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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช และศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต จากกลุ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรที ่ใช้บริการท่องเที ่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชจากอินเตอร์เน็ต และเคยใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชมา
ก่อน โดยส่วนใหญ่เดินทางพร้อมกับคนรัก เลือกใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในวันหยุดพิเศษหรือเทศกาลต่าง ๆ 
เลือกใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชแบบ join trip เต็มวัน ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชซ้ำ 
และจะแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีความสำคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  
คำสำคัญ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the decision making behavior of yacht 

charter and to study the marketing mix factor affected the decision making behavior of yacht 
charter in Phuket. The samples were 400 people who used the yacht charter service in Phuket.  The 
results showed that; Most respondents had ever used the yacht charter and recognize the yacht 
charter from internet. They prefered to use full-day yacht charter and had traveled with lovers on 
special holidays. Most of them will return to use service again and. would recommend other people 
to use the yacht charter service too. Regarding to the marketing mix factors affecting the decision 
making behavior of yacht charter in Phuket in the overall was at a high level. The most aspect was 
process factor, followed by the price factor, and the least was physical evidence factors 
Keyword: Tourists behavior, The marketing mix factor, The yacht charter 
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1. บทนำ 
ประเทศไทยนับได้ว่ามีชื ่อเสียงระดับนานาชาติในฐานะศูนย์กลางการแล่นเรือยอร์ช ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิประเทศ จังหวัด ท่องเที่ยวสำคัญ 
ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ตราด (เกาะช้าง) ชลบุรี (พัทยา) และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ประกอบกับการ
จัดการแข่งขันเรือใบรายการสำคัญ อาทิ The Phuket Kings Cup Regatta, Samui Regatta และ The Top of 
the Gulf International Regatta ยังเป็นการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงให้กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลของทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน (กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว, 2556 : 4) 

การท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ชจึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกประเภทหน่ึงที่เป็นตัวผลักดันให้การท่องเที่ยวมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน อาจจะเป็นการตอบสนองนักท่องเที่ยวเพียงบางกลุ่มที่ค่อนข้าง
มีฐานะ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจะค่อนข้างแพงสำหรับประชาชนทั่วไป แต่สำหรับใน
ต่างประเทศนั้น การท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ช เป็นอีกธุรกิจของการท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมไม่แพ้รูปแบบอ่ืนทีเดียว 
โดยสิ่งสามารถบ่งบอกได้ก็คือ มีการสร้างและออกแบบเรือยอร์ชกันมากขึ้น เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวที่มีความ
ต้องการที่หลากหลาย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2560 : 1) 

ปัจจัยประการหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อการเตบิโตของธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ช นั่นคือการเพิ่มขึ้นของ
ผู้โดยสารที่หันมาเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ชกันมากขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  ผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์ ประเทศในยุโรปต่างประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม โดยจะมี
องค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือ ที่เรียกว่า The Cruise 
Line International Association (CLIA) การท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ช จึงเป็นแรงจูงใจอีกประเภทที่นักท่องเที่ยว
บางกลุ่มชื่นชอบเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินทางด้วยเรือยอร์ชซึ่งเป็นเรือที่ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อ
เดินทางท่องเที่ยวได้ตามความต้องการ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรก กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเช่าเรือจะ
เป็นผู้กำหนดเส้นทางเดินเรือด้วยตนเอง ไม่มีลูกเรือประจำบนเรือ นักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์เป็ น
ลูกเรือหรือทหารเรือมาก่อน ประเภทที่สอง นักท่องเที่ยวจะเช่าเพื่อเดินทางเป็นกลุ่ม และจะตัดสินใจเลือกเส้นทาง
การเดินเรือด้วยตนเอง แต่จะมีลูกเรือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือ (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2560 : 1) 

