
47

วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์ 
อ�าเภอบ้านนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

The Influence of Marketing Mixed Factors on Tourists’ Decision Making for  
Visiting the Agro-tourism Attraction: A Case Study of  SUAN  SALA  ATHIT 
Agro-tourism Attraction, at Ban Na San District, SuratThani Province,  
Thailand

ดร.ละเอียด	ศิลานอ้ย	

ดร.สุภาวดี	สุทธิรักษ์

มหาวทิยาลยัตาปี

บทคดัยอ่

	 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยศึกษากรณีของสวนสละอาทิตย	์

อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	 ซ่ึงศึกษาจากตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ�านวน	377	คน	เคร่ือง

มือท่ีใชคื้อแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด	สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่	ความถ่ี	

ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ

สถิติค่าที	 (t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	ผลการศึกษาพบว่า	

(1)	นกัท่องเท่ียวในสวนสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	 ส่วนใหญ่มีภูมิล �าเนา

อยูใ่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี	 เป็นเพศหญิง	อายอุยูใ่นระหว่าง	20-39	ปี	การศึกษาระดบัปริญญาตรี	อาชีพ

เกษตรกรรม	มีรายไดอ้ยูใ่นระหว่างมากกว่า	10,000	บาท	ถึง	15,000	บาท	และส่วนใหญ่สมรสแลว้	(2)	

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

สวนสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	จากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่	ผลิตภณัฑใ์นสวน	

บุคลากรท่ีใหบ้ริการในสวน	กระบวนการท่องเท่ียวในสวน	ราคาสินคา้และบริการในสวน	ช่องทางการจดั

จ�าหน่ายสินคา้และบริการท่องเท่ียวภายในสวน	การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวของสวน	และลกัษณะทาง

กายภาพของสวนตามล�าดบั	(3)	ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่	ในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวเพื่อเดิน

ทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	นั้นนกั

ท่องเท่ียวท่ีมี	ภมิูล�าเนา		เพศ	การศึกษา	รายได	้และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจาก

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี	0.05	 	ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย	ุ

และ	อาชีพ	 ท่ีแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนัผลการ

ศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	และแหล่งท่อง

เท่ียวเชิงเกษตรอ่ืน	ๆ	ในการปรับปรุงแผนการตลาดใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเชิง

เกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป

ค�าส�าคญั:	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	การตดัสินใจของนักท่องเท่ียว	แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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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	devia-

tion,	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	agricultur-

ist	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,		in-

come,		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�า

	 จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวจงัหวดัหน่ึงในเขตภาคใตข้อง

ประเทศไทย	แต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก	แต่กระนั้นเศรษฐกิจหลกัของ

จงัหวดัสุราษฎร์ธานียงัคงเป็นภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคเกษตรกรรม	ซ่ึง

หากสามารถยกระดบัภาคเกษตรกรรมใหเ้ขา้สู่ภาคการท่องเท่ียวไดโ้ดยท�าการส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีข้ึนไดก้็จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรเพิ่มมากข้ึนได	้

(เทิดชาย	ช่วยบ�ารุง,	2553)	 ซ่ึงการพฒันาสวนเกษตรใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากล�าพงัการเป็นสวนเกษตรท่ีจ�าหน่ายแต่เพียงพืชผลแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น	และยงัจะ

ช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนโดยรอบท่ีสามารถน�าสินคา้พ้ืนเมืองต่าง		ๆ	มาจ�าหน่ายดว้ย	ท�าใหป้ระชาชน

ในพ้ืนท่ีมีงานท�า	อนัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจกระจายรายไดแ้ละสร้างงานสร้างอาชีพท่ีฐานราก	เหตุน้ีจึงมี

ความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจของนกัท่อง

เท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยตรง	เพ่ือใหส้ามารถพฒันาการตลาดท่องเท่ียว

ของสวนเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม	โดยศึกษาจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอ

บา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	 ซ่ึงเป็นสวนเกษตรท่ีตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี	1	บา้นหนองปลิง	ถนนนาสาร	-	บา้น
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สอ้ง	ต�าบล	คลองปราบ	อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดั	สุราษฎร์ธานี	เป็นสวนแรกในภาคใตท่ี้ปลกูสละในเชิง

พาณิชย	์ เร่ิมด�าเนินการมาตงัแต่ปี	พ.ศ.	2537	มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก	150	ไร่	รวมสละมากกวา่	8,000	กอ	ผลิต

สละไดท้ั้งปี	ไดผ้ลผลิตเฉล่ียปีละกวา่	300	ตนั	มีรายไดป้ระมาณปีละ	40	ลา้นบาท	สละท่ีปลกูคือ	สละพนัธ์ุ

เนินวงเป็นสายพนัธ์ุไทยแทท่ี้ก�าเนิดบริเวณเนินวง	ต�าบลบางกะจะ	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัจนัทบุรี	ไม่ใช่พนัธ์ุ

พ้ืนเมืองสุราษฎร์ธานี	สวนสละอาทิตยย์งัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมและความรู้ดา้นวิชาการเกษตรตั้งแต่

ปีพ.ศ.	2540		ก่อนเขา้ชมสวนสละคุณอาทิตย	์มติธรรมจะบรรยายพิเศษใหค้วามรู้ก่อนเขา้ชมสวน	มีไกด์

เป็นชาวสวนพาเดินชม	อธิบาย	และสาธิตขั้นตอนต่างๆ	เช่น	การผสมพนัธ์ุ	 ท่ีใชเ้กสรตวัผูดี้ดใส่เกสรตวั

