอบาน/ แมบาน มีความคิดเห็น

ที่แตกตางกันดานองคประกอบทางการทองเที่ยวที่แตงตางจากกลุมอื่น ๆ (ผูเกษียณอายุการทํางาน) 

ในสวนของเจาของธุรกจิและขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจมคีวามเห็นดานองคประกอบโดยรวมของ
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การจัดการทองเที่ยวเที่ยวแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความแตกตางจากงาน

ของ ฐิติลักษณ คูหา (2558) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มผีลตอผูบริโภคในการเลอืกราน 

บุฟเฟตอาหารทะเลในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา กลุมพนักงานรัฐวิสาหกจิหรือรัฐวิสาหกิจเปน

ผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอการใชบริการในสวนประสมทางการตลาดมากที่สุด รองลงมา

คือ ขาราชการ และพนักงานเอกชน ตามลําดับ 

 5.2.3.5 เปรียบเทียบองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ดานรายได เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดแตกตางกันรายคู

พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดที่แตกตางกันทกุระดับความเห็นดานองคประกอบโดยรวมของ

การจัดการทองเที่ยวเที่ยวแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนผูมีรายไดเฉลี่ย 

20,001 – 25,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ผูมีรายได 15,001 – 20,000 บาท และผูมีรายไดเฉลี่ย 

25,001 – 30,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ผูมีรายได 10,001 – 15,000 บาท ที่มีความคิดเห็นดาน

องคประกอบทางการทองเที่ยวที่ไมแตกตางกัน มีความแตกตางจากงานของ นันทิภา เจิดจํารสั 

(2555) กลุมผูมีรายไดตอเดือนระหวาง 15,001 – 20,000 บาท มีทัศนคติดานองคประกอบทางการ

ทองเที่ยวที่แตกตางกันในระดับสูง  

  5.2.3.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ีภูมิลําเนาแตกตางกัน

รายคู พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นดานองคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยวที่แตกตางกันคือ ผูตอบแบบสอบถามชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตางจากกลุม

ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาทีอ่ื่น ๆ ในระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เพียงกลุมเดียว 

 5.2.3.7 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามจํานวนการเขาใช

บริการทีเ่ปรียบเทียบความแตกตางกันรายคู พบวา ผูมาใชบริการรานอาหาร และชมการแสดงเปน

ครั้งแรกน้ันมีความคิดเห็นดานองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวที่แตกจากกลุมผูมาใชบรกิาร 

กลุมอื่นที่ตอบแบบสอบถามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

5.2.4 เมื่อเปรียบเทียบความเห็นของสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และภูมิลําเนา ดังน้ี 

 5.2.4.1 เปรียบเทียบการสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ พบวา สวน

ประสมทางการตลาดการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็ก

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ดานชองทางการจัดจาํหนาย และดานกระบวนการใหบริการ  

มีความเห็นของผูตอบสอบถามระหวางเพศชาย และเพศหญงิ มีความแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  
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 5.2.4.2 เปรียบเทียบการสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส

และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีอายุที่

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลุยส

โดยรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน กลุมผูมีอายุ 25 – 34 ป เปรียบ 

เทียบกับ 35 – 40 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของรานอาหาร 

โจหลุยส โดยรวมที่ไมแตกตางกันมผีลที่ไมสอดคลองกับงานของ โกวิท ไกรศรินท (2555) เรื่องสวน

ประสมการตลาดบรกิารทีม่ีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบรกิารรานอาหารในอําเภอเมือง ราชบรุี  

พบความแตกตางดานอายุที่มองวาทุกชวงอายุโดยเฉพาะ อายุ 20 – 25 ป มีความเห็นดานสวน

ประสมทางการตลาดที่แตกตางกันกบัทุกชวงกลุมอายุ คือ มองวาสวนประสมทางการตลาดเปนสวน

สําคัญทีจ่ะทําใหเกิดการเลือกใชบริการรานอาหารมากข้ึน พรอมทัง้งานของ เรวัต อารรีอบ (2551) 

ชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 184 รายมีความเห็นดานสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันกบัทุก 

ชวงกลุมอายุอื่น 

 5.2.4.3 เปรียบเทียบการสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหารโจหลุยส

และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา 

ผูมีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปรญิญาตรีมีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

แตกตางกับกลุมผูมกีารศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ยกเวนกลุมผูมีการศึกษาในระดับปรญิญาตรี เมื่อเปรียบเทียบกับผูมีการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี ไมมีความเห็นที่แตกตางกันซึง่มีความแตกตางจาก ฐิติลักษณ คูหา (2558) สวนประสม

ทางการตลาดทีม่ีผลตอผูบรโิภครานบุฟเฟหอาหารทะเลในอาํเภอเมือง เชียงใหม ที่มีความตางดาน

การศึกษาที่ทกุกลุมมีความเห็นที่ไมแตกตางกันในเรื่องของสวนประสมทางการตลาด 

 5.2.4.4 เปรียบเทียบการสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวรานอาหาร 

โจหลุยสและการแสดงหุนละครเลก็จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล เปรียบเทียบความคิดเห็นของ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตางกันรายคู พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มอีาชีพที่แตกตางกัน 

เชน ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัวเจาของกิจการ พนักงานบริษัทเอกชน และพอบาน/

แมบาน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่แตงตางจากกลุม 

อื่น ๆ (ผูเกษียณอายุการทํางาน) ในสวนของเจาของธุรกจิและขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกจิมี

ความเห็นดานองคประกอบโดยรวมของการจัดการทองเที่ยวเที่ยวแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 

 5.2.4.5 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดแตกตางกัน

รายคูพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดที่แตกตางกันเชน ผูมีรายได 30,001 บาทข้ึนไป มีความ

คิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมรีายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท
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20,001 – 25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท ในสวนของผูมรีายได

เฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมี

รายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท และผูทีม่ีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 

25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตาง 

จากผูมีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท โดยทั้งหมดมีนัยสัมพันธทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมือ่นํามา

เปรียบเทียบกับงานของ โกวิท ไกรศรินท (2555) พบวา ผูมรีายได 10,000 – 20,000 บาท น้ันมี

