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บทคัดย่อ   
        
        การวิจัยเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี                     
มีวตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบฟาร์มสเตย ์จากภาคธุรกิจเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ ในจงัหวดัสระบุรี 2) ส ารวจแรงจูงใจและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การเดินทางมาท่องเท่ียว แบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี และ 3) เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของนักท่องเท่ียวในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี การวิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ
ผูป้ระกอบการ   ฟาร์มสเตยจ์งัหวดัสระบุรี และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์จงัหวดั
สระบุรี โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยแ์บบทราบโอกาส และเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยแบบไม่ทราบโอกาส โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้
วธีิการหาจ านวนร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ 
การทดสอบผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 ประชากร (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) 

 ผลการวิจยัพบว่า การท าฟาร์มสเตยส์ามารถท าไดท้ั้งฟาร์มขนาดเล็ก กลางจนไปถึง
ขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการสวนผกัและผลไม ้สวนดอกไม ้ฟาร์มปศุสัตวต์่างๆ ก็สามารถท าฟาร์มส
เตยไ์ด้   โดยผูป้ระกอบการอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีกิจกรรมเชิงเกษตรภายในฟาร์มของของตนเอง
เพียงแต่ท าพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการเชิงเกษตรไว  ้ เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และไดรั้บ
ประสบการณ์ใหม่ๆเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวแบบฟาร์มส
เตยน้ี์ยงัไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าท่ีควรและนักท่องเท่ียวยงัมีจ านวนค่อนข้างน้อย 
นอกจากนั้นผลส ารวจกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
(57%:43%) อยู่ในช่วงอายุ 24–36 ปีมากท่ีสุด(58%) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือ
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เทียบเท่า(66%) เป็นผูใ้ชท้กัษะแรงงานมากท่ีสุด(67%) โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึน
ไป(35%) และนกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจากกรุงเทพมหานคร(32%)  

 ในเร่ืองแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวพบวา่ ปัจจยัภายในท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัคือ
ดา้นเพื่อสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติและเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความ
เรียบง่ายและความเงียบสงบของฟาร์มสเตยเ์ป็นปัจจยัภายนอกท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความพึงพอใจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อบรรยากาศความ
เป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตยใ์นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั 
และความมีอธัยาศยัไมตรีของพนกังาน ตามล าดบั  

 ในดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยท่องเท่ียวรูปแบบ 
ฟาร์มสเตยม์าก่อน (60%)  การเดินทางท่องเท่ียวมกัเดินทางกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน(53%) โดยมี        
จ  านวนผูร่้วมเดินทาง 3-6 คน(47%) และระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ีย 1-2 วนั(77%) กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยจ์ากเพื่อน/ญาติ และอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ คือ การรีดนมโค การใหอ้าหารโค และกิจกรรมแคม้ไฟไนทป์าร์ต้ี  
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะคือ ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย์ควรให้ความส าคญักับการดูแล
สภาพแวดลอ้มภายในฟาร์มใหค้งความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์สวยงามเพื่อเป็นจุดขายในการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์ และอาจมีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการและพนัธมิตรทางการ
ท่องเท่ียวอ่ืน เช่น ร้านอาหาร ฟาร์มปศุสัตว ์หรือสวนผกั ผลไมต่้างๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวฟาร์มสเตยอ์ยา่งจริงจงัโดยเน้นความเรียบง่ายและความเงียบสงบเป็นจุดเด่นของฟาร์มส
เตย ์ทั้งน้ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ย 
เพื่อจะไดต้อบสนองตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

 The study “Tourism Promotion of Farm Stay in Saraburi Province” has the objectives 
to 1) explore business practices of farm stay run by private sector and enterprises in Saraburi      
2) examine motivations and satisfaction of tourists in visiting the farm stay in Saraburi and          
3)  explore travel behavior and opinions towards the importance of basic facilities in staying in 
the farm stay in Saraburi. The sample was divided into two groups: entrepreneurs and Thai 
tourists. The farm operators were selected based on a probability sampling and tourists were 
chosen through the non-probability sampling. In depth interviews and questionnaires were used as 
the research tools. Descriptive and inferential statistics (Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Chi-square, t-test and One-way ANOVA) were employed to analyze the data.  

 Results showed that small, medium or large size of orchard, vegetable garden, flower 
garden or livestock can be developed into a farm stay. The operators may not need to provide 
their own agricultural activities, but made an alliance with the agricultural business in order for 
visitors could gain knowledge and new experiences from farm stay tourism. The study also found 
that the farm stay tourism has not been supported by the government as much as it should be. 
Thus, the number of tourists was still low. According to the samples, most visitors were female 
visitors which was more than male counterparts (57%: 43%). They were in the age between 24-36 
years of  ages (58%), graduated Bachelor's degree or equivalent (66%).  Most were skilled workers 
(67%), earning 30,000 baht per month (35%) and came from Bangkok (32%).  

 For the motivation of tourists, it is found that internal factors were the need to 
experience the beauty of nature and the need to relax. External factors were simplicity and serenity of 
the farm stay. Tourists were satisfied with the physical in its natural host in the farm. Most 
samples were very satisfied with the overall facilities in the room. For service part, tourists were 
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satisfied with friendliness and familiarly of staff. As a result overall, tourists we satisfied with the 
farm-stay tourism experience with the high score (68%). 

Regarding the travel behavior, most samples never visit a farm stay (60%),they 
usually travel with friends/colleagues (53%), with the passengers of 3-6 people (47%), and the 
duration of the trip was around 1-2 days (77%). Most of them knew farm stay from 
friends/relatives and the Internet. Resort/bungalow is the most interest of point. Activities of 
Cows fed, Camp fire, night party were rated the most interesting activities. The basic facilities 
that visitors gave the priority were the toilet bowl with a spray, private toilet and Internet wireless 
respectively. 

Based on the results of the study, it’s suggested that the farm operators should focus 
on taking care of the farm to remain as beautiful as a selling point to attract tourists to the farm 
stay tourism. There should form a group of operators and travel trade partners such as restaurants, 
garden of vegetables and fruits to promote farm-stay tourism to promote farm stay experience. 
The simplicity and tranquility is the highlight of the farm stay. Farm operators need to consider 
the behavior of tourists to meet tourist’s need for the most satisfaction. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จได้ ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน แสงพิกุล 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ซ่ึงไดใ้ห้ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ และความช่วยเหลืออนัเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ่งแก่ผู ้วิจ ัยในหลายส่ิงหลายอย่างจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบรูณ์ ผู ้วิจ ัยขอกราบ
ขอบพระคุณ เป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมสอบท่ีให้ความกรุณาให้
ค  าแนะน าแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของงานวิจยั รวมทั้งผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ 
เขามะกอกฟาร์มสเตย์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และนิรมล      
ฟาร์มสเตย ์ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในทุกๆเร่ืองตั้งแต่แรกจนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ขอขอบคุณนักท่องเท่ียวทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ การท่องเท่ียวทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือกนัตลอดมา 

 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายวว้ยกิม คุณแม่อุไรรัตน์ พี่สรณลกัษณ์ ศิริวรรณางกูล 
ผูใ้หทุ้กส่ิงทุกอยา่งกบัผูว้จิยั และพี่ตุลท่ีคอยเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา และความส าเร็จของการศึกษาน้ี
ขอมอบใหก้บัทุกคนในครอบครัว “ศิริวรรณางกลู”  

 

   ธญัญลกัษณ์  ศิริวรรณางกลู 
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หวัขอ้วทิยานิพนธ์   แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ 
   จงัหวดัสระบุรี 
ช่ือผูเ้ขียน   ธญัญลกัษณ์ ศิริวรรณางกลู 
อาจารยท่ี์ปรึกษา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อศัวิน แสงพิกุล 
สาขาวชิา   การจดัการการท่องเท่ียว 
ปีการศึกษา   2554    
 

บทคัดย่อ   
        
        การวิจัยเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดัสระบุรี                     
มีวตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบฟาร์มสเตย ์จากภาคธุรกิจเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ ในจงัหวดัสระบุรี 2) ส ารวจแรงจูงใจและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การเดินทางมาท่องเท่ียว แบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี และ 3) เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของนักท่องเท่ียวในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี การวิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ
ผูป้ระกอบการ   ฟาร์มสเตยจ์งัหวดัสระบุรี และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์จงัหวดั
สระบุรี โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยแ์บบทราบโอกาส และเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยแบบไม่ทราบโอกาส โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้
วธีิการหาจ านวนร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ 
การทดสอบผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 ประชากร (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) 

 ผลการวิจยัพบว่า การท าฟาร์มสเตยส์ามารถท าได้ทั้งฟาร์มขนาดเล็ก กลางจนไปถึง
ขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการสวนผกัและผลไม ้สวนดอกไม ้ฟาร์มปศุสัตวต์่างๆ ก็สามารถท าฟาร์มส
เตยไ์ด้   โดยผูป้ระกอบการอาจไม่จ  าเป็นต้องมีกิจกรรมเชิงเกษตรภายในฟาร์มของของตนเอง
เพียงแต่ท าพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการเชิงเกษตรไว ้ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และไดรั้บ
ประสบการณ์ใหม่ๆเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวแบบฟาร์มส
เตย์น้ียงัไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าท่ีควรและนักท่องเท่ียวยงัมีจ านวนค่อนข้างน้อย 
นอกจากนั้นผลส ารวจกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
(57%:43%) อยู่ในช่วงอายุ 24–36 ปีมากท่ีสุด(58%) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือ
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เทียบเท่า(66%) เป็นผูใ้ชท้กัษะแรงงาน      มากท่ีสุด(67%) โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาท
ข้ึนไป(35%) และนกัท่องเทียวส่วนใหญ่           มีภูมิล าเนาจากกรุงเทพมหานคร(32%)  

 ในเร่ืองแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวพบวา่ ปัจจยัภายในท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัคือ
ดา้นเพื่อสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติและเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความ
เรียบง่ายและความเงียบสงบของฟาร์มสเตยเ์ป็นปัจจยัภายนอกท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความพึงพอใจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อบรรยากาศความ
เป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตยใ์นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั 
และความมีอธัยาศยัไมตรีของพนกังาน ตามล าดบั  

 ในดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยท่องเท่ียวรูปแบบ 
ฟาร์มสเตย์มาก่อน (60%) การเดินทางท่องเท่ียวมกัเดินทางกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน(53%) โดยมี        
จ  านวนผูร่้วมเดินทาง 3-6 คน(47%) และระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ีย 1-2 วนั(77%) กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยจ์ากเพื่อน/ญาติ และอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ คือ การรีดนมโค การใหอ้าหารโค และกิจกรรมแคม้ไฟไนทป์าร์ต้ี  
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะคือ ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย์ควรให้ความส าคญักับการดูแล
สภาพแวดลอ้มภายในฟาร์มใหค้งความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์สวยงามเพื่อเป็นจุดขายในการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์ และอาจมีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการและพนัธมิตรทางการ
ท่องเท่ียวอ่ืน เช่น ร้านอาหาร ฟาร์มปศุสัตว ์หรือสวนผกั ผลไมต่้างๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวฟาร์มสเตยอ์ย่างจริงจงัโดยเนน้ความเรียบง่ายและความเงียบสงบเป็นจุดเด่นของฟาร์มส
เตย ์ทั้งน้ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ย 
เพื่อจะไดต้อบสนองตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

 The study “Tourism Promotion of Farm Stay in Saraburi Province” has the objectives 
to 1) explore business practices of farm stay run by private sector and enterprises in Saraburi 2) 
examine motivations and satisfaction of tourists in visiting the farm stay in Saraburi and 3)  
explore travel behavior and opinions towards the importance of basic facilities in staying in the 
farm stay in Saraburi. The sample was divided into two groups: entrepreneurs and Thai tourists. 
The farm operators were selected based on a probability sampling and tourists were chosen 
through the non-probability sampling. In depth interviews and questionnaires were used as the 
research tools. Descriptive and inferential statistics (Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi-
square, t-test and One-way ANOVA) were employed to analyze the data.  

 Results showed that small, medium or large size of orchard, vegetable garden, flower 
garden or livestock can be developed into a farm stay. The operators may not need to provide 
their own agricultural activities, but made an alliance with the agricultural business in order for 
visitors could gain knowledge and new experiences from farm stay tourism. The study also found 
that the farm stay tourism has not been supported by the government as much as it should be. 
Thus, the number of tourists was still low. According to the samples, most visitors were female 
visitors which was more than male counterparts (57%: 43%). They were in the age between 24-36 
years of                 ages (58%), graduated Bachelor's degree or equivalent (66%).  Most were skilled 
workers (67%), earning 30,000 baht per month (35%) and came from Bangkok (32%).  

 For the motivation of tourists, it is found that internal factors were the need to 
experience the beauty of nature and the need to relax. External factors were simplicity and serenity of 
the farm stay. Tourists were satisfied with the physical in its natural host in the farm. Most 
samples were very satisfied with the overall facilities in the room. For service part, tourists were 
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satisfied with friendliness and familiarly of staff. As a result overall, tourists we satisfied with the 
farm-stay tourism experience with the high score (68%). 

Regarding the travel behavior, most samples never visit a farm stay (60%),they 
usually travel with friends/colleagues (53%), with the passengers of 3-6 people (47%), and the 
duration of the trip was around 1-2 days (77%). Most of them knew farm stay from 
friends/relatives and the Internet. Resort/bungalow is the most interest of point. Activities of 
Cows fed, Camp fire, night party were rated the most interesting activities. The basic facilities 
that visitors gave the priority were the toilet bowl with a spray, private toilet and Internet wireless 
respectively. 

Based on the results of the study, it’s suggested that the farm operators should focus 
on taking care of the farm to remain as beautiful as a selling point to attract tourists to the farm 
stay tourism. There should form a group of operators and travel trade partners such as restaurants, 
garden of vegetables and fruits to promote farm-stay tourism to promote farm stay experience. 
The simplicity and tranquility is the highlight of the farm stay. Farm operators need to consider 
the behavior of tourists to meet tourist’s need for the most satisfaction. 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีทั้งแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ภูมิภาคของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
มีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูงประเทศหน่ึงในทวีปเอเชีย ในปีหน่ึงๆ มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมายงั
ประเทศไทยกวา่แสนคน เกิดกระแสเงินไหลเวียนเขา้สู่ประเทศ โดยรายไดห้ลกัของประเทศมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและบริการซ่ึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
การสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศอยา่งมหาศาล เกิดการขยายตวัของภาคธุรกิจ เกิดอาชีพในชุมชน และ
เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ินและมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวมาเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก และมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศ
เป็นอนัดบัท่ี 18 ของโลก ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัในส่วนของรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวและตวัเลขนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2553) 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรง
มากข้ึน ทุกประเทศต่างก็ใหค้วามส าคญักบัการลงทุนและพฒันาดา้นการท่องเท่ียว เพื่อสร้างรายได้
ใหป้ระเทศ ประกอบกบับริบทท่ีเปล่ียนไป ทั้งสถานการณ์และปัจจยัเส่ียงดา้นการท่องเท่ียวท่ีนบัวนั
จะมีความซบัซอ้น รุนแรงและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นตอ้งแสวงหาแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวไทย โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประกาศแผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ พ.ศ.2555 -2559 ซ่ึงมีเป้าประสงค์ ท่ีตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มข้ึน รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มข้ึน โดยเนน้การพฒันา
กิจกรรมท่ีสร้างมูลค่า คุณค่า สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึงความสมดุลและย ัง่ยืน 
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554)   

ในการตอบสนองกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกให้เหมาะสม
กบัตนเองไดห้ลายทางเลือก ทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียว  
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เชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชน
เกษตรกรรมเช่น สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตวเ์ล้ียงรวมถึงแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าต่างๆ 
การท่องเท่ียวโดยท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการใช้ชีวิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือน ใกลก้บั
ธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้รับประสบการณ์ในชีวิต
เพิ่มข้ึน หรือท่ีเรียกว่า การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์น้ี เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประเทศไทยส่งเสริมให้การท่องเท่ียวมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
ฟาร์มสเตย์เป็นทางเลือกใหม่ทางหน่ึงให้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ ๆ 
การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์พบมากในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย 
และองักฤษ “ฟาร์มสเตย”์ มีจุดเร่ิมตน้ท่ีความสนใจการท าฟาร์มแบบตะวนัตก เป็นฟาร์มขนาดใหญ่
และตั้งอยูใ่นภูมิประเทศท่ีสวยงามประกอบกบั เป็นแหล่งวฒันธรรมเฉพาะเป็นท่ีน่าสนใจและอยาก
รู้อยากเห็นของนกัท่องเท่ียว จึงสามารถน ามาจดัการให้มีบริการท่ีพกัและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว (www.oocities.org) เน่ืองจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียว ทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรมประเพณี ท่ีคงความสมบูรณ์สวยงามแลว้ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายและอยู่ไดด้ว้ยภูมิปัญญาของตนเอง นกัท่องเท่ียวจึงอยากเขา้มาสัมผสัและศึกษา
อยา่งใกลชิ้ด ท าใหเ้กิดแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนข้ึน และเกิดเป็นการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์  

 ดว้ยความเหมาะสมของพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี ภูมิประเทศเป็นเนินเขา อากาศเยน็สบาย
ตลอดทั้ งปี คงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ประกอบกับอาชีพของคนจังหวดัสระบุรี คือ
เกษตกร นอกจากน้ีอาชีพเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม เป็นอาชีพท่ีไดรั้บพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพท ากิน ทดแทนการน าเขา้ และสร้างพลานมยัท่ีดีให้กบั
ประชาชนท่ีได้บริโภคนมโคสด จึงริเร่ิมการท่องเท่ียวในรูปแบบฟาร์มสเตย์ข้ึน เพื่อเป็นการ
ท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีเพิ่มทางเลือกให้แก่นกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีผูป้ระกอบการท่ีพกัแรมประเภท
ฟาร์มสเตยแ์ละหน่วยงาน่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญักบัแรงจูงใจและพฤติกรรมใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยข์องนักท่องท่ียว รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่
นกัท่องเท่ียว เพราะจะท าใหเ้กิดกระแสเงินไหลเวยีนภายในประเทศเกิดการกระจายรายไดใ้นชุมชน 
และการเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลายหลาย แต่
เน่ืองจากขอ้มูล งานวจิยัและองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยน้ี์มีอยูน่อ้ยและจ านวน
จ ากดั  ท าให้การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยน้ี์ยงัไม่ไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีแพร่หลายนกั ท าให้
การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยน้ี์ขาดโอกาสในการเติบโตและพฒันาเท่าท่ีควร ซ่ึงการขาดโอกาสใน
น้ีท าใหข้าดการกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนและภาคธุรกิจนอ้ยลง ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึงตระหนกัถึงปัญหา
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ดงักล่าว  จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีน้ี 
ผลของการวจิยัจะเป็นประโยชน์กบัทั้งทางองคก์รต่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว โดยเฉพาะเจา้ของธุรกิจประเภทฟาร์มสเตยบ์ริเวณจงัหวดัสระบุรี รวมถึงผูท่ี้
สนใจจะลงทุนในการท าธุรกิจประเภทฟาร์มสเตย ์และเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ต่อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ 
        1.2.1  เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบฟาร์มสเตย ์จากภาคธุรกิจเอกชนและรัฐวสิาหกิจ  
ในจงัหวดัสระบุรี 
      1.2.2  เพื่อส ารวจแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
       1.2.3  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์
จงัหวดัสระบุรี  
       1.2.4  เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน  
แก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1  เพื่อทราบถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบ
ฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
     1.3.2  เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวสัระบุรี และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจใน
การปรับปรุงและพฒันาท่ีพกัแรมแบบฟาร์มสเตยข์องตนเอง 
       1.3.3  เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนในธุรกิจการท่องเท่ียวแบบ
ฟาร์มสเตย ์กบัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์
  
1.4  ตัวแปรในกำรวจัิย 
        ตวัแปรตน้  :  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา) 
       ตวัแปรตาม  :  แรงจูงใจ ความพึงพอใจ พฤติกรรมและความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญั            
ของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานแก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์
จงัหวดัสระบุรี 
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1.5  สมมติฐำนของกำรวจัิย  
       1.5.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ การศึกษา รายได)้
อาจจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดัสระบุรีต่างกนั  
       1.5.2  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อาย ุการศึกษา รายได)้ 
อาจจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดัสระบุรีต่างกนั       
      1.5.3  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อาย ุการศึกษา รายได)้ 
อาจจะมีพฤติกรรมและความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีต่างกนั 
 
1.6  ขอบเขตของงำนวจัิย 
        1.6.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ศึกษาแนวทางด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดัสระบุรี ทั้ งด้าน
การตลาด การบริหารจดัการ และการบริการโดยสอบถามถึงวิธีการด าเนินธุรกิจ ประวติัความเป็นมา 
กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายในอนาคต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆใน
การด าเนินธุรกิจ ศึกษาแรงจูงใจภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการ
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์เช่น ส่ิงดึดดูดใจในการท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทาง 
วตัถุประสงค์ของการเดินทาง เป็นตน้ และส ารวจระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี ว่ามีความพึงพอใจในดา้นใด และมากน้อย
เพียงใด รวมถึงส ารวจระดบัความส าคญัส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานของนักท่องเท่ียวในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์
        1.6.2  ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
     1.6.2.1  ผูป้ระกอบธุรกิจฟาร์มสเตยแ์บบมีท่ีพกัแรม ทั้งเอกชนและรัฐวสิาหกิจ         

จงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ 
      (1)  เขามะกอกฟาร์มสเตย ์

         (2)  นิรมลฟาร์มสเตย ์
       (3)  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
      1.6.2.2  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดัสระบุรี 
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1.6.3  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
เน่ืองมาจากผูป้ระกอบธุรกิจฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่อยูใ่นเขตอ าเภอมวกเหล็ก ดงันั้นพื้นท่ี 

ท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี คือ ฟาร์มสเตย ์อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 
 
1.7  นิยำมศัพท์ 

แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัหรือกระตุน้ท่ีเกิดจากภายในหรือภายนอกตวับุคคลซ่ึงสร้าง
ความกระตือรือร้นใหน้กัท่องเท่ียวออกเดินทางท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลซ่ึงเป็นผล
จากการไดรั้บการตอบสนองท่ีตนเองตอ้งการหรือคาดหวงัไวเ้ก่ียวกบัการบริการ ในทางกลบักนั
ไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการหรือคาดหวงั ความพึงพอใจก็อยูใ่นระดบัต ่า หรือไม่เกิดข้ึน 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้น
นักท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อ      
มุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของ
นกัท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตได้โดยอาศยัประสาทสัมผสั ส่วนพฤติกรรมภายในของ
นกัท่องเท่ียวเป็นการกระท าของอวยัวะต่างๆภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูก
ควบคุมอยูภ่ายใน  
 กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ี
เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละสัตวเ์ล้ียง เพื่อช่ืนชมความสวยงาม 
ความส าเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ และประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความ
รับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแหล่งนั้น  

ฟำร์มสเตย์ (Farm Stay) หมายถึง ท่ีพกัแรมประเภทหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณฟาร์มโดยมี
กิจกรรมภายในท่ีพกัแรม เช่น รีดนมววั เก็บไข่ไก่ เล้ียงสัตว์ โดยท่ีพกัแรมอาจเป็นโรงเรือน             
ท่ีดดัแปลงมาเป็นท่ีพกั หรือสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพกัภายในฟาร์ม เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษา แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ผูวิจัยได

ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ดังตอไปนี ้  
2.1  ขอมูลทั่วไปของจังหวัดสระบุรี 
2.2  แนวคิดเกีย่วกับการทองเท่ียว 
2.3  แนวคิดเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร  
2.4  แนวคิดเกีย่วกับธุรกิจท่ีพักแรม ประเภทฟารมสเตย 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับแรงจูงใจ 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรม 
2.7  แนวคิดเกีย่วกับความพึงพอใจ 
2.8  แนวคิดและทฤษฎีการตลาดและการสงเสริมการตลาด 
2.9  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

   
2.1  ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสระบุรี 
 2.1.1  ประวัตจิังหวดัสระบุรี 

เมือง “ สระบุรี”  มีประวัติอันสันนิษฐานวา ตั้งข้ึนประมาณ พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ์แหงกรุงศรีอยุธยา เม่ือยามมีศึกสงครามประชิดติดพระนครไมสามารถเรียกระดม
พลรักษาพระนครไดทันเพราะหัวเมืองตางๆ อยูหางจากกรุงศรีอยุธยามาก จึงตองตั้งเมืองใหมข้ึน
เพื่อใหสะดวกรวดเร็วและทันตอเหตุการณยามเกิดศึกสงคราม สวนท่ีตั้งเมืองสระบุรีคราวแรกไมมี
การกําหนดเขตแดนไวแนนอน สันนิษฐานวา คงจะแบงเอาบางสวนจากทางเมืองลพบุรีแขวงเมือง
นครราชสีมา แขวงเมืองนครนายกต้ังข้ึนเปนเมืองสระบุรี ท้ังนี้ เพราะเขตท่ีตั้งข้ึนเปนเมือง
สระบุรี เปนเขตท่ีคลุมบางสวนของแมน้ําปาสัก ซ่ึงสะดวกตอการเดินทางไปทางภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเคยเปนเสนทางท่ีพวกขอมสมัยโบราณเคยใชเดินทางในการติดตอกับ
ราชธานี(นครธม) สําหรับประวัติความเปนมาของสระบุรีมีปรากฏในหนังสือเร่ือง “เท่ียวตามทางรถไฟ”  
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พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซ่ึงไดทรงอธิบายแยกเร่ือง
ความเปนมาของสระบุรี ในแตละยุคแตละสมัย ดังนี้ 

1.  สมัยกรุงละโว (ลพบุรี) ตอมาถึงสมัยอโยธยา “ทองท่ีอันเปนเขตจังหวัดสระบุรีนี้    
แตโบราณคร้ังเม่ือพวกขอมยังเปนใหญ ในประเทศนี้ อยูในทางหลวงสายหนึ่ง ซ่ึงพวกขอมไปมา
ติดตอกับราชธานีท่ีนครหลวง (ซ่ึงเรียกในภาษาขอมวา นครธม) ยังมีเทวสถานซ่ึงพวกขอมสราง
เปนปรางคหินไวตามที่ไดตั้งเมืองปรากฏอยูเปนระยะมา คือ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  มีท่ีอําเภอ
วัฒนานครแหงหนึ่ง ท่ีดงศรีมหาโพธ์ิแหงหนึ่ง ตอมาถึงเขตจังหวัดนครนายก มีท่ีดงละครแหงหนึ่ง 
และท่ีบางโขมด ทางข้ึนพระพุทธบาทอีกแหงหนึ่ง ตอไปก็ถึงลพบุรี  ซ่ึงเปนเมืองหลวงของมณฑล
ละโว ท่ีพวกขอมมาต้ังปกครอง แตท่ีใกลลําน้ําปาสักซ่ึงต้ังจังหวัดสระบุรี หาปรากฏส่ิงสําคัญคร้ัง
ขอมอยางหน่ึงอยางใดไม เพราะฉะน้ันเมืองสระบุรีเห็นจะเปนเมืองต้ังข้ึนตอเม่ือไทยไดประเทศน้ี
จาก ขอมแลว  ขอนี้สมดวยเคาเง่ือนในพงศาวดา ดวยช่ือเมืองสระบุรี ปรากฏในเร่ืองพงศาวดารเปน
คร้ังแรกเม่ือรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราช”  

   2.  สมัยกรุงศรีอยุธยา “เม่ือพระเจาหงสาวดีบุเรงนองยกกองทัพมาลอมพระนครศรีอยุธยา     
พระไชยเชษฐาเจากรุงศรีสัตนาคนหุต ยกกองทัพเมืองเวียงจันทลงมาชวยไทย เดินกองทัพเลียบ     
ลําน้ําปาสักลงมา พระเจาหงสาวดีใหพระมหาอุปราชคุมกองทัพไปซุมดักทางอยูท่ีเมืองสระบุรีตี
กองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตแตกกลับไป ดังนี้เปนอันไดความวา เมืองสระบุรีตั้งมากอนพ.ศ. 2112 
แตจะตั้งเม่ือใดขอนี้ไดสันนิษฐานจากท่ีมีอยู คือเม่ือในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์  พระราชบิดา
ของสมเด็จพระมหินทราธิราชนั้น พระเจาหงสาวดีตะเบงชะเวตี้ ยกกองทัพเขามาตีกรุงศรีอยุธยา 
เม่ือพ.ศ.2091 ในสมัยนั้นมีเมืองปอมปราการเปนเข่ือนขัณฑกันราชธานีอยูท้ัง 4 ทิศ คือ เมือง
สุพรรณบุรีอยูทางตะวันตก เมืองลพบุรีอยูทางทิศเหนือ เมืองนครนายกอยูทางทิศตะวันออก และเมือง
พระประแดงอยูทางทิศใต กองทัพพระเจาหงสาวดียกเขามาทางดานพระเจดียสามองค ขางทิศ
ตะวันตกกองทัพไทยจึงไปต้ังตอสูอยูท่ีเมืองสุพรรณบุรี  แตไมสามารถรับขาศึกไดจึงตองถอยเขามา
เอาพระนครศรีอยุธยาเปนท่ีม่ันจึงไดชัยชนะ เปนเหตุใหเห็นวาเปนเมืองท่ีตั้งเปนเข่ือนขัณฑกันพระ
นครนั้น หาเปนประโยชนดังท่ีคาดมาแตกอนไมท่ีสรางปอมปราการไว ถาขาศึกเอาเปนท่ีม่ันสําหรับ
ทําการสงครามแรมปตีพระนคร ก็จะกลับเปนประโยชนแกขาศึก จึงใหรื้อปอมปราการเมือง
สุพรรณบุรี เมืองลพบุรี และเมืองนครนายกเสียท้ัง 3 เมืองคงไวแตเมืองพระประแดง ซ่ึงรักษาทาง
ปากน้ํา อีกประการหนึ่งเห็นวา ท่ีรวบรวมผูคนในเวลาเกณฑทัพยังมีนอยแหงนัก จึงไดตั้งตัวเมือง
เพิ่มเติมข้ึนอีกหลายเมือง สําหรับเปนท่ีรวบรวมผูคนเพ่ือจะไดเรียกระดมมารักษาพระนครได
ทันทวงที ในเวลาการสงครามมีมาอีก เมืองท่ีตั้งใหมคร้ังนั้นระบุช่ือไวในหนังสือพระราช
พงศาวดาร แตทางทิศใตกับทางทิศตะวันตกคือ เมืองนนทบุรี เมืองสาครบุรี(สมุทรสาคร) และเมือง
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นครไชยศรี แตทางทิศอ่ืนหาไดกลาวไม เมืองสระบุรี (และเมืองฉะเชิงเทรา) เห็นจะต้ังข้ึนในคราวน้ี
นั่นเอง คือต้ังเม่ือราว  พ.ศ.2092  กอนปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเพียง 20 ป เหลาเมืองท่ีตั้งคร้ัง
นั้นเปนแตสําหรับรวบรวมผูคนดังกลาวมา  จึงกําหนดแตเขตแดนมิไดสรางบริเวณเมือง ผูร้ังต้ังจวนอยู
ท่ีไหนก็ช่ือวาเมืองอยูตรงนั้นไมเหมือนเมืองท่ีตั้งมาแตกอนเชน เมืองราชบุรี และเมืองเพชรบุรี       
เปนตน เมืองต้ังสําหรับรวบรวมคนเชนวามานี้ มีอีกหลายเมืองพ่ึงมาตั้งบริเวณเมืองประจําท่ีท่ัวกัน
ตอเม่ือรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร” 

 นามเจาเมืองสระบุรีคนแรก ไมปรากฏหลักฐาน คงมีเพียงตําแหนงบรรดาศักดิ์เจาเมือง
สระบุรี ซ่ึงปรากฏเดนชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือพ.ศ.2125 ทราบแตวามี
บรรดาศักดิ์เปน “พระสระบุรี” เทานั้น โดยสันนิษฐานวานาจะเปนคนไทยภาคกลาง มีหนาท่ีคุม
รักษาฉางขาวไวใหกองทัพหลวงคร้ังยกไปตีเขมร ซ่ึงคงจะเปนเพราะใหชาวเมืองสระบุรีสมัยนั้นทํา
ไรทํานาเก็บเกี่ยวไวสําหรับ งานสงคราม จวบจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 เจาเมืองสระบุรีบรรดาศักดิ์เปน 
“พระยาสุราราชวงศ” ซ่ึงตามพงศาวดารวาเปนชนเผาลาวพุงดําซ่ึงถูกเกณฑอพยพมาแตคร้ัง 
เจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลท่ี 1) พาทัพไปตีนครเวียงจันท (สมัยกรุงธนบุรี) แลวมาตั้งรกราก 
ณ แขวงเมืองสระบุรี พ.ศ.2324 ลวงถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 ทางการมีการแตงช่ือเจาเมืองใหม ดังนี้ 
    เมืองพระพุทธบาท (แกวประศักดิ์เมืองปรันตปะ) เดิมนามวา ขุนอนันตคีรี ตั้งใหมเปน
หลวงสัจจภัญฑคิรีศรีรัตนไพรวันเจติยาสันคามวาสีนพคูหาพนมโขลน เมืองสระบุรีเดิมนามวา            
ขุนสระบุรี ปลัดต้ังใหมเปน พระสยามลาวบดีปลัดตําแหนงเจาเมืองในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2435) มี
การจัดรูปการปกครองใหมเปนเทศาภิบาล โดยจัดต้ังเปนมณฑล เทศาภิบาล จังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมูบาน ลดหล่ันกันลงไป เมืองสระบุรีข้ึนอยูกับมณฑลกรุงเกา มีการสงขาราชการมา
ปกครองแทนการต้ังเจาเมือง สําหรับท่ีตั้งเมืองสระบุรีคร้ังแรกไมปรากฏหลักฐานท่ีแนนอนคงทราบ
แตเพียงวาต้ังอยูท่ีหัวจวนบริเวณบึงหนองโงงใกลวัดจันทบุรี ตําบลศาลารีลาว ปจจุบันคือ ตําบล
เมืองเกา อําเภอเสาไห มีพระยาสระบุรี(เล้ียง) เปนเจาเมือง ปพ.ศ. 2433 พระยาสระบุรีถึงแกกรรม และต้ัง
จาเริงเปนเจาเมืองแทน ไดยายศาลากลางเมืองสระบุรีไปอยูท่ีบานไผลอมนอย อําเภอเสาไห(เจาเมืองอยู
อาศัยในศาลากลางเมือง) จนถึงสมัยท่ีพระยาพิชัยรณรงคสงครามเปนเจาเมืองเห็นวา ท่ีเสาไหอยู
หางไกลจากทางรถไฟมาก (รัชกาลท่ี5 ไดโปรดใหสรางทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึนมาถึง
เมืองสระบุรี เม่ือพ.ศ. 2439) ประกอบกับภูมิประเทศไมเหมาะสมกับสภาพการณในสมัยนั้นยากใน
การขยายเมืองในอนาคตจึงไดสรางศาลาข้ึนใหม ณ บริเวณตําบลปากเพรียวการกอสรางเสร็จใน
สมัยเจาเมืองคนท่ี 3 คือพระยาบุรีสราธิการ (เปา จารุเสถียร) ในป พ.ศ. 2509 ก็ไดร้ือและสรางศาลา
กลางหลังใหมข้ึนแทน 
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 2.1.2  ตราประจําจังหวัดสระบุรี  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 ตราประจําจังหวัดสระบุรี 
  

รูปมณฑป หมายถึง สถานท่ีอันเปนท่ีเคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาว
ไทยท้ังประเทศ เปนรูปมณฑปปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูท่ีวัด
พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ใชอักษรยอวา “สบ” 

 
 2.1.3  คําขวัญของจังหวัดสระบุรี 

 “พระพุทธบาทสูงคา เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนําลํ้าแหลงเท่ียว     
หนึ่งเดียวกะหร่ีปบนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไมงาม เหลืองอรามทุงทานตะวัน ลือล่ันเมืองชุมทาง” 

 
 2.1.4  ดอกไมประจําจังหวดัสระบุรี  
               ช่ือดอกไม ดอกสุพรรณิการ ( Cochlospermum regium(Mart.&Schrank. Pilg ) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ดอกสุพรรณิการ 
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 2.1.5  ตนไมประจําจังหวดัสระบุรี  
  ช่ือพรรณไม ตะแบกนา ( Lagerstroemia floribunda ) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ตนตะแบกนา 
 

 2.1.6  ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสระบุรี 
สภาพท่ัวไป  
ท่ีตั้งจังหวัดสระบุรี ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของกรุงเทพมหานครประมาณเสนรุงท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟลิปดาเหนือกับเสนแวงที่ 100 องศา 
54 ลิปดา 35.58478 ฟลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กม. (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแมน้ําเจาพระยาแยกเขาแม
น้ําปาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ีจังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,576.486 ตร.กม.หรือประมาณ 
2,235,304 ไร คิดเปนรอยละ 0.70 ของพื้นท่ีประเทศอาณาเขต จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และ อําเภอพัฒนานคิม จังหวดัลพบุรี 
      ทิศตะวนัออก ติดตอกับอําเภอปากชอง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบานนา     
   จังหวดันครนายก 
      ทิศใต ติดตอกับอําเภอหนองเสือ จังหวดัปทุมธานี และอําเภอวังนอย อําเภออุทัย จังหวัด  
   พระนครศรีอยุธยา 
     ทิศตะวนัตก ติดตอกับอําเภอภาชี อําเภอทาเรือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมือง     
  จงัหวดัลพบุรี 
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 2.1.7  แผนภูมิแสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 อาณาเขตจังหวัดสระบุรี 

 
 2.1.8 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

พื้นท่ี จังหวัดสระบุรีเปนสวนหนึ่งของบริเวณลุมน้ําท่ีราบลุมภาคกลางรวมกับอีก     
สวนหนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 3 
ลักษณะคือบริเวณท่ีราบลุม บริเวณเขาหยอมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 

ลักษณะดิน โดยท่ัวไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปงท่ีมีการระบายนํ้าเหลวหรือ
คอนขางเหลว ใชทํานาปลูกขาว บางแหงมีช้ันของสารจาไรไซทอยูตื้นมีปฏิกิริยาเปนกรด ซ่ึงเปน
พิษตอขาว บางแหงอาจมีน้ําทวมทําใหผลผลิตสูญเสีย สําหรับดินเหนียวท่ีมีการระบายนํ้าดีและมี
ความลาดชันใชสําหรับปลูกพืชไรและไมผล บางแหงพบช้ันกรวดหนาแนนอยูตื้นและบางแหงถูก
กัดกรอน สวนท่ีมีความลาดชันสูงๆ จะเปนภูเขาบางแหงพบช้ันหินพื้นอยูตื้น ซ่ึงใชเปนท่ีปา 

ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดท่ีมีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู 
(Tropical Aavanna Climate,Aw) ระบบจําแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซ่ึงลักษณะภูมิอากาศ
แบบนี้จะมีฝนนอยแหงแลงในฤดูหนาว และอุณหภูมิคอนขางสูงในฤดูรอนและคอนขางจะหนาว
เย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม   
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อุณหภูมิ จังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดในภาคกลาง และอยูลึกเขามาใน
แผนดินปกติมีอุณหภูมิคอนขางสูง จึงทําใหอากาศรอนอบอาวในฤดูรอน ในฤดูหนาวไมหนาวจัด 
โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย 33-34 องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 23-24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเปนเดือนท่ีมีอากาศรอนจัดท่ีสุดในรอบป 
สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม  

ฝนท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสระบุรีสวนใหญเปนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
และรองความกดอากาศต่ําท่ีพาดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวงฤดูฝน โดยตลอดท้ังปมี
จํานวนวันฝนตกเฉล่ียประมาณ 70-90 วัน นอกจากนี้ในบางปอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผานเขามา
ในบริเวณจังหวัด สระบุรีหรือจังหวัดใกลเคียงทําใหมีฝนตกเพิ่มข้ึนไดอีก 
 2.1.9  การพัฒนาชุมชน  

จังหวัดสระบุรีใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมและยกระดับความ
เปนอยูของประชาชนใหสูงข้ึนท้ังทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยใหการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน พัฒนากลุม/องคกร อาสาสมัครและผูนําทองถ่ินพัฒนา
ระบบรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน  
 2.1.10  ดานการทองเท่ียว  

จังหวัดสระบุรี มีความหลากหลายทั้งทางดานสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ  
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ทําใหสามารถจําแนกแหลงทองเท่ียวของจังหวัดออกเปนหลายประเภท  
ไดแก 

1.  การทองเท่ียวเชิงเกษตร 
เขามะกอก ฟารมสเตย เปนท่ีพักสไตลแคมปปง ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณริมเชิงเขา ใตแสงดาวนับรอยดวง ในฟารมโคนมอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ฟารมโคนมไทย-เดนมารค แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรนองใหมของจังหวัดสระบุรี     

เพื่อสัมผัสกับการเรียนรูวิถีชิวิตของเกษตรผูเล้ียวโคนม การข่ีมา รีดนมโค นั่งรถชมฟารม 
นิรมลฟารมสเตย ท่ีมีจุดกําเนิดมาจากชายผูรกในอาชีพเกษตรกรรมและไดแนวคิดใน

เปดฟารมของตนเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อใหนักทอเท่ียวไดมีโอกาสใกลชิดกับธรรมชาติอยางแทจริง 
2.  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) 
ศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โปงกอนเสา อ.แกงคอย มีน้ําตกท่ีเกิด

ทามกลางปาดิบช้ืนท่ีสมบูรณ ของเทือกเขาใหญ น้ําตกสูงสุดของจังหวัดสระบุรี มีเสนทางเดินปา   
มีน้ําตกมีความสวยงามแตกตางกัน ไดแก น้ําตกเจ็ดคดเหนือ น้ําตกเจ็ดคดกลาง น้ําตกเจ็ดคดใต  
น้ําตกเจ็ดคดใหญ น้ําตกโกรกอีดก  
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  เขาหินปูน พระพุทธบาทนอย ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ี 
3,200 ไร ขุนเขาแหงนี้มีลักษณะเปนภูเขาหินปูนสูงชันโดดเดนสลับซับซอนเรียงรายดวยยอดเขาแหลม 
ไมนอยกวา 14 ยอด เปนเทือกเขาหินปูนท่ีมีระบบนิเวศนท่ีคอนขางสมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง  

  ลําธารมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก ลําธารท่ีกั้นระหวาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
และอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีตนน้ําในปาอุทยานแหงชาติเขาใหญซ่ึงเปนน้ําผุดจากใต
ดิน ทําใหมีน้ําไหลตลอดท้ังป ไหลลงสูแมน้ําปาสัก ผานดินแดนปาดิบช้ืนสลับปาเบญจพรรณท่ี
ยังคงความสมบูรณตลอดเสนทาง  

  อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหล่ัน มีเนื้อท่ีประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,856 ไร 
ในชวงประมาณเดือนตุลาคม-มกราคม เปนชวงท่ีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมสําหรับการเดินทางไป
ทองเท่ียวพักผอน ประกอบดวยภูเขานอยใหญ มีท่ีราบในหุบเขา ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง สัตว
ปาท่ีอาศัยอยูเปนสัตวขนาดเล็ก เชน ไกฟา ไกปา ลิง หมูปา และนกนานาชนิด ท่ีสําคัญไดแก        
นกเจาฟาหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยานฯ มีน้ําตก และอางเก็บน้ําสวยงามหลายแหลง ดังนี้ น้ําตก
สามหล่ัน น้ําตกโพธ์ิหินดาษ น้ําตกโตนรากไทร อางเก็บน้ําซับปลากั้ง อางเก็บน้ําเขาแกว บึงหนองโพธ์ิ  

สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนสวน
พฤกษศาสตรขนาดใหญ มีตนไมและพันธุไมตางๆ รมร่ืน เหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ ช่ืนชม
ธรรมชาติ และเปนแหลงศึกษาพันธุไมตางๆ  

น้ําตกปาลานหนิดาด หมู 6 ตําบลวังมวง มีน้ําตกหลายช้ันสวยงาม สภาพธรรมชาติสมบูรณ  
น้ําตกตะพานหิน หมู 5 บานตําพานหิน ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง เปนลําน้ําตกใส

