
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาขอ้มูลเร่ือง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวอาํเภอ 
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลทาํให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รวมถึงศึกษาถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวอาํอาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี โดยทาํการศึกษาตามกรอบ
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ตาม 6Ws 
และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผูบ้ริโภคซ้ือหรือ
ใชบ้ริการอะไร (What does the consumer buy?) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือหรือใชบ้ริการ (Why does the 
consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ (Who participates in buying?) 
ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชบ้ริการเม่ือใด (When dose the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชบ้ริการท่ี
ไหน (Where does the consumer buy?) และผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชบ้ริการอยา่งไร (How does the 
consumer buy?) รวมถึงแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือเป็นเป็นแนวทางใน
การหาเหตุจูงใจให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีโดยทาํ
การสุ่มตวัอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี 
จาํนวน 400 ราย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย เดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศเพศชาย ร้อยละ 56.00 มีอายอุยูใ่นช่วง 25-34 ปี คิดร้อยละ 
76.75 มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.25 เดินทางมากรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 27.75 มีสถานะภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 77.25 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีรายไดต่้อเดือน 
15,001 – 30,000 คิดเป็นร้อยละ 37.50 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่ว 
อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี ตามแนวคดิ 6Ws และ 1H 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเพื่อท่องเท่ียว/พกัผอ่น คิดเป็น
ร้อยละ 92.75 โดยเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดว้ยรถส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 87.25 และ 
มีจาํนวนผูท่ี้ร่วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้งร่วมกนั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ร่วมเดินทางมากบักลุ่ม
เพื่อนสนิท คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีการเตรียมขอ้มูลก่อนการเดินทางในเร่ือง ของแหล่งท่องเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ 87.75 โดยหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 71.25 และเช่ือถือ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากคาํชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 38.50 ใชส้ภาพของแหล่งท่องเท่ียวเป็น
เกณฑก์ารเลือกแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 42.75 คิดว่าตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง คิดเป็นร้อยละ 38.50 เดินทางมาเองมีการวาง
แผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั พาหนะล่วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไดรั้บขอ้มูล
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว จากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 60.00 พกัคา้งในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีเป็นจาํนวน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 55.50 โดยพกัคา้งคืนท่ีบงักะโล/รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 
50.00 มีค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียว ต่อคนต่อวนัเท่ากบั 1,501-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.25 จ่าย
เป็นค่าท่ีพกัเฉล่ียต่อคนต่อวนัเท่ากบั 500-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.75 และนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียวในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 76.25 ตอ้งการเยีย่มชมธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 
95.50 และส่วนใหญ่ไดไ้ปเท่ียวท่ีนํ้ าตกเกา้โจน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคย
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ง คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีแหล่งท่องเท่ียวสาํหรับการเดินทางคร้ัง
น้ีครอบคลุมถึงจงัหวดันครปฐมคิดเป็นร้อยละ 38.50 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท่องเทีย่วในอาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรีของ

นักท่องเทีย่วชาวไทย 
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีภาพรวมความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้งอยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 64.00 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.63 และผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ/มีความสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.94 ความสะดวกสบาย
ของท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย 3.75 ความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 3.73 ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นระหว่างเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 3.69 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวอาทิ นํ้าประปา 
ถนน ห้องนํ้ า เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.68 คุณภาพการบริการของผูใ้ห้บริการในแหล่งท่องเท่ียว มี
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ค่าเฉล่ีย 3.60 และความยุติธรรมของราคาสินคา้และบริการในแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.53 
ตามลาํดบั 

ส่วนปัญหาในการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีพบ
คือ ดา้นค่าท่ีพกั/อาหารมีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 47.00 นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยอยาก
เดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ังคิดเป็นร้อยละ 52.50 และจะแนะนาํให ้ญาติ เพื่อน หรือ
คนรู้จกัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง คิดเป็นร้อยละ 68.75 
 

ส่วนที ่4 ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม รูปแบบและพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี จําแนกตามเพศ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามรูปแบบและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
เพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเพื่อ
ท่องเท่ียว/พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 97.76 และ 86.36 ตามลาํดบั 

พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
เพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่เดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีโดยรถส่วนตวั คิดเป็นร้อย
ละ 88.84 และ 85.23 ตามลาํดบั 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีร่วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้งร่วมกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เป็นเพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่เดินทางร่วมกัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 และ 38.07
ตามลาํดบั 