ความคิดเห็นดานองคประกอบทางการทองเที่ยวแตกตางจากกลุมผูมรีายไดกลุมอื่นมากที่สุด  

  5.2.4.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ีภูมิลําเนาแตกตางกัน

รายคู พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นดานองคประกอบของ 

การจัดการทองเที่ยวที่แตกตางกันคือ ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีภูมิลําเนาแตกตางกันมีความคิดเห็น 

ที่แตกตางกันโดยมีดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามชาวตางประเทศ มคีวามคิดเห็นดานสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกตางกับผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาอื่น ๆ ในประเทศ

ไทยทั้งหมด ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาอยูภาคใตมีความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตางจากผูตอบแบบสอบถาม ที่มีภูมลิําเนา กรุงเทพ ปริมณฑล และ 

ภาคตะวันตก ในสวนของผูตอบแบบสอบถามในภาคตะวันตกมีความคิดเห็นดาน สวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยวแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามในภาคอีสาน และผูตอบแบบสอบถามทีม่ี

ภูมิลําเนาในเขตปริมณฑลมีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวทีแ่ตกตางจาก

ผูตอบแบบสอบถามในภาค อีสาน เหนือ กลาง และกรุงเทพมหานครทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สอดคลองกบัการศึกษาของ เรวัตร อารีรอบ (2551) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาของทีร่ะลกึพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต กรณีของรานกินรเีฮาส 

เมืองภูเก็ต ที่พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบทางการทองเที่ยว 

ที่แตกตางกัน และสอดคลองกบังานของ ณธัชพงศ โชติปรีชารัตน (2552) เรื่อง ศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการที่มผีลตอการตัดสินใจของผูบรโิภคในการเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ยานนิมมานเหมินทร อําเภอเมืองเชียงใหม จากการเกบ็ตัวอยาง 200 ตัวอยาง พบวา นักทองเที่ยว

ชาวตางชาติมีความคิดเห็นที่แตกตาง จากกลุมตัวอยางของภาคตาง ๆ ในประเทศไทยและใหความ 

สําคัญตอสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวมากกกวากลุมอืน่ ๆ 

 

5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในเรื่องแนวทางในการพัฒนากลยุทธทีเ่หมาะสมในตลาดการทองเที่ยว

ปจจุบันเพื่อปรับใชกบันาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จากผลการศึกษาวัตถุประสงคขอที่ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธที่เหมาะสมใน

ตลาดการทองเที่ยวปจจบุันเพื่อปรับใชกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สามารถอธิบายไดดังน้ี 
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 5.3.1 ผูบรหิารตองวางแผนเรื่องการตลาดใหมเพิม่เติม เพื่อเพิ่มยอดขายของราน  

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มเติม เชน การใชสถานที่ในการจัดเวดด้ิง การแสดงหุนและจัดแพก็เกจ 

อาหาร รวมการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มเติมใหสอดรบักับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยนํา 

ผลการศึกษาดานองคประกอบทางการทองเที่ยว จากผลการศึกษาที่ไดระบุเรื่องของอายุ เพศ  

และอาชีพขางตนมาปรบักลยุทธในการเพิ่มแรงดึงดูดใจดวยกระบวนการสรางแหลงดึงดูดใจใหม 

ใหเกิดข้ึน ตัวอยางเชน การจัดสภาพแวดลอมรานใหนาสนใจ เพราะกลุมตัวอยางอายุ 25-34 ป  

และกลุมอายุ 45-54 ป มีความคิดเห็นในเรื่องของสภาพแวดลอม และองคประกอบของสภาพ 

แวดลอมของรานมีความสําคัญในระดับมากประกอบกบัผลการศึกษาดานองคประกอบของการ 

จัดการทองเที่ยวได ระบุไววา สิ่งหน่ึงทีผู่ใช บริการใหความสนใจน้ัน คือ กิจกรรมตาง ๆ ( x  = 3.63) 

ซึ่งถือวาอยูในระดับสงู สิ่งดึงดูดใจ ในการทองเที่ยว ( x  = 3.56) เปนสวนหน่ึงที่ตองไดรบัการวาง 

แผนใหเกิดความพึงพอใจ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว ( x  = 3.50) และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ( x  = 3.46) เรียงลําดับตามความสาํคัญในการใหความสําคัญของ

นักทองเที่ยว ในอีกดานหน่ึงของสวนประสมทางการตลาดดานการทองเที่ยวน้ันจากผลการศึกษา  

ไดระบุถึงความจําเปนในการพฒันาที่นักทองเที่ยวเล็งเห็นความสําคัญตามลําดับ ดานชองทางการ 

จัดจําหนาย ( x  = 4.07) ดานผลิตภัณฑ ( x = 3.91) และดานราคา ( x  = 3.85) นักทองเที่ยว 

พึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว นอยทีส่ดุ คือ ดานกระบวนการใหบรกิาร ( x  = 

3.48) ซึ่งตองไดรบัการพัฒนาใหดีมากย่ิงข้ึน ตัวอยางเชนการจัดสถานที่ใหเกิดความนาสนใจนาคนหา

และนาเขาถึงและการจัดรปูแบบรานที่ใชเอกลักษณศิลปะไทยในการประยุกตใหเกิดความมีอารมณ

รวมในการเขาใชบริการ ซึ่งจากผลการศึกษาในกลุมของนักทองเทีย่วเห็นวามีความนาสนใจ และนา

เขาไปเย่ียมชมเพราะมีเอกลกัษณความเปนไทยอยางนาสนใจ 
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ภาพที่ 5.1: รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง เอเชียทีค เดอะริเวอร-ฟรอนท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.2: รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง เอเชียทีค เดอะริเวอร-ฟรอนท 
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ภาพที่ 5.3: รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง เอเชียทีค เดอะริเวอร-ฟรอนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 การจัดทําโปรโมช่ันพิเศษ เพื่อเพิ่มยอดรายไดใหกบัรานอาหารและการแสดงหุน อาทิ

เชน การลดราคาการแสดงหุนเพื่อเพิ่ม Value การจัดแพ็กเกจการแสดงหุนพรอมอาหารในราคา

พิเศษ การจัดคอรสการสอนเชิดหุนกับการทานอาหาร เปนตน 

 

ภาพที่ 5.4: รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง เอเชียทีค เดอะริเวอร-ฟรอนท 
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 5.3.3 การจัดการรานเพื่อรองรับการจัดนิทรรศการและการประชุมขนาดเล็กที่ตองการใช