สะอาด ธรรมชาติรมร่ืน  
แกงคันนา อยูท่ี ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง เปนเกาะแกงกลางลําน้ําปาสัก เปนโขด

หินสลับกับน้ําใสไหลสวยงาม  
ทะเลบานหมอ ตั้งอยูท่ีตําบลบานหมอ มีเนื้อท่ีประมาณ 1,600 ไร ลักษณะเปนบึงท่ีอาศัย

ของสัตวน้ํานานาชนิดบรรยากาศรมร่ืน ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงนกเปดน้ํา
ท่ีบินหนีอากาศหนาวจากไซบีเรียมาลงเลนน้ํา  

น้ําตกซับเหว หมู 6 ตําบลซับสนุน อําเภอมวกเหล็ก เปนน้ําตกแหงใหมท่ีพบในอําเภอ
มวกเหล็ก  

ถํ้าศรีวิไล อยูท่ีหมู 2 บานหนาพระลาน ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงมี
สํานักสงฆตั้งอยู ภายในถํ้ามีพระพุทธเนาวรัตน ศิลปะลานนา และยังมีหินงอกหินยอยสวยงามมาก  

ถํ้าวิปสสนาเนรมิตร อยูท่ี ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนถํ้าหินงอกหิน
ยอยตามธรรมชาติ  
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ถํ้าพุทธสุโสทอง (วิมานแกว) ตั้งอยูท่ีหมู 2 บานหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เปนถํ้าหินปูนสวยงาม 

ถํ้าดาวเขาแกว ตั้งอยูท่ีตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก เปนถํ้าท่ีมีจุดสีแดง สีดําและ
สีน้ําตาล อยูบนเพดานถํ้า เม่ือถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงาม และมีฝูงคางคาวอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก  

ถํ้าพระธาตุเจริญธรรม (ถํ้าบอปลา) อยูท่ีบานบอโสก ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย 
เปนถํ้าท่ีมีหินงอกหินยอยสวยงาม  

ถํ้าผาเสด็จ อยูท่ีบานซับบอน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย เปนท่ีท่ีรัชกาลที่ 5 และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว  

สวนนกไผต่ํา อยูท่ีตําบลไผต่ํา อําเภอหนองแค อยูในท่ีดนิของเอกชน เปนท่ีอยูอาศัยของ
ฝูงนกพันธุตางๆ มากมาย  

3.  การทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร (Historical Attraction) 
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร และรอยพระพุทธบาท ตั้งอยูอําเภอพระพุทธบาท    

มีปูชนียสถานท่ีสําคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไวบนหินเหนือไหลเขาสุวรรณบรรพต 
หรือเขาสัจจพันธคีรี เปนท่ีรูจักและสักการะบูชาของชาวไทยและชาวตางประเทศ มีโบราณสถาน 
แหลงสําคัญทางประวัติศาสตรและศาสนา อีกหลายแหลง อาทิ บอพรานลางเนื้อ พิพิธภัณฑสถาน
พระพุทธบาท พระตําหนักทายพิกุล ตําหนักธารเกษม ตําหนักสระยอ  

วัดเขาวง(ถํ้านารายณ) ตําบลเขาวง อําเภอพระพุทธบาทไดข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน 
มีบรรยากาศสงบรมเย็นรายลอมดวยขุนเขาเปนวัดปฏิบัติธรรมสําหรับผูท่ีศรัทธา  

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ณ วัดศาลาแดง เปนพระคูบานคูเมือง พระพุทธรูป
ปางนี้มีเพียง 4 องคท่ัวประเทศ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานใหแกชาว
สระบุรี เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2511 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเปนพระพุทธรูปประจําทิศ
ตะวันออก  

วัดพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองพระฉาย (เงา) ขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา อยูบนหนาผา มีลักษณะคลายพระพุทธรูปยืนเปน เสนเงาสีแดงคลายดินเทศ              
สูงประมาณ 5 เมตร บริเวณผนังหินมีพระจารึกพระปรมาภิไธยของพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค   

พระแกวมรกตจําลอง วัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดปากเพรียว) ท่ีประดิษฐานพระแกวมรกต เม่ือ
คร้ังอัญเชิญมาวัดศรีบุรีรัตนาราม ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง วัดนี้เปนวัดท่ี “พระแกวมรกต”         
เคยพํานักเม่ือคร้ังอัญเชิญมาจากเวียงจันทรกอนไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพมหานคร  
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พระพุทธรูปทองคํา วัดพะเยาว  ตําบลศาลารีไทย อําเภอเสาไห ในอดีต เคยถูกพอกปูน
ปดบังองค ไวท้ังองค เพ่ือปองกันภัย มีพุทธลักษณะท่ีผสมผสาน ระหวางพุทธศิลปอูทองและพุทธ
ศิลปสุโขทัย จึงสันนิษฐานวา สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบานไดชวยกันกระเทาะปูน ท่ีพอกไว 
นานกวา 180 ป ออกจึงพบวาองคพระเปนโลหะทอง ท้ังองค มีทองคําถึง 70% นับเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมใหลูกหลานไดอนุรักษ 

วัดสมุหประดิษฐาราม ตําบลเสาไห อําเภอเสาไห วัดนี้เปนพระอารามหลวงช้ันตรีชนิด
สามัญ สรางในสมัย รัชกาลท่ี 3 ตอมาถวายเปนพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงทรงเปนผู
พระราชทานนามใหแกวัด มีจิตรกรรมฝาผนัง อายุกวา 100 ป สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมทองถ่ินและ
วิถีชีวิตของคนไทยพวนเม่ืออดีตกวา 200 ป ท่ีผานมาอยางเดนชัด 

หลวงพอยอย วัดอัมพวัน ตําบลศาลารีไทย อําเภอเสาไห แตเดิมช่ือวา “วัดมวงลอม” ใน
บริเวณวัดมีวิหารที่ตั้งของพระพุทธรูปองคใหญซ่ึงมีหลักฐานปรากฏวาไดสรางข้ึนในสมัย กรุงศรี
อยุธยามีอายุ 400 ปเศษ ตอมาพระครูกระติ๊บซ่ึงเปนพระครูเมือง วัดเขาแกว ไดมาปฏิสังขรณใหม
แลวใหนามวา “วัดอัมพวัน”  

แมนางตะเคียน ณ วัดสูง อําเภอเสาไห สักการะเสารองไห เสาไมตะเคียนท่ีมีประวัติ
ความเปนมาเกี่ยวกับการคัดเลือกเสาหลักเมืองในอดีต โดยวันท่ี 23 เมษายนของทุกป ทางวัด
กําหนดใหมีประเพณีสงกรานตแมนางตะเคียนเปนประจํา 

วัดเขาแกววรวิหาร ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห สรางในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม       
สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาเม่ือคร้ังรัชกาลท่ี 4 เสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาท และพระพุทธฉายทรง
สถาปนาวัดเขาแกวเปนพระอารามหลวง 

วัดถํ้าพระโพธิสัตว อําเภอแกงคอย ถํ้าพระโพธิสัตว มีอีกช่ือวาถํ้าพระงาม หรือถํ้าเขา
น้ําพุ ประกอบดวยคูหานอยใหญ 6 คูหา คูหาท่ีอยูติดปากทางเขา มีภาพสลักนูนต่ําศิลปกรรมสมัย
ทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี13-14) 

วัดพระพุทธบาทนอย ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย สักการะหลวงพอใหญพระพุทธรูป
ปูนปนลงรักปดทองปางมารวิชัย พุทธศิลปอยุธยาตอนปลาย ภายในถํ้าเม่ือพบคร้ังแรกเปนที่สําหรับ
เก็บถวยชาม ของโบราณ และพระพุทธรูปโบราณองคเล็กอีกมาก กรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนให
เปนพระพุทธรูปโบราณ 

วัดถํ้าพระธาตุเจริญธรรม เรียกอีกช่ือหนึ่งวา “ถํ้าพระธาตุบอปลา” ตําบลสองคอน 
อําเภอแกงคอย ภายในถํ้าแบงเปนหองขนาดใหญสองหอง หองแรกเรียกวา “ถํ้าทองพระโรง”          
มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร 
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วัดถํ้าเขาแกว เชาเทพปเซียะ ในสมัยโบราณถือวาเปนความลับท่ีรูกันภายในของคน
ช้ันสูงของจีน วาเปนเทพเรียกทรัพยและขับไลส่ิงอัปมงคลช่ัวราย 

วัดปาสวางบุญ ท่ีประดิษฐานเจดยีเทพพิธากร และเจดียหารอยยอด   
พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธ์ิมงคลชัยหรือท่ีรูจัก คือ หลวงปูใหญปาสัก ณ เข่ือนปา

สักชลสิทธ์ิ (ดานทายเข่ือน) ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง สรางข้ึนเพื่อรวมเทิดพระเกียรติในวโรกาสท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในป 2550 เปนพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ลักษณะเปนพระประธานขนาดใหญ หนาตักกวาง 9 เมตร สูง 14 เมตร และความสูงจากพื้นดิน
รวม 24 เมตร ใบบรรยากาศทายเข่ือนสวยงามมาก 
 2.1.11  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ ( SWOT Analysis ) ของจังหวัดสระบุรี  

 1.  จุดแข็ง (Strengths) 
      1.1  ดานอุตสาหกรรม 

  1.1.1.  มีโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่อง ซ่ึงใชผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
เปนวัตถุดิบในการผลิตเปนจํานวนมาก เชนโรงงานผลิตสุขภัณฑ โรงงานผลิตกระเบ้ืองเคลือบ 

  1.1.2  มีอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและนอกการเกษตรที่ใชวัตถุดิบท้ังท่ีเปน
ผลผลิตทางการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ (หินปูน) ซ่ึงมีในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรีเปนจํานวน
มาก เชนโรงงานผลิตปูนซีเมนต ผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตผสม โรงงานผลิต อาหารสัตว 
โรงงานผลิตภัณฑนม การชําแหละสัตวปก 

   1.1.3  แหลงวัตถุดิบแรหินปูน (แคลเซ่ียม, หนิชนิดอ่ืนๆ) ขนาดใหญของประเทศ 
   1.1.4  มีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

              1.1.4.1  ปูนซีเมนตและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน เซรามิค ผลิตภัณฑจาก
ซีเมนตสําเร็จรูป 

         1.1.4.2  หินออน โมหิน ปูนขาว บดแร 
              1.1.4.3  แปรรูปสินคาเกษตรและเก่ียวเนื่องการเกษตรขนาดใหญ อาหารสัตว 

นม  เนื้อ ขาว 
              1.1.4.4. สินคาอุตสาหกรรมสงออก ปูนซีเมนต เซรามิค ผลิตภัณฑหินออน 

เฟอรนิเจอร 
          1.2  ดานการคมนาคม 
     1.2.1  เปนจุดเช่ือมโยงทางการคมนาคมจากกรุงเทพฯ สูภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ทําใหการเคลื่อนยายสินคาไดรับประโยชน 
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  1.2.2  เปนจุดเช่ือมโยงการขนสงทางบกระหวางกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก / แหลมฉบัง 

  1.2.3  มีสถานท่ีใกลกรุงเทพฯ การคมนาคมทางหลักสะดวกเอ้ือประโยชนตอ
การทองเท่ียว และเปนฐานการผลิต เปนศูนยรวมกระจายสินคา เชน รถไฟรางคู ขนสงทางนํ้า 

   1.2.4  มีสภาพแวดลอมทําเลที่เหมาะสมกับการติดตอกับทุกๆภาคในประเทศไทย 
   1.2.5  มีเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียวสะดวกและท่ัวถึง 

 1.3  ดานการทองเท่ียว 
   1.3.1   มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังดานศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ 

    1.3.2 มีสินคา ของท่ีระลึกประจําจังหวัดท่ีสรางช่ือเสียงและรายไดแกประชาชน 
  1.3.3  แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัมมนา (MICE) และท่ีเก็บตัวนักกีฬา

ท้ังไทย และตางประเทศ หรือการคายลูกเสือ เชน มีสถานท่ีทองเท่ียว น้ําตก รีสอรท ศูนยฝกกีฬา
และเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ 

1.4  ดานการเกษตร 
    1.4.1  มีปริมาณนํ้านมโคดิบมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ 
    1.4.2  มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรรองรับการเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก 

  1.4.3  แหลงผลิต แปรรูป ผลผลิตการเกษตร ปศุสัตวท่ีสําคัญ เพื่อบริโภคภายใน
และสงออกและ การลงทุนขนาดใหญ 

 1.4.3.1  บริโภคภายใน คือ นม ไกเนื้อ ขาว ขาวโพด 
 1.4.3.2  สงออก คือ ไกเนื้อ ขาว มะมวง ขาวโพดหวาน/ผักออน 

1.5  ดานการสาธารณสุข 
  1.5.1 มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เชน แพทยแผนไทย การฝงเข็ม มาใชในการ

บําบัดรักษาในลักษณะแพทยทางเลือก 
1.6  ดานศิลปวัฒนธรรม 

     1.6.1  มีส่ิงกอสรางทางประวัติศาสตรท่ีมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและคุณคา
ทางศาสนาท่ีมีช่ือเสียง 

1.7  ดานสังคม 
 1.7.1 เครือขายองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งและมีการบูรณาการในระดับพื้นท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
   1.7.2  ทองถ่ินใหการสนับสนุนการทํางานในระดับพ้ืนท่ี 
   1.7.3  สามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดท่ัวถึงและทัดเทียมทุกพ้ืนท่ี 
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  1.7.4  ภาคเอกชนของจังหวัด มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งและสนับสนุนการ
ทํางานของภาครัฐในการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง 

   1.7.5  เปนศูนยกลางการคมนาคมของประเทศ ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูสังคม 
   1.7.6  มีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย แตอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท 

2.  จุดออน (Weakness) 
2.1  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.1.1  ขาดการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประชาชนจะเขาถึง 
2.1.2  ขาดศูนยบริการขอมูลกลางของจังหวัด 

  2.1.3  ขาดกระบวนการสรางองคความรูใหกับประชาชนท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองอยางจริงจัง 

  2.1.4  ระบบสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา โทรศัพท และนํ้าประปา ยังไม
ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

2.2  ดานศิลปวัฒนธรรม 
    2.2.1  ครอบครัวและชุมชนออนแอลง 
    2.2.2  สถาบันทางศาสนายังมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมนอย 

2.3  ดานการเกษตร 
       2.3.1  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมยังมีอยูอยางจํากัด
ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูป (ส่ิงอํานวยความสะดวกระดับชุมชนมีนอยมากทําให 
เกษตรกรขาดโอกาสการเพ่ิมรายได เชน ลานตากขาวโพด แปรรูป พัฒนาพันธุขาว) 

      2.3.2  เกษตรกรสวนใหญไมมีท่ีดินทํากินของตนเอง ตองเชาจากนายทุนหรือ   
บุกรุกพื้นท่ีปาสงวนระบบชลประทานไมครอบคลุมพื้นท่ีทางการเกษตร 

      2.3.3  เกษตรกรขาดความคลองตัวในแหลงสินทรัพยเปนทุนเนื่องจากระยะเวลา
ครอบครองท่ีดิน 2 ระยะรวม10 ป จึงจะซ้ือขายถายโอนได 

  2.3.4  ระบบชลประทาน ไมครอบคลุมท่ัวถึง (ประมาณ 26%) ซ่ึงอยูในระดับตํ่า
ในกลุมแตสามารถพัฒนาใหดีข้ึนในระบบชลประทานขนาดเล็กฯลฯ (คุมคาและเรงดวน) 

2.4  ดานอุตสาหกรรม 
2.4.1  การประกอบอุตสาหกรรมกอใหเกิดมลพิษท้ังทางน้ํา ทางอากาศและ       

กากอุตสาหกรรม 
      2.4.2  รายไดท่ีเปนมูลคาเพิ่มไมมีผลโดยตรงตอการเพ่ิมรายไดประชาชนในจังหวัด 
      2.4.3  จังหวัดสระบุรีมีแหลงอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ทําใหใชพลังงานมาก 
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  2.4.4  มลพิษ ฝุน เสียง กากขยะ น้ําเสีย มีอยูในระดับสรางความเดือดรอนใหแก
ชุมชนในบางพื้นท่ี ท้ังท่ีมีการควบคุมและไมมีการควบคุม เชน หนาพระลาน แกงคอย หนองปลา
ไหล ตาลเดี่ยว ฯลฯ ขาดการมีสวนรวมในการแกไขจากชุมชนในบางพื้นที่ 

  2.4.5  การกระจายรายไดภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญกระจุกตัวทําใหคนในพื้นที่
ไดรับประโยชนไมมากเทาท่ีควร (ควรสรางอุตสาหกรรมเช่ือมโยงหรือตอเนื่อง เพื่อใหคนในพื้นท่ี
ไดรับประโยชน เชน อุตสาหกรรมกอสราง) 

2.5  ดานการศึกษา 
 2.5.1  ไมมีสภาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษาตองเรียนตอตาง

พื้นท่ี สูญเสียรายไดออกจากจังหวัด 
2.6  ดานสังคม 

2.6.1  จังหวัดยังไมมีการใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมแบบพ่ึงพา
ตัวเอง เชน สวัสดิการชุมชนสวัสดิการทองถ่ิน 

2.6.2  จังหวัดขาดการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
2.6.3  สถิติอาชญากรรมท่ีเปนคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญมีอัตราสูงกวา

เกณฑ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
2.6.4  อัตราการตกเกณฑ จปฐ มีอัตราท่ีมากพอสมควร 
2.6.5  ประชาชนขาดความตระหนักและใสใจในการดูแลสุขภาพ 
2.6.6  สถาบันครอบครัวคอนขางออนแอและแตกแยก อัตราการหยารางสูงข้ึน 
2.6.7  ผูพิการมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากอุบัติภัยและสุขภาพอนามัย 
2.6.8  ผลกระทบจากมลพิษจากโรงงาน สงผลตอสุขภาพประชาชน 
2.6.9  ผูประสบปญหาทางสังคมยังไดรับการดูแลไมท่ัวถึง 

2.7  ดานการทองเท่ียว 
 2.7.1  ยังไมมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเพียงพอ เชน การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง

การพัฒนาเช่ือมโยงเครือขายแหลงทองเท่ียวและการวางแผนดานการเกษตร 
   2.7.2  จังหวัดสระบุรีไมมีศูนยรวมจําหนายสินคา 

 2.7.3  ไมมีศูนยขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว ไมมีการจัดทําปฏิทินทองเท่ียวท่ี
แนนอน ปายบอกทางแหลงทองเท่ียวนอย 

 2.7.4  ขาดกิจกรรมทองเท่ียวใหมและขาดการยกระดับเทศกาลท่ีสําคัญของจังหวัด
ใหเปนระดับชาติเพิ่มกิจกรรมใหมากข้ึน เชน งานทุงทานตะวัน งานยอนยุคสงครามโลก คร้ังท่ีสองท่ี
แกงคอย ฯลฯ 
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  2.7.5  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดเร่ิมเส่ือมโทรมและขาดการฟนฟู 
  2.7.6  ขาดการวางแผนการทองเท่ียวเชิงบูรณาการท่ีชัดเจนวิเคราะหลูกคา สถานท่ี

การทองเท่ียวฯลฯ 
2.8  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  2.8.1  จังหวัดสระบุรีไมสามารถบริหารจัดการน้ํามาใชไดอยางท่ัวถึง 
  2.8.2  จังหวัดสระบุรียังไมมีมาตรการที่จะควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.8.3  แมน้ําลําคลอง หวย หนอง คลอง บึง ธรรมชาติขาดแคลนการปรับปรุง    

พื้นฟูอยางท่ัวถึง 
  2.8.4  พื้นที่สีเขียวมีสถิติลดลง 

2.9  ดานคมนาคม 
  2.9.1  ขาดการจัดระบบผังเมืองท่ีดี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
ทําใหธุรกิจวางแผนพัฒนายากและภาครัฐควบคุมการใชพื้นที่ไมชัดเจน 

  2.9.2  การคมนาคม การขนสงภายในจังหวัดยังไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ 
ทําใหเกิดตนทุนดานคาใชจายและเวลามาก (ตองการใหมีสะพานกลับรถใหมากข้ึน เพื่อลด 
อุบัติเหตุ) 

  2.9.3  ขาดบุคลากรและองคความรูดานโลจิสติกสของจังหวัด 
3.  โอกาส (Opportunity) 

3.1  นโยบายอยูดีมีสุข และเศรษฐกิจพอเพียงจากรัฐบาลเปดโอกาสในการพัฒนาให
จังหวัดสระบุรี และมีการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวาง 

3.2  ความตองการในการตลาดของผลผลิตจากโรงงานในจังหวัดสระบุรีมีสูงประกอบ
กับมีการรวมกลุมเศรษฐกิจของอาเซียนและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลรอบท่ี 2 

3.3  มีประชาชนและการสัญจรผานตามเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญของจังหวัดสระบุรี
เปนจํานวนมาก 

3.4  มีการสงเสริมกิจกรรมตอตานสารเสพติดอยางเขมแข็ง 
3.5  ภาวการณกอการรายและภาวะเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ ทําใหนักทองเท่ียว

เปล่ียนมาเท่ียวในจังหวัดสระบุรีเพิ่มมากข้ึน 
3.6  มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐท่ีมีมากข้ึน เชน กองทุนสงเสริมการ

ทองเท่ียวไทย ความตองการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (นิเวศน) มีแนวโนมมากข้ึน สระบุรี 
(มวกเหล็ก) มีโอโซนมากเปนลําดับท่ี 7 ของโลก (ตลาดรัสเซียเปนตลาดหลัก) รัฐบาลสงเสริม
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สระบุรีเปนตนแบบมีพื้นท่ีสาธิตเปนแหงแรก เปนแหลงเรียนรูหรือแหลง
ทองเท่ียวได ) 

 3.7  ความตองการพืชพลังงานและพืชอาหารของโลกท่ีมีมากข้ึน เชน ออย มัน
สําปะหลัง 

 3.8  นโยบายการเรียนฟรี 15 ป สงผลดีตอการศึกษา 
 3.9  กฎหมายท่ีเอ้ือตอการทํางานและการดูแลกลุมเปาหมายมีมากข้ึน 
 3.10  นโยบายดานการประกันสังคม ท่ีจะขยายไปยังกลุมแรงงานนอกระบบ 

4.  อุปสรรค (Threat) 
4.1  แรงงานภาคอุตสาหกรรมสวนใหญเปนแรงงานตางถ่ินไมใชคนในทองท่ีจังหวดั 
4.2  คุณภาพส่ิงแวดลอม ไดแก คุณภาพน้ําในแมน้ําปาสัก คุณภาพอากาศในเขต

ชุมชนเมืองและบริเวณใกลเคียงแหลงอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดฝุนละอองในอากาศตํ่ากวามาตรฐาน
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะ 

4.3  ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
4.4  การระบาดของโรคไขหวัดนกท้ังในและนอกประเทศ เปนอุปสรรคในการ

สงออกไกเนื้อ ทําใหสูญเสียทางเศรษฐกิจนับหม่ืนลาน 
4.5  ความเปนอยูโดยพ้ืนฐานความเปนจริงของประชาชนสวนใหญ ไมมีอาชีพ ไมมี

รายได ไมมีท่ีอยูอาศัยไมมีท่ีทํากิน 
4.6  จังหวัดสระบุรีเปนท่ีพักพิงและรวมพลของชุมชนหรือกลุมคนของจังหวัดอ่ืนๆ

ท่ีจะเขาสูกรุงเทพฯกอใหเกิดปญหา 
4.7  แรงงานนอกระบบ (ในจังหวัดสระบุรี) สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของ

จังหวัดในภาพรวม 
4.8  มีการนําขยะสารเคมีจากนอกจังหวัดสระบุรีมาท้ิงในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
4.9  ความไมพอเพียงของแรงงานภาคการเกษตรภายในจังหวดั 
4.10  การยายถ่ินฐานดานแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
4.11  ระดับราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนในอนาคตอาจเกิน 100 ดอลลารตอบารเรล 
4.12  ภัยธรรมชาติเกิดข้ึนบอยควรสรางโครงการปองกัน รณรงคโครงการประกันภัยพืชผล 
4.13  เสถียรภาพราคาสินคาเกษตร 
4.14  ผลกระทบการเปดเสรี พันธกรณีตางๆ ดานเศรษฐกิจ 
4.15 นโยบายและความไมแนนอนทางการเมืองสงผลตอการพัฒนากอความ

แตกแยกและความสมานฉันทในชุมชน 
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4.16  กระแสโลกาภิวัฒนสงผลตอการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม 

4.17  ภาวะเศรษฐกิจสงผลใหเกิดการตกงาน เลิกจาง และขาดหลักประกันในการทํางาน 
4.18  ความผันผวนทางภาวะอากาศ สงผลตอผลผลิตและภาวะความเปนอยูของ

เกษตรกรและประชาชน 
 2.1.12  ตัวอยางการดําเนินธุรกิจฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
  2.1.12.1  เขามะกอก ฟารมสเตย เปนท่ีพักสไตลแคมปปง ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณริมเชิงเขา ใตแสงดาวนับรอยดวง ในฟารมโคนมอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

ประวัติความเปนมา 
อาชีพเกษตรกรผูเล้ียงโคนม ในเขตอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนอาชีพท่ีไดรับ

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ใหประชาชนไดมีอาชีพทํากินและเพ่ือทดแทนการ
นําเขา สรางพลานามัยท่ีดีใหกับประชาชนท่ีไดบริโภคนมสด ความเหมาะสมของพื้นท่ีในอําเภอ
มวกเหล็ก คือมีภูมิประเทศเปนเนินเขาสลับซับซอน อากาศเย็นสบายตลอดท้ังป โดยเฉพาะชวง
เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม มีการขยายพ้ืนท่ีและมีจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงโคนมเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก
แตในป 2544 มีขาวเร่ืองการจัดทํา FTA กับประเทศออสเตรเลีย มีการวิเคราะหวา จะมีผลกระทบตอ
การเล้ียงโคนมในประเทศ เนื่องจากนมผงราคาถูกจะถูกนําเขามาทดแทน มีผูเล้ียงโคนมบางสวน
ยกเลิกการทําฟารมโคนม ท่ีปจจุบันมีตนทุนการผลิตท่ีสูงกวานมผงท่ีนําเขา ในขณะน้ัน ชมรมธุรกิจ
ทองเท่ียวจังหวัดสระบุรี(โดยนางสุณี นิโรจศิล เปนประธานชมรมฯ และ นส.จุฑามาศ สายสุวรรณ 
เปนเลขาธิการชมรมฯ) ไดมีสวนรวมในการทําแผนยุทธศาสตรจังหวัด ในสวนการทองเท่ียวให
บูรณาการกับหนวยงานอ่ืน เชน OTOP เกษตร เปนตน จึงไดมีการนําเสนอ ฟารมสเตยในฟารมโค
นม เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรและสรางความภาคภูมิใจในอาชีพพระราชทานนี้ หากไดผลก็สามารถ
ขยายไปในฟารมเกษตรอื่นๆได เชนฟารมปลูกผักปลอดสารพิษ ฟารมดอกไม เปนตน 

ในแผนยุทธศาสตรดังกลาว ไดมีการกําหนดโครงการไปศึกษาดูงานท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย โดยไดรวบรวมเจาของฟารมโคนม ไรองุน ฟารมเล้ียงจระเข และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ 
รวมท้ัง นส.จุฑามาศ ไปดูงานเม่ือเดือนมีนาคม 2545 โดยหวังวาเกษตรกรในฟารมใดฟารมหนึ่งจะ
สามารถเร่ิมกิจกรรมนี้ได จนกระท่ังมีการลงนาม FTA กับประเทศออสเตรเลียเม่ือป 2547 แลวยังไม
มีฟารมใดสามารถเร่ิมทําได เนื่องจากความไมม่ันใจวาจะเร่ิมตนอยางไร จะหานักทองเที่ยวได
อยางไร  ตองลงทุนมากแลวจะคุมหรือไม ฯลฯ อีกท้ังเกษตรกรมีภาระกิจหนักที่ตองต่ืนแตเชาเพื่อ
เตรียมรีดนมในชวงเชา และรีดนมอีกคร้ังในชวงบาย ทําใหเปนกังวลในเรื่องเวลาที่จะใหกับ
นักทองเท่ียว 
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ป 2548 ดวยสํานึกความรับผิดชอบตอโครงการท่ีไดใชงบประมาณราชการไปมาก และ
เห็นวาโครงการนี้สามารถทําและมีตลาดแนนอน จึงไดปรึกษากับฟารมอดิเรกผล ซ่ึงเปนฟารมโค
นมท่ีเล้ียงมาต้ังแตรุนคุณพอ เปนฟารมอันดับตนๆ ท่ีไดรับการออกแบบจากผูเช่ียวชาญชาวเดน
มารค ท่ีเขามาชวยตามพระราชประสงคของกษัตริยท้ังสองประเทศ บริหารโดยรุนลูกคือ นาย
ประเสริฐและนายประกิจ วงษธนสุภรณ ยินดีจะรวมเร่ิมตนทําการทองเท่ียวในรูปแบบฟารมทัวร
ฟารมสเตย ในรูปแบบท่ีเสมือนนักทองเทียวมาพักในบานญาติของตนท่ีเปนเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 
และมอบใหชมรมธุรกิจทองเท่ียวสระบุรีเปนผูเร่ิมตนให จึงไดเร่ิมประชาสัมพันธและรับ
นักทองเท่ียวในป 2548 ไดรับความสนใจและไดสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวเปนอยาง
มาก แตหลังจากดําเนินการไดเพียง 5 เดือน เนื่องจากทางชมรมฯ มีภาระกิจดานอ่ืนๆ ท่ีตองให
ความสําคัญ เชนกัน ทางฟารมฯ ก็ไมมีเวลาจะสานตอได อีกท้ังผลกระทบจาก FTA ทําใหฟารมโคนม  
เล็กๆ หลายแหงตองลมเลิก ทางฟารมฯไดรับซ้ือโคนมจากฟารมท่ีเลิกเหลานั้นไวจํานวนหน่ึง จึงไม
มีเวลาขยายงานดานฟารมทัวรฟารมสเตย โครงการดังกลาวจึงไดระงับไปช่ัวคราว 

ในป 2549 – 2550 มีนักทองเท่ียวสนใจและถามหาฟารมสเตยนี้มาโดยตลอด ประกอบกับ 
นายประกิจ วงษธนสุภรณ ผูนองจากฟารมอดิเรกผล ไดขยายครอบครัวมาทําฟารมโคนมของตนเอง 
ช่ือ ฟารมธนภูมิ ท่ีบานเขามะกอก บนเนื่อท่ี 40 ไรเศษ มีทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดป 
จึงไดปรึกษาเพ่ือร้ือฟนโครงการฟารมทัวรฟารมสเตยข้ึนมาอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อเปนฟารมตนแบบ
ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอมวกเหล็กและเปนการทดลองตลาด จึงเปนจุดกําเนิดของ “เขามะกอก 
ฟารมสเตย” 

 วัตถุประสงคของฟารมสเตย  
1.  เพื่อใหเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพพระราชทาน และใหอาชีพนี้คงอยูยั่งยืน 
2.  เพื่อเปนฟารมสเตยตนแบบ เพิ่มรายไดเสริมแกเกษตรกร และสามารถนําไปประยุกตใช

กับภาคการเกษตรอื่นๆไดอีก 
3. สนับสนุนใหเกษตรกรไดใกลชิดกับผูบริโภคโดยตรง และคํานึงถึงความปลอดภัยใน

การผลิตนมสด 
4. เพื่อนําประสบการณไปขยายธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องอีกหลายสาขาได 
หลักการใหบริการฟารมสเตย 
1.  เปนการพักและใชชีวิตแบบงายๆ ลักษณะเปนเตนทมีความสะดวกพอสมควร แตมี

ความสะอาดและความปลอดภัยสูง 
2.  จัดกิจกรรมใหเขาชมฟารมของเกษตรกร เพื่อเขาใจวิถีชีวิตและรวมช่ืนชมและสืบ

สานอาชีพพระราชนี้โดยจะจัดเวลาในการชมฟารมหลังจากท่ีเกษตรกรเสร็จภาระกิจการรีดนมใน
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ตอนเชา คือในเวลาประมาณ 6.30 น. ซ่ึงจะจัดแมโคนมจํานวน 1 ตัว สําหรับใหนักทองเท่ียวทดลอง
รีดนม ฟงบรรยายเกี่ยวกับการเล้ียงโคนม และรวมใหอาหารแมโคและลูกโค วันละ 1 รอบ 

3.  รับประทานอาหารเย็นท่ีฟารม และเชิญเกษตรกรมารวมพูดคุยเพิ่มเติมขอมูลความรู
แกกัน สรางความช่ืนชมในอาชีพพระราชทาน และตอกย้ําใหเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ 

4.  อาหารและเคร่ืองดื่มจะเนนอาหารธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ปลูก-เล้ียงเองเปนสวนใหญ  
ไมมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือบุหร่ีจําหนาย (แตจัดหามาเองได) 

กลุมเปาหมาย 
1.  กลุมครอบครัวท่ีมีลูกอายไุมเกิน 15 ป ตองการใหลูกๆไดมาเรียนรูวถีิชีวิตชาวบานๆ 

โดยบริการท่ีพกัสะดวกพอควรและตองสะอาด 
2.  กลุมวัยทํางาน ตองการแสวงหาสถานท่ีใหมๆเพื่อประสบการณท่ีแตกตางกวาท่ีอ่ืนๆ 
3.  กลุมสังสรรคเฉพาะกลุม มาเปนกลุม ตองการบรรยากาศสถานท่ีงายๆ อากาศด ีมา

กลุมละไมมากแตไดสถานท่ีเกือบท้ังหมด เหมือนมาพักผอนบานเพื่อน หรือญาติ 
4.  กลุมท่ัวไป ตองการท่ีพักใกลๆเมือง เชน อําเภอ  สถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ 

 2.1.12.2  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปนแหลงทองเท่ียว
เชิงเกษตรนองใหมของจังหวัดสระบุรี เพ่ือการเรียนรูวิถีชิวิตของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม รีดนมโค    
การข่ีมา นั่งรถชมฟารมสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด 

 

 
 
ภาพท่ี 2.5  ฟารมโคนมไทย – เดนมารค 
 

ประวัติความเปนมา 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เปนองคกรหลักองคกร

หนึ ่งของประเทศที่สั ่งสมประสบการณในการดําเนินงานดานการสงเสริมการเลี ้ยงโคนม
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ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนมมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 45 ป นับตั้งแตไดรับ                
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชลนเกลารัชกาลท่ี 9 และ     
พระเจาเฟรดเดอริกท่ี 9 แหงประเทศเดนมารคท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหกอต้ังฟารมโคนม    
ไทย-เดนมารคข้ึน ในป พ.ศ. 2505 ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการเล้ียงโคนมของเกษตรกรในประเทศไทย 

เม่ือปพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรปในการเสด็จทรงประทับแรม
อยู ณ ประเทศเดนมารก ทรงใหความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเล้ียงโคนมของชาวเดนมารก
เปนอยางมาก ดังนั้นหลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทยแลว ในปตอมารัฐบาลเดนมารกและสมาคม
เกษตรกรเดนมารกจึงไดรวมกันนอมเกลาฯ ถวายโครงการสงเสริมการเล้ียงโคนมในประเทศไทย
ใหเปนของขวัญแดลนเกลาฯท้ังสองพระองคเพื่อใหการดําเนินโครงการสงเสริมการเล้ียงโคนม     
ในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมยท่ีตั้งไว จึงไดมีการตกลงทําสัญญาใหความชวยเหลือดาน
วิชาการและเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมารกข้ึน ในการนี้รัฐบาลเดนมารกไดให
ความชวยเหลือจัดต้ังฟารมโคนมและศูนยผึกอบรมการเล้ียงโคนมไทย–เดนมารก ข้ึนท่ีอําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเปนเงิน
ประมาณ 23.5 ลานบาท พรอมท้ังจัดสงผูเช่ียวชาญมารวมดําเนินการ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจาเฟรดเด
อริคท่ี 9 แหงประเทศเดนมารก ไดทรงประกอบพิธีเปดฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนม     
ไทย - เดนมารกอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2505 จึงนับไดวาเปนวันท่ีมีความสําคัญใน
ประวัติศาสตรของการเล้ียงโคนมในประเทศไทย ตอมาในปพุทธศักราช2514 รัฐบาลไทยไดรับโอน
กิจการฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมไทย - เดนมารก จัดต้ังเปนรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีช่ือวา “องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มี
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 160 ถนนมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อดําเนินบทบาทในการ
สงเสริมการเล้ียงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมตอไป 

 ปจจุบันองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ผูผลิตนมไทย-เดน
มารคสัญลักษณวัวแดง เปดบริการฟารมโคนมประวัติศาสตรใหเปนท่ีรูจักสูสาธารณชน ภายใต
โครงการ “เปดฟารมทองเท่ียวฟารมโคนมไทย-เดนมารค” โดยถือเอาปมหามงคลเฉลิม               
พระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนปแหงการเร่ิมตน เพื่อรําลึกถึง       
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงผูทรงพระราชทานอาชีพการเล้ียงโคนมใหกับเกษตรกรไทย 
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 ฟารมโคนมไทย-เดนมารค เปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรนองใหมของจังหวัดสระบุรีท่ี
ผูมาเยือนจะไดสัมผัสกับบรรยากาศเมืองคาวบอย ท่ีสําคัญคือการไดชมฟารมโคนมประวัติศาสตร          
ซ่ึงเม่ือป 2505 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จเปนองคประธานเปดฟารมโคนมแหงแรกของ
ประเทศไทยข้ึนท่ีนี่ นักทองเท่ียจะมีโอกาสไดรับรูเร่ืองราววากวาจะมาเปนฟารมโคนมไทย-เดน
มารคนั้นตองผานอะไรมาบาง รวมถึงไดทราบวิธีการเล้ียงดูโคนมอยางครบวงจรและดวยพื้นท่ีอัน
กวางใหญท่ีมีทุงหญาเขียวขจีรายลอม ทาง อ.ส.ค. ไดจัดรถพวงไวรองรับนักทองเท่ียว สําหรับพาชม
บรรยากาศทุงหญาท่ีมีเหลาฝูงโคยืนแทะเล็มหญาดวยความเพลิดเพลิน กอนท่ีจะพาทานไปชมการ
สาธิตรีดนมโค ซ่ึงข้ันตอนนี้เขาเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดทดลองรีดน้ํานมจากเตาแมโคจริงๆ 
เพ่ือนําไปปอนลูกโคดวยมือทานเอง และกิจกรรมโชวการบวงบาศโคจากโคบาลมืออาชีพ จากนั้น
ทานจะไดเขาโรงงานชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนมไทย-เดนมารคทุกข้ันตอน และทางอ.ส.ค. 
เปดโอกาสใหทุกคนไดชิมผลิตภัณฑนมไทย-เดนมารค ท่ีใชวัตถุดิบจากน้ํานมโคสดแท 100%       
ไมผสมนมผงของเกษตรกร 
 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสระบุรี สามารถสรุปไดวา จังหวัดสระบุรีเปน
จังหวัดท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากเปนประตูสูภาคอีสาน การคมนาคม
สะดวกสบาย  สถานท่ีพักแรมจํานวนมากเพื่อรองรับกับจํานวนนักทองเท่ียว จังหวัดสระบุรีมี
รูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร การทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวนองใหมท่ีทางจังหวัดสระบุรีแนะนํา เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศเปนเนินเขา และสภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวยเย็นสบาย จึงเกิดการทองเท่ียวแบบ
ฟารมสเตยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการทองเท่ียวเชิงเกษตรข้ึน แตเนื่องจากการทองเท่ียวแบบฟารมส
เตยนี้ยังไมเปนเปนท่ีรูจักแพรหลายนัก จึงเห็นวาควรการทําวิจัยเร่ืองการสงเสริมการทองเทียวแบบ
ฟารมสเตย จังหัวดสระบุรีนี้ เพื่อเผยแพรองคความรูตอไป 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียว 

2.2.1  ความหมายของการทองเท่ียว (Tourism ) 
การทองเท่ียว (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2543: 1) องคการสหประชาชาติในคราว

ประชุมวาดวยการเดินทางและการทองเท่ียว ณ กรุงโรม เม่ือป 2506 ไดใหคํานิยามการทองเท่ียวไว
วา หมายถึง กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของอยู 3 ประการ คือ 

1.  ตองเดินทางจากท่ีอยูปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว 
     2.  ตองมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงคจะไปเยี่ยมเยือนและดวยความสมัครใจ 
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     3.  ตองมีจุดมุงหมายของการเดินทาง โดยเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง แตตอง
มิใชเพื่อการประกอบอาชีพและไปอยูประจํา 

สําหรับจุดมุงหมายของการเดินทางเพื่อการทองเท่ียวตองไมใชการประกอบอาชีพและ
ไปอยูประจํา แตเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางดังตอไปนี้  

1.  การทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ เปนการทองเท่ียวท่ีเรียกวา Leisure Tour หรือ 
Recreation Tour หรือ Holiday Tour มีจุดมุงหมายเพื่อการพักผอนในวันหยุด การแสวงหาความ
สนุกสนาน บันเทิง รวมถึงการไปเท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ชมการแสดง การเลนกีฬา และนันทนาการ 

2.  การทองเ ท่ียวเพื่อทําธุรกิจ  เปนการทองเ ท่ียวท่ี เ รียกวา  Business Tour หรือ 

Business Travel หรือ Professional Travel ซ่ึงเปนการเดินทางของนักธุรกิจ โดยมีกิจกรรมดานธุรกิจ

เปนจุดมุงหมายหลัก เชน การเดินทางไปรวมประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็อาจมี

การพักผอนหยอนใจเปนสวนประกอบดวยก็ได ในประเทศอุตสาหกรรมรายไดจากการทองเท่ียว

ประเภทนี้มีอยูสูงมาก เพราะนักทองเท่ียวประเภทนี้เดินทางตลอดท้ังป ไมข้ึนอยูกับฤดูกาล ท้ังเปนผู

ท่ีสามารถเสียคาใชจายไดสูง 

3.  การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจูงใจ เปนการทองเท่ียวท่ีเรียกวา Incentive Tour ซ่ึงมัก

จัดใหแกพนักงานและลูกคาของบริษัท และหนวยงานตางๆ หรือผูท่ีทําประโยชนใหแกบริษัทและ

หนวยงานนั้นๆ การเดินทางอาจมีวัตถุประสงคเพื่อการพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อธุรกิจรวมอยูดวยก็ได 

เชน จัดใหไปชมโรงงานผลิตสินคา หรือไปประชุมสัมมนา มีการสังสรรคเพื่อเช่ือมความสามัคคี เปนตน 

4.  การทองเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมนา เปนการทองเท่ียวโดยนักทองเท่ียวมี

จุดประสงคเพื่อไปเขารวมประชุมสัมมนา หรือไปชมการแสดงสินคา การจัดนิทรรศการในโอกาส

ตางๆ ท่ีเรียกวา Meeting Convention & Exhibition Tour  

5. การทองเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษเฉพาะกลุม เปนการทองเท่ียวท่ีเรียกวา Special 

Interest Group Tour คือจัดข้ึนเปนพิเศษสําหรับกลุมท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดโดยเฉพาะ เชน การ

เดินทางไปชมการแขงขันกีฬา หรือเลนกีฬาบางชนิด การเที่ยวชมธรรมชาติและดูสัตวปา เท่ียวถํ้า ดําน้ํา

ดูปะการังและสัตวน้ํา การชมโบราณสถาน 

Victor T.G Middleton (1995: 8) กลาววาองคการทองเท่ียวโลก ไดนิยามของการ

ทองเท่ียวในป 2535 ( ค.ศ. 1992 ) วาการทองเท่ียวประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลเดินทางไป
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และพักในสถานท่ีนอกสภาพแวดลอมปกติของตน ในระยะเวลไมเกินหนึ่งปติดตอกันเพ่ือการ

พักผอน ธุรกิจ หรือจุกประสงคอ่ืน ๆ 

อารณีย  วิวัฒนาภรณ (2546: 10) กลาววา การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือการ
พักผอนหยอนใจ เพื่อหาความสนุกสนาน เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาหาความรู เพื่อการ
ศาสนา เพื่อการติดตอธุรกิจ ตลอดถึงการเย่ียมเยือนญาติมิตร โดยท่ีไมมีรายไดเกิดข้ึนจากการ
เดินทางในคร้ังนั้น 

