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ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออมัพวา 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

SATISFACTION OF ECOTOURISM TOURISTS USING HOMESTAY 
IN AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKHRAM PROVINCE 

วลญัช์รัช วรวลัยรัตน์ 1   ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน

รูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี          
1.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย  ์
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์ อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ อมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยศึกษาจากผลวเิคราะห์ท่ีเป็นไปตามกรอบแนวคิดและระเบียบวิธี
วิจยั ซ่ึงมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบ
โฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane โดยก าหนด
ความเช่ือมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5%  โดยรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท่ีไดม้า
จากการสุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง จากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวในเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัสมุทรสงครามดงัน้ี ตลาดน ้ าอมั 
พวา จ  านวน 200 ชุด อุทยานแห่งชาติ ร.2 จ านวน 100 ชุด และวมัอมัพวนัเจติยาราม จ านวน 
100 ชุด 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมุติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดย
ใช ้ANOVA เพื่อหาค่า T-Test / F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) หาค่า 
Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 โดยมีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 
ปี มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ผล
การทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง มีความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ี
แตกต่างกนัในดา้นรายได ้ในส่วนพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่ ภูมิล าเนา
, ระยะเวลาการท่องเท่ียวเฉล่ียต่อปี และพาหนะในการเดินทางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม และในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัรายการน าเท่ียว และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมส
เตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์
 

ABSTRACT 
The objective of this research are (1) to discover the factor of demography that 

effecting to satisfaction of tourists to the tourism homestay in Amphawa District, 
Samutsongkhram Province; (2) to study the customer behavior is effecting to satisfaction 
of tourists to Homestay tourism in Amphawa District, Samutsongkhram Province; and 
(3) to study the marketing mix is effecting to satisfaction of tourists to Homestay tourism 
in Amphawa District, Samutsongkhram Province. 

The populations of this research are the ecotourism tourists using homestay in 
Amphawa District, Samutsongkhram Province.  The sample size is 400 people by using 
the questionnaire as a tool. The descriptive statistic such as percentage, frequency, mean, 
and standard deviation is used to analyze data. For hypothesis testing, the inferential 
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statistics is used to find t-test (independent t-test), F-test, one way ANOVA and MRA 
(Multiple Regression Analysis) 

The result show that the majority of the sample are female, age between 20 – 30 
years old, income between 10,001 – 20,000 baht, bachelor degree as the level of 
education and single.  For the hypothesis testing in comparison between demographic 
data, the only significant difference factor is income. In comparison between behaviors 
of ecotourism tourists, the significant difference factors are native habitat, average 
traveling time per year, and transportation for travelling. For the hypothesis testing in the 
relationship between marketing mix and tourists’ satisfaction, the significant difference 
factors are product, promotion, people, physical evidence and process.  
KEYWORDS : SATISFACTION, ECOTOURISM TO TRAVEL HOME STAY 
 