ผูร่้วมเดินทาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมากบัคนรักคิดเป็น
ร้อยละ 36.16 และเพศหญิง ส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมากบัเดินทางมากบักลุ่มเพื่อนสนิท คิดเป็นร้อย
ละ 48.30 ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่เตรียมขอ้มูลก่อนการเดินทางใน
เร่ือง ของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 86.93 และคิดเป็นร้อยละ 86.93 ตามลาํดบั 

การหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่หาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 75.89 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่
หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากคาํชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 72.73 ตามลาํดบั 

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่เช่ือถือ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากคาํชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.59 และ 46.02 ตามลาํดบั 
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เกณฑก์ารเลือกแหล่งท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่
ใชส้ภาพของแหล่งท่องเท่ียวเป็นเกณฑก์ารเลือกแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 42.41 และ 43.18
ตามลาํดบั 

ผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง คิดว่าตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 35.27 และ 42.61 ตามลาํดบั  

การเตรียมการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่
เดินทางมาเองมีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั พาหนะล่วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 
45.98 และ 52.84 ตามลาํดบั 

การรับขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จากอินเตอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 62.50 และ 56.82ตามลาํดบั 

จาํนวนคืนท่ีพกัคา้งในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย
และเพศหญิงส่วนใหญ่พกัคา้งเป็นจาํนวน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 59.82 และ 50.00 ตามลาํดบั 

สถานท่ีพกัท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่พกัคา้งคืนคือท่ีบงักะโล/รี
สอร์ท คิดเป็นร้อยละ 52.68 และ 46.59 ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เฉล่ีย ต่อคนต่อวนัของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเท่ากบั 1,501-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.98) และเพศหญิงมีค่าใชจ่้าย
ในการมาเท่ียว เฉล่ีย ต่อคนต่อวนัเท่ากบั 2,001-2,500 คิดเป็นร้อยละ 34.09 ตามลาํดบั 

ค่าท่ีพกัเฉล่ียต่อคนต่อวนัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากบั 500-
1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ 40.34 ตามลาํดบั 

ช่วงเวลาเดินทางท่องเท่ียว ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่
เดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 78.57 และ 73.30 ตามลาํดบั 

ฤดูกาลเดินทางท่องเท่ียว ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่
เดินทางท่องเท่ียวในฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 54.02 และ 48.30 ตามลาํดบั 

ส่ิงท่ีไปเยี่ยมชมจากแหล่งท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง
ส่วนใหญ่ตอ้งการเยีย่มชมธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 94.64 และ 96.59 ตามลาํดบั 

แหล่งท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ไดไ้ปเท่ียวคือนํ้ าตกเกา้
โจน คิดเป็นร้อยละ 68.31และแหล่งท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ได้
ไปเท่ียวคือ จุดชมวิวเขากระโจม และนํ้าตกผาชลแดน คิดเป็นร้อยละ 76.14 
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จาํนวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี ของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ ง 
จงัหวดัราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ 39.77 ตามลาํดบั 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมสําหรับการเดินทางคร้ังน้ีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ
ชาย ส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวสาํหรับการเดินทางคร้ังน้ีครอบคลุมจงัหวดัเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 
45.09 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงจงัหวดันครปฐม คิดเป็นร้อย
ละ 46.02 ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี เม่ือจาํแนกตามเพศ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ แหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และ 4.10 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่คิดวา่ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรีอนัดับแรกคือ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และ 3.77 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่คิดว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ สามารถหา
ท่ีพกั/จองหอ้งพกั ไดง่้ายสะดวกเม่ือตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และ 3.60 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ มีการโฆษณา ลง
ข่าว บทความ หรือการแนะนาํแบบปากต่อปาก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีค่าเฉล่ีย 3.57 ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ การแนะนาํแบบปากต่อปากโดยส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.49 
ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นบุคคลจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่คิดว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ บุคลากรท่ี
ใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพนัธ์ดี และสุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.57
และ 3.47 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ สถานท่ีท่องเท่ียวมี
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บรรยากาศเงียบสงบ เป็นส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่
คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีอนัดับแรกคือ
สถานท่ีท่องเท่ียวมีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.47 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่คิดว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ สามารถ
เห็นรูปถ่ายตวัอย่างของสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม ห้องพกั และส่ิงอาํนวยความสะดวก ก่อนการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ จากช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเลือก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.70 และ 3.67 ตามลาํดบั 

ความพึงพอใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิงส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีในระดบัมาก อนัดบั
แรกในเร่ือง ของแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ/มีความสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 และ 3.83 ตามลาํดบั 

ภาพรวมความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้งอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 
72.77 และ 52.84 ตามลาํดบั 

ปัญหาสาํคญัในการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่พบปัญหาดา้นค่าท่ีพกั/อาหารมีราคา
แพง คิดเป็นร้อยละ 49.11 และ 44.32 ตามลาํดบั 

การเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิงส่วนใหญ่อยากเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 62.50 และ 56.82
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่จะแนะนาํให ้ญาติ เพื่อน หรือคน
รู้จกัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง คิดเป็นร้อยละ 78.57 และ 56.25 ตามลาํดบั 

 
ส่วนที ่5 ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม รูปแบบและพฤติกรรมของ

นักท่องเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม รูปแบบและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 

วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่มี
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วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเพ่ือท่องเท่ียว/พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 
85.96  80.67 และ 77.94 ตามลาํดบั 

พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่
เดินทางมาโดยรถส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 81.58 93.33 และ 85.29 ตามลาํดบั 

จาํนวนผูท่ี้ร่วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีจาํนวนผูท่ี้ร่วม
เดินทางมาอาํเภอสวนผึ้งร่วมกนั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60  42.00 และ 88.24 ตามลาํดบั   

ผูร่้วมเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมากบัครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.46 ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่
ร่วมเดินทางมากบักลุ่มเพื่อนสนิท คิดเป็นร้อยละ 36.67 และ 46.32 ตามลาํดบั 

ขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม เตรียมขอ้มูลก่อนการเดินทาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่เตรียม
ขอ้มูลก่อนการเดินทางในเร่ือง ของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 85.09  90.00 และ 69.33 
ตามลาํดบั 

แหล่งขอ้มูลท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
15,000 – 30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท ส่วนใหญ่หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 61.40  71.33 และ 79.41 ตามลาํดบั 

แหล่งขอ้มูลท่องเท่ียว ท่ีผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วน
ใหญ่เช่ือถือขอ้มูลท่ีไดจ้ากคาํชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 50.00  38.00 และ 29.41 
ตามลาํดบั 

เกณฑก์ารเลือกแหล่งท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 
บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่ใชส้ภาพของแหล่งท่องเท่ียวเป็น
เกณฑก์ารเลือกแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 44.74  30.00 และ 55.15 ตามลาํดบั 

ผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และ
มากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.35  34.00 
และ 41.91 ตามลาํดบั 
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การเตรียมการท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางมาเองมีการวางแผนการเดินทาง
มาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั พาหนะล่วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 46.49  50.00 และ 50.00 ตามลาํดบั 

การรับขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วน
ใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จากอินเตอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 49.12  73.33 และ 54.41 ตามลาํดบั 

จาํนวนคืนท่ีพกัคา้งในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่พกัคา้งเป็นจาํนวน 2 คืน  คิดเป็นร้อยละ 50 ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่
พกัคา้งเป็นจาํนวน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ 62.50 ตามลาํดบั 

สถานท่ีพกั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 
30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท ส่วนใหญ่พกัคา้งคืนท่ีบงักะโล/รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 49.12  
38.67 และ 63.24 ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่ายในการมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เฉล่ีย ต่อคนต่อวนั ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 
30,000 บาท ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียว เฉล่ีย ต่อคนต่อวนัเท่ากบั 1,501-2,000 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 36.84  34.67 และ 49.26 ตามลาํดบั 

ค่าท่ีพกัเฉล่ียต่อคนต่อวนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีค่าท่ีพกัเฉล่ียต่อคนต่อวนัเท่ากบั 500-
1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.23  42.00 และ 33.09 ตามลาํดบั 

ช่วงเวลาเดินทางท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัเสาร์-วนั
อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 86.84  71.33 และ 72.79 ตามลาํดบั 

ฤดูกาลเดินทางท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในฤดูหนาว คิดเป็น
ร้อยละ 50.00  54.00 และ 50.00 ตามลาํดบั 

