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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยศึกษากรณี ของสวนสละอาทิตย์
อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ซึ่ งศึกษาจากตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�ำนวน 377 คน เครื่ อง
มือที่ใช้คือแบบสอบถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิ ติเชิ งอนุ มานที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐานคื อ
สถิติค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
(1) นักท่องเที่ยวในสวนสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนใหญ่มีภูมิลำ� เนา
อยูใ่ นจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นเพศหญิง อายุอยูใ่ นระหว่าง 20-39 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
เกษตรกรรม มีรายได้อยูใ่ นระหว่างมากกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท และส่ วนใหญ่สมรสแล้ว (2)
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สวนสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จากมากไปหาน้อยได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในสวน
บุคลากรที่ให้บริ การในสวน กระบวนการท่องเที่ยวในสวน ราคาสิ นค้าและบริ การในสวน ช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายสิ นค้าและบริ การท่องเที่ยวภายในสวน การส่ งเสริ มการตลาดท่องเที่ยวของสวน และลักษณะทาง
กายภาพของสวนตามล�ำดับ (3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวเพื่อเดิน
ทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี นั้นนัก
ท่องเที่ยวที่มี ภูมิลำ� เนา  เพศ การศึกษา รายได้ และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลจาก
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05  ส่ วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
และ อาชี พ ที่แตกต่างกันจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกันผลการ
ศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงเกษตรอื่น ๆ ในการปรับปรุ งแผนการตลาดให้ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิง
เกษตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยว แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร
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Abstract
The objective of this study is to study the influence of the marketing mixed factors on tourists’
decision making for visiting  the Agro-tourism attraction: a case study of SUAN SALA ATHIT at Ban
Na San District, SuratThani Province, Thailand.  The sample size is  377 Thai national tourists at SUAN
SALS ATHIT.  The data collecting instrument is a close-ended and open-ended questionnaires with the
use of the analytical method of descriptive statistics i.e. frequency, percentage, mean, and standard deviation, and for the inferential statistics, those are a t-test and a one-way ANOVA.  The findings reveal that
(1) most of the tourist in the SUAN SALA ATHIT Agro-tourism attraction live in SuratThani Province,  
female,  age between 20 – 39 years,  Education level: Bachelor degree,  occupation is most a agriculturist with the income of more than 10,000 baht to 15,000 baht,  and most of them be married and  (2) the
most influential marketing mixed factors for the decision making of the tourists are Products,  Personnel,  
Process, Price, Place (Distribution Channel), Promotion, and Physical Evidence respectively, and (3) for
the hypothesis testing,  it was found that the tourists who have different domicile,  gender,  education,  income,  and marital status,  have received a different impacts from those marketing mixed factors for their
decision making to travel to the SUAN SALA ATHIT Agro-tourism attraction,  at the 0.05 significant
level;  however, with  the  different  age and occupation,  they did not receive a different impact from any
marketing mixed factors that were set. The study will be beneficial to SUAN SALA ATHIT at Ban Na
San District and others to improve the marketing strategies in the future.
Keywords: marketing mixed factors, tourist’s decision making, agro-tourism attraction, Ban Na San
district, SuratThani province
บทน�ำ

จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นจังหวัดที่ มีศกั ยภาพทางการท่องเที่ ยวจังหวัดหนึ่ งในเขตภาคใต้ของ
ประเทศไทย แต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็ นจ�ำนวนมาก แต่กระนั้นเศรษฐกิจหลักของ
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ยงั คงเป็ นภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับภาคเกษตรกรรม ซึ่ ง