บทน า 
 ประเทศไทยถือไดว้่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวอยู่เป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเท่ียว
ทางศิลปวฒันธรรม ซ่ึงในปีหน่ึงประเทศไทยมีรายไดเ้ป็นเงินตราเขา้มาในประเทศจากการ
ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบนัถือได้ว่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย 
สามารถสร้างเงินตราต่างประเทศไดม้ากกว่าแสนล้านบาทในแต่ละปี ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีมี
มูลค่าสูงมาก เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอและสินคา้เกษตร โดย
ท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดส่้งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยท าให้
เกิดการจา้งงานและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองส่งผลให้มีการน าความเจริญไปสู่ภูมิภาคในดา้นต่างๆ ในเร่ืองของการปรับปรุง
และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การสร้างระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียวและประชาชนภายในประเทศ 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีแผนการตลาดปี 2556 เน้นสร้างรายได้ก้าว
กระโดดดว้ยวิถีไทย ยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
โดยมีการตลาดในประเทศคงใช้แคมเปญ “เท่ียวหัวใจใหม่ เมืองไทยย ัง่ยืน” และใช้
แคมเปญ “Amazing Thailand: Always Amazes you” ส าหรับตลาดต่างประเทศ คาดการณ์
วา่ปี 2556 จะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสูงข้ึนจากปี 2555 อีก 13% และตั้งเป้าปี 2557 การ
ท่องเท่ียวจะท ารายได้ให้ถึง 2 ล้านล้านบาท หัวใจส าคญัของแผนงาน คือ รายได้ก้าว
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กระโดดดว้ยวถีิไทย ขณะเดียวกนัก็ยกระดบัใหทิ้ศทางของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย มุ่งสู่
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวคุณภาพในการสร้างรายไดใ้ห้แก่
ประเทศ 
 ส าหรับการด าเนินงานดา้นการตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จะท ารายได้
ดา้นการท่องเท่ียวถึง 2 ลา้นลา้นบาท ในปี 2557 ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงาน โดยรายได้
ของตลาดต่างประเทศท่ีประมาณการ 966,000 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 และจ านวน
นกัท่องเท่ียว 22 ลา้นคน ส่วนคนไทยประมาณรายได ้453,000 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6  
 แมว้า่รัฐบาลจะมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั แต่ก็ยงัคงใหค้วามส าคญัใน
การดูแลรักษาและอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มให้มีสภาพคงอยู่อย่างเดิม โดยมีนโยบายในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว แต่การก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึง
เป็นแนวความคิดท่ีจะน ากิจกรรมการท่องเท่ียวและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมาประสานกนั 
ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ระหวา่งกิจกรรมการท่องเท่ียวและการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยงัท าให้กิจกรรมทั้งสองส่งผลเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติจะเป็นการสร้างรายไดท่ี้จะสามารถน ามาใช้เพื่อ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจึ์งเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้การพฒันา
เศรษฐกิจการท่องเท่ียว และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสามารถด าเนินการควบคู่กนัไปได ้
หรืออาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) 
 ในปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวโลก ก าลงัมีทิศทางท่ีมุ่งไปสู่การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ี์ค านึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี มากข้ึน มุ่งเนน้ให้เกิดการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้สาระความรู้
มากกว่าความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว และประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเท่ียว ส าหรับรูปแบบการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจอีกแบบหน่ึง
ก็คือการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์การมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบทเป็นจุดขายท่ี
ส าคญั ท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจ การจดักิจกรรม และการไดส้ัมผสัวฒันธรรมชนบท 
จึงเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และเป็น
ทางเลือกในตลาดทอ้งถ่ิน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Ecotourism) ไดรั้บความนิยมเพิ่มมาก
ข้ึน ทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งชุมชน 
เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรม หัตถกรรมทอ้งถ่ิน โดยมีโฮมสเตย  ์ ท่ีมีความหมาย
มากกวา่เป็นท่ีพกั เน่ืองจากเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งหน่ึง ซ่ึงยึดเอารูปแบบท่ีพกัเป็น
ศูนยก์ลางและจดัใหมี้กิจกรรมในดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวรวมอยูด่ว้ย 
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 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ยงัเป็นการระดมเงินตราเพื่อช่วยในการพฒันาอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม รักษาระบบนิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจในอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย คงหนีไม่พน้ท่ีอ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “ไทยแลนด์ ทวัริสซ่ึม อวอร์ด” ประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวเมืองและชุมชน ประจ าปี 2543 โดยนบัแต่นั้นเป็นตน้มาจงัหวดัสมุทรสงครามก็
สามารถปักธงลงบนแผนท่ีท่องเท่ียวเป็นผลส าเร็จ นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจ สามารถ
สัมผสัชีวติของชาวน ้า ชาวสวน ต่ืนตากบัความงามของบา้นเรือนไทย ก่อนท่ีจะล่องเรือไป
สัมผสัห่ิงห้อยในริมปลายน ้ าขา้งตน้ล าพูและโกงกาง โดยจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นพื้นท่ี
ภาคกลางท่ีมีครบทั้งแม่น ้ าล าคลอง ชีวิตวฒันธรรมท่ียงัไม่แปรเปล่ียน โดยลกัษณะการ
ท่องเท่ียวแบบ “โฮมสเตย”์ นั้นจะเป็นการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวบา้น โดยจะมีส่วนร่วมเขา้
ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเพื่อศึกษาถึงวฒันธรรมการเป็นอยู ่การด าเนินชีวิตในดา้นต่างๆ 
ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตยใ์นอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ และประชาชนมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน รวมทั้งการรองรับถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอนุรักษใ์นรูปแบบ
โฮมสเตย ์และท่ีส าคญั การวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทาง ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตยใ์นสถานท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมส
เตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ อมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามต่างกนั 

2. พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียวส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงครามท่ี
แตกต่างกนั 
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3. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ใชต้วัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอ าเภอ อมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม คือ 558,326 คนต่อปี (ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
 2. ขอบเขตด้านสถานท่ี โดยเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวในจังหวดั
สมุทรสงคราม ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดแ้ก่ ตลาดน ้ าอมัพวา อุทยาน ร 2 วดัอมัพวนัเจ
ติยาราม เป็นตน้ 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 
2556 ถึง 15 มกราคม 2557 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนการตลาด ส าหรับการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
      ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- รายได ้
- การศึกษา 
- สถานภาพ 

 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- Who (ใครคือกลุ่มผูบ้ริโภค) 
- What (ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ

อะไร) 
- Why (ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ) 
- Who (ใครมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ) 
- When (ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด) 
- Where (ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน) 
- How (ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร) 

 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคลากร 
- การจดัรายการท่องเท่ียว 
- กระบวนการใหบ้ริการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
นกัท่องเท่ียว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากถ่ินพ านกัถาวรของตนไปยงัอีกสถานท่ี

หน่ึงโดยอาจจะมีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วนั ดว้ยความสมคัรใจ และดว้ย
วตัถุประสงคอ์นัมิใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อหาความ
สนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อหาความรู้ 

การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใช้ชีวิตใกล้ชิดกบั
ครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือน เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัด
ความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุก
ส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั และตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆ ดว้ย 

พฤติกรรม หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมทางภายนอก ไดแ้ก่ กิริยา ท่าทาง การกิน 
การด่ืม การเดิน การนัง่ ฯลฯ บุคลิกต่างๆ ของแต่ละบุคคล 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของ
บุคคลต่อส่ิงใด ส่ิงหน่ึง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลตอบสนองความตอ้งการ ทั้ง
ดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะบุคคล 
อันเน่ืองมาจากส่ิง เร้าและส่ิงจูงใจ ซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม โดยเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษา
เก่ียวกับ ขนาดหรือจ านวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ 
นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกับการกระจายตวัของประชากรและองค์ประกอบต่างๆ ของ
ประชากร ไดแ้ก่ 

อายุ ความแตกต่างทางดา้นอายุหรือวยัของกลุ่มเป้าหมายในการตลาด ก่อให้เกิด
ความแตกต่างของการเลือกใชสิ้นคา้และบริการของแต่ละกลุ่มอาย ุ

เพศ ความแตกต่างทางดา้นเพศส่งผลต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างของสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั 
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ครอบครัว ลกัษณะและขนาดของครอบครัวท่ีแตกต่าง จะส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การหาซ้ือสินคา้และบริการ 

รายได้ ประชากรท่ีม่ีรายได้แตกต่างกนัจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่า
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

การศึกษา ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มูลของ
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

อาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพมีความตอ้งการท่ีจะใช้สินคา้และบริการในการประกอบ
อาชีพของตนเองท่ีแตกต่างกนั 

ศาสนา ในแต่ละศาสนามีวิถีการด าเนินชีวิต จารีต ประเพณีปฏิบติัท่ีตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัแตกต่างกนัไป 

เช้ือชาติ แต่ละเช้ือชาติ มีภาษา ศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเป็นของตนเอง 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดั
ส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาของตน (Solomon, 2009)  
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฏีความพงึพอใจ 

ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Theory of Need Gratification) 5 ล าดบัขั้น เป็น
ทฤษฏีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์(Abraham H. Maslow) ซ่ึงกล่าวไวว้า่มนุษย์
ทุกคนลว้นแลว้แต่มีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการให้กบัตนเองทั้งส้ิน และความ
ตอ้งการของมนุษยน้ี์มากมายหลายอยา่งดว้ยกนั โดยท่ีมนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นสูงๆ 
ถา้ตอ้งการในขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองอยา่งพึงพอใจเสียก่อน 

ขั้นท่ี 1. ความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ความตอ้งการพื้นฐานทาง
กายภาพและชีวภาพนั้นเป็นความตอ้งการในระดบัต ่าขั้นแรก เป็นความตอ้งการซ่ึงจ าเป็น
เพื่อการอยู่รอดอนัเป็นเร่ืองทางกายภาพและชีวภาพคือ ความตอ้งการในการพกัผ่อน 
อากาศ อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การขบัถ่าย การเคล่ือนไหว เร่ืองเพศ รวมตลอดถึงความ
ตอ้งการในปัจจยัส่ีคือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค  
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ขั้นท่ี 2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง ส าหรับความตอ้งการท่ีจะมี
ความปลอดภยัและความมัน่คงน้ีเป็นความตอ้งการท่ีปรารถนาท่ีจะอยูห่่างจากส่ิงท่ีเป็นภยั
อนัตรายทั้งปวงต่อชีวติไม่วา่จะเป็นอุบติัเหตุ โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ รวมตลอดจนถึงความไม่
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดงันั้นบุคคลและองค์การจึงสนใจในหลกัประกนับางอย่าง 
ได้แก่ การประกนัภยัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในด้านสุขภาพ อุบติัเหตุและชีวิต เป็นตน้ 
รวมถึงการเก็บเงินสะสม การใชบ้  าเหน็จบ านาญเม่ือเกษียณอายุ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจท าให้
เกิดความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คง  