เมียฯลฯ	นอกจากน้ียงัมีรถมา้ใหบ้ริการเช่านัง่ชมสวนดว้ย	ถือว่าเป็นผูน้�าและเป็นตน้แบบของแหล่งการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทีมีช่ือเสียงมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมิไดใ้ชพ้นัธ์ุไมพ้ื้นเมืองแต่อยา่งใด	โดยเฉล่ียมีเขา้

ชมและผูศึ้กษาดูงานประมาณปีละ	 	20,000	 	คน		ทั้งจากในและต่างประเทศ	แต่ท่ีผ่านมายงัไม่ไดมี้การ

ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวสวน

สละอาทิตยแ์ห่งน้ีเลยทั้ง	ๆ	ท่ีจดัวา่เป็นตน้แบบของสวนเกษตรท่ีส�าคญัในภาคใต	้ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง

น้ีเพ่ือน�าผลการศึกษามาพฒันาการตลาดของสวนสละอาทิตยใ์หก้า้วยิง่ข้ึนและเพ่ือใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สวน

เกษตรแห่งอ่ืนอีกต่อไปดว้ย

วตัถุประสงค์

	 เพ่ือทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดิน

ทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด	(7	Ps)

	 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ี

เดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจ�าแนกตามลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลดว้ย

สมมตฐิาน  

	 นักท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด	แตกต่างกนั	

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ

	 สามารถน�าผลการศึกษาไปพฒันาการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอ

บา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	

	 สามารถน�าผลการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืน	ๆ	 ท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั	

	 สามารถน�าผลการศึกษาไปบรรจุไวใ้นแผนการพฒันาการตลาดทางการท่องเท่ียวของจงัหวดั

สุราษฎร์ธานีเพื่อใหมี้การวางแผนพฒันาใหต่้อเน่ืองตลอดไปดว้ย

	 สามารถน�าผลการศึกษาไปเป็นตน้แบบท�าการศึกษาในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืน	ๆ	

นิยามศัพท์

	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	7	Ps	ในท่ีน้ีไดแ้ก่	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

ซ่ึงหมายถึงตน้สละ	พนัธ์ุไมส้ละ	เงาะ	และลองกอง	ผลไมคื้อผลสละ	ผลเงาะ	และผลลองกอง	การสาธิต	
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การน�าชม	การบรรยายความรู้ภายในสวน	ดา้นราคาไดแ้ก่ราคาค่าเขา้ชมสวน	ราคาผลิตภณัฑแ์ละราคา

สินคา้ของท่ีระลึกและสินคา้แปรรูปท่ีน�ามาจ�าหน่ายภายในสวน	ดา้นช่องทางจดัจ�าหน่ายไดแ้ก่การเขา้

มาชมท่ีสวนโดยตรง	ดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่การโฆษณา	ประชาสัมพนัธ์	การส่งเสริมการขาย

ประเภทลดราคา	แจกและแถมสินคา้	ดา้นบุคลากรไดแ้ก่พนกังานท่ีให้บริการภายในสวน	ทั้งการน�าชม

สวน	การบรรยายความรู้และการให้บริการของบุคลากรดา้นอ่ืน	ๆ	ภายในสวนดว้ยบุคลิกภาพท่ีดี	ดา้น

กระบวนการไดแ้ก่กระบวนการน�าเท่ียวภายในสวนซ่ึงประกอบดว้ยการน�าชมไปตามเส้นทางเดินภายใน

สวน	การบรรยายความรู้	การใหท้ดลองชิมผลไมแ้ละผลผลิตในสวน	และดา้นลกัษณะทางกายภาพไดแ้ก่

ความสะดวกสบายของอาคารสถานท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียว	ความสะอาดและสะดวกของหอ้งน�้า	 ท่ีจอดรถ	

และความสะอาดถกูสุขอนามยัของร้านอาหารภายในสวน	

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 คอทเลอร์และอาร์มสตรอง	(Kotler&	Armstrong,	1996:	5)	ให้ความหมายของการตลาดว่าใน

ความหมายใหม่จะหมายถึงการสนองความตอ้งการของลูกคา้	โดยพฒันาสินคา้ท่ีมีคุณค่า	ตั้งราคา	มีการ

จดัจ�าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ	แลว้สินคา้เหล่าน้ีกจ็ะขายไดอ้ยา่งง่ายดาย	และ

คอทเลอร์	โบเวน	และ	เมคเคน	(Koter,	Bowen	and	Makens,	2006:13)	ไดข้ยายความวา่การตลาดหมาย

ถึงกระบวนการทางสังคมและการจดัการซ่ึงบุคลหรือกลุ่มบุคคลจะไดรั้บส่ิงท่ีตนเองตอ้งการโดยการ

สร้างสรรคแ์ละเปล่ียนสินคา้และคุณค่าของสินคา้ของตนกบัคนอ่ืน	ๆ	และ	Zeithamal	and	Bitner	(1996,	

อา้งใน	จิระวฒัน	์อนุวชิชานนท,์	2554:	63-83)และศิริรัตน	์เสรีรัตนแ์ละคณะ	(2541:35-36)	ไดร้ะบุถึงปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับตลาดบริการ	7P’s	ไดแ้ก่	ผลิตภณัฑ	์ราคา	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การ

ส่งเสริมการตลาด	บุคลกรหรือพนกังาน	การะบวนการใหบ้ริการ	และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ	ส่วนงาน

วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไดศึ้กษางานของพณัณ์ชิตา	โกมุทมณี	(2556)	 	 ซ่ึงศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาด

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร	สวนลุงโชค	อ�าเภอวงัน�้าเขียว	จงัหวดันครราชสีมา	เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	

รัฐนนัท	์	พงศว์ริิทธ์ิธร		สรียา		พนัธ์ุณรงค	์	คูณธนา	เบ้ียวบรรจง	วกิร	จนัทรวโิรจน	์และธนศกัด์ิ		ตนัตินาคม	

(2555)	ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพสถานีเกษตรหลวงปางดะเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

อยา่งย ัง่ยนืชลลดา	มงคลวนิช		(2556)		ศึกษาความส�าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสิน

ใจเลือกท่องเท่ียวตลาดน�้ าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร		ขนิษฐา		แจง้ประจกัษ	์(2554)	ศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว	:	กรณีศึกษาสามชุก	ตลาดร้อยปี	

จงัหวดัสุพรรณบุรี	และ	ดวงกมล	รักขยนั	(2552)	ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูม้าท่องเท่ียวท่ีมี

ต่อการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร	จงัหวดัสุพรรณบุรี	

 

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 ในการศึกษาคร้ังน้ีก�าหนดกรอบแนวคิดดา้นตวัแปรอิสระคือลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่อง

เท่ียวชาวไทยผูต้อบแบบสอบถาม	 ซ่ึงประกอบดว้ย	ภูมิล �าเนา	 เพศ	อายุ	การศึกษาอาชีพ	รายได	้และ

สถานภาพการสมรส	ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	 ซ่ึงไดแ้ก่	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ	์ดา้นราคา	ดา้นช่องทางจดั
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จ�าหน่าย	ดา้นการส่งเสริมการตลาด	ดา้นบุคลากร	ดา้นกระบวนการ	และดา้นลกัษณะทางกายภาพ	

ประชากรและตวัอย่าง

	 ในการศึกษาคร้ังน้ี	 เน่ืองจากเป็นการศึกษาค่าเฉล่ียประชากร	 (Population	Mean)	และทราบ

จ�านวนประชากรนักท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	 ซ่ึงมี

ประมาณปีละ	20,000	คน	(ขอ้มูลจากคุณอาทิตย	์มติธรรม	 เจา้ของสวนสละอาทิตยอ์ �าเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี)	 จึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของไวเออร์	(Weiers,	2005:	350)	โดย

ก�าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้	95%	และค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมให้เกิดข้ึนได	้ก�าหนดเป็น	1	

ส่วนใน	10	ส่วน	ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากรตามค�าแนะน�าของ	ศ.บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธ์ิท่ี

ใหค้ลาดเคล่ือนไดต้ั้งแต่	1	ส่วนใน	5	ส่วน	ถึง	1	ส่วนใน	20	ส่วนของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร

(σ)	(บุญธรรม,	2551:	116)ไดผ้ลลพัธ์	376.92	ดงันั้นจึงสรุปไดจ้�านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน	377	คน	
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

	 ในการศึกษาคร้ังเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม

ปลายปิดและปลายเปิด	(Close-ended	and	Open-ended	Questionnaire)	และให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียวอยูใ่นสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม	ซ่ึงแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น	3	ส่วนคือ	ส่วนแรกไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม	

ส่วนท่ีสองเป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	7Ps	 ท่ีนกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามระบุว่ามี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตยอ์ �าเภอบา้นนาสารจงัหวดั

สุราษฎร์ธานี	และส่วนท่ีสามเปิดให้นกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมเติมขอ้เสนอแนะโดยเฉพาะ	

ทั้งน้ีไดท้ดสอบความตรงต่อเน้ือหา	(Content	Validity)	ดว้ย	Index	of	Item-Objective	Congruence	(IOC)	

โดยขอความกรุณาใหผู้เ้ช่ียวชาญจ�านวน	5	ท่านวเิคราะห์ขอ้ค�าถาม	และน�าขอ้ค�าถามท่ีไดค่้า	IOC	ตั้งแต่	0.6	

ข้ึนไปน�ามาใชง้านจริง	และจากนั้นไดท้ดสอบความเท่ียง	(Reliability)	โดยน�าแบบสอบถามไปทดสอบ

กบัตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	30	คน	และไดร้ะดบัความเท่ียงของแบบสอบถามเป็นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	เท่ากบั0.89	ถือวา่แบบสอบถามมีระดบัความเท่ียงสูง	และ

เลือกตวัอย่างโดยไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็นดว้ยวิธีเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ	(Accidental	Sampling)	

และเกบ็ขอ้มูลโดยสอบถามนกัท่องเท่ียวตวัอยา่งทั้งในวนัธรรมดาและวนัเสาร์-อาทิตย	์โดยจ�าแนกจ�านวน

ตวัอยา่งแต่ละวนัตามสดัส่วน	ซ่ึงจะปรากฏในวนัเสาร์-อาทิตยม์ากกวา่วนัธรรมดา	และเน่ืองจากมีขอ้จ�ากดั

ในเร่ืองของระยะเวลาจึงท�าการเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2556	เท่านั้น	 ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีนกัท่อง

เท่ียวมากท่ีสุดในรอบปี	(จากขอ้มูลของคุณอาทิตย	์มติธรรม	เจา้ของสวนสละอาทิตยอ์ �าเภอบา้นนาสาร	

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี)	

 

การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ในการศึกษาคร้ังน้ี	ในส่วนท่ีสองแบบสอบถามมีค่าค�าตอบเป็นมาตรประเมินค่า	5	ระดบัตาม

