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ภาคผนวก ก 
รายช่ือทีพ่กั และราคา 

 

บ้านปองธารา 

ติดลาํธารธรรมชาติ บรรยากาศร่มร่ืนเป็นส่วนตวั พร้อมส่ิงอาํนวย
ความสะดวกครบ อยูเ่ลย Scenery resort ไปสองร้อยเมตร 081-
4019595 

2,500-3,000 บาท 

ธีรมา คอทเทจ 
ท่ีพกัเปิดใหม่ บา้นพกัสไตลธ์รรมชาติในลกัษณะของตอไม ้อิฐ และ
ขอนไม ้อยูไ่ม่ไกลกบัภูผาผึ้ง ติดภูเขา บรรยากาศดี 080 711-0505, 
080 711-0606 

2,000-3,500 บาท 

ล้อมรักรีสอร์ท 
รีสอร์ทเปิดใหม่ สไตลบ์า้นทรงไทย สร้างจากไมส้กัทั้งหลงั ตั้งอยูบ่น
เนินเขา สมัผสัไดถึ้งความงดงามของทิวทศัน์ ในมุมสูง โอบลอ้มไป
ดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่  081-7768655 

500-3,500 บาท 

La Toscana Resort 
ลา ทอสคานา รีสอร์ท วิวสวย ซ่อนตวัอยูใ่นเนินเขา ตกแต่งแบบ 
Italian Country Style เหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการพกัผอ่นแบบเป็น
ส่วนตวั 081-937-5001, 084-456-2008 

5,000-7,500 บาท 

Swiss Valley Hip Resort 
รีสอร์ทสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียนและคนัทรียโุรเปียน ววิภูเขาสวย มี
บา้นพกั 11 หลงั ในรีสอร์ทมีกิจกรรมใหท้าํหลายอยา่ง 

3,500-18,000 บาท 

บ้านอ้อมกอดขุนเขา 
อาํเภอสวนผึ้ง โทร. 02 881 9640, 08 4751 2323 บา้นพกั 14 หลงั, 
หอ้งพกั 6 หอ้ง 

2,000-7,000 บาท 

Eden Garden 
ตกแต่งสวย บรรยากาศดี มีธารนํ้าไหลขา้งรีสอร์ท จดัเล้ียง จดัสมันา
ได ้083 974 5552-3 

2,250-8,000 บาท 
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โกลด์เด้นววิ รีสอร์ท 
บา้นนาขนุแสน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร 08 6512 0119, 08 9821 
7486 บา้นพกั 8 หลงั และสถานท่ีกางเตน้ท ์

800-2,000 บาท 

บ้านต้นนํา้ 
อาํเภอสวนผึ้ง บา้นพกั 6 หลงั อยูริ่มอ่างเกบ็นํ้า โทร. 08 1199 9990, 0 
3284 1762 

- 

เดอะ บันยนัลฟี รีสอร์ท 
บา้นพกั 15 หลงั มีลาํธารไหลผา่นหอ้งพกั มองเห็นวิวภูเขา 081 441 
2743 

2,800-10,000 บาท 

โรยลั กู๊ดววิ รีสอร์ทแอนด์ฟาร์ม 
บา้นปูน ตกแต่งสวย มีฝงูแกะในรีสอร์ท 085-909-3566, 02-934-
3323-4 จาํนวน 7 หลงั 

2,500-5,000 บาท 

กาสะลอง โฮมสเตย์ 
อยูติ่ดแม่นํ้าภาชี ห่างจากอาํเภอสวนผึ้ง 2 กิโลเมตร โทร. 08 1255 
2995, 08 6015 7353 มีบา้นใหญ่ 1 หลงั 3 หอ้งนอน และท่ีกางเตน็ท ์

- 

กระท่อมปูน รีสอร์ท 
ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง โทร. 08 4123 6385, 08 9206 6385 
จาํนวน 4 หอ้ง 

- 

เดอะแค้มป์ บูติก รีสอร์ท 
บา้นพกัอยูก่ลางนํ้า บรรยากาศดี ววิสวย โทร. 083 059 9009, 02 617 
6188 

2,400-11,500 บาท 

เดอะ ซีนเนอร่ี รีสอร์ท 
รีสอร์ทช่ือดงั สไตลบ์า้นปูน ตกแต่งสวย โทร. 0 2886 4013 จาํนวน 6 
หลงั พกัได ้2-6 คน มีแกะใหช้ม 

2,500-5,000 บาท 

เดอะ นากายา รีสอร์ท 
รีสอร์ท บา้นปูนสีขาว บรรยากาศดี โทร. 08 7006 0006 จาํนวน 6 
หอ้ง (มีตกับาตร พายเรือคยกั ข่ีจกัรยานเสือภูเขา ประกอบอาหารได)้ 

1,600-5,000 บาท 

เดือนล้อม คนัทรีโฮม  
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บา้นสีขาว มีร้านอาหารในรีสอร์ท โทร. 08 1944 0563 บา้นพกั 
จาํนวน 7 หลงั พกัได ้2-30 คน 