พื้นที่ขนาดเลก็ และโลเคชันเพื่อการจัดนิทรรศการ การแตงงาน ประชุมสัมมนา ขนาดเล็กในพื้นที่ของ

รานอาหารช้ันสองพรอมอาหารและการแสดง 

 5.3.4 การจัดทําบัตรสมาชิก และบัตรสวนลดใหกับลูกคาผูใชบริการเพื่อเปนแรงจูงใจในการ

เขามาใชบริการเพิม่มากข้ึน 

 5.3.5 เน่ืองดวยบริษัทน้ันมีการแสดงหุนเปนหลักในการแสดงและพื้นฐานของผูแสดงหุนสวน

ใหญเรียนนาฏศิลปสามารถรับการแสดงอื่น ๆ เพิ่มเติมเชน การรําโขน รําฉุยฉาย อีเวนทการแสดง 

ดานวัฒนธรรมไดเพิ่มเติม หรือรบัเปน Outsources ในกิจกรรมทางนาฏศิลปไทยเพือ่เพิม่รายได 

และกิจกรรมการฝกใหกบันักแสดงใหเกิดความชํานาญ 

 5.3.6 การเพิ่มงบประมาณในการประชาสัมพันธเสนทางการเดินทาง ความสะดวกสบายใน

การเดินทางจัดรถรบัสงเพือ่ใหแขกที่ใชบริการและนักทองเทีย่วมีความพึงพอใจและสะดวกในการเขา

มาใชบริการพรอมทัง้มีการเขามาใชบริการอยางตอเน่ืองในเรื่องของความประทับใจในการใหบริการ 

 5.3.7 มุงเนนการจัดแพ็กเกจทัวรดําเนินการทางการตลาดกบับริษัทจัดทองเที่ยวทั้งใน และ

ตางประเทศเพื่อเพิ่มผูเขาชมใหมากย่ิงข้ึน  

 5.3.8 มีการจัดทําโครงการเสนอทางรัฐบาลและกระทรวงหรอืคนหาเสนองาน ขอรบัความ

ชวยเหลือ หาพันธมิตรทัง้ในและตางประเทศในการรวมลงทนุพัฒนาการแสดง รานอาหาร และการ

จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธเพิ่มมากข้ึน การใชสื่อทางออนไลนในการเสนอผลงานที่โดดเดน

ของตนเองใหประจักษและสราง Story Museum ใหเกิดข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทัง้

ชาวไทยและชาวตางชาติ 

 5.3.9 การจัดทําของที่ระลึกเพื่อเปนจุดขายใหกบัทางรานอาหาร และการแสดงเพิ่มรายได 

เปนตน 

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

5.4.1 ศึกษาเพิ่มเติมในความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการ

แสดงของนาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่นักทองเที่ยวมีความสนใจและมีความตองการในเรื่อง

ของการแสดง 

5.4.2 ศึกษาเพิ่มเติมในเรือ่งของการจัดการทรพัยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อใหเกิดการแสดงที่นาสนใจและเปนกลยุทธทางการตลาดหน่ึงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) 
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5.4.3 ศึกษาในสวนของการลดตนทุนของการจัดการธุรกิจทางดานวัฒนธรรม โดยศึกษาจาก

กลุมธุรกิจทางวัฒนธรรมที่ประสพความสําเร็จ และอยูรอดในปจจุบัน เชน รานอาหารสิบสองปนนา

คุมขันโตก หรือเรือนขันโตก จังหวัดเชียงใหมเปนตน 

5.4.4 ขยายการศึกษาเปนการศึกษาการจัดการธุรกจิการทองเที่ยวทางดานการแสดงทาง

วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยในรูปแบบการแสดง เพื่อใหเปนไปตามการ

พัฒนาการทองเที่ยว Creative Tourism ภายใตนโยบายการทองเที่ยวไทยแลนด 4.0 

5.4.5 ศึกษาสถานที่ทองเที่ยวอื่น ที่มลีักษณะคลายคลึงนาฏศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

ที่สามารถใชกลยุทธทางการตลาดแบบเดียวกัน 
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The Questionnaires of The study of tourism marketing strategy in Nattayasala 

Traditional Thai Puppet (Joe Louis). 

 

The Explanation 

 This study aims to study tourism marketing practices of the Nattayasala 

Traditional Thai Puppet (Joe Louis). The study of problems and obstacles is the 

Nattayasala puppet theater and the proposed strategies for the development of 

Puppets Theater. In order to complete the study and database for the development 

of the organization, we would like to ask for assistance in answering the question  

to the very best. Your answer is not wrong or right, and all your answers are  

valuable in making this study complete and use it for further improvements to  

your organization's development. The questionnaire divides the data into 3 parts. 

Part 1: Information about the respondents. 

Part 2: Feedback on the marketing and service of the past performance of the 

customer. 

Part 3: Feedback on strategy and market development at the repertoire 

should be prepared and recommendations on the promotion of various promotions. 

 

Thank you all for your comments on this survey. All of your comments will 

be of great help in the development of the puppet theater Joe Louise to continue 

to show and bow to the society of Thai dance performances for a long time to 

come. 
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Part 1: The Information about the respondents. 

 

1. The Sex of respondents 

 

 1. Male    2. Female 

 

2. The Age of respondents 

 

 1. 18 – 24 years  2. 25 – 34 years   3. 35 – 44 years 

 4. 45 – 54 years  5. 55 years 

 

3. The Education level of the respondents. 

 

 1. The Lower than undergraduate  

 2. The Bachelor degree   

 3. The Higher than bachelor degree 

 

4. The Occupation of the respondents. 

 

 1. The student    2. Butler/ maid in my room 

 3. Work at the company  4. Government officials/ state enterprise 

 5. Personal Business/ Owner  6. Other (please specify)......................... 

 

5. The Average income per month 

 

 1. Lower than or equal to 10,000 Bath  2. 10,001 – 15,000 Bath 

 3. 15,001 – 20,000 Bath    4. 20,001 – 25,000 Bath 

 5. 25,001 – 30,000 Bath    6. Over to 30,000 Bath 
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6. The City of residence 

 

 1. Bangkok  2. Metropolitan area  3. Central region 

 4. North  5. The North East  6. East 

 7. West   8. Southern   9. Foreigner.......................... 

  

 

Part 2: Facts and Figurative Facts about Travel Factors of Traditional Dance Puppet 

Theater Joe Louis 

 

1. How many times a month to serve Joe Louis Restaurant? 

 

 1. To use the service first    2. To use the service once a month 

 3. To use the service twice a month   4. To use the service regularly 

 

2. Do you think that if you are going to use Joe Louis restaurant for any special 

occasion, you can answer more than one item. 