จังหวัดภูเก็ต มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะ จึงเป็นศูนย์กลางการแล่นเรือยอร์ชฝั่งอันดามัน เป็นสวรรค์ของนักแล่น
เรือชาวออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และมาเลเซีย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 ภูเก็ตได้รับ
รางวัล Best Asian Maritime Capital หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางเรือที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประกวด Asia 
Boating Award 2010 โดยการโหวตของผู้ประกอบการซื้อขายเรือยอร์ชจำนวน 3,000 ราย ที่เข้าร่วมงาน Hong 
Kong Gold Coast Boat Show ณ เกาะฮ่องกง (กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว, 2556 : 8) จังหวัดภูเก็ตมีท่าจอด
เรือ (Marina) ที ่มีศักยภาพดี มีสถานที่ท่องเที ่ยวที ่น่าสนใจมากมาย อาหารอร่อย และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ส่งผลให้ท่าจอดเรือในจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัล Best Asian Maritime Capital เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว
ต้องการขึ้นมาพักบนบกและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบ
คอนโดมิเนียมหรือห้องชุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสรรที่ดินเพื่อขายให้เจ้าของเรือยอร์ช สำหรับสร้าง
บ้านพร้อมที่จอดเรือยอร์ชในลักษณะของชุมชนเรือยอร์ชด้วย 

จากความสำคัญและที่มาของปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นว่า การท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชนั้น จะ
ช่วยผลักดันให้ตลาดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชของทะเลอันดามันมีความคึกคัก กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ช่วยเสริมสร้าง
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รายได้ ขยายการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง และช่วยสนับสนุนประเทศไทย ให้สามารถมุ่งไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำและเรือสำราญในภูมิภาคเอเชีย  (Marina Hub of Asia) ตามแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาลต่อไปได้ รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มพูนรายได้เข้า
ประเทศได้ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ที่ควรได้รับการสนับสนุนทั้งในมิติ
ของการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ประสานกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สามารถยกระดับและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต  
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยเรือยอรช์ 

การท่องเที่ยวทางเรือ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่เปน็ตัวผลักดันให้การท่องเที่ยวมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดตีจนกระทั่งปัจจุบัน สำหรับในต่างประเทศนั้น การท่องเที่ยวทางเรือเป็นอีกธุรกิจของ
การท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมไมแ่พ้รูปแบบอื่น โดยสิ่งสามารถบ่งบอกได้ก็คือ มีการสร้างเรือกันมากข้ึนและมีการ
ออกแบบเป็นเรือในลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวท่ีมีความต้องการที่หลากหลาย ปัจจัยประการหนึ่งที่มี
ผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจเรือ นั่นคือการเพิ่มขึ้นของผูโ้ดยสารที่หันมาเดินทางโดยเรือกันมากขึน้ ด้วย
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจะเป็นการตอบสนองนักท่องเที่ยวเพียงบางกลุ่มที่ค่อนข้างมีฐานะ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน
การท่องเที่ยวรูปแบบดังกลา่วจะคอ่นข้างแพงสำหรับประชาชนท่ัวไปในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา, 2560).   

Yacht Charter เป็นการเดินทางด้วยเรือยอร์ช ซึ่งเป็นเรือที่ไวส้ำหรับให้นักท่องเที่ยวเช่าเพ่ือเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ตามความต้องการ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ไดแ้ก ่

1.  กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเช่าเรือจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางเดินเรือด้วยตนเอง ไม่มีลูกเรือประจำบนเรือ 
นักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณเ์ป็นลูกเรือหรือทหารเรือมาก่อน  

2.  นักท่องเที่ยวจะเช่าเพื่อเดินทางเป็นกลุ่ม และจะตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินเรือด้วยตนเอง แต่จะมี
ลูกเรือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือ 

ตลาดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชสร้างเม็ดเงินสะพัดไปยังหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยตลาดนักท่องเที่ยว
เรือยอร์ชของไทยค่อนข้างมีความคึกคัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานซูเปอร์ยอร์ชโชว์ที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้
แหล่งท่องเที่ยวทางทะลมีศักยภาพสำหรับรองรับตลาดนี้เป็นที่รู ้จักในวงกว้างมากขึ้น ป ระกอบกับการเดินหน้า
ผลักดันของภาครัฐด้วยการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างการขยายเวลาพำนักของเจ้าของเรือยอร์ช/กปัตัน
และลูกเรือ การเร่งกำหนดกฎหมายใบอนุญาตให้ซูเปอร์ยอร์ชผ่านเข้ามาท่องเที่ยวและทำการค้าในน่านน้ำไทย 



 

รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (มารีน่า) ในพื้นที่ศักยภาพใหม่ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) อีกทั้งการ
ให้การสนับสนุนธุรกิจ อย่างธุรกิจมารีน่า ด้านเงินทุนในการซื้อเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
บริการซ่อมบำรุงเรือยอร์ชของไทย เหล่านี้เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยผลักดันให้ตลาดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทย
สามารถเติบโตได้  

โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญ
สำหรับบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจมารีน่าโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น บริการซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ที่พบว่า แรงงานไทยมี
ทักษะด้านการซ่อมบำรุงตัวเรือ แต่ยังขาดทักษะเชิงลึกในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และการผลิตเรือ เป็นต้น 
ดังนั้น ควรยกระดับความเชี่ยวชาญสำหรับบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจมารีน่าโดยตรงด้วยวิธีการต่างๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจมารีน่าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจมารีน่าโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อให้แรงงาน
ไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเทคนิคการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนจากชาวต่างชาติ เป็นต้น ขณะเดียวกันภาครัฐ
ควรมีบทบาทเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำไปยังเส้นทางใหม่ๆในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น น่าจะ
เป็นแนวทางที่เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายไปสู่การให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และขับเคลื่อนให้ประเทศไทย
สามารถมุ่งไปสู่การเป็น Marina Hub ได้ 

ขณะที่ ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวอาจดึงดูดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชเป้าหมายเพิ่มเติม โดยอาจ
แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชตามกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มสังสรรค์ ครอบครัว ฮันนีมูน เล่นกีฬา (อย่าง
การดำน้ำ) เป็นต้น แล้วนำเสนอกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเม็ดเงินระหว่างท่องเที่ยว รวมถึง
ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวอาจเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีกำลังซื้อสูงในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เรือ
ยอร์ชของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจมารีน่าที่มุ่งเจาะนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชต้องให้
ความสำคัญกับความพร้อมของบุคลากรในสาขาบริการต่าง ๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชเป็นนักท่องเที่ยว
ระดับบน ซึ่งมีการใช้จ่ายเม็ดเงินระหว่างท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปจึงมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ให้บริการในระดับสูงตามไปด้วย 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เราต้องคำนึงถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 7 

ประการ หรือ 7P’s ในการตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพัน
กัน และเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ำหนักที่ปัจจัยใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย (ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และคณะ, 2551 : 35) 

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยการ
ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประกอบด้วยเอกลักษณ์ทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณภาพ ความทนทาน รูปลักษณ์พิเศษ และอื่นๆ ในปัจจุบันการ
แข่งขันมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที ่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง จึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 
ตัวอย่างเช่น (ศรีสุภา สหชัยเสรี, 2550 : 135) 

  1.1  ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) 
  1.2  ช่ือแบรนด์ (Brand Name) 
  1.3  ช่ือเสียงของบริษัท (Cooperate Branding) 
  1.4  การสนับสนุนด้านเทคนิคหลังการขาย 
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  1.5  การบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ 
  1.6  ความสะดวกในการซื้อ 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สินค้า บริการ และความคิด 

ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่า ในสายตาของลูกค้าจึงทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกำหนดกล
ยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 2) ความแตกต่างทางการแข่งขัน 3) 
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ 4) การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และ 5) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 