ส่ิงท่ีไปเยี่ยมชมจากแหล่งท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่ตอ้งการเยีย่มชมธรรมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 94.70  92.00 และ 100.00 ตามลาํดบั 
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเขา้เท่ียวชม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่ไดไ้ปธารนํ้ าร้อนบ่อคลึง คิดเป็นร้อยละ 81.58 ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ไดไ้ปเท่ียวท่ีจุดชมวิวเขา
กระโจม และนํ้ าตกผาชลแดน คิดเป็นร้อยละ 84.00 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 30,000 บาท ส่วนใหญ่ไดไ้ปเท่ียวท่ีนํ้ าตกเกา้โจน คิดเป็นร้อยละ 57.35 ตามลาํดบั 

จาํนวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และ15,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 29.82  และ 46.00 37.50 ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซ่ึงเท่ากบั เคยเดินทางมาเท่ียวก่อนหนา้น้ี 1 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ตามลาํดบั 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมสาํหรับการเดินทางคร้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวสาํหรับการเดินทางคร้ังน้ีครอบคลุมถึง
จงัหวดักาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 41.23 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 
30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวสําหรับการเดินทางคร้ังน้ี
ครอบคลุมถึงจงัหวดันครปฐม คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ 40.44 ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี เม่ือจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัต่างๆโดยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 
30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีอนัดบัแรกคือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.28 3.97 และ 4.46
ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัต่างๆโดยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 
30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีอนัดบัแรกคือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.55  3.56 
และ 3.61 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัต่างๆโดย
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ มีช่องทางโทรศพัทแ์ละ
อินเตอร์เน็ตในการสอบถามหรือจองท่ีพกัไดโ้ดยตรงหรือผ่านตวัแทน โดยมีค่าเฉล่ีย  3.25 ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่
คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีอนัดับแรกคือ 
สามารถหาท่ีพกั/จองหอ้งพกั ไดง่้ายสะดวกเม่ือตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ีย  3.61 และ 3.93 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระดบัต่างๆโดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และ15,000 – 
30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีอันดับแรกคือ การแนะนําแบบปากต่อปากโดยส่วนตัว โดยมีค่าเฉล่ีย 3.60 และ 3.42 
ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ มีการโฆษณา ลง
ข่าว บทความ หรือการแนะนาํแบบปากต่อปาก ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีค่าเฉล่ีย 3.59  

ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัต่างๆโดยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 
30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีอนัดบัแรกคือ บุคลากรท่ีใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพนัธ์ดี 
และสุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.68  3.61 และ 3.47 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดับ
ต่างๆโดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ สถานท่ีท่องเท่ียวมี
บรรยากาศเงียบสงบ เป็นส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย  4.18 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอนัดบัแรกคือ สถานท่ีท่องเท่ียวมีสภาพทางธรรมชาติท่ีร่ม
ร่ืน โดยมีค่าเฉล่ีย  3.96และ 4.21 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัต่างๆโดยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 
30,000 บาท ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีอนัดบัแรกคือ สามารถเห็นรูปถ่ายตวัอย่างของสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม ห้องพกั และส่ิง
อาํนวยความสะดวก ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการ จากช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเลือก โดยมีค่าเฉล่ีย  
3.82  3.42 และ 3.86 ตามลาํดบั 
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ความพึงพอใจต่อการเดินทางท่องเท่ียว ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท คือ แหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ/มี
ความสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04  3.69 และ 4.13 ตามลาํดบั 

ภาพรวมความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรีของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 
30,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73.68 คิดเป็นร้อยละ 56.67 และคิดเป็นร้อยละ 50.00
โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 3.55 และ 3.57 ตามลาํดบั 

ปัญหาสาํคญัในการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และมากกว่า 30,000 
บาท ส่วนใหญ่พบว่าค่าท่ีพกั/อาหารมีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 48.25 และ 47.06 ตามลาํดบั ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่พบดา้นสภาพภูมิทศัน์ใน
แหล่งท่องเท่ียวไม่เป็นระเบียบสวยงาม อาทิ ร้านคา้มีจาํนวน มาก ขยะมูลฝอยฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 
53.33 

การเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่อยากเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
68.42 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 49.33 และ 54.41
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท 
และมากกวา่ 30,000 บาท ส่วนใหญ่จะแนะนาํให ้ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง คิด
เป็นร้อยละ 89.47  58.00 และ 63.24 ตามลาํดบั 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ก็บแบบสอบถาม จากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 400 ราย โดยการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามทฤษฏี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 
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พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 
 จากการศึกษาน้ีพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการ
ท่องเท่ียวใน อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีซ่ึงเป็น นกัท่องเท่ียวชาวไทย  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มี
อาชีพพนกังานบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และ
การศึกษาของจรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2550) เ ร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอาย ุ25 -34  ปี  สถานภาพโสด  จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่ากลุ่มคนไทยท่ีนิยมการท่องเท่ียว
ในประเทศจะเป็นกลุ่มคนอาย ุ25-34ปี มีสถานภาพโสด มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
 ในเร่ืองของรายไดจ้ากการศึกษาน้ีพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท ในขณะท่ีการศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร พบว่าผูท่ี้
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไปเท่ียวอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จะเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดโ้ดยเฉล่ียตํ่ากว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
2. ผู้บริโภคซ้ือหรือใช้บริการอะไร (What does the consumer buy?) 

จากการศึกษาน้ีทาํให้ทราบว่าส่ิงท่ีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเยี่ยมชม
ธรรมชาติซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอ้งการเยีย่มชมธรรมชาติมากกวา่  

 
3. ทาํไมผู้บริโภคจึงซ้ือหรือใช้บริการ (Why does the consumer buy?) 

จากการศึกษาน้ีพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรีเพื่อท่องเท่ียว/พกัผอ่น โดยมีเกณฑใ์นการเลือกแหล่งท่องเท่ียว จากสภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร การศึกษาของ
จรัสนันท ์สิทธิเจริญ (2550) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
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และการศึกษาของมาลินี ป่ินแกว้ (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวและพฤติกรรม
การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยชาวเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อท่องเท่ียวและพกัผอ่นเป็นวตัถุประสงคห์ลกั  
 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการ (Who participates in buying?) 
 จากการศึกษาน้ีพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจาก
อินเตอร์เน็ต ในขณะท่ีการศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และการศึกษาของ
จรัสนนัท ์สิทธิเจริญ (2550) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวคาํชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ จาก
การศึกษาน้ีพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเช่ือถือเช่ือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากคาํชกัชวน
จากเพื่อนหรือญาติมากท่ีสุด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ไดแ้ก่ ตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) 
เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร  ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความเช่ือถือเช่ือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากคาํ
ชกัชวนจากเพ่ือนหรือญาติมากท่ีสุด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวไดแ้ก่ ตวัของผูต้อบแบบสอบถามเองเช่นกนั 

นอกจากน้ีการศึกษาน้ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมากบักลุ่มเพื่อน
สนิท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมากบักลุ่มเพื่อนสนิท เช่นกนั แต่แตกต่างกบัการศึกษาของ
จรัสนนัท ์สิทธิเจริญ (2550) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวร่วมกบับุคคลในครอบครัว  

ในการศึกษาน้ีทาํใหท้ราบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมาร่วมกนั 2 คน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร  ท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ร่วม
เดินทางมากนั 2 คน แต่แตกต่างกบัการศึกษาของจรัสนนัท ์สิทธิเจริญ (2550) เร่ืองพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในภาคเหนือของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทาง
มาเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป    
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5. ผู้บริโภคซ้ือหรือใช้บริการเม่ือใด (When dose the consumer buy?) 
 จากการศึกษาน้ีพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัเสาร์-วนั
อาทิตย ์โดยพกัคา้งคืนในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเป็นจาํนวน 1 คืน ซ่ึงแตกต่างกบัการศึกษา
ของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร  
  
6. ผู้บริโภคซ้ือหรือใช้บริการทีไ่หน (Where does the consumer buy?) 
 จากการศึกษาน้ีพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัคา้งคืนท่ีบงักะโล/รีสอร์ท ซ่ึง
แตกต่างกบัการศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และการศึกษาของมาลินี 
ป่ินแกว้ (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวและพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยชาวเชียงใหม่ ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกั
คา้งคืนท่ีโรงแรม 
 