ท่ีลิเคิร์ตไดก้�าหนดไว	้(1-5	Likert	Scales)	โดยในท่ีน้ีก�าหนดให	้5	 เท่ากบัมีอิทธิพลมากท่ีสุด	4	 เท่ากบัมี

อิทธิพลมาก	3	มีอิทธิพลปานกลาง	2	มีอิทธิพลนอ้ย	และ	1	มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด	โดยก�าหนดเกณฑก์ารแปล

ความหมายไวด้งัน้ี

	 ก�าหนดขอบเขตของอนัตรภาคชั้น	เท่ากบั	(คะแนนสูงสุด	–	คะแนนต�่าสุด)	/	จ �านวนชั้นซ่ึงจะได	้
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(5-1)	/	5	=	.80

ก�าหนดความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีได	้ดงัน้ี

	 	 	 	 4.21	–	5.0		 หมายถึง		 มีอิทธิพลมากท่ีสุด

	 	 	 	 3.41	–	4.20		 หมายถึง		 มีอิทธิพลมาก

	 	 	 	 2.61	–	3.40		 หมายถึง		 มีอิทธิพลปานกลาง

	 	 	 	 1.81	–	2.60		 หมายถึง		 มีอิทธิพลนอ้ย

	 	 	 	 1.00	–	1.80		 หมายถึง		 	มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด

	 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา	ไดแ้ก่จ�านวน	ความถ่ี	 ร้อยละ	ค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และใชส้ถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน	ไดแ้ก่	สถิติค่าที	 (t-test)	และ 

	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	ANNOVA)	และทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ	

(Scheffeˊ	Method)

ผลการวจิยั
	 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวพบว่านักท่องเท่ียวในสวนสวนสละอาทิตย	์
อ�าเภอบ้านนาสาร	 จังหวดัสุราษฎร์ธานี	 ท่ีตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่มีภูมิล �าเนาอยู่ในจังหวดั
สุราษฎร์ธานี	 คิดเป็นร้อยละ	58.1	รองลงมาไดแ้ก่ภาคใตท่ี้มิใช่อยูใ่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานีคิดเป็นร้อยละ		
21.2	รองลงมาอีกไดแ้ก่จากภาคกลางท่ีมิใช่กรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ	13.3	และนกัท่องเท่ียวจาก
กรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ	7.4	และ	ตามล�าดบั	
	 นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ60.7	และเพศชายคิดเป็น
ร้อยละ	39.3ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง	20-39	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	59.7	รองลงมามีอายรุะหว่าง	40-59	ปี	 คิด
เป็นร้อยละ	40.3	และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ	30.8	รองลงมาไดแ้ก่ระดบั
มธัยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ	20.2	ระดบัอนุปริญญา/	ปวส.	 คิดเป็นร้อยละ	16.2	ระดบัมธัยมปลาย/ปวช.	
คิดเป็นร้อยละ	13.0	ระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ	10.6	และระดบัสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ	
9.3ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ	26.6	รองลงมาไดแ้ก่พนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ	24.4	
เป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัคิดเป็นร้อยละ	17.5	 เป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ	15.6	
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายคิดเป็นร้อยละ	14.6	และเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ	1.1	ตามล�าดบั
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน	10,001	บาทไปจนถึง	15,000	บาทคิดเป็นร้อยละ	32.6	รองลงมา
เป็นรายไดต่้อเดือน	15,001	บาทไปจนถึง	20,000	บาทคิดเป็นร้อยละ	23.9	 	รองลงไปอีกเป็นรายไดต้่อ
เดือน	20,001	บาทไปจนถึง	25,000	บาทคิดเป็นร้อยละ	18.8		รองลงมาอีกคือรายไดต่้อเดือน	5,001	บาทถึง	
10,000	บาทคิดเป็นร้อยละ	15.1	และรายไดต่้อเดือน	25,001	บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ	8.5	ตามล�าดบัส่วน
ใหญ่มีสถานภาพการสมรสเป็น	“สมรสแลว้”	คิดเป็นร้อยละ	54.6	รองลงมาคือเป็น	“โสด”	คิดเป็นร้อยละ	
41.9	และท่ีเป็น	“หมา้ยหรือหยา่ร้าง”	คิดเป็นร้อยละ	3.4	ตามล�าดบั
	 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่อง
เท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
จากขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทาง
ท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	พบว่ากลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ	์(Product)	 

มากท่ีสุด	(x	=	4.27)	ท่ีเหลือนอกจากน้ีไดรั้บอิทธิพลในระดบัมาก	ซ่ึงเรียงล�าดบัอิทธิพล	(จากมากท่ีสุดไป
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หานอ้ยท่ีสุดในระดบัมาก	น้ี)	ไดแ้ก่ดา้นบุคลากร	(People)	(x		=	4.10)	ดา้นกระบวนการ	(Process)

(x	 	=	3.98)	ดา้นราคา	 (Price)	 (x	=	 	3.93)	ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย	 (Place/Distribution	Channel) 

(x	 	=	3.90)	ส่วนท่ีมีอิทธิพลปานกลางคือดา้นการส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	(x	 	=	3.38)	และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ	(Physical	Evidence)	(x		=	3.33)	ตามล�าดบั	(ดงัแสดงในตารางท่ี	1)

	 ตารางท่ี	1	แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการ	ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
X S.D. ระดบัอทิธิพลทีม่ผีลต่อ