2.  ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน  อันเป็นเป็นต้นทุนของลูกค้า ในการ
ตัดสินใจซื้อผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากับราคาผลิตภัณฑ์  ถ้ามูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคาลูกค้าก็
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ คือ การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่า หรือเหมาะสมกับราคาผลิตภัณฑ์ เช่น  นโยบายธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 

  ส่วนประสมทางด้านราคานับเป็นส่วนที่มีความยืดหยุ่นมากท่ีสุด เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว แม้ว่าในปัจจุบันจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากขึ้น แต่ปัจจัยด้านราคา
ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดส่วนแบ่งตลาดและผลกำไรของบริษัทอยู่เช่นเดิม 

3.  การจัดจำหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด โดยสถาบันที่นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบัน
ทางการตลาด ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินค้า ประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคง
คลัง เราสามารถแบ่งองค์ประกอบหลักการจัดจำหน่ายออกเป็น 2 ส่วน คือ  

  3.1  ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ/หรือกรรมสิทธิ ์ของผลิตภัณฑ์ถูก
เปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยเริ่มต้นจากแหล่งผลิต ผ่านผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ ดังนั้น ในระบบช่องทางการจัดจำหน่ายจึง
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลางและผู้บริโภคหรือผู้ใช้ในอุตสาหกรรม  

  3.2  การกระจายสินค้า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ในอุตสาหกรรม การกระจายสินค้า ประกอบด้วยการขนส่ง การเก็บรักษาและการคลังสินค้า และ
การบริหารสินค้าคงเหลือ 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานทำการขายโดยตรง หรือใช้สื่อเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การส่งเสริมการขายสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้

  4.1การโฆษณา เป็นการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  บุคคลหรือองค์กร โดย
สร้างสรรค์งานโฆษณาและทำการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่นโทรทัศน ์วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อเคลื่อนที่ต่างๆ และป้าย
โฆษณา เป็นต้น 

  4.2  การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้บุคคลซึ่งมีงานเกี่ยวข้องคือ 
กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย และการบริหารทีมงาน 

  4.3  การส่งเสริมการขาย  เป็นกิจกรรมการกระตุ ้นให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์  ที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการขายโดยพนักงานขาย โดยการส่งเสริมการขายแบง่ออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ การส่งเสริมการขายมุ่งที่ผู้บริโภค การส่งเสริมการขายมุ่งที่คนกลาง และการส่งเสริมการขายมุ่งที่
พนักงานขาย 



 

  4.4  การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริษัท โดยผา่น
สื่อ ซึ่งการให้ข่าวมีลักษณะ แตกต่างกันจากการประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถอธิบายได้คือ การให้ข่าว เป็นการให้ข้อมูล
ความจริงหรือแก้ข่าวเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือองค์กรโดยที ่ไม่เสียค่าใช้จ ่ายสำหรับสื ่อแต่อย่างใด  และการ
ประชาสัมพันธ์เป็นการวางแผน ในการให้ข้อมูลเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลติภัณฑ์หรอืองค์กร การประชาสัมพันธ์อาจ
ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับสื่อ 

  4.5  การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
ได้ทันที ซึ่งเราสามารถทำการตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ คือ การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้แค็ตตาล็อก การ
ขายทางโทรทัศน ์วิทยุหรือสื่อสิ่งพิมพ์ การขายโดยใช้จดหมายตรงและการขายทางอินเทอร์เน็ต 

5.  บุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการ ซึ่งได้จากการคัดเลือก การฝึกอบรม และ
แรงจูงใจพนักงาน ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้น สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานควร
มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสาร
กับลูกค้าได้ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือ
คู่แข่ง 

6.  กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กิจกรรมการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงต่อกันอย่างมีลำดับ
ขั้นตอน มีแบบแผนแน่ชัดอันเป็นลักษณะพิเศษของการบริการที่ต้องบริโภคระหว่างขั้นตอนการผลิต ทำให้กระบวนการ
แต่ละขั้นตอนนั้นเกี่ยวข้องกับคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูง ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับ
กระบวนการให้บริการในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างยิง่ 

