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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 384 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 

ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย 

ผลการศึกษา ด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น               

เพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี มีสถานะภาพ โสด มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท   มีรายได้

เฉลี่ยตอ่เดือน  10,001 – 20,000 บาท และมภูีมิลําเนาอยู่ภาคกลาง 

ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีสิ่งจูงใจ

หรือเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที่ยว  เพื่อพักผ่อนกับเพื่อน/ครอบครัว มีจํานวนเงินในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละ

ครั้งคือ 3,001 – 4,500 บาท มีรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบมากที่สุด คือ ท่องเที่ยวเป็นครอบครัว/ญาติ โดย

เลือกมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ช่วงระยะเวลาที่ชอบมาท่องเที่ยว คือ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

เดินทางมาท่องเที่ยว โดยรถส่วนตัว และมีระยะเวลาของการมาท่องเที่ยว คือ 2 วัน 

ด้านความต้องการตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

เลือกรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศตามความต้องการ 3 อันดับแรก ที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ การกาง

เต้นท์นอนพักแรม  รองลงมา ด้แก่ การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ และการเดินเส้นทางธรรมชาติ ตามลําดับ  

ด้านความต้องการตามส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรีของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความต้องการ เร่ือง การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงนิเวศให้สมบูรณ์เป็นลําดับแรก   ปัจจัยด้านราคามีความต้องการเรื่อง การมีส่วนลดจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น หากท่าน

บอกต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นลําดับแรก ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความต้องการ

เร่ือง การมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่งเป็นลําดับแรก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเร่ือง การใช้

สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชน่ Social Media ต่างๆ เป็นลําดับแรก 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to study Thai tourist’s needs towards ecotourism in Suan Peung 

district, Ratchaburi province. The questionnaire was used to collect data from the tourist who traveled at Suan Peung 

district, Ratchaburi province from 400 traveler by convenience sampling method. The collected data was analyzed 

by using descriptive statistics; frequency, percentage and mean score.  

 The general data was found that the majority of respondents were female, age 31- 40 years and the 

highest level of education was bachelor’s degree. The majority of respondents worked for private companies and 

earned income average 10,001 – 20,000 baht per month,  married status was single and their were born in central 

region. 

 The behavior of Thai tourist’s needs towards ecotourism in Suan Peung district, Ratchaburi province showed 

that the majority of respondents motivated or reason for this trip was to relax with friends/families. They spend their 

money approximately 3,001 – 4,500 per trip. Their favorit trip was to travel with their friends. The periods that they 

prefer to travel is on March through June and during weekend. They usually travel by private car  and have about 2 

days trip. 

 The Ecotourism Activities of Thai Tourist’s Needs Towards Ecotourism in Suan Peung District, Ratchaburi 

Province showed that the first 3 ranked as one is camping. second is cave/ waterfall exploring. Third is the nature 

trail. 

 The marketing mix factor affecting toward tourist’s needs towards ecotourism in  Suan Peung district, 

Ratchaburi province was found that the sub factors that the respondents paid the high level of importance were as 

follows. In the product factor they needed the maintenance of ecotourism quality standards, the price factor they 

needed the discounting from some agreement such as word of mouth for agree to  ecotourism, the place factors 

they needed the various branched and the promotion factor  they needed using the direct or digital marketing were 

promoted the ecotourism by Social Media 

บทนาํ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศไทย เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการนําปัจจัยการผลิตในประเทศที่หลากหลายมาผลิตเป็นบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการ

ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน  

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้าง

รายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอีกมากมาย อาท ิ

โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก  การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ กอ่ให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และ
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การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  ในแต่ละปี สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศปีละหลายแสนล้านบาท โดยในป ี  

2555  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 983,928.36 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยว 1,171,651.42 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราที่เติบโตขึ้นมากจากปีที่ผ่านมา (กรมการ

ท่องเที่ยว, 2556) 

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเริ่มมีวิถีที่เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัย

มากข้ึน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง   นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังต้องการที่จะศึกษาหา

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ไปเยือน โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ประเภทอื่นๆ    การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ท่องเที่ยวนี้   มีสาเหตุสําคัญจากการต่ืนตัวและให้ความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่นานาประเทศให้ความสําคัญ 

เพื่อมุ่งไปสูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  มีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่น    อีกทั้งยังสร้างจิตสํานึกให้ทุก

ฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ยังดํารงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิม

ของระบบนิเวศ (First Hand Ecosystem)  และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น นอกจากนี้ ในบางพื้นที่

ยั งมีกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศด้วย  เช่น  การเดินเส้นทางธรรมชาติ  การดูนก /ส่องสัตว ์ 

การกางเต็นท์พักแรม เป็นต้น   ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจึงรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของ

นักท่องเที่ยวด้วย   โดยกรมอุทยานแห่งชาติได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ (Nature Destination)   2) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Destination)  ดดยรวมแหล่งท่องเที่ยวทาง

ศาสนาด้วย  

จังหวัดราชบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย     เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม

ลุ่มน้ําแม่กลอง  และสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี   มีความเป็นมาอันยาวนาน  และประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย

ชาติพันธ์ุ จั งหวัดราชบุรีในปัจจุบัน จึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่

หลากหลาย  มีความผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน   จังหวัดราชบุรีมีสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่

น่าสนใจมากมาย   อาทิ  โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานหัตถกรรมต่างๆ  เช่น เคร่ืองปั้น เคร่ืองหล่อ  เคร่ืองทอถัก  

เครื่องจักสาน  นอกจากนี้ ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม   รวมทั้งอยู่ไมไ่กลจากกรุงเทพมหานคร จึง