หากสามารถยกระดับภาคเกษตรกรรมให้เข้าสู่ ภาคการท่องเที่ยวได้โดยท�ำการส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ข้ ึนได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นได้
(เทิดชาย ช่วยบ�ำรุ ง, 2553) ซึ่ งการพัฒนาสวนเกษตรให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากล�ำพังการเป็ นสวนเกษตรที่จำ� หน่ายแต่เพียงพืชผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังจะ
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบที่สามารถน�ำสิ นค้าพื้นเมืองต่าง  ๆ มาจ�ำหน่ายด้วย ท�ำให้ประชาชน
ในพื้นที่มีงานท�ำ  อันเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจกระจายรายได้และสร้างงานสร้างอาชีพที่ฐานราก เหตุน้ ีจึงมี
ความจ�ำเป็ นที่จะต้องศึกษาถึงอิทธิพลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจของนักท่อง
เที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยตรง เพื่อให้สามารถพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว
ของสวนเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยศึกษาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งเป็ นสวนเกษตรที่ต้ งั อยูท่ ี่หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ถนนนาสาร - บ้าน
48

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

ส้อง ต�ำบล คลองปราบ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี เป็ นสวนแรกในภาคใต้ที่ปลูกสละในเชิง
พาณิ ชย์ เริ่ มด�ำเนิ นการมาตังแต่ปี พ.ศ. 2537 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 150 ไร่ รวมสละมากกว่า 8,000 กอ ผลิต
สละได้ท้ งั ปี ได้ผลผลิตเฉลี่ยปี ละกว่า 300 ตัน มีรายได้ประมาณปี ละ 40 ล้านบาท สละที่ปลูกคือ สละพันธุ์
เนินวงเป็ นสายพันธุ์ไทยแท้ที่กำ� เนิดบริ เวณเนินวง ต�ำบลบางกะจะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่ใช่พนั ธุ์
พื้นเมืองสุ ราษฎร์ ธานี สวนสละอาทิตย์ยงั เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมและความรู ้ดา้ นวิชาการเกษตรตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2540  ก่อนเข้าชมสวนสละคุณอาทิตย์ มติธรรมจะบรรยายพิเศษให้ความรู ้ก่อนเข้าชมสวน มีไกด์
เป็ นชาวสวนพาเดินชม อธิ บาย และสาธิ ตขั้นตอนต่างๆ เช่น การผสมพันธุ์ ที่ใช้เกสรตัวผูด้ ีดใส่ เกสรตัว
เมียฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีรถม้าให้บริ การเช่านัง่ ชมสวนด้วย ถือว่าเป็ นผูน้ ำ� และเป็ นต้นแบบของแหล่งการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีมีชื่อเสี ยงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิได้ใช้พนั ธุ์ไม้พ้ืนเมืองแต่อย่างใด โดยเฉลี่ยมีเข้า
ชมและผูศ้ ึกษาดูงานประมาณปี ละ  20,000  คน  ทั้งจากในและต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการ
ศึกษาถึงอิทธิพลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวสวน
สละอาทิตย์แห่งนี้เลยทั้ง ๆ ที่จดั ว่าเป็ นต้นแบบของสวนเกษตรที่สำ� คัญในภาคใต้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง
นี้เพื่อน�ำผลการศึกษามาพัฒนาการตลาดของสวนสละอาทิตย์ให้กา้ วยิง่ ขึ้นและเพื่อให้เป็ นตัวอย่างแก่สวน
เกษตรแห่งอื่นอีกต่อไปด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps)
เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ�ำแนกตามลักษณะของปั จจัยส่ วนบุคคลด้วย
สมมติฐาน
นักท่องเที่ ยวที่ มีลกั ษณะปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันจะได้รับอิ ทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถน�ำผลการศึกษาไปพัฒนาการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
สามารถน�ำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
สามารถน�ำผลการศึกษาไปบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาการตลาดทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
สุ ราษฎร์ธานีเพื่อให้มีการวางแผนพัฒนาให้ต่อเนื่องตลอดไปด้วย
สามารถน�ำผลการศึกษาไปเป็ นต้นแบบท�ำการศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อื่น ๆ
นิยามศัพท์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7 Ps ในที่น้ ีได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ซึ่ งหมายถึงต้นสละ พันธุ์ไม้สละ เงาะ และลองกอง ผลไม้คือผลสละ ผลเงาะ และผลลองกอง การสาธิ ต
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การน�ำชม การบรรยายความรู ้ภายในสวน ด้านราคาได้แก่ราคาค่าเข้าชมสวน ราคาผลิตภัณฑ์และราคา
สิ นค้าของที่ระลึกและสิ นค้าแปรรู ปที่นำ� มาจ�ำหน่ ายภายในสวน ด้านช่ องทางจัดจ�ำหน่ ายได้แก่การเข้า
มาชมที่สวนโดยตรง ด้านการส่ งเสริ มการตลาดได้แก่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
ประเภทลดราคา แจกและแถมสิ นค้า ด้านบุคลากรได้แก่พนักงานที่ให้บริ การภายในสวน ทั้งการน�ำชม
