แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบระดับส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุ คคล
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโควตาทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาส่วน
ประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ คือ เจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4 คน
ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีค่าความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 0.67 และ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.78 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ไคสแควร์ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับส่ว นประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีมีความ
แตกต่างกันเมื่อจาแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ใ นจั ง หวั ด
กาญจนบุ รี พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ส่ ว นบุ ค คล
ต่อเดือน สถานภาพ และภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ที่มาท่องเที่ยว
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ด้านวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านจานวนครั้งที่มาท่องเที่ยว ด้าน
ระยะเวลาที่ใ ช้ ในการท่ องเที่ ย ว ด้ านลั กษณะความสั ม พั นธ์ ข องผู้ ร่ว มเดิ น ทาง และด้ า นค่ า ใช้ จ่ ายในการ
ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีปัจจัย ส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพันธ์
กับ พฤติก รรมการท่องเที่ย ว ด้ านสมาชิกที่ร่ ว มเดินทางมาท่อ งเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่มาท่องเที่ ยว ด้า น
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่
มีความสัมพันธ์กับด้านวัตถุประสงค์ที่มาท่องเที่ยวด้านวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะความสัมพันธ์
ของผู้ร่วมเดินทาง
3. แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ใน
มิติผู้ให้บริการควรมุ่งการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ มีการกาหนดราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องกั บความ
คุ้มค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายหลากหลายช่องทาง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วผ่ า นสื่ อออนไลน์ เ พื่อ ให้ ข้ อมู ล ข่า วสารเข้ าถึ ง นัก ท่อ งเที่ ยว มีก ารพั ฒ นาบุค ลากรทางการ
ท่องเที่ยว โดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และปลูก
จิตสานึกให้มีจิตใจในการให้บริการ
คาสาคัญ : ส่วนประสมการตลาด แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พฤติกรรมการท่องเที่ยว

ABSTRACT
This research aimed to: 1) compare the level of marketing mix of natural attractions in
Kanchanaburi Province as classified by personal factors; 2) study the relationship between
personal factors and natural tourism behavior in Kanchanaburi Province; and 3) study the
guidelines for development of marketing mix of natural attractions in Kanchanaburi Province.
The research sample was divided into 2 groups. The first group of questionnaire respondents
consisted of 400 tourists who visited natural attractions in Kanchanaburi derived by quota
sampling. The second group of interviewees consisted of 4 natural park officers at natural
attractions in Kanchanaburi Province derived by purposive sampling. The research instruments
were a questionnaire and an interview form constructed by the researcher, with the content
validity between 0.66 and 1.00 and the reliability of 0.78 - 0.90. Data were analyzed with
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, chi-square and content analysis.
The research results revealed as follows:
1. The tourists with differences in gender, age and status had a different opinion on the
marketing mix of natural attractions in Kanchanaburi Province with significant difference at .05
level.
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2. The tourists’ personal factor in aspects of educational level, occupation, monthly
income, status, and domicile had relationship with tourism behavior in aspects of travel
purpose, travel method, number of companions, number of travels, travel period, relationship
between companions, and travel expense with significant difference at .05 level. Additionally,
the tourists’ gender showed relationship with tourism behavior in aspects of number of
companions, number of travels, travel period, and travel expense with significant difference at
.05 level. However, it showed no relationship with travel purpose, travel method, and
relationship between companions.
3. The guidelines for development of marketing mix strategies of natural attractions
in Kanchanaburi Province on the service providers’ views were: servicing by focusing on tourists’
satisfaction; setting fair price in accordance with experience value; increasing a variety of
distribution channels; advertising tourist attractions through online media to ensure information
accessibility; training tourism personnel about knowledge and understanding of natural attractions;
and instilling awareness in service mindedness.
Keywords : marketing mix, natural attraction, tourism behavior
Article history: Received 11 December 2018, Revised 14 April 2019, Accepted 17 April 2019