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย   จากสถิติที่ผ่านมารายงานว่าในปี 2555  มีจํานวนนักท่องเที่ยว

เดินทางมาจังหวัดราชบุรี   999,897 คน   และในปี 2556 มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,075,715 คน (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2556: ออนไลน์)   โดยจุดเด่นที่ทําให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่สนใจแตกต่างจากจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ  คือ    

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อําเภอสวนผึ้ง (อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, 2552: ออนไลน์) เนื่องด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์

ของอําเภอสวนผึ้งเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน กัน้ระหว่างชายแดนประเทศไทยกับประเทศพม่าซึ่งยังเต็มไปด้วยความ

สมบูรณ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์  จะมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นสามารถขึ้นไปชมทะเลหมอกที่เขา

กระโจม  หรือห้วยคอกหมูอันเป็นสถานที่สุดเขตชายแดน  รวมถึงทรัพยากรป่าไม้นานาพันธ์ุ  อีกทั้งยังเป็นเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าและเขตเพาะพันธ์ุพืชสมุนไพรในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงนิเวศให้กับประชาชนทั่วไป 
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จากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนเิวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

และเพื่อความสําเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   จึงต้องการศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อ     

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป   เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ท้องถิ่น  และ

เป็นการสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนอย่างแท้จริง 

กรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2549) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ว่าเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มลีักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเร่ืองราวทางวัฒธรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

 กรมป่าไม้ (2548) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ

การเดนิทางไปยังแหล่งธรรมชาต ิและแหลง่วัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ 

 สมชัย เบญจชย (2549) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่

ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความสนใจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ ช่ืนชมธรรมชาติ  เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ ประเพณี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

และชีวิตคนในท้องถิ่นบน พื้นฐานความรู้ และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ 

 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ 

 Kotler (1997 อ้างในชนุดร ธีรวัฒนอมร, 2554) ได้จัดระดับความต้องการของมนุษยเ์ป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. Need คือความต้องการที่เป็นการแสวงหาความพึงพอใจข้ันพื้นฐาน 

2. Want คือความปรารถนาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากสังคม 

3. Demand คือความต้องการที่ระบุเป็นตัวสินค้าชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการ(Want)  

เรนัส เสริมบุญสร้าง (2555: 4) กล่าวไว้ว่า นักการตลาดจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจถึงความจําเป็น  

ความต้องการ และอุปสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ความจําเป็น (Need) เป็นสภาวะความจําเป็นแก่การดํารงชีวิตของมนุษย์และการประกอบอาชีพ 

2. ความต้องการ (Want) คือความจําเป็นของมนุษยท์ี่ถูกหลอ่หลอมโดยวัฒนธรรม เพื่อใหเ้กดิการยอมรับ 

3. อุปสงค ์(Demand) เป็นความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยผู้ซ้ือต้องมีอํานาจซื้อ และเต็มใจที่จะซือ้ดว้ย 

จากข้อมูลที่กล่าวมา ความจําเป็น ความต้องการ และอุปสงค ์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตลาด กลา่วคือทําให้เกิด 

ความคิดที่จะเสนอผลติภัณฑ ์เพื่อที่จะสนองความต้องการของบุคคลโดยการวิเคราะห์และวิจัยถึงความต้องการของบุคคล

ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง แล้วจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสนองความต้องการเหล่านัน้ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 Mcintosh and Goeldler (1986: อ้างในเสาวนีย์ มูลสุวรรณ , 2551) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 

(Tourism Motivation) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้องการของตนเองตามปกติ

นักทอ่งเที่ยวจะเดินทางหรือไมย่่อมขึ้นอยูก่ับสิ่งจูงใจ 4 ประการ คือ 

1.  สิ่งจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ได้แก่ สิ่งจูงใจที่ เกี่ยวกับการพักผ่อนร่างกาย การเล่นกีฬา  

การสันทนาการตามชายหาด การพักผ่อนหย่อนใจด้วยการบันเทิง  และสิ่งจูงใจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาสุขภาพ 

2. สิ่งจูงใจทางวัฒนธรรม (Culture Motivation) ได้แก ่ความปรารถนาที่อยากรู้จักกับผู้อื่นเช่นเรื่องราวที่ 

เกี่ยวกับดนตรีศิลปะนาฏศลิป ์และศาสนา เป็นต้น 

3. สิ่งจูงใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Motivation) ได้แก ่ความปรารถนาที่อยากจะได้พบคนใหม่ๆ 

4.  สิ่งจูงใจทางด้านสถานภาพและชื่อเสียง (Status and Prestige Motivation) ไดแ้ก ่ความต้องการพัฒนา 

ตนเองและแสดงความสําคัญของตนเอง เชน่ การเดนิทางทําธุรกิจการประชุมและการศกึษา เป็นต้น 

 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2553) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว ้ดังนี้ 

การเดนิเส้นทางธรรมชาติ 

1. การเดินเส้นทางธรรมชาติ (Nature Trail) เส้นทางที่กําหนดไว้ ให้นักทอ่งเที่ยวเดินชมสภาพธรรมชาติ 

2. การดูนก/ส่องสัตว์ เป็นการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่า และนกชนิดตา่งๆ ในแหล่งธรรมชาติ 

3. การสํารวจถ้ํา/น้ําตก  เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก 

4. การปนีเขา/ไต่เขา ต้องอาศัยประสบการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ มักมีกิจกรรมตามหน้าผาบริเวณชายฝัง่ 

5. การลอ่งแกง่ ลําน้ําที่มีแก่งหินพาดผ่านกลางลําน้ํา ทําให้น้ําไหลเชี่ยวมากเป็นพิเศษ เหมาะกับการผจญภัย 

6. การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ เป็นการทอ่งเที่ยวแบบพักผอ่นสบาย ดูชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนและธรรมชาต ิ

7. การพายเรือแคนู/คายัก การท่องเที่ยวตามลําน้ํา เป็นเรือพายขนาดเล็ก ชมทัศนียภาพตามชายฝ่ัง ริมน้ํา 

8. การขี่ม้า/น่ังช้าง เป็นรูปแบบที่สร้างความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ในการชมสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

9. การขี่จักรยานชมภูมิประเทศ ให้ความเพลิดเพลินในการชมธรรมชาติ และเป็นการออกกําลังไปในตัว 

10. การกางเต็นท์นอนพักแรม เป็นกิจกรรมที่นิยม เพื่อสัมผัสธรรมชาติอยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะกิจกรรมกลางคืน 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

Mcintosh and Goeldler (1986: อ้างใน สุวัจชัย เสมา, 2550) ได้กล่าวถึง ตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งใช้แนวคิด

การตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้สินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้องการของ

นักทอ่งเที่ยว 

1. ผลติภัณฑ ์(Product) คือ สินค้าทางการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอยา่งยิ่ง เนื่องจาก 

ประกอบด้วย สถานที่ (Place) ได้แก ่สถานที่พักผอ่นในวันหยุด และการบริการ (Service) ได้แก่บริษัทนําเที่ยว เป็นต้น 

2. ราคา (Price) คือ ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อนโยบายราคาของสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ที่ผู้ประกอบการ 

ธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาราคาควรอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย เป็นผลรวมด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  

ค่าที่พัก 
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3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่การให้บริการ ในส่วนของสถานที่การให้บริการ หมายถึง  

สถานที่การให้บริการ เช่นศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทนําเที่ยวเป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารทางการตลาดเพื่อใหแ้น่ใจว่าผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เข้าใจและทราบถึงคุณค่าของสินค้าที่เสนอขาย 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย สิ่งจูงใจในการท่องเที่ยว  ซึ่งจะใช้ตอบคําถามในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรม

ของนักท่องเที่ยว ในส่วนของรูปแบบการท่องเที่ยว จะใช้ตอบคําถามในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญเมื่อมาพักผ่อน และเนื้อหาด้านทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดซึ่งจะใช้ตอบในส่วนของข้อมูล

เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว    ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)     ราคา (Price)   ช่อง

ทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)              

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 

1,075,715 ราย จากข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 (การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) 

วิธีการเลือกตัวอย่างเป็นการนําประชากรทั้งหมด  1,075,715  ราย มากําหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95% โดยให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% โดยใช้ตารางของ Saunders  และคณะ (2000) จึงได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 384 

ราย โดยทําการสุม่ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจ  โดยใช้แบบสอบถาม   

แบ่งออกเป็น 4 สว่น คือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ภูมลิําเนา 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

ประกอบด้วยสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยว  จํานวนเงินที่ใช้จ่าย  รูปแบบการท่องเที่ยว   ช่วงเวลาที่ชอบท่องเที่ยว  วิธีการ

เดินทาง  ช่วงระยะเวลามาทอ่งเที่ยว  และระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี ซึ่งมีการวัดค่า 2 ส่วน  ในส่วนแรก ด้านความต้องการตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้มาตรวัดมาตรา

ส่วนแบบคะแนนเรียงลําดับ (Ranking Score)  เพ่ือวัดความสําคัญของรูปแบบการท่องเที่ยว โดยจัดอันดับความสําคัญ    

3 อันดับแรก เรียงจากมากไปน้อย  ในส่วนที่สอง ด้านความต้องการตามส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้มาตรวัดมาตรา
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ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดความต้องการ โดยแบ่งมาตรวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความต้องการน้อย

ที่สุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเป็นคําถาม

ปลายเปิด 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.77  มีอายุ 21 – 30 ป ี   

คิดเป็นร้อยละ 40.89  มีสถานะภาพ โสด  คิดเป็นร้อยละ 63.54 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.24         

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 58.85  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 34.11    

และมีภูมิลําเนาอยู่ภาคกลาง คดิเป็นร้อยละ 36.20 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอ สวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุร ี

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิ่งจูงใจ หรือเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คือ เพื่อพักผ่อนกับเพื่อน/ครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 มีจํานวนเงินในการใช้

จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง คือ 3,001 – 4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.42  มีรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวที่ช่ืน

ชอบคือ  ท่องเที่ยวเป็นครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 53.39  เลือกมาท่องเที่ยวบ่อยที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – 

กุมภาพันธ์ คิดเป็นรอ้ยละ 81.51 ช่วงระยะเวลาที่ชอบมาท่องเที่ยว คือ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์คิดเป็นร้อยละ 48.70   มีวิธี

เดินทางมาท่องเที่ยวโดย รถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 92.19 มีระยะเวลาของการมาท่องเที่ยว คือ 2 วัน (2วัน 1 คืน)           

คิดเป็นร้อยละ 71.61  

2.1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอ 

สวนผึ้ง จังหวัดราชบรุ ีจําแนกตามสถานภาพ 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่  มีสิ่งจูงใจหรือเหตุผลในการ

เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คือ เพ่ือพักผ่อนกับเพ่ือน/ครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

62.22  มีจํานวนเงินในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ังคือ น้อยกว่า 1,500 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.58  

มีรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบคือ  ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 76.54 เลือกมาท่องเที่ยวอําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีบ่อยที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 60.70 ช่วงระยะเวลาที่ชอบมา