การตดัสินใจ

ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) 4.27 0.46 มากท่ีสุด

ดา้นราคา	(Price) 3.93 0.50 มาก

ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย	(Place/Distribution	Channel) 3.90 0.55 มาก

ดา้นการส่งเสริมการตลาด	(Promotion) 3.38 0.49 ปานกลาง

ดา้นบุคลากร	(People) 4.10 0.54 มาก

ดา้นกระบวนการ	(Process) 3.98 0.56 มาก

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ	(Physical	Evidence) 3.33 0.48 ปานกลาง

รวม 3.84 0.36 มาก

	 	 2.	ผลการทดสอบสมมติฐาน

	 จากสมมติฐานนักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตยแ์ตกต่างกัน	 เม่ือท�าการ

ทดสอบสมมติฐานแลว้พบว่าส่วนใหญ่แลว้ไดรั้บอิทธิพลแตกต่างกนัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนไว	้

ยกเวน้เพียง	2	ปัจจยัเท่านั้นท่ีไดรั้บอิทธิพลไม่แตกต่างกนัคือปัจจยัดา้นอายแุละปัจจยัดา้นอาชีพได้

(ดงัแสดงในตารางท่ี	2)

	 ตารางท่ี	2	ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินในเดิน

ทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

ปัจจยัส่วนบุคคล
ค่าสถติทิีใ่ช้ทดสอบการได้รับอทิธิพลของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฯ
ค่า p-value

ภมิูล�าเนา F	=	16.450 .000*

เพศ t	=	2.935	 .000*

อายุ t	=	.093 .926		

การศึกษา 	F	=	6.590 .000*

อาชีพ 	F	=	1.369 .235	

รายไดต่้อเดือน F	=	7.043 .000*

สถานภาพการสมรส F	=	5.439 .005*
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*	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล �าเนา	 เพศ	การศึกษา	รายไดต่้อเดือน	และ

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสิน

ใจเดินทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

ท่ีระดบั	0.05	ส่วนท่ีมีอายแุละอาชีพแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่

แตกต่างกนั

	 อยา่งไรก็ตาม	เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามทุกปัจจยัส่วน

บุคคลใหค้วามส�าคญัต่อผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดเหมือน	ๆ	กนั	แต่ท่ีมีอิทธิพลรองลงมานั้นแตกต่างกนั	คือ

ผูซ่ึ้งมีภูมิล �าเนาสุราษฎร์ธานีและภาคใตไ้ม่รวมสุราษฎร์ธานี	จะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองลงมาคือบุคลากร	

และกระบวนการตามล�าดบั	 ส่วนผูมี้ภูมิล �าเนากรุงเทพมหานครจะได้รับอิทธิพลอนัดบัรองลงมาคือ	

กระบวนการและราคาแต่ผูท่ี้อยู่ภาคกลาง	ไม่รวมกรุงเทพมหานครจะรับอิทธิพลอนัดบัรองลงมาคือ

บุคลากรและราคา	ตามล�าดบั	

	 เพศหญิงไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองลงมือคือดา้นบุคลากรกระบวนการ	และช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ตามล�าดบัส่วนเพศชายจะไดรั้บอิทธิพลรองลงมาคือดา้นบุคลากร	กระบวนการและราคาตามล�าดบั	

	 ส�าหรับอายุนั้ นได้รับอิทธิพลอันดับรองลงมาไม่แตกต่างกันได้แก่ด้านบุคลากรและด้าน

กระบวนการกบัราคา	ตามล�าดบั	

	 ส่วนการศึกษานั้นผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรีได้รับอิทธิพลรองลงมาได้แก่ด้านบุคลากร	

กระบวนการและราคาตามล�าดบั	แต่ผูจ้บมธัยมศึกษาจะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองลงมือคือ	บุคลากร	ราคา	

และช่องทางการจดัจ�าหน่ายตามล�าดบั	และผูจ้บอนุปริญญา/ปวส.จะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองลงมาคือ

ดา้นบุคลากร	กระบวนการและราคาตามล�าดบั	และผูจ้บ	ปวช.	จะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองลงมือคือ 

ดา้นกระบวนการ	ราคาและบุคลากร	ตามล�าดบั	

	 ทางดา้นอาชีพนั้นไดรั้บอิทธิพลไม่แตกต่างกนัคือไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองไดแ้ก่ดา้นบุคลากร	

กระบวนการ	และราคากบัช่องทางการจดัจ�าหน่ายตามล�าดบั	ส�าหรับผูมี้รายได	้10,001	บาทถึง	15,000	บาท

จะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองจากบุคลากร	ดา้นกระบวนการ	และราคาตามล�าดบั	โดยผูท่ี้มีรายได	้15,001	ไป

จนถึง	20,000	บาท	จะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองจากดา้นกระบวนการ	บุคลากร	และช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ตามล�าดบั

	 ส�าหรับผูมี้รายได	้20,001	บาทถึง	25,000	บาท	จะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองจากดา้นบุคลากร	

และราคากบักระบวนการตามล�าดบั	 ส่วนผูท่ี้สมรสแลว้จะได้รับอิทธิพลอนัดบัรองคือด้านบุคลากร

กระบวนการและช่องทางการจดัจ�าหน่ายตามล�าดบั	

	 ทั้งน้ีผูท่ี้ยงัโสดจะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองจากดา้นบุคลากร	กระบวนการและราคาตามล�าดบั	

และผูท่ี้หยา่ร้าง/หมา้ย	จะไดรั้บอิทธิพลอนัดบัรองจากดา้นกระบวนการ	และราคากบับุคลากรตามล�าดบั