1. บทนา
การท่ องเที่ยวเป็ นอุ ตสาหกรรมที่มี บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่ วโลก
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ให้ ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญ
กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่า
และเขตอนุรักษ์ เป็นต้น (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560: 14) เพื่อมุ่งเน้นความยั่งยืน
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอนาคต
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นแนวทางที่สาคัญในการ
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันและลด
ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ เกิ ดจากการท่ องเที่ ยว ก่ อให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บระบบนิ เวศและ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว และประสานประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น รวมทั้งการให้ชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (มณีรัตน์ สุขเกษม, 2559: 235) ในปัจจุบันกระแสความนิยมการ
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีอัตราการเติบโตสู งขึ้น เนื่องจาก นักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีจากสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี
การพัฒนาในการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคลด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ (Kotler 2000) ในการ
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จั งหวั ดกาญจนบุ รี เป็ นจั งหวั ดที่ มี ความอุดมสมบู รณ์ ด้ วยทรั พยากรทางการท่ องเที่ยวหลากหลาย
เป็ นดินแดนแห่ งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยผื นป่า พรรณไม้ โถงถ้า น้าตก และประเพณีวัฒนธรรม อัน
หลากหลายและยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ มีพื้นที่ป่าไม้และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่
ในระดับสู ง มีความสวยงาม ความน่ าสนใจต่อการเดินทางไปเที่ยวชม จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยว
หลากหลาย โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุดจานวน 212 แห่ง รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ศิลป วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จานวน 52 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จานวน 42 แห่ง
นอกจากนี้ยั งรวมถึงบริเวณซึ่งมนุษย์ได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมในบางส่ วน ให้ ความงามของธรรมชาติ
เด่นชัดมากยิ่งขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้า เขื่อน และสถานที่ตากอากาศต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจานวนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะ
สาหรับนักท่องเที่ยว ทุกสไตล์ ทุกวัย และทุกฤดูกาล (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2561)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวั ดกาญจนบุ รี และจั งหวั ดอื่น ๆ ในการน าข้ อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุ ทธ์ส่ วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้
ได้ รั บความพึงพอใจสู งสุ ด และสามารถวางแผนพัฒนาและส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ของจั งหวั ด
กาญจนบุรีและจังหวัดอื่น ๆ ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบระดับส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่างปั จจัยส่ ว นบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาส่ วนประสมการตลาดของแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวั ด
กาญจนบุรี
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สมมติฐานการวิจัย
1.นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน
2. ปั จจั ยส่ วนบุ คคลของนักท่องเที่ยวมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดกาญจนบุรี

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวดังนี้ การท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วย
ความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือหารายได้ ดังนั้น การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า
การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง (สานักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 2561)
รูปแบบและประเภทของการท่องเที่ยว
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization 2018) ได้กาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ 3
รูปแบบหลัก ได้แก่
1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism)
2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based tourism)
3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism)
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็น
ความงดงามตามสภาพธรรมชาติความแปลกตาของสภาพธรรมชาติสั ณฐานที่ส าคัญทางธรณวีทยา และ
ภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะ
พิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้ แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะคือเมื่อถูกทาลายแล้วก็จะหมดสภาพไปไม่สามารถฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้
โดยง่ายหรือต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม จึงต้องมีการดูแลรักษาทรัพยากรอย่างดี ทรัพยากร
การท่องเที่ยวประเภทนี้ มิได้เกิดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวแต่เป็นการนาการท่องเที่ยวเข้าไปผนวกกับกิจกรรมที่
เกิดขึ้น จึงเป็นกิจกรรมที่สัมพั นธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น เดินป่า ศึกษาธรรมชาติดูนก/แมลง ส่องสัตว์ เล่น
น้าตก เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจ
เสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว
Kotler (2000: 171) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จาเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์
แบ่ งเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ อ าจจั บ ต้ อ งได้ (Tangible Products) และผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ จั บ ต้ องไม่ ไ ด้
(Intangible Products)
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนด
ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่
ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ
น าเสนอบริ การให้ แก่ ลู กค้า ซึ่งมี ผลต่ อการรั บรู้ ของลู กค้ าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ ของบริ การที่ น าเสนอ
ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels)
4. ด้ านการส่ งเสริ ม (Promotions) เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งที่ มี ความส าคั ญในการติ ดต่ อสื่ อสารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจ
สาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูง
ใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6. ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ( Physical Evidence/Environment and
Presentation) เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนาเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ฉันทัช วรรณถนอม (2552: 60) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระทาทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าการกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทานั้น
ได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง
ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2551: 8) ให้ความหมาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ การแสดงออกของ
การกระทากิจกรรมใดๆ ก็ตามแบบคล้ายคลึงกันหรือบ่อยครั้งจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของตน โดย
มีปัจจัยกาหนดการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนตั ว เช่น สุขภาพ รายได้
ทัศนคติ ประสบการณ์ ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว
บุ ญเลิ ศ จิ ตตั้ งวัฒนา (2555: 7) กล่ าวว่า พฤติ กรรมของนั กท่องเที่ ยวในการตั ดสิ นใจท่ องเที่ยว
หมายถึง ปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการใช้บริการทางการท่องเที่ยว รวมทั้ง
กระบวนการต่าง ๆ ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งพอจะสรุปถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวว่ามีขั้นตอนสาคัญอยู่ 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้คือ
ขั้นที่ 1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นการอานวยข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารเหล่านั้น
ขั้นที่ 2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเกิดความต้องการท่องเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน
ขั้นที่ 3 สิ่งจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยากท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัย 2 ประการ คือ Push Factor เป็นแรงผลักดันให้เกิดความอยากท่องเที่ยว และ Pull Factor เป็นแรงดึงดูด
ใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) เป็นแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจ จะทาให้เกิด
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะไปท่องเที่ยว
ที่ไหนดีที่สุด โดยคานึงถึงความประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และความอภิรมย์มากที่สุดเป็นเกณฑ์
ขั้นที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) คือการเตรียมวางแผน
ค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวสถานที่นั้น ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายซื้อของที่ระลึก เป็นต้น
ขั้นที่ 6 การเตรี ยมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรียมตัวในเรื่องของการจองตั๋ว
พาหนะที่จะเดินทาง การจองรายการท่องเที่ยว การยืนยันการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทางการอนุญาตเข้า
ประเทศ เป็นต้น
ขั้นที่ 7 การเดินทางท่องเที่ ยว (Travel) เป็ นการออกเดินทางจากบ้านเพื่อท่ องเที่ยวจนกระทั่ ง
ท่องเที่ยวเสร็จแล้วถึงกลับบ้าน
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ขั้นที่ 8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience) เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการประเมินผลการเดินทาง
ท่องเที่ยว อาจเป็นสถานที่ สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่งอานวยความสะดวก ก็จะได้ผลของประสบการณ์
การท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ มีความพึงพอใจ และไม่มีความพึงพอใจ
ขั้นที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Attitude) เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
แล้ว ก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งนั้น หากว่านักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท่องเที่ยวครั้งนั้น ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้รับความไม่พึงพอใจก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้
การศึกษาวิจัย เรื่ องนี้ ผู้วิจั ยได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของบุญเลิ ศ
จิตตั้งวัฒนา (2555: 7) และแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7P's ของ Kotler (2000: 171)
มาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด
กาญจนบุ รี ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
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จานวน 7,669,058 คน (สานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี , 2559) โดยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่ างเชิงระบบ (Systematic random sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนด ผู้ให้ข้อมูลหลักในการทาวิจัย
เชิงคุณภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4 คน
โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยเลือกจากเจ้าหน้าที่อุทยานจากแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ จานวน 4 แหล่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการทาวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ คื อ แบบสั มภาษณ์ การทดสอบคุ ณภาพของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาแบบสอบถามมาหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ตามวิธี ของครอนบาค
(Cronbach, 1974: 161) กาหนดค่าไว้ที่ 0.7 ซึ่งผู้วิจัยได้คานวณด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามที่คานวณได้อยู่ระหว่าง 0.776 – 0.903 ถือว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์ระดับส่วน
ประสมการตลาดในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีของผู้ตอบแบบสอบถามประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเที ยบระดับส่ วนประสม
การตลาดในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีที่ จาแนกตามตัวแปร เพศ โดยใช้การทดสอบแบบที
(Independent Samples t-test) ส าหรั บตั ว แปรอายุ ระดั บการศึ กษา อาชี พ รายได้ ส่ ว นบุ คคลต่ อเดื อน
สถานภาพ และภูมิลาเนา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) สาหรับตัว
แปรที่จาแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ ด้ วยวิ ธี LSD (Least Significant Difference) การศึ กษาความสั มพั นธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกั บ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square Analysis)
และการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ในส่วนที่เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) และนาเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่/ความเรียง