ขั้นท่ี 3. ความตอ้งการทางสังคม ความรักใคร่และความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการ
ทางสังคม ความตอ้งการความรักใคร่ และความรู้สึงเป็นเจา้ของน้ี บุคคลโดยทัว่ไปมกัจะมี
ความสัมพนัธ์กบับิดามารดา สามีภรรยาและลูกรวมตลอดถึงญาติพี่นอ้ง นอกจากนั้นความ
ต้องการน้ีอาจตอบสนองได้ในสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่  ความต้องการมี
ความสัมพนัธ์อนัอบอุ่นกบัเพื่อน โดยเฉพาะกบัเพื่อนร่วมงาน และความรู้สึกท่ีว่าตนนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เป็นคนท่ีมีคุณค่าของกลุ่มท่ีเขาเป็นสมาชิก ถา้ปราศจากความรู้สึกท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มแลว้ เขาจะรู้สึกวา่เขาเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา และรู้สึกวา่ตนนั้น
ไม่เป็นท่ีตอ้งการหรือไม่มีคุณค่าและเร่ืองท่ีคลุมไปถึงความรู้สึกเป็นเจา้ของดว้ย  

ขั้นท่ี 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่องและเป็นท่ียอมรับ ความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บการยกย่องและเป็นท่ียอมรับ หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีมีคุณค่าในสายตา
ของคนอ่ืน ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสามารถท่ีแทจ้ริง ความส าเร็จ และความเคารพ
ท่ีไดรั้บจากคนอ่ืน ความตอ้งการเหล่าน้ีอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ยคือ 
1. ความปรารถนาท่ีจะมีความแข็งแกร่ง มีความส าเร็จ มีความเพียงพอ มีความมัน่ใจ 
เพื่อท่ีจะเผชิญโลก และมีความเป็นอิสระ เสรีภาพ 
2. ความปรารถนาท่ีจะมีช่ือเสียงและเกียรติภูมิ ซ่ึงเป็นการไดรั้บการเคารพหรือความยกยอ่ง
ท่ีไดรั้บจากบุคคลอ่ืน การไดรั้บ ความสนใจ ความส าคญั หรือการเห็นคุณค่า  

ขั้นท่ี 5. ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดหรือความตอ้งการประจกัษ์
ตน มาสโลวไ์ดส้รุปความคิดเก่ียวกบัการท่ีบุคคลพยายามมุ่งตอบสนองความตอ้งการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวติหรือความตอ้งการประจกัษต์นน้ีวา่ หมายถึงแนวโนม้ของ
บุคคลท่ีจะเป็นอะไร หรืออยูใ่นสถานภาพอะไรสักอยา่งหน่ึงท่ีเขาเองมีศกัยภาพจะเป็นได ้
แนวโน้มน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นความปรารถนาท่ีจะเป็นอย่างท่ีตนเป็นมากข้ึน สูงข้ึน โดย
เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขาสามารถจะเป็นได ้
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แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540) ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
คือ 6 Wsและ 1 H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, Where, When and How เพื่อคน้หา
ค าตอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ 7 O’s ซ่ึงประกอบไปดว้ย Occupants, Objects, Objectives, 
Organization, Occasions, Outlets and Operations ซ่ึงในการวิจยัฉบบัน้ีใชแ้นวคิดดงักล่าว
ในการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จังหวดัสมุทรสงคราม และใช้ในการออกแบบแบบสอบถามในส่วนพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวดว้ย 
แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