วรรณา  วงษวาณิช (2546: 7) กลาววา การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือพักผอน
หยอนใจ หรือเพื่อความสนุก นอกจากนี้แลวยังเปนการเคล่ือนยายของประชากรจากแหลงหนึ่งไปสู
อีกแหลงหนึ่งไมวาจะเปนการเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหวางประเทศการทองเท่ียว
เปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธตอกัน มีกิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธอันดีตอกันไดรับรู 
สนุกสนานเพลิดเพลินรวมกัน 

บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2548: 12) ไดกลาววา การทองเท่ียว (Tourism) เปนเร่ืองของการ
เดินทาง (Travel) ถาไมมีการเดินทาง ก็ไมมีการทองเท่ียว แตตองเปนการเดินทางท่ีเปนการช่ัวคราว
ดวยความสมัครใจมิใชถูกบังคับหรือเพื่อสินจาง แตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน เพ่ือการพักผอนหยอน
ใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดตอธุรกิจ ประชุมสัมมนา    
เปนตน มิฉะนั้นก็จะเปนการเดินทางท่ีไมใชการทองเท่ียว ถาหากเดินทางอยูในเงื่อนไข 6 ประการ
ดังตอไปนี้ คือ  

1.  เปนการเดนิทางเพื่อประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจหนึ่งในประเทศท่ีเดนิทางไป  
2.  เปนการเดนิทางโดยต้ังใจจะไปต้ังถ่ินฐานถาวรในประเทศท่ีเดนิทางไป 
3.  เปนการเดินทางเขาไปประเทศใดประเทศหน่ึง เพื่อปฏิบัติงานดานการฑูตหรือ

องคการระหวางประเทศ หรือเอกชนอ่ืน ๆ โดยไดรับคาจางตอบแทน 
4.  เปนการเดนิทางขามพรมแดนไปทํางานนอกประเทศทุกวันเปนประจํา 
5.  เปนการเดินทางผานโดยไมแวะลง แมวาการเดินทางจะอยูในอาณาเขตของประเทศ

หนึ่งประเทศใดเปนเวลานานมากกวา 24 ช่ัวโมงก็ตาม 
6.  เปนการเดินทางท่ีถูกบังคับใหเดินทาง เชน การนํากองทหารเคล่ือนยายจากท่ีหนึ่งไป

ยังอีกท่ีหนึ่ง หรือการยายนักโทษจากท่ีคุมขังหนึ่งไปยังอีกคุมขังหนึ่ง เปนตน  
สรุปไดวา การทองเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของบุคคลหรือกลุมคน เพื่อ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย ๆ วัตถุประสงค เชน เพ่ือพักผอนหยอนใจ เพื่อการติดตอ
ธุรกิจ ตลอดถึงการเยี่ยมเยือนญาติมิตร แตไมใชการประกอบอาชีพและไปอยูประจํา โดยเดินทางดวย
ความสมัครใจ จากสถานท่ีท่ีตนอยูไปยังนอกสภาพแวดลอมปกติของตนเปนการช่ัวคราว โดยการ
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ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยนี้ เปนการทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งเพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อความ
สนุกสนานและเปนการหาประสบการณใหม 

2.2.2   รูปแบบการทองเท่ียว 
ในประเทศไทยมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชนการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมีผูรูไดแบงรูปแบบการทองเท่ียวไวดังนี ้
วารัชต มัธยมบุรุษ (2552)  กลาวถึงการทองเท่ียวในประเทศไทยไดมีพัฒนาการมาต่ังแต 

พ.ศ. 2467 สมัย พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชร อัครโยธิน คร้ังทรงดํารงตําแหนงผู
บัญชาการรถไฟ ซ่ึงในคร้ังนั้นการทองเท่ียวในประเทศไทย ยังเปนการทองเท่ียวเพื่อชม ธรรมชาติ
และสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีสําคัญท่ีทางชาวตางประเทศท่ีเขามาในประเทศไทย สรางข้ึน แต
เม่ือประมาณ 10 ปท่ีผานมา ทางองคการทองเท่ียวโลก (www.unwto.org) ไดมีการกําหนดรูปแบบ
การทองเท่ียว ได 3 รูปแบบหลักไดแก  

1.  รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ (Natural based Tourism)  
2.  รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural based Tourism)  
3.  รูปแบบการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)  

ซ่ึงแตละรูปแบบสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
1.  รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ (Natural based Tourism) ประกอบดวย 

1.1  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติท่ี
มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินและ แหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู
รวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใตการจัดการส่ิงแวดลอมและ การทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน
เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน  

1.2  การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึงการทอง เท่ียว 
อยางมีความรับผิดชอบในแหลง ธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงทองเท่ียวท่ี
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู รวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใตการ
จัดการส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือมุงใหเกิดจิตสํานึกตอ การ
รักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน  

1.3  การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึงการทองเท่ียวในแหลง
ธรรมชาติท่ีเปนหินผา ลานหิน ทราย อุโมงคโพรง ถานาลอด ถาหินงอกหินยอย เพื่อดูความงามของ
ภูมิทัศนท่ีมีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แรตางๆ 
และฟอสซิล ไดความรูไดมีประสบการณใหม บนพื้นฐานการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบ มีจิตสํานึก
ตอการรักษาสภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว  
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1.4  การทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเท่ียวไปยัง
พื้นที่เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและเล้ียงสัตว เพื่อช่ืนชมความ 
สวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดความรู มีประสบการณใหมบนพื้นฐานความ
รับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานท่ีแหงนั้น  

1.5  การทองเท่ียวเชิงดาราศาสตร (Astrological Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ทองเท่ียวเพื่อการไปชม ปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีเกิดข้ึนในแตละวาระ เชน สุริยุปราคา ฝน
ดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีท่ีปรากฏใน ทองฟาแตละเดือน เพื่อการเรียนรูระบบสุริย
จักรวาล มีความรู ความประทับใจ ความทรงจําและประสบการณเพิ่มข้ึน บนพื้นฐาน การทองเท่ียว
อยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดย
ประชาชนในทองถ่ินมี สวนรวมตอการจัดการรวมกันอยางยั่งยืน 

2.  รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural based Tourism) ประกอบดวย  
2.1  การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทาง

ทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวทาง โบราณคดี และประวัติศาสตร เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินใน
สถานที่ทองเท่ียวไดความรูมีความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดี ในทองถ่ินพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอมโดย
ท่ีประชาคมในทองถ่ิน มีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว 

2.2  การทองเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึงการเดินทางทองเท่ียว เพื่อชมงานประเพณีตางๆ ท่ีชาวบานในทองถ่ินนั้นๆ จัดข้ึน ไดรับความ
เพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป เพ่ือศึกษาความ เช่ือ การยอมรับนับถือการเคารพ พิธีกรรม
ตางๆ และไดรับความรู มีความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณใหมๆ เพ่ิมข้ึนบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรม โดย 
ประชาคมในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการทองเท่ียว  

2.3  การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) หมายถึง
การเดินทางทองเท่ียวในหมูบาน ชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณ
พิเศษมีความโดดเดนเพื่อความเพลิดเพลินไดความรู ดูผลงาน สรางสรรค และภูมิปญญาพื้นบาน    
มีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการ รักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณคาของสภาพแวดลอมโดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการ
จัดการการทองเท่ียว  
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3.  รูปแบบการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบดวย  
3.1  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการทองเท่ียวในแหลง

ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมเพ่ือการพักผอนและเรียนรูวิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรับความ
เพลินเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรูตอการรักษาคุณคา และ คุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตสํานึกตอการ
รักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการ 
ทองเท่ียวท่ียั่งยืน อนึ่ง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแหงอาจจัดรูปแบบเปนการทองเท่ียวเพื่อ
สุขภาพและความงาม (Health Beauty and Spa) 

3.2  การทองเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-meditation Tourism) หมายถึง การ
เดินทางเพ่ือทัศนศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรูจากปรัชญาทางศาสนา หาความรู สัจธรรมแหงชีวิตมีการ
ฝกทําสมาธิ เพื่อมีประสบการณและความรูใหม เพิ่มข้ึน มีคุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมี
จิตสํานึกตอการรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมตอ
การจัดการการทองเท่ียวท่ียั่งยืน นอกจากน้ัน นักทองเท่ียวบางกลุมมุงการเรียนรูวัฒนธรรมและ    
ภูมิปญญาไทยเชน การทําอาหารไทยการนวดแผนไทย รําไทย มวยไทย การชางและงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยรวมถึงการบังคับชางและเปนควาญชาง เปนตน  

3.3  การทองเท่ียวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย (Ethnic Tourism) 
หมายถึงการเดินทาง ทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูวัฒนธรรมของชาวบานวัฒนธรรม 
ของชนกลุมนอยหรือชนเผาตาง ๆ เชน หมูบานชาว ไทยโซง หมูบานผูไทย หมูบานชาวกูย หมูบาน
ชาวกะเหร่ียงหมูบานชาวจีนฮอ เปนตน เพ่ือมีประสบการณและความรูใหม เพ่ิมข้ึนมีคุณคาและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตสํานึกตอการรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยประชาชนใน
ทองถ่ินมี สวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

3.4  การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเท่ียวเพื่อเลน
กีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เชน กอลฟ ดํานา ตกปลา สนุกเกอร กระดานโตคล่ืน 
สกีนา เปนตน ใหไดรับความเพลิดเพลินความสนุกสนาน ตื่นเตน ไดรับประสบการณและความรู
ใหมเพิ่มข้ึน มีคุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึน มีจิตสํานึกตอการรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

3.5  การทองเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียว
ไปยังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ ท่ีนักทองเท่ียวเขาไปเท่ียวแลวไดรับความ
สนุกสนานต่ืนเตน หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และไดประสบการณใหม  

3.6  การทองเท่ียวแบบโฮมสเตย และฟารมสเตย (Home stay & Farm stay) หมายถึง
นักทองเท่ียวกลุมท่ีตองการใชชีวิตใกลชิดกับครอบครัวในทองถ่ินท่ีไปเยือนเพ่ือการเรียนรูภูมิ
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ปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับประสบการณในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตสํานึกตอการรักษา
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนการจัดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของชุมชน ในทองถ่ินท่ี
ยั่งยืน  

3.7  การทองเท่ียวพํานักระยะยาว (Long-stay) หมายถึงกลุมผูใชชีวิตในปนปลาย
หลังเกษียณอายุจากการทํางานท่ี ตองการมาใชชีวิตตางแดนเปนหลัก เพื่อเพิ่มปจจัยท่ีหาของชีวิตคือ 
การทองเท่ียว โดยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังตอป คราวละนาน ๆตอเดือน  

3.8  การทองเท่ียวแบบใหรางวัล (Incentive Travel) หมายถึงการจัดนําเท่ียวใหแก
กลุมลูกคาของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ มีความเปนเลิศ ในการขายสินคานั้นๆ ตามเปาหมายหรือ
เกินเปาหมาย เชน กลุมผูแทนบริษัทจําหนายรถยนต ผูแทนบริษัทจําหนายเคร่ืองไฟฟา ผูแทนบริษัท
จําหนายเคร่ืองสําอางคจากภูมิภาคหรือจังหวัดตาง ๆ ท่ีสามารถขายสินคาประเภทนั้นไดมากตามท่ี
บริษัทผูแทนจําหนายในประเทศต้ังเปาหมายไวเปนการใหรางวัลและจัดนําเท่ียว โดยออกคาใชจาย
ในการเดินทาง คาพักแรมและคาอาหารระหวางการเดินทางใหกับผูรวมเดินทาง เปนการจัดรายการ
พักแรมตั้งแต 2 - 7 วัน เปนรายการนําเท่ียวชมสถานทองท่ีตางๆ อาจเปนรายการนําเท่ียวแบบ
ผสมผสาน หรือรายการนําเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

3.9  การทองเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting, I= incentive, 
C=conference , E=exhibition)เปนการจัดนําเท่ียวใหแกกลุมลูกคาของผูท่ีจัดประชุม มีรายการจัดนํา
เท่ียวกอนการประชุม (Pre-tour) และการจัดรายการนําเท่ียวหลังการประชุม (Post-tour) โดยการจัด
รายการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ ไปท่ัวประเทศ เพื่อบริการใหกับผูเขารวมประชุมโดยตรง หรือ
สําหรับผูท่ีรวมเดินทางกับผูประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเปนรายการทองเท่ียววันเดียว หรือ
รายการเท่ียวพักคางแรม 2 - 4 วันโดยคิดราคาแบบเหมารวมคาอาหารและบริการทองเท่ียว  

3.10  การทองเท่ียวแบบผสมผสานเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูจัดการการทอง เท่ียวคัด
สรรรูปแบบการทองเท่ียวท่ี กลาวมาแลวขางตน นํามาจัดรายการนําเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับ
ความแตกตางระหวางการเดินทางทองเท่ียวในระยะ ยาวนานต้ังแต 2 - 7 วันหรือมากกวานั้น เชน 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–agro tourism) การทองเท่ียวเชิงเกษตรและ ประวัติศาสตร 
(Agro-historical tourism)การทองเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-adventure travel) การทองเท่ียว
เชิงธรณีวิทยา และประวัติศาสตร (Geo- historical tourism) การทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
(Agro-cultural tourism) เปนตน  

นอกจากนี้ในปจจุบันการทองเท่ียวไดพิจารณาจากความตองการหรือพฤติกรรม
นักทองเท่ียวเพิ่มเติมทําใหมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีแนวคิดใหม ข้ึนมาเชน Green tourism ท่ีคนมา
ทองเท่ียวจะตองการอนุรักษธรรมชาติ หรือชวยลดภาวะโลกรอน เชนการทองเท่ียวในเกาะสมุย 
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หรือ War tourism ท่ีนักทองเท่ียวตองการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เชนการทองเท่ียวสะพาน
ขามแมนาแคว จังหวัดกาญจนบุรี หรือ Volunteer tourism ท่ีนักทองเท่ียวเปนอาสาสมัครมาชวยทํา
กิจกรรม บําเพ็ญประโยชนในสถานท่ีและเดินทางทองเท่ียวตอ เชน การที่มีอาสาสมัครมาชวยงาน  
สึนามิในประเทศไทย เปนตน  

Wahab (อางถึงในพลอยศรี โปราณานนท, 2540: 48-49) กลาวถึงประเภทของการ
ทองเท่ียววาข้ึนอยูกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายซ่ึงเปนเหตุจูงใจท่ีทําใหคนทองเท่ียวไว 5
ประเภทดังนี้ 

1.  การทองเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน (Recreation Tourism) เปนการทองเท่ียวโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการพักผอนและความเพลิดเพลิน เปนการผอนคลายความเคลียดจากหนาท่ี
การงาน หรือตองการหลีกหนีจากส่ิงแวดลอมท่ีเคยชินไปสักช่ัวระยะหน่ึง กิจกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเท่ียวประเภทนี้มักอยูในรูปแบบของการพักผอนจริงๆ เชน นอนพักริมชายหาดหรือ
อาบแดดในเวลากลางวัน มีนันทนาการในชวงเวลากลางคืน เชน ไปดื่ม กิน เพื่อความสนุกสนาน
และผอนคลาย 

2.  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultrul Tourism) เปนการทองเท่ียวโดยมีวัตถุประสงค
ท่ีตองการมีความรู หรือมีประสบการณในวัฒนธรรมดานตาง ๆ ของแหลงทองเท่ียวนั้นๆ กิจกรรม
ทองเท่ียวประเภทนี้จะอยูในรูปแบบท่ีไดรับความรูหรือประสบการณดานวัฒนธรรมจากแหลง
ทองเท่ียวประเภทนี้จะอยูในรูปแบบท่ีไดรับความรูหรือประสบการณดานวัฒนธรรม จากแหลง
ทองเท่ียวขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินอยูดวย เชน การมีประสบการณดาน ดนตรี การละเลน 
การฟอนรํา ท่ีเปนวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวท่ีไปเยือน เปนตน 

3.  การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ (Heath Tourism) เปนการทองเท่ียวโดยมีวัตถุประสงค 
ดานสุขภาพเปนหลัก การทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวท่ีข้ึนช่ือวาสามารถทําใหสุขภาพรางกายดีข้ึน
ตามความเช่ือและความนิยมในสมัยนั้น เชน การเดินทางไปยังสถานท่ีมีน้ําแร บอน้ําแรท่ีมีช่ือเสียง 
ในอดีตท่ีบุคคลสําคัญ ๆ ในเวลานั้นนิยมไปทองเท่ียว เชนท่ีเมืองสปาในประเทศเบลเย่ียมหรือการ
เดินทางไปยังสถานท่ีพักตากอากาศทางทะเลที่เกิดข้ึนมากมายในอังกฤษชวงการปกครองของ     
พระนางวิคตอเรีย เปนตน 

4.  การทองเท่ียวเพื่อเกมกีฬา (Sport Tourism) เปนการเดินทางหรือทองเท่ียวที่มี
วัตถุประสงคในดานการกีฬาเปนหลัก ซ่ึงอาจจะเปนการไปชมกีฬาหรือไปเลนกีฬา เปนตน การ
ทองเท่ียวประเภทนี้เร่ิมมาต้ังแตสมัยอาณานิคมกรีกรุงเรือง และในสมัยนั้นมีการแขงขันกีฬา 
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5.  การทองเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมา (Conference Tourism) เปนการเดินทางโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการประชุมสัมมนา แตกอนหรือหลังหรือระหวางการประชุมสัมมนานั้นอาจจะมี
กิจกรรมเชิงการทองเท่ียวเขามาเกี่ยวของดวย เชน การเดินทางไปเท่ียวชมสถานท่ีสําคัญ ๆ เปนตน 

Smith (อางถึงในพลอยศรี โปราณานนท 2540: 49-50) ไดเพิ่มประเภทการทองเท่ียวขึ้น
อีก 3 ประการ ดังนี้ 

 1.  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือตองการมีความรูหรือประสบการณดานประวัติศาสตรของสถานท่ีไปทองเท่ียว
นั้นๆ เชน การไปชมโบราณสถานตาง ๆ เขาชมพิพิธภัณฑ เปนตน 

2.  การทองเท่ียวเชิงชาติพันธของมนุษย (Ethnic Tourism) เปนการทองเท่ียวโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา หรือตองการมีความรู หรือมีประสบการณเกี่ยวกับชาติพันธุของมนุษย
ในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ เชนการไปเย่ียมชมหมูบานชาวเขาในภาคเหนือของประเทศหรือแมแตการ
กลับไปเยือนแผนดินแมของเยาวชนเช้ือสายเอเชียในสหรัฐอเมริกา เปนตน 

3.  การทองเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอม (Environmental Tourism) เปนการทองเท่ียวโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือตองการสัมผัสหรือไดอยูใกลชิดกับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ เชนการทองเท่ียวแบบ
ทัวรปาหรือการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติซ่ึงนักทองเท่ียวไดมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติของปา
เขาสัตวปา และบางโอกาสก็ยังมีกิจกรรมข่ีชาง ลองแพ รวมอยูดวย 

โดยสรุป การทองเท่ียวในประเทศไทย มีรูปแบบใหนักทองเท่ียวสามารถเลือกได
หลากหลายข้ึนอยูกับแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเอง ซ่ึงการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย
เปนการทองเท่ียวเชิงเกษตรรูปแบบใหมท่ีเพิ่มทางเลือกใหแกนักทองเท่ียว และในปจจุบัน
นักทองเท่ียวยังใหความสําคัญในการอนุรักษ ธรรมชาติ หรือชวยลดมลภาวะตาง เพื่อการทองเท่ียว
ท่ียั่งยืนอีกดวย 

  2.2.3  องคประกอบของการทองเท่ียว 
กิจกรรมการทองเท่ียวจําเปนตองอาศัยองคประกอบหลายประการ เพื่อใหกิจกรรมการ

ทองเท่ียวมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ และอยากจะกลับมา
ทองเท่ียวอีกคร้ังดังนั้นองคประกอบของการทองเท่ียวจึงประกอบดวยองคประกอบ 7 อยาง ดังนี้ 
(วรรณา วงษวาณิช, 2539: 19) 

1.  นักทองเท่ียว ถือไดวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด กิจกรรมการ
ทองเท่ียวจึงตองมีนักทองเท่ียวอยูดวยเสมอ จึงจะทําใหเกิดกิจกรรมนี้อยางสมบูรณได  
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2.  สินคาทองเท่ียว เปนสินคาท่ีมีลักษณะพิเศษ คือเปนสินคาท่ีรวบรวมเอาบริการ
หลายหลากประเภทท้ังท่ีเปนนามธรรม และรูปธรรมไวดวยกัน เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี 
อัธยาศัยไมตรี ฯลฯ โดยสินคาเหลานี้จะมีหลายหลาก  

3.  การคมนาคมขนสง การเขาถึงแหลงทองเท่ียวเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก ในดาน
ความพึงพอใจไมวาจะเปนในสวนของรูปแบบการคมนาคม แบบแผนของการเดินทางของ
นักทองเท่ียว หรือจะเปนการใหบริการดานการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เพ่ือใหเขาถึง
สถานท่ีทองเท่ียว และการบริการไดอยางดีเยี่ยม  

4.  ขอมูลขาวสารและการบริการ จะเปนการใหความรูขอมูลตางๆ แกนักทองเท่ียว เพื่อ
ชักจูงใหนักทองเท่ียวเขามาประเทศมากข้ึน เชนการโฆษณาการทองเท่ียว การเตรียมตัวในการเท่ียว
ในสถานท่ีท่ีมีขอหาม ท่ีพัก รานอาหาร เคร่ืองดื่ม สินคาท่ีระลึก และสินคาพื้นเมือง และบริการที่
สวนประกอบในการทองเที่ยวแบบตางๆ ดวย  

5.  ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกดานการเขาเมือง เชนการแนะนําของ
เจาหนาท่ีในประเทศ การระเบียบทางศุลกากร ระเบียบ ในการทองเท่ียวใหเกิดความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว  

6.  องคประกอบดานโครงสรางพื้นฐาน เปนสวนท่ีสนับสนุนใหธุรกิจการทองเท่ียว
สามารถดําเนินไปไดดวยดี และกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจ เชนไฟฟา       
การส่ือสาร ขยะส่ิงปฏิกูล  

7.  การสนับสนุนอ่ืนๆ 
พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดกลาวถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ  

โดยอาศัยการทองเที่ยวเปนกลไกขับเคล่ือนเพื่อกอใหเกิดกระแสแหงการไหลเขาของเงินตรา
ตางประเทศอันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ตลอดจนประเทศชาติเกิดความ
ม่ังค่ังทางเศรษฐกิจในท่ีสุด ซ่ึงเนนการพัฒนาและจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตประเด็นการวิจัยขององคประกอบทางการทองเท่ียวตาง ๆ ดังนี้  

1.  ท่ีพัก (Accommodation) หมายถึง สถานท่ีจัดไวเพ่ือใหคนเดินทางหรือนักทองเท่ียว
ไดเขาพักพรอมการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงปจจุบันธุรกิจท่ีพักไดพัฒนาเร่ือยมาโดยมีรูปแบบ
การจัดบริการตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาอยางสูงสุด มีการบริหารงานในระบบ
เครือขายท้ังในรูปของเครือขายทองถ่ินและเครือขายระหวางประเทศมากข้ึน ท้ังนี้การพัฒนาธุรกิจท่ี
พักรูปแบบตาง ๆ ยังเปนแรงผลักใหมีการแขงขันกันสูงข้ึนท้ังระบบมาตรฐานการบริการท่ีสูงข้ึน 
และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมควบคูกับการบริหารจัดการท่ีเอ้ือประโยชนตอนักทองเท่ียว ระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศชาติและความยั่งยืนของการทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน เชน โรงแรม รีสอรท บูติกโฮ
เทล บังกะโล เกสทเฮาทโฮมสเตย โมเทล ลอรจ เปนตน  

2.  การคมนาคม (Accessibility) เปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญ เนื่องจากมีบทบาทใน
การเคล่ือนยาย นักทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ทั่วโลก ซ่ึงการคมนาคมในปจจุบันไดถูก
พัฒนาใหสามารถตอบสนองการเดินทางทองเท่ียวไดหลายรูปแบบ เชน ธุรกิจการบิน การเดินเรือ และ
การคมนาคมขนสงทางรถยนต รถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟา เปนตน  

3.  ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีสามารถดึงให
นักทองเท่ียวเดินทางไปทองเที่ยวได เชน ส่ิงดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ไดแก ทะเล ภูเขา น้ําตก เกาะ ฯลฯ ส่ิงดึงดูดใจนี้หมายรวมถึง ส่ิงดึงดูดใจท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือ
มีความโดดเดนและเปนท่ีสนใจกวาแหลงอ่ืน ๆ เชน ทะเลหมอก ทะเลแหวก บอน้ําพุรอน เปนตน  

4.  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง ส่ิงท่ีจัดข้ึนเพื่อใหเอ้ือประโยชนและ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท แผนท่ี อินเตอรเน็ต ศูนย
ใหขอมูลทางการทองเท่ียวระบบปองกันความปลอดภัยทางทะเล เปนตน 

5.  กิจกรรมตางๆ  ดานการทองเท่ียว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีถูก
สรางข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและดึงดุดใหเกิดการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน
นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวเทานั้น โดยรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ จะแตกตางกัน
ตามประเภทของแตละแหลงทองเท่ียว ไดแก กิจกรมการทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน การเดินปา 
การนั่งชาง การดูนก ฯลฯ กิจกรรมการทองเท่ียวทางทะเล เชน การดําน้ํา การตกปลา เปนตน 

 

 
ภาพท่ี 2.6 :  องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
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บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 50-51) กลาววา ทรัพยากรทองเท่ียวจะตองมีองคประกอบ
อยางนอย 3 องคประกอบ หรือ 3A’s ดังตอไปนี้ 

1.  ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว (Attraction) เปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดของทรัพยากรทองเท่ียวท่ีตองมีส่ิงดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่ง ในการดึงดูดใจให
นักทองเท่ียวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้น ๆ ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียวยอมแตกตางกันไป 
ตามประเภทของทรัพยากรทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวแตละคนหรือแตละกลุมยอมสนใจส่ิงดึงดูด
ใจของทรัพยากรทองเท่ียวแตละประเภทไมเหมือนกัน เชน นักทองเที่ยวกลุมหนึ่งอาจสนใจดาน
ความสวยงามของธรรมชาติ ก็ชอบไปเท่ียวภูเขา หรือหาดทราย หรือนักทองเท่ียวอีกกลุมหนึ่งอาจ
สนใจดานศิลปวัฒนธรรม ก็ชอบไปเท่ียวชมวิถีชีวิตของชาวเขา หรือนักทองเท่ียวอีกกลุมหนึ่งอาจ
สนใจดานโบราณสถาน ก็ชอบไปเท่ียวชมอุทยานประวัติศาสตร เปนตน นอกจากนั้นภาพลักษณ
และราคาคาเขาชมของทรัพยากรทองเท่ียวก็มีสวนในการดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชมดวย 

2.  ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีเสนทางคมนาคมขนสงเขาถึง (Accessibility) เปนปจจัยท่ี
สําคัญของทรัพยากรทองเท่ียวท่ีตองมีเสนทาง หรือโครงขายขนสงท่ีสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียว
นั้นตลอดจนสามารถติดตอเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง แตถาขาดเสนทางคมนาคม
ขนสงเขาถึงแหลงทองเท่ียวแลว แมวาแหลงทองเท่ียวจะมีความสวยงามประทับใจหรือมีคุณคา
สูงสงเพียงใดก็ตามยอมจะไรความหมายอยางส้ินเชิง เพราะไมสามารถเดินทางเขาไปเยี่ยมชม
ทรัพยากรนั้นได เชน ถนน สถานีขนสงทางรถยนต ทาเรือ และทาอากาศยานเปนตน เพื่อใหธุรกิจ
กิจการขนสงสามารถนํานักทองเท่ียว เดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

3.  ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) เปนองคประกอบท่ี
สําคัญของทรัพยากรทองเท่ียว ท่ีตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการนักทองเท่ียวท่ีเขามายัง
แหลงทองเท่ียวใหไดรับความสุข ความสบาย และความประทับใจ ทําใหนักทองเท่ียวอยากจะ
ทองเท่ียวนานวันข้ึน โดยปกติส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้รัฐบาลจะเปนผูจัดหา และพัฒนาเพื่อ
บริการแกประชาชนของตนเองอยูแลว สําหรับนักทองเท่ียวถือเปนผลพลอยไดจากการใหบริการ
เหลานี้ ซ่ึงอาจแยกประเภทของส่ิงอํานวยความสะดวกออกเปน 3 ประเภท คือ 

 3.1  ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว ประเภทการเขา–ออกเมือง เปนส่ิง 
อํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ เพราะเปนประตูแรกท่ีนักทองเท่ียวจะผานเขาประเทศ โดยปกตินักทอง
เท่ียตางชาติจะเดินทางเขาออกประเทศ จะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกดานบริการเขา-ออกประเทศ
อยางประทับใจแกนักทองเท่ียมากท่ีสุด เพ่ือใหนักทองเท่ียวอยากเดินทางมาซํ้าอีก ซ่ึงส่ิงอํานวยความ
สะดวกประเภทการเขาและออกเมือง ประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกอยู 4 ประเภท ยอย ๆ คือ 
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  3.1.1กส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนถายกระเปาเดินทาง ควรมีความรวดเร็ว
ในการขนถายกระเปาเดินทางของนักทองเท่ียว ถาหากลาชาจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความเบ่ือ
หนาย และฝงตรึงอยูในความทรงจํา อาจเข็ดขยาดไมอยากเดินทางมาอีก  

  3.1.2กส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจหนังสือเดินทางควรดําเนินการ
ตรวจคนเขาเมืองใหเร็วข้ึน อาจเพ่ิมชวงตรวจเช็คใหมากข้ึน มีการแบงเปนชองเฉพาะคนท่ีถือ
หนังสือเดินทางภายในประเทศกับชองสําหรับคนตางดาวท่ีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ   

  3.1.3กส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจคนของติดตัว ควรดําเ นินการ ตรวจ
คนส่ิงของติดตัวใหรวดเร็ว อาจจะเพ่ิมเจาหนาท่ีใหเพียงพอกับนักทองเท่ียวหรือจัดเจาหนาท่ี 
ศุลกากรตรวจคนเปนคณะโดยไมปะปนกับบุคคลท่ีไมใชนักทองเท่ียว  

  3.1.4กส่ิงอํานวยความสะดวกในการตอวีซา เม่ือนักทองเท่ียวประสงคจะขอ 
อนุญาตอยูตอช่ัวคราวหลังจากครบกําหนดตามท่ีไดขออนุญาตไว ก็ควรอํานวยความสะดวกในการ 
ตอวีซาใหรวดเร็ว เพื่อจูงใจนักทองเท่ียวใหอยูในประเทศนานวันข้ึน ถาหากการตอวีซาลาชาหรือมี
ปญหามาก นักทองเท่ียวก็ไมอยากตอวีซาจะทําใหประเทศชาติสูญเสียเงินรายไดจากนักทองเท่ียว 

3.2กส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทโครงสรางพื้นฐาน เปนส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ี
จําเปนตอการยังชีพของประชาชน หรือท่ีเรียกวา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดยท่ีรัฐบาลของ
แตละประเทศ พยายามสรางส่ิงเหลานี้แกประชาชนใ นประเทศของตนให ไดรับความ สะดวกสบายอยู
อยางเปนสุข และสงผลเปนประโยชนแกนักทองเท่ียวอีกดวย ประเทศใดมีบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีดี ยอมทําใหนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกสบายในการเขามา เยี่ยมเยือน และเกิด
ความประทับใจอยากกลับมาทองเท่ียวอีก โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนและสําคัญมีดังตอไปนี้ 

  3.2.1กการส่ือสาร เชน บริการโทรศัพท โทรสาร จดหมาย ไปรษณีย อินเตอรเน็ต 
ซ่ึงนักทองเท่ียวก็จะสามารถใชบริการดานการส่ือสารในการสงขาวสารไปยังญาติมิตร ท่ีบานเกิด
เมืองนอนของตนเอง หรือติดตอสอบถามขอมูลทางการทองเท่ียวเพิ่มเติม  

  3.2.2กระบบน้ํา ตองมีการใหบริการน้ําใชและนํ้าดื่ มท่ีมีความสะอาดและ 
เพียงพอซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถใชบริการระบบน้ําในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได เชน ระบบ 
น้ําประปาท่ีสะอาดพรอมท้ังมีการวางทอใหน้ําไหลอยางไมติดขัด เปนตน  

  3.2.3กระบบไฟฟา มีการใหบริการดานกระแสไฟฟา เพ่ือใชในการใหแสง
สวาง และใชกับเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ ไดอยางเพียงพอ เชน เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม เคร่ืองโกน 
หนวด เตารีด เคร่ืองเปาผม เปนตน ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถใชบริการดานระบบไฟฟาไดดวย และ
จะตองมีการจัดหาไวใหเพียงพอกับความตองการ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขยายตัวของการทองเท่ียวใน
อนาคตดวย  
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3.2.4  การสุขาภิบาล เชน การกําจั ดน้ําเสียการกําจั ดส่ิงขับถายจากรางกาย 
และการ กําจัดขยะมูลฝอยเปนตน นับวามีความสําคัญตอการทองเท่ียวเพราะนักทองเท่ียวยอมไม
ชอบเดินทางไปทองเท่ียวในทองถ่ินหรือประเทศท่ีสกปรก 

3.2.5  ถนนหนทางเปนเสนทางสัญจรไปมาของประชาชน อีกท้ังเปนเสนทาง
ของนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียว รวมถึงสถานีขนสงทางรถยนต ทาเรือ และทา
อากาศยานเพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  

3.2.6  การสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล คลินิกศูนยอนามัยซ่ึง สถานพยาบาล
เหลานี้ จะตองมีแพทยและพยาบาลไวรักษาใหทันทวงที โดยคํานึงถึงการใชภาษาท่ีใหนักทองเท่ียว
เขาใจดวย   

3.2.7  สวนสาธารณะ เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนในทองถ่ิน 
ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถใชรวมกันได ควรจัดสรางสวนสาธารณะท้ังในตัวเมืองและนอกเมืองไว
ใหบริการแกประชาชนและนักทองเท่ียว ควรสรางใหกลมกลืนกันระหวางส่ิงกอสรางรอบ ๆ กับ 
บริเวณพ้ืนท่ีวางเปลาโลง ๆ สรางใหกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากน้ีอาจ
จัดทําสวนสาธารณะข้ึน 2 ขางถนน เพื่อชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมความสวยงามของ
ทิวทัศน 2 ขางทางอีกดวย  

3.3  ส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทความปลอดภัย ท่ีมุงใหความปลอดภัยทาง
รางกายชีวิตและทรัพยสิน แกประชาชนและนักทองเท่ียว ในการตัดสินใจท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียว
ยังสถานท่ีใดก็ตาม นักทองเท่ียวตองคํานึงถึงความปลอดภัยทางรางกาย ชีวิตและทรัพยสินเปน
สําคัญ หากมีขาวความไมปลอดภัยเกิดข้ึนท่ีใดนักทองเท่ียวก็จะรูสึกไมปลอดภัยหากเดินทางไป 
ทองเท่ียวยังสถานท่ีทองเท่ียวนั้น ซ่ึงสงผล กระทบตอการทองเท่ียว เชนกัน ซ่ึงส่ิงอํานวยความ 
สะดวกดานความปลอดภัยท่ีสําคัญมี 3 ดาน คือ  

3.3.1  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัยในลักษณะท่ัวไปเปนการ
คุมครองรักษาความปลอดภัยและบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนและนักทองเท่ียว ซ่ึงการทองเท่ียว
แหลงประเทศไทย (ททท.) ไดรวมมือกับกรมตํารวจจัดต้ังศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียว (ศช.ทท.) เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับนักทองเท่ียว  

3.3.2  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัยจากการใชบริการทองเท่ียว 
เปนการใหความคุมครองดูแลความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวจากการใชบริการทองเท่ียว เพ่ือมิให
เกิดอุบัติเหตุหรือถูกหลอกลวงจากผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวดังตอไปนี้ความปลอดภัยจากการใช
บริการดานการขนสง ความปลอดภัยจากการใชบริการดานท่ีพักแรม ความปลอดภัยจากการใช
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บริการดานแหลงทองเท่ียว ความปลอดภัยจากการใชบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม ความ
ปลอดภัยจากการใชบริการดานนําเท่ียว ความปลอดภัยจากการใชบริการดานสินคาท่ีระลึก  

 3.3.3กส่ิงอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัยอ่ืน ๆ เชน ดานแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ การใหขาวสารดานความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว เปนตน   

Mill (1990: 22) กลาวถึงองคประกอบของการทองเท่ียววา องคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญ
ดานการทองเท่ียวมี 4 ประการ คือ  

1.  ส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) ส่ิงดึงดูดใจดานการทองเท่ียวมีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 
ประการ ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ และการให
ความบันเทิง  

2.  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเดินทางทอง
เท่ียว เชน ท่ีพัก อาหาร บริการตาง ๆ ลวนเปนส่ิงจูงใจ ดึงดูดใจ มี 4 ประการ คือ ท่ีพัก  รานอาหาร
และเคร่ืองดื่ม สถานบริการ และปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

3.  การขนสง (Transportation) การขนสงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการนํานักทองเท่ียวไปยัง
แหล งทองเที่ยว การขนสงท่ีรวดเร็ว สะดวกสบายและปลอดภัย ถนนหนทางปลอดภัย ระบบ
การจราจรท่ีดีเปนทางเลือกใหตัดสินใจในการเดินทางไปทองเท่ียว  

4. การตอนรับ (Hospitality) การตอนรับเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะนักทองเท่ียวท่ีตองการ
กลับไปยังสถานท่ีเดิม เกิดจากความประทับใจในการตอนรับของหนวยงานหรือพนักงานบริการใน
พื้นที่มากกวาธรรมชาติของแหลงทองเท่ียว  

ประกาศิต สุวรรณชฎ (2541: 41) กลาวถึง องคประกอบของแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
ไดแก 

1.  ความดึงดูดใจ (Attractions) เสนหของแหลงทองเท่ียวอาจเปนสถานท่ี เชน อากาศ 
ความงามตามธรรมชาติ หรือเหตุการณสําคัญเฉพาะกาล เชน นิทรรศการ การแขงขันกีฬาระดับโลก 
การประชุมนานาชาติ ฯลฯ  

2.  การเขาถึงงาย (Accessibility) ความสะดวกในการคมนาคม ขนสง การเดินทางสู
แหลงทองเท่ียว 

3.  ความนาอภิรมย (Amenities) ณ จุดหมายปลายทางนั้น ตั้งแตท่ีพักแรม การบริการ 
ตลอดจนความบันเทิงตาง ๆ 

กลาวโดยสรุป องคประกอบท่ีสําคัญของการทองเท่ียว ไดแก นักทองเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจ
ทางการทองเท่ียว เสนทางคมนาคมขนสง และส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตางๆ รวมถึงขอมูล
ขาวสาร การบริการ ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวตัดสินใจ
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ไปเท่ียว ในทํานองเดียวกันการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยก็ตองมีองคประกอบทางการทองเท่ียว
เชนกันจึงจะเปนการทองเท่ียวโดยสมบูรณ 

2.2.4  ความสําคัญของการทองเท่ียว 
การทองเท่ียวมีบทบาทและมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ สงผลใหเกิดกระแสเงิน

ไหลเวียนภานในประเทศ เกิดรายไดในชุมชน เกิดอาชีพในทองถ่ิน ในแหลงทองเท่ียวตางๆ โดย
สามารถแบงความมสําคัญของการทองเท่ียวออกเปน 3 ดานใหญ ๆ ดังนี้  

ปรีชา แดงโรจน (2544) ไดแบงความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียวออกเปน 3 ดาน
ดังตอไปนี้ 

  1.  ดานการพัฒนา เม่ือเกิดการทองเท่ียวเขาไปถึงแหลงทองเท่ียวในชนบท การพัฒนา
ความเจริญก็ไปถึงภูมิภาคนั้นๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม โรงแรม ภัตตาคาร 
รานอาหารและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

  2.  ดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวชวยกระตุนใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียน
ภายในประเทศ และมีการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค ทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพของ
ประชาชน ท้ังทางตรงและทางออม เปนการลงการวางงานลง ประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีผลให
รัฐบาลไดรับรายไดในรูปของภาษีอากรประเภทตางๆ 

 3.  ดานสังคม การทองเท่ียวมีสวนรวมในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ เปน
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม สรางความเปนมิตรไมตรีและความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานและผู
มาเยือน ตลอดจนการอนุรักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม กอใหเกิดความภาคภูมิใจ
ความสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และการรักษาเอกลักษณของชาติ
นอกจากนั้นการทองเท่ียวยังชวยขจัดปญหาระหวางเมืองกับชนบท ชวยบรรเทาการอพยพแรงงาน
จากชนบทสูเมือง 

วรรณา วงษวาณิช (2539: 52) กลาวถึงบทบาทและความสําคัญของการทองเท่ียวในดาน
ตาง ๆดังนี้  

1.  บทบาทและความสําคัญของการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจของประเทศ  
1.1  การทองเท่ียวเปนแหลงท่ีมาของรายไดท่ีสําคัญของประเทศในลักษณะการขาย

บริการและทรัพยากรชาติ ซ่ึงนับเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศ ทําใหระบบเศรษฐกิจเกิดการ
หมุนเวียน  

1.2  บทบาทของการทองเท่ียวตอดุลการชําระเงิน รายไดจากการทองเท่ียวจะไดมา
ในรูปของเงินตราจากตางประเทศ มีสวนสรางเสถียรภาพใหกับการชําระดุลการคาเปนอยางดี  
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1.3  บทบาทของการทองเท่ียวตอการเจริญเติบโตและการขยายตัวของการลงทุนใน
ดานธุรกิจดานการทองเท่ียว เชน ธุรกิจดานการนําเท่ียว การโรงแรม ภัตตาคาร รานคา การผลิตของ
ท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ จะมีการขยายตัวออกไปเพื่อรองรับการทองเท่ียวท่ีจะมีเพิ่มข้ึน  

1.4  บทบาทของการทองเท่ียวตอการสรางงานและกระจายรายได โดยลักษณะของ
การทองเที่ยว จะมีลักษณะในการสรางงานใหคนในชาติเปนอยางมาก และยังสามารถกระจาย
กําลังคนไปตามลักษณะงานตามแหลงตางๆ ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว และนอกแหลงทองเท่ียวไดเปน
อยางดี ท้ังนี้เพราะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ท่ีตองใชกําลังคน อาจจะเปนลักษณะงานได 2 
ลักษณะ คืองานท่ีเกี่ยวของสําหรับการทองเท่ียวโดยทางตรงไดแก ธุรกิจดานโรงแรม ขนสง รานคา 
รานอาหาร มัคคุเทศก และสถานเริงรมย และงานท่ีเกี่ยวของสําหรับการทองเท่ียว โดยทางออม เชน 
ดานเกษตรกรรมซ่ึงเปนแหลงวัตถุดิบดานอาหาร งานหัตถกรรมเพ่ือผลิตของ ท่ีระลึก อาชีพดานการ
กอสราง บริการดานการเงินและกอสราง บริการทางดานการเงินและธนาคาร ซ่ึงใหเกิดการบริการ
ข้ึนและจะมีการกระจายรายไดไปยังธุรกิจตางๆ กอใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพ ท้ังทางตรงและ
ทางออมทําใหคนทีทํางานในธุรกิจทองเท่ียวมากข้ึน  

1.5  การทองเท่ียวชวยใหมีการสนับสนุนใหเกิดการกระจายรายไดไปสูภูมิภาคอ่ืน 
เมื่อเกิดการเดินทางจากแหลงหนึ่งไปยังแหลงหนึ่ง ยอมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในภูมิภาคนั้น 
เชนโรงแรม ภัตตาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆซ่ึงตองมีผูลงทุนในลักษณะ เปนการนํา
ความเจริญมาสูบริเวณนั้น  