4.ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
31 - 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน10,000 - 20,000 บาท มีสถานภาพสมรส
และมีภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง
4.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีวิธีการเดินทางโดยรถส่วนตัว มี
สมาชิกร่วมเดินทาง 2 -4 คน เดินทางมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี จานวน 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 -2
วัน ผู้ร่วมเดินทางมีลักษณะเป็นครอบครัว และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 3,001 - 4,000 บาทสอดคล้องกับ
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4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด
กาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือก
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
ผลิ ตภั ณฑ์ ( X = 4.09) รองลงมา ด้ านลั ก ษณะทางกายภาพ ( X = 4.03) ด้า นราคา ( X = 3.94) ด้า น
กระบวนการ ( X = 3.86) และด้านการจัดจาหน่ายและด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.80) ตามลาดับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ( X = 3.50)
4.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ในจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยค่า Independent t-test และ One
Way analysis โดยสามารถนาเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้

ภูมิลาเนา

สถานภาพ

รายได้

อาชีพ

การศึกษา

อายุ

เพศ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ค่า p-value)
ส่วนประสมการตลาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด
กาญจนบุรี
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.19 0.92 0.07 0.85 0.43 0.36 0.60
2. ด้านราคา
0.03* 0.09 0.54 0.31 0.25 0.02* 0.01*
3. ด้านการจัดจาหน่าย
0.02* 0.00** 0.93 0.90 0.07 0.01* 0.01*
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
0.49 0.01** 0.63 0.39 0.09 0.21 0.38
5. ด้านบุคลากร
0.04* 0.40 0.16 0.67 0.09 0.17 0.47
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
0.51 0.89 0.22 0.78 0.54 0.10 0.09
7. ด้านกระบวนการ
0.07 0.02* 0.62 0.59 0.11 0.01* 0.01*
รวม
0.05 0.04* 0.31 0.58 0.07 0.04* 0.10
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดกาญจนบุ รี จาแนกตามปัจ จั ย ส่ วนบุ คคล พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ และสถานภาพ
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
โดยภาพรวม แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือน และภูมิลาเนาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
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4.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถนาเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square
Statistics) โดยสามารถนาเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้

พฤติกรรมการท่องเที่ยว

เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้

สถานภาพ

ภูมิลาเนา

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดกาญจนบุรี (ค่า p-value ของ ไคแสควร์)

1. วัตถุประสงค์ที่มาท่องเที่ยว
2. วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว
3. สมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว
4. จานวนครั้งที่มาท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
6. ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ร่ ว ม
7.
าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
เดินค่ทาง