สวน การบรรยายความรู ้และการให้บริ การของบุคลากรด้านอื่น ๆ ภายในสวนด้วยบุคลิกภาพที่ดี ด้าน
กระบวนการได้แก่กระบวนการน�ำเที่ยวภายในสวนซึ่ งประกอบด้วยการน�ำชมไปตามเส้นทางเดินภายใน
สวน การบรรยายความรู ้ การให้ทดลองชิมผลไม้และผลผลิตในสวน และด้านลักษณะทางกายภาพได้แก่
ความสะดวกสบายของอาคารสถานที่ตอ้ นรับนักท่องเที่ยว ความสะอาดและสะดวกของห้องน�้ำ  ที่จอดรถ
และความสะอาดถูกสุ ขอนามัยของร้านอาหารภายในสวน
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คอทเลอร์ และอาร์ มสตรอง (Kotler& Armstrong, 1996: 5) ให้ความหมายของการตลาดว่าใน
ความหมายใหม่จะหมายถึงการสนองความต้องการของลูกค้า โดยพัฒนาสิ นค้าที่มีคุณค่า ตั้งราคา มีการ
จัดจ�ำหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แล้วสิ นค้าเหล่านี้กจ็ ะขายได้อย่างง่ายดาย และ
คอทเลอร์ โบเวน และ เมคเคน (Koter, Bowen and Makens, 2006:13) ได้ขยายความว่าการตลาดหมาย
ถึงกระบวนการทางสังคมและการจัดการซึ่ งบุคลหรื อกลุ่มบุคคลจะได้รับสิ่ งที่ตนเองต้องการโดยการ
สร้างสรรค์และเปลี่ยนสิ นค้าและคุณค่าของสิ นค้าของตนกับคนอื่น ๆ และ Zeithamal and Bitner (1996,
อ้างใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์, 2554: 63-83)และศิริรัตน์ เสรี รัตน์และคณะ (2541:35-36) ได้ระบุถึงปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดส�ำหรับตลาดบริ การ 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคลกรหรื อพนักงาน การะบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ส่ วนงาน
วิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ศึกษางานของพัณณ์ชิตา โกมุทมณี (2556)  ซึ่ งศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนลุงโชค อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสี มา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
รัฐนันท์  พงศ์วริ ิ ทธิ์ธร  สรี ยา  พันธุ์ณรงค์  คูณธนา เบี้ยวบรรจง วิกร จันทรวิโรจน์ และธนศักดิ์  ตันตินาคม
(2555) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานีเกษตรหลวงปางดะเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อย่างยัง่ ยืนชลลดา มงคลวนิช  (2556)  ศึกษาความส�ำคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ น
ใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน้ าํ ของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร  ขนิษฐา  แจ้งประจักษ์ (2554) ศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณี ศึกษาสามชุก ตลาดร้อยปี
จังหวัดสุ พรรณบุรี และ ดวงกมล รักขยัน (2552) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูม้ าท่องเที่ยวที่มี
ต่อการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสุ พรรณบุรี
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ในการศึ กษาครั้ งนี้ กำ� หนดกรอบแนวคิดด้านตัวแปรอิสระคือลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่อง
เที่ ยวชาวไทยผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย ภูมิลำ� เนา เพศ อายุ การศึกษาอาชี พ รายได้ และ
สถานภาพการสมรส ส่ วนตัวแปรตามได้แก่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
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จ�ำหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
ประชากรและตัวอย่ าง
ในการศึ กษาครั้ งนี้ เนื่ องจากเป็ นการศึ กษาค่าเฉลี่ ยประชากร (Population Mean) และทราบ
จ�ำนวนประชากรนักท่องเที่ ยวที่ เข้าชมสวนสละอาทิ ตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งมี
ประมาณปี ละ 20,000 คน (ข้อมูลจากคุณอาทิตย์ มติธรรม เจ้าของสวนสละอาทิตย์อำ� เภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ) จึงก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของไวเออร์ (Weiers, 2005: 350) โดย
ก�ำหนดระดับความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ก�ำหนดเป็ น 1
ส่ วนใน 10 ส่ วน ของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรตามค�ำแนะน�ำของ ศ.บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ที่
ให้คลาดเคลื่อนได้ต้ งั แต่ 1 ส่ วนใน 5 ส่ วน ถึง 1 ส่ วนใน 20 ส่ วนของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
(σ) (บุญธรรม, 2551: 116)ได้ผลลัพธ์ 376.92 ดังนั้นจึงสรุ ปได้จำ� นวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 377 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
ปลายปิ ดและปลายเปิ ด (Close-ended and Open-ended Questionnaire) และให้นกั ท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวอยูใ่ นสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนแรกได้แก่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่สองเป็ นข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่นกั ท่องเที่ยวผูต้ อบแบบสอบถามระบุว่ามี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรสวนสละอาทิตย์อำ� เภอบ้านนาสารจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี และส่ วนที่สามเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวผูต้ อบแบบสอบถามเพิ่มเติมข้อเสนอแนะโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ได้ทดสอบความตรงต่อเนื้อหา (Content Validity) ด้วย Index of Item-Objective Congruence (IOC)