1,200-3,000 บาท 

บ้านริมเขา 
ใกลชิ้ดธรรมชาติ มีคลองขา้งรีสอร์ท บา้นพกั พกัได ้2-10 คน โทร. 0 
2880 8520-9 จาํนวน 21 หอ้ง 

1,500-7,000 บาท 

บ้านรัตนาภรณ์ 
รีสอร์ทกวา้ง มองเห็นวิวภูเขา โทร. 08 1776 9377 บา้นพกั 6 หลงั มีท่ี
กางเตน็ท ์

- 

ศศิ คนัทรี รีสอร์ท 
(ช่ือเก่า บา้นสวนดารัตน์) มีบา้นพกั จาํนวน 8 หลงั หอ้งพกั 23 หอ้ง มี
เตน็ทใ์หเ้ช่า พกัได ้2 คน ราคา 500 บาท/คืน โทร. 0 3271 1007, 08 
7158 3708 

500-15,000 บาท 

บัววฒันา ฮิลไซด์ รีสอร์ท 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 5700 0575 จาํนวน 14 หอ้ง หอ้งใหญ่พกัได ้25 
คน จาํนวน 2 หอ้ง มีเตน็ทใ์หเ้ช่า ราคา 100 บาท 

700-2,500 บาท 

บ้านชิชญา 
อยูบ่นเนินเขา ใกลธ้ารนํ้าร้อนบ่อคลึง โทร. 08 1010 2397, 08 3312 
3782 บา้นพกั 7 หลงั มีท่ีกางเตน็ท ์

- 

บ้านห้วยนํา้ริน 
บา้นพกัหรู เทียบเท่าโรงแรม 5 ดาว โทร. 087-563-8881, 087-563-
8882 จาํนวน 8 หลงั บริการรถนาํเท่ียวเสน้ทางวิบากยอดเขากระโจม 

3,500-4,500 บาท 

บ้านสวนปาล์ม 
อยูเ่ชิงเขา (ทางข้ึนเขากระโจม) โทร. 08 1866 4615, 08 9813 5949 มี
บา้นพกั จาํนวน 7 หลงั พกัได ้2-10 คน (ประกอบอาหารได ้ข่ี
จกัรยานเสือภูเขา) 

500-2,000 บาท 

บ้านสวนยอห์น 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 1335 3296, 08 1763 6670 มีบา้นพกั จาํนวน 4 
หลงั พกัได ้4-8 คน และท่ีกางเตน็ทค์นละ 80 บาท 
 

500-2,500 บาท 
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บ้านสวนหงส์เหิร 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 6688 5359, 08 9836 0278 มีบา้นพกั จาํนวน 5 
หลงั พกัได ้2-10 คน ราคา เรือนแถว จาํนวน 8 หอ้ง พกัได ้3 คน มี
เตน็ทใ์หเ้ช่า นอนได ้2 คน ราคา 200 บาท (ข่ีจกัรยานเสือภูเขา พาย
เรือคยกั) 

1,000-2,500 บาท 

พนาล ีโฮม แอนด์ แคมป์ป้ิง 
ตาํบล สวนผึ้ง โทร. 089-1100226 มีเตน็ท ์และบา้นพกั 9 หลงัตกแต่ง
แนวแอฟริกนั 

900-6,500 บาท 

ไพรเวทโฮม สวนผึง้ 
ในเดือนลอ้มคนัทรีโฮม กม. 3 ถ.ชฏัป่าหวาย-โป่งกระทิง ตาํบลท่าเคย 
เป็นบา้นพกัตากอากาศพกัได ้20 คน โทร. 086-9823372, 02-3702033 

- 

ยาดา รีสอร์ท 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 1911 5059, 08 9836 3910 บา้นพกั พกัได ้2-5 
คน จาํนวน 11 หลงั พกั 2-5 คน จาํนวน 30 หอ้ง (อบสมุนไพร ข่ี
จกัรยานเสือภูเขา) 

350-1,000 บาท 

ภูผาผึง้ รีสอร์ท 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 1409 9600 โทรสาร 0 2331 3144 จาํนวน 27 
หอ้ง บา้น 3 หลงั จดัสมัมนาได ้มีกิจกรรมพายเรือ เรือถืบ ข่ีจกัรยาน 

1,500-12,000 บาท 

ภูโอบอ้อม รีสอร์ท 
มีบา้นพกัขนาดใหญ่ 2 หลงั และลานกางเตน็ท ์โทร. 08 9141 1586 , 
08 4733 6793 

- 

ราชบุรีคนัทรีเฮาส์ 
ถนนหนองหมอ้ขา้ว-ชชัป่าหวาย อ.สวนผึ้ง โทร 081-5521288 086-
3197550 บา้นพกั แอร์ ตูเ้ยน็ เคเบ้ิล TV กางเตน็ท ์300 บาท รับจดั
สมัมนา รองรับได ้80 คน 

1200-1500 บาท 
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ไร่ปลายฟ้า 
ถนนจอมบึง-สวนผึ้ง ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง โทร. 02 681 3531, 
08 6884 2285 บา้นพกั, กางเตน็ทค์นละ 500 บาท 