สรุปผลการวจิยั

	 จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวในสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานีส่วน

ใหญ่มีภูมิล �าเนาอยูใ่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี	 เป็นเพศหญิง	อายรุะหว่าง	20-39	ปี	การศึกษาระดบัปริญญา
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ตรี	ประกอบอาชีพเกษตรกร	มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า	10,000	บาทถึง	15,000	บาทและสมรสแลว้	 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัฐนนัท	์พงศว์ิริทธ์ิธรและคณะ	(2555)	 ท่ีไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพ

สถานีเกษตรหลวงปางดะเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืน	 ท่ีพบว่ามีเพศหญิงมากใกล้

เคียงกบัเพศชาย	อายุระหว่าง	20-30	 ปี	อาชีพพนักงานของเอกชน	การศึกษาระดบัปริญญาตรี	รายได้

ระหวา่ง	10,001-	19,999	บาท	มากท่ีสุด

	 ส�าหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทาง

ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	นั้นนกัท่อง

เท่ียวไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุดจากดา้นผลิตภณัฑ	์รองลงมาไดแ้ก่ดา้นบุคลากร	ดา้นกระบวนการ	ดา้นราคา	

ดา้นช่องทางจดัจ�าหน่าย	ดา้นการส่งเสริมการตลาด	และดา้นลกัษณะทางกายภาพ	ตามล�าดบั	ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของพณัณ์ชิตา	โกมุทมณี	(2556)	 ท่ีไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาการตลาดแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตรสวนลุงโชคอ�าเภอวงัน�้ าเขียว	จงัหวดันครราชสีมาเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืซ่ึงระบุวา่นกัท่องเท่ียว

ใหค้วามส�าคญัมากต่อผลิตภณัฑ	์บุคลากร	และกระบวนการในการน�าเท่ียวในสวนลุงโชคเช่นกนั		

	 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานนั้นพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล �าเนา	 เพศ	การศึกษา	ราย

ได	้และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	แตกต่างกนัอยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติท่ี	0.05	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งข้ึนไว	้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขนิษฐา	แจง้

ประจกัษ	์(2554)	ซ่ึงไดท้ �าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว	

:	กรณีศึกษาสามชุก	ตลาดร้อยปี	จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีพบว่าเพศ	อาย	ุ 	ระดบัการศึกษา	อาชีพ	สถานภาพ

การสมรส	และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียว	 ท่ีแตกต่างกนันั้น	จะมีผลต่อพฤติกรรมของนกัท่อง

เท่ียวท่ีมาเท่ียวสามชุก	ตลาดร้อยปี	แตกต่างกนั	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี	0.05	ดว้ยเช่นกนั	แสดงว่า

นกัท่องเท่ียวทั้งหมดไดรั้บอิทธิพลจากสินคา้คือตน้สละและผลิตภณัฑต์ลอดจนการบริการในสวนสละ

อาทิตย	์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากความแตกต่างทางภูมิล �าเนา	 เพศ	ระดบัการศึกษา	รายไดแ้ละสถานภาพการ

สมรสโดยรวมนกัท่องเท่ียวทั้ง	5	ปัจจยัส่วนบุคคลเหล่านั้นจะเนน้อิทธิพลของบุคลากร	และกระบวนการ	

รองลงมาจะเนน้อิทธิพลของช่องทางการจดัจ�าหน่าย	และเนน้อิทธิพลของราคาตามล�าดบั	 ส่วนนกัท่อง

เท่ียวท่ีมีอายแุละอาชีพแตกต่างกนัจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนัซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลลดา	มงคลวนิชและคณะ	(2556)	 ท่ีไดศึ้กษาถึงความส�าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดน�้ าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีระบุวา่เยาวชนไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่	 เพศ	อาย	ุรายได	้และ	อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะ

ให้ความส�าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดน�้ าไม่แตกต่าง

กนั	นัน่คือไม่วา่นกัท่องเท่ียวช่วงอายใุดหรืออาชีพใดกเ็นน้อิทธิพลของสินคา้	บุคลากร	และกระบวนการ

ภายในสวนสละอาทิตย	์ เหมือน	ๆ	กนันัน่เองดงัสรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกั

ท่องเท่ียวจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มท่ีเดินทางมามากจ�าแนกตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล	5	ปัจจยั 

(ดงัแสดงในตารางท่ี	3)



56

วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

ตารางท่ี	3	ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

สินค้า บุคลากร กระบวนการ ช่องทางจดัจ�าหน่าย ราคา

ภูมลิ�าเนาใน จ.สุราษฎร์ธานี √ √ √ √ √
เพศหญงิ √ √ √ √ √
การศึกษาปริญญาตรี/มธัยมศึกษา √ √ √ √ √
รายได้ 10,001 – 25,000 บาท √ √ √ √ √
สถานภาพการสมรส “สมรสแล้ว” √ √ √ √ √

 

ข้อเสนอแนะ

	 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั

	 จากการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวระบุว่าผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว

สวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมากท่ีสุด	ดงันั้น	จึงสมควรท่ีสวนสละอาทิตยเ์นน้

ท่ีลกัษณะเด่นพร้อมทั้งรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑไ์วใ้หค้งท่ีอยูเ่สมอ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัท่องเท่ียวเนน้

รสชาติของสละว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก	รวมตลอดไปถึงผลิตภณัฑส์ละ