7. ผู้บริโภคซ้ือหรือใช้บริการอย่างไร (How does the consumer buy?) 
 จากการศึกษาน้ีพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การท่องเท่ียวของใครเดินทางมา
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีโดยรถยนตส่์วนตวั โดยท่ีเดินทางมาเองมีการวางแผนการเดินทางมา
อยา่งดี มีการจองท่ีพกั พาหนะล่วงหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) 
เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร การศึกษาของมาลินี ป่ินแกว้ (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว
และพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยชาวเชียงใหม่ และ
การศึกษาของจรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2550) เ ร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบว่าส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวด้วยรถยนต์ส่วนตวั และยงัมีการ
วางแผน และจองท่ีพกัล่วงหนา้ 
แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ปัจจยัดา้นต่างๆ ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยแบ่งเป็นปัจจยัยอ่ยดงัน้ี 
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1. ด้านผลติภัณฑ์หรือบริการ (Product) 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัต่อการตดัสินใจ
ในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัปานกลาง โดยท่ี
ปัจจยัย่อยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ซ่ึงแตกต่าง
กบัการศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร  แล้วพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเพณี 
ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนการศึกษาของจรัสนนัท ์สิทธิเจริญ (2550) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
ภาคเหนือของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสาํคญัของ
ปัจจยัดา้นความสวยงามและมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว ในระดบัมากท่ีสุด 
  
2. ด้านราคา (Price) 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นราคามีความสาํคญัต่อการตดัสินใจในการ
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัมาก โดยท่ีปัจจยัย่อยท่ีมี
ความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงแตกต่างกบั
การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร แลว้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นราคามีความสําคญัต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวใน
ระดบัปานกลาง 
 
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านการจัดจาํหน่ายมีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัปานกลาง 
โดยท่ีปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถหาท่ีพกั/จองหอ้งพกั ไดง่้ายสะดวกเม่ือ
ตอ้งการ ซ่ึงแตกต่างกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร แลว้พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ีในระดบัมาก โดยให้
ความสาํคญัในเร่ืองของการคมนาคมสะดวก เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย สามารถหาตัว๋โดยสาร
เพื่อการเดินทางไดง่้ายและสะดวก 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสําคญัต่อ
การตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัปาน
กลาง โดยท่ีปัจจยัย่อยท่ีมีความสําคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การแนะนาํแบบปากต่อปากโดย
ส่วนตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร 
 
5. บุคลากร (People) 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นบุคคลมีความสําคญัต่อการตดัสินใจใน
การท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัปานกลาง โดยท่ีปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีใหบ้ริการในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีบุคลิกภาพ
ดี มนุษยสมัพนัธ์ดี และสุภาพ 
 
6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัมาก โดยท่ี
ปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัมีความสาํคญัในระดบัมาก เช่นกนั 
7. กระบวนการให้บริการ (Process) 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านกระบวนการมีความสําคัญต่อการ
ตดัสินใจในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัมาก โดยท่ี
ปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัมีความสาํคญัในระดบัมาก เช่นกนั 
 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเม่ือจําแนกตามเพศและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัดา้นราคาซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงแตกต่างกบั การศึกษา
ของจตุภทัร เบ้ียวบรรจง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร แลว้พบว่าเพศชายและเพศหญิงไม่มีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี มีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในดา้นของ ปัจจยั
ดา้น ราคาปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นการจดัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
 
ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี ผูศึ้กษาไดค้น้พบประเดน็สาํคญัจากการศึกษาคร้ังน้ีในต่อไปน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายอุยูใ่นช่วง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีภาคกลาง และมีอาชีพพนักงานบริษทั มี
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเพ่ือท่องเท่ียว/พกัผอ่น โดยเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว จากสภาพของแหล่งท่องเท่ียว และต้องการเยี่ยมชมธรรมชาติ และรับขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต ร่วมเดินทางมากบักลุ่มเพื่อนสนิท จาํนวน 2 คนโดยรถยนตส่์วนตวั โดย
ท่ีเดินทางมาเองมีการวางแผนการเดินทางมาอย่างดี มีการจองท่ีพกั พาหนะล่วงหนา้ ส่วนใหญ่
เดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์โดยพกัคา้งคืนท่ีบงักะโล/ รีสอร์ท เป็นจาํนวน 1 คืน  
 รูปแบบและพฤติกรรมทีแ่ตกต่างกนัของเพศชายกบัเพศหญงิ 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมากบัคนรัก แตกต่างกบัเพศหญิงท่ีส่วน
ใหญ่ร่วมเดินทางมากับกลุ่มเพื่อนสนิท ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่หาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากคาํชกัชวนจาก
เพื่อนหรือญาติ ค่าใชจ่้ายในการมาเท่ียว เฉล่ีย ต่อคนต่อวนัของเพศชายอยูท่ี่ 1,501-2,000 บาท ส่วน
เพศหญิงอยู่ท่ี 2,001-2,500 บาท ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ไดไ้ปเท่ียวนํ้ าตกเกา้
โจน ส่วนเพศหญิงไปเท่ียว จุดชมวิวเขากระโจม และนํ้ าตกผาชลแดน พบว่าเพศหญิงใชจ่้ายเงินต่อ
วนัมากกวา่เพศชาย 
 รูปแบบและพฤติกรรมทีแ่ตกต่างกนัจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมากบัครอบครัว/ญาติ 
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่ร่วมเดินทางมา
กบักลุ่มเพื่อนสนิท 