3,000 บาท 

ไร่พงษ์แพทย์ 
บา้นตะโก่งล่าง ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง โทร. โทร 08 5244 
0111,08 6334 7043 

- 

ไร่อุษาวด ี
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 0 3271 1062, 08 1016 5004 มีบา้นพกั จาํนวน 25 
หลงั พกั 2-8 คน ในรีสอร์ทมีไร่กหุลาบและนํ้าตกผาเตย 

800-5,000 บาท 

สวนกล้วยไม้ลนัดา ออร์คดิ 
รีสอร์ทและฟาร์มกลว้ยไม ้ราคาไม่แพง 08 1192 9784, 08 1736 0171 
บา้นพกั 4 หลงั 

1,200 บาท 

สวนนางพญา ฮิลล์ รีสอร์ท 
มีหอ้งพกัหลายขนาด จดัสมัมนาได ้มีสระวา่ยนํ้า โทร.08 1384 8150, 
08 4712 3487 

990-3,800 บาท 

อู่หลงไร่ชา รีสอร์ท 
ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง โทร. 08 1856 7827, 08 1378 6896 บา้น
แบบกลุ่มจาํนวน 25 หอ้ง, บา้นไมจ้าํนวน 5 หลงั 

1,300 บาท 

ม็องละวนิ เดอะจังเกิล้ รีสอร์ท 
อาํเภอสวนผึ้ง โทร 08 9222 0573, 08 7552 8484 บา้นพกั9 หลงั และ
สถานท่ีกางเตน้ท ์

200-2,500 บาท 

ภูเบญจมาศ 
อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 70180 โทร 08 1296 5047 บา้น 5 หลงั และ
สถานท่ีกางเตน้ท ์บรรยากาศดี มองเห็นววิไดก้วา้ง 

500-2,000 บาท 

อศัจารา รีสอร์ท 
อ.บา้นคา จ.ราชบุรี โทร.08 1642 7295 มีทั้งบา้นทรงไทย และ วิลล่า
สไตลบ์าหลี *ราคา รวมอาหารเชา้ 
 

3,000-4,000* บาท 
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ห่มดาวแคมป์ 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 084-156-9433 , 084-111-5465 บริการลานกาง
เตน้ท ์ววิสวย มีบา้นพกั 1 หลงั 

- 

ภูพนัดาว 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี บา้นพกัหลงัใหญ่ 5 หอ้งนอน มีท่ีกางเตน็ท ์ววิ
สวย 08 9966 2233, 081 636 5952 

- 

บ้าน กอไผ่ ฮิลล์ 
อ.สวนผึ้ง บา้นพกัท่ีปลูกสร้างดว้ยไมไ้ผป่รับเขา้กบัธรรมชาติ 081-
9016366 

1,500-3,000 บาท 

โอโซนรีสอร์ท 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี บา้นพกัสีสวย เพน้ทล์าย จาํนวน 5 หลงั 089-
5191 768 

- 

จัสมินรีสอร์ท 
หมู่1 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี บา้นพกั 12 หลงั และลานกางเตน็ท ์032-711 
231, 085-265-6897 

1,500-5,000 บาท 

ไฮซีนรีสอร์ท 
บา้นหนองผกับุง้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีเปิดใหม่บนเนินเขาในสไตลโ์ม
เดิร์น มีบา้นหลงัใหญ่, หอ้งพกั, และท่ีกางเตน็ท ์084-3437434 

1,000-3,500 บาท 

ลาํภาชีเลคฮิล 
ติดลาํนํ้ าภาชี วิวภูเขาลอ้มรอบ บริการบา้นพกัและท่ีกางเตน็ท ์โทร. 
081-777-3260 จาํนวน 5 หลงั 

1,800-2,000 บาท 

บ้านหอมเทยีน 
อาํเภอสวนผึ้ง โทร. 08 1841 1895 , 08 5845 7379 ร้านอาหาร 
จาํหน่ายเทียนหอม OTOP ท่ีพกั จาํนวน 5 หลงั 

800 บาท 

บ้านม่ิงโมฬี 
บา้นพกัหลงัใหญ่ รองรับคนได ้15-20 คน มีหอ้งรับแขก หอ้งครัว 
หอ้งใตดิ้น หอ้งนอน เหมาะสาํหรับสงัสรรคเ์ป็นหมู่คณะ 081-
8582858, 086-8005858 

5,000 บาท 



  
168 

พอเพลนิ ฮิบรีสอร์ท 
บริการบา้นพกัและท่ีกางเตน็ท ์รีสอร์ทอยูติ่ดภูเขา มีอาหารเชา้ให ้
086-099-4803 

500-4,500 บาท 

บ่อคลงึฮอทสปริง 
บ่อคลึง-สวนผึ้ง เลยอาํเภอสวนผึ้งไป 15 กิโลเมตร มีบา้นพกั จาํนวน 
6 หลงั พกัได ้10-20 คน (มีเตน็ทใ์หเ้ช่า พกัได ้2 คน ราคา 250 บาท 8 
คน ราคา 1,100 บาท) มีอาบนํ้าแร่ฟรี 085-219-9224 