การจัดการบริษทัน าเท่ียวให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้นั้ น 
จะตอ้งจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจน าเท่ียวในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย
บุคลากร การจดัการโปรแกรม และรายการน าเท่ียวแบบส าเร็จรูป กระบวนการในการ
ให้บริการ รวมทั้งการมีหุ้นส่วนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงขออธิบายส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการต่างๆ ท่ีจดัไวเ้พื่อบริการแก่
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงผลิตภณัฑ์ส าหรับบริษทัน าเท่ียว ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกเก่ียวกบั
การเดินทาง สถานท่ีพกั อาหาร ทศันาจร มคัคุเทศก์ รวมทั้งความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นระหว่างท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัน าเท่ียวเองไม่
สามารถควบคุมการบริการทั้งหมดได ้เพราะมีธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัสินคา้และบริการให้แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย แต่ในส่วนท่ี
บริษทัน าเท่ียวตอ้งตอบค าถามใหไ้ดคื้อ การจดัสินคา้และบริการต่างๆ เพื่อเตรียมให้บริการ
แก่นักท่องเท่ียว ต้องก าหนดว่า บริษทัจะจดับริการใดบ้างให้แก่นักท่องเท่ียว จะต้อง
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอย่างไรบา้ง นกัท่องเท่ียวจะไดป้ระโยชน์อะไร
จากบริการท่ีเราจดัข้ึน มีคู่แข่งขนัมากนอ้ยเพียงใด และเราสามารถเขา้สู่กลุ่มตลาดเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งไร ไดส่้วนแบ่งตลาดมามากนอ้ยเพียงใด 
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ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีใช้แทนภาพลกัษณ์ของบริษทั การบริการและสร้าง
ความคาดหวงัในสินคา้และบริการท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บ เม่ือเลือกใชบ้ริการของบริษทัน า
เท่ียวนั้น และสามารถท าให้การด าเนินงานของบริษัทมีก าไรหรือขาดทุนได้ จึงต้อง
ก าหนดให้เหมาะสมกบันโยบายของธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขนักบัผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายด้วย ส่ิงท่ีตอ้งตอบค าถามให้ได้คือ ราคาท่ีน าเสนอ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ราคาใดท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได้
จากนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานทีจั่ดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นการพิจารณาถึง สินคา้
หรือบริการท่ีจดัข้ึนของบริษทัจะจ าหน่ายโดยวิธีการใดบา้ง เพื่อให้สามารถกระจายและ
เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้หากบริษทัจะท าการขายเอง จะตอ้งจดัเตรียมงานอะไรบา้ง จะ
ตกแต่งสถานท่ีในการขายและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไร เพื่อให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเขา้มา
ทราบถึงภาพลกัษณ์การบริการของบริษทัไดท้นัที ท าอย่างไรให้สินคา้และบริการของเรา
สามารถหาซ้ือไดง่้าย และสะดวกท่ีสุดส าหรับลูกคา้ จ  าเป็นจะตอ้งท าการขายผ่านบริษทั
ตวัแทนการท่องเท่ียวหรือไม่ หากจ าเป็นต้องขายผ่านตัวแทนจะขายผ่านตวัแทนการ
ท่องเท่ียวใดบา้ง โดยพิจารณาจากความสามารถในการกระจายสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวของตวัแทนการท่องเท่ียว 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) จะตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการ
ขายอยา่งไร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถทราบและตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการท่ีจดัข้ึน 
โดยจะตอ้งพิจารณาวา่ โปรแกรมทางการท่องเท่ียวท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั และจ าเป็นตอ้งท าให้
มีผูท้ราบและสนใจท่องเท่ียวมากข้ึนช่วงเวลาใดบา้งท่ีจะตอ้งท าการส่งเสริมการขายและ
ตอ้งท าในรูปแบบใด เพื่อจะไม่ใหก้ระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

บุคลากร (People) เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีแนวโนม้วา่จะควบคุมไดย้ากท่ีสุด 
เพราะบุคลากรในท่ีน้ีนอกเหนือจากบุคลากรของบริษัทท่องเท่ียวเองแล้วย ังต้องมี
บุคคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวดว้ย ซ่ึงการบริการนักท่องเท่ียวจะมี
มาตรฐานเพียงใด ข้ึนอยูก่บัมาตรฐานการบริการของบุคลากรของบริษทัเองเป็นส่วนใหญ่ 
โดยตอ้งมีการจดัอบรมพนกังานของบริษทัใหเ้ขา้ใจกระบวนการปฏิบติังาน วิธีให้บริการท่ี
ดีและจัดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้เ กิดความสม ่ า เสมอในการบริการ ไม่ว่า
นกัท่องเท่ียวจะเป็นใครจะตอ้งไดรั้บการบริการท่ีดีเหมือนกนัหมด 

การจัดรายการท่องเที่ยว (Programming) รูปแบบของโปรแกรมการท่องเท่ียว
จะต้องกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวมีความสนใจและตดัสินใจท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว ใน
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รายการน าเท่ียวจะตอ้งรวมแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีเป็นสถานท่ีท่ีควรไปเม่ือเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีหรือประเทศนั้น อาจมีการจดัการท่องเท่ียวแบบส าเร็จรูป โดยในการ
ท่องเท่ียวแบบส าเร็จรูปจะตอ้งรวมส่ิงต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังนั้นๆ 
ให้กบันกัท่องเท่ียว เช่น ค่าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นดว้ยวิธีใด เคร่ืองบิน รถประจ าทาง รถไฟ 
ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืมระหว่างเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่า
ประกนัภยั ค่าอ านวยความสะดวก ค่ากิจกรรมต่างๆ ในขณะท่องเท่ียว ฯลฯ โดยก าหนด
เป็นการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่ายในหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเท่ียวเลือก เช่น การ
ท่องเท่ียววนัเดียว การท่องเท่ียวแบบ 2-3 วนั เป็นตน้ 