ท่องเที่ยว คือ  ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 60.43   มีวิธีเดินทางมาท่องเที่ยวโดย รถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 

62.43 มีระยะเวลาของการมาท่องเที่ยว คือ 2 วัน (2 วัน 1 คืน) คิดเป็นร้อยละ 62.55 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่ มีสิ่งจูงใจหรือเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ีคือ เพื่อพักผอ่นกับเพื่อน/ครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.78  มีจํานวนเงิน

ในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง คือ 3,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.42 มีรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวที่

ชื่นชอบ คือ  ท่องเที่ยวเป็นครอบครัวหรือญาต ิคิดเป็นร้อยละ 47.80  เลือกมาท่องเที่ยวอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีบ่อย
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ที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 39.30 ช่วงระยะเวลาที่ชอบมาท่องเที่ยว คือ  ช่วงวันหยุด 

สุดสัปดาห์ คิดเป็นรอ้ยละ 39.57   มีวิธีเดินทางมาท่องเที่ยวโดย รถส่วนตัว คดิเป็นร้อยละ 37.54 มีระยะเวลาของการมา

ท่องเที่ยว คือ 2 วัน (2 วัน 1 คืน) คิดเป็นร้อยละ 37.45 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอ

สวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี

3.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมาก

ที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การกางเต็นท์นอนพักแรมรองลงมา ได้แก่ การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ และการเดินเส้นทาง

ธรรมชาติ  โดยรูปแบบกิจกรรม      เชิงนิเวศที่เลือกในอันดับที่1มากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การกางเต็นท์นอนพักแรม 

รองลงมา ได้แก ่การนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ และการเดินเส้นทางธรรมชาติ รูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศเลือกเป็นอันดับที่ 2 

มากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ  การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ  รองลงมาได้แก่  การกางเต็นท์นอนพักแรม  และการนั่งเรือ/แพ

ชมพูมิประเทศ  รูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศเลือกเป็นอันดับที่ 3  มากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การเดินเส้นทางธรรมชาต ิ

รองลงมาได้แก ่การสํารวจถ้ํา/น้ําตกและการข่ีรถจกัรยานชมภูมิประเทศ 

3.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จําแนกตามเพศอายุ สถานภาพ จํานวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว รูปแบบการ

เดินทางช่วงเดือนที่มาท่องเท่ียวช่วงระยะเวลาที่ชอบมาท่องเที่ยว 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรม 

เชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การกางเต็นท์นอนพักแรม รองลงมาได้แก่ การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ และการ

สํารวจถ้ํา/น้ําตก  

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับ

แรกคือ การเดินเสน้ทางธรรมชาต ิรองลงมาได้แก ่การสํารวจถ้ํา/น้ําตก   และการนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 - 30 ปีส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบ

กิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การกางเต็นท์นอนพักแรม  รองลงมาได้แก่ การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ และ

การเดนิเส้นทางธรรมชาติ  

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ31 - 40 ปีส่วนใหญ่ มีความตอ้งการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 

3 ลําดับแรกคือ การสํารวจถ้ํา/น้ําตก รองลงมาได้แก ่การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ และการเดินเส้นทางธรรมชาต ิ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปีข้ึนไป  ส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมาก

ที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การดูนก/ส่องสัตว์ รองลงมาได้แก ่การเดนิเส้นทางธรรมชาต ิและการกางเต็นทน์อนพักแรม  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 

3 ลําดับแรกคือ การกางเต็นท์นอนพักแรม รองลงมาได้แก ่การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ และการเดินเส้นทางธรรมชาต ิ
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 

3 ลําดับแรกคือ การสํารวจถ้ํา/น้ําตก รองลงมาได้แก ่การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ และการดูนก/ส่องสัตว ์

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเงินใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท

ส่วนใหญ่   มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การกางเต็นท์นอนพักแรม รองลงมา

ได้แก ่การสํารวจถ้ํา/น้ําตก  และการน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเงินใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งมากกว่า 3,001บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่

มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ  รองลงมา ได้แก่ 

การเดนิเส้นทางธรรมชาติ  และการกางเต็นท์นอนพักแรม 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเพ่ือนส่วนใหญ่มีความต้องการด้าน

รูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ    การกางเต็นท์นอนพักแรม รองลงมา ได้แก่ การเดินเส้นทาง

ธรรมชาติ  และการนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มครอบครัวหรือญาติส่วนใหญ่ มีความ

ต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ  รองลงมา ได้แก ่ 

การกางเต็นท์นอนพักแรม  และการสํารวจถ้ํา/น้ําตก  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ส่วนใหญ่ มีความต้องการด้าน

รูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การกางเต็นท์นอนพักแรม รองลงมา ได้แก่ การน่ังเรือ/แพชมภูมิ

ประเทศ  และการสํารวจถ้ํา/น้ําตก 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบ

กิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ รองลงมา ได้แก่ การสํารวจถ้ํา/น้ําตก   

และการล่องแก่ง 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิง

นิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ รองลงมา ได้แก่ การกางเต็นท์นอนพักแรม  และการสํารวจ

ถ้ํา/น้ําตก 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบ

กิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การกางเต็นท์นอนพักแรม รองลงมา ได้แก่ การเดินเส้นทางธรรมชาต ิ  

และการนั่งเรือ /แพชมภูมิประเทศ  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล/นักขัตฤกษ์ส่วนใหญ่มีความต้องการด้าน

รูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การกางเต็นท์นอนพักแรม  รองลงมา ได้แก่ การเดินเส้นทาง

ธรรมชาติ  และการนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 วัน (ไปเช้า – เย็นกลับ) ส่วนใหญ่มีความต้องการ