1.6  ชวยสงเสริมความปลอดภัย และความม่ันคงใหแกพื้นท่ีท่ีไดรับการพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียว เพราะนักทองเท่ียวมักจะเดินทางไปในยังท่ีท่ีตนคิดวามีความปลอดภัย ท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1.7  ชวยสงเสริมไมตรีตอกัน ท้ังระหวาคนในชาติ และระหวางชาติ เพราะการ
ทองเท่ียวเปนหนทางท่ีมนุษยแตละสังคมไดทําความรูจักกันและไปมาหาสูกัน  

1.8 บทบาทของการทองเท่ียวตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของประเทศ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เปนทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญ  

2.  บทบาทและความสําคัญของการทองเท่ียวตอการเมืองของประเทศ การทองเท่ียวจะ
เปนส่ือท่ีเกี่ยวของกับความเขาใจอันดีกันทางการเมือง เชนในสถานการณท่ีประเทศมีความสงบ
เรียบรอย ทําใหการทองเท่ียวมีการขยายตัวมากข้ึน และในทางกลับกันหากภาวะประเทศอยูใน
สภาวะท่ีตกตํ่า การทองเท่ียวก็จะมีการลดลงดวย นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการทองเท่ียวยังสามารถ
สรางภาพพจนท่ีดีแกชาวตางประเทศสรางความเขาใจอันดีแกกัน เม่ือไดมีการมาเยือน และไดสราง
ความประทับใจในคุณสมบัติและเอกลักษณของชาติ  
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3.  บทบาทและความสําคัญของการทองเท่ียวในดานสังคม  
3.1  การทองเท่ียวชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางคนในทองถ่ินหนึ่งกับทองถ่ิน

หนึ่งแลกเปล่ียนความคิดและสรางความสามัคคีของคนในชาติใหเปนอยางด ี 
3.2  การทองเท่ียวชวยพัฒนาการยกระดับความเจริญของคนในทองถ่ินนั้นใหสูงข้ึน  
3.3  กอใหเกิดความมั่นคงและปลอดภัยท้ังนี้เพราะเมืองทองเท่ียว จะมีลักษณะเปน

เมืองเปด มีความสะดวกสบายปลอดภัย และเจริญเพราะส่ิงเหลานี้จะเปนปจจัยดึงดูดนักทองเท่ียวซ่ึง
ยังผลประโยชนใหแกนักทองเท่ียวในทองถ่ินดวย  

3.4  การทองเท่ียวเปนการกระจายรายไดใหแกเจาของทองถ่ินนั้นอยางท่ัวถึง การ
พัฒนาสาธารณสุขและสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว ซ่ึงยังผลประโยชนใหแกทองถ่ินดวย  

3.5  การทองเท่ียวชวยใหมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีดี เปนการเดินทางไปในสถานท่ี
ตาง ๆไดพบเห็นส่ิงแปลกใหม ไดรับความรูความเพลิดเพลินเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

3.6  การทองเท่ียวชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
อันดีงามและชวยเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามตอกัน  

3.7  การทองเท่ียวเปนการชวยอนุรักษขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม และ
ชวยกระตุนใหมีการเผยแพร เพื่อดึงดูดใหเกิดการทองเท่ียวข้ึนในทองถ่ินนั้น  

3.8  การทองเที่ยวจะชวยสรางความรูสึกภูมิใจและหวงแหนมรดกและศิลปวัฒนธรรม
ของตนตลอดจนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหคงอยูตลอดไป  

3.9 การทองเท่ียวจะชวยสงผลใหเกิดการพฒนาและปรับปรุงภูมิประเทศ 
สภาพแวดลอมของตัวเมืองใหดีและสวยงามข้ึน  

สุวรรณชัย  ฤทธิรักษ (2546: 6) กลาวถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียวสามารถ
พิจารณาไดท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนี้   

1.  ความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียวตอเศรษฐกิจของประเทศ 
1.1  การทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือสําคัญประการหนึ่งในการสรางรายไดเขาประเทศ 

(Source of  Foreign Exchange) ไดเปนจํานวนมากตอเนื่องเสมอมา จนกระท่ังในป 2525 ก็สามารถ
สรางรายไดเขาประเทศไดเปนอันดับหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการสงสินคาประเภทตาง ๆ 
ไปจําหนายในตางประเทศ และครองลําดับความสําคัญอยูอันดับตนๆ ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
นอกจากนี้รายไดสุทธิในรูปเงินตราตางประเทศจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวยังมีสวนชวยใหดุลการ 
ชําระเงินของประเทศจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวยังมีสวนชวยใหดุลการชําระเงินของประเทศ
เกินดุลอีกดวย 
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1.2  รายไดจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวยังมีผลกระทบทวีคูณ (Multiplier Effect) ใน
การสรางรายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากการพัฒนาสํารวจติดตามประเมินผลของ
ทางทองเท่ียวแหงประเทศไทย พบวาจะทําใหผลผลิตสวนรวมของประเทศมีคาทวีกวาปกติ
ประมาณ 2 เทาตัว 

1.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดการหมุนเวียนและกระจายรายไดไปสูภูมิภาค เม่ือเกิด
การเดินทางทองเที่ยวเขาไปถึงแหลงทองเท่ียวในชนบท การพัฒนาความเจริญก็จะเขาไปถึงภูมิภาค
นั้นๆ กอใหเกิดการสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในทองถ่ิน เชน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา ส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ มีผูลงทุนในหลายๆ รูปแบบ ทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพอยางกวางขวาง เปน
การสรางรายไดสูประชาชนอยางแทจริง 

1.4  การทองเท่ียวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและนําเอาทรัพยากรของ
ประเทศ โดยเฉพาะของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในอัตราท่ีสูง ในรูปของการผลิตสินคา
พื้นเมือง และสินคาของท่ีระลึก ตลอดจนการบริการในทองถ่ินนั้นๆ 

1.5  การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตขายไดทุกเวลาสุด
แลวแตความเหมาะสม และความสามารถของผูขาย 

1.6  การทองเท่ียวชวยกระตุนใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนในประเทศทําให
เกิดการสรางงาน สรางอาชีพของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม เปนการลดการวางงานลง 
ประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึน ซ่ึงสงผลใหรัฐบาลไดรับรายไดในรูปของภาษีอากรประเภทตางๆ 

2.  ความสําคัญของการทองเท่ียวตอสังคม  
2.1  การทองเท่ียวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิด

สันติภาพ ความเปนมิตรไมตรี และความเขาใจอันดีระหวางเจาของบาน และผูมาเยือน 
2.2  การทองเท่ียวมีบทบาทในการพัฒนา สรางสรรคความเจริญทางสังคมใหเกิดแก

ทองถ่ินทําใหมีการกอสรางส่ิงใหม ๆ มีการลงทุนทางดานการผลิตเพื่อรองรับบริการแกผูมาเยือน
ทองถ่ินทําใหประชาชนมีรายไดจากการมีงานทํา จึงทําใหอยูดีกินดีมีความสุขโดยท่ัวกัน  

2.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดการอนุรักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษา
เอกลักษณของชาติ กอใหเกิดความรูสึกหวงแหน และรักผืนแผนดินท่ีอยูอาศัยของตน 

2.4  การทองเท่ียวชวยขจัดปญหาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ชวยขจัด
ปญหาการหล่ังไหลและเคล่ือนยายเขามาหางานทําหรือเส่ียงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท 
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2.5  การทองเที่ยวชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจัก
ใชทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิต และประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชในรูปของสินคาพื้นเมือง และของท่ี
ระลึกไวสําหรับผูมาเยือน เปนการหารายไดมาจุนเจือครอบเพิ่มข้ึน  

2.6  การทองเท่ียวชวยสงเสริมการเรียนรู สรางสมประสบการณแกบุคคล อันเปน
ผลดีตอการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย  

3.  ความสําคัญของการทองเท่ียวตอการเมอืง 
3.1  การเดินทางทองเท่ียวกอใหเกิดภาพลักษณและความรูสึกถึงความม่ังคงปลอดภัย

ของสถานท่ีนั้น เพราะการท่ีมีนักทองเท่ียวเลือกเดินทางไปเยือนที่ใดท่ีหนึ่งนั้นจะตองมีความ
ปลอดภัยเพียงพอ 

3.2  การทองเท่ียวเปนวิถีทางท่ีมนุษยตางสังคมจะไดพบปะรูจัก ทําความความเขาใจ
กัน การเดินทางไปมาหาสูกันภายในประเทศทําใหไดรูจัก คุนเคย รูปญหา พึ่งพาอาศัยกันเปนการสราง
ความสามัคคี สมานฉันทของคนในชาติ เสริมสรางความเขาใจอันดีท่ีจะนําไปสูความเปนเพื่อนรวม
โลกท่ีจะชวยสรางสรรคสัมพันธไมตรี และความสงบสันติสุขในโลก 

ชยาภรณ ช่ืนรุงโรจน (2539: 32-33) กลาวถึง ประโยชนท่ีไดรับจากการทองเท่ียว 
ประกอบดวย 9 ประการ ดังนี้  

1.  มาตรฐานการครองชีพดีข้ึน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวทําใหมาตรฐานการครองชีพ
ของคนในทองถ่ินดีข้ึน สืบเนื่องจากผลกระทบเชิงเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดการกระจายรายได และ
กระจายโอกาสการจางงานไปสูคนในทองถ่ินมากข้ึน ท้ังทางตรง เชน การจางงาน การขนสง ฯลฯ 
และทางออม เชน คนสงหนังสือพิมพ โรงแรม พนักงานธนาคาร ฯลฯ  

2.  ความสะดวกสบายจากกิจการสาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียว เม่ือมีการพัฒนา 
แหลงทองเท่ียว คนในทองถ่ินยอมไดรับประโยชนจากส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ถนน 
ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท รถโดยสาร ฯลฯ ซ่ึงจะสงผลดีแกสภาพความเปนอยูท่ีสะดวกสบายแก
คนในทองถ่ินท้ังส้ิน 

3.  การเดินทางทองเท่ียวจะชวยใหเกิดสันติภาพแหงมวลมนุษยสหประชาชาติไดเคย
ประกาศใหป พ.ศ. 2510 เปนปทองเท่ียวสากล และกําหนดคําขวัญวา “การทองเท่ียวเปนหนทาง
ไปสูสันติภาพ” (tourism is a passport to peace) เม่ือมีการเดินทางไปยังทองท่ีตาง ๆ ผูคนมีโอกาส
สังสรรครวมกิจกรรมกัน ยอมจะทําใหผูคนท่ีมาจากสังคมท่ีแตกตางกันไดแลกเปล่ียนความรู
ความคิดไดเห็นและมีโอกาสใชชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมกัน แลกเปล่ียน
ประสบการณซ่ึงกันและกัน และนํากลับไปเผยแพรยังภูมิลําเนาของตน  
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4.  การทองเท่ียวช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรนันทนาการ วัฒนธรรม ประเพณี 
นาฏศิลป การละเลน ฯลฯ ของทองถ่ินทําใหเกิดความตองการที่จะคนควาอนุรักษ และฟนฟูมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติเหลานี้ใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม รักษาความเปนเอกลักษณของชาติไวได  

5.  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา ท้ังในวงกวาง คือ ชวยใหคนมีโลก
ทัศนกวางข้ึน ความรู และประสบการณท่ีไดพบเห็นดวยตนเองนั้น จะมีประโยชนสามารถนํามา
ปรับใชกับวิถีชีวิตในสังคมได สวนในวงแคบน้ันการเดินทางทองเที่ยวอาจเปนจุดฉนวนท่ีกระตุน
ใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาใหลึกซ้ึงเฉพาะเร่ืองเฉพาะแหงได  

6.  การทองเท่ียวจะชวยลดปญหาการอพยพหล่ังไหลเขาไปแออัดในเมืองหลวง ตามธรรมชาติ
และมนุษยมักจะรักถ่ินฐานบานเกิดเมืองนอนของตน หากมีโอกาสมีงานอาชีพท่ีกาวหนาเหมาะสมใน
ภูมิลําเนายอมเปนส่ิงท่ีปรารถนา อุตสาหกรรมทองเท่ียวจะเปนหนทางชวยลดปญหาได เพราะ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินประกอบอาชีพรายยอย หรือทําอุตสาหกรรม
ทองถ่ินอยูในครอบครัว  

7.  ใชทรัพยากรไรคาใหเกิดประโยชน อุตสาหกรรมทองเท่ียวจะชวยกระตุนใหมีการ
คิดคนท่ีจะนําเอาทรัพยากรสวนเกินหรือไรคามาประดิษฐคิดคนเปนของใชของที่ระลึก ในรูปสินคา
พื้นเมือง จําหนายแกนักทองเท่ียว ซ่ึงนอกจากจะเปนการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวแลว ยังเปนการ
นําเอาทรัพยากรบางประเภทท่ีเคยถูกท้ิงมาใชประโยชนเพ่ิมมูลคา เชน เปลือกไม เปลือกหอย เศษผา 
เศษหนัง ฯลฯ  

8.  เกิดทัศนคติท่ีดี ความประทับใจจากการเดินทางทองเท่ียว จะทําใหบุคคลเกิดทัศนคติ
ท่ีดีตอสถานท่ีนั้น และนึกถึงอยูตลอดเวลา  

9.  การลดชองวางระหวางประเทศท่ีรํ่ารวยกับประเทศยากจน คนมั่งมีในเมืองมาสู
ชนบทจะชวยใหเกิดความรูสึกเขาใจและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ปญหาความตึงเครียดจึงหมดไป 

สรุปไดวาการทองเท่ียวมีบทบาทและความสําคัญในดานตางๆ ไดแก บทบาทและ
ความสําคัญของการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจของประเทศ ในการเปนแหลงท่ีมาของรายได มีผลตอการ
เติบโต และการขยายตัวในการลงทุน เกิดอาชีพเกิดรายไดในชนบท เปนตน มีบทบาทและ
ความสําคัญของการทองเท่ียวตอการเมืองของประเทศ เนื่องจากเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอ
สายตาของนักทองเท่ียว และความสําคัญของการทองเท่ียวในดานสังคม เชนการสรางอาชีพใน
ชุมชนชวยใหไมตองเดินทางไปทํางานในเมือง ทําใหไดใกลชิดครอบครัวและเกิดความรักหวงแหน
ความเปนเอกลักษณทองถ่ิน ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการสงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยจึงมี
บทบาทและมีความสําคัญตอดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก ตัวอยางเชนการเพ่ิมรายไดให
เกษตรกรทําใหคนในชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน  
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro tourism) 
2.3.1 ความหมายของการทองเท่ียวเชิงเกษตร     

การทองเท่ียวเชิงเกษตร เปนการทองเท่ียวบนพื้นท่ีเกษตรกรรมเปนหลัก เชน สวนผลไม 
ฟารมเล้ียงสัตว  โดยเรียนรูประสบการณใหม เรียนรูวิถีชีวิตแบบชนบท รวมถึงการทําเกษตรกรรม 
สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและรักษาส่ิงแวดลอม โดยมี
ผูใหความหมายของการทองเท่ียวเชิงเกษตรดังนี้ 

รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2542: 26-29) การทองเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทาง
ทองเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและเล้ียงสัตว เพื่อช่ืนชมความสวยงาม 
ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดความรู มีประสบการณใหมบนพื้นฐานความ
รับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานท่ีแหงนั้น 

Holinhoij (1996: 42-43) ใหความเห็นวาการทองเท่ียวเชิงเกษตรเปนการทองเที่ยวรูปแบบ
ใหมท่ีนาสนใจ ซ่ึงเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีของประชาชนในชนบท เปน
จุดดึงดูดใหนักทองเท่ียวมีโอกาสสัมผัส และมีประสบการณในการใชชีวิตกับผูคนในชนบทในฐานะ
แขกหรือผูมาเยือนในชวงส้ันๆ และการทองเที่ยวเชิงเกษตรไมใชการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวขอกับการ
ทองเท่ียวทางทะเล แหลงประวัติศาสตร ศาสนา การประกอบธุรกิจ และการเยี่ยมญาติ  

Goldberg (1997: 50-52) ใหความเห็นวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนการทองเที่ยวท่ี
เกี่ยวของในหลายๆ ดานท่ีเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนายปจจัยการผลิต กิจกรรมการผลิตในฟารม 
การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจําหนายสนคาเกษตร และผลิตผลพลอยไดจากสินคาเกษตร 

ทศพร มณีรัตน (2549) ไดใหความหมายของการทองเท่ียวเชิงเกษตรวา การทองเท่ียวเชิง
เกษตรเปนกิจกรรมหน่ึง ซ่ึงเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดมาเท่ียวในชุมชนเกษตรกรรม เพื่อเรียนรู
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเปนอยูของชาวชนบท ตลอดจนการศึกษาหา
ความรู และประสบการณในการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงอาจเปนไดท้ังเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม หรือ
เกษตรกรรมท่ีมีความกาวหนาทันสมัย รวมท้ังการไดชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของชุมชนนั้นๆ โดยท่ี
เกษตรกรและชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการดวยตนเอง เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเรียนรู        
ล้ิมลอง ทดลองทํา นําความรู ประสบการณ ความสนุกสนาน และความประทับใจกลับไป 

เดชา โตงสูงเนิน  (2543: 13) ใหความเห็นวา การทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-tourism) เปน
การทองเท่ียวท่ีเนนใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนสมัยกอนในการทําการเกษตร โดยมีการจดัทําโปรแกรม
ประกอบดวยกิจกรรมการเกษตรนิเวศวิทยาและการทองเท่ียว ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะนําไปสูระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ินและจะกระตุนใหเกิดความรวมมือของประชาชน ในตางประเทศระบบกา
รทองเท่ียวเชิงเกษตรของ “Las Colinas”  เปนการจัดทําธุรกิจทองเท่ียวแบบครอบครัวท่ีมีจุดมุงหมาย
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เพื่อการบริการใหกับนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพในบริเวณพื้นท่ีแหลงใหมโดยเฉพาะการทองเท่ียวใน
พื้นท่ีชนบทท่ีอยูหางจากตัวเมืองออกไป ซ่ึงชุมชนทองถ่ินมีการทํางานรวมกันมีวิถีชีวิตอยูในพื้นท่ีทํา
การเกษตรเปนสวนใหญ ในขณะเดียวกันเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวเข ามาสัมผัสธรรมชาติ และ
กิจกรรมทางการเกษตรของชนบท 

จากเนื้อหาขางตนสามารถสรุปไดวา การทองเท่ียวเชิงเกษตร เปนการทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวชุมชนเกษตรกรรมเปนหลัก เพื่อเรียนรูประสบการณใหมๆ ดวยตนเองบนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานท่ีแหงนั้น การทองเท่ียวแบบ
ฟารมสเตยเปนสวนหนึ่งของการทองเท่ียวเชิงเกษตรโดยมุงเนนใหนักทองเท่ียวไดรับความรูเชิง
เกษตรกรรมและไดประประสบการณใหมๆ เชนการรีดนมโค การเล้ียงโคนม และวิถีวิชิตของ
เกษตรกร เปนตน 

2.3.2  ประเภทของการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ทศพร มณีรัตน (2549) ไดแบงแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยออกเปน 4 กลุม 

ดังนี ้
1.  แหลงผลิตหรือพื้นท่ีเฉพาะทางการเกษตร สามารถจําแนกไดหลายแบบ คือ 

1.1  การทํานา 
1.2  การทําไมดอกไมประดบั 
1.3  การทําสวนผลไม 
1.4  การปลูกผัก 
1.5  การทําแปลงสมุนไพร 
1.6  การทําฟารมปศุสัตว 
1.7  การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

2.  สถานท่ีราชการท่ีจัดทําเปนศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สถานีทดลอง สถานีวิจัย
รวมท้ังโครงการในพระราชดําริ เชน โครงการหลวง ศูนยศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตน 

3.  งานเทศกาลดานการเกษตร เปนกิจกรรมท่ีแตละจังหวัดดําเนินการเพื่อเฉลิมฉลอง 
หรือสงเสริมการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร เชน งานวันดอกฝายบาน งานมะขามหวาน งาน
ลําไย งานวันลองกอง เทศกาลกินปลา เปนตน 

4.  ตลาดสินคาเกษตร ในกรณีนี้จะมุงเนนตลาดกลางที่เปนแหลงรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรเปนจํานวนมาก มีกิจกรรมซ้ือ-ขาย ตอเนื่องตลอดท้ังป เปนแหลงศึกษา เรียนรู ดูงาน             
ท่ีนาสนใจ เชน ตลาดส่ีมุมเมือง ตลาดไท ปากคลองตลาด เปนตน  
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ประเภทการทองเท่ียวเชิงเกษตร สามารถแบงได 3 ประเภทดังนี้สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ม.ป.ป.) 
กลาวถึง 

1.  แบบกิจกรรมรายบุคคล ไดแก การนําเท่ียวชมสวนของเกษตรกรรายบุคคลท่ีประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เชน สวนทุเรียน มังคุด สวนไมดอกไมประดับ หรือแมแตฟารม
เล้ียงสัตว ท้ังนี้ผูเยี่ยมชมจะไดรับความรูดานเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ การตลาดแลวยัง
สามารถซ้ือผลผลิตตาง ๆ ท่ีทางสวนจัดข้ึนอีกดวย  

2.  กิจกรรมการทองเท่ียวตามฤดูกาลหรือเทศกาล เชน การจัดงานวันทุเรียนโลก งานวัน
เงาะโรงเรียน ทุงทานตะวันบาน ทุงดอกปทุมมา ซ่ึงการทองเท่ียวแบบนี้จะมีข้ึนเฉพาะในชวงท่ีมี
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตรเทานั้น 

3.  กิจกรรมการทองเท่ียวตามชุมชนหรือหมูบานเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรในชุมชน 
รวมกันจัดต้ัง บริหาร และจัดการทองเท่ียว โดยกรมสงเสริมการเกษตรใหความรวมมือสนับสนุนใน
การจัดทําโครงสรางทางกายภาพ การจัดภูมิทัศน การใหแนวความคิดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ใหเหมาะสมกับพื้นท่ีและความสามารถของเกษตรกรในชุมชน 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (อางถึงในรําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2549) ไดแบงรูปแบบ
การทองเท่ียวเชิงเกษตร ตามความสนใจของนักทองเท่ียวออกเปน 7 กิจกรรม ดังนี ้

1.  การทํานา (Rice Cultivation) การทํานาปทํานาปรัง การทํานาหวานน้ําตม การทํานา 
ข้ันบันได พิพิธภัณฑขาว ความรูเร่ืองขาวสายพันธุตางๆประเพณี พิธีกรรมเก่ียวกับขาวและวัฒนธรรม
การกินขาวไทย เปนตน 

2.  การทําสวนไมตัดดอก (Cutting Flowers) การทําสวนดอกไมนานาชนิดเพ่ือตัดดอก
ขายเชน สวนกุหลาบ ฟารมกลวยไม สวนไมดอกไมประดับ รวมไปถึงไรทานตะวัน ซ่ึงเปนพืช
เศรษฐกิจดวย 

3.  การทําสวนผลไม (Horticulture) การทําสวนผลไมทุกประเภท รวมถึงการทําวน
เกษตรการทําเกษตรแผนใหม รวมถึงการทําสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน 

4.  การทําสวนผักสวนครัว (Vegetables) การปลูกพืชสวนครัวทุกประเภท รวมถึงการทํา
ไรผัก ไรถ่ัว ไรขาวโพดขาวฟาง ไรพริกไทย บางคร้ังรวมไปถึงพืชไรอยางเชน ออย มันสัมปะหลัง  

5.  การทําสวนสมุนไพร (Herbs) การปลูกสมุนไพรนานาชนิด เพื่อใชเปนอาหารเสริม
และเปนพืชผักสวนครัวขางบาน เปนเคร่ืองสําอาง และเพื่อใชในการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก 
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6.  การทําฟารมปศุสัตว (Animal Farming) การเล้ียงและขยายพันธุสัตวเศรษฐกิจนานา
ชนิด อาทิ การเล้ียงไหม การทําฟารมผ้ึง การทําฟารมวัว การทําฟารมปลา การทําฟารมมุก บางแหง
เพาะขยายพันธุสัตวปาท่ีหายาก เชน ฟารมกวาง ฟารมนกกระจอกเทศ ฟารมไกฟาและนกยูง เปนตน 

7.  งานเทศกาลผลิตภัณฑตางๆ (Agro-Festivals) การจัดงานเพ่ือสงเสริมการขายผลิตผล
ทางการเกษตร อาทิ มหกรรมไมดอกไมประดับ งานเทศกาลล้ินจี่ งานผลไมภาคตะวันออก เปนตน 

กลาวโดยสรุป รูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตร สามารถแบงไดหลายรูปแบบ ไดแก   
แบงตามความสนใจของนักทองเท่ียว แบงตามกิจกรรม หรือแบงตามแหลงทองเท่ียว การทองเท่ียว
ในรูปแบบฟารมสเตยเปนการทองเท่ียวเชิงเกษตรรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวท่ีนําเอาวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูมาผสมผสาน      
ดวยระบบการบริหารการจัดทรัพยากรที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน อันกอใหเกิดการพัฒนา
เครือขายองคความรูของเกษตรกรนําไปสูการถายทอดภูมิปญญา และเทคโนโลยีการเกษตรแก
นักทองเท่ียวและผูสนใจท่ัวไป 

  2.3.3  องคประกอบการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 วรรณา วงษวานิช (2546) ไดจําแนกองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงเกษตรออกเปน 

5 ประการดังตอไปนี้ 
1.  จะตองเปนแหลงท่ีมีช่ือเสียง หรือประสบความสําเร็จทางดานใดดานหนึ่งทางการเกษตร 
2.  เปนสถานท่ีท่ีมีความพรอมท่ีจะบริการ หรือจัดเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรโดยเฉพาะ

ความสามารถท่ีจะรองรับนักทองเท่ียวใหเขามาเยี่ยมชมได 
3. มีวิทยากรหรือเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา ใหความรูนําชมสถานท่ี และบริการดาน

ความสะดวกปลอดภัยตอนักทองเท่ียว 
4. นักทองเที่ยวควรจะรูถึงขอปฏิบัติ และขอควรละเวน และมีจิตสํานึกตอการรักษา

สภาพ แวดลอมเพื่อใหสถานท่ีนั้นมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
5.  นักทองเท่ียวไดรับท้ังความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และประสบการณตามท่ีตัง้ไว 
ศูนยขอมูลเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (2548) ไดอธิบายองคประกอบท่ีสําคัญ 3 

ประการ ของการทองเท่ียวเชิงเกษตร คือ 
1.  ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการผลิดทางการเกษตร 

ซ่ึงรวมท้ังทรัพยากรที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา พื้นท่ี พืชพันธุ พันธุสัตว ปา เปนตน 
และทรัพยากรดานการจัดการ เชน เกษตรกร องคกรทองถ่ิน ความรูทางการเกษตร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตรตางๆ  

2.  ตลาดนักทองเท่ียว สามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 
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2.1 ประชาชนและเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจดานการเกษตร เพื่อศึกษาหาความรู
เปนแนวทางประกอบอาชีพการเกษตรของตนเอง 

2.2  กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะดาน สนใจในการทองเท่ียวธรรมชาติ
และกิจกรรมการเกษตรตางๆ อยากเรียนรูวิถีชิวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

3.  การบริการการทองเท่ียว หมายถึง การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆใหกับ
นักทองเท่ียว เชนการใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดจําหนาย
พืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตางๆ การใหบริการนําเท่ียว หรือดานท่ีพักแกนักทองเท่ียวเปนตน  

อัศวิน แสงพิกุล (ม.ป.ป.) กลาววา โดยท่ัวไปแลวการทองเท่ียวเชิงเกษตรจะมี
องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

1.  ทรัพยากรการทองเที่ยวทางการเกษตร หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการผลิตทาง
การเกษตร ซ่ึงรวมท้ังทรัพยากรที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา พื้นท่ี พันธุพืช พันธุสัตวปา 
เปนตน และทรัพยากรดานการจัดการ เชน เกษตรกร องคกรทองถ่ิน ความรูทางการเกษตร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตรตางๆ   

2.  ตลาดนักทองเท่ียว สามารถแบงเปน 2 กลุมหลักๆ คือ หนึ่ง ประชาชนและเกษตรกร
ท่ัวไปที่มีความสนใจดานการเกษตร เพื่อศึกษาหาความรูเปนแนวทางประกอบอาชีพ หรือเพื่อ
พัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง และ สอง คือกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะดาน สนใจ
ในการทองเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมการเกษตรตางๆ อยากเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูและการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร  

3.  การบริการการทองเท่ียว หมายถึง การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับ
นักทองเท่ียว เชน การใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดจําหนาย
พืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตางๆ การใหบริการนําเที่ยว หรือดานท่ีพักแกนักทองเท่ียว    
(Home stay / Farm stay) เปนตน 

2.3.4   ลักษณะเดนของการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
การทองเท่ียวเชิงเกษตรเปนการเปดโอกาสใหผูสนใจไดมีโอกาสใกลชิดธรรมชาติ 

ความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณของประเทศไทย ท่ีไดรับการกลาวขานถึงในฐานะแหลงผลิต
อาหารที่สําคัญของโลก (Kitchen of the World) นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังเรียนรูกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร ท่ีกวาจะมาเปนผลผลิตสดใหม รสชาติยอดเยี่ยมใหเราไดล้ิมลอง ไดสนุกสนานกับ
การทดลองหัดทํา ไดท้ังความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถนําความรูกลับไปประยุกตใชเพื่อ
การประกอบอาชีพ ไดทําใหไดหวนกลับไปคนหาเรียนรูเขาใจและมีความภาคภูมิใจ ในอาชีพ
เกษตรกรรมซ่ึงเปนคุณคาภายใตแนวคิด ปรัชญาองคความรูภูมิปญญาของบรรพบุรุษเกษตรไทย ได
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สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวชนบท ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบกิจกรรม
และการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จนถึงการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมทามกลางทัศนียภาพธรรมชาติท่ีสวยงามในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

2.3.5  ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงเกษตร    
นิออน ศรีสมยง (2544) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว

และการทองเท่ียวเชิงเกษตรไว 2 ดานคือ 
1.  ความสําคัญตอเศรษฐกิจ เม่ือนักทองเท่ียวมีการเดินทาง มีรายจายจากคาท่ีพัก 

รานอาหาร และคาใชจายจากกิจกรรมทางการทองเท่ียวตางๆ เกิดเปนรายไดใหแกคนในชุมชน เปน
ผลพลอยไดไปยังเกษตรกร ท้ังหมดลวนเปนการกระจายรายไดสูทองถ่ิน 

2.  ความสําคัญตอสังคม เม่ือเกษตรกรมีรายไดท่ีเปนผลพลอยไดมาจากการทองเท่ียว 
นอกจากรายไดประจําจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน เปนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร กอใหเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ วิถีการดําเนินชีวิต และ
วัฒนธรรมของตนเองชวยลดการละท้ิงถ่ินฐานบานเกิด เปนการอนุรักษในอาชีพเกษตรกรรม 
นอกจากนี้การทองเท่ียวเชิงเกษตรยังกอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางคนในทองถ่ินและ
คนตางทองถ่ิน เปนการแลกเปล่ียนประสบการณ และชวยกันอนุรักษศิลปะวิฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมอันเปนส่ิงท่ีธรรมชาติสรางข้ึน 

การทองเท่ียวมีบทบาทและมีความสําคัญในดานตางๆ ตอการพัฒนาประเทศท้ัง        
ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานสังคมดังท่ีกลาวมาแลวนั้น การทองเท่ียวเชิงเกษตรก็มีบทบาท
และมีวามสําคัญเชนกัน ซ่ึงจะเห็นไดชัดจากดานเศรษฐกิจ เพราะเปนการสรางรายได เกิดอาชีพใน
ทองถ่ิน และดานสังคม เนื่องจากทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคนทองถ่ินและนักทองเท่ียว
แลว ยังทําใหคนทองถ่ินเกิดความรักและหวงแหนในอาชีพของตนเอง 

2.3.6  แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพเกษตรผูเล้ียงโคนม 
อาชีพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมเปนอาชีพท่ีไดรับพระราชทานใหกับเกษตรกรจังหวัด

สระบุรี และเปนสวนหน่ึงของการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยเนื่องจาก ผูประกอบธุรกิจฟารมสเตย
แบบมีท่ีพักแรมสวนใหญ คือเนนการเล้ียงโคนมเปนหลัก ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับอาชีพเกษตรผูเล้ียงโคนมนี้ จะทําใหเขาใจวัตถุประสงคของผูประกอบธุรกิจ และเปนการ
เพิ่มพูนองคความรูตอไป 

อิสระ  สุวรรณบล (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมท่ี 12, ม.ป.ป.) กลาววาการเล้ียง
โคนมเพื่อนําน้ํานมมาบริโภคในประเทศไทยเริ่มมานานแลว แตเพิ่งมาเล้ียงอยางจริงจังเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสถาปนาศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมไทย-เดนมารกข้ึนท่ี
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อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รวมกับพระเจาเฟรเดริคท่ี 9 (King Frederick IX) แหงประเทศ
เดนมารก เม่ือ พ.ศ.2505 ศูนยฝกอบรมนี้ ตอมาไดพัฒนากลายเปนองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย  มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ขณะเดียวกัน  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงทดลองเล้ียงโคนมดวยพระองคเอง ในบริเวณสวนจิตรลดา 
และเม่ือเกษตรกรผูเล้ียงโคนมสามารถผลิตน้ํานมดิบไดเกินความตองการของตลาด ก็ไดทรงโปรด
เกลาฯ ใหสรางโรงงานนมผง  และศูนยรับนม นอกจากนี้ยังทรงริเร่ิมใหมีการจัดต้ังบริษัทผลิตภัณฑ
นมหนองโพ จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ดําเนินการผลิตนมผงใน พ.ศ. 2515 ตอมาในพ.ศ. 2518 
ไดทรงโอนกิจการของบริษัทนี้ใหสหกรณโคนมราชบุรีจํากัด ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนสหกรณโค
นมหนองโพราชบุรีจํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) 

ในปจจุบันมีแหลงเล้ียงโคนมท่ีสําคัญอยู 4 แหง คือบริเวณจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา 
ลพบุรี บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี บริเวณจังหวัดเชียงใหมและบริเวณจังหวัดราชบุรี
นครปฐม เกษตรกรในสามแหลงแรกสงน้ํานมดิบเขาโรงงานขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทยท่ีอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ตามลําดับ สวนแหลงสุดทายสงเขาโรงงานของสหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) อยางไรก็ตาม ในระยะหลังไดมีการมีเล้ียงโคนมกวางขวาง
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในบริเวณใกลเคียงกับวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
และบริษัทเอกชนท่ีมีการแปรรูปนม 

การเล้ียงโคนมแมมีรายจายคอนขางสูงแตผลตอบแทนจากการเล้ียงโคนมจะสูงกวาการ
ทํานาทําไรหลายเทา จึงเปนการสรางรายไดท่ีดีของเกษตรกร ท้ังท่ีมีอาชีพเล้ียงโคนมโดยตรง และท่ี
เปนอาชีพเสริม นับวามีสวนชวยในการสรางงานในชนบทของชาติ และชวยลดการสูญเสียเงินตรา
ใหแกตางประเทศจากการนําเขาผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ ประกอบกับประเทศไทยก็มีภูมิประเทศท่ี
เหมาะสมกับการเล้ียงปศุสัตว เนื่องจากอุดมสมบูรณดวยอาหารสัตว เชน ทุงหญาเล้ียงสัตว ผลิตผล
พืชไร (ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ) วัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร (เปลือก
ขาว รําขาว เปลือกสับปะรด  ยอดออยกากน้ําตาล  ฯลฯ) ซ่ึงมีราคาถูก และสามารถเลือกใชทดแทน
กันไดหากส่ิงหนึ่งส่ิงใดมีราคาเพ่ิมข้ึน สวนมูลโคก็มีประโยชนตอการพัฒนาท่ีดินของเกษตรกรและ
อาจนํามาใชทําแกสชีวภาพสําหรับใชในครอบครัวไดอีกดวย การเล้ียงโคนมจึงเปนการใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพยายามสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตผลที่ผลิตได เชน แทนที่จะผลิต
มันสําปะหลังเพื่อสงออกสําหรับการเลี้ยงปศุสัตวในตางประเทศก็นํามาใชในการเล้ียงสัตว
ภายในประเทศเพื่อสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวซ่ึงมีมูลคาสูงกวา เปนตน นอกจากนี้ทาง
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รัฐบาลก็ไดใหการสงเสริมทางดานสินเช่ือการเกษตร การปรับปรุงพันธุสัตวโดยการผสมเทียม   
การบริการสัตวแพทย และเกษตรกรสามารถขายน้ํานมดิบไดในราคาประกันท่ีเปนธรรม 

พันธุโคท่ีนิยมเล้ียงในประเทศไทย ไดแก พันธุโฮลสไตน (Holstein) ซ่ึงมีช่ือเรียกแตกตาง
กัน เชน ในอังกฤษเรียกวา ฟรีเชียน (Friesian) ในเดนมารกเรียกวา ขาว-ดํา (Black and White) หรือดัตช
ฟรีเชียน (Dutch  friesian) ในอิสราเอลเรียกวาอิสราเอลฟรีเชียน (Israel friesian)  เปนตน  เปนโคนมท่ีมี
ลักษณะเดนตรงท่ีมีสีดําตัดกับสีขาวอยางชัดเจน  โคตัวผูท่ีโตเต็มท่ีจะมีน้ําหนักประมาณ 800-1000 
กิโลกรัม สวนตัวเมียจะมีน้ําหนักประมาณ  600-700 กิโลกรัม และเจริญเติบโตดีกวาตัวผู แมโคจะ
เจริญเต็มท่ีเม่ืออายุ 6-7  ป มีอายุผสมพันธุประมาณ 18 เดือน คลอดลูกเม่ืออายุได  28-30 เดือน การให
นมอยูในเกณฑสูงประมาณ 5000 กิโลกรัมตอป มีไขมันนม 3.5 % (ไขมันสีขาวเหมาะท่ีจะนําไป
บริโภค) เคยมีความเช่ือกันวาโคพันธุนี้มีสายเลือด 100% ไมสามารถเล้ียงไดดีในประเทศท่ีอากาศรอน 
แตในอิสราเอลกลับเล้ียงเปนผลสําเร็จ ในประเทศไทยโคพันธุนี้สวนใหญมีสายเลือดผสม 50-75 %  
แตก็มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาใหมีสายเลือดสูงข้ึนจนสามารถเล้ียงสายเลือด 100% ได 

พันธุโคนมท่ีนิยมเล้ียงมากอีกพันธุหนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณอําเภอมวกเหล็ก คือ 
พันธุเรดเดน (Red dane) ซ่ึงพัฒนาข้ึนท่ีประเทศเดนมารก ใหนมและเนื้อใกลเคียงกับพันธุ
โฮลสไตนแตมีปญหาในการปรับตัวในสภาพอากาศรอน นอกจากนี้ยังมีโคพันธุพื้นเมือง ซ่ึงพัฒนา
มาจากอินเดียและปากีสถาน คือ พันธุเรดซินดิ (Red sindhi) และซาฮิวาล (Sahiwal) ใหนมนอยกวา
พันธุยุโรปคร่ึงหนึ่ง และมีไขมันคอนขางสูง 

มานพ  มวงใหญ  กลาวถึงประวัติ  การเล้ียงโคนมในประเทศไทย  มาจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนประทศเดนมารค เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.2503 ไดทรงสนพระทัยในกิจการเล้ียง
โคนมเปนอยางมาก ทางรัฐบาลเดนมารคไดถวายโครงการการสงเสริมการเล้ียงโคนมใหกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไดจัดสงผูเช่ียวชาญมาสํารวจ จัดทําโครงการ และจัดสรางฟารม
โคนมไทย-เดนมารค ข้ึนท่ีสถานีพืชอาหารสัตวมวกเหล็ก กรมปศุสัตว ซ่ึงต้ังอยูท่ี อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี เม่ือป พ.ศ.2504 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเจาเฟรดเดอริคท่ี 9 แหงประเทศ
เดนมารคไดเสด็จมาเปนประธานในพิธีเปดฟารมเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2505 การพัฒนาการ
เล้ียงโคนมยังเปนไปไดชามาก และการดื่มนมของคนไทยก็ยังอยูในวงจํากัด ไดมีการรณรงคใหมี
การดื่มนมกันอยางจริงจัง โดยเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2529 ทําใหการดื่มนมมีปริมาณสูงข้ึน ตองมีการ
นําเขานมและผลิตภัณฑนมจากตางประเทศมากข้ีน ตอมาประเทศไทยมีปญหาเร่ืองผลผลิต
การเกษตรลนตลาดและราคาตกตํ่า เชน มันสําปะหลัง และขาว รัฐบาลจึงมีนโยบายลดพ้ืนท่ีการ
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ปลูกพืชบางชนิดเชนมันสําปะหลัง และในพื้นท่ีท่ีการปลูกขาวแตใหผลผลิตนอย ใหเกษตรกร
เปล่ียนอาชีพไปเล้ียงโคนม  

ในป พ.ศ.2530  รัฐบาลไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรมีการเล้ียงโคนมกันมากข้ึน โดยให
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เปนผูดําเนินการจัดหาและสงเสริมการ
เล้ียงโคนมในพ้ืนท่ีท่ีอยูในการดูแลของ อ.ส.ค. และในป พ.ศ.2531 กรมปศุสัตวไดรับงบประมาณ
ในการจัดหาโคนมใหเกษตรกร อ.วังน้ําเย็น  จ.ปราจีนบุรี (ปจจุบัน จ.สระแกว) มีเกษตรกรเขารวม 
200 ราย และ ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี  มีเกษตรกรเขารวม 100 ราย จากนั้นก็ไดมีโครงการใน
จังหวัดตางๆ เพิ่มข้ึนอีกมากมาย มีเกษตรกรและนักธุรกิจไดสนใจในการเล้ียงโคนมเปนจํานวนมาก 
รัฐบาลไดมีโครงการสงเสริมใหประชาชนดื่มนมเพื่อสุขภาพ และตองการใหประชาชนชาวไทยมี
รางกายสูงใหญข้ึนจากเดิม โดยการสงเสริมใหเด็กเล็กในโรงเรียนดื่มนมท่ีเรียกวาโครงการ “นม
โรงเรียน" ในป พ.ศ.2536 โดยเร่ิมจากช้ันอนุบาลกอน และจะเพ่ิมปละ 1 ช้ันเรียนจนถึงช้ันประถมป
ท่ี 6 ปงบประมาณ 2539 มีงบประมาณ 2,765 ลานบาท สําหรับนักเรียน ประถม 1-3 มีนมดื่มฟรี คน
ละ 200 ซีซี /คน /วัน จํานวน 200 วัน ซ่ึงมีนักเรียนในโครงการประมาณ 4.5 ลานคน  

ในป 2540 ทางรัฐบาลไดตั้งงบประมาณไว 6,000 ลานบาท ในปจจุบันนี้ประเทศไทย
สามารถผลิตนมไดเพียงรอยละ25-30 ของความตองการภายในประเทศเทานั้น รัฐบาลมีนโยบายท่ี
จะสงเสริมการเล้ียงโคนมเพ่ือทดแทนการนําเขา โดยใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ           
(ธ.ก.ส.) ใหการสนับสนุนเร่ืองเงินกู กรมปศุสัตวและองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ 

ประเภทการเล้ียงโคในประเทศไทย 
การเล้ียงโคในประเทศไทยแบงเปนประเภทใหญๆ ได 4 ประเภทคือ 
1.  การเล้ียงเพ่ือการใชงาน การใชโคในการทํางานโดยเฉพาะในการกสิกรรมไดมีมา

นาน ควบคูกับการใชกระบือ ขอไดเปรียบของโคคือ โคมีเทาเล็กกวา จะเปนสัตวท่ีเดินไดเร็วกวา
กระบือ ดังนั้นโคจึงเหมาะใชในการเทียมเกวียน ลากเล่ือน ใชไถนาดอนไดดีกวานาลุม และทนแดด 
แตขอเสียคือโคจะมีกําลังนอยมักจะตองใชทํางานเปนคู ปจจุบันการใชโคเพ่ืองานเกษตรกรรมลด
นอยลงไปมาก โคงานท่ีปลดระวางหรือไมสามารถใชทํางานตอไปได มักจะใชเนื้อเปนอาหาร
เชนเดียวกับกระบือ โคท่ีใชทํางานเดิมมักจะโคพ้ืนเมืองท่ีมีขนาดโต หรือโคลูกผสมโคพันธุ
อเมริกันบรามัน (American Brahman) ซ่ึงจะเปนโคท่ีมีขนาดโตกวาโคพื้นเมือง ในปจจุบันนี้
เคร่ืองจักรเขามามีบทบาทแทนการใชแรงงานแทนโค เชนเดียวกับกระบือ 

2. การเล้ียงโคเพื่อใชเนื้อเปนอาหาร การใชเนื้อเปนอาหาร เดิมโคท่ีปลดจากโคงาน ก็จะ
นํามาเปนอาหารของมนุษย ซ่ึงจะเปนเนื้อท่ีมีคุณภาพตํ่า ในตางประเทศไดมีการพัฒนาพันธุโคเน้ือ
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ไปเปนอยางมาก โดยมีวัตถุประสงคในการเล้ียงเพื่อใชเนื้อเปนอาหารโดยเฉพาะ มีหลายพันธุ         
มีขนาดใหญ น้ําหนักมาก และบางชนิดก็สามารถท่ีจะใชเปนโคงานไดดวย เชน โคพันธุอเมริกันบรา
มัน หรือเปนโคเนื้อโดยเฉพาะเชนโคพันธุชาโลเลย (Charlolais) พันธุอะเบอดีนแองกัส (Aberdeen 
Angus) ในประเทศไทยเกษตรกรมักนิยมเล้ียงโคพันธุผสมมากกวาพันธุแท เนื่องจากโคพันธุผสม
สามารถปรับตัวในสภาพของอากาศของประเทศไทยไดดีกวา แตจะมีขนาดเล็กกวา โคท่ีเล้ียงเพื่อ
เปนโคเนื้อจะสามารถขายไดเม่ืออายุเพียง 2-3 ป เทานั้นหรือถาตองการเนื้อท่ีมีคุณภาพดีมากๆ 
อาจจะสงตลาดเม่ืออายุ 1-1.5 ปเทานั้น มีเกษตรกรสวนหนึ่งซ้ือลูกโคนมตัวผูมาขุน และทําเปนโคเนื้อ 

ในประเทศไทยไดมีความพยายามในการสรางสายพันธุโคพันธุเนื้อข้ึนในประเทศไทย 
เชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพยายามสรางโคพันธุเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ คือ 

โคเน้ือกําแพงแสน 1 เปนโคพื้นเมือง 25% โคบราหมัน25% และโคพันธุชาโลเลส 50%  
โคเนื้อกําแพงแสน 2 เปนโคพื้นเมือง 12.5% โคบราหมัน25% และโคพันธุชาโลเลส 62.5%  

ซ่ึงความจริงแลวโคเนื้อดังกลาวมิใชโคเน้ือพันธุแท เปนเพียงโคลูกผสมท่ีอาจจะเหมาะสมในการทํา
เปนโคขุนเพื่อการคาเทานั้น 

3.  การเล้ียงโคนมเพื่อใหนม  ในประเทศไทยธุรกิจน้ํานมเปนธุรกิจขนาดใหญ            
การบริโภคนมภายในประเทศมีมาก ท้ังในรูปนมพรอมดื่มซ่ึงมีหลายรูปแบบเชน นมสดพาสเจอ
ไรส (Pasturized) นม U.H.T. (Ultra High Temperature) นมสะเตอริไลส (Sterilized) และผลิตภัณฑ
อ่ืนๆแตยังไมพอเพียง ประเทศไทยตองส่ังนมและผลิตภัณฑนม เชน นมผง นมเปร้ียว เนย และ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆเขาประเทศเปนจํานวนมาก ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการเล้ียงโคนมกันมาหลายสิบป 
แลวก็ตาม 

ปญหาการเล้ียงโคนม 
ปจจุบันผูเล้ียงโคนมสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย รอยละ 89.6 เล้ียงโคไมเกิน 20 ตัว 

รอยละ 80 เล้ียงโคนมเปนอาชีพหลัก การเล้ียงเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง มักไมประสบผลสําเร็จ 
เพราะการเล้ียงโคนม ตองการการทุมเท เอาใจใสอยางจริงจังตลอดเวลา ปญหาท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1.  ผลผลิตตํ่า เนื่องจากพันธุโคท่ีเล้ียงเปนพันธุลูกผสมขาวดํา (Holstein Friesian) 
เกษตรกรพยายามยกสายเลือดใหสูงข้ึนแตการจัดการตาง  ๆอาหารไมสอดคลองทําใหรีดน้ํานมไดนอย 

2.  ตนทุนการผลิตสูง จากคาตัวและพันธุโคนม ซ่ึงสูงกวาท่ีควร เนื่องจากมีความตองการ
มาก การเล้ียงนอย ทําใหตนทุนตางๆตอหนวยสูง เชนการซ้ืออาหารจํานวนนอย การเกิดโรคตางๆทํา
ใหมีตนทุนเร่ืองการรักษาเพิ่มข้ึน 
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3.  การขาดแคลนโคนม มีความจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ เปนจํานวนมาก ทําให
เสียท้ังคาตัวโคและคาขนสง ทําใหการขยายตัวของเกษตรกรที่ตองการจะเล้ียงเปนไปอยางจํากัด 
ภาครัฐไดมีโครงการในการขยายโดยการนําเขาโดยกรมปศุสัตวและ อ.ส.ค. 