กิจกรรมท่ีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการมาท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ เท่ียวฟาร์มแกะ ยงิธนู กิจกรรมแช่บ่อนํ้ าร้อน เท่ียวชมและศึกษาธรรมชาติ ตก
ปลา ถ่ายรูป ป่ันจกัรยาน  
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ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในอําเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 64.00  มีภาพรวมความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง
อยู่ในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียว
น่าสนใจ/มีความสวยงาม ความสะดวกสบายของท่ีพกั ความสะดวกในการเดินทาง ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์นระหว่างเดินทาง ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวอาทิ นํ้ าประปา 
ถนน หอ้งนํ้ า เป็นตน้ คุณภาพการบริการของผูใ้หบ้ริการในแหล่งท่องเท่ียว และความยติุธรรมของ
ราคาสินคา้และบริการในแหล่งท่องเท่ียว ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาจากปัจจยัยอ่ยพบวา่ ปัจจยัยอ่ยสิบ
อนัดบัแรกท่ีพอใจไดแ้ก่  
 
ตารางท่ี 108  แสดงค่าเฉล่ียสิบอนัดบัแรกของปัจจยัย่อยท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจในการ
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
อนัดับ ปัจจัยย่อย ประเภท ค่าเฉลีย่ 

1 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ผลิตภณัฑ ์ 4.22 
2 สถานท่ีท่องเท่ียวมีสภาพทางธรรมชาติท่ีร่มร่ืน ลกัษณะทางกายภาพ 4.11 

3 
สถานท่ีท่องเท่ียวมีบรรยากาศเงียบสงบ เป็น
ส่วนตวั 

ลกัษณะทางกายภาพ 4.04 

4 
โปรแกรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกอยา่ง
หลากหลาย 

ผลิตภณัฑ ์ 3.74 

5 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเหมาะสมกบับริการท่ี
ไดรั้บ 

ราคา 3.66 

6 โปรแกรมการท่องเท่ียวเหมาะสมกบัระยะเวลา ผลิตภณัฑ ์ 3.65 
7 โรงแรม ท่ีพกัแรม มีเอกลกัษณ์ สวยงาม ผลิตภณัฑ ์ 3.64 
8 ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ ราคา 3.59 

9 
สามารถหาท่ีพกั/จองหอ้งพกั ไดง่้ายสะดวกเม่ือ
ตอ้งการ 

การจดัจาํหน่าย 3.59 

10 โปรแกรมการท่องเท่ียวเหมาะสมกบัราคา ผลิตภณัฑ ์ 3.58 
 
ปัญหาในการท่องเทีย่วในอาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีพบคือ 

ดา้นค่าท่ีพกั/อาหารมีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 47.00  อยา่งไรกต็ามพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยอยาก
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เดินทางกลบัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ังคิดเป็นร้อยละ 52.50 และจะแนะนาํให ้ญาติ เพื่อน หรือ
คนรู้จกัมาเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง คิดเป็นร้อยละ 68.75 
  