ลอยแกว้และสระแช่อ่ิมแปรรูปท่ีน�ามาจ�าหน่ายแก่นกัท่องเท่ียวก็เป็นท่ีสนใจมาก	และควรท�าบรรจุภณัฑ์

ใหส้วยงามเพ่ือซ้ือเป็นของท่ีระลึกฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย	จึงสมควรพฒันาผลิตภณัฑต่์าง	ๆ	เช่นพฒันาตน้

สละใหอ้อกดอกออกผลตลอดทั้งปีเพื่อใหส้ามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี	และใหมี้พนัธ์ไมส้ละขนาดต่าง	

ๆ	ไวข้ายดว้ยเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือและน�าไปปลกูท่ีบา้นได	้โดยใหส้ละเป็นพนัธ์ุไมท่ี้โดดเด่นในสวนแม้

จะมีพนัธ์ุไมอ่ื้น	ๆ	มาขายใหซ้ื้อไปปลูกท่ีบา้นไดด้ว้ยก็ตาม	นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีน�ามาเสนอใหแ้ก่นกัท่อง

เท่ียวเม่ือมาเยีย่มชมสวนกต็อ้งกวา้งขวาง	น่าสนใจและเป็นประโยชน	์ดว้ยซ่ึงหากพิจารณาจากปัจจยัส่วน

บุคคลแลว้พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีจบปริญญาตรีและผูมี้รายไดว้า่	10,001	บาทไปจนถึงถึง	25,000	บาทก็จะ

ไดรั้บอิทธิพลจากผลิตภณัฑแ์ละนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี	มธัยมตน้	และอนุปริญญา/

ปวส.	จะไดรั้บอิทธิพลจากผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั	 จึงตอ้งเน้นการพฒันาพนัธ์ุไม	้ผลสละและ

ผลิตผลแปรรูปสละตลอดจนเน้ือหาการน�าชมสวนใหน่้าสนใจอยา่งชดัเจนดว้ย

	 ในดา้นบุคลากรท่ีนักท่องเท่ียวเน้นว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัสองนั้นสวนสละ

อาทิตยก์็ควรกระตุน้ให้พนกังานท่ีให้บริการในสวนมีความยิ้มแยม้	แจ่มใสในการบริการ	 มีอธัยาศยัดี	

มีความกระตือรือร้นในการบริการทั้งน�าเท่ียวและการบริการขายสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในสวน	ให้

บริการดว้ยความสุภาพซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวมีความประทบัใจในกรณีน้ีมาก	ถือวา่มีอิทธิพล

สูงในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวในสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะและ

การท่ีพนกังานถ่ายทอดความรู้เร่ืองพนัธ์ุไมต่้าง	ๆ	ใหโ้ดยไม่ปิดบงัก็เป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวระบุดว้ย

ซ่ึงถา้พิจารณาถึงความเห็นของนกัท่องเท่ียวเพศหญิงและนกัท่องเท่ียวท่ีสมรสแลว้ซ่ึงเดินทางท่องเท่ียว

จ�านวนมากกจ็ะเนน้อิทธิพลของบุคลากรท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวสวนเกษตรเป็นอยา่งมากรวมถึงผูท่ี้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	

ปัจจยัส่วนบุคคล
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มีรายได	้15,001	ไปจนถึง	25,000	บาท	จะไดรั้บอิทธิพลจากบุคลากรเป็นอยา่งมากดว้ยเช่นกนั

	 ส่วนดา้นกระบวนการซ่ึงไดแ้ก่กระบวนการน�าเท่ียวภายในสวนและการเดินทางภายนอก	 ท่ี

นกัท่องเท่ียวระบุว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวสวนเกษตรสวนสละอาทิตย	์อ�าเภอบา้นนาสาร	

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	ในล�าดบัถดัมานั้น	พบว่านักท่องเท่ียวเน้นป้ายบอกทางท่ีมีอยู่ภายนอกสวนเพ่ือ

ท�าให้เดินทางมาสวนไดส้ะดวกและมีสัญลกัษณ์ของสวนปรากฏเห็นไดช้ดัเจน	ซ่ึงปัจจุบนัไดส้ร้างเป็น

ลูกทุเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยูห่นา้สวนท�าให้เป็นท่ีสังเกตเห็นไดช้ดัเจนจดจ�าไดง่้าย	และการน�าชมสวนก็มี

การเตรียมความพร้อมของนกัท่องเท่ียวดว้ย	ดงัเช่น	มีการฉายวีดีทศัน์ให้ชมก่อนเร่ิมตน้ออกเดินทางชม

สวน	และในการบรรยายความรู้ภายในสวนก็ตอ้งท�าอยา่งเหมาะสมดว้ย	และการน�าชมควรจะใหโ้อกาส

นกัท่องเท่ียวซักถามและพนกังานผูน้�าชมตอ้งตอบขอ้ซักถามให้เป็นท่ีพอใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย	โดย

นกัท่องเท่ียวทั้งท่ีโสดและสมรสแลว้	และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี	ตลอดจนนกัท่อง

เท่ียวท่ีมีรายได	้10,001	บาทถึง	15,000	บาทจะไดรั้บอิทธิพลจากกระบวนการมากท่ีสุดดว้ย	 จึงท�าให้

กระบวนการน�าเท่ียวในสวนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวสวนสละอาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	ในล�าดบัท่ีค่อนขา้งสูง	 (เป็นรองก็เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์และบุคลากรเท่านั้น)	 จึง

