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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวใน
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาก
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 400 ราย   และ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 25-34 ปี 
ภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลาง เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร  สถานะภาพเป็นโสด จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  อาชีพพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเพื่อท่องเท่ียว/พกัผอ่น เดินทางดว้ยรถ
ส่วนตวั จาํนวนผูท่ี้ร่วมเดินทาง 2 คน  ส่วนมากเป็นกลุ่มเพื่อนสนิท การเตรียมขอ้มูลก่อนการ
เดินทางในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียว  หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดคือ  
คาํชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ  เกณฑก์ารเลือกแหล่งท่องเท่ียวคือสภาพแหล่งท่องเท่ียว ตดัสินใจ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เดินทางมาเองมีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั 
พาหนะล่วงหนา้ ส่วนมากพกัคา้งในอาํเภอสวนผึ้ง เป็นจาํนวน 1 คืน  ในบงักะโล/รีสอร์ท  
ค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียว ต่อคนต่อวนัเท่ากบั 1,501-2,000 บาท จ่ายเป็นค่าท่ีพกัเฉล่ียต่อคนต่อวนั
เท่ากบั 500-1,000 บาท  และนิยมเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์  มีวตัถุประสงคห์ลกั
คือตอ้งการเยีย่มชมธรรมชาติ   
 ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา 
(3.54)  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (4.08)  ปัจจยัดา้นกระบวนการ (3.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
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ความสาํคญัต่อการตดัสินใจ 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม (4.22)  
สถานท่ีท่องเท่ียวมีสภาพทางธรรมชาติท่ีร่มร่ืน (4.11)  สถานท่ีท่องเท่ียวมีบรรยากาศเงียบสงบ เป็น
ส่วนตวั (4.04)  โปรแกรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย (3.74)  และค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ (3.66)  กลุ่มตวัอยา่งมีความพอใจต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบั
มาก  จะกลบัมาท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีก  และจะแนะนาํใหญ้าติ เพื่อน หรือคนรู้จกัเดินทางมา
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study aims to analyze traveling behaviors of tourism behavior of Thai tourist 
in Amphor Suanpeung, Changwat Rajchaburi. The research data was collected from 400 tourists 
by using a questionnaire and was analyzed by using descriptive statistics which are frequency, 
percentage and average value. 
   The results of the study found that most of samples were office-working, single male, 
age between 25 -34 years old, resided in the middle part of Thailand, traveled from Bangkok, 
held Bachelor’s degree and earned average salary of 15,000 – 30,000 THB. The purpose of 
travelling to Suan Phuang, Rachaburi were to sightseeing and taking rest. Most of them 
commuted by their own car with 2 partners whose are their friends. They mostly prepared 
traveling information in advance from the internet and they mostly believed in the information 
from their friends or relatives. The criteria of choosing the destination was place circumstances. 
Most of samples thought they could make decision by themselves without another influence, the 
travel was well prepared by booking the residence and vehicle in advance. They mostly stayed at 
Suang Phuang for 1 night by accommodating Bungalow or Resort. The average total expenses 
per head were 1,501 – 2000 THB per day including average room rate 500 -1,000 THB per day. 
Most of samples loved to travel during weekend visiting the fascinating nature. 
 The marketing factors that group of samples place important on high level were factor of 
price (3.54), factor of external characteristic (4.08), factor of process (3.59). The five most 
important factors affecting tourist decision were the beautiful natural tourist site (4.22), the 
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pleasantness natural tourist site (4.11), the peaceful and private natural tourist site (4.04), the 
varieties of tourist program they can choose (3.74) and the proper expenses compare to level of 
services (3.66). The group of sample who satisfied the program in the high level intended to be 
back to Suan Phuang again and they were willing to introduce their friends, relatives or others to 
visit Suan Phuang in the future.     
 


