
ซ 

สารบัญ 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญั ซ 
สารบญัตาราง ญ 
บทที ่1 บทนํา  

 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ     2 
 นิยามศพัท ์             3 
บทที ่2 ทฤษฎ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง           
 แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
4 
8 

 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  9 
บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา   
 ขอบเขตการศึกษา           12 
 ขอบเขตเน้ือหา  12 
 ขอบเขตประชากร      12 
 กลุ่มตวัอยา่งและวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
การวิเคราะห์ขอ้มูล          

12 
13 
13 

บทที ่4 ผลการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม       16 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ตามแนวคิด 

 6Ws และ 1H  
21 

 



  
ฌ 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 
 

หน้า 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินผลเพือ่การตดัสินใจท่องเท่ียวในอาํเภอ  

 สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
38 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม รูปแบบและ
 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง 
 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ 

49 

 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม รูปแบบและ
 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง 
 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

84 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ    
 สรุปผลการศึกษา  139 
 อภิปรายผลการศึกษา        149 
 ขอ้คน้พบ                                                                                                        155 
 ขอ้เสนอแนะ                                                                                                        157 
บรรณานุกรม 159 
ภาคผนวก 161 
 ภาคผนวก ก รายช่ือท่ีพกั และราคา 162 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 171 
ประวติัผูเ้ขียน 182 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 

1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 16 
2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 16 
3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามภูมิลาํเนา 17 
4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัท่ีอยู่

อาศยั 
17 

5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 19 
6 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
19 

7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 20 
8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได ้

ต่อเดือน 
20 

9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามวตัถุประสงค์
ในการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

21 

10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามพาหนะท่ีใช้
ในการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

22 

11 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนผูท่ี้
ร่วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้งกบัท่าน 

22 

12 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามผูร่้วม
เดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

23 

13 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขอ้มูลท่ี
เตรียมขอ้มูลก่อนการเดินทาง 

24 

14 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการหาขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียว 

25 

15 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่น่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

26 

16 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเกณฑ์การ
เลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสุด 

27 



  
ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

17 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามผูมี้อิทธิพล
มากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี 

28 

18 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการ
เตรียมการท่องเท่ียว 

28 

19 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการรับขอ้มูล
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

29 

20 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนคืนท่ี
พกัคา้งในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

30 

21 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานท่ีพกัท่ี
ท่านพกัอาศยั 

30 

22 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามค่าใชจ่้ายใน
การมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เฉล่ีย ต่อคนต่อวนั 

31 

23 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามค่าท่ีพกัเฉล่ีย
ต่อคนต่อวนั 

32 

24 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามช่วงเวลา
เดินทางท่องเท่ียว 

32 

25 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามฤดูกาล
เดินทางท่องเท่ียว 

33 

26 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามส่ิงท่ีไปเยีย่ม
ชมจากแหล่งท่องเท่ียว 

33 

27 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จําแนกตามแหล่ง
ท่องเท่ียว 

34 

28 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ี
เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

36 

 
 



  
ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

29 แสดงจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมสาํหรับการเดินทางคร้ังน้ี 

37 

30 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

38 

31 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 

39 

32 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามปัจจัยด้านการจัดจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเท่ียว
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

40 

33 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการ
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

41 

34 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 

42 

35 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียว
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

43 

36 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

44 

37 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตามความพึงพอใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 

45 

38 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามภาพรวม
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง 

46 



  
ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

39 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ปัญหา
สาํคญัท่ีท่านประสบในการเดินทางท่องเท่ียว 

47 

40 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเดินทาง
กลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ัง 

48 

41 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการแนะนาํ
ให ้ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 

48 

42 แสดงจาํนวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ 

49 

43 แสดงจาํนวนและร้อยละของพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ 

50 

44 แสดงจาํนวนและร้อยละของจาํนวนผูท่ี้ร่วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้งกบั
ท่าน จาํแนกตามเพศ 

51 

45 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูร่้วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
จาํแนกตามเพศ 

52 

46 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม เตรียมขอ้มูล
ก่อนการเดินทางจาํแนกตามเพศ 

53 

47 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ในการหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียว จาํแนกตามเพศ 

54 

48 แสดงจาํนวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลท่องเท่ียว ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
คิดวา่น่าเช่ือถือมากท่ีสุดจาํแนกตามเพศ 

55 

49 แสดงจํานวนและร้อยละของเกณฑ์การเลือกแหล่งท่องเท่ียวผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

56 

50 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือก
เดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํแนกตามเพศ 

57 

51 แสดงจาํนวนและร้อยละของการเตรียมการท่องเท่ียวของผูต้อบ
แบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

58 



  
ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

52 แสดงจาํนวนและร้อยละของการรับขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวใน
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

59 

53 แสดงจาํนวนและร้อยละของจาํนวนคืนท่ีพกัคา้งในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

60 

54 แสดงจาํนวนและร้อยละของสถานท่ีพกัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม พกัอาศยั 
จาํแนกตามเพศ 