สมควรท่ีสวนสละอาทิตยจ์ะตอ้งพยายามรักษาคุณภาพไวใ้หไ้ดเ้สมอ

	 ส�าหรับดา้นราคานั้นนกัท่องเท่ียวเนน้ใหเ้ห็นวา่เป็นอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว

เป็นอนัดบัท่ีส่ี	แสดงวา่มีความส�าคญัต่อการตดัสินใจค่อนขา้งนอ้ยกวา่ปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งสามดา้น	

แต่นกัท่องเท่ียวก็เนน้ระบุว่าราคาสละลอยแกว้	สระแช่อ่ิมท่ีแปรรูปและน�ามาจ�าหน่ายและราคาสละดิบ

นั้นกร็าคาเหมาะสมจึงสวนสละอาทิตยจึ์งสมควรรักษาระดบัราคาใหค้งท่ีไวเ้สมอ		รวมทั้งราคาพนัธ์ุสละ

ดว้ยอยา่งไรกต็ามนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล �าเนาภาคกลางท่ีไม่รวมกรุงเทพมหานคร	และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการ

ศึกษาระดบัมธัยมตน้และอนุปริญญา/ปวส.	จะไดรั้บอิทธิพลจากราคามากดว้ยเช่นกนัจึงท�าใหด้า้นราคามี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวสวนสละอาทิตยด์ว้ยเป็นอนัดบั	4	ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทั้งหมด	7	ปัจจยัดงักล่าว

	 ส�าหรับช่องทางการจดัจ�าหน่ายท่ีมีอิทธิพลนอ้ยลงคืออยูใ่นอนัดบัทา้ย	ๆ	 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เดินทางท่องเท่ียว	 เสมือนว่าแมน้อยู่ห่างไกลก็ไม่ปัญหาส�าหรับนกัท่องเท่ียว	แต่อย่างไรก็ตามท่ีตั้งของ

สวนสละอาทิตยก์็ควรจะเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกสบายพอสมควร	 ซ่ึงสวนสละอาทิตยอ์ �าเภอบา้นนาสาร	

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	ตั้งอยูติ่ดกบัถนนใหญ่	ท�าใหเ้ดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก	อีกทั้งยงัประสานงานกบั

บริษทัทวัร์ให้น�านกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเป็นกลุ่มสนใจเฉพาะกลุ่มไดโ้ดยสะดวกอีกดว้ย	นอกจากน้ียงั

สามารถสัง่ซ้ือผลิตภณัฑส์ละผา่นทางเวบ็ไซตไ์ดอี้กดว้ยแต่อยา่งไรกต็ามในกรณีของท่ีตั้งน้ีนกัท่องเท่ียวก็

ระบุวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในล�าดบัท่ีหา้	 ซ่ึงเป็นล�าดบัทา้ย	ๆ	ถึงแมว้า่จะไม่น่าตอ้งเป็นกงัวลมากจน

เกินไปนกัแต่หากสวนสละอาทิตยส์ามารถท�าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกไดว้า่เดินทางเขา้ถึงไดง่้ายมากก็อาจจะ

ช่วยสนบัสนุนใหน่้าเดินทางท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี

	 ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวรองสุดทา้ยคือเป็น

อนัดบัท่ีหก	แสดงวา่มีอิทธิพลไม่มากนกั	 เพราะนกัท่องเท่ียวระบุวา่เดินทางมาเพราะเพ่ือน	ๆ	บอกต่อ	ๆ	

กนัมา	แต่อยา่งไรก็ตามสวนสละอาทิตยส์มควรพฒันาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ดว้ยส่ือต่าง	ๆ	

ให้มากข้ึนนอกเหนือจากการท่ีหน่วยงานภาครัฐเช่น	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ส�านกังาน
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สุราษฎร์ธานี	และส�านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสุราษฎร์ธานีช่วยประชาสมัพนัธ์ใหแ้ลว้	 เพ่ือใหน้กั

ท่องเท่ียวท่ีรักธรรมชาติและสนใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรทราบและเดินทางมาเยี่ยมชมตามตอ้งการ

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสละอาทิตยไ์ดอ้นุญาตให้ชุมชนใกลเ้คียงมีโอกาสน�า

สินคา้พื้นบา้นมาขายท่ีบริเวณหนา้สวนดว้ย	เป็นการกระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใหก้ระจายไปทุกภาค

ส่วนอีกดว้ย

	 ส�าหรับดา้นกายภาพนั้นนักท่องเท่ียวระบุว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวสวนสละ

อาทิตย	์อ �าเภอบา้นนาสาร	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	ในล�าดบัท่ีเจด็หรือล�าดบัทา้ยสุด	ดงันั้นแมแ้หล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตรจะมีพ้ืนท่ีจอดรถไม่ใหญ่มาก	หรือมีอาคารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวขนาดไม่ใหญ่โตนกัก็ไม่น่า

จะเป็นปัญหาแต่อยา่งใด	แต่อยา่งไรก็ตาม	สวนสละอาทิตยค์วรจดัให้มีท่ีนัง่พกัในระหว่างการเดินเท่ียว

ชมสวนเป็นระยะ	ๆ		มีอาคารจ�าหน่ายอาหารและพนัธ์ุไมท่ี้มีขนาดเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภูมิประเทศ	มี

หอ้งน�้า	(หอ้งสุขา)	ไวบ้ริการตามจุดต่าง	ๆ	ภายในสวนอยา่งเหมาะสมและใหส้ะอาดปราศจากกล่ินอนัไม่

พึงประสงค	์

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป

	 ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยและศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดของ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืน	ๆ	ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั	เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื

ในอนาคต
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