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียว อาํเภอ 
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  พบว่า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในอําเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 64.00  มีภาพรวมความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้งอยู่ในระดบัมาก  และนักท่องเท่ียวชาวไทยอยากเดินทางกลบัมาเท่ียว
อาํเภอสวนผึ้งอีกคร้ังคิดเป็นร้อยละ 52.50 และจะแนะนาํให ้ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกัมาเท่ียวอาํเภอ
สวนผึ้ง คิดเป็นร้อยละ 68.75  อยา่งไรก็ตามพบว่านกัท่องเท่ียวบางส่วนซ่ึงมีจาํนวน ร้อยละ 47.00 
พบปัญหาว่า  ดา้นค่าท่ีพกั/อาหารมีราคาแพง ดงันั้นในแง่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ อาํเภอสวน
ผึ้งจดัไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและมีศกัยภาพ แต่เน่ืองจากยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ
ใกลเ้คียงอีกเป็นจาํนวนมาก  จึงตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงเพื่อความยัง่ยืนในอนาคต ผูศึ้กษาจึงมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. หน่วยงานภาครัฐ  อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, หน่วยงานจงัหวดั,  หน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
- เขม้งวดกวดขนัดา้นคุณภาพ และราคา  ของร้านคา้ หรือสถานท่ีใหบ้ริการ  เพื่อป้องกนั

การหลอกลวงนกัท่องเท่ียว 
- ควรจดัระเบียบสถานท่ีท่องเท่ียวใหมี้ระเบียบ  หมัน่ดูแลรักษาความสะอาด  และ

ปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงามอยูเ่สมอ 
- จดัระบบสาธารณูปโภค  ใหถู้กสุขลกัษณะ และเพยีงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้ง

สุขา  ท่ีจอดรถ ระบบไฟส่องสวา่ง  ถนน และป้ายบอกทางใหช้ดัเจน 
- จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวไดข้อ้มูลจากอินเตอร์เน็ต โดยการสืบคน้ขอ้มูลจาก

เวบ็ไซตข์องสถานท่ีพกัหรือรีสอร์ท เช่น www.สวนผึ้ง.com    
www.sceneryresort.com  และ www.suanphungresort.com  เป็นตน้ ประกอบกบัการ
สาํรวจเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน พบวา่ เวบ็ไซตข์องหน่วยงานทอ้งถ่ิน ยงัไม่สามารถให้
รายละเอียดเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นใหก้บันกัท่องเท่ียวไดดี้เท่าท่ีควร ดงันั้นหน่วยงานควรขอ
ความร่วมมือไปยงัผูป้ระกอบการเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล และนาํเสนอบนเวบ็ไซต์
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวใชเ้ป็นขอ้มูลในการเตรียมการท่องเท่ียว 
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2. ผูป้ระกอบการ 
- ควรจดักิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวมีการพกัคา้งคืน

ในอาํเภอสวนผึ้งเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพบว่าปัจจุบนันักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการพกัคา้ง
แรมท่ีรีสอร์ท เพียง 1 คืน เพ่ือเป็นการจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเพิ่มจาํนวนการพกัคา้ง ให้
เพิ่มข้ึน เช่น มีการมอบส่วนลด ค่าท่ีพกัเม่ือนกัท่องเท่ียวพกัมากกว่ากว่า 1 คืนข้ึนไป 
เป็นตน้ 

- ควรสร้างความร่วมมือกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ  เพื่อสร้างความเขม้แขง็กบัธุรกิจ โดย
มอบส่วนลด หรือการอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บันกัท่องเท่ียว เช่น การจดัรถรับ 
– ส่ง นกัท่องเท่ียว จากท่ีพกั ไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว หรือร้านอาหาร ท่ีเป็นพนัธมิตร 
เป็นตน้ 

- ควรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการขายกบับตัรเครดิตต่างๆ 
- ควรมีการโฆษณา  หรือประชาสมัพนัธ์ ใหส้ามารถเขา้ถึงไดจ้ากอินเตอร์เน็ต 
- ผูป้ระกอบการด้านท่ีพกั ควรจัดให้มีการจองท่ีพกัล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต  และ

สามารถเขา้ถึงไดจ้ากหลายช่องทาง เช่น Agoda, Ensogo  และ Asia Travel เป็นตน้ 
3. นกัท่องเท่ียว 

- ควรศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีพกั เส้นทางการเดินทาง  และค่าใชจ่้ายก่อน
เดินทางเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการท่องเท่ียว  โดยสามารถศึกษาขอ้มูล
ไดจ้ากอินเตอร์เน็ต วารสารท่องเท่ียว หรือสอบถามจากผูท่ี้เคยเดินทางมาก่อน  เพื่อ
การเตรียมตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ช่วยการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม  โดยการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว  
และควรปฏิบติัตามกฎของแหล่งท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัด 

 