0.26
0.07
0.04*
0.00*
0.01*
0.33
0.00*

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพ และภูมิลาเนา จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์
ที่มาท่องเที่ยว ด้านวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านจานวนครั้งที่มา
ท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว ด้านลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเดินทาง และด้านค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยว ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านจานวนครั้งที่มาท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
ท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย ว แต่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว ด้ าน
วัตถุประสงค์ที่มาท่องเที่ยว ด้านวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเดินทาง
4.6 แนวทางการพัฒนาส่ วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ มีการจัดทาแพ็คเกจทัวร์ที่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย กิจกรรมการท่องเที่ยว
ในแหล่งน้าตกและแหล่งน้า กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทถ้า กิจกรรมการศึกษาทางธรรมชาติและการเดินป่า
และกิ จกรรมผจญภัย (Adventure) ต่าง ๆ เป็นต้น และการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน
รู ป แบบร้ านค้ าสวั ส ดิ การบริ การ ขายอาหาร ขายของที่ ระลึ ก บริ การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น และบริ การ
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นักท่องเที่ยว โดยมีมัคคุเทศก์ประจ าตามแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จัดให้ มีการบริการนักท่องเที่ยวแบบ
พักแรม ค้างคืน ในรูปแบบบ้านพักรับรอง ที่กางเต็นท์ ค่ายพักแรม และมีสุขาเคลื่อนที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
กางเต็นท์พักแรมบริเวณป่า เป็นต้น
2) ด้ านราคาแหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ส่ ว นใหญ่ มี การก าหนดราคาค่ าธรรมเนี ยมแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเน้นการกาหนดราคาที่เป็น
ธรรมและสอดคล้องกับความคุ้มค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ และมีการลดราคาในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลสาคัญ เป็นต้น
3) ด้านการจัดจาหน่ายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่วนใหญ่ มีการจัดตั้งสถานที่จัดจาหน่ายบัตร
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีให้เห็นเด่นชัด สามารถเข้าถึงสถานที่ตั้งของช่องทางในการ
จาหน่ายบัตรได้โดยสะดวก และให้ความสาคัญกับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยการ
ปรับปรุงเส้นทางให้มีความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้เพิ่มช่องทางการ
จัดจาหน่าย เช่น การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่บริษัทจัดนาเที่ยวเพื่อนาไปจัดรวมไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยว การ
สั่งซื้อและสั่งจองแพ็คเกจทัวร์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซด์ หรือ facebook ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
อันเป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีได้มากขึ้น
4) ด้ า นการส่ งเสริ มการตลาดแหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ให้ ความส าคั ญกั บ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดแบบปากต่อปาก และการนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
เข้ าถึ งนั กท่ องเที่ ย วได้ เร็ วขึ้ น เนื่ องจาก มี ต้ น ทุ นในการประชาสั มพั นธ์ ต่ า และสามารถขยายพื้ นที่ ในการ
ประชาสั มพันธ์ได้อย่ างกว้างขวาง สามารถเข้ าถึ งกลุ่ มนั กท่ องเที่ ยวได้ ง่ายขึ้ น โดยอุ ทยานแห่ งชาติ ในจังหวั ด
กาญจนบุ รี ส่ วนใหญ่ ใช้สื่ อเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์แหล่ งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติผ่ านสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่
เว็บไซต์การท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวเอง และเผยแพร่ผ่าน facebook ที่จัดทาโดยแหล่ง
ท่องเที่ยวเอง รวมทั้งการจั ดนิ ทรรศการสัญจรตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลั ยใน
จังหวัดกาญจนบุรี การจัดนิทรรศการงานไทยเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ และจั ดทาป้ ายโฆษณา แผ่ นพับ ใบปลิ ว เพื่อแจกจ่ายในสถานที่ ต่าง ๆ ที่ส าคั ญ รวมทั้ง การออกบู ธ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในงานประจาปีของจังหวัดกาญจนบุรี
5) ด้านบุคลากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
อุทยาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ปลูกจิตสานึกให้มีจิตใจใน
การให้บริการ มีความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความใส่ใจต่อนักท่องเที่ยว และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
6) ด้านลักษณะทางกายภาพแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ จะมุ่งเน้นการอนุรักษ์และรักษา
สภาพป่าดงดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติ โดยเน้นการรักษาสภาพความชุมชื้นของพืช ป่าดงดิบ และ
แหล่งน้า เพื่อให้สภาพป่าภายในอุทยานไม่ถูกทาลายจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าไม้และพืชพรรณ รวมทั้งบริเวณน้าตก ลาธาร และสภาพถ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
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การท่องเที่ยวทางธรรมชาติในแต่ละปี และการพัฒนาสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่สาคัญ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ละแห่ง