โดยขอความกรุ ณาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่านวิเคราะห์ขอ้ ค�ำถาม และน�ำข้อค�ำถามที่ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.6
ขึ้นไปน�ำมาใช้งานจริ ง และจากนั้นได้ทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามไปทดสอบ
กับตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จ�ำนวน 30 คน และได้ระดับความเที่ยงของแบบสอบถามเป็ นสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ0.89 ถือว่าแบบสอบถามมีระดับความเที่ยงสูง และ
เลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
และเก็บข้อมูลโดยสอบถามนักท่องเที่ยวตัวอย่างทั้งในวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจ�ำแนกจ�ำนวน
ตัวอย่างแต่ละวันตามสัดส่ วน ซึ่งจะปรากฏในวันเสาร์-อาทิตย์มากกว่าวันธรรมดา และเนื่องจากมีขอ้ จ�ำกัด
ในเรื่ องของระยะเวลาจึงท�ำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เท่านั้น ซึ่ งเป็ นเดือนที่มีนกั ท่อง
เที่ยวมากที่สุดในรอบปี (จากข้อมูลของคุณอาทิตย์ มติธรรม เจ้าของสวนสละอาทิตย์อำ� เภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ในส่ วนที่สองแบบสอบถามมีค่าค�ำตอบเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับตาม
ที่ลิเคิร์ตได้กำ� หนดไว้ (1-5 Likert Scales) โดยในที่น้ ี กำ� หนดให้ 5 เท่ากับมีอิทธิ พลมากที่สุด 4 เท่ากับมี
อิทธิพลมาก 3 มีอิทธิพลปานกลาง 2 มีอิทธิพลน้อย และ 1 มีอิทธิพลน้อยที่สุด โดยก�ำหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายไว้ดงั นี้
ก�ำหนดขอบเขตของอันตรภาคชั้น เท่ากับ (คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต�่ำสุ ด) / จ�ำนวนชั้นซึ่ งจะได้
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(5-1) / 5 = .80
ก�ำหนดความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้
4.21 – 5.0
หมายถึง
มีอิทธิพลมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีอิทธิพลมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีอิทธิพลปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่จำ� นวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANNOVA) และทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffeˊ Method)
ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ ยวพบว่านักท่องเที่ ยวในสวนสวนสละอาทิ ตย์
อ�ำ เภอบ้า นนาสาร จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล ำ� เนาอยู่ใ นจัง หวัด
สุ ราษฎร์ ธานี คิดเป็ นร้อยละ 58.1 รองลงมาได้แก่ภาคใต้ที่มิใช่อยูใ่ นจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี คิดเป็ นร้อยละ  
21.2 รองลงมาอีกได้แก่จากภาคกลางที่มิใช่กรุ งเทพมหานครคิดเป็ นร้อยละ 13.3 และนักท่องเที่ยวจาก
กรุ งเทพมหานครคิดเป็ นร้อยละ 7.4 และ ตามล�ำดับ
นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ60.7 และเพศชายคิดเป็ น
ร้อยละ 39.3ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 59.7 รองลงมามีอายุระหว่าง 40-59 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 40.3 และส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 30.8 รองลงมาได้แก่ระดับ
มัธยมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 20.2 ระดับอนุ ปริ ญญา/ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 16.2 ระดับมัธยมปลาย/ปวช.
คิดเป็ นร้อยละ 13.0 ระดับประถมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 10.6 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
9.3ส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรคิดเป็ นร้อยละ 26.6 รองลงมาได้แก่พนักงานบริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ 24.4
เป็ นพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 17.5 เป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็ นร้อยละ 15.6
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขายคิดเป็ นร้อยละ 14.6 และเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 1.1 ตามล�ำดับ
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 บาทไปจนถึง 15,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 32.6 รองลงมา
เป็ นรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทไปจนถึง 20,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 23.9  รองลงไปอีกเป็ นรายได้ต่อ
เดือน 20,001 บาทไปจนถึง 25,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 18.8  รองลงมาอีกคือรายได้ต่อเดือน 5,001 บาทถึง
