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Abstract 

 

This research aimed to study the behavior and satisfaction toward the marketing mix of 
Thai tourists who visited Khoa Yai national park, Prachinburi and to study the relationship of the 
tourists’ characteristics toward the marketing mix. The questionnaires were distributed to 400 
Thai tourists who visited Prachinburi province. It was found that, the tourists received tourism 
information mostly from friends, family and relatives at 55.50 percent and the rest 43.54 
percent from online channels. About 98.50 percent travelled by their own vehicles, 98.00 
percent were the independent trip for relaxation. The reasons they chose to visit here were 
due to the close distance from home the rest 46.50 percent and it was the famous destination 
at 49.00 percent. About 82.00 percent of them took 1-3 days for the trip while 82.50 went on 
weekend holidays. For the satisfaction on the marketing mix of (7Ps); product, price, place, 
promotion, personnel, process and physical aspects of the tourists; it was found that price was 
viewed at the highest level while the rest were at high level. This reflected that the tourists 
considered travelling to Khao Yai was worthy on the aspect of price.  

 

Keywords : Behavior Satisfaction Marketing Strategy 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี  และกลยุทธทางการตลาดเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี โดยแจกแบบสอบถามไปยังนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียว              
ในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 400 ราย ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวรับรูขาวสารการทองเท่ียวในครั้งน้ี สวน
ใหญมาจากเพ่ือน ครอบครัว ญาติ รอยละ 55.50 และจากสื่อออนไลน รอยละ 43.54 และเดินทางมาโดยพาหนะ
สวนตัว รอยละ 98.5 ซึ่งเดินทางมาเองแบบอิสระ รอยละ 98 เหตุผลเพ่ือมาพักผอนหยอนใจ รอยละ สาเหตุท่ี
เลือกเพราะระยะทางใกลบาน (รอยละ 46.50) และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง (รอยละ 49) รอยละ 82               
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ใชเวลาในการทองเท่ียว 1-3 วัน ซึ่งเปนวันหยุด เสาร อาทิตย รอยละ 82.50 ความตองการในสวนประสมทาง
การตลาด (7Ps)  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการ และดานกายภาพ ของนักทองเท่ียว พบวาดานผลิตภัณฑท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด และดานอ่ืนๆ 
อยูในระดับมาก ซึ่งแสดงวานักทองเท่ียวเห็นวาการมาเท่ียวเขาใหญมีความคุมคาดานราคา  
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมนักทองเที่ยว, ความตองการ, กลยุทธการตลาด 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือไดวาเปน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประ เทศ ไทย เป นอย า งม าก  เ น่ื อ ง จาก เป น
อุตสาหกรรมท่ีสรางอาชีพ สรางรายได ทําใหเกิด
การจางงาน เกิดการกระจายรายไดไปสูทองถ่ินตาง
ท่ัวภูมิภาคของประเทศ จนนําไปสูการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจภายในประเทศอยางตอเน่ือง  เห็นได
จากรายได ท่ี เ กิดข้ึนจากอุตสาหกรรมการการ
ทองเท่ียว โดยระหวางปพ.ศ.2553-2559 มีรายได
จ า ก ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว อ ยู ร ะ ห ว า ง  904,376 - 
2,155,189 ลานบาท และยังสอดคลองกับจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนจากจํานวน 156,437,103 คน 
ในปพ.ศ. 2553  เพ่ิมเปน 265,387,106 คน ในป
พ.ศ.  2559  สงผลใหภาครัฐ สนับสนุนและสงเสริม
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559)  ซึ่งประเทศไทยถือ
ไดวาเปนประเทศท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว
มาก จากการจัดอันดับของ World Economic 
Forum ทางดานประสิทธิภาพของการตลาด
ประเทศในการดึงดูดนักทองเ ท่ียวในป  2558 
ประเทศไทยมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเปนอันดับ
ท่ี 23 จาก 141 ประเทศท่ัวโลก (แผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี 2, 2560) โดยเปนท่ี
ยอมรั บ ว า มี แหล งท อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี อุ ดมสม บู รณ
หลากหลาย ท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ และท่ีถูกมนุษยสรางข้ึน มีอาหารให
เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ มีการคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย มีประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตของคนใน

ชุมชนท่ีมีความเปนเอกลักษณ ท่ีไม เหมือนใคร            
ซึ่ง ถือเปนสิ่ งจูงใจนักทองเ ท่ียวท้ังสิ้น ปจจุ บัน
นักทองเท่ียวเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวไปจากเดิมเปนเปนอยางมาก  สวนหน่ึง
หันมาใหความนิยมการทองเท่ียวแบบเฉพาะทาง
มาก ข้ึน  เ ช น  การท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ วศ  ( Eco 
Tourism)  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การทองเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure 
Tourism) เปนตน สงผลใหหนวยงานภาครัฐให
ความสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภคมากข้ึน  โดยมีการ
คาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา กลุมนักทองเท่ียว
เชิงกีฬา กลุมนักทองเท่ียวเชิงนิเวศและสิ่งแวดลอม  
และกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จะมีอัตราการ
เติบโตเพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะ
เกิดแกอุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทยในอนาคต
ตอไป    
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 
เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอีกรูปแบบหน่ึงท่ี
ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว  โดยมีธรรมชาติ
เปน เอกลักษณ  เนนการ เดินทางไปยั งแหล ง
ธรรมชาติ โดยไมใหเกิดการรบกวนหรือทําความ
เสียหายแกธรรมชาติ ใหนักทองเท่ียวเกิดการเรียนรู
มีจิตสํานึกรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
ซึ่งการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีกิจกรรมมากมายให
นักทองเท่ียวไดสัมผัส เชน การเดินตามเสนทาง
ธรรมชาติ การสองสัตว การข่ีจักรยานเท่ียวชม               
ภูมิประเทศ การกางเต็นทพักแรม (สํานักงาน
ประชาสัมพันธเขต 1 ขอนแกน, 2559) ซึ่งแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ จะจํากัดวงเฉพาะท่ีเปนแหลง
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ธรรมชาติเทาน้ัน ไดแก อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน 
เขตรักษาพันธุสัตวปา และแหลงสงวนธรรมชาติ 
เปนตน   
 จังหวัดปราจีนบุรี ถูกกําหนดใหอยูในเขต
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  ตามการกําหนด
พ้ืนท่ีการบริหารงานของสํานักบริหารยุทธศาสตร  
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดมีการกําหนดแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดไวอยางชัดเจน จากยุทธศาสตรท่ี 2              
มีการกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว 
สินคา และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุม
จังหวัด ประกอบการกับ พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรของ
จังหวัดซึ่งเอ้ืออํานวยตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปน
อยางมาก เพราะเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปามากท่ีสุด
จังหวัดหน่ึงในประเทศ อยู ในเขตท่ีเ ช่ือมตอกับ
อุทยานแหงชาติ ท่ี เปนมรดกโลก เชน อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยาน
แหงชาติปางสีดา  มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
อ่ืนอีกมากมาย นอกจากน้ันยังมีแหลงวัฒนธรรม 
โบราณสถานตางๆ มากมาย นอกจากน้ีในชวงป 
พ.ศ. 2555 - 2559 มีนักทองเท่ียวเดินทางมา
ทองเ ท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี เ พ่ิมมากข้ึนเปน
จํานวน 852,772 - 1,276,373 คน ซึ่งถือเปน
โอกาสท่ีดีในสําหรับผูประกอบการในจังหวัด
ปราจีนบุรี ท่ีทําธุรกิจเก่ียวของกับการทองเท่ียว             
เ ชิงนิ เวศท่ีจะพัฒนาธุรกิจของตนใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด  ผูประกอบการธุรกิจดานการ
ทองเท่ียวจึงจําเปนศึกษาขอมูลปจจัยทางดาน
การตลาดตางๆ ใหครอบคลุม เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวใหได
ตามท่ีคาดหวังไว   
 จากขอมูลท่ีไดกลาวไวขางตน จึงทําให            
ผู วิจัยทําการศึกษากลยุทธทางการตลาดเพ่ือการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติ 
เขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือคนหากลยุทธทาง

การตลาด ท่ีสอดคล องกับความตองการและ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียว อันจะกอใหเกิดความ
พึงพอใจจากการเดินทางทองเท่ียว ซึ่งสงผลตอการ
ตัดสินใจทองเท่ียวซ้ําข้ึนอีกในครั้งตอไป   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียว

เ ชิงนิ เวศในอุทยานแห งชาติ เขาใหญ  จั งหวัด
ปราจีนบุรี  

2. เพ่ือศึกษากลยุทธทางการตลาดในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในอุทยานแหงชาต ิ  
เขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม

และความตองการของนักทองเ ท่ียวท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติเขาใหญ เพ่ือ
นําไปสูกลยุทธทางการตลาดเพ่ือการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
จังหวัดปราจีนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม  2558 – 
กันยายน 2560 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) ในรูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey research) เครื่องมือท่ีใชในการ
จัดทําโครงงานพิเศษครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม            
ท่ีสรางข้ึนจากขอมูลท่ีไดจากผลงานวิจัย เอกสาร
ตางๆท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี เว็บไซตตางๆ 
เ พ่ือทําการ เ ก็บรวบรวมขอมูลการทองเ ท่ียว           
แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและ
สังคม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) ใชวิธีการหาคาความถ่ี 
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(Frequency) แลวทําการสรุปออกมาเปนคารอยละ 
(Percentage) 

ส ว น ท่ี  2 ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) 
แ ล ว ทํ า ก า ร ส รุ ป อ อ ก ม า เ ป น ค า ร อ ย ล ะ 
(Percentage) 

สวนท่ี 3 ความตองการของนักทองเท่ียว
ในดานปจจัยการตลาดของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะ
ของขอคําถามประกอบดวยขอความท่ีเปนการให
ความสําคัญในแตละเรื่อง แตละคําถามมีคําตอบ          
ใหเลือกเปนมาตราสวน (Rating scales) 5 ระดับ 
ไดอธิบายการใชมาตรวัดแบบลิเคิร ท (Likert’s 
scale) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช            
ในการวิจัย ไดแก การตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา (content validity) จากผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน และการตรวจสอบคาความเช่ือมั่น 
(reliability) โดยทดสอบ (Try-out) กับกลุมท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .77 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1) คาความถ่ี (Frequency) และ

อัตราสวนรอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบาย

คาความถ่ี และคารอยละของขอมูล ท่ีได จาก
แบบสอบถาม  ตอน ท่ี  1 ข อมู ล พ้ืน ฐานของ
นักทองเท่ียวผูตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 
ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
เดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี  

2)  คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพ่ือใช
อธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 3 ความตองการของนักทองเท่ียวในดาน
ปจจัยการตลาดของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 

สรุปผลการวิจัย 
นักทองเท่ียว สวนใหญเปนเพศหญิง อยู

ในชวงอายุ 20-30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
มีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง ประกอบอาชีพเปน
พนักงานบริษัทอกชน  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 
บาทข้ึนไป ไดรับขอมูลขาวสารการทองเท่ียวในครั้ง
น้ีจาก  พอ  แม  ญาติ  และเ พ่ือน  ส วนใหญมี
วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียวในครั้งน้ี
เพ่ือมาพักผอนหยอนใจ มาทองเท่ียวในครั้งน้ีเปน
เพราะความมีช่ือเสียงของสถานท่ีทองเท่ียว และใช
ระยะเวลาในการทองเท่ียวตอครั้งๆ ละ 1-3 วัน          
ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ชาย 194 48.50 

หญิง 206 51.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศมีสัดสวนใกลเคียงกัน เปน
เพศหญิง รอยละ 51.50 เพศชาย รอยละ 48.50  
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ตารางท่ี 2  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ (%) 

20-30 ป 178 44.50 

31-40 ป 120 30.00 

41-50 ป 68 17.00 

51-60 ป 26 6.50 

61 ปข้ึนไป 8 2.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีอายุ 20-30 ป รอยละ 44.50 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป รอยละ 30.00 อายุ 41-50 ป รอยละ 17.00 
อาย ุ51-60 ป รอยละ 6.50 และอายุ 61 ปข้ึนไป รอยละ 2.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

โสด 218 54.50 

สมรส 170 42.50 

หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 12 3.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ  สวนใหญ               
มีสถานภาพโสด รอยละ 54.50 รองลงมาคือสถานภาพสมรส รอยละ 42.50 และสถานภาพหยาราง/หมาย/
แยกกันอยู รอยละ 3.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 140 35.00 

ปริญญาตร ี 194 48.50 

สูงกวาปริญญาตร ี 66 16.50 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษาสวนใหญ                 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 48.50 รองลงมาคือระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 35.00 
และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 16.50 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 5  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

นักเรียน/นักศึกษา 62 15.50 

ธุรกิจสวนตัว 70 17.50 

พนักงานบริษัทเอกชน 152 38.50 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 64 16.00 

รับจางท่ัวไป 34 8.50 

เกษตรกร 6 1.50 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ลูกจางของรัฐ,แมบาน, ขาราชการบําเหน็จ 12 3.00 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ สวนใหญเปน

พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 38.50 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 17.50 อาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 16  อาชีพนักเรียน/นักศึกษารอยละ 15.50 อาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 8.50 อาชีพอ่ืนๆ   
รอยละ 3.00 และอาชีพเกษตรกร รอยละ 1.50 ตามลําดับ   
 
ตารางท่ี 6  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ภาคเหนือ 12 3.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68 17.00 

ภาคกลาง 176 44.00 

ภาคตะวันออก 122 30.50 

ภาคตะวันตก 10 2.50 

ภาคใต 12 3.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภูมิลําเนา สวนใหญอยู
ภูมิลําเนาภาคกลาง จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมาคือภาคตะวันออก จํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 30.50 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ภาคใต จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 3.00 ภาคเหนือ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และภาคตะวันตก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
2.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได 
 

รายได จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวา 9,000 บาท 80 20.00 

9,001 - 15,000 บาท 80 20.00 

15,001 - 20,000 บาท 54 13.50 

มากกวา 20,000 บาท 186 46.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดสวนใหญมีรายได
มากกวา 20,000 บาท รอยละ 46.50 รองลงมาคือรายไดต่ํากวา 9,000 บาท รอยละ 20 รายได 9,001-15,000 
บาท รอยละ 20 และรายได 15,001-20,000 บาท รอยละ 13.50 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 8  ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียวจําแนกตามแหลงขอมูลรับรูขาวสาร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

แหลงขอมูลรับรูขาวสารการทองเท่ียวในคร้ังนี้ จํานวน (คน) รอยละ (%) 
วารสาร,นิตยสาร,หนังสือพิมพ 66 11.04 
เอกสาร,แผนพับ,ใบปลิว 22 3.68 
เพ่ือน ครอบครัว ญาติ 222 37.12 
วิทยุ 8 1.34 
คําบอกกลาวจากคนรอบ 88 14.72 
โทรศัพท,SMS 2 0.33 
สื่อออนไลน, อินเตอรเน็ต 174 29.10 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) มาบอย, เท่ียวบานเพ่ือน 16 2.67 
รวม 598 100 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว จําแนกตามแหลงขอมูลรับรู

ขาวสารการทองเท่ียวในครั้งน้ี สวนใหญมาจากเพ่ือน ครอบครัว ญาติ รอยละ 55.50 และมาจากสื่อออนไลน    
คิดเปนรอยละ 43.54  
 