ด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ รองลงมา ได้แก่ การเดินเส้นทาง

ธรรมชาติ  และการขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 วัน (2 วัน 1 คืน) ส่วนใหญ่มีความต้องการด้าน

รูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การกางเต็นท์นอนพักแรม รองลงมา ได้แก ่การเดินเส้นทางธรรมชาติ  

และการนั่งเรือ/แพชมภูมิประเทศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 วัน (3 วัน 2 คืน)ส่วนใหญ่มีความต้องการด้าน

รูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การข่ีรถจักรยานชมภูมปิระเทศ รองลงมา ได้แก่ การนั่งเรือ/แพชมภูมิ

ประเทศ  และการกางเต็นท์นอนพักแรม 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวตามส่วนประสมทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

 จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย เมื่อจําแนก

ตามส่วนประสมการตลาดเป็นรายด้าน เรยีงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นลําดับแรกคือ การดูแล

รักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมบูรณ ์

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นลําดับแรก

คือ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ีเป็นลําดับแรก

คือการมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง 

ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นลําดับแรกคือการมีส่วนลด

จากเงื่อนไขต่างๆ เช่นหากท่านบอกต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวตามส่วนประสมทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จําแนกตามเพศอายุ สถานภาพ จํานวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

รูปแบบการเดินทางช่วงเดอืนที่มาท่องเที่ยวช่วงระยะเวลาที่มาท่องเท่ียวและระยะเวลาที่มาท่องเที่ยว 

เพศ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ 

การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมบูรณ์และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม  เพศหญิงเป็นลําดับแรก

คือ สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคัญเป็น

ลําดับแรกคือ การมีส่วนลดจากเงื่อนไขต่างๆ เช่นหากท่านบอกต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความสําคัญเป็น

ลําดับแรกคือ วิธีการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีหลายรูปแบบ และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง

เป็นลําดับแรกคือ การมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้

ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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 อายุ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 - 30 ป ี  

ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการในสถานที่ท่องเที่ยวเชงินเิวศ และปัจจัยยอ่ยที่มีผล

ต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก  คือ การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศใหส้มบูรณ ์

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 - 30 ป ี  

ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีส่วนลดจากเงื่อนไขต่างๆ เ ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 – 

40 ปี ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก  คือ การเก็บค่าเข้าชม เพื่อเป็นการบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในราคา

เหมาะสม และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก  คือ  

การมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เช่น ชําระผ่านบัตรเครดติหรือบัตรเดบิตได ้

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 - 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีสถานที่พักให้

เลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 

- 30 ปี และอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่ 31 - 40 ป ีให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก  คือ การมีเจ้าหน้าที่

ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลอยา่งละเอยีด ชัดเจน 

 สถานภาพ 

 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ ์พบวา่ ปัจจัยยอ่ยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด และสมรสให้ความสําคัญ

เป็นลําดับแรกคือ การดูแลรักษาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศให้สมบูรณ ์ 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยยอ่ยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด และสมรสให้ความสําคัญเป็น

ลําดับแรกคือการมีสว่นลดจากเงื่อนไขต่าง ๆ  

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด และสมรส

ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือการมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดให้

ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรถให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ  การมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูล

อย่างละเอียด ชัดเจน 

จํานวนเงนิที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว        

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเงินในการใช้จา่ยในการท่องเที่ยว 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท และมากกว่าหรือเท่ากับ 3,001 บาทขึ้นไป      ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การดูแล

รักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมบูรณ ์ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2558) 

 

Vol. 1 No. 3 (July – September 2015)   383

 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเงินในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ  การมสี่วนลดจากเงื่อนไขต่าง ๆ และปัจจัยยอ่ยที่มีผล

ต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเงินในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว มากกว่าหรือเท่ากับ  3,001 บาทข้ึนไป คือ การมี

วิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เช่น ชําระผ่านบัตรเครดติ  

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยยอ่ยที่มผีลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจาํนวนเงินในการใช้จ่ายใน

การท่องเที่ยวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาทและมากกวา่หรือเท่ากับ 3,001 บาทข้ึนไป ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ

การมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลาย 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเงินในการใช้จ่ายใน

การท่องเที่ยวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้

ข้อมูลอย่างละเอียด ชัดเจน และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเงินในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

มากกว่าหรือเท่ากับ 3,001 บาทข้ึนไปคือ การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

รูปแบบการเดินทาง  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบการเดินทางแบบกลุ่มเพื่อน  

ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมบูรณ์ และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีรูปแบบการเดินทางแบบครอบครัวหรือญาติ ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกและการบริการในสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบการเดินทางแบบกลุ่มเพื่อนและ

ครอบครัวหรือญาต ิให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีสว่นลดจากเงื่อนไขต่าง ๆ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบการเดินทางแบบ

กลุม่เพื่อนและครอบครัวหรือญาต ิให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือการมีสถานที่พักใหเ้ลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง 

  ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยยอ่ยทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบการเดินทาง

แบบกลุ่มเพื่อน ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลอย่างละเอียด ชัดเจน และ

ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบการเดินทางแบบครอบครัวหรือญาติ ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ 

การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ช่วงเดือนที่ชอบมาท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ชอบมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหส้มบูรณ์ และปัจจัย

ย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ชอบมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน มีนาคม- ตุลาคม ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ  

สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการในสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ชอบมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน พฤศจิกายน-

กุมภาพันธ์  ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีส่วนลดจากเงื่อนไขต่าง ๆ และปัจจัยยอ่ยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
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ที่ชอบมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน มีนาคม- ตุลาคม ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เช่น 