.....................1. Customer certification 

.....................2. Family catering 

.....................3. Catering at birthdays 

.....................4. Catering at wedding anniversary 

.....................5. Catering to a friend's party 

.....................6. Catering to important family events such as graduation or celebration etc. 

.....................7. Catering company at work 

.....................8. Eat with a special person, get married or have a date. 

.....................9. Other catering............................................................... 
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3. The questions about Elements of tourism management. In the Joe Louis 

Restaurant and puppet show Joe Louis. 

 

The composition of Joe Louise 

Restaurant's tour management and 

the management of puppet shows. 

Levels of satisfaction with the composition of 

tourism management in the Joe Louis 

Restaurant and puppet show Joe Louis. 

Most 

(5) 

Much 

(4) 

Moderate 

(3) 

Little 

(2) 

Least 

(1) 

1. The Attraction: What attracts tourists in restaurants and the surrounding 

atmosphere and the show. 

1. Have you eaten by the 

motivation to watch the puppet 

show Joe Louis Little Theater? 

     

2. You come to eat with interesting 

menu styles and interesting shows. 

     

3. Food prices and the appearance 

of food are very important to the 

restaurant Joe Louis Restaurant 

again. 

     

4. The puppet show is one of the 

most important parts of the Joe 

Louis Restaurant. 

     

5. Is the Thai style restaurant style 

setting a part of your experience? 

     

2. The Accessibility: The convenience of travelers in travel and tourist safety. 

1. Comfort in traveling, dining and 

watching in any level. 

     

2. The speed of access to the Joe 

Louis Restaurant 
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The composition of Joe Louise 

Restaurant's tour management and 

the management of puppet shows. 

Levels of satisfaction with the composition of 

tourism management in the Joe Louis 

Restaurant and puppet show Joe Louis. 

Most 

(5) 

Much 

(4) 

Moderate 

(3) 

Little 

(2) 

Least 

(1) 

3. The safety of the route into the 

restaurant to watch the show. 

     

4. Clearance of signposts and 

location signs 

     

5. The concierge and concierge 

staff 

     

6. Friendly and attentive staff at 

the service. 

     

7. The staff is attentive to the 

customers, the restaurants and the 

friendly show. 

     

3. The Amenity: Basic facilities and utilities for users. 

1. Clean and spacious bathrooms 

are available. 

     

2. Parking is convenient and safe.      

3. There are souvenir sales.      

4. The building is beautifully clean 

and offers beautiful walkways. 

     

4. The Activity: There are activities that encourage the participation of tourists to 

use the service. 

1. Activity activities with the puppet 

show. 

     

2. There are details of the puppet 

show activity with the audience. 

     

3. Participants engage with visitors.      
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The composition of Joe Louise 

Restaurant's tour management and 

the management of puppet shows. 

Levels of satisfaction with the composition of 

tourism management in the Joe Louis 

Restaurant and puppet show Joe Louis. 

Most 

(5) 

Much 

(4) 

Moderate 

(3) 

Little 

(2) 

Least 

(1) 

4. Dramatic puppet shows are 

important to increasing sales. 

     

5. Small puppet show makes eating 

more enjoyable. 

     

6. Puppet shows and performances 

should be added to the show for 

tourists. 

     

 

4. The Questions related to the marketing management of Joe Louis's Restaurant and 

Puppet Theater Joe Louis. 

 

The mix of cultural 

tourism marketing. 

The level of satisfaction of the composite elements of 

the cultural tourism marketing of the Joe Louise 

Restaurant and the puppet theater performances. 

Most 

important 

Very 

important 

Moderate 

important 

Less 

important 

Minimal 

importance 

1. Products. 

1. A wide selection of 

food. 

     

2. have a delicious      

3. clean, hygienic, no 

preservatives 

     

4. An exotic and modern 

food arrangement. 
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The mix of cultural 

tourism marketing. 

The level of satisfaction of the composite elements of 

the cultural tourism marketing of the Joe Louise 

Restaurant and the puppet theater performances. 

Most 

important 

Very 

important 

Moderate 

important 

Less 

important 

Minimal 

importance 

5. The brand image and 

reputation of the store. 

     

6. There is a small 

puppet show to watch. 

     

2. Price 

1. Value for money with 

quality. 

     

2. There are a variety of 

prices to choose from. 

     

3. Affordable food prices 

compared to other 

restaurants. 

     

4. There is a clear food 

price tag. 

     

3. Distribution channels. 

1. You can order the 

table by email and 

phone. 

     

2. The location of the 

shop is close to other 

major tourist attractions 

of the city. 

     

3. Turn off the service is 

appropriate. 
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The mix of cultural 

tourism marketing. 

The level of satisfaction of the composite elements of 

the cultural tourism marketing of the Joe Louise 

Restaurant and the puppet theater performances. 

Most 

important 

Very 

important 

Moderate 

important 

Less 

important 

Minimal 

importance 

4. Comfort to travel back 

and forth. 

     

4. Marketing promotion 

1. Advertising and 

publicizing the image of 

Joe Louise Restaurant 

and Puppet Theater. 

     

2. Coupon or discount 

card 

     

3. Advertising via social 

media. 

     

4. Information, brochures 

and documents were 

disseminated. 

     

5. have membership card      

5. Personnel 

1. The staff is 

knowledgeable about 

food and advice as well. 

     

2. Staff dressed politely.      

3. Employees are friendly 

with customers. 

     

4. Employees have the 

ability to solve problems. 
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The mix of cultural 

tourism marketing. 

The level of satisfaction of the composite elements of 

the cultural tourism marketing of the Joe Louise 

Restaurant and the puppet theater performances. 

Most 

important 

Very 

important 

Moderate 

important 

Less 

important 

Minimal 

importance 

5. Employees can 

recognize customers. 

     

6. Employees have the 

right food service. 

     

6. The service process. 

1. The customer service 

quickly. 

     

2. The shop impresses 

customers. 

     

3. A review of the food 

items ordered by 

customers. 