1,500-4,000 บาท 

สวนผึง้ รีสอร์ท 
รีสอร์ทเดียวในสวนผึ้งท่ีมีบา้นพกัเป็นตวัการ์ตูน มนุษยหิ์นฟร้ินส
โตน มีกิจกรรมขบัรถ ATV ในรีสอร์ท 085 6666866 , 032 711046 

2,000-15,000 บาท 

ภูยูโน่ แคมป์ป้ิง 
มีท่ีกางเตน็ทบ์นสนามหญา้กวา้ง รองรับคนไดเ้ยอะ ววิสวยเห็นภูเขา 
(เนน้ท่ีกางเตน็ท)์ และบา้นพกั 4 หอ้ง 087 9181966 

150-700 บาท 

The Star Above 
พื้นท่ีลานกางเตน้ท ์แคมป้ิง  อยูติ่ดถนนสายหลกัสวนผึ้ง ผาปก 
สามารถเลือกโซน Flora&Mountain หรือ Sand&Creek ติดต่อ 
0811006798 

150 บาท/คน 

เอม็เมอร่ี ฮัท รีสอร์ท 
ท่ีพกัเก๋ๆ เปิดใหม่ สไตลค์ลา้ยกระท่อม บรรยากาศดี เห็นวิวภูเขา อยู่
ไม่ไกลจากภูผาผึ้งโทร 089 777 1990 

2,500-3,800 บาท 

The happiness resort 
รีสอร์ทเปิดใหม่ ไม่ไกลกบัธารนํ้าร้อนบ่อคลึง มีบา้นพกัและท่ีกาง
เตน็ท ์081-9952664 , 081-9869385 

2,500-5,000 บาท 

แพรดาวรีสอร์ท 
รีสอร์ทเปิดใหม่ อยูใ่กลก้บับา้นหอมเทียน มีร้านอาหารและร้านกาแฟ
ในรีสอร์ท 

1,500-3,000 บาท 

เขากระโจมโฮมสเตย์ รีสอร์ท 
ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง อยูป่ากทางข้ึนเขากระโจม โทร. 08 9206 
1235, 08 1135 2299 จาํนวน 4 หลงั 

- 
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โครงการครัวตะนาวศรี 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 1378 7727, 08 7158 7067 จาํนวน 12 หอ้ง 

2,000-7,000 บาท 

ตะโกล่าง ฮิลล์ รีสอร์ท 
บา้นตะโกล่าง สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร. 08 1933 8382 บรรยากาศดี อยู่
ริมนํ้า ไม่มีสญัญาณโทรศพัท ์

600-1,100 บาท 

ทรัพย์คณา รีสอร์ท 
บา้นนาขนุแสน ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 0 3239 5045, 08 9826 4680 
บา้นพกั จาํนวน 16 หลงั พกัได ้2-10 คน มีเตน็ทใ์หเ้ช่า พกัได ้2 คน 
ราคา 500 บาท/คืน (มีบริการเรือคายคัล่องแม่นํ้าริมภาชี) 

2,000-6,500 บาท 

นําสุข รีสอร์ท 
ตาํบลท่าเคย โทร. 08 1938 5750 จาํนวน 4 หอ้ง 

1,500-2,000 บาท 

บ้านเคยีงภู 
ตาํบลตะโกล่าง กรุงเทพฯ โทร. 0 2278 4096, 08 4708 0531 บา้นพกั 
จาํนวน 5 หลงั มีเตน็ทเ์ช่า 

500-700 บาท 

บ้านไร่ริมธาร 
บา้นหว้ยนํ้าใส ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 07 1197 5521, 08 6688 6470 
จาํนวน 13 หลงั 

600-2,000 บาท 

บ้านชมดอย (ใกล้ธารนํา้ร้อนบ่อคลงึ) 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 0 3271 1077 กรุงเทพฯ โทร. 08 1984 3475 
จาํนวน 9 หลงั 

300-700 บาท 

บ้านฟ้าใส 
ใกลน้ํ้ าตกหว้ยนํ้าใส 156 หมู่ 3 ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 1378 7727, 08 
1909 5684 จาํนวน 2 หลงั 

5,000-7,000 บาท 

บ้านห้วยนํา้ใส 
ตาํบลสวนผึ้ง 

900-2,000 บาท 

บ้านไม้ไผ่ 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 1909 5684 จาํนวน 6 หลงั 

2,000-5,000 บาท 

ภโวทยั (อยู่ในพพิธิภัณฑ์ภโวทยั) 500-5,000 บาท 
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ถนนสวนป่าสิริกิต์ิ-สวนผึ้ง ตาํบลตะนาวศรี โทร 0 3239 5192-4 
สาํนกังานในตวัอาํเภอบา้นโป่ง จนัทร์-ศุกร์ โทร. 0 3222 1189, 08 
6171 8400 เสาร์-อาทิตย ์โทร. 0 3239 5192-94 จาํนวน 12 หอ้ง มี
บา้นพกั จาํนวน 8 หลงั มีเตน็ทใ์หเ้ช่า พกัได ้2–6 คน ราคา 250-400 
บาท ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวนาํเตน็ทม์าเองเสียค่าพื้นท่ี คนละ 75 บาท/
คืน 