7.  การสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการ โดยสร้างคุณภาพรวม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การออกแบบ
ตกแต่งและแบ่งส่วนการใช้พื้นที่ การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่และทรัพย์สินของลูกค้าให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าและทำให้มองเห็นภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจน 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ล้วนมีความสำคัญกับสินค้าประเภทบริการที่ผู้บริโภคใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำตัวแปรเข้ามาพิจารณาในฐานะปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่เป็นเป้าหมายในการวจิัย ได้แก่ กลุม่ประชากรที่ใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนประมาณ 3,600 คน (กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว (ททท.), 2556 : 4) 

การกำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ในครั้งนี้ผู้วิจยัคำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในกรณีที่
ประชากรมีจำนวนที่แน่นอน (Finite Population) โดยใช้หลักการคำนวณของ ทาโร ยามาเน (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ, 2551 : 68) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ทำให้ไดก้ลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นกลุ่มประชากรที่ใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยทำการศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2562  
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน และสัญชาติ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
คำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช ประกอบด้วย 
ความต้องการจากการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช สถานที่ที ่ต้องการเดินทางไปโดยเรือยอร์ช วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช บุคคลร่วมเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช ผู้ให้ข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช 
ช่องทางในการติดต่อใช้บริการ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
คำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับวัดระดับความสำคัญของปัจจัยแต่ละด้าน แล้วทดสอบสมมติฐานโดยการหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้สถิติ T-test สำหรับ
ความสัมพันธ์ที่มีตัวแปร 2 ตัวแปร และใช้สถิติ F-test สำหรับความสัมพันธ์ที ่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Sheffe' 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้  
1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต 
2.  นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ บุญศรี เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม  
3.  นำแบบสอบถามที่ได้พิจารณามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อน

นำไปทดสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
4.  นำแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้ที่ใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช จำนวน 30 คน โดยไม่ซ้ำกับกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความถูกต้อง โดยการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
5.  นำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด เพื่อให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 



 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี สถานภาพสมรส อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้

ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท และมีสัญชาติอเมริกันมากที่สุด  
5.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสถานที่ให้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชจากอินเตอร์เน็ต เคยใช้บริการ

ท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชมาก่อน ใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชพร้อมกับคนรัก เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชครั้งละ 
2-3 คน เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชแบบเต็มวัน เลือกใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในวันหยุดพิเศษหรือเทศกาล
ต่าง ๆ เลือกใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชแบบ join trip ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชซ้ำ 
และจะแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช  

5.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านกระบวนการบริการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
โดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสำคัญ 

X  S.D ระดับ 
ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 4.12 0.74 มาก 
ด้านราคา 4.39 0.80 มาก 
ด้านทำเลทีต่ั้ง/ช่องทางการจำหนา่ย 4.03 0.78 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.04 0.91 มาก 

ด้านบุคลากร 4.22 0.83 มาก 
ด้านกระบวนการบริการ 4.57 0.82 มากที่สุด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.84 0.73 มาก 

รวม 4.17 0.80 มาก 
 

 5.3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ อยู่ในระดับมาก โดยสภาพและขนาดของเรือยอร์ช มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความหรูหรา
และสวยงามของเรือยอร์ช และน้อยที่สุดคือ มีบริการอาหารที่หลากหลายและรสชาติดี  

 5.3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
ราคา อยู่ในระดับมาก โดยราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการจัดราคา
พิเศษในบางโอกาส/เทศกาล และน้อยที่สุดคือ ราคาที่แตกต่างกันระหว่างคนไทย/ต่างชาติ  