     

4. There is a bill showing 

clearly. 

     

5. Food is served at the 

right time. 

     

6. The service is available 

on request quickly. 

     

7. Physical and environmental aspects of the shop. 

1. The decoration is 

beautiful and unique. 

     

2. Clean the shop.      

3. atmosphere in the 

shop 
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The mix of cultural 

tourism marketing. 

The level of satisfaction of the composite elements of 

the cultural tourism marketing of the Joe Louise 

Restaurant and the puppet theater performances. 

Most 

important 

Very 

important 

Moderate 

important 

Less 

important 

Minimal 

importance 

4. The prominent signs of 

the store. 

     

5. Have enough tables 

for customer support. 

     

 

1. The Product At Joe Louis's Restaurant, you have the opinion that what kind 

of products you value and which are most important to the store to maximize your 

income. Respectively 1-4. 

……………………1. Thai style food 

……………………2. Souvenir from the shop 

……………………3. Theatrical Puppet Theater Joe Louis 

……………………4. Exterior appearance by charter 

 

 2. Distribution channels (Place/ Process of Delivery) Do you think that the 

distribution channels of Joe Louise Restaurant should have what channels you think 

are important? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 3. Marketing Promotion Do you think that any type of advertising influences 

how many of the Joe Louis Restaurant restaurants and marketing promotions you 

see are important to you? Use your service the most. 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Public relations 

You are getting to know the puppet show of Joe Louis puppet. And Joe 

Louise Restaurant from which media (more than one answer) 

...............Television media 

...............Radio media 

...............The Newspaper Media 

...............Travel Guide/ Magazine/ Journal 

...............Brochures/ leaflets/ posters 

...............Billboards 

...............Public Relations Department 

...............Acquaintance Friends recommended Or from someone else 

……………other................................. 

 

The Suggestion 

 

1. The Price and Promotion. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2. The Staff Service.  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. The Puppet show and the participation of users. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

4. The Public Relations 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

5. The Building and cleanliness. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

6. The More suggestions are the restaurant improvements and performances. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

Thank you for answering the questionnaire, 

we will adjust the service of the store better. 
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แบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

 

ขอที่ 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลยุเรสเตอรรองการ

จัดการแสดงหุนละครเล็กและสวนประสมของตลาดทางการทองเที่ยว 
IOC 

1 ทานมาทานอาหารโดยแรงจงูใจที่จะมาชมการแสดงหุนละครเล็กโจหลุยสมาก

นอยเพียงใด 
 

2 ทานมาทานอาหารดวยรปูแบบของเมนูที่นาสนใจและการแสดงทีจ่ัดใหชมมี

ความนาสนใจ  
 

3 ราคาอาหารและรูปลักษณของอาหารมสีวนสําคัญมากทีท่ําใหมาใชบรกิาร

รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรองอกีครั้ง 
 

4 การแสดงหุนละครเลก็เปนสวนสําคัญทีสุ่ดที่ทําใหคุณมาใชบริการรานอาหาร  

โจหลุยสเรสเตอรรอง 
 

5 การจัดรูปแบบบรรยากาศรานสไตลไทยโมเดิรนเปนสวนหน่ึงที่ทําใหทานมาใช

บริการใชหรอืไม 
 

6 ความสะดวกสบายในการเดินทางมาทานอาหารและชมการแสดงทีร่าน 

นาฏยศาลาหุนละครเล็กอยูในระดับใด 
 

7 ความรวดเร็วของการใชเสนทางเพื่อเขาถึงรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง  

8 ความปลอดภัยของเสนทางในการเดินทางเขาไปยังรานอาหารเพื่อชมการแสดง  

9 ความชัดเจนของปายบอกทางและปายการแสดงที่ต้ัง  

10 การจัดเจาหนาที่ดูแลและอํานวยความสะดวกในการดูแลแขกที่เขามาใชบริการ  

11 พนักงานมีอัธยาศัย และจิตใจที่ใหบริการ  

12 พนักงานเอาใจใสดูแลตอผูใชบริการรานอาหารและชมการแสดงอยางเปนมิตร  

13 มีบรกิารหองนํ้าที่สะอาดและโลงโอโถงและสวยงาม  

14 สถานที่จอดรถมีความสะดวกและปลอดภัย  

15 มีการขายของที่ระลึก  

16 อาคารมีความสวยงามสะอาดและมกีารนําเสนอจุดเดินความสวยงามของราน 

ไดอยางชัดเจน 
 

17 มีกิจกรรมรวมกิจกรรมกบัการแสดงหุนละครเล็ก  

18 มีรายละเอียดของกิจกรรมการรวมสนุกของหุนละครเลก็กบัผูชม  

19 ผูแสดงมีสวนรวมกับผูเขาชม  
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ขอที่ 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลยุเรสเตอรรองการ

จัดการแสดงหุนละครเล็กและสวนประสมของตลาดทางการทองเที่ยว 
IOC 

20 กิจกรรมการแสดงหุนละครเล็กมีความสําคัญกบัการเพิ่มยอดขายของราน  

21 การแสดงหุนละครเลก็ทําใหเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร  

22 หุนละครเล็กและการแสดงควรเพิ่มรอบการแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยว  

23 มีกิจกรรมรวมกิจกรรมกบัการแสดงหุนละครเล็ก  

24 มีรายละเอียดของกิจกรรมการรวมสนุกของหุนละครเลก็กบัผูชม  

25 ผูแสดงมีสวนรวมกับผูเขาชม  

26 กิจกรรมการแสดงหุนละครเล็กมีความสําคัญกบัการเพิ่มยอดขายของราน  

27 การแสดงหุนละครเลก็ทําใหเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร  

28 หุนละครเล็กและการแสดงควรเพิ่มรอบการแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยว  

29 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรบั  

30 มีหลากหลายราคาใหเลอืก  

31 ราคาอาหารไมแพงเมื่อเปรียบเทียบกบัรานอื่น  

32 มีปายบอกราคาอาหารที่ชัดเจน  

33 สามารถสั่งจองโตะไดทางอเีมลและทางโทรศัพท  

34 ทําเลที่ต้ังรานอยูใกลแหลงทองเที่ยวอื่นที่สําคัญของเมือง  

35 ชวงเวลาเปดปดบริการมีความเหมาะสม  

36 ความสะดวกสบายในการเดินทางไปและกลับ  

37 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธภาพลกัษณของรานโจหลุยสเรสเตอรรองและ