4.  ปญหาการสงเสริมและบริการจากรัฐ ระบบการสงเสริมการเล้ียงโคนมในการใหการ
สนับสนุนการเล้ียงโคนมในลักษณะของการเล้ียงรายยอย ยังขาดศักยภาพ และไมชัดเจน เกษตรกร
ไทยท่ีเปนผูเล้ียงเหลานี้ ยังไมสามารถชวยตนเองไดในหลายๆเร่ือง เชนการจัดการ ระบบการ
สหกรณยังไมเขมแข็ง คาดวาถาภาครัฐไมดูแลใหดีแลว อาจจะเกิดปญหาได  

5.  ปญหาเร่ืองการจําหนายน้ํานม ฟารมโคนมจะสงนมใหสหกรณประมาณ 30-40%    
ท่ีเหลือจะสงใหบริษัทเอกชน และ อ.ส.ค. เพื่อนําไปแปรรูปเปนนมพรอมดื่ม ในรูปตางๆ ซ่ึงใน
ปจจุบันนมพรอมดื่มสวนหนึ่งของบริษัทเอกชนไดจากการนําเขานมผงจากตางประเทศ นํามาทํา
เปนนมพรอมดื่ม ซ่ึงจะมีราคาถูกกวา ดังนั้นรัฐตองดูแลโควตาการนําเขานมผงใหพอเหมาะ กับการ
ผลิตนมดิบในประเทศ และตองมีนโยบายท่ีจะใหบริษัทรับซ้ือนมดิบจากเกษตรกรใหมากท่ีสุดใน
ราคาท่ีเหมาะสม 

6.  ปญหาเร่ืองเงินทุน การเล้ียงโคนมตองลงทุนมาก โดยเฉพาะคาตัวโคนม เกษตรกร
ประมาณรอยละ 40 เทานั้น ท่ีใชเงินของตนเอง นอกนั้นจะตองกูจากสถาบันการเงินของรัฐ และ
ผอนสงระยะยาว 

7.  ปญหาเร่ืองการจัดการสุขภาพของโคนม เนื่องจากโคนมสวนใหญเปนโคท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศทําใหมีปญหาเร่ืองการปรับตัวไมไดดี ทําใหสุขภาพออนแอ มีความไวตอโรคเขตรอน
หลายชนิด โดยเฉพาะโรคท่ีนําโดยเห็บและแมลงเชนโรค อะนาพลาสโมซิส (Anaplasmosis)       
โรคบาบีซิโอซิส (Babesiosis) และโรคท่ีพบบอยท่ีสุดในของโคนมคือ  โรคเตานมอักเสบ (Mastitis) 
ท่ีเกิดจากสาเหตุหลายประการ สวนหนึ่งจะเกิดจากการจัดการท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรขาด
ประสบการณในการเล้ียงโคนมมากอน และโรคอ่ืนๆ เนื่องจากเม่ือเกิดปญหาดานสุขภาพของโคนม 
ทางรัฐฯไมไดเตรียมการในการใหการสนับสนุน อยางเหมาะสม เนนการเพิ่มจํานวนโคโดยการ
นําเขา ซ่ึงโคนมท่ีนําเขาเหลานี้ราคาเฉล่ียประมาณตัวละ 3.5 หม่ืนบาท และจุดออนของโคนม คือจะ
มีความไวมากในการท่ีจะใหน้ํานมนอยหรือไมใหน้ํานม เพียงเปล่ียนคนรีดนมเทานั้น ปริมาณนํ้านม
ท่ีไดก็จะลดลงทันที หรือเจ็บปวยเพียงเล็กนอยก็จะไมใหน้ํานม โคนมเหลานี้ถาไมสามารถรีดนมได 
ก็จะมีมูลคาเนื้อประมาณ 7,000-8,000 บาท เทานั้น 

8.  การจัดการเร่ืองหญา อาหารหลักของโคคือหญา ซ่ึงอาจจะเปนในรูปของหญาสด 
หรือหญาหมัก (silage) หรือหญาแหง (hay) ซ่ึงหญาเหลานี้ตองมีคุณภาพดีและมีจํานวนเพียงพอ 
เกษตรกรรายยอยท่ีเล้ียงโคนม มีนอยรายท่ีจะคิดปลูกหญาเพื่อใชเล้ียงโค สวนใหญจะใชตัดหญาจาก
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ธรรมชาติ ท่ีมีคุณภาพไมดีเพียงพอ จํานวนท่ีไดไมแนนอน ในฤดูแลงจะหาไดยาก และในกรณีท่ี
เล้ียงกันหนาแนน หญาท่ีข้ึนตามธรรมชาติในทองถ่ินจะไมเพียงพอ ทําใหตองออกไปหาจากแหลง
ไกลออกไป ซ่ึงจะเปนการเพิ่มคาใชจายมากข้ีน 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักแรม ประเภทฟารมสเตย 
 2.4.1  ธุรกิจท่ีพักแรมในประเทศไทย  

การโรงแรมในประเทศไทยเร่ิมมีแหงแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 และไดมีการพัฒนาการ
เสนอบริการใหความสะดวกสบายแกลูกคา ตลอดจนมีการดําเนินงานตามรูปแบบของมาตรฐาน
นานาชาติ จนกระท่ังในปจจุบันนี้โรงแรมไทยไดรับคัดเลือกเปนโรงแรมดีท่ีสุดในโลกหลายป
ติดตอกัน ไดแก โรงแรมโอเรียนเต็ล ซ่ึงเปนโรงแรมท่ีสรางข้ึนในยุคแรกๆ ธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยไดรวมตัวต้ังข้ึนเปนสมาคมโรงแรมไทย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมผลประโยชนของ
อุตสาหกรรมโรงแรมตลอดจนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 100 – 110) กลาวถึงความหมายของ ธุรกิจท่ีพักแรมหมายถึง 
การประกอบธุรกิจใหบริการดานท่ีพักคางคืน/ช่ัวคราวใหแกนักทองเที่ยวในระหวางเดินทาง
ทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถพักผอนหลับนอนในแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวกสบาย
และปลอดภัย สามารถแบงออกเปน 11 ประเภท ดังนี้ คือ 

1.  ธุรกิจโรงแรม (hotel) เปนธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสรางข้ึนเฉพาะ และแบงเปนหองพักมีส่ิง
อํานวยความสะดวกทุกอยางพรอมใหบริการแกนักทองเท่ียว โดยเก็บคาเชาเปนรายวัน 

2. ธุรกิจโมเต็ล (motel) เปนธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสรางข้ึนเฉพาะ และเก็บคาเชาโดยมีหองพัก          
พรอมท่ีจอดรถเฉพาะหองพักแตละหอง และ/หรือมีหองสวนหน่ึงท่ีมีลักษณะและการใชสอย
สําหรับแขกเชนในโรงแรม โดยปกติท่ัวไปโมเต็ลมักจะต้ังอยูร่ิมถนนตามชานเมืองเพ่ือนักทองเท่ียว
ท่ีขับรถไปเองเขาจอดถึงหนาหองพักหรือลานจอดรถรวม 

3.  ธุรกิจเรือนแรม เพ็นช่ัน หรือบอรดดิ้งเฮาส (guest house, pension, boardinghouse) 
เปนธุรกิจท่ีพักแรมโดยใชบานท่ีดัดแปลง หรือสรางข้ึนมาเพื่อแบงเปนหองใหนักทองเท่ียวเขาพัก
แรมและเก็บคาเชา ตามปกติมักตั้งอยูยานชุมชนในเมืองใหญๆ ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 

4.  ธุรกิจบานพักในบาน หรือบานพักในฟารม (Home stay, farm stay) เปนธุรกิจท่ีพัก
แรมท่ีเจาของบาน หรือเจาของฟารมในหมูบานเปนผูจัดสรางข้ึน หรือดัดแปลงเปนหองพักแรมและ
เก็บคาเชา ตามปกติมักใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีตองการเรียนรูวิถีชีวิต และความเปนอยูของ
พื้นบาน 
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5.  ธุรกิจบังกะโล กระทอม หรือเรือนทัศนาจร (Bungalow, cottage, tourist-house) เปน
ธุรกิจท่ีพักแรมแบบบานเปนหลังๆ ใหนักทองเท่ียวใชพักแรม และเก็บคาเชา ไมมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหนักทองเท่ียวตองจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกเอง 

6. ธุรกิจหองชุด หรืออพารตเมนท (Condominium or apartment) เปนธุรกิจแบบ
หองนอนและหองครัวรวมอยูดวยกันและเก็บคาเชา ซ่ึงสามารถทําอาหารและรับประทานอาหารใน
ท่ีพักได หองชุดนั้นผูท่ีเปนเจาของ หรือผูครอบครองจะมีสิทธิอยางเด็ดขาด โดยมีหนังสือรับรอง
สิทธิ และอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับท่ีผูถือสิทธ์ิท้ังหลายในหองชุดไดทําความตกลงกําหนด
ข้ึนมาเอง อพารตเมนทเปนสถานท่ีพักแรมในลักษณะหองใหเชา โดยทําสัญญาเชาเปนสัปดาหหรือ
เปนเดือนมากกวารายวัน 

7.  ธุรกิจหอพัก (Hostel, dormitory) เปนธุรกิจพักแรมท่ีกลุมบุคคล หรือสถาบันจัดไว
ใหบริการแกนักทองเท่ียวเขาพักและเก็บคาเชา 

8.  ธุรกิจหมูบานตากอากาศ (Resort) เปนธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสรางข้ึนประกอบดวยอาคาร
หลายๆ หลัง ซ่ึงแตละอาคารจะมีหองพักจํานวนหน่ึงใหนักทองเท่ียวเขาพักแรมและเก็บคาเชา 

9.  ธุรกิจท่ีตั้งแค็มป หรือท่ีจอดรถคาราแวน (Campground, caravan parking) เปนธุรกิจ
ท่ีพักแรมที่จัดบริเวณพ้ืนท่ีไวสําหรับบริการแกนักเดินทางท่ีตองการเชาท่ีตั้งแคมปพักแรม หรือเชาท่ี
จอดรถคาราแวน โดยบริเวณดังกลาวจะมีบริการดานสุขาภิบาล เชน หองสุขา หองอาบนํ้า น้ําดื่มทอ
ระบายนํ้า เก็บขยะ เปนตน 

10.  ธุรกิจหองพักพรอมอาหารเชา (Bed and breakfast) เปนธุรกิจท่ีพักแรมท่ีเจาของ
บานมีหองเหลือแบงใหนักทองเท่ียวเชา โดยคิดคาเชารวมอาหารมื้อเชา 

11.  ธุรกิจเรือแบบบาน (House boat) เปนธุรกิจท่ีพักในเรือแบบบานท่ีทําข้ึนเพื่อบริการ
นักทองเท่ียวโดยเก็บคาเชา 

นิคม จารุมณี (2536: 168 – 174) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจท่ีพักแรม โดยกลาวถึง
ประเภทหองพักและท่ีพักแรมสําหรับนักทองเท่ียวนั้น มีความหลากหลาย และมีรูปแบบแตกตางกัน
ออกไป ท่ีพักแรมที่เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว มีรายละเอียดดังนี้  

1.  โรงแรม (Hotels) คําวาโรงแรมเปนคําท่ัวๆไป ท่ีอาจหมายถึงหลายส่ิงหลายอยาง 
ตั้งแตบานพักท่ีมีเพียง 10 หองพัก ไปจนถึงอาคารขนาดใหญท่ีมีหองพักนับพันหองข้ึนไป รวมท้ัง
หองประชุมสัมมนาขนาดใหญ พรอมอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ สนามกีฬา หรือสถานท่ี 
เพื่อการพักผอน เชน สระวายน้ํา สนามเทนนิส และหองพักบริการตลอด 24 ช่ัวโมง พรอมท้ัง
ภัตตาคาร รานอาหาร และบาร ท่ีใหบริการความบันเทิงท้ังหลาย โรงแรมยังสามารถจําแนกออกไป
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เปนโรงแรมตามประเพณีนิยม โรงแรมสําหรับนักธุรกิจ โรงแรมตามสถานที่พักตากอากาศ และ
โรงแรมสนามบิน เปนตน ซ่ึงโรงแรมสามารถแบงออกเปน 3 ขนาด ไดแก 

1.1  โรงแรมขนาดใหญ หมายถึง โรงแรมท่ีมีหองพักมากกวา 100 หอง ตกแตงหรูหรา มี
บริการครบครัน เชน บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม ดนตรี หองประชุม คาราโอเกะ อาบอบนวด นวดแผนไทย 
สปา และอ่ืนๆ  

1.2  โรงแรมขนาดกลาง หมายถึง โรงแรมท่ีมีหองพกัมากกวา 30 หองไมเกนิ 100 หอง 
มีบริการมากกวาโรงแรมขนาดเล็ก เชน บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม หองประชุม คาราโอเกะ และอ่ืนๆ 
แตจะมีบริการไมครบเหมือนโรงแรมขนาดใหญ  

1.3  โรงแรมขนาดเล็ก หมายถึง โรงแรมท่ีมีหองพักเด่ียวตํ่ากวา 30 หอง โรงแรมขนาด
เล็ก หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา โรงเต๊ียม ในสมัยกอนโรงเต๊ียมจะไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแก
ลูกคา ทําใหลูกคาท่ีมาพักไมไดรับความสะดวกสบายเทาท่ีควร นอกจากนั้น โรงแรมขนาดเล็กบางแหง
ยังต้ังอยูหางไกล ดังนั้นในระยะตอมาโรงแรมขนาดเล็กจึงมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม รวมท้ังบริการ
อื่นๆ ที่จําเปนไวบริการแกแขกผูมาพักเปนการเพิ่มความสะดวกสบาย ใหกับลูกคามากย่ิงขึ้น  

2.  มอเตอร โฮเต็ล (Motor Hotels) ตามปกติจะหมายถึง โรงแรมซ่ึงจัดใหมีสถานท่ีจอด
รถยนตโดยไมคิดมูลคาแกแขกท่ีเขาพัก ธุรกิจโรงแรมประเภทนี้ปกติจะมีหองพัก 30-300 หอง และ
มักจะอยูตามเสนทางหลวงสายสําคัญท่ีเช่ือมระหวางเมืองใหญ ๆ หรือภูมิภาคตางๆ 

3. โมเต็ล (Motels) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของมอเตอร โฮเต็ล แตในดาน อุตสาหกรรม
โรงแรม โมเต็ลจะใหบริการแตเฉพาะเพิ่มเติม เชน ภัตตาคาร ถึงแมวาจะใหบริการท่ีจอดรถโดยไมคิด
มูลคาแกแขกก็ตาม หรือนักทองเท่ียวหองพักแรมเทานั้น โดยไมมีการบริการอํานวยความสะดวกอ่ืน
ใดท่ีตองการพักแบบประหยัด  

4. โรงแรมเศรษฐกิจ/โรงแรมแบบประหยัด (Budget Motels) เปนท่ีพักสําหรับ 
นักทองเท่ียวท่ีตองการสถานท่ีพักในราคาถูก สําหรับนักเดินทางท่ีตองการความประหยัด ปราศจาก 
การรบกวน สะอาดและทันสมัย  

5.  รีสอรท โฮเต็ล (Resort Hotels) มักนิยมสรางข้ึนเพื่อเปนท่ีพักแรมของ นักทองเท่ียว 
ตามบริเวณท่ีมีทิวทัศนสวยงามตามธรรมชาติ ที่พักประเภทนี้จะไมไดรับความนิยม จากนักเดินทาง
ช่ัวคราวระยะเวลาสั้นๆ  

6.  คอนโดมิเนียม โฮเต็ล (Condominium Hotels) โรงแรมชนิดนี้เปนการรวมเอา โรงแรม
กับหองชุดเขาดวยกัน แทนหองท่ีพักธรรมดาท่ัวๆ ไป บุคคลท่ีซื้อคอนโดมิเนียมจากบริษัท ผูสราง      
มีฐานะเปนผูถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดคอนโดมิเนียม ผูถือกรรมสิทธ์ิจะทําสัญญากับบริษัท ผูขาย หรือ
บริษัทท่ีสามท่ีจะเขามาบริหาร และรวมดําเนินการคอนโดมิเนียม เพื่อดําเนินธุรกิจ โรงแรม หรือเปดให

DPU



 

 

61

นักเดินทางทองเท่ียวมาเขาพัก เจาของกรรมสิทธ์ิที่จะเขามาพักในชวงเวลาหนึ่ง ที่กําหนดแนนอน
ชัดเจนในแตละรอบหนึ่งปโดยจายคาเชาในอัตราลดพิเศษ บริษัทหรือผูดําเนินการ บริหารโรงแรมจะ
ไดรับคาดําเนินการและคาเชาหองพักคอนโดมิเนียมจากผูมาเชาพัก  

7.  ท่ีพักประเภทถือกรรมสิทธ์ิรวมกัน (Timesharing) ท่ีพักประเภทถือกรรมสิทธ์ิรวมกัน 
ในรูปแบบพิเศษ ของเจาของกรรมสิทธ์ิคอนโดมิเนียมโดยการเฉล่ียคาใชจายรวมทุนกัน ซ้ืออาคารชุด 
หรือคอนโดมิเนียม แลวกําหนดชวงระยะเวลาท่ีแตละคนไปใชบริการในแตละรอบป หมุนเวียนกันไป 
หลักการสําคัญของที่พักแบบนี้คือ  

7.1  การมีสิทธ์ิรวมกันในการเขาพักเปนจาํนวนป ๆ ละกีค่ร้ัง กําหนดไวแนนอน  
7.2  รวมกันเฉล่ียคาใชจาย ซ่ึงจะถูกกวาไปเชาโรงแรม หรืออาคารชุด  
7.3  ประหยดัเงินลงทุนท่ีจะไปซ้ือบานหรืออาคารชุดอยูอาศัยแลวไดใช ไมคุมคา  
7.4  สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนสิทธิการเขาพักของบุคคลอ่ืนๆ หรือในแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ  

8.  เพนช่ัน (Pensions) เปนท่ีพักซ่ึงเจาของเปนผูดําเนินการเอง เจาของท่ีพักประเภทนี้จะ
อาศัยอยูภายในอาคารเพนช่ัน เนื้อท่ีท่ีแบงใหเชาในเพนชั่นหนึ่ง ๆ มีอยูไมมาก 

9.  พาราดอรส (Paradors) เปนท่ีพักเฉพาะในประเทศสเปน ซึ่งสวนใหญจะเปนปราสาท
หรือวังโบราณ โบสถ หรือสํานักชี ซึ่งไดรับการดัดแปลงใหเปนสถานที่พักแรมแกนักทองเที่ยว โดย
หนวยงานของรัฐบาลจะเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวเขาไปเท่ียวชม และพักคาง คืนในสถานท่ีเหลานั้น 
เพื่อแสวงหารายไดมาชวยเหลืองบประมาณในการบํารุงรักษาสถานท่ีเกาแก เหลานี้ ใหมีคุณคาตอไป
ในดานการทองเที่ยว  
  10.  เกสตเฮาส (Guesthouses) เปนท่ีพักท่ีเจาของบานแบงใหนักทองเท่ียวไดเชาพักแรม 
ตามปกติเกสตเฮาสจะตองอยูในยานชุมชนหรือเมืองใหญ ๆ ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว นักทองเท่ียวจะ
มาเชาพักคางแรมเฉพาะในเวลากลางคืน สวนกลางวันนั้นจะออกเดินทางทองเท่ียว ชมบานเมือง 
หรือธรรมชาติท่ี สวยงามตางๆ ราคาคาเชาเกสตเฮาสอยูในระดับคอนขางตํ่า มีเตียง สะอาดและ
หองน้ํารวมไวบริการ ปจจุบันเกสตเฮาสไดพัฒนาคุณภาพดีข้ึนเปนอยางมาก  

11. สถานท่ีพักแรมกลางแจง (Campgrounds) สําหรับตลาดนักทองเท่ียวบางกลุม 
สถานท่ีพักแรมกลางแจงไดรับความนิยมคอนขางสูง สําหรับการพักแรมเพียง 1-2 คืน สถานท่ีพัก 
แรมกลางแจงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท่ัวโลกท้ังในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย 

กลาวโดยสรุป ธุรกิจท่ีพักแรม หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบริการสถานท่ีพักแรมในรูปแบบตางๆ 
เชน บานพัก หองพัก ท่ีพักกลางแจง โดยใหความสะดวกสบายและความปลอดภัย ซ่ึงสถานท่ีพักแรม
แตละประเทศอาจเรียกแตกตางกันไป และมีรูปแบบการบริการเพ่ือสนองความตองการผูมาพกัแตกตาง
กัน ซ่ึงการทองเที่ยวแบบฟารมสเตยในประเทศไทย มีท้ังการเตนทกลางแจงและพักในเรือนรับรอง
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รูปแบบตางๆ การศึกษาการสงเสริมการทองเที่ยวแบบฟารมสเตยนี้ จะทําใหทราบถึงรูปแบบสถานท่ี
พักแรมที่นักทองเท่ียวพึงพอใจ อยากเขาพัก และรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกสบายท่ีนักทองเท่ียวให
ความสําคัญในสถานท่ีพักแรมนั้นๆ  

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจท่ีพักแรม 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 91) ธุรกิจท่ีพักแรมมีลักษณะเฉพาะและแตกตางจากสินคา

ประเภทอ่ืน  ๆดังนี้  
1.  สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดจํานวนจํากัด (fixed capacity) ไมวาจะมีนักทองเท่ียว

ตองการหองพักมากหรือนอย ท่ีพักแรมประเภทตางๆ ก็สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดเทากับ
จํานวนหองพักท่ีมีอยูเทานั้น 

2.  สูญเสียผลประโยชนไดโดยงาย (oerishability) เนื่องจากท่ีพักแรมสามารถรองรับ
นักทองเท่ียวไดไมเกินจํานวนหองพักท่ีมีอยู ดังนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีหองพักวางไมมีคนพัก จะทําใหท่ี
พักแรมนั้นสูญเสียรายไดไป โดยถาเหลือขายไมหมดก็เก็บไวขายในโอกาสตอไป 

3.  เปนสินคาท่ีจับตองไมได (intangible nature of service) เนื่องจากโรงแรมเปนงาน
บริการ จึงไมสามารถจะจับตองสินคาได เชน จับตองไมไดวาการบริการดีแคไหน หองสะอาดแค
ไหน ฯลฯ 

4.  กระบวนการผลิต (production process) วิธีการผลิตของสินคาบริการจะไมซับซอน
เหมือนการผลิตสินคาท่ัวๆ ไป ผูบริโภคสามารถบริโภคท่ีจุดผลิตไดเลย และไมสามารถควบคุม
มาตรฐานไดแนนอน เพราะขึ้นอยูกับผูใหบริการและรับบริการวามีความตองการสอดคลองกัน
หรือไม ผลสําเร็จจากการขายคือ ความพอใจซ่ึงแตละคนจะมีไมเหมือนกัน 

5.  ชองทางการจัดจําหนาย (distribution channel) สําหรับสินคาท่ัวไปชองทางการจัด
จําหนายจะมีข้ันตอนจากผูผลิตไปสูผูคาสง ตอไปถึงผูคายอยแลวจึงผานไปถึงผูบริโภค แตสินคา
บริการหรือลักษณะของโรงแรมถึงแมจะมีการผานมือนายหนาซ่ึงไดแก ตัวแทนจําหนาย หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ แตสินคาลักษณะนี้ก็ไมสามารถจับตองหรือมองเห็นสินคาได จนกวาผูบริโภคจะเขา
ไปใชบริการเอง 

6.  ตนทุนคาใชจายไมคงท่ีแนนอน (cost determinant) บริการของโรงแรมสามารถ
เปล่ียนแปลงตามความตองการของลูกคาไดและประเภทของลูกคา ซ่ึงลูกคาจะเปนผูเส่ียงในการ
เลือกซ้ือบริการ ดังนั้นจึงไมสามารถคํานวณตนทุนของสินคาไดแนนอน 

7.  เปนสินคาท่ีตองใชแรงงานมนุษย (labour) โรงแรมจะผลิตสินคาบริการขึ้นมาตอง
อาศัยพนักงานในการผลิต ดังนั้นท่ีจะผลิตใหไดมาตรฐานเหมือนกันหมดจึงคอนขางยาก เพราะ
ความสามารถของมนุษยไมเทากัน แมโรงแรมแตละโรงแรมจะต้ังมาตรฐานในการใหบริการของ
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พนักงานไว ซ่ึงตางกับการผลิตสินคาสวนใหญจะผลิตจากเคร่ืองจักร จึงทําใหสินคาออกมามี
คุณภาพเหมือนกันหรือใกลเคียงกันท่ีสุด 

2.4.2 ธุรกิจท่ีพักแรมประเภทฟารมสเตย 
ฟารมสเตย เติบโตมาจากทางฝงยุโรปต้ังแตประมาณป 1980 โดยเฉพาะในประเทศ

อิตาลี ประเทศซ่ึงเปนท่ีรูจักในนาม การทองเที่ยวท่ีเรียกวา Agriturismo หมายถึงรูปแบบการ
ทองเท่ียวพักผอนในฟารมรีสอรท ท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตกฎเกณฑของชาวอิตาลี คําวา Agriturismo 
ปจจุบันฟารมสสเตยกําลังเติบโตและมีช่ือเสียงในหลายๆ ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทวีป
ออสเตรเลีย เอเชีย และอเมริกาเหนือ เหตุผลท่ีทําใหการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยมีช่ือเสียงมากข้ึน 
ประกอบดวยชาวไร ชาวนาจํานวนมากปรารถนาการเพิ่มผลกําไรและผูบริโภค โดยท่ีจะเช่ือมโยง
ผานมรดกทางวัฒนธรรมในชนบทและแหลงอาหาร 

ประวัติการทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตยในประเทศตางๆ 
อิตาลี 
Agriturismo หมายถึงรูปแบบการทองเท่ียวพักผอนในฟารมรีสอรท ท่ีจัดต้ังข้ึนภายใต

กฎเกณฑของชาวอิตาลี คําวา Agriturismo เปนการรวมระหวางคําสองคําคือ Agriculture หมายถึง 
เกษตรกรรม และ Tourism หมายถึง การทองเท่ียว ซ่ึงการทองเท่ียวแบบนี้เหมาะสําหรับมาทองเท่ียว
ท้ังครอบครัว บางสถานท่ียังมีความโรแมนติกหรือหรูหรามาก การทองเท่ียวเชิงเกษตรในอิตาลีเร่ิม
ตั้งแตป 1950 และเร่ือยมาจนป 1970 จากฟารมขนาดเล็กกลายเปนการไดผลกําไร ชาวไรชาวนา
จํานวนมาก ก็ละท้ิงฟารมของตนเพ่ือตองการหางานทําในเมืองใหญ แตเพราะประเพณีท่ีมีคุณคา
และตองการลดขนาดของการผลิต ในป 1985 มีการออกกฎสําหรับการทองเท่ียวเชิงเกษตรและให
ฟนฟูส่ิงกอสรางใหกลับสวยงามแข็งแรง เพื่อเปนท่ีพักผอนในวันหยุด และเพ่ือการทองเท่ียว 
นอกจากนี้ยังอนุญาตใหชาวไรชาวนา หารายไดเพิ่มข้ึนจากการใหมีผูมาผักผอนฟารม เพื่อเปน
ตัวอยางการใชชีวิตเกษตรกรรมในอิตาลี ดังนั้นการพักในฟารม หรือฟารมสเตยจึงเปนท่ีรูจักและนิยม 

ออสเตรเลีย 
การเขาพักในฟารมเปนท่ีนยิมมากในประเทศออสเตรเลีย  คุณสามารถเลือกชนิดของ

ฟารมท่ีคุณตองการเชนฟารมปศุสัตวเล้ียงแกะ สวนขาวโพดและอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ถาคุณสามารถมี
สวนรวมในการทํางานประจําวันของฟารม  ถาคุณรูสึกเพยีงแคตองการผอนคลายและเพลิดเพลิน
กับมุมความสงบก็สามารถทําได ส่ิงหนึ่งในส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดเกี่ยวกับการเขาพักในฟารม คืออาหารที่
รับประทานมักจะผลิตในฟารมและมีรสชาติท่ีสดใหมเสมอ  และเจาของฟารมจะรับครอบครัวของ
คุณและพรอมเสมอท่ีจะพูดคุยเกีย่วกับวัฒนธรรมและถายทอดการเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณใหม 
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รูปแบบท่ัวไปของฟารมสเตยในประเทศออสเตรเลีย 
1.  ฟารมการทํางานจริงท่ีหลักคือการจัดการกับการผลิตในฟารม, และแขกผูมีรายได

เสริมเพียง  เจาของบางคนชอบท่ีจะมี บริษัท หรือคนท่ีแตกตางกันไปพูดคุยกับ บางสวนของฟารม
เหลานี้เม่ือเร็ว ๆ นี้กลายเปนการบริหารหลักสูตรระยะส้ันท่ีผูเขาพักท่ีมีสวนรวมในกระบวนการ
ผลิตพิงงาน (ตัวอยาง : วิธีการนมวัว) คุณจะพบกับฟารมท่ีนําเสนอประเภทของสถานการณนี้ใน  
ทุกพื้นท่ีของการผลิตและมันเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะเรียนรูส่ิงท่ีเรามีความคิดวาเม่ืออยูในเมืองใหญ 
สําหรับผู ท่ีเกษตรกรมีอยูแลวในประเทศตนกําเนิดของมันเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะเปรียบเทียบ
กระบวนการแลกเปล่ียนความรูและมีการสนทนาท่ีดี  

 2.  ประเภท : ผลิตภัณฑคอทเทจฟารมมักจะไมไดขายเชิงพาณิชย บางคนอาจมีสวน ไก
มา หมู บอเล้ียงปลาหรือคุณลักษณะอ่ืนๆ แตพวกเขามีพื้นความเพลิดเพลินในสถานท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ  พวกเขาจะเปนตัวเลือกท่ีดีมากท่ีจะผอนคลายและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เจาของ
บางคนจะเกษียณในขณะนี้และพวกเขารักท่ีจะไดรับคนท่ีจะมีการสนทนาหรือเตะงบประมาณ
ประจําปเล็กนอย  สถานท่ีตั้งของฟารมเหลานี้มักจะเปนสถานท่ีสําคัญบางอยางในหุบเขามีน้ําต
ทะเลสาบ หรือปาสวยงามรอบ ๆ 

นิวซีแลนด 
ฟารมสเตย หมายถึง การใหบริการที่พักเพื่อการทองเท่ียวในเรือกสวนไรนา ซ่ึงครอบคลุม

ถึงการท่ีนักทองเทียวไดรับความเพลิดเพลิน ไดเรียนรูจากการพักในเรือกสวนไรนาดวย ฟารมสเตย
ไมใชคําใหมในประเทศนิวซีแลนด ในระหวางป 1988 มีเจาของฟารมมากกวา 1,000 แหง ไดใหบริการ
ท่ีพักในฟารมใหกับนักทองเที่ยว นักทองเท่ียวจากตางประเทศสวนใหญมุงหนามาเพื่อหาความ
เพลิดเพลิน สนุกสนานกับทิวทัศนแหงทองทุงของประเทศนิวซีแลนดเปนหลัก ซ่ึงไดแก สภาพชนบท
ของประเทศนิวซีแลนด วิถีชีวิตของเกษตรกร และอัธยาศัยไมตรีของพวกเขา นี่จึงเปน ฟารมสเตยเปน
ท่ีนิยมของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะจากเอเชีย องคสงเสริมการทองเท่ียวนิวซีแลนด ไดสรุปไววาสาเหตุ
ท่ีชนบทของนิวซีแลนดเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวจากเอเชีย เนื่องจาก “ทรัพยากรธรรมชาติท่ียังมี
ความสมบูรณ และมีความสวยงามของทิวทัศน” ซ่ึงหลายประเทศในเอเชียไมมี เนื่องจากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วไดทําลายส่ิงแวดลอมไปอยางรวดเร็วเชนกัน 

การทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในนิวซีแลนดเปนท้ังมิติทางเศรษฐกิจและสังคม เม่ือหลาย
สิบปท่ีผานมาอุตสาหกรรมการเกษตรของนิวซีแลนดถือวาเปนกระดูกสันหลังของประเทศ         
โดยสรางรายได จากการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรถึง 80% ของมูลคาสงออกท้ังหมด และ
สัดสวนนี้ไดเปล่ียนแปลงลดลงมาเปนลําดับจนถึง 45% ในป 1997 
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เกษตรกรรมในนิวซีแลนดจึงไดปรับเปล่ียนบทบาทจากการทําการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตแตเพียงอยางเดียว มาเปนบริหารจัดการฟารมใหเปนแหลงทองเท่ียวไปดวย ประกอบกับ
ความงามของทองทุงและวิถีชีวิตของชนบท จึงเปนโอกาสใหเรือกสวนไรนาของพวกเขามีความ
พรอมท่ีจะทําการสงเสริมการทองเท่ียวฟารมสเตยไดเปนอยางดี 

รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา  
ฟารมสเตยเปนคําท่ีไมมีใครรูจัก และเปนคําเฉพาะท่ียากจะเขาใจในรูปของการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม เพื่อความหมายที่ชัดเจน จึงกลาววา ฟารมสเตย หมายถึงสถานที่สําหรับ
รับรองผูมาเยือนซ่ึงจัดอยูบนพื้นท่ีขนาดเล็กและเปนฟารมท่ีมีการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว 
นอกเหนืองจากคําจํากัดความ ความหลากหลายของฟารมแตละทองถ่ิน และแนวโนมของภูมิภาค
เปนไปไดมากกวาท่ีกําหนดไว และแตละชนบทก็แตกตางกัน 

ความหมายของฟารมสเตย ( Farm Stay  หรือ Farmstay ) 
ฟารมสเตย ( Wikipedia.org  สืบคนเม่ือ 27 มิถุนายน 2554) หมายถึง ท่ีพักแรมประเภท

หนึ่งท่ีอยูในบริเวณฟารม ฟารมสเตยบางแหงก็มีกิจกรรมมากมาย บางแหงเนนสําหรับครอบครัว 
เชน การเล้ียงสัตว เก็บไขและเรียนรูการทํางานในฟารมวาเปนอยางไร แตในบางแบงก็รับผูเขาพักท่ี
เปนผูใหญเทานั้น  

สําหรับท่ีพักในฟารมสเตย ผูท่ีมาพักตามปกติแลวจะตองจายในอัตราเดี่ยวกับท่ีพัก
ประเภทอ่ืนๆ  อยางไรก็ตามราคาท่ีพักก็มีหลายระดับ ฟารมสเตย อาจหมายถึง การทํางานเพื่อ
แลกเปล่ียนกับการไดท่ีพักฟรี ซ่ึงงานท่ีทํานั้น เจาของฟารมสเตยจะเปนผูกําหนดให รูปแบบในท่ีพัก
แบบฟารมสเตย มีดังนี้ 

1.  คาบินส (Cabins), ล็อค (Log Cabin) เปนบานท่ีสรางมาจากไมซุง โดยสวนมากจะมี
หนึ่งถึงหนึ่งช้ันคร่ึง  แตบานแบบนี้บางหลังอาจไมมีความคงทน ม่ันคง เนื่องมากจากสรางผิดหลัก
สถาปตยกรรมและสรางโดนแรงงานคน สวนมากจะถูกสรางข้ึนเพื่อเปนท่ีหลบภัย หรือที่พักชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.7 ตัวอยางคาบินสในรัฐนิวเจอซีและตัวอยางคอทเทตในประเทศชิลี 

DPU



 

 

66

 2.  คอทเทด (Cottages) กระทอมท่ีมักจะต้ังอยูในท่ีมีความสงบเงียบ สบายไมพลุกพลาน 
อยางไรก็ตามบานสไตลกระทอมก็มีสรางอยูในเขตเมืองเชนกัน คําวา Cottage มีรูปลักษณะและการ
ออกแบบท่ีแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ เชนในรัสเซีย Cottage หมายถึงบานตักตากอากาศท่ี
ตั้งอยูริมน้ํา  

3.  บารน (Barns) คือสถานท่ีสรางไวเพื่อเก็บของ หรือเปนท่ีทํางาน และบางครั้งก็ใชเก็บ
อุปการเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวการทํางานในฟารม บารน หรือ โรงนา มักพบเห็นไดท่ัวไปในฟารมตางๆ 

4.  ฟารมเฮาส เกสตรูม (Framhouse guest rooms) บานพักชาวไร ชาวนา มีหองพัก 
 
 
 
 
  

 
 
ภาพท่ี 2.8  ตัวอยางบารนในอเมริกาและตัวอยางฟารมเฮาสเกสตรูม 
 

5.  แพลทฟอรมเตนท (Platform tent) เตนท คือท่ีพักช่ัวคราวประกอบดวยผาหรือวัสดุ
แทนผา ท่ีคลอบคลุมกรอบหรือเสา ซ่ึงถูกยึกดวยเชือก ขณะท่ีเตนทขนาดเล็กไมตองยึดเกาะกับอะไร 
แตเตนทขนาดใหญตองมีเคร่ืองยึดเกาะท่ีหนาแนน  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.9  ตัวอยางเตนทแคมปปงและตัวอยางเยิรทในตุรกี 

 
6.  เตนทแคมปปง (Tent Camping) มี 2 แบบคือน้ําหนักเบาเหมาะสําหรับนักทองเท่ียว

สะพายเป (Backpackers) เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนยายและพกพา สวนแบบที่มีขนาดใหญตอง
ขนยายโดยรถยนตหรือพาหนะโดยท่ีเตนนี้สามารถจุคนไดจํานวนมาก บางแบบมีสปริงเพื่อความ
สะดวกมนการกางออกอยางรวดเร็วภายในไมกี่นาที 
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7.  เยิรท (Yurt) เตนทเคล่ือนท่ี สรางข้ึนจากการเอาไมหรือผา มาขัดเปนแผน เปนท่ีอยู
อาศัยของชาวตุรกี ชาวโมโนเล่ียน หรือผูอาศัยในประเทศมองโกเลีย แถบท่ีราบในรัสเซียและไซบี
เรีย เยิรทเปนเหมือนบานมากกวาเตนทเพราะขนาด รูปราง และความหนาของกําแพง 
 ส่ิงท่ีตองพิจารณา 10 ขอกอนท่ีจะลงทุนในธุรกิจฟารมสเตย  
 ขอมูลจากฟารมสเตยแหงหนึ่งในสหรัฐฯ กลาวถึง 10 ส่ิงท่ีตองพิจารณากอนท่ีจะลงทุน
ในธุรกิจฟารมสเตย นั่นหมายความวากรณีนี้คุณมีฟารมเปนของตนเองอยูแลว และมีความสนใจที่
จะเพิ่มรายพิเศษจากการขายหองดัดแปลงมาสถานท่ีอยูอาศัยของสัตวในฟารมหรือท่ีเก็บเครื่องมือ 
อุปกรณท่ีใชในการเกษตรกรรมมาเปนหองพัก  และใชพื้นท่ีสีเขียว ทุงหญาภายในฟารมสําหรับให
นักทองเท่ียวไดกางเตนท ไดรับบรรยากาศธรรมชาติท่ีหาไมไดในเมือง และไดรับประสบการณ
ใหมๆ นอกจากน้ีอาจเปลี่ยนฟารมไก เปนกระทอมนอยนารัก หรือแมแตหองพักของเด็กนอยท่ี
ปจจุบันโตข้ึนแลวก็สามารถนํามาเปนหองพักไดอีกแบบหนึ่ง รวมถึงการสรางท่ีพักข้ึนมาใหมใน
รูปแบบท่ีเรียกวาเยิรท (Yurt) และดัดแปลงหองอาบน้ําใหเปนแบบเปดโลง เพื่อใหนักทองเท่ียวได
เลือกหองพักท่ีไมซํ้ากัน โดยฟารมและนักทองเท่ียวตางพอใจในขอตกลงรวมกัน โดยกอนท่ีคุณจะ
เปดรับนักทองเท่ียวเพื่อเขาพัก อาจตองพิจารณาหัวขอตอไปนี้  