มาร์คแลนด์ 
ตาํบลป่าหวาย โทร. 08 1847 5695, 08 1857 2060 จาํนวน 7 หอ้ง 

1,000-1,200 บาท 

ไร่จักรพรรดิ์ 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 0 3271 1021, 08 1996 5525 มีบา้นพกั จาํนวน 8 
หลงั(ประกอบอาหารได)้ ไร่ปลายฟ้า ถนนจอมบึง-สวนผึ้ง ตาํบลท่า
เคย กรุงเทพฯ โทร.08 1874 6283, 08 6884 2285 บา้นพกั 4 คน 
จาํนวน 2 หลงั พกั 6 คน จาํนวน 1 หลงั พกัได ้10 คน จาํนวน 1 หลงั 
นาํเตน็ทม์าเองเสียค่าพื้นท่ีกางเตน็ท ์ราคา 50 บาท/คน/คืน (ประกอบ
อาหารได)้ 

500-5,000 บาท 

ไร่แสงตะวนั 
ตาํบลสวนผึ้ง โทร. 08 6031 1368 จาํนวน 5 หลงั 

2,500 บาท 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการค้นคว้าแบบอสิระ 

 
เร่ืองพฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
Thai Tourist Behavior Towards Travelling in Amphoe Suan Phueng Ratchaburi 

 
 
เรียน  ท่านผูต้อบแบบสอบถาม  
 
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นคว้าแบบอิสระ หลักสูตรปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ สาํหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สาํหรับขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามนั้นจะถูกนาํไปใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น และขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามจะ
ถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัยิง่ 
 จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านท่ีได้
กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิง่ในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 
 

     นายสิทธิโชค จิตตป์ระสงค ์
    นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

          มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 11 หนา้ แบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2  รูปแบบและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
 ส่วนท่ี 3  ความพอใจ ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

โปรดกรอกขอ้ความ หรือทาํเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ท่ีท่านพิจารณาเลือกตามความ
คิดเห็น ความรู้สึก  หรือขอ้เทจ็จริงท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

แบบสอบถามน้ีสาํหรับผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ง และมีการพกัคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1คืน 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 1.  ชาย  2.  หญิง 
2. อาย ุ
 1.  ตํ่ากวา่ 25 ปี 2.  25 – 34 ปี  3.  35 – 44 ปี 
 4.  45 - 54 ปี  5.  55 ปีข้ึนไป 
3. ภูมิลาํเนา 
 1.  ภาคเหนือ จงัหวดั ........................        2.  ภาคกลาง จงัหวดั ........................
 3.  ภาคตะวนัออก จงัหวดั ........................    4.  ภาคใต ้จงัหวดั ........................  

5.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดั ........................ 
4. สถานภาพ 

1.  โสด                        2.  สมรส          3.  อ่ืนๆ................................ 
5. การศึกษา 
 1.  ประถมศึกษา  2.  มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  

3.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
5.  สูงกวา่ปริญญาตรี  6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

6. อาชีพ 
1.  ประกอบธุรกิจส่วนตวั  2.  ขา้ราชการรัฐ - วิสาหกิจ  
3.  พนกังานบริษทั  4.  แม่บา้น - วา่งงาน 
5.  นกัเรียน - นกัศึกษา  6.  เกษตรกร 
7.  ลูกจา้ง – คนงาน  8.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

7. รายไดต่้อเดือน 
1.  ไม่มีรายได ้  2.  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  
3.  10,000 – 15,000 บาท 4.  15,001 – 30,000 บาท 
5.  30,001 – 45,000 บาท 6.  45,001 – 60,000 บาท 
7.  60,001 – 75,000 บาท 8.  มากกวา่ 75,000 บาท 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
8. วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

1.  ท่องเท่ียว/พกัผอ่น  2.  ประชุม/อบรม/สมัมนา/ดูงาน  
3.  ติดต่อธุรกิจ   4.  ปฏิบติัราชการ 
5.  เยีย่มญาติ/เพื่อน  6.  ชมนิทรรศการ/งานแสดงสินคา้ 
7.  ไดรั้บรางวลั   8.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

9. ท่านเดินทางมายงัอาํเภอสวนผึ้งดว้ยวิธีใด 
1.  รถโดยสารสาธารณะ      2.  รถตู/้รถเช่า  3.  รถส่วนตวั  