ตารางท่ี 9  ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามยานพาหนะท่ีใชเดินทางมาทองเท่ียวในครั้งน้ี 
ยานพาหนะท่ีใชเดินทางมาทองเท่ียวในคร้ังนี ้ จํานวน (คน) รอยละ (%) 
พาหนะสวนบุคคล 394 98.50 
รถไฟ 4 1.00 
รถโดยสารประจําทาง - - 
รถเชา 2 0.05 
รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 9 พบวา ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามยานพาหนะท่ีใชเดินทางมา
ทองเท่ียวในครั้งน้ี สวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวดวยยานพาหนะสวนบุคคล 98.50  

 
ตารางท่ี 10 ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามวัตถุประสงคในการเดินทางมา ทองเท่ียวในครั้งน้ี 
 

วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียวในคร้ังนี ้ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

เพ่ือพักผอนหยอนใจ 374 93.50 

เพ่ือศึกษาหาความรู 52 13.00 

เพ่ือเยี่ยมเยียนญาติพ่ีนอง 6 1.50 

เพ่ือรักษาสุขภาพ 52 13.00 

เพ่ือการประชุมสัมมนา 6 1.50 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) อยากมา 4 1.00 
 

จากตารางท่ี 10 พบวา ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามวัตถุประสงคในการเดินทางมา
ทองเท่ียวในครั้งน้ี สวนใหญเพ่ือพักผอนหยอนใจ รอยละ 93.50  

 
ตารางท่ี 11  ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามเหตุผลท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในครั้งน้ี 
 

เหตุผลท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในคร้ังนี้ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ระยะทางใกลบาน 186 46.50 

สถานท่ีทองเท่ียวมีช่ือเสียง 196 49.00 

มาตามคําบอกกลาว 56 14.00 

ประหยัดคาใชจาย 72 18.00 

อ่ืนๆ(โปรดระบุ) พักสมอง, อยากมาเฉยๆ, ตามแผนการ, สัมผัสธรรมชาติ, 

ชอบสถานท่ีไมไกลกรุงเทพไมไกลมากเกินไป, สถานท่ีกวางขวาง เปลี่ยน

บรรยากาศ, ชักชวนกันกับเพ่ือน, อากาศดี 

 

34 

 

8.50 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามเหตุผลท่ีเดินทางมาทองเท่ียว 
ในครั้งน้ี สวนใหญมาเพราะสถานท่ีทองเท่ียวมีช่ือเสียง รอยละ 49.00 และระยะทางใกลบาน รอยละ 49.50  
  
ตารางท่ี 12  ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียวครั้งน้ี 
 

ระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียวคร้ังนี้ จํานวน (คน) รอยละ (%) 
นอยกวา 1 วัน 64 16.00 
1-3 วัน 328 82.00 
3 วันข้ึนไป 8 2.00 
รวม 400 100 



9 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามระยะเวลาในการทองเท่ียวครั้งน้ี 
สวนใหญคือ 1-3 วัน เปนรอยละ 82.00  

 
ผลการศึกษาในสวนของความตองการของนักทองเท่ียวในดานปจจัยการตลาดของการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมนักทองเท่ียวอุทยานแหงชาติเขาใหญในจังหวัดปราจีนบุรี  
 

ตารางท่ี 13  แสคงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการในดานปจจัยการตลาดของการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ความตองการดานปจจัยการตลาด Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ 4.26 0.73 มากที่สุด 
1)  สถานที่ทองเที่ยวมีความเปนเอกลักษณดึงดูดใจ เชน ความสวยงาม ความ 
     อุดมสมบูรณของธรรมชาติ มีชื่อเสียง 

4.25 0.74 มากที่สุด 

2)  ความหลากหลายของกิจกรรม เชน ปนจักรยาน สองนก เดินปา 3.85 0.91 มาก 
 

ดานราคา 
3.86 0.81 มาก 

3)  ความเหมาะสมของคาบริการที่พัก (คาเชาเต็นท)  3.85 0.81 มาก 
4)  ความเหมาะสมของราคาสินคาที่จัดจําหนายในสถานที่ทองเที่ยว เชน ราคาอาหารและ 
     เคร่ืองด่ืม 
 

3.81 0.82 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.19 0.71 มาก 
5)  เสนทางในการเดินทางมาสถานที่ทองเที่ยวมีหลายเสนทาง 4.18 0.71 มาก 
6)  สามารถคนหาขอมูลสถานที่ทองเที่ยวผานส่ือหลากหลายประเภท เชน โฆษณา  
     อินเตอรเน็ต แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 
 

4.09 0.83 มาก 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.60 0.94 มาก 
7)  มีการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมใหทานสนใจเดินทางมาทองเที่ยว เชน บัตรสวนลด   
     รานคาภายในสถานที่มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยว 

3.59 0.94 มาก 

8)  มีการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวอยาง 
     ตอเนื่อง ผานโทรทัศน,อินเตอรเน็ต, ปายโฆษณา 

3.73 
 

0.92 
 

มาก 
 

 

ดานบุคลากร 
3.87 0.81 มาก 

9)  เจาหนาที่คอยใหบริการแนะนําขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวเปนอยางดีและ 
     มีอัธยาศัยดี 

3.87 1.00 มาก 

10) สถานที่ทองเที่ยวมีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ 
 

3.81 0.93 มาก 

ดานกระบวนการ 3.81 0.90 มาก 
11) มีการใหความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะสม 3.80 0.90 มาก 
12) มีการบริการรานอาหารและเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสม 
 