กระบวนการในการให้บริการ (Process) ตอ้งมีกระบวนการในการให้บริการท่ี
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักท่องเท่ียวรู้สึกถึงความ
สะดวกสบายท่ีไดรั้บ และใชเ้วลาในการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ  เน่ืองจากใหบ้ริษทัน าเท่ียวจดัการใหแ้ลว้ 
สรุปไดว้่าส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ (Marketing Mix) 
ของ Philip Kotler ไดก้ล่าวไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix )หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
ตอบสนองลูกคา้ในด้านสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร 
รายงานน าเท่ียว และกระบวนการใหบ้ริการ ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และงานวิจยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชท้ฤษฏี Marketing Mix (7Ps) ของ Philip Kotler 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศศิรัตน์ ลอยประเสริฐ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมายงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 2) ศึกษาระดบัความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียว 3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 4) เปรียบเทียบระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริหารจดัการของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว 3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
4) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 5) เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียว 6) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวและระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวกับระดับความพึงพอใจของ
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นักท่องเท่ียว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียว จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test, F-test, 
LSD, Chi-Square และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลงานวิจัยพบว่า              
1. นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 7,000 บาท มีวตัถุประสงค์ของการมา
ท่องเท่ียวเพื่อจับจ่ายใช้สอยหาซ้ือสินค้า เดินทางมาโดยรถน าเท่ียว จ านวนสมาชิกท่ี
เดินทางมาดว้ยกนั 2-5 คน ในเวลาในการเท่ียวชม 2-3 ชัว่โมง มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
1,001-1,500 บาท และรู้จักตลาดร้อยปีสามชุกโดย ครอบครัวหรือเพื่อนแนะน า                  
2. นักท่องเท่ียวมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวทางด้านการ
วางแผน ดา้นการจดัการองคก์าร ดา้นการจูงใจ และดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยรวมเห็น
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 3. นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจ ดา้นสถานท่ีตั้งและความ
สะดวก ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
ดา้นการให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 4. นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  5. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุและรายไดต่้อเดือน
ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  6. ปัจจยั
ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและระดับความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัต ่ามากถึงปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ไพศาล ชุ่มวงศ์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววน
อุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 337 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้วามถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test, 
F-test และ Multiple Regression Analysis (MRA) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ดา้นส่ิงดึงดูดใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการคมนาคม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
เส้นทางการเดินทาง ความสะดวกในการเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางตามล าดบั 
ด้านร้านอาหาร นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ
ระดบัสูงสุดคือ ความสุภาพเรียบร้อยในการบริการของพนกังาน จ านวนร้านอาหารและ
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ราคาของอาหารตามล าดบั ดา้นบริการนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบั
มาก โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ การไม่จ  ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว มีข้อมูล
สารสนเทศให้กับนักท่องเท่ียว และการบริการขการติดต่อส่ือสารก่อนการเดินทาง
ตามล าดับ ด้านส่ิงดึงดูดใจ นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีความพึง
พอใจระดบัสูงสุดคือ จุดท่องเท่ียวมีความงดงาม ดึงดูดให้มาท่องเท่ียว ความสวยงามของ
วนอุทยานภูช้ีฟ้าและความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียวตามล าดบั ดา้นความสามารถใน
การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลตบัเต่า นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในระดบัสูงสุดคือ การจดัการด้านความปลอดภยัให้กับ
นกัท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนต าบลตบัเต่าตามล าดบั ดา้นของท่ีระลึกท่ีมีจ  าหน่าย 
นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ 
ความหลากหลายของของท่ีระลึก คุณภาพของท่ีระลึก และความเหมาะสมของราคาของท่ี
ระลึกตามล าดบั ส าหรับดา้นความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ ป้ายหรือสัญญาณเตือนนักท่องเท่ียวเม่ือไม่
ปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว และจ านวนเจา้หน้าท่ีในการบริการ
นกัท่องเท่ียวตามล าดบั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ ป้ายบอกเส้นทาง จ านวนห้องน ้ า ห้อง
สุขา และความสะอาดของหอ้งน ้า หอ้งสุขา ตามล าดบั 
วธีิด าเนินการวจัิย 
แหล่งข้อมูลในการวจัิย 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามโดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 

แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลต่างๆ เช่น 
ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิคส์ วทิยานิพนธ์ บทความ 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม (จ านวน 558,326 คน ต่อปี) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนด
ความเช่ือมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ดงัน้ี 

  n =  N 
               1 + Ne 2 

โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N คือ จ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ซ่ึงเท่ากบั 558,326 คน 
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   E คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มใหเ้กิดข้ึนได ้0.05 
ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 

n =             558,326 
         1 + 558,326 (0.05)2 

  n =  399.71 
จึงไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงท าการเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัสมุทรสงคราม เฉพาะนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมส
เตย ์ดงัน้ี ตลาดน ้าอมัพวา จ านวน 200 ชุด อุทยานแห่งชาติ ร.2 จ านวน 100 ชุด และวดัอมัพ
วนัเจติยาราม จ านวน 100 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงส่วนของค าถามประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา และสถานภาพ (จ านวน 5 ขอ้) 