10,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 15.1 และรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 8.5 ตามล�ำดับส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพการสมรสเป็ น “สมรสแล้ว” คิดเป็ นร้อยละ 54.6 รองลงมาคือเป็ น “โสด” คิดเป็ นร้อยละ
41.9 และที่เป็ น “หม้ายหรื อหย่าร้าง” คิดเป็ นร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่อง
เที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
จากข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ ยวสวนสละอาทิ ตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยวที่
ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
มากที่สุด (x = 4.27) ที่เหลือนอกจากนี้ได้รับอิทธิพลในระดับมาก ซึ่งเรี ยงล�ำดับอิทธิพล (จากมากที่สุดไป
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หาน้อยที่สุดในระดับมาก นี้) ได้แก่ดา้ นบุคลากร (People) (x  = 4.10) ด้านกระบวนการ (Process)
(x  = 3.98) ด้านราคา (Price) (x =  3.93) ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ าย (Place/Distribution Channel)
(x  = 3.90) ส่ วนที่มีอิทธิ พลปานกลางคือด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) (x  = 3.38) และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (x  = 3.33) ตามล�ำดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการ ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
X S.D. ระดับอิทธิพลทีม่ ผี ลต่ อ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
การตัดสิ นใจ
ด้านผลิตภัณฑ์(Product)
4.27 0.46
มากที่สุด
ด้านราคา (Price)
3.93 0.50
มาก
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place/Distribution Channel) 3.90 0.55
มาก
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
3.38 0.49
ปานกลาง
ด้านบุคลากร (People)
4.10 0.54
มาก
ด้านกระบวนการ (Process)
3.98 0.56
มาก
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
3.33 0.48
ปานกลาง
รวม 3.84 0.36
มาก
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติฐานนักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีต่ อการตัดสิ นใจเดิ นทางท่ องเที่ ยวสวนสละอาทิ ตย์แตกต่ างกัน เมื่ อท�ำการ
ทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่าส่ วนใหญ่แล้วได้รับอิทธิ พลแตกต่างกันเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นไว้
ยกเว้นเพียง 2 ปัจจัยเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลไม่แตกต่างกันคือปั จจัยด้านอายุและปั จจัยด้านอาชีพได้
(ดังแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นในเดิน
ทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีจำ� แนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ค่ าสถิตทิ ใี่ ช้ ทดสอบการได้ รับอิทธิพลของ
ค่ า p-value
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดฯ
ภูมิลำ� เนา
F = 16.450
.000*
เพศ
t = 2.935
.000*
อายุ
t = .093
.926  
การศึกษา
F = 6.590
.000*
อาชีพ
F = 1.369
.235
รายได้ต่อเดือน
F = 7.043
.000*
สถานภาพการสมรส
F = 5.439
.005*
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* มีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำ� เนา เพศ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ น
ใจเดินทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ที่ระดับ 0.05 ส่ วนที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกันจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่
แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามทุกปั จจัยส่ วน
บุคคลให้ความส�ำคัญต่อผลิตภัณฑ์มากที่สุดเหมือน ๆ กัน แต่ที่มีอิทธิพลรองลงมานั้นแตกต่างกัน คือ
ผูซ้ ่ ึ งมีภูมิลำ� เนาสุ ราษฎร์ธานีและภาคใต้ไม่รวมสุ ราษฎร์ธานี จะได้รับอิทธิพลอันดับรองลงมาคือบุคลากร
และกระบวนการตามล�ำดับ ส่ วนผูม้ ี ภูมิลำ� เนากรุ งเทพมหานครจะได้รับอิ ทธิ พลอันดับรองลงมาคื อ
กระบวนการและราคาแต่ผูท้ ่ี อยู่ภาคกลาง ไม่รวมกรุ งเทพมหานครจะรั บอิ ทธิ พลอันดับรองลงมาคื อ
บุคลากรและราคา ตามล�ำดับ
เพศหญิงได้รับอิทธิพลอันดับรองลงมือคือด้านบุคลากรกระบวนการ และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ตามล�ำดับส่ วนเพศชายจะได้รับอิทธิพลรองลงมาคือด้านบุคลากร กระบวนการและราคาตามล�ำดับ
ส�ำ หรั บ อายุน้ ัน ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลอัน ดับ รองลงมาไม่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ ด้า นบุ ค ลากรและด้า น
กระบวนการกับราคา ตามล�ำดับ
ส่ วนการศึ กษานั้นผูม้ ี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ได้รับอิ ทธิ พลรองลงมาได้แก่ ด้านบุ คลากร
กระบวนการและราคาตามล�ำดับ แต่ผจู ้ บมัธยมศึกษาจะได้รับอิทธิ พลอันดับรองลงมือคือ บุคลากร ราคา