10. ท่านเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้งกบัใคร (รวมทั้งหมดเดินทาง........................ท่าน) 
 1.  คนเดียว        2.  คนรัก   3.  กลุ่มเพือ่นสนิท 
 4.  ครอบครัว/ญาติ       5.  คนในท่ีทาํงาน  6.  องคก์ร/มูลนิธิ/วดั 
 7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 
11. ท่านหาขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นใดบา้ง  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1.  แหล่งท่องเท่ียว       2.  ท่ีพกั   3.  ร้านอาหาร 
 4.  แหล่งบนัเทิง       5.  ประวติัศาสตร์  6.  สภาพภูมิศาสตร์ 
 7.  การคมนาคม 8.  ความปลอดภยั 9.  อ่ืนๆ ............................. 
12. ก่อนเดินทางมาคร้ังน้ีท่านมีการหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากแหล่งขอ้มูลใดบา้ง  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  คาํชกัชวนจากเพ่ือนหรือญาติ 2.  รายการนาํเท่ียวจากบริษทันาํเท่ียว  
3.  ข่าวสารจากวิทย ุโทรทศัน์ 4.  บทความในหนงัสือ วารสาร 
5.  พาบุคคลอ่ืนมาเท่ียว  6.  เคยมาเท่ียวแลว้ประทบัใจ 
7.  คาํแนะนาํจาก ททท.  8.  นิทรรศการการท่องเท่ียว 
9.  อินเตอร์เน็ต                      10.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 
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13. ขอ้มูลจากแหล่งข่าวสาร  จากขอ้มูลใดบา้งท่ีท่านเห็นวา่น่าเช่ือถือมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ้) 
1.  คาํชกัชวนจากเพ่ือนหรือญาติ 2.  รายการนาํเท่ียวจากบริษทันาํเท่ียว  
3.  ข่าวสารจากวิทย ุโทรทศัน์ 4.  บทความในหนงัสือ วารสาร 
5.  พาบุคคลอ่ืนมาเท่ียว  6.  เคยมาเท่ียวแลว้ประทบัใจ 
7.  คาํแนะนาํจาก ททท.  8.  นิทรรศการการท่องเท่ียว 
9.  อินเตอร์เน็ต                      10.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

14. เกณฑก์ารเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1.  สภาพของแหล่งท่องเท่ียว 2.  ความสะดวกในการเดินทาง  
3.  ความปลอดภยัในการเดินทาง 4.  ความเหมาะสมกบัเวลา 
5.  ความเหมาะสมกบัค่าใชจ่้าย 6.  ความสะดวกสบายของท่ีพกั 
7.  ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 8.  เป็นท่ีนิยมของคนรู้จกั  
9.  อยูใ่นกระแสของการท่องเท่ียว 10.  เพื่อนร่วมทางท่ีถูกใจ 
11.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

15. ใครมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง (ตอบไดเ้พยีง 1 
ขอ้)  

 1.  ตนเอง        2.  คนรัก   3.  กลุ่มเพือ่นสนิท 
 4.  ครอบครัว/ญาติ      5.  คนในท่ีทาํงาน  6.  อ่ืนๆ.............................. 
16. การเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีท่านใชบ้ริการของใคร 

1.  ดว้ยตนเอง   2.  บริษทันาํเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี  
3.  บริษทันาํเท่ียวจากกรุงเทพฯ 4.  การนาํเท่ียวของหน่วยงาน 
5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

17. ในการเดินทางคร้ังน้ี ท่านมีการเตรียมการท่องเท่ียวต่อไปน้ีอยา่งไร 
1.  เดินทางมาเอง ออกเดินทางเลย ไม่มีแผนการแน่นอน ไปเร่ือยๆ 
2.  เดินทางมาเองมีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี แต่ไม่มีการจองท่ีพกั พาหนะ

ล่วงหนา้ 
3.  เดินทางมาเองมีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั พาหนะ

ล่วงหนา้  
4.  เดินทางมากบับริษทัท่องเท่ียว/แพคเกจของโรงแรม 
5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................... 
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18. ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จากแหล่งใดมากท่ีสุด 
1.  พนกังานของบริษทันาํเท่ียวแนะนาํ 2.  แผน่พบั/ใบปลิว  
3.  ญาติพีน่อ้ง/ครอบครัว   4.  ป้ายโฆษณา 
5.  นิตยาสาร/วารสารการท่องเท่ียว 6.  อินเตอร์เน็ต 
7.  ส่ือสาธารณะ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ ฯลฯ  8.  อ่ืนๆ.............................. 

19. ท่านพกัคา้งคืนในอาํเภอสวนผึ้งก่ีคืน 
1.  1 คืน  2.  2 คืน  3.  3 คืน   
4.  4 คืน  5.  อ่ืนๆ.............................. 

20. ประเภทสถานท่ีพกัท่ีท่านพกัอาศยั 
1.  โรงแรม ช่ือ...........................         2.  เกสทเ์ฮาส์ ช่ือ...........................  
3.  บงักะโล/รีสอร์ท ช่ือ........................   4.  บา้นญาติ/บา้นเพื่อน 
5.  ท่ีพกัอุทยานแห่งชาติ      6.  บา้นพกัรับรองของทางราชการ 
7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

21. ท่านมีค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งเฉล่ีย คนละประมาณเท่าไหร่ ต่อวนั 
1.  นอ้ยกวา่ 500 บาท 2.  500-1,000 บาท  3.  1,001-1,500 บาท   
4.  1,501-2,000 บาท 5.  2,001-2,500 บาท 6.  มากกวา่ 2,500 บาท 

22. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
 22.1 ค่าท่ีพกั 

1.  ไม่มี    2.  นอ้ยกวา่ 500 บาท 3.  500-1,000 บาท 
4.  1,001-1,500 บาท 5.  มากกวา่ 1,500  บาท 

 22.2 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
1.  ไม่มี    2.  นอ้ยกวา่ 500 บาท 3.  500-1,000 บาท 
4.  1,001-1,500 บาท 5.  มากกวา่ 1,500  บาท 

 22.3 ค่าซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 
1.  ไม่มี    2.  นอ้ยกวา่ 500 บาท 3.  500-1,000 บาท 
4.  1,001-1,500 บาท 5.  มากกวา่ 1,500  บาท 

23. โดยปกติท่านเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเวลาใด 
1.  วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 2.  วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 3.  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

25. โดยปกติท่านเดินทางท่องเท่ียวในฤดูใด 
1.  ร้อน 2.  ฝน 3.  หนาว 
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24. ในการเดินทางท่องเท่ียว โดยทัว่ไปท่านตอ้งการไปเยีย่มชมอะไรท่ีแหล่งท่องเท่ียว (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  ความเป็นอยู ่และวฒันธรรม 2.  ธรรมชาติ  
3.  โบราณสถาน   4.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

25. ท่านไปแหล่งท่องเท่ียวใดบา้ง และรู้สึกอยา่งไรต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
 

แหล่งท่องเทีย่ว 
 

ไม่ไป 
ไป 

ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ 
1. โป่งยบุ     
2. ธารนํ้าร้อนบ่อคลึง     
3. อุทยานธรรมชาติวิทยา     
4. ฟาร์มกลว้ยไมล้นัดา     
5. นํ้าตกเกา้โจน     
6. นํ้าตกบา้นบ่อหว ี     
7. แก่งสม้แมว (สวนป่าสิริกิต)์     
8. พิพิธภณัฑภ์โวทยั     
9. นํ้าพรุ้อนโป่งกระทิง       
10. สาํนกัสงฆหิ์นสูง     
11. จุดชมววิเขากระโจม และนํ้าตกผาชลแดน     
12. เยีม่ชมประเพณีกินขา้วห่อกระเหร่ียง     
13. พนุํ้ าร้อนไทยประจนั     
14. นํ้าตกซบัเตย     
15. นํ้าตกหว้ยสวนพลู     
16. วดัป่าพระธาตุ     
17. เขานอ้ย     
18. จุดชมววิหว้ยคอกหมู และนํ้าตกหว้ยคอกหมู     
19. บา้นหอมเทียน     
20. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................     
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26. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ก่อนหนา้น้ีก่ีคร้ัง 
1.  ไม่เคย  2.  1 คร้ัง   3.  2 คร้ัง 
4.  3 คร้ัง  5.  4 คร้ัง  6.  5 คร้ัง 
7.  มากกวา่ 5 คร้ัง 

27. โปรแกรมการท่องเท่ียวสาํหรับการเดินทางคร้ังน้ีครอบคลุมแหล่องท่องท่ีในจงัหวดัใดบา้ง 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  กรุงเทพฯ  2.  นครปฐม    3.  กาญจนบุรี 
4.  สุพรรณบุรี  5.  สมุทรสาคร 6.  สมุทรสงคราม  
7.  เพชรบุรี  8.  ประจวบครีขนัธ์ 

28. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
มผีลต่อการเลอืกใช้บริการในระดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1.แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเพณี      
2.แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม      
3.แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนน่าสนใจ และน่า
ไปเยอืน 

     

4. แหล่งท่องเท่ียวท่ีเช่ือมต่อไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียง
ไดส้ะดวก 

     

5. โรงแรม ท่ีพกัแรม  มีเอกลกัษณ์ สวยงาม      
6. สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ท่ีระลึก ท่ีน่าสนใจ 
สวยงาม 

     

7. ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถสาธารณะ      
8.โปรแกรมการท่องเท่ียวเหมาะสมกบัราคา      
9.โปรแกรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกอยา่งเหมาะสม      
10.โปรแกรมการท่องเท่ียวเหมาะสมกบัระยะเวลา      
ด้านราคา 
1.จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวต่อคนอยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม 

     

2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเหมาะสมกบับริการท่ี
ไดรั้บ 

     

3.ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
มผีลต่อการเลอืกใช้บริการในระดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านราคา (ต่อ) 
4. ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม 

     

5.ไดรั้บส่วนลดจากการท่องเท่ียว      
6.การไดรั้บส่วนลดจาการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจาก
บตัรเครดิตต่างๆ 

     

ด้านการจัดจําหน่าย 
1.มีพาหนะในการเดินทางเขา้แหล่งท่องเท่ียว โดย
การรับจา้ง หรือใหเ้ช่า หลากหลายทางเลือก 

     

2.มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว
จากหน่วยราชการ หรือตวัแทนท่องเท่ียวไดส้ะดวก 

     

3.มีช่องทางโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตในการ
สอบถามหรือจองท่ีพกัไดโ้ดยตรงหรือผา่นตวัแทน 

     