ส่วนท่ี 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม (จ านวน 9 ขอ้) 

ส่วนท่ี 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ส่วน คือ ดา้น
สินคา้ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) 
(จ านวน 33 ขอ้) 

ส่วนท่ี 4. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม (จ านวน 14 ขอ้) 
การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาขอ้มูลเพื่อการน าเสนองานวิจยัในคร้ังน้ีโดยใช้วิธีการ
ค านวณประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และไดมี้การจดัท า
ตารางเพื่อเสนอ และสรุปผลการวิจยั ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัใน
คร้ังน้ี คือ 
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การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้ในการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลใน
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล โดยมีการใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เปอร์เซ็นต ์(Percentage) 

โดยก าหนดค่าพิสัย ดงัน้ี 
ค่าพิสัย  = (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 
  = (10 – 0) / 3 
  = 3.33 
ดงันั้น จะไดช่้วงระดบัความเห็น ดงัน้ี 
         0.00 – 3.33         =            เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
        3.34 – 6.67         =            เห็นดว้ยปานกลาง 
        6.68 – 10.00        =            เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
Analysis of Variance (ANOVA) เป็นการใชก้ารวิเคราะห์ผลขอ้มูล ในดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพกับความพึงพอใจซ่ึงเป็นตัวแปรตามเชิง
ปริมาณ ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตลอดจนถึงการพิสูจน์สมมติฐานในการวิจยัใน
ระดบันยัท่ีส าคญัท่ี 0.05 

การทดสอบสถิติแบบ T-test ใชใ้นการวเิคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองเพศชายและ
เพศหญิง จะใช้สถิติทดสอบแบบ T-test จะไดค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test 
และค่านยัส าคญั Sig และค่า Sig ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัส าคญั การทดสอบสถิติแบบ 
F-test ใชว้ิเคราะห์ผลขอ้มูลแบบถดถอย จะใชว้ิเคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองอายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา และสถานภาพ จะไดค้่า F-test และค่านยัส าคญั Sig และค่า Sig ตอ้งนอ้ย
กวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัส าคญั 

Multiple Regression Analysis (MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย จะใช้
วเิคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ตวัแปรตามเชิงปริมาณกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงแปรตามเชิงปริมาณ มีการแสดง
ค่าวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
59.5 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 
ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
64 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร คิดเป็น
ร้อยละ 53 ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการพกัผอ่นเฉล่ีย 1 ปี จ  านวน 3-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.8 
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพกัผ่อนต่อคร้ัง 3-4 วนั คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่เดินทาง
จ านวน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ส่วนใหญ่ใชร้ถยนต์ในการเดินทางท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 64.8 ส่วนใหญ่ส ารองท่ีพกัล่วงหนา้ทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่
รู้จกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตยผ์่านอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 34.8 
ส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมท่องเท่ียวทางล าน ้าและวถีิชาวบา้น คิดเป็นร้อยละ 32.8 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านท่ีพกัท่ีมี
บรรยากาศท่ีดี มีความสงบ และร่มร่ืน โดยมีค่าเฉล่ีย 8.41 มีความพึงพอใจดา้นราคาของ
อาหารท่ีเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 8.00 มีความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เหมาะสมโดยมีค่าเฉล่ีย 7.83 มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเฉล่ีย 
7.28 มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากรท่ีมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 
โดยมีค่าเฉล่ีย 8.37 มีความพึงพอใจในกิจกรรมของการท่องเท่ียวโดยมีค่าเฉล่ีย 8.02 และมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการต่อพนกังานท่ีให้ความช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความ
เตม็ใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 8.21 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมุติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ รายได ้
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า T-test (Independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า 



163 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

F-test แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระ
อ่ืนๆ สรุปได ้ดงัน้ี 
 มีเฉพาะด้านรายได้เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ รายได้ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 2 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test สรุปได ้ดงัน้ี 
 มีดา้นภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียว จ านวนคร้ังเฉล่ียในการพกัผอ่นต่อปี และพาหนะ
ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 3 ผลวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ารวเิคราะห์ MRA สรุปได ้ดงัน้ี 