และช่ องทางการจัดจ�ำหน่ ายตามล�ำดับ และผูจ้ บอนุ ปริ ญญา/ปวส.จะได้รับอิทธิ พลอันดับรองลงมาคือ
ด้านบุคลากร กระบวนการและราคาตามล�ำดับ และผูจ้ บ ปวช. จะได้รับอิ ทธิ พลอันดับรองลงมื อคื อ
ด้านกระบวนการ ราคาและบุคลากร ตามล�ำดับ
ทางด้านอาชี พนั้นได้รับอิทธิ พลไม่แตกต่างกันคือได้รับอิทธิ พลอันดับรองได้แก่ดา้ นบุคลากร
กระบวนการ และราคากับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายตามล�ำดับ ส�ำหรับผูม้ ีรายได้ 10,001 บาทถึง 15,000 บาท
จะได้รับอิทธิพลอันดับรองจากบุคลากร ด้านกระบวนการ และราคาตามล�ำดับ โดยผูท้ ี่มีรายได้ 15,001 ไป
จนถึง 20,000 บาท จะได้รับอิทธิพลอันดับรองจากด้านกระบวนการ บุคลากร และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ตามล�ำดับ
ส�ำหรั บผูม้ ี รายได้ 20,001 บาทถึง 25,000 บาท จะได้รับอิทธิ พลอันดับรองจากด้านบุคลากร
และราคากับกระบวนการตามล�ำดับ ส่ วนผูท้ ี่ สมรสแล้วจะได้รับอิ ทธิ พลอันดับรองคื อด้านบุ คลากร
กระบวนการและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ยงั โสดจะได้รับอิทธิ พลอันดับรองจากด้านบุคลากร กระบวนการและราคาตามล�ำดับ
และผูท้ ี่หย่าร้าง/หม้าย จะได้รับอิทธิพลอันดับรองจากด้านกระบวนการ และราคากับบุคลากรตามล�ำดับ
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวในสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีส่วน
ใหญ่มีภูมิลำ� เนาอยูใ่ นจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-39 ปี การศึกษาระดับปริ ญญา
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ตรี ประกอบอาชี พเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาทถึง 15,000 บาทและสมรสแล้ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ ธรและคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
สถานี เกษตรหลวงปางดะเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรอย่างยัง่ ยืน ที่พบว่ามีเพศหญิงมากใกล้
เคียงกับเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี อาชี พพนักงานของเอกชน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้
ระหว่าง 10,001- 19,999 บาท มากที่สุด
ส�ำหรับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี นั้นนักท่อง
เที่ยวได้รับอิทธิ พลมากที่สุดจากด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ดา้ นบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพัณณ์ชิตา โกมุทมณี (2556) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรสวนลุงโชคอ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสี มาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนซึ่ งระบุวา่ นักท่องเที่ยว
ให้ความส�ำคัญมากต่อผลิตภัณฑ์ บุคลากร และกระบวนการในการน�ำเที่ยวในสวนลุงโชคเช่นกัน  
ในส่ ว นของการทดสอบสมมติ ฐ านนั้นพบว่า นักท่ อ งเที่ ย วที่ มีภูมิลำ� เนา เพศ การศึ กษา ราย
ได้ และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้ต้ งั ขึ้นไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของขนิษฐา แจ้ง
ประจักษ์ (2554) ซึ่งได้ทำ� การศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
: กรณี ศึกษาสามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุ พรรณบุรีที่พบว่าเพศ อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
การสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันนั้น จะมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่อง
เที่ยวที่มาเที่ยวสามชุก ตลาดร้อยปี แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้วยเช่นกัน แสดงว่า
นักท่องเที่ยวทั้งหมดได้รับอิทธิ พลจากสิ นค้าคือต้นสละและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริ การในสวนสละ
อาทิตย์ ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากความแตกต่างทางภูมิลำ� เนา เพศ ระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพการ
สมรสโดยรวมนักท่องเที่ยวทั้ง 5 ปั จจัยส่ วนบุคคลเหล่านั้นจะเน้นอิทธิ พลของบุคลากร และกระบวนการ
รองลงมาจะเน้นอิทธิ พลของช่องทางการจัดจ�ำหน่ าย และเน้นอิทธิ พลของราคาตามล�ำดับ ส่ วนนักท่อง
เที่ยวที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกันจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกันซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชลลดา มงคลวนิ ชและคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาถึงความส�ำคัญของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน�้ำของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่ระบุวา่ เยาวชนไทยที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และ อาชีพที่แตกต่างกันจะ
ให้ความส�ำคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน�้ำไม่แตกต่าง
กัน นัน่ คือไม่วา่ นักท่องเที่ยวช่วงอายุใดหรื ออาชีพใดก็เน้นอิทธิ พลของสิ นค้า บุคลากร และกระบวนการ
ภายในสวนสละอาทิตย์ เหมือน ๆ กันนัน่ เองดังสรุ ปปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อนัก