7) ด้านกระบวนการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ความสาคัญกับการลดกระบวนการทางานของ
เจ้าหน้ าที่ เพื่อให้ สามารถบริ การแก่นั กท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสี ยเวลารอนาน ทาให้
สามารถใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวได้นานขึ้น มีจุดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง
เพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติในการให้ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การเปรียบเทียบระดับส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ และสถานภาพแตกต่างกัน
จะมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือน และภูมิลาเนาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา เพ็งประไพ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติในกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสังคมและวัฒนธรรมของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มีลักษณะส่วน
บุคคล ด้านอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความต้องการในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมของเกาะพะงันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพรรษ พันธัง
(2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ไม่แตกต่างกันกับนักท่องเที่ยวในอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ไม่แตกต่าง
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพ และภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์
ที่มาท่องเที่ยว ด้านวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านจานวนครั้งที่มา
ท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว ด้านลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเดินทาง และด้านค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยว ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านจานวนครั้งที่มาท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ที่มาท่องเที่ยว
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ด้านวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ ร่วมเดินทางสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นวพรรษ พันธัง (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นั ก ท่อ งเที่ย วในอาเภอหั ว หิ น จั งหวัด ประจวบคี รีขั น ธ์ ผลการศึ ก ษาพบว่า นั ก ท่อ งเที่ย วที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันท์ชนิต เกตุน้อย
(2561) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7P’sและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของพระราชวังจันทน์ จัง หวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาด7P’sและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของพระราชวังจันทน์จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ควรเน้นกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นหลัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะ
เน้นท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความงดงามตามธรรมชาติ โดยไม่ได้คานึงถึง
ความสะดวกสบาย ราคาของค่าเข้าชม หรือการส่งเสริมทางการตลาดมากนัก ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ในจังหวัดกาญจนบุรี จึงควรอนุรักษ์และรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์อยู่เสมอ ไม่ให้การ
ท่องเที่ยวทาลายธรรมชาติให้เสื่อมโทรมไป เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มเติมสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพราะ
นักท่องเที่ยวเน้นการมาท่องเที่ยวพักผ่อนกับธรรมชาติ หลีกหนีความวุ่นวายและสิ่งสะดวกสบายในสังคมเมือง
2. จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ และสถานภาพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน ดังนั้น ควรเน้นส่วน
ประสมการตลาดที่เหมาะสมกับเพศ อายุ และสถานภาพ เช่น ควรจัดกิจกรรมเดินป่า กิจกรรม Adventure กับ
กลุ่ มนั กท่องเที่ยวเพศชาย ที่มีสถานภาพโสด และมีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี หรือควรจัดกิจกรรมแคมป์ปิ้ ง
กิจกรรมปิ กนิก เล่ นน้าตก กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิง ที่มีสถานภาพสมรส มีอายุ ตั้งแต่ 30 – 50 ปี ซึ่งมา
ท่องเที่ยวกับครอบครัว เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความหลากหลาย
3) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน แสดงให้เห็น
ว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะมีความแตกต่างกันตามความแตกต่างของปัจจัย
ส่วนบุคคล ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวจึงควรใช้ข้อมูลความแตกต่างของของพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ไปตามปัจจัยส่วนบุคคล มากาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น เน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มอายุ 15 – 20 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้ไม่สูงมาก โดยการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อการศึกษาเรียนรู้พืชพันธ์ไม้ การจัดกิจกรรมแคมป์ปิ้ง กิจกรรมเดิ นป่า กิจกรรมล่องแพ
เล่นน้าตก ในราคาถูก เป็นต้น
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5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประเภทอื่ น ๆ
นอกเหนือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินอกพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี
3. ควรขยายไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยวลักษณะอื่น ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
เป็นต้น เพื่อทาวิจัยเปรียบเทียบ
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