 5.3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับมาก โดยความสะดวกในการติดต่อกับผู้ให้บริการ รองลงมาคือ มีมีเว็บไซต์ที่
สามารถจดจำและหาข้อมูลได้ง่าย และน้อยที่สุดคือ สามารถติดต่อผ่านบริษัททัวร์  
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 5.3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามนิตยสารการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยแจกแผน่พับ/ใบปลิว และน้อยที่สุดคือ การให้ของที่ระลึกแก่ผู้ใช้บริการ  

 5.3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยการดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา รองลงมาคือ มีทักษะและไหวพริบในการ
แก้ปัญหา และนอ้ยท่ีสุดคือ จำนวนบุคลากรผู้ให้บริการมีเพียงพอเหมาะสม  

 5.3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
กระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ และน้อยที่สุดคือ เปิดให้บริการทุกวัน  

 5.3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพื้นที่ทุกส่วนภายในเรือมีความสะอาด รองลงมาคือ ทัศนียภาพใน
การเดินทางที่สวยงาม และน้อยที่สุดคือ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพียงพอ เช่น ชูชีพ  

5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.4.1 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต 

แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.4.2 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต 
แตกต่างกัน ในด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 5.4.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชใน
จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน  

 5.4.4 อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยเรอืยอร์ชในจังหวดั
ภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน  

 5.4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยเรอื
ยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชซ้ำ และจะแนะนำบุคคลอื่น

ให้มาใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช ดังนั ้นจึงย่อมมีความคาดหวังจากการใช้บริการค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการของจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551 : 38) ที่กล่าวว่า คำบอกเล่าหรือคำพูด
ปากต่อปากนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ ในตอนต้นแล้วว่าบอกเล่าปากต่อปากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทรงพลังที่สุดหากมีผู้มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การบริการที่ดีที่ได้รับจากองค์การนี้ลูกค้าย่อม
คาดหวังสูงว่าจะได้รับบริการเช่นเดียว กับท่ีได้รับฟังมา 

6.2 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต 
แตกต่างกัน ทั้งนี้มักเกิดจากความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงโดยที่เพศหญิงจะมีความคาดหวังจากการ
เลือกใช้บริการมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Samuel Paul (1983 : 57) ที่กล่าวว่า 



 

ผู้บริโภคปัจจุบันมีความคาดหวังสูงมากข้ึนในคุณภาพการบริการและต้องการสินค้าท่ีเฉพาะตัวมากข้ึน ขณะเดียวกัน
ความภักดีต่อตรายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเริ่มลดลงเพราะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างตรายี่ห้อสินค้านัก  มักจะลองใช้ลอง
ซื้อตรายี่ห้อใหม่ๆ สภาพการแข่งขันที่รุนแรงฝ่ายผู้ผลิตเองต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีเข้มข้นทั้งจากผู้ประกอบการใน
ประเทศและผู้แข่งขันซึ่งมีศักยภาพยิ่งจากต่างประเทศดังที่เกิดขึ้นในธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจการเงินและธนาคาร  
เป็นต้น ดังนั้นการตลาดในปัจจุบันจึงไม่สามารถจะใช้รูปแบบหรือเครื่องมือการตลาดแบบเดิมๆ  อย่างเดียวได้อีก
ต่อไป แต่ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการปรับตัวนี้เกิดขึ้นใน 2 ฝ่าย คือการปรับตัวของ
องค์กรธุรกิจและการปรับตัวของนักการตลาดและลักษณะโครงสร้างองค์กรทางการตลาดองค์กรธุรกิจแบบดั้งเดิม  
(Traditional Organization) ในบรรดาองค์กรธุรกิจนั้น มีจำนวนไม่มากนักที่จะมีการใช้แนวคิดการตลาดอย่าง
แท้จริง ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะบริหารองค์กรโดยมีโครงสร้างองค์กรรูปแบบเดิมๆ คือ ผู้บริหารระดับสูงมีการตัดสินใจ
และสั่งการตามขั้นตอนและมอบหมายอำนาจลดหลั่นกันไป ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มีโอกาสที่จะคลุกคลีหรือรับทราบ
ข้อมูล และเห็นว่าฝ่ายการตลาดมีหน้าที่และความสำคัญเท่าเทียมกับฝา่ยอื่นๆ อันได้แก่ ฝ่ายผลิตการเงิน ฝ่ายบริหาร
บุคคลคือการตลาดเป็นเพียงหน้าท่ีหนึ่งในองค์กรเท่าน้ัน ผู้บริหารเชื่อว่าถ้ามีการให้ความสำคัญกับฝ่ายการตลาดมาก
จะเท่ากับตัดทอนอำนาจการสั่งการของตน  