61 

55 แสดงจาํนวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี เฉล่ีย ต่อคนต่อวนั จาํแนกตามเพศ 

62 

56 แสดงจํานวนและร้อยละของค่าท่ีพักเฉล่ียต่อคนต่อวันของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

63 

57 แสดงจาํนวนและร้อยละของช่วงเวลาเดินทางท่องเท่ียว จาํแนกตามเพศ 64 
58 แสดงจาํนวนและร้อยละของฤดูกาลเดินทางท่องเท่ียว จาํแนกตามเพศ 64 
59 แสดงจาํนวนและร้อยละของส่ิงท่ีไปเยี่ยมชมจากแหล่งท่องเท่ียว จาํแนก

ตามเพศ 
65 

60 แสดงจาํนวนและร้อยละของแหล่งท่องเท่ียว จาํแนกตามเพศ 66 
61 แสดงจาํนวนและร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ 
68 

62 แสดงจาํนวน และร้อยละของแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมสําหรับการ
เดินทางคร้ังน้ี จาํแนกตามเพศ 

69 

63 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผล
ต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตาม
เพศ 

71 

64 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ 

72 

65 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนก
ตามเพศ 

73 



  
ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

66 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี จาํแนกตามเพศ 

75 

67 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ 

76 

68 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ ง จงัหวดั
ราชบุรี จาํแนกตามเพศ 

77 

69 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนก
ตามเพศ 

78 

70 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของความพึงพอใจต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

79 

71 แสดงจาํนวนและร้อยละของภาพรวมความพึงพอใจในการท่องเท่ียวใน
อาํเภอสวนผึ้ง จาํแนกตามเพศ 

80 

72 แสดงจาํนวนและร้อยละของปัญหาสําคญัท่ีท่านประสบในการเดินทาง
ท่องเท่ียว จาํแนกตามเพศ 

81 

73 แสดงจาํนวนและร้อยละการเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ังของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

82 

74 แสดงจาํนวนและร้อยละการแนะนาํให้ ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกัมาเท่ียว
อาํเภอสวนผึ้งของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

82 

75 แสดงจาํนวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

84 

76 แสดงจาํนวนและร้อยละของพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

86 

77 แสดงจาํนวนและร้อยละของจาํนวนผูท่ี้ร่วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้งกบั
ท่าน จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

87 



  
ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

78 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูร่้วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

89 

79 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม เตรียมขอ้มูล
ก่อนการเดินทาง จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

91 

80 แสดงจาํนวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลท่องเท่ียว จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

93 

81 แสดงจาํนวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลท่องเท่ียว ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
คิดวา่น่าเช่ือถือมากท่ีสุดจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

95 

82 แสดงจํานวนและร้อยละของเกณฑ์การเลือกแหล่งท่องเท่ียวผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

97 

83 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือก
เดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

99 

84 แสดงจํานวนและร้อยละของการเตรียมการท่องเ ท่ียวของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

101 

85 แสดงจาํนวนและร้อยละของการรับขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวใน
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

103 

86 แสดงจาํนวนและร้อยละของจาํนวนคืนท่ีพกัคา้งในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

105 

87 แสดงจาํนวนและร้อยละของสถานท่ีพกัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม พกัอาศยั 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

106 

88 แสดงจาํนวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี เฉล่ีย ต่อคนต่อวนั จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

107 

89 แสดงจํานวนและร้อยละของค่าท่ีพักเฉล่ียต่อคนต่อวันของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

109 

 



  
ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

90 แสดงจาํนวนและร้อยละของช่วงเวลาเดินทางท่องเท่ียว จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

110 

91 แสดงจาํนวนและร้อยละของฤดูกาลเดินทางท่องเท่ียว จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

111 

92 แสดงจาํนวนและร้อยละของส่ิงท่ีไปเยี่ยมชมจากแหล่งท่องเท่ียว จาํแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

112 

93 แสดงจาํนวนและร้อยละของแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยเขา้
เท่ียวชม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

113 

94 แสดงจาํนวนและร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

116 

95 แสดงจาํนวน และร้อยละของแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมสําหรับการ
เดินทางคร้ังน้ี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

118 

96 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผล
ต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

120 

97 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

122 

98 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

123 

99 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

125 

100 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

127 



  
ต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

101 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ ง จงัหวดั
ราชบุรี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

129 

102 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

130 

103 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลผลของความพึงพอใจต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

131 

104 แสดงจาํนวนและร้อยละของภาพรวมความพึงพอใจในการท่องเท่ียวใน
อาํเภอสวนผึ้ง จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

133 

105 แสดงจาํนวนและร้อยละของปัญหาสําคญัท่ีท่านประสบในการเดินทาง
ท่องเท่ียว จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

135 

106 แสดงจาํนวนและร้อยละการเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ังของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

137 

107 แสดงจาํนวนและร้อยละการแนะนาํให้ ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกัมาเท่ียว
อาํเภอสวนผึ้งของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

138 

108 แสดงค่าเฉล่ียสิบอนัดบัแรกของปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ
ในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

156 

 