การแสดงหุนละครเลก็ 
 

38 มีคูปองหรอืบัตรสวนลด  

39 มีการโฆษณาผานสื่อโซเชียลมีเดีย  

40 มีการเผยแพรขอมลูแผนพบัและเอกสาร  

41 มีการทําบัตรสมาชิก  

42 พนักงานมีความรูดานอาหารและแนะนําไดเปนอยางดี  

43 พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย  

44 พนักงานมีความเปนกันเองกบัลูกคา  

45 พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ  

46 พนักงานสามารถจดจําลูกคาได  
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ขอที่ 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลยุเรสเตอรรองการ

จัดการแสดงหุนละครเล็กและสวนประสมของตลาดทางการทองเที่ยว 
IOC 

47 พนักงานมีความสามรถเสริฟอาหารไดถูกตอง  

48 ทางรานบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว  

49 ทางรานสรางความประทับใจใหกับลูกคา  

50 มีการทบทวนรายการอาหารที่ลูกคาสั่ง  

51 มีใบเสรจ็เรียกเก็บเงินที่แสดงรายการชัดเจน  

52 มีการเสริฟอาหารในเวลาอันเหมาะสม  

53 มีการบริการใหตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว  

54 การตกแตงรานทีส่วยงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัว  

55 ความสะอาดภายในราน  

56 บรรยากาศภายในราน  

57 การมปีายโฆษณาของทางรานที่โดดเดน  

58 มีโตะเพียงพอสําหรับการรองรับลูกคา  

  

 

ขอคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

            

                                  ผูประเมินแบบสอบถาม 

 

              (.......................................................) 

     

   วัน/เดือน/ป.......................................................... 
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คําอธิบายการประเมิน 

 การหาคา IOC ของผูเช่ียวชาญจากการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั IOC 

คือ คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรอืคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือ

เน้ือหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) ปกติแลวจะใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบต้ังแต  

3 คนข้ึนไป ในการตรวจสอบโดยใหเกณฑในการตรวจพจิารณาขอคําถาม ดังน้ี 

 

             ใหคะแนน +1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

            ใหคะแนน 0  ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

             ใหคะแนน -1    ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค                                       

            แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตรเกณฑ     

       

 1) ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรง ใชได 

 2) ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.50 ตองปรบัปรุง ยังใชไมได 

 

สรปุคาความเที่ยงของเครื่องมอืที่นําไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 90 คน 

(Cronbach’s Alpha) 

ขอที่ 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลยุเรสเตอรรอง

การจัดการแสดงหุนละครเล็กและสวนประสมของตลาดทางการทองเที่ยว 

Cronbach’s 

Alpha 

1 ทานมาทานอาหารโดยแรงจงูใจที่จะมาชมการแสดงหุนละครเล็กโจหลุยส

มากนอยเพียงใด 
.840 

2 ทานมาทานอาหารดวยรปูแบบของเมนูที่นาสนใจและการแสดงทีจ่ัดใหชม

มีความนาสนใจ  
.846 

3 ราคาอาหารและรูปลักษณของอาหารมสีวนสําคัญมากทีท่ําใหมาใชบรกิาร

รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรองอกีครั้ง 
.838 

4 การแสดงหุนละครเลก็เปนสวนสําคัญทีสุ่ดที่ทําใหคุณมาใชบริการ

รานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง 
.840 

5 การจัดรูปแบบบรรยากาศรานสไตลไทยโมเดิรนเปนสวนหน่ึงที่ทําใหทาน

มาใชบริการใชหรือไม 
.837 

6 ความสะดวกสบายในการเดินทางมาทานอาหารและชมการแสดงทีร่าน

นาฏยศาลาหุนละครเล็กอยูในระดับใด 
.842 
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ขอที่ 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลยุเรสเตอรรอง

การจัดการแสดงหุนละครเล็กและสวนประสมของตลาดทางการทองเที่ยว 

Cronbach’s 

Alpha 

7 ความรวดเร็วของการใชเสนทางเพื่อเขาถึงรานอาหารโจหลุยสเรสเตอรรอง .835 

8 ความปลอดภัยของเสนทางในการเดินทางเขาไปยังรานอาหารเพื่อชมการ

แสดง 
.847 

9 ความชัดเจนของปายบอกทางและปายการแสดงที่ต้ัง .833 

10 การจัดเจาหนาที่ดูแลและอํานวยความสะดวกในการดูแลแขกที่เขามาใช

บริการ 
.846 

11 พนักงานมีอัธยาศัย และจิตใจที่ใหบริการ .847 

12 พนักงานเอาใจใสดูแลตอผูใชบริการรานอาหารและชมการแสดงอยางเปน

มิตร 
.836 

13 มีบรกิารหองนํ้าที่สะอาดและโลงโอโถงและสวยงาม .830 

14 สถานที่จอดรถมีความสะดวกและปลอดภัย .832 

15 มีการขายของที่ระลึก .830 

16 อาคารมีความสวยงามสะอาดและมกีารนําเสนอจุดเดินความสวยงามของ

รานไดอยางชัดเจน 
.840 

17 มีกิจกรรมรวมกิจกรรมกบัการแสดงหุนละครเล็ก .833 

18 มีรายละเอียดของกิจกรรมการรวมสนุกของหุนละครเลก็กบัผูชม .830 

19 ผูแสดงมีสวนรวมกับผูเขาชม .835 

20 กิจกรรมการแสดงหุนละครเล็กมีความสําคัญกบัการเพิ่มยอดขายของราน .837 

21 การแสดงหุนละครเลก็ทําใหเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร .840 

22 หุนละครเล็กและการแสดงควรเพิ่มรอบการแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยว .846 

23 มีกิจกรรมรวมกิจกรรมกบัการแสดงหุนละครเล็ก .844 

24 มีรายละเอียดของกิจกรรมการรวมสนุกของหุนละครเลก็กบัผูชม .842 

25 ผูแสดงมีสวนรวมกับผูเขาชม .840 

26 กิจกรรมการแสดงหุนละครเล็กมีความสําคัญกบัการเพิ่มยอดขายของราน .836 

27 การแสดงหุนละครเลก็ทําใหเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร .844 