ชําระผ่านบัตรเครดติหรือบัตรเดบิตได ้

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหนา่ย พบว่า ปัจจัยยอ่ยที่มผีลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ชอบมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และ มีนาคม-ตุลาคม ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือการมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการ

หลากหลายแห่ง 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ชอบมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวเชงินเิวศและปัจจัย

ย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ชอบมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน มีนาคม- ตุลาคม ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ  

การมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลอย่างละเอียด ชัดเจน 

ช่วงระยะเวลาที่มาท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา   

ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมบูรณ์ และปัจจัยย่อย ที่มีผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดเทศกาล/นักขัตฤกษ์ ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ 

การมีสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการในสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ปัจจัยดา้นราคา พบว่า ปัจจัยยอ่ยที่มผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา  ให้ความสําคัญ

เป็นลําดับแรกคือ การมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เช่น ชําระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือการมีส่วนลดจากเงื่อนไข

ต่างๆ เพ่ือการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล/นักขัต

ฤกษ์  ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การเก็บค่าเข้าชม เพ่ือเป็นการบํารุงรักษาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวัน

ธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดเทศกาล/นักขัตฤกษ์ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือการมีสถานที่พักให้เลือกใช้

บริการหลากหลายแห่ง 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา 

วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดเทศกาล/นักขัตฤกษ์ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือการใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 

ระยะเวลาที่มาท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว 1 วัน  

(ไปเช้า – เย็นกลับ) และ 3 วัน (2 คืน 3 วัน)  ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีสิ่งอํานวยความสะดวก และการ

บริการในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และปัจจัยยอ่ยที่มผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว 2 วัน (2 

วัน 1 คืน) ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชงินเิวศใหส้มบูรณ ์

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว 1 วัน (ไปเช้า – 

เย็นกลับ) ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เช่น ชําระผา่นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบติได ้
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และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว 2 วัน (2 วัน 1 คืน) และ 3 วัน (2 คืน 3 วัน)  

ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีส่วนลดจากเงื่อนไขต่าง ๆ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า พบวา่ ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการมา

ท่องเที่ยว 1 วัน (ไปเช้า – เย็นกลับ) 2 วัน (2 วัน 1 คืน) และ 3 วัน (2 คืน 3 วัน) ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือการมี

สถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการมา

ท่องเที่ยว 1 วัน (ไปเช้า – เย็นกลับ) และ 2 วัน (2วัน 1 คืน)ใหค้วามสําคัญเป็นลําดับแรก คือการใชส้ื่อออนไลน์เพื่อสง่เสริม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว 3 วัน (2 คืน 3 วัน)   

ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ การมีเจา้หน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลอยา่งละเอยีด ชัดเจน 

 ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

 ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ราย ได้เสนอแนะว่าควรมีการจัดโปรแกรมพิเศษเพื่อรองรับกลุ่ม

ครอบครัว และกลุ่มหน่วยงานที่เป็นองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการอบรมสัมมนา นอกจากนั้นจะต้องทําการผลักดันและ

ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นที่รู้จักและมีความชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบและสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชงินเิวศใหชั้ดเจนมากยิ่งขึ้น 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาความต้องการของนักทอ่งเทีย่วที่มตี่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 ด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวตามรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การกาง

เต็นท์นอนพักแรม  รองลงมา ได้แก่ การนั่งเรือ/ แพชมภูมิประเทศ และการเดินเส้นทางธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

รูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสูงสุด 3 ลําดับแรกน้ันได้สอดคล้องกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ของอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่เป็นจํานวนมากในพ้ืนที่แห่งนี้ พื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ

และอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเหมาะแก่การกางเต็นท์นอนพักแรม ศกึษาเสน้ทางธรรมชาติ และสํารวจถ้ํา/น้ําตก 

 ด้านความต้องการตามส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อความต้องการตามส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญในระดับมาก เรียงลําดับ คือ การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมบูรณ์  รองลงมาคือ สิ่งอํานวย

ความสะดวกและการบริการในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของชลธิชา  พู่เจริญ (2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร ในตําบลแมส่ลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวตอ่การเลือกแหล่ง
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูด มีความสวยงามทางธรรมชาติ นอกจากนั้นยังไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลวรรณ นุชแสงพลี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ด้านบรรยากาศและความมีชื่อเสียงและไม่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ เกษรี  ศรีโปฎก (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อนักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ 

คือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติจากการไม่สอดคล้องกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในคร้ังนี้ อาจเป็นเพราะ

แหล่งท่องเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเชิงนิเวศหลายแห่ง ความต้องการของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นการดูแลสถานที่เชิงนิเวศให้สมบูรณ์เพื่อพร้อมที่จะไปศึกษา อีกทั้งการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป ความต้องการในเร่ืองของชื่อเสียง หรือการ

ดึงดูดจากความสวยงามทางธรรมชาติจึงยังไม่เป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยว 

 ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อความต้องการตามส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรีปัจจัยย่อยด้านราคาที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก 

เรียงลําดับ คือ การมีส่วนลดจากเงื่อนไขต่างๆ เช่นหากท่านบอกต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

รองลงมา คือ การมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เช่น ชําระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ และการเก็บค่าเข้าชม  

เพื่อเป็นการบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ ชลธิชา  พู่เจริญ 

(2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในตําบลแม่สลองนอก 

อําเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายพบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านราคา คือ 

ตอ้งการให้มีสว่นลดจากเงื่อนไขต่างๆและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกษร ี ศรีโปฎก (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปจัจัยที่

มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักทอ่งเที่ยว

ชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านราคา คือ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม       