ท่องเที่ยวจ�ำแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลกลุ่มที่เดินทางมามากจ�ำแนกตามลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล 5 ปั จจัย
(ดังแสดงในตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ปั จจัยส่ วนบุคคล

ภูมลิ ำ� เนาใน จ.สุ ราษฎร์ ธานี
เพศหญิง
การศึกษาปริญญาตรี/มัธยมศึกษา
รายได้ 10,001 – 25,000 บาท
สถานภาพการสมรส “สมรสแล้ ว”

สิ นค้ า บุคลากร กระบวนการ ช่ องทางจัดจ�ำหน่ าย ราคา
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวระบุว่าผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเดิ นทางท่องเที่ยว
สวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีมากที่สุด ดังนั้น จึงสมควรที่สวนสละอาทิตย์เน้น
ที่ลกั ษณะเด่นพร้อมทั้งรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้คงที่อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักท่องเที่ยวเน้น
รสชาติของสละว่ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมาท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก รวมตลอดไปถึงผลิตภัณฑ์สละ
ลอยแก้วและสระแช่อิ่มแปรรู ปที่นำ� มาจ�ำหน่ายแก่นกั ท่องเที่ยวก็เป็ นที่สนใจมาก และควรท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้สวยงามเพื่อซื้อเป็ นของที่ระลึกฝากคนทางบ้านได้ดว้ ย จึงสมควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นพัฒนาต้น
สละให้ออกดอกออกผลตลอดทั้งปี เพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และให้มีพนั ธ์ไม้สละขนาดต่าง
ๆ ไว้ขายด้วยเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวซื้อและน�ำไปปลูกที่บา้ นได้ โดยให้สละเป็ นพันธุ์ไม้ที่โดดเด่นในสวนแม้
จะมีพนั ธุ์ไม้อ่ืน ๆ มาขายให้ซ้ื อไปปลูกที่บา้ นได้ดว้ ยก็ตาม นอกจากนี้ เนื้ อหาที่นำ� มาเสนอให้แก่นกั ท่อง
เที่ยวเมื่อมาเยีย่ มชมสวนก็ตอ้ งกว้างขวาง น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ ด้วยซึ่ งหากพิจารณาจากปั จจัยส่ วน
บุคคลแล้วพบว่านักท่องเที่ยวที่จบปริ ญญาตรี และผูม้ ีรายได้วา่ 10,001 บาทไปจนถึงถึง 25,000 บาทก็จะ
ได้รับอิทธิ พลจากผลิตภัณฑ์และนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มัธยมต้น และอนุ ปริ ญญา/
ปวส. จะได้รับอิทธิ พลจากผลิตภัณฑ์มากที่สุดด้วยเช่ นกัน จึ งต้องเน้นการพัฒนาพันธุ์ไม้ ผลสละและ
ผลิตผลแปรรู ปสละตลอดจนเนื้อหาการน�ำชมสวนให้น่าสนใจอย่างชัดเจนด้วย
ในด้านบุ คลากรที่ นักท่ องเที่ ยวเน้นว่ามี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเป็ นอันดับสองนั้นสวนสละ
อาทิตย์ก็ควรกระตุน้ ให้พนักงานที่ให้บริ การในสวนมีความยิ้มแย้ม แจ่มใสในการบริ การ มีอธั ยาศัยดี
มีความกระตือรื อร้ นในการบริ การทั้งน�ำเที่ยวและการบริ การขายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ภายในสวน ให้
บริ การด้วยความสุ ภาพซึ่ งนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวมีความประทับใจในกรณี น้ ีมาก ถือว่ามีอิทธิพล
สูงในการตัดสิ นใจมาท่องเที่ยวในสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีโดยเฉพาะและ
การที่พนักงานถ่ายทอดความรู ้เรื่ องพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้โดยไม่ปิดบังก็เป็ นประเด็นที่นกั ท่องเที่ยวระบุดว้ ย
ซึ่ งถ้าพิจารณาถึงความเห็นของนักท่องเที่ยวเพศหญิงและนักท่องเที่ยวที่สมรสแล้วซึ่ งเดินทางท่องเที่ยว
จ�ำนวนมากก็จะเน้นอิทธิพลของบุคลากรที่มีต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวสวนเกษตรเป็ นอย่างมากรวมถึงผูท้ ี่
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มีรายได้ 15,001 ไปจนถึง 25,000 บาท จะได้รับอิทธิพลจากบุคลากรเป็ นอย่างมากด้วยเช่นกัน
ส่ วนด้านกระบวนการซึ่ งได้แก่ กระบวนการน�ำเที่ ยวภายในสวนและการเดิ นทางภายนอก ที่
นักท่องเที่ยวระบุว่ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวสวนเกษตรสวนสละอาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในล�ำดับถัดมานั้น พบว่านักท่องเที่ ยวเน้นป้ ายบอกทางที่ มีอยู่ภายนอกสวนเพื่อ
ท�ำให้เดินทางมาสวนได้สะดวกและมีสัญลักษณ์ของสวนปรากฏเห็นได้ชดั เจน ซึ่ งปั จจุบนั ได้สร้างเป็ น
ลูกทุเรี ยนขนาดใหญ่ต้ งั อยูห่ น้าสวนท�ำให้เป็ นที่สังเกตเห็นได้ชดั เจนจดจ�ำได้ง่าย และการน�ำชมสวนก็มี
การเตรี ยมความพร้อมของนักท่องเที่ยวด้วย ดังเช่น มีการฉายวีดีทศั น์ให้ชมก่อนเริ่ มต้นออกเดินทางชม
สวน และในการบรรยายความรู ้ภายในสวนก็ตอ้ งท�ำอย่างเหมาะสมด้วย และการน�ำชมควรจะให้โอกาส
นักท่องเที่ยวซักถามและพนักงานผูน้ ำ� ชมต้องตอบข้อซักถามให้เป็ นที่พอใจของนักท่องเที่ยวด้วย โดย
นักท่องเที่ยวทั้งที่โสดและสมรสแล้ว และนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตลอดจนนักท่อง
เที่ยวที่มีรายได้ 10,001 บาทถึง 15,000 บาทจะได้รับอิทธิ พลจากกระบวนการมากที่สุดด้วย จึ งท�ำให้