28 หุนละครเล็กและการแสดงควรเพิ่มรอบการแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยว .842 

29 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรบั .841 

30 มีหลากหลายราคาใหเลอืก .836 
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ขอที่ 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลยุเรสเตอรรอง

การจัดการแสดงหุนละครเล็กและสวนประสมของตลาดทางการทองเที่ยว 

Cronbach’s 

Alpha 

31 ราคาอาหารไมแพงเมื่อเปรียบเทียบกบัรานอื่น .833 

32 มีปายบอกราคาอาหารที่ชัดเจน .837 

33 สามารถสั่งจองโตะไดทางอเีมลและทางโทรศัพท .833 

34 ทําเลที่ต้ังรานอยูใกลแหลงทองเที่ยวอื่นที่สําคัญของเมือง .834 

35 ชวงเวลาเปดปดบริการมีความเหมาะสม .840 

36 ความสะดวกสบายในการเดินทางไปและกลับ .844 

37 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธภาพลกัษณของรานโจหลุยสเรสเตอรรอง

และการแสดงหุนละครเล็ก 
.840 

38 มีคูปองหรอืบัตรสวนลด .837 

39 มีการโฆษณาผานสื่อโซเชียลมีเดีย .830 

40 มีการเผยแพรขอมลูแผนพบัและเอกสาร .828 

41 มีการทําบัตรสมาชิก .839 

42 พนักงานมีความรูดานอาหารและแนะนําไดเปนอยางดี .828 

43 พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย .830 

44 พนักงานมีความเปนกันเองกบัลูกคา .831 

45 พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ .840 

46 พนักงานสามารถจดจําลูกคาได .839 

47 พนักงานมีความสามรถเสริฟอาหารไดถูกตอง .830 

48 ทางรานบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว .840 

49 ทางรานสรางความประทับใจใหกับลูกคา .840 

50 มีการทบทวนรายการอาหารที่ลูกคาสั่ง .830 

51 มีใบเสรจ็เรียกเก็บเงินที่แสดงรายการชัดเจน .836 

52 มีการเสริฟอาหารในเวลาอันเหมาะสม .833 

53 มีการบริการใหตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว .840 

54 การตกแตงรานทีส่วยงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัว .841 

55 ความสะอาดภายในราน .840 

56 บรรยากาศภายในราน .839 

57 การมปีายโฆษณาของทางรานที่โดดเดน .833 
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ขอที่ 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวของรานอาหารโจหลยุเรสเตอรรอง

การจัดการแสดงหุนละครเล็กและสวนประสมของตลาดทางการทองเที่ยว 

Cronbach’s 

Alpha 

58 มีโตะเพียงพอสําหรับการรองรับลูกคา .836 

เฉลี่ย .841 

 

 จากการนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรทีไ่มใชกลุมตัวอยางจํานวน 90 คน 

ไดแก นักทองเที่ยวทีม่าใชบรกิารคุมขันโตก จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน นักทองเที่ยวทีม่าใช 

บริการรานอาหารเรอืนสุนทรีย จงัหวัดเชียงใหม 30 คน และนักทองเที่ยวทีเ่ปนนักศึกษาคณะวิจิตร

ศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเทีย่ง 

(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

(Cronbach, 1974 อางใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543, หนา 123) ไดคาเฉลี่ยของความเที่ยงตรงทีเ่ปน

คาเฉลี่ยของแบบสอบถามคือ .841 ซึ่งมีความหมายคือ คาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาต้ังแต .70 ข้ึนไปก็

ถือวาเครื่องมอืหรือแบบวัดที่สรางข้ึนมีความเที่ยงตรงในระดับสูง 

  

 ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

 

(............................................................) 

 

                                                                  ลงวันที่..........................................................
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1. ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการทดสอบสมมติฐานเรื่อง กลุมตัวอยางที่มปีจจัย

สวนบุคคล (หรือลักษณะทางประชากรศาสตร) ที่แตกตางกนัมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบ

การทองเที่ยวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามอายุรายคูที่มีความแตกตางกัน 

(ANOVA) 

 

องคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยว 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p-value 

โดยรวมองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  3 9.820 3.267 22.976 0.000* 

ภายในกลุม 336 47.782 0.142   

รวม 339 57.584    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวของรานอาหารโจหลุยส โดยรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

เปรียบเทียบรายคู พบวา ผูเขามาใชบริการอายุ 25 – 34 ป มีความคิดเห็นดานองคประกอบโดยรวม

ของการจัดการทองเที่ยวแตกตางกันกับ กลุมอายุ 44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามการศึกษารายคูทีม่ีความ

แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยว 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p-value 

โดยรวมองคประกอบ

ของการจดัการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  2 0.332 0.166 0.978 0.377 

ภายในกลุม 337 57.252 0.170   

รวม 339 57.584    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาในทุกระดับไมมีความคิดเห็นดานองคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยวเที่ยวที่ไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามอาชีพรายคูที่มีความแตกตาง

กัน (ANOVA) 

 

องคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยว 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p-value 

โดยรวมองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  4 28.641 7.160 82.874 0.000* 

ภายในกลุม 335 28.943 0.086   

รวม 339 57.584    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตางกันรายคู พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกัน เชน ขาราชการพนักงานรฐัวิสาหกิจ ธุรกจิสวนตัวเจาของ

กิจการ พนักงานบริษัทเอกชน และพอบาน/ แมบาน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันดานองคประกอบ

ทางการทองเที่ยวที่แตงตางจากกลุมอื่น ๆ (ผูเกษียณอายุการทํางาน) ในสวนของเจาของธุรกิจและ

ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกจิมีความเห็นดานองคประกอบโดยรวมของการจัดการทองเที่ยวเที่ยว

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามรายไดรายคูที่มีความแตกตาง

กัน (ANOVA) 

 

องคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยว 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p-value 

โดยรวมองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 4 20.619 5.155 46.715 0.000* 

ภายในกลุม 335 36.965 0.110   

รวม 339 57.584    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดแตกตางกันรายคูพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดที่แตกตางกันเชน ผูมีรายได 30,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นดาน

องคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมีรายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท 20,001 – 

25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท ในสวนของผูมรีายไดเฉลี่ย 

25,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมรีายได

เฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท และผูทีม่ีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 