นอกจากนั้นยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กมลวรรณ นุชแสงพลี (2553) ที่ได้ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านราคา คือ อัตราค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภคและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งนี้ความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนนั้น อาจมีสาเหตุมาจากอําเภอปายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่นักทอ่งเที่ยวให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนักทอ่งเที่ยวมีความต้องการไปสถานที่นี้เป็นจํานวน

มาก  ดังนั้นปัจจัยดา้นราคาของอัตราค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจงึมีความสําคัญเพราะนักทอ่งเที่ยวที่มาอําเภอปาย

นั้นมาจากหลายจังหวัด 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อความต้องการตามส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรีปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก เรียงลําดับ คือ การมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง รองลงมา 

คือ วิธีการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีหลายรูปแบบ และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน  
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกษรี  ศรีโปฎก (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือแหล่งที่พักตลอดจนร้านอาหารบริการมีความสะดวกและเพียงพอ  และสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ชลธิชา  พู่เจริญ (2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร ในตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายพบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยว แต่ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ กมลวรรณ นุชแสงพลี   (2553) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวในอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาว

ไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือความสะดวกสบายของเส้นทางการเดินทางทั้งนี้ความไม่

สอดคล้องที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะในสว่นของแหล่งท่องเที่ยวอําเภอปาย ซึ่งตอนนี้เป็นสถานที่ยอดนยิม ดังนั้นเรื่องของการ

เดินทางจึงเป็นเร่ืองที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญอยู่ในอันดับต้น เพราะเส้นทางในการเข้าไปถึงอําเภอปายยังคงเป็น

เส้นทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อ ความต้องการตามส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก เรียงลําดับ คือ การใชสื้่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศเช่น 

Social Mediaต่างๆรองลงมา คือ การมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจน และการมีสารคดีการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชลธิชา  พู่เจริญ 

(2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในตําบลแม่สลองนอก 

อําเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายพบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด คือการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่นโทรทัศน์ นิตยสาร วารสารการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ เกษรี  ศรีโปฎก (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริม

การตลาด คือ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยส่ือต่างๆ จากทางภาครัฐและเอกชนหรือเป็นการบอกเล่าแบบปากต่อ

ปากแต่ไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของกมลวรรณ นุชแสงพล ี(2553) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ 

เช่น งานปีใหม่สากลงานดนตรีทั้งนี้ความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะอําเภอปาย มีการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว  

และระยะทางไกลจากเชียงใหม่ ดังนั้นการจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอําเภอปาย จึงต้องมีการอาศัยการจัด

กิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรม ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งไม่ไกลจาก

กรุงเทพมหานครมากนัก และมีความหลากหลายของการท่องเที่ยวในพื้นที่มากกวา่  
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ข้อเสนอแนะ   

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูล และผลที่ได้จากการศึกษามา

ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ตรงกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งจากข้อค้นพบมีกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายที่มีสถานภาพโสด  

และสถานภาพสมรส โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

 นักท่องเทีย่วที่มสีถานภาพโสด  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจสําหรับผูป้ระกอบการการทอ่งเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง 

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มคนโสดนิยมมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเพื่อน ผู้ประกอบการสามารถจัดทําแพ็ค

เก็จที่ เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น แพ็คเก็จที่ ชื่อว่า “Hipster Camping”  

โดยรายละเอียดของแพ็คเก็จจะประกอบด้วย กิจกรรมที่มีการกางเต็นท์นอนพักแรม ซึ่งบริเวณที่กางเต็นท็นั้นสามารถ

ทําอาหาร หรือ เล่นดนตรีได้ สถานที่กางเต็นท์หากไม่อยู่ในบริเวณที่พัก ก็อาจจะอยู่บริเวณริมน้ํา หรือสามารถน่ังเรือ/แพ 

เพื่อไปยังสถานที่กางเต็นท์ได้ และเสริมกิจกรรมการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติระหว่างการเดินทางหรือ ณ บริเวณที่มี

การกางเต็นท์ โดยค่าใช้จ่ายสําหรับแพ็คเก็จนี้จะเสนออยู่ในราคาประมาณ 3,000 – 5,000 บาท ซึ่งกําหนดจากจํานวน

ของสมาชิก 3 – 5 คน เม่ือคํานวนค่าใช้จ่ายต่อคนแล้วจะไม่เกินไปกว่าที่นักท่องเที่ยวสามารถจ่ายได้ คือ 1,500 – 3,000 

บาท เน่ืองด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเพ่ือนการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสมาชิกทุกคนจะร่วมกันรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย ทําให้ค่าใช้จ่ายต่อคนไม่มากนัก  นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วง High Season 

พื้นที่ในอําเภอสวนผึ้งจะมีลักษณะภูมิอากาสที่หนาวเย็น คล้ายกับทางภาคเหนือ  จะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นจํานวน

มากเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หากผู้ประกอบการสามารถสร้างแพ็คเก็จได้ตรงตามความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกมาพักและรว่มทํากิจกรรมกับท่าน 

 จากผลการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญพบว่า นักท่องเที่ยว

กลุ่มนี้สนใจมากับครอบครัวและเน้นการพักผ่อนเป็นหลัก  ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดทําแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับกลุ่ม

นักทอ่งเที่ยวนี้ได ้ยกตัวอย่างเช่นแพ็คเก็จ ที่ชื่อว่า “Eco Family Trip” แพ็คเก็จนี้ไม่รวมค่าที่พัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ

เลือกที่พักไดเ้หมาะสมกบัสมาชิกในครอบครัวที่มีทั้งเด็ก และผู้สูงอายุ โดยเสนอกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก

ที่สุด3 ลําดับแรก คือการสํารวจถ้ํา/น้ําตก การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ  และการดูนก/ส่องสัตว์  เป็นต้น ซึ่งจะเน้น

กิจกรรมที่มีความเพลิดเพลิน และสะดวกสบาย โดยแพ็คเก็จสําหรับครอบครัวนี้จะเสนอราคาค่าใช้จ่ายรวมท้ังครอบครัว

โดยป ระมาณ  3 ,500– 6 ,000  บาท  ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบค่ า ใช้ จ่ ายสามารถจ่ าย ได้ ทั้ งค รอบค รัว  

โดยกิจกรรมนี้จะเสนอสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นวันหยุดของสมาชิกในครอบครัว  

มีระยะเวลา 2 วัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิการยน – เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วง High Season เหมาะแก่การพักผ่อน

ของหลาย ๆ ครอบครัว 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2558) 

 

Vol. 1 No. 3 (July – September 2015)   389

 

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ประกอบการ ณ สถานที่ท่องเที่ยวใน

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีสามารถนําปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมาใช้วิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมเชิงนิเวศ  

(Eco Tourism) ได้อยา่งเหมาะสม ดังนี้ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจนอกเหนือจากเรื่องของการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศให้สมบูรณ์แล้ว ผู้ประกอบการควรร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้

มีความสมบูรณ ์และคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีรีสอร์ทอยู่ติดริมแม่น้ํา คุณควรที่จะ

ดูแลรักษาไม่เพียงเฉพาะแค่พื้นที่ของคุณแต่ควรรวมไปถึงแหล่งน้ําใกล้เคียงบริเวณที่พักด้วย หรือจัดทําเข้าร่วมโครงการ

CSR กับทางภาครัฐในการเข้าดูแลรักษาบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ในด้านของ สิ่งอํานวยความสะดวกและการ

บริการ ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจในเร่ืองของบรรยากาศภายในที่พักให้มีความสะอาด สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของที่พัก สถานที่จอดรถ ห้องน้ํา เป็นต้น รวมถึงการให้บริการของพนักงาน มีความเอาใจใส่ต่องานบริการ เพื่อสร้าง

ความประทับใจให้กับลูกค้า ในส่วนของการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นผู้ประกอบการต้องจัดเส้นทางให้นักท่องเที่ยว

สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย เช่น มีบริการรถรับส่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถ้ํา น้ําตก บริเวณที่

เป็นเส้นทางธรรมชาติ เป็นต้น 

 ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีความคาดหวัดต่อปัจจัยด้านราคาค่อนข้างสูง จึงให้ความสนใจกับเร่ืองของการมี

ส่วนลดจากเงื่อนไขตา่งๆ ที่เสนอจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในช่วง High Season ผู้ประกอบการสามารถจัดทําแพ็คเก็จ

ขายล่วงหน้า โดยใหส้่วนลดแก่ลูกค้าเพื่อจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เน่ืองจากในช่วงเทศกาลที่พักจะหาได้ยากหรือในช่วง 

Low Season หากนักท่องเที่ ยวจองแพ็คเก็จเที่ยวกับทางที่พักจะได้ส่วนลดค่าที่พัก   ในด้านของการชําระเงิน  

ผู้ประกอบการควรมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เช่นชําระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตได้ ในส่วนสุดท้ายที่ลูกค้าให้

ความสนใจ คือการเก็บค่าเข้าชมหรือค่าผ่านทาง เพ่ือเป็นการบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในราคาที่เหมาะสม เช่น

ค่าผ่านทางสําหรับการเข้าพักอุทยาน เป็นตน้ 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการมีสถานที่พักให้เลือกใช้บริการหลากหลาย

แห่ง ผู้ประกอบการสามารถจัดสร้างที่พัก หรือเพิ่มเติมขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านมีรีสอร์ทที่เป็นบ้านพักอยู่แล้ว  

ท่านสามารถเพิ่มในส่วนของการเช่าเต็นท์และเพิ่มสถานที่กางเต็นท์ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหม่มี

ความสนใจในกิจกรรมการเต็นท์นอนพักแรม การที่ลูกค้ามาที่รีสอร์ทที่เดียวแต่สามารถเลือกสถานที่พักได้หลากหลาย

รูปแบบ และราคาที่ตา่งกันทําให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ รองลงมาในส่วนที่ลูกค้าให้ความสําคัญ คือ 

วิธีการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การจัดกจิกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความพึงพอใจ 

เช่น การเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การจัดรถรางชมสถานที่เชิงนิเวศหรือการล่องเรือชมสถานที่เชิงนิเวศ เป็นต้น และใน

ส่วนสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ คือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยว เช่นจัดให้สมาชิกในชุมชมเป็นผู้ให้

ความรู ้หรือเป็นไกด์ในการพาชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางส่ือออนไลน์เป็นจํานวนมาก 

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรใช้สื่อออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว

ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเว็ปไซต์ที่ผู้ประกอบการจัดทําข้ึนเอง หรือสื่อออนไลน์ที่เป็น
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สาธารณะเช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการ ตอบข้อซักถามและ

ให้ข้อมูลอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเว็ปไซต์ หรือการตอบข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจ ถึงแม้จะไม่ได้เลือกพักในตอนนี้ แต่ความรู้สึกในความประทับใจจะสามารถทําให้นักท่องเที่ยว

ตัดสินใจเข้าพักได้ในภายหลัง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังให้ความสําคัญต่อการมีสารคดีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดทําวีดีทัศน์นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
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