3.75 0.83 มาก 

ดานกายภาพ 3.87 0.89 มาก 
13) ส่ิงแวดลอมภายในสถานที่ทองเที่ยวมีความสะอาด และเหมาะสม เชน สถานที ่  
     ทองเที่ยว สถานที่จอดรถ หองน้ํา สภาพอากาศสดชื่น 

3.86 0.89 มาก 

14) สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย และอยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยว 4.00 0.77 มาก 
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จากตารางท่ี 13 พบวา นักทองเท่ียวมีระดับ

ความตองการดานสถานท่ีโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.26 
อยูในระดับมากท่ีสุด สวนความตองการดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  
ดานบุคลากรดานกระบวนการ ดานกายภาพ อยูใน
ระดับมาก  
 

อภิปรายการวิจัย 
 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป มีสถานภาพโสด              
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน มีภูมิลําเนาภาคกลาง และมีรายได
มากกวา 20,000 บาท สอดคลองกับ นิฤมน คําเอ่ียม 
(2553) ท่ี ไดศึกษาเรื่องแนวโนมพฤติกรรมการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิงมีอายุระหวาง 20-29 ป มีสถานะภาพโสด            
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท 
สวนพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวในครั้ง
น้ีสวนใหญไดรับขาวสารจากเพ่ือน,ครอบครัว,ญาติ          
มียานพาหนะท่ีใชในการเดินทางมาทองเท่ียวในครั้งน้ี
โดย คือ ยานพาหนะสวนบุคคล มีรูปแบบการเดินทาง
มาทองเท่ียวในครั้งน้ีแบบอิสระ คือวางแผนดวยตนเอง 
มีวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียวในครั้งน้ี  
เพ่ือพักผอนหยอนใจ  มีเหตุผลท่ีเดินทางมาทองเท่ียว
ในครั้งน้ี เพราะสถานท่ีทองเท่ียวมีช่ือเสียง มีบุคคล          
ท่ีรวมเดินทางมาทองเท่ียวในครั้งน้ี คือ ครอบครัว            
มีคาใชจายโดยประมาณในการทองเท่ียวในครั้งน้ี/คน 
คือ 1,500 - 2,000 บาท  มีระยะเวลา การทองเท่ียว
ในครั้งน้ีจํานวน 1-3 วัน และมีวันท่ีนิยมมาทองเท่ียว 
คือ วันเสาร-อาทิตย สอดคลองกับ สุนิษา เพ็ญทรัพย 
และปวันรัตน  แสงสิริ โรจน .  (2555) ท่ีไดศึกษา 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย
ตอการมาทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา บอนํ้าพุ
ร อนรั กษะวาริ น  อํ า เภอ เมื อ ง  จั งห วัด ระนอง 