1.  ความสบายใจของคุณในการท่ีจะคุยกับคนท่ีคุณไมรูจัก และคุณสามารถเลาไดถึง
ประประสบการณ ที่คุณเกี่ยวกับการเปน 

2.  ในขณะท่ีคุณเปนของพ้ืนท่ี คุณมีความสามารถพอที่จะใหคําปรึกษา พาทัวรภายใน
ฟารม ทําอาหาร ทําความสะอาด หรือเปนการจางพนักงานเพื่อทํางานบางสวนหรือทั้งหมด 

3.  คุณรูถึงวิธีการจัดการภายในฟารมวาพื้นท่ีใดควรเปนพื้นท่ีกอสราง วางคารบินสหรือ
แคมปปง และไดปรึกษากับฝายวางแผนในทองถ่ินของคุณ  

4.  คุณมีเงินสดท่ีสําคัญไวเพียงพอตอการเปล่ียนแปลงเพื่อลงทุนหรือมีการจัดการกับส่ิง
ปลูกสรางเดิมๆ หรือปรับปรุงท่ีดิน ใหดีเทาท่ีสามารถทําไดโดยมีเฟอรนิเจอรและส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเปนเพื่อใหแขกผูเขาพักคางคืน 

5.  คุณมีความคิดเกี่ยวกับจํานวนวันพักของนักทองเท่ียว หรือจํานวนการจองหองพักท่ี
คุณตองการเทาไร อัตราคาบริการหองพัก รวมถึงระยะเวลาในการลงทุนและระยะเวลาคืนทุน
จนกระท่ังทํากําไร 

6.  มีการศึกษาถึงการแขงขันของธุรกิจภายในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงอะไรที่รวมเปน
คาใชจาย อะไรท่ีพวกเขานําเสนอ และบอยเพียงไรท่ีมีการจองของนักทองเท่ียว  

7.  โครงสรางทางกฎหมายของคุณและส่ิงท่ีคุณอาจจําเปนตองรูเกี่ยวกับการรับประกันท่ี
จําเปนเพื่อใหครอบคลุมถึงครอบครัวและธุรกิจของคุณ รวมท้ังนักทองเท่ียวของคุณ  
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8.  ถึงแมวาคุณจะไมไดมีเว็บไซตของคุณเอง แตคุณควรจะเขาใจถึงวิธีการทํางานของ
อินเทอรเน็ตและวิธีการใชอินเทอรเน็ตเปนเคร่ืองมือสําหรับการตลาด  

9.  คุณมีการฝกอบรมใด ๆ ในอุตสาหกรรมการบริการ เชน การบริการลูกคาและการสง
มอบประสบการณ หรือคุณมีการทองเท่ียวเดินทางเพียงพอที่จะเขาใจถึงความตองการส่ิงจําเปน 
หรืออะไรท่ีเปนและไมเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียว 

10.  สุดทายและสําคัญท่ีสุด คือการท่ีคุณมีคูสมรสหรือหุนสวน และสมาชิกในครอบครัว
ของคุณคงตองอาศัยอยูในฟารม ดังนั้นนจะตองมีความเขาใจ มีความมุงม่ันท่ีชัดเจน เพื่อใชชีวิตใน
ฟารม และการคงความสัมพันธนั้นไว 

  หากคุณสามารถตอบคําถามขางตนได  และดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง           
โดยพิจารณาอยางจริงจังถึงผลประโยชนและการเพ่ิมข้ึนของผูเขาพักในฟารมหรือไรของคุณ คุณจะ
ทําใหกิจกรรมฟารมของคุณเปนเหมือนตัวเช่ือมระหวางชีวิตชนบทและชีวิตในเมืองเขาหากัน และ
อาจจะเปนประโยชนตอพวกเราทุกคนในระยะยาว ฟารมในสหรัฐอเมริกาถูกสรางข้ึนจากพื่นท่ี
ดานหลังของของครอบครัวขนาดเล็กและฟารมปศุสัตว วัฒนธรรมประเพณีบางสวนท่ีเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมก็จางหายไปในศตวรรษท่ี 21 แตก็สามารถมีโอกาสไดกลับไปสัมผัสวัฒนธรรมนั้นอีก
คร้ังโดยการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย ไปพักแรมในฟารมทําใหไดบรรยากาศท่ีผอนคลาย สบาย
แบบชีวิตชนบท และยังไดรับความรูจากเร่ืองราวของบรรพบุรุษอีกดวย  

เม่ือกลาวถึงฟารมสเตย คุณคาดหวังอะไร จากการพาครอบครัวมาฟารมสเตยในวันหยุด
พักผอน ซ่ึงเปนสถานท่ีมีการทํางานหลายหนาท่ี แตก็ไดประสบการณของการใชชีวิตในฟารมท่ีคุณ
ไมสามารถหาไดจากภายนอก   

ส่ิงท่ีคุณคาดหวังจากฟารมสเตย 
พวกเขากลาวถึงการเร่ืองราวในวันหยุดพักผอนท่ีดีกวาวันหยุดพักผอนของตนเอง โดย

คาดหวังจากการที่พวกเขานึกถึงสถานท่ีและกล่ินไอของรูปท่ีเคยเห็นมา หรือจากหนังสือท่ีเคยอาน 
แตไมมันก็ไมเหมือนกับการไดขับรถข้ึนไปที่ฟารมในชนบท และไดกล่ินของหญาท่ีสดใหม และยัง
ไดยินเสียงของลูกแกะรอง หรือเพียงมองไปรอบๆ ก็จะเห็นสวนท่ีตกแตงอยางสวยงาม นี่เปนความ
ตั้งใจของชนบทท่ีเม่ือคุณนั่งรถออกไปเพียงช่ัวโมงก็จะเห็นสถานท่ีหลุดออกจากความเปนตัวเมือง 
และพบวิถีชีวิตท่ีไมคุนเคย เหมือนกับการไปเท่ียวตางประเทศ เปนแหลงอาหารท่ีมาจากทองถ่ิน 
และคนท่ีนี่ยังเปนคนทํางานท่ีชวยทํากําไรใหธุรกิจ จึงเปนคําพูดเกาแกของเกษตรกรสวนใหญวา 
การทําฟารมเปนวิถีการดําเนินชีวิตไมใชเพื่อการมีชีวิต ในขณะที่เกษตรกรและลูกหลานแทบจะไม
เคยแสวงหากําไรนอกจากกําไรชีวิต 
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เส้ือผา 
ถาหากคุณไดคุยกับเจาบานลวงหนา คุณควรสอบถามถึงเส้ือผาและรองเทาท่ีควรนําไป

ฟารมสเตย  ท่ีนี่คือออเรกอน (รัฐบริเวณชายฝงทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา) เจาของฟารมสเตย
มักจะแนะนําใหใสรองเทาบูทสําหรับฤดูหนาวและฤดูใบไมพลิเพราะข้ีโคลนตามทางเดินอาจทําให
ติดรองเทาหากเปนรองเทาผาใบ และอาจดูดรองเทาลงไปในข้ีโคลน ทางฟารมเคยเห็นพวกเด็กท่ีใส
รองเทาบูทสีสันสดใส และสามารถทํางานในฟารมได เดินเลนในคอกมาอยางสนุกสนาน 
โดยเฉพาะเม่ือเด็กๆ เดินเหยียบบนมูลสัตว  และฟารมสเตยยังแนะนําใหเส้ือผาท่ีสวมใสไมหนาและ
ไมมีอะไรพิเศษ เม่ือมันเปยกหรือสกปรกเลอะเทอะจะไดไมกังวล  

คุณจะรับประทานอะไรเม่ือพักอยูในฟารม 
ฟารมหลายแหงมักจะมีอาหารเชารวมอยูดวยข้ึนอยูกับสถานท่ีตั้งฟารมและความ

นาสนใจ บางฟารมอาจนําเสนอเปนม้ืออาหารอ่ืนๆ บางคร้ังอาจเปนม้ือเย็น ฟารมหลายแหงชอบท่ี
จะจัดเสิรฟอาหารท้ังสามม้ือตอวัน เพราะท่ีตั้งของฟารมอยูไกล ถาหากในฟารมสเตยไมไดกลาวถึง
เร่ืองอาหาร คุณควรถามเกี่ยวกับม้ืออาหารของคุณ หรือคุณสามารถทานผลไมในฟารมไดฤดูใด 
หรือมีรานขายของชํา ตลาดหรือหองครัวอยูท่ีใด 

ระหวางท่ีคุณพักอยูในฟารมสเตย 
ฟารมสวนใหญจะมีขอกําหนดของฟารมเองวา อะไรเปนส่ิงท่ีใหผูมาพักทํางานหรือไม

อนุญาตใหทํางาน บางคนจะรูสึกปล้ืมมากถาทางฟารมตองการไดความชวยเหลือจากในสนาม แตท่ี
จริงแลวใชความตองการของฟารมสเตยเวนแตจะมีการแจงไวตั้งแตตอนลงทะเบียนเขาพัก สวน
ใหญทางฟารมสเตยตองการใหผูมาพักถามคําถามเพ่ือการเรียนรูส่ิตางๆ และช่ืนชมการดําเนินชีวิต 
การทํางานของกษตรกร แตในเบ้ืองตนจะมีชวงเวลาท่ีดีและเปนส่ิงท่ีคุณไมสามารถหาทําไดท่ีบาน 
โดยฟารมมีพื้นท่ีท่ีเปนทุงหญา เสนทางการเดินของสัตว เลนน้ําบนลําธาร และเก็บไขในฟารม 

ความไดเปรียบของฟารมสเตย เพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษาอยางแพรหลาย    
กลาวไดดังนี้ 

 1.  ผลกระทบนอย การทองเท่ียวแบบฟารมเปนกลุมขนาดเล็กและกระจายนอย ทํา
ใหผลกระทบของผูมาเยือนมีเฉพาะในชนบท โดยธรรมชาติความสัมพัธของเจาบานและผูมาเยือน
สวนมาจะไมปฏิบัติตัวเปนปฏิปกษกัน และในขณะท่ีผูมาเยือนนั้นจะตองชวยเหลือเจาบานหรือ
เจาของฟารมอยางดี  นอกจากนี้เจาบานสามารถเลือกรับจํานวนนักทองเท่ียวได หรือชวงเวลาใดเชน 
วันหยุดพักผอนของครอบครัว จึงทําใหฟารมสเตยอยูไดจากการแลกเปล่ียนระหวางเจาบานและผูมา
เยือนซ่ึงกอเกิดทําใหเกิดรายไดข้ึน 
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2.  การทําใหหลากหลายของรายไดจากฟารม ชวยใหม่ันใจไดวาเกิดการไหลของกรแส
เงินในธุรกิจการพึ่งพาอาศัยบนความผันผวนของราคาในตลาดท่ีเกี่ยวกับเกษตรกรรม สวนของ
รายไดท่ีเพิ่มข้ึนนี้ ก็จะใชใหเกิดประโยชนท่ีสุดในฟารมเองเพื่อเพิ่มส่ิงปลูกสราง หรือทิวทัศนท่ี
สวยงาม และเพิ่มแรงงานท่ีเปนประโยชน การเงินท่ีเพิ่มข้ึนมีเง่ือนไขวา ความหลากหลายของรายได 
มันจะตองมาจากความตองการของชาวไร ชาวนา 

3.  การสงวนของท่ีดินเพาะปลูกและมรดกทางวัฒนธรรม ฟารมสเตยเปนการชวยสงวน
ไวซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม โดยการสรางกําลังใจใหชาวไร ชาวนา ยังใชท่ีดินใหเกิดประโยชน      
เกิดผลผลิตแทนการขายท่ีดินใหผู อ่ืน โดยเฉพาะพ้ืนท่ี ท่ีตั้งอยูใกลศูนยกลาง ความจริงท่ีวา 
วัฒนธรรมทองถ่ินและรูปแบบการดําเนินชีวิตชีวิตชนบท[ถูก]พิจารณาวาเปนเหยื่อลอให
นักทองเท่ียวมาเยือน โดยการกระตุนใหเห็นความเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน 

4.  การชวยปองกันความสูญเสียตอสภาพแวดลอม  การดูแลพื้นท่ีฟารม มาจากชาวไร
ชาวนามีแรงจูงใจท่ีอยากจะดูแลธรรมชาติ และคอยเฝาดูทุกสวนของพ้ืนท่ีฟารม เพื่อใหฟารมเปนท่ี
พักและแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ ความปรารถนานี้  ยังสงไปถึงนักทองเท่ียวใหเกิดความตระหนัก
ท่ีจะปกปองพื้นท่ีเกษตรกรรมในชนบท 

5.  ความสัมพันธของคนเมืองกับคนในชนบท  ชาวไรชาวนาใหความสําคัญกับการให
ความรูแกผูมาเยือนของเขา จําพวกแหลงท่ีมาของอาหารและประสบการณการใชชีวิตแบบชนบท 
จะทําใหผูมาเยือนกลับไปดวยความประทับใจและรูคุณคาของการเกษตรกรรม และมรดกทาง
วัฒนธรรมทองถ่ิน ขอดีของการส่ือสารระหวางคนในเมืองและคนทองถ่ิน คือคนในเมืองจะรูคุณคา
และแหลงผลิตสินคาทองถ่ิน สุดทายจะเปนการดีตอท้ังสองฝายทางดานสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 

2.4.3  ธุรกิจท่ีพักแรมประเภทโฮมสเตย 
ประเทศออสเตรียถือไดวาเปนประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปท่ีมีการทองเท่ียวและพักแรม

กับบานพักในฟารม (Farmhouse) หลังจากนั้นประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปก็เร่ิมดําเนินการบาง อาทิ 
อังกฤษ เยอรมันนี ไอรแลนด ซ่ึงในแตละประเทศมีการเรียกช่ือแตกตางกันไปตามประเพณี และ
วัฒนธรรมของตนเชน Bed & Breakfast, Farmhouse, Guesthouse เปนตนเอกลักษณท่ีสําคัญของท่ี
พีกที่กลาวมาแลวท้ังหมดก็คือตองอยูในชนบทที่หางไกลจากตัวเมืองและแหลงชุมชนท่ีมีประชากร
หนาแนน อยางไรก็ ตามรูปแบบการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสามารถใกลชิดเรียนรูวิถีชีวิตของ
ครอบครัวเจาของบานและชุมชนนักทองเท่ียวสามารถหาไดจากการทองเท่ียวในรูปแบบของโฮมส
เตยเทานั้น (Macnulty, 2001) 
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การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (อางถึงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคา, 2553) 
ไดใหความหมายของคําวา โฮมสเตย (Homestay) หรือท่ีพักเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบทไววา การ
จัดสรรพื้นท่ีบานพักเพื่อบริการนักทองเที่ยวโดยคงความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมประจําถ่ิน 
ภายใตศักยภาพและการยอมรับของชุมชน เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน นอกจากนี้ยังบัญญัติศัพทของคําวา โฮมสเตย ตือท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท และยังได
กําหนดหลักเกณฑพื้นฐานในการบริการนักทองเท่ียวไว เชน อาหาร การนําเท่ียว กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ท่ีพักจะตองเปบานท่ีมีความพรอมสําหรับการแบงพื้นท่ีของ
บานพักอาศัยใหบริการกับนักทองเท่ียวเสมือนเปนสมาชิกหรือญาติของเจาของบาน และศักยภาพดาน
การทองเท่ียวของชุมชนจะตองมีความพรอมภายใตการบริหารจัดการของชุมชนเอง 

โฮมสเตยคือ บานพักประเภทหนึ่งท่ีนักทองเที่ยวพักรวมกับเจาของบานมีววัตถุประสงค
ท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบาน ซ่ึงก็เต็มใจท่ีจะถายทอดและแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกัน
และกัน พรอมท้ังจัดท่ีพักและอาหารใหกับนักทองเท่ียว โดยไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสม  
(นักรบ ระวังการณ และคณะ , ม.ป.ป) 

 Macnulty (2001) กลาววาาตลาดนักทองเท่ียวโฮมสเตยถือเปนกลุมหนึ่งของตลาดการ 
ทองเท่ียวในชนบทซ่ึงถือเปนสวนแบงตลาดท่ีสําคัญมากโดยนักทองเท่ียวโฮมสเตยถือเปนสวนหนึ่ง
ของนักทองเท่ียวระดับกลาง (Middle Ground) ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากนักทองเท่ียวแบบมวลชน 
(Mass Tourist) ซ่ึงสวนใหญสนใจแตเฉพาะทะเลแสงแดดและหาดทราย โดยท่ีนักทองเท่ียว
ระดับกลางน้ีจะมีลักษณะเฉพาะคือเปนนักทองเท่ียวอิสระมีความตองการและความสนใจท่ี
หลากหลายมีกําลังซ้ือสูงเปนนักศึกษานักเรียนรู และหาประสบการณ โดยจะทองเท่ียวไปเร่ือยๆไม
ยึดติดกับแหลงทองเท่ียวแหลงใดแหลงหนึ่งท้ังนี้แรงจูงใจสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวเลื อกท่ีพัก
แบบโฮมสเตย  ก็คือนักทองเท่ียวไดรูสึกใกลชิดและไดสัมผัสกับธรรมชาติ ท่ีสวยงามนักทองเท่ียวมี
โอกาสท่ีจะไดพบปะชุมชนทองถ่ินและแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตางนอกจากนี้
นักทองเท่ียวรูสึกวาโฮมสเตยมีราคาถูกกวาการพักในโรงแรม  

 นักทองเท่ียวกลุมท่ีตองการใชชีวิตใกลชิดกับครอบครัวในทองถ่ินท่ีไปเยือน เพื่อการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับประสบการณในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตสํานึกตอ
การรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ินเปนการจัดการการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของชุมชน
ในทองถ่ินท่ียั่งยืน (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2545) 

แนวคิดในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย  
        ในการพัฒนาพื้นท่ีชนบทใด ๆ เพ่ือการทองเท่ียวตองคํานึงถึงองคประกอบดานพื้นท่ี 3 
ประการดังนี้ (Macnulty, 2001)  
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1.  พื้นท่ีแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียว ไดแก ปาไม น้ําตก 
ภูเขาและทะเลเปนตน   

2.  พื้นท่ีหลัก หมายถึง พื้นท่ีชนบทท่ียังคงสภาพด้ังเดิมของชุมชนในทองถ่ิน ไดแก 
หมูบานท่ียังคงไวซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีเกาแก สวนเกษตร สวนผลไม และการประมงพื้นบาน 
เปนตน ซ่ึงท่ีพักแรมแบบโฮมสเตยจัดอยูในพ้ืนท่ีหลักนี้   

3.  พื้นท่ีสนับสนุน หมายถึง พื้นท่ีใกลเคียงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจําเปน 
ไดแก ธนาคาร โรงพยาบาล ไปรษณีย และรานคาท่ัวไป โดยท่ีองคประกอบท้ัง 3 นี้สามารถรองรับ
กับความตองการของนักทองเท่ียวประเภทโฮมสเตย ไดแก   

1. ความตองการพักแรมในพื้นท่ีชนบท ครอบคลุมท่ีพักแรมประเภท เกสตเฮาส    
โฮมสเตยและบานพักตากอากาศ   

2.  ความตองการเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวและประกอยกิจกรรมการ 
3.  ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึง

ธนาคาร โรงพยาบาล สถานีอนามัย และไปรษณีย   
 

2.5   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
2.5.1   ความหมายของแรงจูงใจ 

ฉลองศรี พิมลสมพงษ (2548) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความตองการท่ีไดรับการ
กระตุนของบุคคลหนึ่งท่ีตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมท่ีมีเปาหมาย และแรงกระตุน
เปนตัวท่ีทําใหเ กิดการกระตุน อยางรุนแรงเพ่ือจะไดเกิดการตอบสนองท่ีพอใจ 

กิตติ ตยัคคานนท (2532) กลาววา แรงจูงใจเปนพลังท่ีมีอยูในตัวบุคคลแตละคน ซ่ึงทํา
หนาท่ีเราและกระตุนใหมีการเคล่ือนไหว เพื่อใหบุคคลนั้นดําเนินการใดๆ เปนไปตามทิศทางท่ีจะ
นําไปสูเปาหมาย 

ลักขณา  สริวัฒน (2545) กลาววา “แรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีถูกกระตุนโดยแรงขับ
ของแตละบุคคลเพื่อสูจุดมุงหมายปลายทางอยางใดอยางหน่ึง และรางกายอาจจะสมประสงคใน
ความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้นๆ ได” 

ศรัณย  ดําริสุข (2547) ไดสรุปความหมายของแรงจูงใจไว 3 ประการคือ 
1.  พลังท่ีใหแกพฤติกรรมไดมาจากแหลงภายใน เชน ความหิว ความกระหาย ซ่ึงเกิดจาก

ความตองการทางสรีรวิทยา ทําใหเกิดแรงขับเพื่อใหอินทรียแสดงพฤติกรรมเพ่ือเสาะแสวงหาอาหาร 
หรือนํามาบําบัดความหิว หรือกระหายนั้น อีกประการหนึ่ง พลังท่ีใหพฤติกรรมอาจไดมาจากแหลง
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ภายนอก เชน ความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากสังคม ทําใหเกิดพลังแกบุคคลท่ีจะมีพฤติกรรม
มุงไปสูความสําเร็จ 

2.  กําหนดทิศทางของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจยอมมีทิศทาง เชน เม่ือหิวก็
มีพฤติกรรมท่ีมุงไปสูการแสวงหาอาหาร ตองการใหสังคมยอมรับ พฤติกรรมมุงไปสูการเรียน เปนตน 

3.  พฤติกรรมท่ีไดรับการจูงใจเปนพฤติกรรมท่ีมีเปาหมาย (Goal) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ของอินทรียมี 2 ชนิด คือ พฤติกรรมธรรมดาสามัญ เชน กระพริบตา การยกมือ เปนพฤติกรรมท่ีไมมี
เปาหมาย สวนพฤติกรรที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมท่ีอินทรีย หรือบุคคลไดมีความต้ังใจท่ีจะ
บรรลุเปาหมายท้ังส้ิน อาจกลาวไดวาแรงจูงใจ หมายถึง พลังหรือแรงผลักดันท่ีอยูภายในตัวบุคคลท่ี
ทําใหบุคคลเกิดมีความตองการในการกระทํา หรือแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา 

Pearce, Morrison and Rutledge (1998) ไดนําเสนอแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 10 ประการ
ดังตอไปนี้ 

1.  แรงจูงใจท่ีจะไดสัมผัสส่ิงแวดลอม ปจจุบันความสนใจท่ีจะไดสัมผัสกับส่ิงแวดลอม
มีมากข้ึนโดยเฉพาะส่ิงแวดลอมท่ีเปนมรดกโลก(World Heritage) ส่ิงแวดลอมท่ีวาแบงออกเปน
ส่ิงแวดลอมสีน้ําเงิน หรือส่ิงแวดลอมทางทะเลและส่ิงแวดลอมสีเขียวหรือส่ิงแวดลอมประเภทปา
เขา น้ําตก 

2.  แรงจูงใจท่ีจะไดพบปะกับคนในทองถ่ิน นักทองเท่ียวประเภทนี้มักนิยมเดินทางแบบ
สะพายเป(backpacker) 

3.  แรงจูงใจท่ีจะเขาใจวัฒนธรรมทองถ่ินและประเทศเจาบาน การไดดูวัฒนธรรมอ่ืน
เปนท่ีนาสนใจสําหรับนักเดินทางชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนและชาวเกาหลี  ซ่ึงเม่ือกอนไมมี
โอกาสไดสัมผัสกับวัฒนธรรมตางชาติ 

4.  แรงจูงใจท่ีจะเสริมสรางสัมพันธภาพภายในครอบครัว แนวโนมนี้เห็นไดจากแหลง
ทองเท่ียวประเภท Theme park และท่ีพักประเภทรีสอรทท่ีจัดไวสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา
เปนครอบครัว 

5.  แรงจูงใจท่ีจะไดพักผอนในสภาพแวดลอมท่ีสบายหรือเปนธรรมชาติ การทองเท่ียว
เชิงนิเวศ การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ก็เปนแรงจูงใจท่ีทําใหนักเดินทางไดพักผอนในส่ิงแวดลอมท่ี
นาสบาย เชน การชมปะการัง หรือการเดินปาดูนก เปนตน 

6.  แรงจูงใจท่ีจะไดทํากิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวสนใจและฝกทักษะเชน เดินทางไปเรียน
ภาษา ดําน้ํา ตกปลา ตีกอลฟ เปนการทองเท่ียวท่ีเพิ่งมพูนทักษะ 

7.  แรงจงใจที่จะมีสุขภาพดี ปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะเดินทางเพ่ือเขารับการบําบัดใน
ศูนยสปาตางๆ การเขาคอรสลดนํ้าหนัก เปนตน 
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8.  แรงจูงใจท่ีจะไดรับการคุมกันและความปลอดภัย นักทองเท่ียวจะเดินทางไป
ทองเท่ียวในประเทศท่ีมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของตัวนักทองเท่ียวเอง โดยจะ
หลีกเล่ียงไมไปในประเทศท่ีมีปญหาความไมสงบทางการเมือง 

9.  แรงจูงใจที่จะไดรับการยอมรับนับถือและไดรับสถานภาพทางสังคม ความสนใจใน
สภาพสังคมเปนองคประกอบหลักอยางหน่ึงของแรงจูงใจของมนุษย ประสบการณทางการ
ทองเท่ียวสามารถสรางภาพพจนใหกับบุคคลได 

10.  แรงจูงใจท่ีจะใหรางวัลแกตัวเอง ในรูปของการแสวงหาความสุขความสนุกใหแก
ตนเอง เชน การกิน การดื่ม หรือการหาความสุขทางเพศ การซ้ือของลวนสะทอนถึงการใหรางวัลตัวเอง
เพื่อฉลองความสําเร็จหรือเพ่ือชดเชยตอส่ิงท่ีขาดหายไป 

2.5.2 ประเภทของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเปนภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุนดวยปจจัยตางๆ ท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆออกมา ท้ังท่ีตั้งใจและไมไดตั้งใจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีวางไว มีผูรูไดจําแนกประเภทของแรงจูงใจไวมากมายดังนี้ 

ปราณี รามสูตร (2542) ไดจําแนกแรงจูงใจของบุคคลออกเปนสองลักษณะ คือ แรงจูงใจ
ตามแหลงเกิด และแรงจูงใจตามลักษณะส่ิงเรา ดังนี้ 
 1.  ประเภทของแรงจูงใจตามแหลงเกิด 

1.1 แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการทางกาย เปนแรงจูงใจท่ีเปนไปเพื่อความมีชีวิต
อยู ซ่ึงจัดเปนความจําเปนตามธรรมชาติ ท่ีตองการขับถาย หายใจ เคล่ือนไหว พักผอน หลับนอน
และสนองความตองการทางเพศ 

1.2  แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการทางจิตวิทยา เปนแรงจูงใจท่ีมีผลในทางจิตใจ 
ซ่ึงจัดวาสําคัญสําหรับความเปนมนุษยในการอยูรวมกับผูอ่ืน เชน ความรัก ความเอาใจใส การไดรับ
การยกยอง  

1.3  แรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูในสังคม เกิดจากการเรียนรูเม่ือมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงแรงจูงใจจากการเรียนรูในสังคมแยกไดเปน 3 ประการยอยๆ คือ 

1.3.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการความสําเร็จ    
ซ่ึงอาจเปนความสําเร็จดานการเรียน การทํางาน หรือชีวิตสวนตัวดานอ่ืนๆ 

1.3.2  แรงจูงใจใฝสัมพันธ เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการมีความสัมพันธ
อันดีกับผูอ่ืน มีความผูกพันตอกัน มีเพื่อน มีญาติ มีกลุมสมาชิกท่ีเปนพวกเดียวกนั 

1.3.3  แรงจูงใจใฝอํานาจ เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการครอบครองและ
มีอิทธิพลเหนอืผูอ่ืน มีสถานะท่ีจะดูแลหรือส่ังการผูอ่ืนได 
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2.  ประเภทของแรงจูงใจตามลักษณะส่ิงเรา มี 2 ประเภท คือ 
 2.1  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากพฤติกรรมภายใน

เชน ความสนใจ ความพอใจ ความเขาใจความรูสึก ซ่ึงจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมท่ีมีความคงทน
ถาวร บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ โดยสม่ําเสมอ โดยเนื่องมาจากส่ิงผลักดันท่ีเปนความในใจ
หรือพฤติกรรมภายในของตน 
                      2.2  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงเราหรือส่ิง
กระตุนนอกตัว เชน การไดรับรางวัล การถูกลงโทษ คําชม ฯลฯ ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมช่ัวคร้ัง
ช่ัวคราวไมคงทนถาวร บุคคลมักแสดงพฤติกรรมในกรณีท่ีตองการส่ิงดังกลาว ถาเม่ือใดไมตองการ
แตจะรูวาถึงแมกระทําก็ไมได บุคคลมักงดไมแสดงพฤติกรรมนั้น 

พิบูลย  ทีปะปาล (2545 : 15-20) แรงจูงใจหมายถึงสภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลที่จะ
กระตุนผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุงไปสูเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ส่ิงจูงใจท่ีเปนจุดเร่ิมตน
ผลักดันใหแสดงพฤติกรรมตามลําดับข้ันตอน ประกอบดวย แรงขับ แรงกระตุน ความปรารถนาหรือ
ความตองการ องคประกอบของแรงจูงใจ  ประกอบดวยภาวะท่ีมีแรงจูงใจ 

1.  พฤติกรรมท่ีถูกเราดวยเหตุแรงจูงใจ 
2.  ภาวะท่ีเกิดความสมปรารถนา 
แรงจูงใจท่ีเปนความตองการนี้อาจเกิดข้ึนมาจากส่ิงเราภายในหรือภายนอกก็ได กลาวคือ 
1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลเอง 

มีผลกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ความอยากรูอยากเห็น ความคาดหวัง 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมองเห็นคุณคา 

2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอกบุคคล 
มีผลกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางแรงจูงใจภายนอกท่ีทําใหบุคคลเกิด
การเปดรับส่ือ เชน ชอบในรูปแบบของนิตยสาร ตองการรวมสนุกในการชิงรางวัลของนิตยสาร เปนตน 

พรรณทิพย   กาลธิยานันท (2543 : 3) ไดแบงประเภทของแรงจูงใจ ดังน้ี 
1.  ความตองการ (Want) คําอธิบายความตองการท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความไมพอเพียง 

(deficiency) หากมองในภาวะสมดุลของมนุษย (homeostatic sense) ความตองการเกิดข้ึนเม่ือเกิด
การไมสมดุลทางดานรางกายหรือจิตใจ 

2.  แรงขับ (Drive) แรงขับจะถูกสรางข้ึนเพื่อบรรเทาความตองการ ใหลดนอยลงซ่ึงอาจ
ใหความหมายของแรงขับงายๆ วาเปนการไมพอเพียงกับทิศทาง (Deficiency with direction) 

3.  เปาหมาย (Goals) จุดสุดทายของวงจรการจูงใจ คือ เปาหมายท่ีใชในการจูงใจ 
หมายถึง ส่ิงหนึ่งท่ีจะเปนอะไรก็ไดท่ีบรรเทาความตองการ และลดแรงขับใหนอยลงได ดังนั้น     
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การไดรับเปาหมายอันหนึ่งจะหมายความถึงการทําใหสภาพทางดานรางกายหรือจิตใจฟนฟูสภาพท่ี
มีความสมดุล และจะลดลงหรือขจัดแรงขับหมดไป แรงจูงใจจึงเปนสวนสําคัญในการทํางานอยาง
ใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย ดวยเหตุนี้จึงมีผูสนใจศึกษาและจําแนกประเภทของแรงจูงใจ
ไวหลายแบบ เชน แบงตามนักจิตวิทยา ซ่ึงเหตุผลตามการแสดงพฤติกรรมก็จะแบงแรงจูงใจเปน     
2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน ท่ีหมายถึงการท่ีบุคคลมองเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีทําดวยความเต็ม
ใจ โดยถือวา การบรรลุผลสําเร็จในกิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูแลวในตัว และแรงจูงใจภายนอก 
หมายถึงการกระทํากิจกรรมใดท่ีเกิดจากการมุงหวังผลจากส่ิงอ่ืนท่ีอยูนอกเหนือกิจกรรมนั้นไมได
กระทําเพื่อความสําเร็จในส่ิงนั้นเลย 

แรงจูงใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวและกระตุนใหคนเกิดการเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน ไดแก 
1.  แรงจูงใจดานกายภาพและจิตวิทยา (Physical and Psychological Needs) ไดแก       

ความตองการการพักผอนท้ังรางกายและจิตใจ เพื่อหลีกหนีจากงานจําเจ และความยุงยากตางๆ     
ไปหามุมสงบเพ่ือรักษาสุขภาพ การเท่ียวชมธรรมชาติ การทองเท่ียวเพื่อแสวงหาความเพลิดเพลิน 

2.  แรงจูงใจทางดานวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural/Personal Education Motives) 
เปนแรงจูงใจในดานความอยากรูอยากเห็น อยากรูจักผูคน สถานท่ี วัฒนธรรม ท่ีไมรูจักมากอน   

3.  แรงจูงใจทางดานสังคม และความสัมพันธระหวางบุคคล (Social / Interpersonal 
/Ethnic Motives) ไดแก การพบปะ เยี่ยมญาติหรือเพื่อน การไดพบหรือรูจักกับมิตรใหมก็เปน
แรงจูงใจสําคัญท่ีทําใหเกิดความตองการเดินทาง 

4.  แรงจูงใจทางดานการงานและธุรกิจ (Business / Work Related Motives) ไดแกการ
ไปเจรจาติดตอธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการติดตามผล การเขารวมประชุม สัมมนา การ
เดินทางไปโดยมีภาระงานเกี่ยวของเปนบางสวนดวย 

5.  แรงจูงใจดานการบันเทิง และส่ิงเพลิดเพลิน (Entertainment Motives) การแสวงหา
ส่ิงเพลิดเพลินของแตละบุคคลมีลักษณะหลากหลายการไดดูชมธรรมชาติ ชีวิตสัตว ยังเปนกิจกรรม
การทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวช่ืนชอบ 

6.  แรงจูงใจทางดานศาสนา (Religious Motives) ไดแก การมีโอกาสไปรวมแสวงบุญ
ศึกษาธรรมะ ฝกสมาธิ เขารวมพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ 

7.  แรงจูงใจทางดานสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and Status Motives) การ
เดินทางในบางคร้ังอาจสรางช่ือเสียง ยกฐานะ และเกียรติภูมิของตนใหสูงข้ึน เชน การเดินทางไป
ประชุมสัมมนาติดตอธุรกิจหรือศึกษาตอในตางประเทศ 
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Vroom’s EIV Theory ทฤษฎีนี้มากจากผลงานของนักจิตวิทยาท่ีช่ือ Watson, Tolman 
และ Hall  ตามทัศนะของวรูม  (อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539)  แรงจูงใจของคนถูกกําหนดโดย
ความคาดหวังในผลลัพธท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงแรงจูงใจของคนจะเกิดข้ึนจากปจจัย 3 ประการ ไดแก 

1.  Expectancy หมายถึง ความรูสึกหรือการรับรูของบุคคลวาส่ิงท่ีตนปรารถนาจะบรรลุ 
ถึงผลนั้นมีความเปนไปไดหรือไมเพียงใด 

2.  Instrumentality หมายถึง ความรูสึกหรือการรับรูวาส่ิงท่ีบุคคลควรจะทําสามารถ
นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคไดหรือไมเพียงใด 

3.  Valance หมายถึง ผลิตผลหรือเปาหมายท่ีบุคคลตองการจะบรรลุถึงและเปนส่ิงท่ี
จะสรางความพึงพอใจใหแกบุคคล 

สุรีรัตน เตชาทวีวรรณ (2545) กลาววาแรงจูงใจหรือส่ิงกระตุนใหคนเดินทางเปนส่ิง
สําคัญท่ีแสดงใหเห็นความตองการของนักทองเท่ียววาเดินทางเพ่ืออะไร และคาดหวังท่ีไดรับ
ผลิตภัณฑบริการรูปแบบใด  เม่ือนําทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาประยุกตกับการทองเท่ียว
แรงจูงใจท่ีทําใหคนเดินทางอาจจําแนกได 2 ประเภท คือ 

1.  ปจจัยผลัก (Push Factor) หมายถึงความรูสึก ความตองการที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล
และกระตุนใหคนมีความตองการที่จะเดินทางซ่ึงมาสโลวไดกลาวถึงเร่ืองปจจัยผลักวา คนจะมี
พฤติกรรมแสดงออกการตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ดังนั้นความตองการที่แตกตาง
ของนักทองเท่ียวแตละคนจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดพฤติกรรม การแสดงออกของนักทองเท่ียวดังนี้  

  1.1  นักทองเท่ียวสวนใหญตองการท่ีจะผอนคลายความเครียด และไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ความบันเทิง ซ่ึงเปนการตอบสนองทางกาย 

  1.2  นักทองเท่ียวบางคนเดินทางทองเท่ียวเพื่อไดยิน ไดเห็น ไดลองส่ิงแปลกใหม 
ของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ และไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการที่มีคุณภาพเยี่ยมเพื่อสะสม
ประสบการณท่ีเสริมสรางความเช่ือม่ันและศักดิ์ศรีของตน 
   1.3  นักทองเท่ียวบางคนนิยมเดินทางสํารวจทองถ่ินตางๆ ดวยตนเองไมสนใจวา
ทองถ่ินนั้นจะมีส่ิงอํานวยความสะดวกและอยูใกลเมืองหรือไม นักทองเท่ียวกลุมนี้จะเรียนรูหรือ
พยายามทําความรูจักเขาใจวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยู ของคนในทองถ่ินนั้น และมักจดจําหรือ
บันทึกประสบการณและความสําเร็จของตน นักทองเท่ียวแตละคนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมือนกันและ
นักทองเท่ียวคนหนึ่งๆก็อาจมี 

2.  ปจจัยดึง (Pull factor) หมายถึง ปจจัยท่ีอยูภายนอกตัวบุคคลซ่ึงสงเสริมหรือดึงดูดให
คนเดินทางไปท่ีตางๆไดแก      
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  2.1  นักทองเท่ียวตองการพาหนะเดินทาง ท่ีพัก สถานที่ทองเท่ียว รานอาหารท่ี
ปลอดภัยและสะอาด ผูบริการที่จริงใจขอมูลตางๆท่ีถูกตองซ่ึงจําทําใหนักทองเท่ียวปลอดภัยและ
ม่ันคง 

  2.2  นักทองเท่ียวคาดหวังวาจะใหผูบริการทักทายหรือใหความสําคัญกับการปรากฏ
ตัว ของตนอยูเสมอ และคาดหวังวาใหผูบริการจดจําช่ือ นามสกุล ขอมูลสวนตัวของตนไดอยางถูกตอง 
เพราะแสดงถึงเปนการยอมรับและยกยองนับถือในสังคมนั้นๆ 
   2.3  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประเทศใดท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจท่ีดียอมเอ้ืออํานวยใหคน
ในประเทศท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจ ท่ีดียอมเอ้ืออํานวยใหคนในประเทศนั้นมีอํานาจทางการซ้ือสูง และ
มีโอกาสเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ ไดมาก 
   2.4  ปจจัยทางภูมิศาสตร นักจิตวิทยาหลายทานไดใหขอคิดทางพฤติกรรมมนุษย
ไววา  คนมักแสวงหาส่ิงท่ีตนเองไมมี หรือแสวงหาส่ิงท่ีแตกตางไปเพื่อชดเชยส่ิงท่ีตนไมมี จากหลัก
จิตวิทยาน้ีกลาวไดวาลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่แตกตางไปจากประเทศของตน สามารถ
ดึงดูดใหคนเดินทางได และขอคิดดังกลาวอาจนํามาประยุกตไดกับแนวคิดปจจัยทางภูมิศาสตรไดวา
นักทองเท่ียวจะนิยมเดินทางไปสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีลักษณะภูมิอากาศท่ีแตกตางกันจากประเทศของ
ตนเพื่อเรียนรูประสบการณท่ีแตกตางกันออกไป หรือเพื่อหาส่ิงชดเชยในส่ิงท่ีตนไมมี ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรจึงเปนปจจัยดึงท่ีสําคัญ ท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีลักษณะแตกตางจาก
ประเทศหรือทองถ่ินตน 
   2.5  ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของสังคมใดสังคมหนึ่งกําหนด
คานิยมในการเดินทางของคนในสังคมน้ันในขณะเดียวกันวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีงาน
เทศกาลประวัติศาสตร สามารถเปนส่ิงดึงดูดท่ีทําใหคนในสังคมอ่ืนเดินทางมายังทองถ่ินของตนได 
   2.6  ปจจัยทางการเมือง ประเทศใดท่ีมีสภาวการณท่ีม่ันคงยอมเอ้ืออํานวยใหคนใน
ประเทศอ่ืนเดินทางมายังประเทศตนไดและในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลอาจก้ันหรือสงเสริม
ใหคนเดินทางไปประเทศอ่ืนไดเชนกัน 
   2.7  ปจจัยทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารการคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานส่ิงอํานวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งข้ึนนอกจากความลํ้าหนาทาง
เทคโนโลยีของบางประเทศท่ีสามารถเปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียวได 

จากแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา เหตุผลในการเดินทาง
มาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเกิดข้ันจากปยจัยใดบาง ไดทราบวัตถุประสงคท่ีเดินทางมาทองเท่ียว ซ่ึง
ขอมูลท่ีไดจากแรงจูงใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวนั้นสามารถนํามาเปนประโยชน
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เพ่ือนําไปปรับใชในการสงเสริมวางแผน และพัฒนาการทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตยโดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับการตลาด เพื่อเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวมากข้ึน 
 
2.6   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม 

2.6.1   ความหมายของพฤติกรรม 
พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกในสถานการณตางๆ เม่ือพบเจอส่ิงเรา 

อาการแสดงออกนั้น อาจเปนการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตไดหรือหารรูสึกนึกคิด สวนส่ิงเราท่ีมากระทบ
แลวกอใหเกิดพฤติกรรมก็อาจจะเปนส่ิงเราภายใน และส่ิงเราภายนอกไดมีผูใหความหมายหรือ
แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมไวหลาก หลายซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้

จินดา กลับกลาย (2545: 11) กลาววาพฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือการแสดงออกของ
บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเปนส่ิงเราในสถานการณตางๆ ซ่ึงสามารถสังเกตไดโดยตรงหรือสังเกต
ไมไดโดยตรง แตสามารถใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบได 

พรรณศิริ ยุติศรี (2546: 13) กลาวถึงความหมายของ พฤติกรรม วาเปนการกระทําหรือ
การตอบสนองตอสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือส่ิงกระตุนตางๆ โดยการกระทํานั้นเปนไป
โดยมีจุดมุงหมายและเปนไปอยางใครครวญหรือเปนไปอยางไมใครครวญ โดยมีความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ และปจจัยตัวอ่ืนๆ เปนตัวกอใหแสดงออกมาโดยท่ีบุคคลอ่ืท่ีอยูรอบๆ สามารถสังเกตการณ
กระทําไดหรือไมก็ตาม 

กฤษณพงศ พูตระกูล (2544: 36) กลาววาพฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ การ
ตอบสนองของมนุษยตอสถานการณหนึ่งสถานการณใด หรือส่ิงกระตุนตางๆ โดยการกระทํานั้น
เปนไปโดยมีจุดมุงหมายและเปนไปอยางใครครวญมาแลว หรือเปนอยางไมรูสึกตัว และไมวา
ส่ิงมีชีวิตหรือบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตการณกระทํานั้นไดหรือไมก็ตาม 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 5) ไดใหคําจํากัดความวา ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงกับการไดรับและสินคาและบริการทางเศรษฐกิจรวมท้ังกระบวนการตางๆ ของการ
ตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ เหลานั้น  