4.สามารถหาท่ีพกั/จองหอ้งพกั ไดง่้ายสะดวกเม่ือ
ตอ้งการ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.มีการโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต      
2.มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์
หนงัสือนาํเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียว 

     

3.มีการลงข่าวหรือบทความผา่นระบบอินเตอร์เน็ต      
4.มีการลงข่าวหรือบทความผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์หนงัสือนาํเท่ียว/นิตยสารการ
ท่องเท่ียว 

     

5.มีการออกบูธประชาสัมพนัธ์ในงานนิทรรศการ
ดา้นการท่องเท่ียว 

     

6.การแนะนาํแบบปากต่อปากโดยส่วนตวั      
7.การแนะนาํแบบปากต่อปาก โดยผา่นชุมชน
ออนไลน์ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
มผีลต่อการเลอืกใช้บริการในระดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านบุคคล 
1.บุคลากรท่ีใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมี
มนุษยสัมพนัธ์ดีและสุขภาพ 

     

2.บุคลากรท่ีใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมี
ทกัษะในส่ือสารดี 

     

3.บุคลากรท่ีใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมี
ความชาํนาญในการใหบ้ริการ 

     

4.บุคลากรท่ีใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมี
การเสนอบริการท่ีน่าสนใจของโรงแรมใหแ้ก่ลกูคา้ 

     

5.บุคลากรท่ีใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมี
บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ 

     

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
1.สถานท่ีท่องเท่ียวมีบรรยากาศเงียบสงบ เป็น
ส่วนตวั 

     

2.สถานท่ีท่องเท่ียวมีสภาพทางธรรมชาติท่ีร่มร่ืน      
ด้านกระบวนการ 
1.สามารถเห็นรูปถ่ายตวัอยา่งของสถานท่ีท่องเท่ียว 
โรงแรม หอ้งพกั และส่ิงอาํนวยความสะดวก ก่อน
การตดัสินใจใชบ้ริการ จากช่องทางการจดัจาํหน่าย
ท่ีเลือก 

     

2.การจองท่ีพกั และโปรแกรมการท่องเท่ียวจากช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายท่ีเลือก มีความรวดเร็วและ
ถกูตอ้ง 

     

 

29. กิจกรรมการท่องเท่ียวใดบา้งท่านใหค้วามสนใจในการมาท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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30. ความพอใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 
ความพอใจต่อการเดินทางท่องเทีย่ว มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. แหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ/มีความสวยงาม      
2. ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวอาทิ 

นํ้าประปา ถนน หอ้งนํ้า เป็นตน้ 
     

3. ความสะดวกสบายของท่ีพกั      
4. ความสะดวกในการเดินทาง      
5. คุณภาพการบริการของผูใ้หบ้ริการในแหล่ง

ท่องเท่ียว 
     

6. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่ง
เดินทาง 

     

7. ความยติุธรรมของราคาสินคา้และบริการในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

     

 
31. ในภาพรวมท่านพอใจการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้งในระดบัใด 

1.  มากท่ีสุด 2.  มาก   3.  ปานกลาง 
4.  นอ้ย  5.  นอ้ยท่ีสุด 

 
ตอนที ่3  ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
32. ปัญหาสาํคญัท่ีท่านประสบในการเดินทางท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 
2.  สภาพภูมิทศัน์ในแหล่งท่องเท่ียวไม่เป็นระเบียบสวยงาม อาทิ ร้านคา้มีจาํนวน  

มาก ขยะมูลฝอยฯลฯ 
3.  ค่าท่ีพกั/อาหารมีราคาแพง 

4.  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ อาทิ ท่ี
จอดรถ หอ้งสุขา ป้ายบอกทาง ฯลฯ 

5. คุณภาพของไกดท์อ้งถ่ินยงัไม่ดีพอ 
6.  ค่าบริการนาํเท่ียวมีราคาแพง 
7.  จาํนวนนกัท่องเท่ียวมากเกินไป 
8.  การหลอกลวงนกัท่องเท่ียว 
9.  อ่ืนๆ(ระบุ).......................................................................................................... 
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33. ท่านคิดวา่จะเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกหรือไม่ 
1.  มา  2.  ไม่แน่ใจ  3.  ไม่มา 

34. ท่านจะแนะนาํให ้ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 
1.  แนะนาํ 2.  ไม่แน่ใจ  3.  ไม่แนะนาํ 

 
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูงทีเ่สียสละเวลากรอกแบบสอบถามฉบับนี ้
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ - สกลุ นายสิทธิโชค  จิตตป์ระสงค ์
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ 3 ตุลาคม 2523 
 
ประวตัิการศึกษา   

2538 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั 
(ในพระบรมราชูปถมัภ)์  

2541 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช-
วิทยาลยั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์  

2547 วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
  

ประวตัิการทาํงาน   
2546 - 2548 ท่ีปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษทั พงษเ์พชรเคบ้ิล จาํกดั  
2547 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั เชียงใหม่ฮอลิเดย ์จาํกดั 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แทก็ซ่ีลา้นนา จาํกดั 
  

 
 