วัตถุประสงคสวนใหญของทองเท่ียวในครั้งน้ี คือ เพ่ือ
พักผอนหยอนใจ รูปแบบการทองเท่ียวสวนใหญ
เดินทางทองเท่ียวกับเพ่ือน/ครอบครัว วันท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวเปนวันหยุดสุดสัปดาห ใชระยะเวลาในการ
ทองเท่ียวสวนมากแบบเท่ียวในวันเดียว รองลงมา  
คางคืน 1 คนื และเดินทางโดย ยานพาหนะสวนบุคคล
และสอดคลองกับ พิรานันท  นายอง (2553) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัด
สุโขทัย  มีวัตถุประสงคเพ่ือพักผอน จัดการในการ
ทอง เ ท่ียวด วยตนอง เดินทางมาทอง เ ท่ียว กับ 
ครอบครัวญาติพ่ีนอง ดวยยานพาหนะสวนบุคคล             
มีระยะเวลาการทองเท่ียวประมาณ 2 วัน 
 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑทางการ
ทองเท่ียว (Positioning)  ตลาดการทองเท่ียวถือเปน
อุตสาหกรรมการบริการ ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดทําการ
วางแผนการตลาด 7P (Marketing Mix) ในดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ตัวผลิตภัณฑเปนสิ่งแรกๆ ท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจใชสินคาหรือบริการในท่ีน้ีผลิตภัณฑ
จะอยูในรูปแบบของสถานท่ีทองเท่ียว คือ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ พ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรีเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวมีความเปนเอกลักษณดึงดูดใจ มีความ
สวยงามและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ จึงทําให
สถาน ท่ีท อ ง เ ท่ี ย วมี ช่ื อ เ สี ย ง ท้ั งทา งด านความ
หลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสามารถ
ตอบสนองตอกลุ ม นักทอง เ ท่ียวทางธรรมชาต ิ          
ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 
80) ท่ีศึกษาเรื่องกลยุทธดานผลิตภัณฑประกอบดวย
ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การบรรจุ
ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ บริการ คุณภาพ ลักษณะ
นวัตกรรม ผลิตภัณฑควบ ความแตกตางทางการ
แขงขัน (Competitive Differentiation) ดาน
ผลิตภัณฑ  บริการ  พนักงาน ภาพลักษณ  จาก
ขอเสนอแนะท่ีพบจากการเก็บขอมูล พบวา ควรคง
สภาพทรัพยากรใหมีความสมบูรณตามธรรมชาติ และ
ควรมีการจํากัดจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ือไมใหเกินขีด
ความสามารถการรองรับของพ้ืนท่ีและไมเบียดเบียน
ทรัพยากร สอดคลองกับ อภิญญา สุดสายธง (2553) 
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ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ท่ีมีตอ
ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กลาววา เพ่ือให
นักทองเท่ียวมี ความประทับใจมากในสวนของความ
อุดมสม บูรณ ขอ งธ ร รมชาติ  แ ล ะการ จั ด ท่ี น่ั ง
รับประทานอาหาร แตควรมีการปรับทัศนียภาพเพ่ือ
ความรมรื่นและสวยงามโดยการปลูกตนไมและชวยกัน
รักษาทรัพยากร และสอดคลองกับ วิธาน จีนาภักดิ์ 
(2555) ท่ีศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีตออุทยานแหงชาตินํ้าตกเอราวัณ จังหวัด
กาญจนบุรี กลาววา ควรชวยกันทํานุบํารุง อุทยาน
แหงชาตินํ้าตกเอราวัณเพ่ือคงสภาพความเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวแหงธรรมชาติไวใหคงเดิมมากท่ีสุด เพ่ือ
รักษาความเปนเอกลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว 
 ดานราคา (Price) ความเหมาะสมของ
คาบริการท่ีพักอยู ความเหมาะสมของราคาสินคาท่ีจัด
จําหนายในสถานท่ีทองเท่ียว เชน ราคาอาหารและ
เครื่องดื่ม ผลการสํารวจพบวานักทองเท่ียวสวนใหญท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวเปนผูมีรายไดมากกวา 20,000 
บาท และมีความพิถีพิ ถันเรื่องค าใชจ ายในการ
ทองเท่ียวทําใหมีคาใชจายในการทองเท่ียวในครั้งน้ี/
คน 1,000-1,500 บาท และมีระยะเวลาในการ
เดินทางมาทองเท่ียวในครั้งน้ี 1-3 วัน ดังน้ัน เพ่ือให
นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ควรมีการกําหนด
ราคาของกิจกรรมและคา เชาอุปกรณใหมีความ
เหมาะสมกับคาใชจายของนักทองเท่ียวท่ีคอนขาง
ประหยัดและควรมีมาตรฐานการเสียคาบริการใหมี
ความเทาเทียมกันของนักทองเท่ียวซึ่งสอดคลองกับ 
อภิญญา สุดสายธง (2553) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี  กลาววาสถานท่ีทองเท่ียวมีราคาสินคา ท่ี
คอนขางสูง นักทองเท่ียวสวนใหญมีรายไดคอนขางสูง 
และมีคาใชจายในการทองเท่ียว 1,001-3,000 บาท 
จึงควรมีการกําหนดราคาสินคาใหมีความเหมาะสม 
และสอดคลอง ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก (2557)               
ท่ีศึกษาเรื่องกลยุทธการสงเสริม การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ บอนํ้าพุรอนพระรวง ตําบลลานดอกไม อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร กลาววา การกําหนดราคา
คาบริการอาหารและเครื่องดื่มในแหลงทองเท่ียวใหมี

ความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับคาใชจายและ
อรรถประโยชนของสินคาและบริการ   
 ด านช อ งทางการจั ดจํ าหน าย  ( Place) 
แบงเปนเสนทางการเดินทางมาทองเท่ียวมีหลาย
เสนทาง และความสามารถในการคนหาขอมูลแหลง
ท อ ง เ ท่ี ย ว ผ า น สื่ อ ห ล าก ห ล า ย ป ระ เ ภ ท  เ ช น 
อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ 
จดหมาย แผนพับ โดยนักทองเท่ียวสวนใหญไดรับ
ขอมูลจากเพ่ือน ครอบครัว ญาติ ซึ่งจะเห็นไดวาเปน
ชองทางการจัดจําหนายแบบปากตอปาก (Word of 
Mouth) ดังน้ัน ควรมีการบริการท่ีดีและประทับใจ 
เพ่ือเปนการดึงดูดใหกลับมาใชบริการซ้ําและมีการ
บอกตอ จากขอเสนอแนะ ควรมีการจัดทําเว็บไซตให
ครอบคลุมตอการสืบคนขอมูล เ ก่ียว กับสถานท่ี
ทองเ ท่ียว ซึ่ งสอดคลองกับ กรองจิต ครองแกว  
(2554) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอ
นํ้าพุรอนพระรวง จังหวัดกําแพงเพชร กลาววา
นักทองเท่ียวสวนใหญรับขอมูลมาจากคนรูจัก และมี
การบอกกลาวกัน ดังน้ันหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ
ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธสถานท่ี
ทองเ ท่ียวใหมากข้ึนและสอดคลองกับ ฉัตรชนก 
มหัทธนวรกนก : (2557) ท่ีศึกษาเรื่องกลยุทธการ
สงเสริมการทองเท่ียว เชิงสุขภาพ บอนํ้าพุรอนพระรวง 
ตําบลลานดอกไม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
กลาววาควรมีการ จัดจําหนายบริการการทองเท่ียวท้ัง
ทางตรงโดยผานเจาหนาท่ี เว็บไซต และทางออมโดย
ผานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ด า น ส ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ( Promotion) 
แบงเปนมีการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมใหทานสนใจ
เดินทางมาทองเท่ียว เชน บัตรสวนลด รานคาภายใน
สถานท่ีมีสวนชวยในการสงเสริมการทองเท่ียว และ
การประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวและกิจกรรมเพ่ือ
ดึงดูดใจนักทองเท่ียวอยางตอเน่ือง เชน โทรทัศน 
อินเทอร เ น็ต ปายโฆษณา อยู ในระดับมาก โดย
วิเคราะหจากพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมีรูปแบบการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบอิสระมีบุคคลท่ีรวมเดินทาง
มาทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมากับครอบครัว ญาติ 
และมีคาใชจายในครั้งน้ี/คน 1,000-1,500 บาท ดังน้ัน
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จึงควรมีการจัดแพ็กเกจสําหรับครอบครัวและกลุม
เพ่ือนโดยเนนความคุมคาเชน คาเขาใชบริการ หรือ  
คาเชาอุปกรณ สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ (2541 : 80) ท่ีกลาววา กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดวย
การโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริม
การขาย การใหขาว และการประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง เชน พนักงานขายจะกําหนดวัตถุประสงคใน
การขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการตัดสินใจ
ซื้อ และยังสอดคลองกับ Kotler (2003 อางอิงใน      
ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) เครื่องมือการติดตอสื่อสาร
ทางการตลาด เพ่ือแจงขาว จูงใจตลาด สรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อของตลาด โดยรวบรวมวิธีการ
หลากหลายของการสื่อสารตลาดตางๆ ไมวาจะผาน
การโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคลากร กิจกรรม
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ ท้ังทางตรงสู
สาธารณะและทางออมผานสื่อ เพ่ือใหเกิดพฤติกรรม 
การซื้อตามมา 
 ดานบุคลากร (People) นักทองเท่ียวมี
ความพึงพอใจโดยรวมดานบุคลากรอยูในระดับมาก 
แบงเปนเจาหนาท่ีคอยใหบริการแนะนําขอมูลของ
สถานท่ีทองเท่ียวเปนอยางดีและมีอัธยาศัยดีอยูใน
ระดับมาก และสถานท่ีทองเท่ียวมีจํานวนเจาหนาท่ี
เ พียงพอตอการใหบริการอยู ในระดับมาก โดย
วิเคราะหจากพฤติกรรมของนักทองเท่ียวสวนใหญ
เดินทางมากับครอบครัว ญาติพ่ีนอง เพ่ือน และนิยม
เดินทางมาทองเท่ียวใน วันเสาร-อาทิตย ดังน้ัน ควรมี
การเพ่ิมจํานวนบุคลากรเปนพิเศษในวันดังกลาวและ
ควรเนนการบริการดวยความเต็มใจเหมือนดั่งคนใน
ครอบครัว พูดจาสุภาพและเปนกันเอง ซึ่งสอดคลอง
กับ วิธาน  จีนาภักดิ์  (2555) ท่ีศึกษาเรื่องความ               
พึงพอใจของนักทองเ ท่ียวชาวไทยท่ีมีตออุทยาน
แหงชาติ นํ้าตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา
บุคลากรตอนรับนักทองเ ท่ียวเปนอยางดี  มีการ
นําเสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวใหแก
นักทองเท่ียว เปนสิ่งสําคัญสําหรับการสรางความ          
พึงพอใจและดึงดูดนักทองเท่ียวใหมีความสนใจ และ
สอดคลองกับ สุนิษา เพ็ญทรัพย และปวันรัตน แสงสิริ