Coefficients 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity 

Statistics 
 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.674 .305  5.484 .000   
ดา้นสินคา้ .182 .039 .188 4.694 .000 .679 1.473 
ดา้นราคา .002 .035 .002 .043 .965 .450 2.224 
ดา้นสถานท่ี .031 .034 .044 .907 .365 .463 2.162 
ดา้นโปรโมชัน่ .117 .029 .163 4.043 .000 .667 1.499 
ดา้นบุคลากร .280 .031 .392 9.026 .000 .575 1.738 
ดา้นรายการน าเท่ียว .074 .037 .091 2.030 .043 .541 1.847 
ดา้นการใหบ้ริการ .120 .036 .147 3.348 .001 .563 1.776 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.758a .574 .567 .42814 
*มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = .758a แสดงวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ในระดบัสูง 
(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = .574 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม คิดเป็น 57.0 
เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม 
ไดร้้อยละ 57.0 ท่ีเหลืออีก 43.0 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) 
เท่ากบั .42814 หมายความวา่ การประมาณค่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 
.42814 
 จากผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
ดงัน้ี 
 Y = 0.182 X1 + 0.002 X2 + 0.031 X3 + 0.117 X4 + 0.280 X5 + 0.074 X6 +    
        0.120 X7 
 Y หมายถึง   ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย์
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 XX หมายถึง  ตวัแปรอิสระต่างๆ 
 จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ดา้นราคา มีค่า 2.224 ซ่ึงไม่เกิน 
10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นราคา มีค่า 0.450 ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่
ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multi Collinearity 
 จากผลการวเิคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพ
วา จงัหวดัสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า
นยัส าคญัน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 0.05 ได้แก่ ดา้นสินคา้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้น
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บุคลากร ดา้นการจดัรายการน าเท่ียว และดา้นกระบวนการให้บริการ จึงไดน้ าเสนอกรอบ
แนวคิดใหม่ ดงัน้ี 

Y = 0.182 X1 + 0.117 X4 + 0.280 X5 + 0.074 X6 + 0.120 X7 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

การอภิปรายผลด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดบั
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั 
 จากผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีรายได ้
10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด 
 นอกจากน้ีการวิจัยยงัค้นพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานท่ีว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

การอภิปรายผลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงครามท่ี
แตกต่างกนั 
 จากผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ท่ีประกอบไปด้วย 
ภูมิล าเนา เวลาพกัผอ่นเฉล่ียใน 1 ปี และพาหนะในการเดินทาง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 0.05 โดยพฤติกรรมดา้นภูมิล าเนา เวลาพกัผอ่นเฉล่ียใน 1 ปี และ
พาหนะในการเดินทางมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่ภูมิล าเนา 
เวลาพกัผ่อนเฉล่ียใน 1 ปี และพาหนะในการเดินทางมีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์และปฏิเสธสมมุติฐานท่ีวา่ดา้นระยะเวลาใน
การพกัผ่อน จ านวนผูเ้ดินทาง การส ารองท่ีพกั รู้จกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ
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โฮมสเตย ์กิจกรรมท่ีสนใจในการท่องเท่ียว มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์

การอภิปรายผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 จากผลวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสินคา้ ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการจดัรายการน าเท่ียว และด้านการให้บริการ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากบั 
0.05 ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในด้านสินคา้ 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการจดัรายการน าเท่ียว และด้านการ
ให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ
โฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม และปฏิเสธสมมุติฐานท่ีวา่ส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม 
 งานวจิยัฉบบัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพศาล ชุ่มวงศ ์(2550) ท่ีไดท้  าการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จังหวดัเชียงราย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเช่นเดียวกนั โดยศึกษาถึงปัจจยัส่วน
บุคคล พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียว เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และมีการทดสอบสมมุติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA เพื่อหาค่า T-Test / F-Test 
และ Multiple Regression Analysis (MRA) หาค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) เพื่อการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดย
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ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัการกลบัไปเท่ียวซ ้ ากบัการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2. ศึกษาถึงโอกาสและขอ้จ ากัดในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
บรรณานุกรม 
กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. ไกรชิต สุตะเมือง, เฉลิมพร เย็นเยือก และเรวดี อนันันนับ 
 “ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ” พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินไชน่า
 , 2552 
กญัญว์รา หงส์ลอยลม “ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยใ์น
 เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต 2553 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “รายงานสถิติจ านวนประชากรและบา้น รายจงัหวดั 

รายอ าเภอ และรายต าบล ณ. เดือนธนัวาคม 2555” 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา “รายงานจ านวน
 นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม ณ. เดือนกนัยายน 2556” 
ขอ้มูลจงัหวดัสมุทรสงคราม (http://www.samutsongkhram.go.th/2011V2/index1.html) 
เจษฎา สุทธิอุดม. “พฤติกรรมการบริโภคการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
 และชาวต่างประเทศบนพื้นท่ีเกาะช้าง ก่ิงอ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด” สังกัด
 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2550 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. “การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเท่ียว” พิมพ์คร้ังท่ี 4 
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