บาท 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมี

รายไดเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท โดยทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามภูมิลําเนารายคูที่มีความ

แตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยว 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F p-value 

โดยรวมองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 8 31.694 3.962 50.649 0.000* 

ภายในกลุม 331 25.890 0.078   

รวม 339 57.584    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาแตกตางกันรายคู พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาที่แตกตางกันมีความคิดเหน็ดานองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวที่แตกตางกัน คือ ผูตอบแบบสอบถามชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตางจากกลุมผูตอบ

แบบสอบถามที่มีภูมิลําเนาที่อื่น ๆ ในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 6: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามจํานวนการใชบรกิารรายคูที่มี

ความแตกตางกัน (ANOVA) 

 

องคประกอบของการ

จัดการทองเที่ยว 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p-value 

โดยรวมองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 6.081 2.027 13.223 0.000* 

ภายในกลุม 336 51.504 0.153   

รวม 339 57.584    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามจาํนวนการเขาใชบริการที่

เปรียบเทียบความแตกตางกันรายคู พบวา ผูมาใชบริการรานอาหารและชมการแสดงเปนครั้งแรกน้ัน

มีความคิดเห็นดานองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวที่แตกจากกลุมผูมาใชบริการรายอื่นที่ตอบ

แบบสอบถามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

2. ตารางการทดสอบสมมติฐานเรื่องกลุมตัวอยางทีม่ีปจจัยสวนบุคคล (หรอืลักษณะทาง

ประชากรศาสตร) ที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวของ

นาฏยศาลา หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ที่แตกตางกัน (ANOVA) 

 

ตารางที่ 7: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ 

รายคูที่มีความแตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

โดยรวมสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  3 4.365 1.455 12.164 0.000* 

ภายในกลุม 336 40.189 0.120   

รวม 339 44.554    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของรานอาหารโจหลุยส โดยรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา ผูเขามาใชบริการอายุ 25 – 34 ป มีความคิดเห็นดานสวน

ประสมทางการตลาดการทองเทีย่วแตกตางกันกบั กลุมอายุ 44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป ผูเขามาใช

บริการอายุ 35 – 44 ป มีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวแตกตางกันกบั 

กลุมอายุ 44 – 54 ป และ 55 ปข้ึนไป และผูเขามาใชบรกิารอายุ 45 – 55 ป มีความคิดเห็นดาน 

สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวแตกตางกันกบักลุมอายุ 55 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 8: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามการศึกษารายคูทีม่ีความ

แตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

โดยรวมสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  2 1.347 0.673 5.253 0.006* 

ภายในกลุม 337 43.207 0.128   

รวม 339 44.554    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษา โดยรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา ผูมีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นดานสวนประสม

ทางการตลาดการทองเที่ยวแตกตางกับกลุมผูมกีารศึกษาในระดับปรญิญาตรี และสงูกวาปริญญาตรี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตารางที่ 9: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตามอาชีพ

รายคูที่มีความแตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยว 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

โดยรวมสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  4 15.265 3.819 43.648 0.000* 

ภายในกลุม 335 29.289 0.087   

รวม 339 44.554    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตางกันรายคู พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกัน เชน ขาราชการพนักงานรฐัวิสาหกิจ ธุรกจิสวนตัวเจาของ

กิจการ พนักงานบริษัทเอกชน และพอบาน/ แมบาน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันดานสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยวที่แตงตางจากกลุมอื่น ๆ (ผูเกษียณอายุการทํางาน) ในสวนของเจาของธุรกิจ

และขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นดานองคประกอบโดยรวมของการจัดการทองเที่ยว

เที่ยวแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 10: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมรานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเลก็จําแนกตามรายไดรายคูที่มี

ความแตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยว 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

โดยรวมสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  4 14.282 3.570 39.513 0.000* 

ภายในกลุม 335 30.272 0.090   

รวม 339 44.554    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดแตกตางกันรายคู พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดที่แตกตางกัน เชน ผูมรีายได 30,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นดาน

องคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมีรายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท 20,001 – 

25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท ในสวนของผูมรีายไดเฉลี่ย 

25,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมรีายได

เฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท และผูทีม่ีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 

บาท 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมี

รายไดเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท โดยทั้งหมดมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ตารางที่ 11: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

รานอาหารโจหลุยส และการแสดงหุนละครเล็กจําแนกตามรายไดรายคูที่มีความแตกตาง

กัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยว 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

โดยรวมสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  4 14.282 3.570 39.513 0.000* 

ภายในกลุม 335 30.272 0.090   

รวม 339 44.554    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดแตกตางกันรายคู พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดที่แตกตางกัน เชน ผูมรีายได 30,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นดาน

องคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมีรายไดเฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท 20,001 – 

25,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท ในสวนของผูมรีายไดเฉลี่ย 

25,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมรีายได

เฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท และผูทีม่ีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 25,000 

บาท 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นดานองคประกอบดานการทองเที่ยวแตกตางจากผูมี

รายไดเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท โดยทั้งหมดมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตารางที่ 12: ผลการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว

จําแนกตามภูมิลําเนารายคูทีม่ีความแตกตางกัน (ANOVA) 

 

สวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยว 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

โดยรวมสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม  8 15.946 1.993 23.062 0.000* 

ภายในกลุม 331 28.608 0.086   

รวม 339 44.554    

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาแตกตางกันรายคู พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาที่แตกตางกัน มีความคิดเหน็ดานองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวที่แตกตางกัน คือ ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีภูมิลําเนาแตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน

โดยมีดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามชาวตางประเทศ มีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยวกับผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมลิําเนาอื่น ๆ ในประเทศไทยทั้งหมด ผูตอบแบบสอบถาม 

ที่มีภูมิลําเนาอยูภาคใตมีความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่แตกตาง จากผูตอบ

แบบสอบถาม ที่มีภูมลิําเนา กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันตก ในสวนของผูตอบแบบสอบถาม 

ในภาคตะวันตกมีความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่แตกตางจากผูตอบ

แบบสอบถามในภาคอีสาน และผูตอบแบบสอบถามทีม่ีภูมิลาํเนาในเขตปรมิณฑลมีความคิดเห็น 

ดานสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามในภาค อีสาน เหนือ 

กลาง และกรงุเทพมหานครทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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