โรจน (2555) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความ            
พึงพอใจของนักทองเท่ียวไทยตอการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ กรณีศึกษา บอนํ้าพุรอนรักษะวาริน อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญ             
มีความพึงพอใจในดานบุคลากรระดับมาก ซึ่งบุคลากร
มีความเต็มใจใหบริการดวยความสุภาพออนโยน มีการ
ให รายละ เ อียด เ ก่ียวกับสถาน ท่ีท อง เ ท่ียวและ
คําแนะนําในเรื่องตางๆ ใหแกนักทองเท่ียว นอกจากน้ี
ความมีอัธยาศัยไมตรี ผนวกกับความรูเก่ียวกับการ
ใหบริการเปนสิ่งท่ีพึงมีในบุคลากรหน่ึงคน ดังน้ันการ
ฝกอบรมใหบุคลากรมีความสมบูรณในดานน้ีเปนสิ่ง
สํ าคัญ และอีกนัยห น่ึง นับเปนการ เสริ ม ทักษะ
ความสามารถการบริการแกตัวบุคลากรเอง สอดคลอง
กับ ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง            
กลยุทธการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ บอนํ้าพุ
รอนพระรวง ตําบลลานดอกไม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร กลาววา ควรมีการอบรมสงเสริมบุคลากร
ใหมีความรูดานการทองเ ท่ียว มีความรูดานการ
ใหบริการขอมูลการทองเท่ียวสามารถแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวและกิจกรรมไดอยางถูกตองและสะดวกตอ
ความตองการของนักทองเท่ียว 
 ดานกระบวนการ (Process) นักทองเท่ียว  
มีความพึงพอใจโดยรวมดานกระบวนการอยูในระดับ
มาก แบงเปนการใหความรูเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว 
ท่ีเหมาะสม และมีการบริการรานอาหารและเครื่องดื่ม
ท่ีเหมาะสมในระดับมาก โดยวิเคราะหจากพฤติกรรม
ของนักทองเท่ียวมีแหลงการรับรูขอมูลท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวอันดับตนๆ คือ ชองทาง
อินเตอรเน็ตและสื่อออนไลน ซึ่งการรับรูขอมูลถือเปน
กระบวนการกอนการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว  
จึ งควรมีการ ช้ีแจงรายละเอียดเ ก่ียวกับสถานท่ี
ทองเท่ียว กิจกรรมการบริการ ราคาของการใชบริการ 
ท่ีชัดเจน เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวตัดสินใจเดินทางมา
ทองเ ท่ียวเ พ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการสรางความ
ประทับใจในการใหบริการ เชน ลดการรอคอย บริการ
ดวยอัธยาศัยไมตรี เพราะการบริการท่ีดี สามารถรักษา
ฐานลูกคาเกาและเปนการเพ่ิมฐานลูกคาใหมไดอีก 
ทางหน่ึง สอดคลองกับ จิตตินัน เดชะคุปต (2549 : 7 
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อางใน กัณคริษฐา แสวงกิจ, 2554) ไดอธิบายทฤษฎี
เก่ียวกับการใหบริการ ไดกลาววา การบริการไมใชสิ่ง 
ท่ีมีตัวตน แตเปนกระบวนการหรือกิจกรรมตางท่ี
เกิดข้ึน จากการปฏิสัมพันธระหวางผู ท่ีตองการใช
บริการ (ผูบริโภค ลูกคา ผูรับบริการ) กับผูใหบริการ 
(เจาของกิจการพนักงานการบริการระบบการจัดการ) 
โดยธุรกิจจะมุงเนนการกระทําท่ีตอบสนองความ
ตองการของลูกคา อันไปสูความพึงพอใจในการใช
บริการ 
 ดานกายภาพ (Physical) นักทองเท่ียวมี
ความพึงพอใจโดยรวมดานกายภาพอยูในระดับมาก 
แบงเปนสิ่งแวดลอมภายในสถานท่ีทองเท่ียวมีความ
สะอาด และเหมาะสม เชน สถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ี
จอดรถ หองนํ้า สภาพอากาศสดช่ืน สถานท่ีจอดรถมี
ความปลอดภัย และอยูใกลกับสถานท่ีทองเท่ียวอยูใน
ระดั บมาก  โ ดย วิ เ คร า ะห จ า กพฤติ ก ร รมของ
นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวโดยเปน
แบบอิสระ คือยานพาหนะสวนบุคคล ดังน้ันควรมีการ
จํากัดจํานวนนักทองเท่ียวใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท้ังน้ี 
การจํากัดนักทองเท่ียวใหอยูในเกณฑขีดความสามารถ
การรองรับนักทองเท่ียวของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน หองนํ้า สถานท่ีจอดรถ รานอาหาร
หรือแมแตอาคารรับรองซึ่ ง เปนการช วยรักษา
สภาพแวดลอม ไมใหเกิดความแออัด และเอ้ือพ้ืนท่ีแก
สัตวปาท่ีออกมาหากินในยามวิกาล สอดคลองกับ 
Kotler (2003 อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ
สวนประกอบขององคกรการบริการท่ีลูกคาสัมผัสได
และสงผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผูใชบริการ 
สวนใหญเปนการสรางสภาพแวดลอม การสราง
บรรยากาศ การเลือกใชแสง สี และแสงภายในราน    
ท่ีคุณภาพเหมาะสมตอความพึงพอใจของลูกคา     
และยังสอดคลองกับทฤษฎีเ ก่ียวกับการจูงใจของ   
มาสโลว (อางอิงใน ทิพวรรณ  พุมมณี, 2544 : 38-39) 
ท่ีอธิบายความตองการดานความปลอดภัย (Safety 
Needs) ไววาเมื่อความตองการดานรางกายไดรับการ
ตอบสนองแลว และท่ีเหนือกวาคือความตองการดาน
ความปลอดภัย เชน ความมั่นคงในดานการงาน ความ

มั่นคงในดานการเงิน ความปลอดภัยในชีวิตตางๆ            
ยังสอดคลองกับ พิมพาพร งามศรี วิเศษ (2555)           
ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวสวนสัตวดุสิตและ
สวนสัตวซาฟารีเวิลดของนักทองเท่ียว พบวา ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในเรื่องหองนํ้ามี
ความเพียงพอ สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย สถานท่ีจอดรถสามารถเขาถึงสวนสัตวไดงาย 
มีท่ีน่ังพักผอนและมีสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเสนทางการ

ทองเ ท่ียวในพ้ืนท่ีใกล เคียง ท่ี เ ช่ือมโยงกับสินค า
การเกษตร รานจําหนายของท่ีระลึก โอทอป สินคา
เดนท่ีเปนเอกลักษณใน จังหวัดปราจีนบุรี 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี  

3. หนวยงานภาครัฐ ควรนําผลการวิจัยไปใช
ในการสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการของธุรกิจ
การทองเ ท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
จังหวัดปราจีนบุรี  

4. ผูประกอบการธุรกิจ ควรนําผลวิจัยดาน
คุณภาพการบริการไปพัฒนาการบริการใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึง
พอใจสูงสุดและจัดทําเปนมาตรฐานการใหบริการ
ตอไป 
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