6.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการของ   
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 : 335-336) ที่กล่าวว่า ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการ เป็น
ใครให้บริการเมื่อใดที่ไหนอย่างไรผู้ใช้บริการจะต้องรู้ถึงความไม่แน่นอนในการให้บริการ  และสอบถามผู้อื่น
ก่อนท่ีจะเลือกรับบริการและในด้านของผู้ให้บริการจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ ซึ่งสามารถทำได้ 2 ขั้นตอนคือ การ
ตรวจสอบคัดเลือกและจัดฝึกอบรมพนักงานที่จะให้บริการรวมทั้งในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานท่ีให้บริการ
โดยเน้นในด้านการฝึกอบรมในการให้บริการที่ดี และต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยเน้นการรับฟังคำแนะนำ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า สำรวจข้อมูลของลูกค้าและเปรียบเทียบทำให้ได้ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น 

6.4 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชคือ ด้านราคา ดังนั้นการให้ความสำคัญ
กับกลยุทธ์ทางด้านราคาจึงมีความสำคัญที่ธุรกิจจะต้องพิจารณา สอดคล้องกับแนวคิดของ Samuel Paul (1983 : 
57) ที่กล่าวว่า ธุรกิจสามารถท่ีจะพิจารณาใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในธุรกิจของตนเองใน 4 แนวทางคือ กลยุทธ์ราคา
ประหยัด (Economy) ตั้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพต่ำเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด 
(Penetration) ตั ้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพสูง เพื ่อเจาะตลาดให้รวดเร ็วยิ ่งขึ ้น กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ 
(Skimming) คุณภาพสินค้าและบริการไม่สูงนักแต่ตั้งราคาสูงไว้ในช่วงเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายใน
ลักษณะของการลดราคาในภายหลัง กลยุทธ์ราคาแบบสินค้าคุณภาพ (Premium) เป็นการตั้งราคาไว้สูงของสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดระดับสูง ในส่วนของหลักการตั้งราคานั้นเราสามารถใช้
หลักการตั้งราคาแบบสะท้อนต้นทุน (Cost Base Pricing) และหลักการตั้งราคาแบบสะท้อนคุณค่า (Value Base 
Pricing) มาใช้ในการพิจารณาด้วย การใช้กลยุทธ์ด้านราคาต้องคำถึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วย เพราะคุณค่าของ
สินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อนำออกมาเสนอสู่ตลาดใหม่ๆ มักจะได้รับ
ความสนใจ และสามารถขายได้ในราคาที่สูง เมื่อเนิ่นนานไป มีสินค้าและบริการของรายอื่นๆ เข้ามาแข่ง ราคาขายก็
จะต้องลง   
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ควรสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยว

ทางเรือ มีการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน และมีจำนวนเพียงพอต่อ
ความต้องการ และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ควรมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแลใน
เรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด 

7.2 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชอย่างต่อเนื่อง  
7.3 ควรสร้างช่องทางการติดต่อและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

และควรเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กับช่องทางอื่นๆ ด้วย 
7.4 ควรจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเรือยอร์ชโดยร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ และธุรกิจเอกชน ในการค้นหา

เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สวยงามและมีความปลอดภัยสูง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทางทะเลให้มากขึ้น 
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