กระบวนการน�ำเที่ ยวในสวนมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวสวนสละอาทิ ตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในล�ำดับที่ ค่อนข้างสู ง (เป็ นรองก็เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์และบุคลากรเท่านั้น) จึ ง
สมควรที่สวนสละอาทิตย์จะต้องพยายามรักษาคุณภาพไว้ให้ได้เสมอ
ส�ำหรับด้านราคานั้นนักท่องเที่ยวเน้นให้เห็นว่าเป็ นอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็ นอันดับที่สี่ แสดงว่ามีความส�ำคัญต่อการตัดสิ นใจค่อนข้างน้อยกว่าปั จจัยที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสามด้าน
แต่นกั ท่องเที่ยวก็เน้นระบุว่าราคาสละลอยแก้ว สระแช่อิ่มที่แปรรู ปและน�ำมาจ�ำหน่ ายและราคาสละดิบ
นั้นก็ราคาเหมาะสมจึงสวนสละอาทิตย์จึงสมควรรักษาระดับราคาให้คงที่ไว้เสมอ  รวมทั้งราคาพันธุ์สละ
ด้วยอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำ� เนาภาคกลางที่ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวที่มีการ
ศึกษาระดับมัธยมต้นและอนุปริ ญญา/ปวส. จะได้รับอิทธิ พลจากราคามากด้วยเช่นกันจึงท�ำให้ดา้ นราคามี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ดว้ ยเป็ นอันดับ 4 ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทั้งหมด 7 ปัจจัยดังกล่าว
ส�ำหรับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่มีอิทธิ พลน้อยลงคืออยูใ่ นอันดับท้าย ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เดินทางท่องเที่ยว เสมือนว่าแม้นอยู่ห่างไกลก็ไม่ปัญหาส�ำหรับนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามที่ต้ งั ของ
สวนสละอาทิตย์ก็ควรจะเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายพอสมควร ซึ่ งสวนสละอาทิตย์อำ� เภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ตั้งอยูต่ ิดกับถนนใหญ่ ท�ำให้เดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก อีกทั้งยังประสานงานกับ
บริ ษทั ทัวร์ ให้นำ� นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็ นกลุ่มสนใจเฉพาะกลุ่มได้โดยสะดวกอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั
สามารถสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์สละผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามในกรณี ของที่ต้ งั นี้นกั ท่องเที่ยวก็
ระบุวา่ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในล�ำดับที่หา้ ซึ่ งเป็ นล�ำดับท้าย ๆ ถึงแม้วา่ จะไม่น่าต้องเป็ นกังวลมากจน
เกินไปนักแต่หากสวนสละอาทิตย์สามารถท�ำให้นกั ท่องเที่ยวรู ้สึกได้วา่ เดินทางเข้าถึงได้ง่ายมากก็อาจจะ
ช่วยสนับสนุนให้น่าเดินทางท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาดนั้นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวรองสุ ดท้ายคือเป็ น
อันดับที่หก แสดงว่ามีอิทธิ พลไม่มากนัก เพราะนักท่องเที่ยวระบุวา่ เดินทางมาเพราะเพื่อน ๆ บอกต่อ ๆ
กันมา แต่อย่างไรก็ตามสวนสละอาทิตย์สมควรพัฒนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่ อต่าง ๆ
ให้มากขึ้นนอกเหนื อจากการที่หน่วยงานภาครัฐเช่น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน
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สุ ราษฎร์ธานี และส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีช่วยประชาสัมพันธ์ให้แล้ว เพื่อให้นกั
ท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและสนใจในการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรทราบและเดินทางมาเยี่ยมชมตามต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสละอาทิ ตย์ได้อนุ ญาตให้ชุมชนใกล้เคียงมี โอกาสน�ำ
สิ นค้าพื้นบ้านมาขายที่บริ เวณหน้าสวนด้วย เป็ นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้กระจายไปทุกภาค
ส่ วนอีกด้วย
ส�ำหรั บด้านกายภาพนั้นนักท่องเที่ ยวระบุ ว่ามี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจมาท่ องเที่ ยวสวนสละ
อาทิตย์ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ในล�ำดับที่เจ็ดหรื อล�ำดับท้ายสุ ด ดังนั้นแม้แหล่งท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรจะมีพ้ืนที่จอดรถไม่ใหญ่มาก หรื อมีอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวขนาดไม่ใหญ่โตนักก็ไม่น่า
จะเป็ นปั ญหาแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม สวนสละอาทิตย์ควรจัดให้มีที่นง่ั พักในระหว่างการเดินเที่ยว
ชมสวนเป็ นระยะ ๆ  มีอาคารจ�ำหน่ายอาหารและพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิประเทศ มี
ห้องน�้ำ  (ห้องสุ ขา) ไว้บริ การตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนอย่างเหมาะสมและให้สะอาดปราศจากกลิ่นอันไม่
พึงประสงค์
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาครั้งต่ อไป
ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการเดิ นทางท่องเที่ยวด้วยและศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ในอนาคต
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