เสรี วงษมณฑา (2547: 31) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการ
ตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคาและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ 

สุภาภรณ พลนิกร (2548: 4) กลาวถึง พฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับ
แตละบุคคล กลุมหรือองคกร และกระบวนการท่ีกลุมดังกลาวใชในการเลือก การไดมา การใช และ
การกําจัดผลิตภัณฑ/บริการหรือประสบการณ (experience) หรือแนวคิดรวบยอด (concepts) ท้ังนี้
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เพื่อตอบสนองความจําเปน (needs) และการศึกษาผลกระทบของกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอ
ผูบริโภคและสังคม  

Belch & Belch (199: 103) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีบุคคลเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช การประเมินผล 
และการกําจัดผลิตภัณฑและบริการหลังการใช เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาอยากได
ใหไดรับความพอใจ  

Engel, Blackwell and Miniard (1993: 4) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมตาง 
ๆ ท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของโดยตรงในการไดรับการบริโภคและการกําจัดผลิตภัณฑและบริการหลัง
การใช รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังการกระทํากิจกรรมเหลานี้  

   สามารถสรุปดวา การเดินทางมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียว หรือแมแตการกระทําหรือ
การแสดงออกใดๆ ลวนเปนพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีแสดงออกท้ังท่ีสามารถสังเกตเห็นไดและ
สังเกตไมได ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะทําใหเห็นการกระทําหรือการแสดงออกของนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
มาทองเที่ยวรูปแบบฟารมสเตย เชน การแสดงออกในการรวมทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเกษตรกรรม   
ท้ังการรีดนมโค ใหอาหารลูกโค เปนตน  

2.6.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 
ปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจของผูบริโภค คือ ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดาน

ตาง ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล 
ทําใหการตัดสินใจซ้ือของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นนักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาปจจัย
ตางๆ ซ่ึงจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยแบงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมของผูบริโภคออกเปน 2 ประการ ไดแก (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538:19) 

1.  ปจจัยภายใน เปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการแสดงออก ซ่ึง
มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตาง ๆ โดยท่ีปจจัยภายในประกอบไปดวย 

1.1  ความจําเปน ความตองการ ความปรารถนา ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของความตองการ
ในการใชสินคาหรือบริการ 

1.2  แรงจูงใจ เม่ือบุคคลเกิดปญหาทางการหรือในจิตใจข้ึนเขาก็จะเกิดแรงจูงใจใน
การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น 

1.3  บุคลิกภาพ เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาข้ึนมาจาก ความคิด 
ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจตาง ๆ 

1.4  ทัศนคติ เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคล 
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1.5  การรับรู เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระทําของ
บุคคลอ่ืน 

1.6  การเรียนรู เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรูและ
ประสบการณของแตละบุคคล ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงและคงอยูในระยะท่ีคอนขางยาวนาน 

2.  ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมรอบตัวบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลตอ
ความคิดและความพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 6 
ประการ ไดแก 

2.1  สภาพเศรษฐกิจเปนส่ิงท่ีกําหนดอํานาจซ้ือของผูบริโภค 
2.2  ครอบครัว การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความ

แตกตางกัน 
2.3  สังคม เพื่อการยอมรับเขาเปนสวนหน่ึงของสังคม เรียกวา กระบวนขัดเกลาทาง

สังคม ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยมของสังคม และความเช่ือ 
2.4  วัฒนธรรม เปนวิถีการดําเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวาดีงามและยอมรับปฏิบัติมา 

เพื่อใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมเพ่ือการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม 

2.5  การติดตอธุรกิจ หมายถึง โอกาสท่ีผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคาหรือบริการนั้น ๆ
สินคาตัวใดท่ีผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอย ๆ ก็จะมีความไววางใจและมีความยินดีท่ีจะใชสินคา
นั้น 

 2.6 สภาพแวดลอม การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ัวไป เชน ความปรวนแปรของ
สภาพอากาศ การขาดแคลนนํ้าหรือเช้ือเพลิง สงผลใหการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป
ดวยเชนกัน  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทองเท่ียว 
ชีวานันท วุฒิพันธ, พัชยา ขอเพิ่มกลาง และสุพรรณตรี อุปอาต (2549: 13-15) ไดแบง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทองเท่ียวออกเปน 5 ประเภทคือ 
1.  ปจจัยทางประชากรศาสตร (demographic factor) นักทองเท่ียวที่เดินทางมาจากกลุม

ประเทศที่มีประชากรมากๆการแสดงออกของนักทองเท่ียวโดยมากแลวจะแตกตางจากนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาจากประเทศท่ีมีประชากรนอยๆเชน นักทองเท่ียวจากประเทศจีน ซ่ึงมีประชากรมากเปน
อันดับหนึ่งของโลกคือกวา 1พันลานคน ผูท่ีสามารถมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดีเพียงพอในการเดินทาง
ทองเท่ียวตางประเทศได ยอมเปนกลุมท่ีอยูในระดับกลางถึงระดับสูงในสังคม การแสดงออกทาง
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พฤติกรรมตางๆ ยอมแตกตางหรือตรงกันขามกับนักทองเท่ียวจากประเทศสิงคโปรซ่ึงมีประชากรอยูท่ี
ประมาณหกลานคน เปนตน 

2.  ปจจัยทางเทคโนโลยี (technology factor) ปจจัยทางเทคโนโลยีไดแกปจจัยในการ
ผลิตสินคา หรือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวรวมถึงการใหการบริการดานความสะดวกสบายตอ
นักทองเท่ียวดวย เชนเทคโนโลยีทางการส่ือสารไดแก ระบบการจอง สํารองท่ีนั่งบนเครื่องบิน การ
ออกบัตรโดยสารของสายการบินตางๆ ซ่ึงใชระบบคอมพิวเตอร ท่ีเรียกวา CRS (computer 
reservation system) สงผลถึงความสะดวกสบายรวดเร็ว นักทองเท่ียวยอมมีความม่ันใจและแสดงถึง
ความม่ันคงของผูใหบริการดวย 

3.  ปจจัยทางการเมือง (political factor) ปจจัยทางการเมืองเปนปจจัยท่ีกระทบตอ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยเฉพาะตอนักทองเท่ียวดวยเหตุท่ีนักทองเท่ียวโดยมากเดินทางทองเท่ียว
ดวยเหตุผลหลักคือการพักผอนหยอนใจ ดังนั้น นักทองเท่ียวยอมไมนิยมท่ีจะเดินทางไปในแหลง
ทองเท่ียวท่ีเกิดปญหาทางการเมือง เชนประเทศอิสราเอลท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามมาก อีกท้ังยัง
มีศาสนสถานท่ีสําคัญทางศาสนาคริสต ท่ีนักแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยี่ยมชมแตก็เกิดปญหาทางดาน
การเมืองอยูตลอดเวลา ทําใหไมเกิดความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางไปทองเท่ียวหรือไป
แสวงบุญ ดวยเหตุผลท่ีวานักทองเท่ียวไมทราบวาจะเกิดปญหาข้ึนเม่ือใด และมีเหตุการณกอ
วินาศกรรมของชาวปาเลสไตสตลอดเวลา ทําใหปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาไปในอิสราเอลมี
จํานวนไมมากนัก 

4.  ปจจัยทางเศรษฐกิจ (economic factor) เศรษฐกิจนับเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการ
ทองเท่ียวและบงบอกพฤติกรรมของนักทองเท่ียวแตละชาติไดดวย หากนักทองเท่ียวกลุมใดท่ีเดินทาง
มาจากประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี เชน นักทองเท่ียวชาวญ่ีปุน มักถูกจัดอยูในอันดับตนๆท่ีเปน
ท่ีตองการของเกือบทุกประเทศ การแสดงออกดานพฤติกรรมการใชจายจะใชไปในทุกๆดาน เชน ดาน
ท่ีพัก ดานอาหารดานนันทนาการ ดานทองเท่ียว ดานการซ้ือของที่ระลึก จะเลือกใชบริการอยูใน
โรงแรมหรือแหลงทองเท่ียวระดับสูง เปนตน ตรงกันขามหากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกลุม
ประเทศท่ีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีไมคอยดี การแสดงออกของนักทองเท่ียวยอมถูกจาํกดัศักยภาพในการ
เดินทางทองเท่ียวแตละคร้ังก็จะใชจายในระดับกลางถึงตํ่า 

5.  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural factor) ปจจัยดานนี้นับวามีผลกระทบ
มากตอการแสดงออกของพฤติกรรมนักทองเท่ียวเพราะนักทองเที่ยวถูกปจจัยทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมหลอหลอมมาตลอด และถายทอดออกมาเปนทัศนคติของกลุมคนเหลานั้น ทัศนคติและ
วัฒนธรรมของทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งจะเปนตัวกําหนดรสนิยมและคานิยมในการเดินทาง การซ้ือ
สินคา การเดินทางทองเท่ียวของคนกลุมนั้นๆ ซ่ึงมีผลตอการปรับปรุงผลิตภัณฑการทองเท่ียวจะอยูใน
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ระดับใดและรูปแบบใดดังนั้น นักการตลาดจึงจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยดังกลาวขางตน ท่ีทําให
พฤติกรรมนักทองเท่ียวเปล่ียนแปลงไป อันเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่ยากจะควบคุมได เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาด การทองเที่ยวเชิงนิเวศประเภทเดินปาศึกษาธรรมชาติใน
จังหวัดพังงา 

ปจจัยดึงดูดท่ีทําใหอยากเดินทางทองเท่ียว 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ( 2548: 121-122) ไดกลาวถึงปจจัยจูงใจสําคัญท่ีกระตุนใหคนท่ัว

โลกเดินทางทองเท่ียวในสถานท่ีตาง ๆ ตามตองการในวาระตาง ๆ กันมี 8 ประการคือ 
1.  ความตองการผจญภัย เม่ือมีกิจกรรมทองเที่ยวใหมๆ เกิดข้ึน ไมวาจะเปนการลองแพ   

ปนเขา ข่ีชาง เปนตน ยอมมีการประชาสัมพันธทําใหคนอยากลองผจญภัยกับกิจกรรมทองเท่ียวใหมๆ 
เหลานั้น 

2.  ความตองการคนพบส่ิงใหมๆ ดวยตัวเอง ถามองใหลึกจะเห็นไดวาการเดินทางเปน
การทําลายความจําเจในชีวิตประจําวัน โดยออกเดินทางไปคนหาส่ิงแปลกใหมในชีวิต โดยเฉพาะวัย
หนุมสาวสมัยใหมมีความอยากรูอยากเห็นท่ีจะไดพบสงแปลกใหมเชน การเดินทางไปทองเท่ียวใน
ท่ีตางๆ จะไดพบเห็นส่ิงท่ีตน ไมเคยพบเห็นมากอน เปนตน 

3.  ความตองการคุณคาในการเดินทางทองเท่ียว เปนผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเดินทาง
ทองเท่ียว ซ่ึงผูเดินทางทองเท่ียวจะรูสึกถึงความสนุกสนานหรือความประทับใจในขณะท่ีทองเท่ียว
แตละคร้ัง โดยปกติผูเดินทางทองเท่ียวตองการไดรับความสนุกสนานตื่นเตน หรือประทับใจจาก
การเดินทาง เทากับเกิดความคุมคา ในการเดินทางหรือมีคุณคาเปนกําไรชีวิตในการทองเท่ียว 

4. ความตองการคนควาทางวัฒนธรรม จะเห็นวาการเดินทางทองเที่ยวเปนการเรียนรู
วัฒนธรรมของประเทศท่ีตนไปเท่ียว เชนประเพณีเทศกาล พิธีการตาง ๆ หรือศาสนาท่ีแตกตางกัน
ทําใหเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึง เกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้น นอกจากนี้ยังไดศึกษา 
ภาษาตางประเทศท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียวอีกดวย 

5. ความตองการเห็นความเปนอยูของเพ่ือนรวมโลก คนท่ัวไป มีความตองการเห็นความ
เปนอยูของเพื่อนรวมโลกวา ผูท่ีอยูในประเทศท่ีรํ่ารวยกับในประเทศท่ียากจนมีความเปนอยู 
แตกตางกันอยางไร หรือผูท่ีอยูประเทศในเขตหนาวกับในเขตรอน มีความเปนอยูแตกตางกัน
อยางไรนอกจากนั้นยังตองการเท่ียวชมส่ิงกอสราง สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของคนในทองถ่ิน 

6. ความตองการในการยอมรับของสังคม ผูเดินทางทองเท่ียวจะเกิดความพอใจมาก ถา
คนท่ีเขากําลังติดตอหรือคนท่ีเขาทําความรูจัก ยอมรับนิสัยบางอยางของเขา บอยคร้ังท่ีนักทองเท่ียว
มีความรูสึกเหมือนคนแปลกหนา ทําใหเขาตองเลือกเดินทางไปทองเท่ียวในประเทศท่ีเขารูสึกวา 
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เปนท่ีช่ืนชอบ และไดรับการยอมรับตัวเขา ซ่ึงเปนไปตามทฤษฏีการจูงใจของ Abraham H. Maslow 
ท่ีวามนุษยมีความตองการที่จะไดรับการยกยองและยอมรับในสังคม 

7.  ความตองการภาคภูมิใจ การท่ีคนตองการเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตาง ๆ
เนื่องจากตองการใหผูอ่ืนเห็นวาตนไดไปทองเท่ียวสถานท่ีแปลก ๆ แตกตางจากผูอ่ืน ยิ่งเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวที่ญาติมิตรของเขายังไมเคยไป ก็จะเปนขอพิสูจนวาไดไปกอนญาติมิตร ถือวาเปนความ
ภาคภูมิใจของตนในเชิงการทองเท่ียว ญาติมิตรอาจจะมาขอคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีเขา
ไดไปมา 

8.  ความตองการยกฐานะและเกียรติภูมิการที่ไดมีโอกาสเดินทางไปทองเท่ียว ไมวาจะ
ไปเพ่ือวัตถุประสงคใด เชนทําธุรกิจเขารวมประชุม แขงขันกีฬา ประกอบศาสนกิจ เยี่ยมญาติมิตร
เปนตน ลวนแตทําใหผูเดินทางไปทองเท่ียวเปนคนมีเกียรติในสังคม อันเปนการยกฐานะและ
เกียรติภูมิของตนใหสูงข้ึนดวย 

ปจจัยดึงดูดท่ีทําใหไมอยากเดินทางทองเท่ียว 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 123-124) กลาวถึงมูลเหตุ หรือปจจัยท่ีไมจูงใจใหอยาก

เดินทางทองเท่ียวหรือไมมีความคิดท่ีจะไปทองเท่ียวท่ีใด พอจะสรุปได 6 ประการคือ 
1.  เสียดายเงิน เนื่องจากการเดินทางทองเท่ียวตองมีคาใชจายสูง จึงรูสึกเสียดายเงินท่ี

จะตองเสียไป หลายคนคิดวาเก็บเงินไวใชอยางอ่ืนท่ีจําเปนดีกวา 
2.  ไมมีเวลา มีคนจํานวนมากท่ีไมมีเวลาไปทองเท่ียวเนื่องจากไมสามารถทิ้งงานหรือ

ธุรกิจท่ีรับผิดชอบอยูได 
3.  ความรับผิดชอบทางครอบครัว คนท่ีมีบุตรเล็ก ๆ มักจะไมไดไปทองเท่ียวเพราะไมมี

ใครชวยเล้ียงดู แมวาจะสามารถนําบุตรรวมเดินทางไปดวยไดแตก็เกิดความไมสะดวกหลายประการ 
และบางคนท่ีไมนําบุตรเดินทางไปดวย ก็จะหวงกังวลถึงบุตร ทําใหไมมีความสุขในการเดินทาง
ทองเท่ียว 

4. ขอจํากัดทางรางกาย บางคนอาจมีสุขภาพไมแข็งแรง หรือมีความพิการสวนใดสวน
หนึ่งของรางกาย ทําใหไมสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ความชราภาพก็เปนอุปสรรคในการ
เดินทางดวยเชนกัน 

5.  ไมเกิดความสนใจในการเดินทางทองเท่ียวคือ ไมคิดและไมสนใจท่ีจะหาความ
สนุกสนานจากการทองเท่ียว ไมวาจะเปนการทองเท่ียวเพื่อชมความงามทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร หรือวัฒนธรรม 

6.  เกิดความกลัวไมปลอดภัยในการเดินทางทองเท่ียว บางคนกลัวในส่ิงท่ียังไมรูไมเห็น
ในตางแดนเชน กลัวอุบัติเหตุกลัวถูกหลอกลวง เปนตน ทําใหไมกลาเดินทางไปยังทองเท่ียวตางถ่ิน 
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สรุปแนวคิดปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปนองคประกอบท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  อาจมีปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก หรือท้ังสองปจจัยเปนองคประกอบท่ี
สงผลใหนักทองเท่ียวตัดสินใจเดินทาง นอกจากนั้นปจจัยตางๆ เชน การตองการความแปลกใหม  
ประสบการณจริง หรือแมกระท่ังการเสียดายเงิน การไมชอบการเดินทาง การกังวลเร่ืองความ
ปลอดภัย อาจเปนปจจัยท่ีสงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย
หรือไมก็ได 

ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 
1.  ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 
2.  ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของ

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
3.  ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีข้ึน 
4.  เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค      

ใหตรงกับชนิดของสินคาท่ีตองการ 
5.  ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน 

2.6.3   แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
จุดเร่ิมตนของแบบจําลองพฤติกรรมคือการมีส่ิงกระตุน ซ่ึงส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนจาก

ภายในหรือภายนอก โดยนักการตลาดตองใหความสนใจและใชเหตุผลจูงใจดานจิตวิทยาเขาไป
กระตุนความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค และผูบริโภคจึงมีการใตรตรองกับปจจัยตางๆ  แลวเกิดการ
ตอบสนองความรูสึกหรือการตัดสินใจของผูซ้ือ จึงกลาวไดวา แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค     
เปน S-R Theory เพราะจุดเร่ิมตนเกิดจากการมีส่ิงกระตุน (Stimilus) ใหเกิดความตองการกอนแลว
ทําใหเกิดการตองสนอง (Response ) แสดงดังรูปท่ี 2.10 

จากแบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภคสามารถอธิบายไดดังนี้ ส่ิงกระตุน (S=Stimulus)  
อาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside stimulus) และส่ิงกระตุนภายนอกรางกาย (Outside stimulus) ซ่ึง
นักการตลาดจะตองสนใจและจัดการส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนจึง
เปนส่ิงจูงใจท้ังท่ีเปนดานเหตุผลหรือดานอารมณส่ิงกระตุนภายนอกจึงประกอบดวยสองสวนคือ 

ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม
และตองจัดใหมีข้ึน ซ่ึงเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบดวยส่ิงกระตุน
ดานผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคที่ อยูภายนอก
องคกร ซ่ึงองคกรไมสามารถควบคุมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี 
(Technological) กฎหมายและการเมือง (Law and Political) และวัฒนธรรม (Cultural) เปนตน 

กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือที่
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะตัวตนและกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ 

ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซ้ือท่ีมีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ 
คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.10  แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 
ท่ีมา :  Kotler (1997: 172 อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 82) 
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2.6.4  การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเท่ียว 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาวากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมอยางไรใน

การดําเนินชีวิต  รวมถึงการตัดสินใจซ้ือและใชสินค าและบริการอย  างไร  ซ่ึงหลักการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือ หลัก 6W’s 1H ประกอบดวย Who?, What?, 
Why? , Who?, When?, Where? และ How?  ท่ีตองพิจารณาหลักตางๆ เกี่ยวกับตลาดเพื่อใหไดคําตอบท่ี
ตองการตามหลัก 7O’s (Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and 
Operations) ดังตอไปนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 30-32)  
 
ตารางท่ี 2.1 คําถามการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 
คําถาม (6 W’s และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target market ?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(occupants) ประกอบดวย 
ทางดาน 
(1) ประชากรศาสตร 
(2) ภูมิศาสตร 
(3) จิตวิทยาหรือ จิตวิเคราะห 

กลยุทธการตลาด (4P’s) ประกอบ 
ดวยกลยุทธดาน ผลิตภัณฑราคา 
การจัดจําหนาย และการสงเสริม 
การตลาดที่เหมาะสม และสามารถ 
สนองความพึงพอใจของกลุม 
เปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What does the consumer buy ?) 
 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
(objects) สิ่งที่ผูบริโภคตองการ 
จากผลิตภัณฑก็คือ ตองการ 
คุณสมบัติหรือองคประกอบ 
ของผลิตภัณฑ (product 
component) และความแตกตาง 
ที่เหนือกวาคูแขงขัน 
(competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (product 
strategies) ประกอบดวย 
(1) ผลิตภัณฑหลัก 
(2) รูปลักษณ ผลิตภัณฑ ไดแก 
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ 
บริการ คุณภาพลักษณะนวัตกรรม 
(3) ผลิตภัณฑควบ 
(4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑความ 
แตกตางทางการแขงขัน
ประกอบดวย ความแตกตางดาน 
ผลิตภัณฑ บริการ และภาพลักษณ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ)   

   
คําถาม (6 W’s และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
(Why does consumer buy ?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพ่ือ
สนองความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยาซึ่งตอง
ศึ กษ า ถึ งป จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พลต อ
พฤติกรรมการซื้อคือ 
(1) ปจจัยภายใน /ปจจัยทางจิตวิทยา 
(2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
(3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ 
(1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(2) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
ประกอบดวยกลยุทธการโฆษณา 
การขายโดยใชพนักงานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาว 
การประชาสัมพันธ 
(3) กลยุทธดานราคา 
(4) กลยุทธดานชองทางการจัด 
จําหนาย 

4. ใครมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจซื้อ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ 
(organizations) มีอิทธิพล 
ในการตัดสินใจซื้อประกอบดวย 
(1) ผูเริ่ม                (2) ผูมีอิทธิพล 
(3) ผูตัดสินใจซื้อ  (4) ผูซื้อ 
(5) ผูใช 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ 
โฆษณา และ(หรือ) กลยุทธการ 
สงเสริมการตลาด โดยใชกลุม 
อิทธิพล 
 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 
 

โอกาสในการซื้อ (occasions) 
เชน ชวงเดือนใดของป หรือ 
ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวัน 
ใดของเดือน 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ 
สงเสริมการตลาด เชน ทําการ 
สงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ 
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภค 
ไปทําการซื้อ (outlet) 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนายจะ 
ถูกนํามาใช โดยพิจารณาวาจะผาน
คนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
(How does the consumer buy?) 
 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(operation) ประกอบดวย การ 
รับรูปญหา การคนหาขอมูล 
การประเมินผลทางเลือก การ 
ตัดสินใจซื้อ และความรูสึก 
ภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ 
สงเสริมการตลาด เชน การ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ 
 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538)  
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จากตารางคําถามการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคสามารถอธิบายไดดังนี้ 
1.  ใครคือตลาดเปาหมาย (Who is target market?) วัตถุประสงคแรกในการศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภคก็เพื่อหากลุมท่ีใชสินคาหรือบริการหรือมีแนวโนมท่ีจะใชสินคาหรือบริการ
นั้นๆ ซ่ึงก็จะชวยใหทราบลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupant) ท่ีแทจริงของผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรม
ในการซ้ือและการใชของกลุมเปาหมาย  

2.  ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) วิเคราะหพฤติกรรมของตลาดเพ่ือทราบถึง
ความตองการที่แทจริงท่ีลูกคาตองการจากผลิตภัณฑหรือองคการ  

3.  ทําไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?)การวิเคราะหในหัวขอนี้จะชวยใหทราบถึง
เหตุผลท่ีแทจริง (Objectives) ในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา เพื่อสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
วางแผนจูงใจกลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือได  

4.  ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการตัดสินใจซ้ืออาจมี
บุคคลอ่ืนท่ีมีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท่ีทําหนาท่ีซ้ืออาจไม
ใชผูท่ีใชสินคาโดยตรง อาจใชรวมกันหลายคน อาจไมมีความรูเกี่ยวกับสินคามากนักจึงตองอาศัยผูรู
หรือกลุมของผูซ้ือเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การศึกษาถึงผูมีสวนรวมก็เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
จัดทําโปรแกรมทางการโฆษณาในการชวยกระตุนการตัดสินใจ ซ่ึงตองพิจารณาวาใชกลุมอางอิงใดใน
การเขาถึงกลุมผูใชหรือจะเขาถึงกลุมผูใชโดยตรงหรือถาเปนผลิตภัณฑท่ีผูซ้ือมีหนาท่ีในการตัดสินใจ
ใหกับผูใชธุรกิจอาจตองมุงเนนท่ีกลุมผูซ้ือเปนหลัก  

5.  ซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคาและ
บริการ ในแตละประเภทท่ีแตกตางกันตามโอกาสที่จะใช ดังนั้นการวิเคราะหโอกาสในการซ้ือของลูกคา 
(Occasion) จะชวยใหนักการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตใหเพียงพอ และเตรียมแผนการสงเสริม
การตลาดในรูปแบบและชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคาท่ีมีการบริโภคมากในบางฤดูกาล  

6.  ซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เพ่ือทราบถึงแหลงท่ีลูกคานิยมหรือสะดวกท่ี
จะไปซ้ือ (Outlet) เพื่อการบริหารชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม  

7.  ซ้ืออยางไร (How does the market buy?) เพ่ือทราบถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา 
(Operation) วามีข้ันตอนการซ้ืออยางไร ตั้งแตการรับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือลด
ปญหานั้นๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหาและตัดสินใจซ้ืออยางไร จะชวยใหธุรกิจมี
ขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมายใหมากท่ีสุด 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 97) ไดวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในชวงไมกี่ปท่ี
ผานมา พบวานักทองเท่ียวจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสําคัญอยู 4 ประการ คือ 
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1.  นักทองเท่ียวท่ีเคยชอบไปทองเที่ยวตามลําพัง หรือเฉพาะในกลุมครอบครัวจะ
เปล่ียนไปชอบการเดินทางทองเท่ียวกับกลุมอ่ืนแทน 

2.  นักทองเท่ียวท่ีเคยชอบใชบริการมัคคุเทศกจะเปล่ียนไปชอบใชหนังสือแนะนําการ
เดินทางทองเท่ียวแทน 

3.  นักทองเท่ียวท่ีเคยไดรับการจูงใจในการทองเท่ียวจากคําบอกเลาของญาติมิตรก็
เปล่ียนไปเปนไดรับการจูงใจจากการอานบทความท่ีเลาถึงการทองเท่ียวหรือภาพยนตรสารคดีเกี่ยวกับ
การทองเท่ียวแทน 

4.  นักทองเท่ียวท่ีเคยเนนการกินอยูท่ีหรูหราเปนจุดสําคัญในการทองเท่ียวก็เปล่ียนไปเปน
การกินอยูอยางธรรมดา แตเนนการหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินใหไดมากท่ีสุดแทน 

Abraham H. Maslow  เปนบุคคลแรกท่ีไดตั้งทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับความตองการและเปน
ท่ียอมรับกันอยางแพรหลายจนถึงทุกวันนี้ โดยทฤษฎีดังกลาวมีสมมติฐานท่ีตั้งไวดังนี้  

1.  มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมส้ินสุด แตส่ิงท่ีตองการน้ันข้ึนอยูกัยวาไดรับการ
ตอบสนองแลวหรือยัง ในขณะท่ีถาความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความตองการอยางอ่ืน
ก็จะเขามาแทนท่ีโดยไมมีท่ีส้ินสุด ตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย 

2.  ความตองการของมนุษยมีการลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย เม่ือความตองการ
ระดับตํ่าท่ีไดรับการตอบสนองแลว ความตองการที่สําคัญท่ีสุดหรือมากกวากอน และจะสนใจความ
ตองการท่ีมีความสําคัญรองลงมาในลําดับตอไป 

3.  มนุษยจะแสวงหาความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดหรือมากกวากอน และจะสนใจความ
ตองการท่ีมีความสําคัญรองลงมาในลําดับตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.11 แสดงลําดับข้ันความตองการพื้นฐานของมาสโลว 
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มาสโลว ไดอธิบายถึงลําดับข้ันความตองการพื้นฐานตามมี 5 ข้ัน ดังนี้ 
1.  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) ไดแก ความตองการในส่ิงท่ี

จําเปนตอรางกายและการดํารงชีวิต เชน น้ําดื่ม อาหาร อากาศ ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค 
การพักผอน ความตองการทางเพศ ฯลฯ ซ่ึงเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยและเปน
ส่ิงจําเปนท่ีสุดในการดํารงชีวิต ถาไมไดรับการตอบสนองชีวิตก็จะดํารงอยูไมได 

2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) ไดแก ความปลอดภัยตอรางกาย ชีวิต 
และทรัพยสิน เชน ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม อันตรายตางๆ จากการบริโภคและการ
เดินทางทองเท่ียว ความม่ันคงในการทํางาน และปรารถนาที่จะอยูในสังคมท่ีเปนระเบียบ 

3.  ความตองการไดรับการยอมรับในสังคม (Belonging / Social needs) ไดแก ความตองการ
ท่ีจะเขารวม การใหและไดรับความรัก ความเปนมิตร ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน หมูคณะ
และสังคม ตองการใหบุคคลอ่ืนยอมรับในความสําคัญของตน 

4. ความตองการที่ไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) ไดแก ความตองการมี
ช่ือเสียง มีความรู มีความสําเร็จ มีศักดิ์ศรี มีฐานะดี มีความเปนอิสระและเสรีภาพ อยูในความหรูหรา
เปนท่ีรูจักและไดรับการายกยองยอมรับ การนับถือจากบุคคลท้ังหลายในสังคม 

5.  ความตองการไดรับความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization needs) คือความ
ตองการพิเศษซ่ึงบุคคลธรรมดาสวนมากนึกอยากเปน อยากได แตไมสามารถหาได การท่ีบุคคล
ไดรับถึงความตองการข้ันนี้ก็จะไดรับการยกยองพิเศษ 

นอกจากความตองการ 5 ข้ันท่ีกลาวมาแลว มาสโลวยังไดเพิ่มความตองการ ซ่ึงมีความสําคัญ
ตอภาวะจิตใจมาก อีก 2 ข้ัน คือ 

1.  ความตองการที่จะไดรับทราบและเกิดความเขาใจ ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมแสวงหา
คําตอบ เพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็น 

2.  ความตองการความสวยงาม ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมแสวงหา สรางสรรค และธํารง
รักษาส่ิงสวยงาม ช่ืนชมส่ิงสวยงามท้ังท่ีเปนธรรมชาติ และศิลปะตามรสนิยมของตน 

จากทฤษฏีความตองการของ Maslow ดังกลาว ไดกําหนดลักษณะของส่ิงท่ีกระตุนท่ีทํา
ใหเกิดการทองเท่ียว ออกเปน 7 ประการ คือ (Dann, 1981) 

1.  การทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีทดแทนความตองการที่ขาดหายไป 
2.  สถานท่ีทองเท่ียวเปนส่ิงดึงดูดใจใหเกิดแรงกระตุนในการทองเท่ียว 
3.  ภาพลักษณ ทัศนคติของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสถานท่ีทองเท่ียว เปนส่ิงกระตุน 
4.  ขอมูลขาวสาร ส่ือประเภทตางๆ เปนส่ิงกระตุนทางการทองเท่ียว 
5.  วัตถุประสงคในการเดินทางเปนส่ิงกระตุนทางการทองเท่ียว 
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6.  ประสบการณทางการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเปนส่ิงกระตุนในการทองเท่ียว 
7.  ส่ิงกระตุนเปนส่ิงท่ีมีความหมายและกําหนดรูปแบบดวยตัวของมันเอง 

จึงกลาวไดวา  การทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีมนุษยใชตอบสนองความตองการ กิจกรรม
การทองเท่ียวที่เหมือนกันอาจตอบสนองความตองการที่แตกตางกันก็ได 

ทฤษฎีการจูงใจอีอารจี (E.R.G.  Theory)  
Clayton Alderfer (อางถึงในปวริศา สิทธิสาร, 2551) ไดเสนอ ทฤษฎีการจูงใจอีอารจี 

(E.R.G.Theory) วาดวยความตองการของมนุษยข้ึนมาเรียกวา ทฤษฎี E.R.G. (E =Existence Needs + 
R =Relatedness Needs + G =Growth Needs) ซ่ึงคลายคลึงกับทฤษฎีของมาสโลว แต แอลเดอรเฟอร
ไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 3 ดาน คือ 

1.  ความตองการดํารงชีวิต (Existence Needs) เปนความตองการที่ตอบสนองดวยปจจัย
ทางวัตถุ เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย เงินคาจาง และความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงรวมความตองการ
ข้ันท่ี 1 และ ความตองการข้ันท่ี 2 ท่ีเปนความตองการทางดานรางกายกับความตองการความม่ันคง
ปลอดภัย ของมาสโลวเขาไวดวยกัน 

2.  ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) เปนความตองการของบุคคลที่มี
มิตรสัมพันธกับบุคคลรอบขาง อาทิ กับสมาชิกในครอบครัว กับเพื่อนรวมงาน กับบุคคลที่ตนเองมี
ความสัมพันธดวย จึงเปนระดับความตองการท่ีใกลเคียงกับความตองการเปนสมาชิกของ สังคม 
และบางสวนของข้ันความตองการไดรับการยกยองนับถือตามทฤษฏีของมาสโลว แตแอลเดอเฟอร
เนนการตอบสนองความตองการดานความสัมพันธดวยการปฏิสัมพันธอยางเปดเผย ถูกตองและ
ซ่ือสัตยตอกันมากกวาดูท่ีความถูกใจซ่ึงใหความสําคัญนอยกวา ซ่ึงเปนรวมความตองการข้ันท่ี 3 
และ ความตองการข้ันท่ี 4 ท่ีเปนความตองการความรักและการเปนเจาของ กับความตองการการ
ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ของมาสโลวเขาไวดวยกัน 

3.  ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการสวนบุคคลสูงสุด
รวมถึงความตองการไดรับการยกยองและความสําเร็จในชีวิต ความตองการเจริญกาวหนาตาม
ทฤษฎีนี้ จึงสอดคลองกับทฤษฎีของมาสโลวในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความตองการความสําเร็จดังใจ
ปรารถนากับบางสวนของความตองการไดรับการยกยองนับถือในแงการไดรับความความสําเร็จ 
(Achievement) และไดรับผิดชอบ (Responsibility) 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา มนุษยมีความตองการ ความอยากได ความปรารถนา ท้ังดานรางกาย
และจิตใจ และตองการไดรับการตอบสนองท่ีเหมาะสมหรือจนกวาจะพึงพอใจ  ถาหากไมไดรับการ
ตอบสนองที่เหมาะสม จะเกิดความคับของใจไมสามารถปรับตัวไดหรืออาจทําใหไมสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได 
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2.7  แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 
2.7.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2545: 11) กลาววา ความพึงพอใจในการใหบริการเกิดจากกระบวนการ
ในการวางแผนและการบริหารแนวความคิด การตั้งราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด
สําหรับผลิตภัณฑบริการ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการและ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการได 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2543: 74) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหควาความรูสึกของ
คนเราท่ีสัมพันธกับระบบมโนทัศนท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน
ความรูสึกเลว พอใจ-ไมพอใจ สนใจ ไมสนใจ เปนตน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึงพอใจ ชอบใจ 

สรอยตระกูล อรรถมานะ (2545) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบหรือไมชอบ
ซ่ึงเปนผลจากการรับรูตามประสบการณของบุคคล ซ่ึงความพึงพอใจมีสวนเกี่ยวของกับความ
ตองการขอมนุษย ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนกอตอเม่ือความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง 

ปวริศา  สิทธิสาร (2551: 16) กลาววา ความพึงพอใจ เปนเจตคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ 
โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความพึงพอใจไดรับการตอบสนองโดยความรูทางบวกมากกวาทางลบ 
มีความรูสึกท่ีมีความสุข เม่ือไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและตามความพึงพอใจ ดังนั้น ความพึง
พอใจของผูมารับบริการ จึงเปนหัวใจของธุรกิจท่ีใหบริการ การสรางมาตรฐานในการใหบริการ จะทํา
ใหผู รับบริการเกิดความรูสึกท่ีดี รูสึกพึงพอใจประทับใจ และมีแรงจูงใจท่ีจะมาใหบริการอีก 
นอกจากนี้ยังแบงปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจได 2 แบบ คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดจากปจจัยเบ้ืองตน 
ไดแก ความพึงพอใจท่ีไดรับการตอบสนองความพึงพอใจข้ันพื้นฐาน เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย 
เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค และความพึงพอใจท่ีเกิดจากปจจัยระดับสูง ไดแก ความพึงพอใจท่ีไดรับการ
ตอบสนองความรูสึกภายใน เชน ความรูสึกรัก ชอบ โกรธ เกลียด เปนตน 

ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดให
ความจํากัดความไววาหมายถึง ความรูสึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย 
(Goals) ความตองการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman,1973) 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเปนผลมาจาก ความ
สนใจตางๆและทัศนคติท่ีบุคคลมีตอสิ่งนั้น (Good, 1973: 320) 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ (อางถึงในจิตตินันท เดชะคุปต,2543: 19) ไดใหความหมาย 
“ความพึงพอใจของผูรับ บริการ” ตามแนวคิดของนักการตลาดท่ีพบนิยามแบงเปน 2 นัย คือ  
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1.  ความหมายท่ียึดสถานการณการซ้ือเปนหลักใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนผล
ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินส่ิงท่ีไดรับภายหลังสถานการณการซ้ือสถานการณหนึ่ง  

2.  ความหมายที่ยึดประสบการณเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาเปนหลัก ใหความหมาย 
ความพอใจ เปนผลที่เกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลายๆ อยางท่ี
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรือกล าวอีกนัยหนึ่งวาความพึงพอใจ  
หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่ตรงกับความตองการ 
ของลูกคาอยางตอเนื่อง 

Mullins (1985) กลาวถึง ความพึงพอใจวาเปนทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ ใน
หลายๆมุมมอง เปนความสัมพันธระหวางความรูสึกและส่ิงๆตางๆเหลานั้น เปนสภาพที่ มี
ความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพ เกิด
จากมนุษยจะมีแรงผลักดันบางประการในตนเอง ซ่ึงตองการพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายน้ันๆ     
แลวจึงเกิดความพึงพอใจเปนผลสะทอนกลับไปยังจุดเร่ิมตนเปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12  แสดงการเกิดความพึงพอใจของบุคคุล 
 

ท่ีมา :  Mullins (1985) 
 

ความพึงพอใจของลูกคา ( Customer Satisfaction ) หมายถึงความรูสึกของลูกคาท้ังท่ีเกิด
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังหรือความ
ตองการของลูกคาและส่ิงของหรือผลิตภัณธนั้นๆ (อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546: 90)
โดยมีวิธีการติดตามและวัดผลความพึงพอใจของลูกคาได 4 วิธีดังนี้ 

1.  คําติเตียนและขอเสนอแนะ เปนการหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับสินคาหรือ
ผลิตภัณธและการดําเนินงานของบริษัท ปญหาเกี่ยวกับสินคา รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ 

2.  การสํารวจความรูสึกพึงพอใจ กรณีนี้จะเปนการสํารวจความพึงพอใจของลูกคซ่ึง
ดีกวาวิธีแรกเนื่องจากลูกคาสวนใหญมักไมคอยใหความรวมมือแลพเปล่ียนไปซ้ือสสินคาจากผูขาย

ความตองการ 
หรือความคาดหวัง 

แรงผลักดัน  
(พฤติกรรม / การกระทํา ) 

เปาหมาย 
 

ความพึงพอใจ  
( ผลสะทอนกลับ ) 
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รายอ่ืนแทน  ปนผลใหบริษัทเสียลูกคา  เคร่ืองมือท่ีใชมาก  คือการวิจัยตลาด  วิธีนี้จะตองมี
แบบสอบถามเพื่อคนหาความพึงพอใจลูกคา เชนการใหคะแนนความพึงพอใจ โดยถามวาลูกคา
ไดรับความพึงพอใจในสินคาหรือบริการหรือไม อยางไร ใหลูกคาระบุปญหาและสํารวจการซ้ือซํ้า 

3.  การเลือกซ้ือโดยกลุมเปาหมาย เปนการเชิญลูกคาท่ีคาดวาเปนผูซ้ือท่ีมีศักยภาพ โดย
ใหวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ในการซ้ือสินคาของบริษัทและของคูแขง พรอมท้ังระบุปญหาท่ีเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ 

4.  การวิเคราะหถึงลูกคาท่ีสูญเสียไป กรณีนี้ใชการวิเคราะหหรือสัมภาษณลูกคาเดิมท่ี
เปล่ียนไปใชสินคาอ่ืน เพื่อตองการทราบสาเหตุท่ีทําใหลูกคาเกิดการเปล่ียนแปลงการซ้ือ 

จากแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความ
รูสึกของบุคคล เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิง
หนึ่งในทางบวกอาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวัง หรือเกิดข้ึนก็ตอเม่ือส่ิงนั้นสามารถ ตอบสนอง
ความตองการใหแกบุคคลได โดยแตละบุคคลอาจระดับความพึงพอใจแตกตางกันเนื่องจากมีความ
ตองการทั้งภายในภายนอกแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการไดรับการตอบสนองความตองการนั้นๆ 
ในทํานองเดียวกัน หากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตยแลว ไดรับการตอบสนอง
ตามท่ีตนคาดหวังหรือมากกวาท่ีคาดหวังไว นักทองเท่ียวก็จะเกิดความพึงพอใจ นอกจากนั้นความพึง
พอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล 

 
2.8  แนวคิดการดําเนินธุรกิจและการสงเสริมการตลาด 

แนวคิดเกี่ยวกับดําเนินธุรกิจเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการตางๆ  
ใชเปนหลักในการคิดต้ังแตเร่ิมตนผลิต การจัดจําหนาย กระจายสินคาและบริการจนกระทั่งไดผล
กําไร ผูประกอบการฟารมสเตยแตละแหงอาจมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจแตกตางกัน 

2.8.1   แนวคิดการดําเนินธุรกิจ 
ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการของธุรกิจนับตั้งแตการผลิต การจําหนายสินคาและบริการ

ตามความตองการของผูบริโภค โดยไดรับกําไรเปนผลตอบแทน จากความหมายดังกลาวธุรกิจ จึงมี
สวนประกอบสําคัญ  ดังนี้ 

1.  การผลิต (Productions) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการผลิตวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป 
ซ่ึงรวมถึงการผลิตผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด เชน การผลิตผลิตผลตาง  ๆพืชไร ปาไม เหมืองแร เปนตน 

2.  การจัดจําหนาย (Distributions) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการขายสินคา 
ท้ังสินคาสําเร็จรูปจากผูผลิตใหผูบริโภคหรือสินคากึ่งสําเร็จรูป ใหแกธุรกิจที่ทําการผลิตสินคา
สําเร็จรูป 
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3.  การบริการ (Services) หมายถึง การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริกา เชน ธุรกิจ
โรงแรม กิจการขนสง หรือการประกันภัย เปนตน 

4.  กําไร (Profit) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการจะไดรับการดําเนินงานเปนผล
แตกตางระหวางรายไดของธุรกิจและคาใชจาย ซ่ึงเปนปจจัยจูงใจใหผูประกอบการสนใจดําเนินธุรกิจ 
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการยอมตองยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนดวย 

สวนการประกอบธุรกิจนั้น หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
สินคาและบริการ ตลอดจนการนําสินคาและบริการน้ันๆ จัดจําหนายใหกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย
ใหไดอยางท่ัวถึง  

เปาหมายของธุรกิจ  (Business  Goal) 
ผูประกอบการธุรกิจมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญพอสรุปได  คือ 
1. เพื่อมุงหวังผลกําไร กําไรจะเปนผลตอบแทนกลับคืนใหกับเจาของกิจการท่ีไดลงทุน

ในการดําเนินธุรกิจ ในการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ สนองความตองการของผูบริโภค 
2. เพื่อมุงหวังท่ีจะทําใหกิจการอยูรอด เจาของกิจการเม่ือไดลงทุนดําเนินการตางมุงหวัง

ใหกิจการดําเนินงานตอไปอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก หรือปดกิจการ แตสามารถผลิตสินคาและ
บริการตางๆใหกับผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง 

3.  เพ่ือมุงหวังความเจริญเติบโต กิจการนอกเหนือจากการบริหารงานใหกิจการอยูรอด
แลว กิจการยังตองการความเจริญกาวหนา มีการเพ่ิมขยายขอบเขตการดําเนินงาน มีการผลิตสินคา
ใหม ๆ ออกสูตลาด ขยายสาขา เพ่ิมการลงทุนในธุรกิจใหม ทําใหกิจการมีฐานะและสินทรัพยของ
กิจการมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

4.  เพื่อมุงหวังสนองความรับผิดชอบตอสังคม การประกอบธุรกิจผูประกอบการจะตอง
มีความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังสังคมภายในและสังคมภายนอกกิจการ เชน มีความรับผิดชอบตอผู
ถือหุน พนักงาน ลูกคา ส่ิงแวดลอมตางๆ แหลงชุมชน ฯลฯ ไมเอารัดเอาเปรียบหรือสรางปญหา
ใหกับสังคมดังกลาว 

กลาวโดยสรุป ในการดําเนินงานของธุรกิจของแตละธุรกิจนั้นตางหวังท่ีจะจําหนาย
สินคาและบริการแกผูบริโภค โดยมีผลกําไรอยูในระดับท่ีพึงพอใจ และไมวาจะมากหรือนอยแตก็
สามารถทําใหกิจการอยูรอด และมีความเจริญเติบโต โดยมีการคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ซ่ึงการดําเนินธุรกิจแบบฟารมสเตยก็มีเปาหมายของธุรกิจเชนกันท้ังนี้ข้ึน 
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ประเภทของธุรกิจ  (Types of Business) 
ประเภทของธุรกิจ สามารถจัดแบงไดตามลักษณะของการดําเนินงานได 3 รูปแบบใหม ๆ  คือ 
1.  การพาณิชย (Commerces) หมายถึง การดําเนินการดานการซ้ือขายแลกเปล่ียนรวมทั้ง

กิจการขายปลีก(Retail) การขายสง(Wholesale) กิจการคลังสินคา(Warehousing) การขนสง 
(Transporting) การประกันภัย (Insurancing) การธนาคาร (Banking) 

2.  การอุตสาหกรรม (Industry) หมายถึง การดําเนินการผลิตสินคาและบริการ (Goods and 
Service) สินคาและบริการที่มีการผลิตข้ึนไดแก สินคาอุปโภคบริโภค (Consumer’s Goods)  คือสินคาท่ี
ผูนําไปใชในการอุปโภคบริโภคไดทันที สินคาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ สินคากึ่งสําเร็จรูป คือสินคาท่ีจะ
นําไปอุปโภคทันทียังไมได แตจะตองถูกตําไปใชในการผลิตสินคาและบริการชนิดอ่ืนตอไป 

การอุตสาหกรรมอาจแบงแยกออกเปนประเภทตาง ๆได คือ 
2.1  Genetic Industry หมายถึง ธุรกิจประกับการเกษตร การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว 
2.2  Extratic Industry หมายถึง ธุรกิจท่ีนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช เชน การทํา

เหมืองแร การประมง การปาไม 
2.3  Manufacturing Industry หมายถึง ธุรกิจท่ีนําเอาวัตถุดิบตาง ๆ (Raw Material) 

มาประกอบกันเปนสินคาสําเร็จรูป (Finished Goods) 
2.4  Construction Industry หมายถึง ธุรกิจท่ีดําเนินการการกอสราง อาคารบานเรือน ถนน  
2.5  Analytical Industry หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีนําเอาวัตถุอยางเดียวมาใชเพื่อผลิต

สินคาหลายประเภท ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมกล่ันน้ํามัน 
2.6  Synthetic Industry หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคา  ซ่ึงตองใชวัตถุดิบและ

วัสดุหลายๆ อยางมาใชประกอบกัน  เชน  อุตสาหกรรมทอผา 
3.  การบริการ (Service หมายถึง การดําเนินการดานการใหบริการแกผูซ้ือไดแก กิจการ

โรงแรม โรงภาพยนต การทองเท่ียว ธนาคาร การขนสง เปนตน 
ปจจัยการผลิต  (Factors of Production) 
ปจจัยการผลิต คือ ทรัพยากรท่ีธุรกิจจําเปนตองใชในการผลิตสินคาหรือบริการ ในอดีต

ท่ีผานมาปจจัยการผลิตจะมุงเนนปจจัย 4 สวนท่ีสําคัญ คือ แรงงาน เงินทุน ผูประกอบการและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แตในปจจุบันไดเพิ่มปจจัยการผลิตอีกปจจัยหนึ่ง คือทรัพยากรทางดานขอมูล
ขาวสาร ท้ังนี้เนื่องจากปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการใชฐานขอมูลในการดําเนินงาน เชน การซ้ือขาย
สินคาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Commerces) ปจจัยการผลิตดังกลาวประกอบดวย 
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1.  แรงงาน (Laber) เปนปจจัยทางดานแรงงานท่ีธุรกิจนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงใน
ปจจุบันเรียกวา ทรัพยากรมนุษย (Human Resources) เนื่องจากเปนปจจัยท่ีทํางานใหธุรกิจท้ังดาน
กายภาพและทางดานสติปญญา นับไดวาเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญท่ีสุดในการผลิตสินคาหรือบริการ 

2.  เงินทุน (Capital) ธุรกิจจําเปนตองมีเงินทุนในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนการซ้ือ
ทรัพยากรตางๆ ใชในการวาจางแรงงาน ใชในการลงทุนซ้ือสินทรัพยตาง ๆ และใชเปนคาใชจายใน
การดําเนินงาน ถาเปนธุรกิจขนาดยอมเงินลงทุนของธุรกิจมักมาจากเจาของธุรกิจ สวนธุรกิจขนาด
ใหญเงินลงทุนของธุรกิจมาจากการขายหุนของกิจการ และเงินทุนของกิจการอีกสวนหนึ่งจะไดมาก
จากผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

3.  ผูประกอบการ (Enterpreneurs) เปนผูริเร่ิมและลงทุนในการดําเนินงาน โดยจะเปนผู
มองหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ โดยยอมรับภาระความเส่ียวจากการดําเนินงาน และใช
ความสามารถทางดานการจัดการเพ่ือใหธุรกิจนั้นประสบผลสําเร็จ เจริญเติบโตกาวหนา 

4.  ทรัพยากรทางดานกายภาพ (Physical Resources) เปนทรัพยากรที่มีตัวตนสัมผัสได
และธุรกิจมีไวใชในการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบไปดวย ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบโรงงาน
สํานักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองจักรอุปกรณตาง ๆ 

5.  ทรัพยากรทางดานสารสนเทศ (Information  Resourse) การผลิตสินคาในปจจุบัน
ทรัพยากรทางดานสารสนเทศนับวา เปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง เนื่องจากทางดาน
สารสนเทศนับวา เปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง เนื่องจากระบบสังคมปจจุบันเปนสังคม
ขอมูลขาวสาร (Information  Society) การดําเนินงานของธุรกิจตองทันตอเหตุการณ ผูบริโภคหรือ
ลูกคามีการใชเทคโนโลยี เชน  คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต มีการซ้ือขายสินคาทางอีเล็กทรอนิกส     
(E-Commerces) มีการติดตอซ้ือชายระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) เปนตน 

การจัดการการดําเนินงานของธุรกิจ 
การจัดการการดําเนินงานของธุรกิจในปจจุบัน จะเนนการวางแผนเชิงกลยุทธมากข้ึน 

เนื่องจากธุรกิจการแขงขันท่ีมากรุนแรงข้ึน การแสวงหากความไดเปรียบทางการแขงขันเปนเร่ือง
จําเปน ในการวางแผนกลยุทธผูบริหารจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญ  คือ 

1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Environment Analysis) ซ่ึงจะวิเคราะห
สภาพแวดลอม ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในธุรกิจ เชน การประเมินสถานะทางธุรกิจ ท้ังใน
เร่ืองของนโยบาย ทรัพยากร หนาท่ีตาง ๆ ภายในธุรกิจ การจัดโครงสรางองคการ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน จะทําใหถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ของธุรกิจได 
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1.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรจะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ท่ัว ๆไป ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เชน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอม ปจจัยดังกลาวอาจจะเปนโอกาส (Opportunity) หรือเปนอุปสรรค (Threats) ตอธุรกิจ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจท้ังสภาพภายในธุรกิจ   และสภาพแวดลอมภายนอก หรือท่ีเรียกวา 
การวิเคราะห SWOT นั่นเอง ธุรกิจจะตองวิเคราะห SWOT เพื่อท่ีจะไดทําการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ 
และกลยุทธของธุรกิจไดอยางเหมาะสม 

2.  การกําหนดเปาหมาย (Goals) ภายหลังจากผูบริหารธุรกิจไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกธุรกิจแลว ผูบริหารจะไดทําการกําหนดเปาหมายของธุรกิจได เปาหมายของ
ธุรกิจ คือ จุดมุงหมายท่ีธุรกิจจะบรรลุถึงองคการและผูบริหารจะใชเปาหมายวัดความสําเร็จ หรือ
ลมเหลวจากการดําเนินงาน 

การกําหนดเปาหมายขององคการนั้น จะข้ึนอยูกับขอกําหนด หรือภารกิจ (Mission) ของ
องคการที่ผูบริหารจะกําหนดไว ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีวิสัยทัศน (Vision) ท่ีกวางไกล เพื่อท่ีจะได
กําหนดภารกิจของกิจการไดอยางเหมาะสม เปาหมายของธุรกิจอาจใชเกณฑเร่ืองระยะเวลากําหนด
ก็ได เชน เปาหมายระยะทาง (สวนใหญเกินกวา 5 ป) เปาหมายระยะปานกลาง (ประมาณ 1-5 ป) 
และเปาหมายระยะส้ัน (ไมเกิน 1 ป) 

3.  การกําหนดกลยุทธของกิจการ (Strategy) กลยุทธเปนวิธีการที่ผูบริหารจะใชในการ
ดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย การกําหนดกลยุทธของกิจการ แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

 3.1  กลยุทธระดับกิจการ(Corporate Strategy) เปนการมองภาพรวมของกิจการวา 
ธุรกิจใดของกิจการ ควรจะมีการขยายงาน รักษาระดับหรือตัดทอนลง เพื่อจะไดจัดสรรทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนการระบุกลยุทธท่ีธุรกิจตางๆ ของ
กิจการท่ีมีอยู จะใชวิธีการใดในการแขงขันกับคูแขงขัน เชน การใชกลยุทธทางดานตนทุน กลยุทธ
การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ และกลยุทธการมุงเนนเฉพาะ เปนตน 

 3.3  กลยุทธระดับหนาท่ี  (Functional Strategy) เปนการระบุกลยุทธตามหนาท่ีทาง
ธุรกิจ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหกับแตละธุรกิจ เชน กลยุทธทางดานการตลาด กลยุทธทางดาน
การผลิต กลยุทธทางดานการเงิน และกลยุทธทางดานทรัพยากรมนุษย เปนตน 

ภายหลังจากผูบริหารไดกําหนดกลยุทธแลว ผูบริหารจะไดมีการจัดทําแผน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน เชน แผนเชิงกลยุทธ (Strategy Plan) ซ่ึงจะเปนแผนท่ีเกี่ยวของกับการ
ตัดสินในเร่ืองท่ีมีลําดับความสําคัญมากๆ เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
ธุรกิจตาง ๆ เปนตน 
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2.8.2 ความหมายการตลาดและการสงเสริมการตลาด 
สวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือสําคัญทางการตลาด ซ่ึงบริษัทหรือองคกรนํามาใช

ปฏิบัติเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายเพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา สวนประสมทางการตลาดถือเปนหัวใจสําคัญ การดําเนินงานของกิจการจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการปรับปรุงและความสัมพันธท่ีเหมาะสมของสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดเราถือวาเปนปจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมได สามารถที่จะเปล่ียนแปลง
หรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเพื่อทําใหกิจการดําเนินอยูได ดังนั้นสวนประสมทาง
การตลาด จึงหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงธุรกิจแตละแหงจะใชรวมกันเพื่อตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจกลุมลูกคาเปาหมาย (Kotler, 2002: 577-605)  

Stanton and Futrell (อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539) ใหความหมายของการตลาดไว
วา เปนกิจกรรมของธุรกิจท่ีกําหนดข้ึนเพื่อวางแผนดานราคา การสงเสริมการตลาด การจัดจหนาย 
คุณาผลิตภัณฑ การบริการ และความคิดไปยังตลาดเปาหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
ความหมายนี้ แสดงใหเห็นถึง กิจกรรมท่ีทําใหคุณคาของสินคาและบริการเคลื่อนยายไปยังลูกคา
หรือผูบริโภค โดยมีเคร่ืองมือท่ีสําคัญทางการตลาด 4 ประการซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด หรือท่ีเรียกส้ันๆวา 4P’s โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 

Pride and Ferrell (1993) กลาวถึงบทบาทของการสงเสริมการตลาดไววา การสงเสริม
การตลาดมีบทบาทในการติดตอส่ือสารระหวางผูขายหรือเจาของธุรกิจ ไปสูลูกคาท่ีเปนตลา
เปาหมายท้ังรายเดียวหรือรายกลุมหรือองคกรโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อเปนการใหขอมูลขาวสารแกลูกคา และลูกคาท่ีมุงหวังไดทราบวาขณะนี้ผูขายหรือ
ธุรกิจมีผลิตภัณฑท่ีลูกคาตองการและวางจําหนายแลวในตลาด และลูกคาหรือผูบริโภคหาซ้ือไดจากท่ีใด 

2.  เพื่อชักชวน โนมนาวจิตใจลูกคา โดยการแจงใหทราบถึงประโยชน หรือขอดี เพื่อให
ลูกคาตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

3.  เพื่อเปนการจูงใจ และสรางความม่ันใจใหแกลูกา ในการตัดสินใจซ้ือและซ้ือซํ้า 
2.8.3  สวนประสมทางการตลาด 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2546: 4) ไดกลาวถึงองคประกอบหรือสวนประสมทางการตลาด 
(marketing mix) ของอุตสาหกรรมทองเท่ียววา มักมีองคประกอบหลายๆ อยางท่ีผูประกอบธุรกิจใช
เปนเคร่ืองมือหรือกลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมหรือพัฒนาได (4P’s) และปจจัยทางการ
ตลาดท่ีควบคุมไดยากหรือควบคุมไมได (นอกเหนือจาก 4P’s) เพ่ือธุรกิจการทองเท่ียวประสบ
ความสําเร็จ  
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บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กลาวถึงสวนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว ประกอบดวย 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาและบริการทุกอยางท่ีผูประกอบธุรกิจเสนอขาย
ตอนักทองเท่ียว การพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีการลงทุนท้ังภาครัฐและ
เอกชนโดยภาครัฐจะเปนผูลงทุนในการพัฒนาสรางคุณภาพของทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีอยู พรอมท้ัง
พยายามแสวงหาและพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวใหม ๆ ใหเกิดข้ึน ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากร
ทองเท่ียว อีกท้ังรัฐบาลจะตองลงทุนสรางโครงสรางพ้ืนฐานในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวดวยสําหรับ
ภาคเอกชนก็มีการลงทุนดานบริการทางการทองเท่ียว เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว 
เชน การลงทุนในการประกอบธุรกิจการขนสง ท่ีพักแรม อาหาร บริการนําเท่ียวและการจําหนาย
สินคาท่ีระลึก เปนตน 

ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวจะประกอบดวย ทรัพยากรทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ทางการทองเท่ียว และภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว โดยตองเขาใจผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
ของตนเองวาเปน ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวประเภทใด มีเอกลักษณเฉพาะอยางไรเพ่ือจะได
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว เปน
สวนประสมท่ีสําคัญของสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวในตลาดทองเท่ียวมีเปาหมายท่ีจะ
ซ้ือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวตามความตองการของตน  นอกจากนี้ยังตองตระหนักดวยวา
ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของตนอยูในชวงใดของวัฎจักรผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวซ่ึงมีอยู 4 
ข้ัน คือ ข้ันแนะนํา ข้ันเติบโต ข้ันเติบโตเต็มท่ี ข้ันเส่ือมโทรม 
เพราะในชวงของวัฎจักรผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวนั้นตองพัฒนาสวนประสมทางการทองเท่ียวท่ี
แตกตางกันไป 

2.  ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคาและบริการท่ีเสนอขายตอลูกคาโดยการกําหนด
ราคาผลิตภัณฑ มีอยู 2 วิธี ไดแก 

2.1  การกําหนดคาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวตามตนทุนบวกกําไร ในการกําหนดค
าผลิตภัณฑทางการทองเท่ียววิธีนี้ จะตองคํานวณหาตนทุนท้ังหมดในการผลิต ผลิตภัณฑทาง    การ
ทองเท่ียวเสียกอนแลวจึงบวกกําไรท่ีตองการเขากับตนทุน สวนจะบวกกําไรไดมากนอยเพียงใดก็
ข้ึนอยูกับสภาพการแขงขันในตลาด 

2.2  การกําหนดคาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวตามผูประกอบการอ่ืน ซ่ึงการ
กําหนดคาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวตามวิธีนี้มีเหตุสําคัญอยู 3 ประการคือ 

      2.2.1  ผูผลิตดานผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวยังไมรูจักสภาพของตลาดดีพอ  เช
นไมทราบวาจะมีนักทองเท่ียวมาใชบริการมากนอยเพียงใด เปนตน 
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2.2.2  ผูผลิตดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ไมสามารถคํานวณตนทุนของ
ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีแทจริงได 

2.2.3  ผูผลิตดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ไมตองการแขงขันดานราคา     
จึงกําหนดคาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวเทากับผูผลิตรายอ่ืน ราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวใน
การพิจารณาวาจะกําหนดราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเทาไรจึงจะเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
สภาพการแขงขันวามีมากนอยแคไหน มีความรุนแรงเพียงใด ความสามารถทําใหผลิตภัณฑทางการ
ทองเท่ียวของตนตางจากคูแขงขันแค ไหน และตลาดทองเท่ียวเปาหมายมีความรูสึกไวตอการ
เปล่ียนแปลงราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเพียงใด ปจจุบันนี้นักการตลาดทองเท่ียวพยายาม
หลีกเล่ียงการแขงขันดานราคาแตจะแขงขันดานบริการและภาพลักษณมากข้ึนเพื่อสรางความ
แตกตางทางกายภาพหรือทางจิตวิทยาใหแกผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว  

3.  ชองทางการจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการหรือชองทางจําหนายสินคาและ
บริการไปใหถึงลูกคาโดยรวดเร็วและสะดวกท่ีสุด เชน จัดจําหนายโดยตัวแทนบริษัทจําหนาย เปนตน 
อยางไรก็ดีการเขาถึงผลิตภัณฑอยางสะดวกและรวดเร็วของผูบริโภคทําใหมีโอกาสทางการตลาดมาก
ข้ึนดวย (รัชเขต วีสเพ็ญ, 2548) การจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ มี 2 แบบ คือ 
  3.1  การขายตรง เปนชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวจากผูผลิต
ไปยังนักทองเท่ียวโดยตรง โดยมีสํานักงานขายของผูผลิต ทําการจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
และอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ขอดีของการขายตรงคือ มีสํานักงานของผูผลิต ผลิตภัณฑ
ทางการทองเท่ียวเพื่ออํานวยความสะดวกในการจําหนาย มีพนักงานขายเพื่อสงเสริมการขายและ
ใหบริการไดดีกวาพนักงานขายของตัวแทน และสามารถรับขอมูลตางๆ จากนักทองเท่ียวเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวใหดีข้ึนและสอดคลองกับความตองการของ
นักทองเที่ยว สวนขอเสียของการขายตรงคือ มีคาใชจายสูงในการสรางสํานักงานและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในสํานักงานดวย อาจประสบปญหาดานการจัดการพนักงาน และมีโอกาสในการจําหนาย
ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวอยางจํากัดท่ีสํานักงานและสาขาต้ังอยูทําใหตลาดในการจําหนายแคบ 
  3.2  การขายผานตัวแทน เปนชองทางการจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว จาก
ผูผลิตไปยังตัวแทนเพื่อขายใหแกนักทองเท่ียวอีกตอหนึ่ง ขอดีของการขายผานตัวแทนคือ ตัวแทนมี
ความคุนเคยกับนักทองเท่ียวในอาณาเขตท่ีเขาดําเนินงานอยูเปนอยางดี ชวยขยายตลาดใหกวางข้ึน
ในกรณีท่ีมีการแขงขันสูง ตัวแทนสามารถชวยในการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวไดมาก
และยังสามารถจัดใหมีการขายที่ยืดหยุนได สวนขอเสียคือ ตัวแทนจะพยายามเลือกขายผลิตภัณฑ
ทางการทองเท่ียวท่ีใหคานายหนาสูงกวา ผูผลิต ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวไมสามารถควบคุมการขาย
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ของตัวแทนไดอยางเต็มท่ี และในกรณีท่ีมีปญหาดานการขายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวตัวแทน      
ไมอาจตัดสินใจเองได ตองติดตอกับผูผลิตกอน ทําใหเสียเวลาและโอกาส 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการที่จะกระตุนใหลูกคาตองการซ้ือ
สินคาและบริการเร็วข้ึน ซ้ือจํานวนมากข้ึน สําหรับการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑทางการ
ทองเท่ียวนั้น สามารถกระทําได 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

4.1  การใชพนักงานขาย เปนการสงเสริมตลาดดวยการใชพนักงานขายไปทําการ
ติดตอกับนักทองเท่ียว เพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว และใชศิลปะการขาย
โนมนาวชักจูงใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวในท่ีสุด 

4.2  การสงเสริมการขาย เปนการสงเสริมการตลาดดวยกิจกรรมตางๆ เชน การจูงใจ
นักทองเท่ียวในวันสําคัญ เทศกาล ฤดูกาล หรือโอกาสตางๆ ซ่ึงอาจมีการลดราคาพิเศษ การแจกแถม
บริการบางอยางใหแกนักทองเท่ียว หรือการเชิญบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการไปพบปะสังสรรคและ
ใหลองใชผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว เพื่อใหบุคคลเหลานี้นําความประทับใจท่ีไดรับไปเผยแพร  
ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากในการสงเสริมการขาย 

4.3  การโฆษณา เปนการสงเสริมการตลาดดวยส่ือตางๆ เพื่อกระตุนใหนักทองเท่ียว
ท่ีพรอมจะเดินทางทงเท่ียวเกิดความรูสึกท่ีดีตอส่ือท่ีผลิตออกไปในเชิงโฆษณา ซ่ึงมีสภาพเปนการ
ส่ือสารดานเดียวโดยไมประสงคใหมีการตอบโต ฉะนั้นการโฆษณาท่ีมีประสิทธิผลถึงข้ันทําใหเกิด
การซ้ือขายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวได ตองสามารถทําใหผูรับขาวสารเขาใจ ยอมเช่ือและจูงใจ
เกิดการซ้ือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว โดยใชส่ือตางๆ ท่ีนิยมกันไดแก แผนปายโฆษณา ส่ิงพิมพ 
ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และการโจษจันหรือ buzz 
  4.4  การประชาสัมพันธ เปนการสงเสริมการตลาดดวยการเผยแพรขาวสารเพื่อสราง
ภาพลักษณะท่ีดีใหกับแหลงทองเท่ียวหรือธุรกิจทองเท่ียว และใหภาพลักษณท่ีดีนี้สอดแทรกเขาไปใน
จิตใจของนักทองเท่ียว และชักนํานักทองเท่ียวใหอยากซ้ือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของแหลง
ทองเท่ียวหรือธุรกิจ ทองเท่ียว การประชาสัมพันธทางการทองเท่ียวสามารถทําได 6 ประการคือ 
 4.4.1  แจงขาวแกส่ือมวลชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว 
 4.4.2  จัดงานมหกรรมในสถานท่ีหรือสถานใหบริการของธุรกิจทองเท่ียว 
 4.4.3  เชิญทดลองใชผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของผูผลิตท่ีเร่ิมเปดบริการใหม 
 4.4.4  เชิญส่ือมวลชนไปเท่ียวชมความงามและบริการของสถานท่ีทองเท่ียว
ใหมๆ หรือบริการใหมๆ ของผูประกอบการทองเท่ียวประเภทตาง ๆ 
 4.4.5  เขียนบทความลงหนังสือพิมพหรือวารสารท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 

DPU



 

 

104

 4.4.6  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวข้ึนสําหรับการอํานวย        
ขาวสารของการทองเท่ียวของภาครัฐบาล ใหนักทองเท่ียวรับรู พรอมท้ังชักจูงใหเดินทางเขามา
ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวในประเทศสามารถกระทําไดดังนี้ 
 4.4.6.1.  การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวของประเทศเพื่อกําหนดศักยภาพในพื้นท่ีตลาด ท่ีจะดําเนินการสงเสริมและเผยแพร 
 4.4.6.2 เผยแพรประเทศของตนในดานความงามของธรรมชาติ 
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ตลอดจนกิจการอยางอ่ืน อันเปนการชักจูงให
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวยังประเทศของตน 
 4.4.6.3  พบปะหารือกับบุคคลในวงการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ตางประเทศ เชน บริษัทนําเท่ียวตางประเทศ ส่ือมวลชน หนังสือพิมพ นักเขียนสารคดีทองเท่ียว 
บริษัทภาพยนตร ผูจัดรายการวิทยุและโทรทัศนท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตางๆ เปนตน โดยใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว ท้ังสถานท่ีทองเท่ียวเกาและใหม ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเท่ียว พรอมท้ังขอคิดเห็นเกี่ยวกับเสนทางการจัดนําเท่ียวในประเทศของตน 
 4.4.6.4  จัดนิทรรศการทางการทองเที่ยว จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม     
ฉายภาพยนตรและภาพนิ่งการทองเท่ียว แจกจายเอกสารและขอมูลขาวสารทางการทองเท่ียวของประเทศ 
 4.4.6.5  เชิญผูแทนบริษัทนําเท่ียวและส่ือมวลชนตางประเทศมาเยี่ยม
เยือน เพ่ือใหไดพบเห็นแหลงทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวของประเทศ
ดวยตนเอง เพื่อนําขอมูลจากประสบการณท่ีไดมาเยือนไปเผยแพรอีกทีหนึ่ง 

5.  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง บรรยากาศขณะซ้ือสินคา
และบริการ และขณะท่ีลูกคาบริโภคสินคาซ่ึงจะสามารถสรางความรูสึกพอใจหรือไมพอใจไดในทันที 
ซ่ึงลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทองเท่ียววาประกอบไปดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญไดแก ทําเลท่ีตั้ง
และสภาพแวดลอมของทรัพยากรทองเท่ียวโดยเกิดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพตามธรรมชาติท่ีมี
ความสวยงามนาสนใจตอการเดินทางไปเยี่ยมชม ซ่ึงรวมถึงบริเวณที่มนุษยเขาไปปรุงแตงเพิ่มเติมจาก
สภาพธรรมชาติในบางสวน และการเขาถึงของทรัพยากรทองเท่ียวในดานความใกลหรือไกลจากตัว
เมือง ความสะดวกและความปลอดภัยในการเขาไปเยี่ยมชมทรัพยากรทองเท่ียวนั้น 

6.  กระบวนการซ้ือ (Purchasing process) หมายถึงการศึกษาขอมูลทางการตลาดเพื่อให
ทราบถึงกระบวนการซ้ือของนักทองเท่ียวและการเลือกสรรผลิตภัณฑท่ีเหมาะกับกลุมตลาด
นักทองเท่ียวกระบวนการซื้อท่ีพัฒนาสูการเปนนักทองเท่ียวคุณภาพวามีอยู 3 ข้ัน 
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 6.1  มีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ศึกษาประวัติความเปนมาของแหลง
ทองเท่ียวมีความเขาใจเสนทางทองเท่ียว มีความสนใจในสภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียว กอนการ
เดินทาง 
 6.2  การปฏิบัติตัวในขณะเดินทางทองเท่ียว จะตองปฏิบัติตามกฎท่ีกําหนดไวใน
แหลงทองเท่ียว มีความกระตือรือรนในการรักษาทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมในแหลง
ทองเท่ียวปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุมหากเดินทางเปนหมูคณะ ตองระมัดระวังอันตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหวางการเดินทางทองเท่ียว มีความสนใจใฝรูระหวางทองเท่ียว มีความยินดีท่ีจะจายเงิน
เพื่อชวยรักษาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียวนั้น และมีความสนใจเขารวมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืนในการหาความรูและชวยอนุรักษสภาพแวดลอมควบคูกันไป  
 6.3  มีการปฏิบัติตัวหลังการเดินทางทองเท่ียว โดยมีความรักและหวงแหนทรัพยากร
ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการคนควาศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงอ่ืนๆ อยาง
ตอเนื่อง และมีการชวยประชาสัมพันธและเผยแพรแหลงทองเท่ียว โดยใหขอมูลเสนอแนะ ปรับปรุง
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในแหลงทองเท่ียวใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบและชวยประชาสัมพันธ
เผยแพรแหลงทองเท่ียวไปสูผูอ่ืน 
 7. การจัดรวมผลิตภัณฑ (Packaging) หมายถึง การจัดรวมสินคาและบริการทองเท่ียว
หลายๆ อยางท่ีเหมาะเขาดวยกันเพื่อตอบสนองกลุมตลาดเปาหมายธุรกิจ เชน รายการนําเท่ียวแบบ
เบ็ดเสร็จ สําหรับการจัดรายการทองเท่ียวแบบเดินปา เปนตน 
 8. การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การประสานงานรวมมือกันทางธุรกิจระหวาง
ธุรกิจผูซ้ือและผูขายในธุรกิจทองเท่ียวในการรวมมือกันเสนอขายสินคาและบริการการทองเท่ียวท่ี
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว และไดรับความพอใจสูงสุดโดยรักษาคุณภาพมาตรฐาน
การบริการและระดับราคาท่ีเหมาะสม 

สวนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ กระบวนการกําหนดสวนประสมการตลาด
ในธุรกิจบริการมีลักษณะ คลายคลึงกับธุรกิจอ่ืนๆ ของตลาดโดยปกติประกอบดวย  

1.  การแยกแยะส่ิงท่ีนําเสนอออกเปนสวนๆ หรือสวนประสมยอย 
2.  ประสานรวมสวนยอยเขาไปในสวนประสมตลาด สวนประสมการตลาดบริการท่ี

เฉพาะเจาะจง เม่ือนําไปใชกับองคกรธุรกิจหนึ่งๆ จะตองมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณตาง อาทิ 
ความตองการของอุปสงค ระยะเวลาท่ีทําการเสนอบริการหนึ่งๆ ออกไป ดังนั้น กระบวนการสราง
สวนประสมการตลาดบริการ เปนการปรับปจจัยหรือองคประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ
และความจําเปนของการตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยองคประกอบของสวนประสมการตลาด
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บริการแตละตัว อาจมีการซํ้าซอนหรือคงความสําคัญเพียงชวงเวลาหน่ึงๆ เทานั้น กลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ ซ่ึงประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2541: 337) 

 2.1  ผลิตภัณฑ (Product) การพิจารณาเกี่ยวผลิตภัณฑบริการจะตองพิจารณาถึง หลัก
คุณภาพ ขอบเขตของบริการ และสรางภาพลักษณในตราสินคา โดยตองมีพัฒนา ดานคุณภาพ ความ
เช่ือถือ เพื่อใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของลูกคา  

 2.2.  ราคา (Price) การพิจารณาดานราคาจะตองรวมถึงระดับราคา สวนลด เงิน
ชวยเหลือ คานายหนา และเง่ือนไขการชําระเงิน เนื่องจากราคามีสวนในการทําใหบริการตาง ๆ มี
ความ แตกตางกัน และมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาท่ีรับการบริการ โดยเทียบระหวางราคา
และ คุณภาพการบริการ  

 3.  สถานท่ี ทําเลที่ตั้ง หรือการจัดจําหนาย (Place) ท่ีตั้งของผูใหบริการและความยากงาย
ในการเขาถึงเปนอีก ปจจัยท่ีสําคัญของการตลาดบริการ ท้ังนี้มีความยากงายในการเขาถึงบริการนั้น
มิใชเฉพาะการเนน ทางกายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตอส่ือสาร ดังนั้นประเภทของชอง
ทางการจัดจําหนายและ การควบคุมจะเปนปจจัยสําคัญตอการเขาถึงบริการอีกดวย การจัดจําหนาย
แบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ  
  3.1  ชองทางการจําหนายสินคา (Channel Of Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของ
ชองทางการจําหนายวาจะใชวิธีการขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรงหรือขายสินคาผานสถาบันคน
กลางตาง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลาง เชนพอคาสง (Whole Salers) พอคาปลีก (Retailers) และ
ตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman)  

  3.2  การแจกจายตัวสินคา (PhysicalDistribution) การกระจายสินคาเขาสูตัวผูบริโภค 
การเลือกใชวิธีการขนสง (Transportation) ท่ีเหมาะสมในการชวยบริหารการตลาดจะตองคํานึงวา
จะเลือกใชส่ืออยางใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสียคาใชจายตํ่าและสินคานั้นไปถึงลูกคาทันเวลาขั้นตอนท่ี
สําคัญอีกประการหน่ึงในการแจกจายตัวสินคาคือข้ันตอนของการจัดเก็บสินคา (Storage) เพ่ือรอ
การจําหนายใหทันเวลาที่ผูบริโภคตองการ 

  4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เนนการขายโดยพนักงานขายเปนหลักอาจมาจาก 
การโฆษนาผานส่ือเฉพาะกลุมเปาหมายหรือใชจดหมายตรง (พสุ เตชะรินทร, 2546: 89)             
เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอส่ือสารไปยังตลาดเปาหมายการสงเสริมการตลาดเปน
วิธีการท่ีจะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย โดยวัตถุประสงคของการสงเสริม
การตลาดเพื่อบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑออกจําหนายในตลาด พยายามใหลูกคาซ้ือและเตือน
ความทรงจํากับตัวผูบริโภคสงเสริมการตลาดจะตองมีการศึกษาถึงกระบวนการติดตอส่ือสาร 
(Communication Process) เพ่ือเขาใจความสัมพันธระหวางผูรับกับผูสง การสงเสริมการตลาดมี
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เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยอยู 4 ชนิดดวยกันท่ีเรียกวา สวนผสมของการสงเสริมการตลาด                    
(Promotion Mix) ไดแก การขายโดยใชพนักงานขายการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการเผยแพร
และประชาสัมพันธ 

5.  บุคคลหรือพนักงาน (People or employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม 
การ จูงใจเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันพนักงานตองมี 
ความสามารถมีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ 
แกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกรได (สมวงศ พงศสถาพร, 2546: 37) 

6.  เหตุการณทางกายภาพ (Physical Evidence ) มีธุรกิจบริการจํานวนนอยท่ีไมเกี่ยวของ
กับเหตุการณทางกายบภาพมาเก่ียวของ สวนประสมการตลาดสวนนี้จะมีผลตอการตัดสินใจของลา
หรือผูรับบริการ เหตุการณทางกายภาพ หมายรวมถึง สภาพแวดลอม ท้ังการตกแตงบรรยากาศ สีสัน 
แสง เสียง หรือรูปแบบการใหบริการ โดยสามารถสนับสนุนใหการขายบรรลุผลสําเร็จ 

7.  กระบวนการใหบริการ (Process) การเขาแถวรอคิว การรอรับบริการ ความสะดวก
ในการชําระเงิน เปนสวนหนึ่งในการสรางความพึงพอใจตอลูกคา นอกจากจะเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการแลวกระบวนการตางๆนี้ยังมีผลตอฝายการตลาดดวย   

8.  พันธมิตรทางการคา (Partnership) คือ ตัวแทนจําหนายหองพักหรือทัวรทองเท่ียว 
ตางๆใหกับผูประกอบธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเปนผูท่ีทําการแนะนําและขายหองพักใหกับนักทองเท่ียวท่ี 
กําลังจะทองเท่ียว พรอมการบริการท่ีครบครันซ่ึงพันธมิตรทางการคานี้จะมีสัญญากับ ผูประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมซ่ึงเปนผูใหบริการและจําหนายหองพักให โดยจายคาตอบแทนซ่ึงอยู ในรูปของ           
คานายหนา หรือคาคอมมิชช่ันตอบแทนให เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจท้ังในสวนท่ีเปนผูขายสินคา
หรือใหบริการดานตางๆ มีความจําเปนตองมีหุนสวนหรือพันธมิตรทางการคา 

2.8.4  การสงเสริมการตลาด 
Kotler (1999) ไดกลาววา การสงเสริมการตลาด หรือ Promotion เปน P ตัวท่ี 4 ของ      

สวนประสมการตลาด เปนเคร่ืองมือในการส่ือสานรไปยังผูบริโภค มี 5 ประเภทไดแก 
1. การโฆษณา เปนเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดเพ่ือสรางการรับรู ผลิตภัณฑหรือบริการ การ

โฆษณาเปนเร่ืองมือท่ีมีความสรางสรรค ในการสรางภาพลักษณและแมแตวามชอบในแตละระดับ 
และสรางความสามารถในการยอมรับของตราสินคา 

การโฆษณาจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือมีการกําหนดเปาหมายท่ีแคบลง การโฆษณา
ในกลุมเปาหมาย เนื่องจากเปนการลงทุนท่ีมากกวาเปนคาใชจาย แตเปนเร่ืองยากท่ีวดัอัตราผลตอบ
แตยไดแนนอน 
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2.  การสงเสริมการขาย เปนสวนท่ีมีผลตอพฤติกรรมมากกวาการโฆษณา เพราะลูกคา
ไดรับรู ไดสัมผัสกับตัวสินคา หรือเปนการไดยินถึงการลดราคาของสินคา โดยลูกคาจะเกิดพฤติกรรม
อยางไดอยางหน่ึงตอสินคา การสงเสริมการขาย อาจประกอบดวยส่ิงจูงใจหลายรูปแบบ เปนส่ิงท่ีอยู
เหนือการควบคุม การสงเสริมการขายท่ีมุงตรงตอลูกคา อาจสงผลตอความพึงพอใจในตัวสินคา หรือ
อาจเปนความนาเช่ือถือท่ีลดลง ดังนั้นควรใชการสงเสริมการขาย กรณีท่ีสินคามีความไดเปรียบ 
นอกจากนี้การใชการสงเสริมการขายยังสามารถดึงดูดลูกใหมๆ และภักดีตอตราสินคาอีกดวย 

3.  การประชาสัมพันธ หรือเรียกส้ันๆวา พีอาร ก็เหมือนกับการสงเสริมการขายตรงท่ีมี
เคร่ืองมือหลากหลาย อันท่ีจริงการประชาสัมพันธหรือพีอารเปนวิธีท่ีคอนขางมีประสิทธิผล แมวา
จะมีการใชพีอารในการสงเสริมผลิตภัณฑหรือบริการเพียงเล็กนอย การพีอารของบริษัทจะอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานหนึ่งๆ ซ่ึงไมเพียงดูแลเร่ืองการประชาสัมพันธการตลาดหรือ           
เอ็มพีอาร (Marketing Public Relations : MPR)เทานั้น แตยังดูแลเร่ืองการประชาสัมพันธอ่ืนๆของ
บริษัทมากมาย นักการตลาดจึงจําเปนตองมีบุคลากรจากฝายพีอาร หรืออาจตองจางหรือใชบริการ
จากบริษัทอิสระ 

เอ็มพีอาร ประกอบดวย ชุดของเคร่ืองมือท่ีสามารถจําแนกประเภทเรียงลําดับตาม
ตัวอยางของพยัญชนะของคําวา PENCILS โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Publication หมายถึง การประกาศ  การเผยแพร เชนการลงประชาสัมพนัธผานนติยสาร 
โบวชัวร 

 Event  หมายถึง การจัดกจิกรรมพิเศษ เชน จัดงานแสดงสินคา  
 News  หมายถึง ขาวสาร เชนการแจงขาวสารท่ีเกีย่วของกบับริษัท ไมวาจะเปนผลิตภณัฑ 

พนักงาน นโยบาย เพื่อใหลูกคาทราบความเคล่ือนไหว  
Community involvement activities หมายถึง การทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับชุมชน เชน

การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน 
Identity media หมายถึง ส่ือลักษณะเฉพาะ เชน เคร่ืองเขียน นามบัตร 
Lobbying activities หมายถึง กิจกรรมการวิ่งเตน เชนการใชอิทธิเพื่อใหเอ้ืออํานวยตอ

การดําเนินธุรกิจ และหยุดยั้งส่ิงท่ีขัดตอผลประโยชนตอตนเอง 
Social responsibility activities หมายถึง กิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคม       

ซ่ึงเปนการดีตอการสรางช่ือเสียงท่ีดีตอบริษัท 
4. หนวยงานขาย เปนเคร่ืองมือท่ีส้ินเปลืองมากท่ีสุด มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยมี

กิจกรรมออกภาคสนาม มีการเดินทางบอย มีหนาท่ีในการทําตามท่ีลูกคาคาดหวัง รวมท้ังการรักษา
ความพึงพอใจตอลูกคาเดิม ในสวนของพนักงงานขายมีขอดีเพราะเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
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มากกวาการโฆษณา เนื่องจากพนักงานเปนผูท่ีไดพยเจอลูกคโดยตรง ตอบคําถามและไขขอของใจ
ตางๆไดจนปดการขายได 

5. การตลาดทางตรง ปจจุบันเพื่อใหเขาถึงตลาดไดมากข้ึน จึงมีการใชส่ือแบบ
เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย นอกจากเขาถึงสวนตลาดแลวยังเขาถึงปจเจกบุคคล หรือท่ี
เรียกวา สวนตลาดท่ีประกอบดวยลูกคาคนเดียว  

การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนตัวหนึ่งท่ีสําคัญในสวนประสมทางการตลาด
ของทุกๆบริษัทควรใหความใสใจ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ ราคาและชองทางการจัดจําหนายแลว 
การสงเสริมการตลาดเปนสวนประสมทางการตลาดท่ีใชในการส่ือสารใหคนภายนอกไมวาจะเปน
ตลาดผูบริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ทราบถึงขาวสาร หรือจูงใจใหกลุมดังกลาวรับรูและตัดสินใจซ้ือ
สินคาหรือบริการของบริษัท รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณี่ดีของบริษัท 

ดังนั้นอาจสรุปลักษณะการสงเสริมการขายไดดังนี้คือ การสงเสริมการขายเปนส่ิงจูงใจ
ใหผูบริโภคซ้ือในระยะเวลาส้ั นๆ เปนเคร่ืองมือหรือตัวกลางในการส่ือสารหรือประชาสัมพันธสินคา
หรือบริการไปยังลูกคา ชวยสนับสนุนการขาย การโฆษณา ส่ิงจูงใจโดยตรงท่ีเสนอคุณคาพิเศษ ใหกับ
ผูบริโภค การที่กิจการจะเลือกใชประเภทและวิธีการสงเสริมการขายข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
กิจการ กลุมเปาหมายท่ีจะสงเสริม ลักษณะของผลิตภัณฑตนทุนของการสงเสริมการขายแตละวิธี
และสถานการณ ทางเศรษฐกิจในขณะเวลานั้นๆ เพื่อใหการสงเสริมการตลาดเกิดประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้การสงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยก็อาจตองคําถึงปจจัยหลายๆดานเพ่ือเลือกการ
สงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม 

 
2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย ผูวิจัยไดทบทวนงาน
วรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 2.8.1  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

เจนตธิดา โทลา (2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียว
เชิงเกษตร ฟารมกลวยไม ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียว
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 26 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ธุรกิจสวนตัว มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,000 – 20,000 บาท ภูมิลําเนาในภาคเหนือ 
ไมมีประสบการณทองเที่ยวเชิงเกษตรและแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับสวนใหญมาจากบริษัทนํา
เท่ียว นอกจากนั้นยังพบวา นักทองเที่ยวมีวามพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร ฟารมกลวยไม 
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจดานสถานท่ี บุคคากร ดานความรูและ
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ดานกิจกรรมากตามลําดับ ปญหาสวนใหญพบวา ไมมีเอกสารแผนพับแจกใหนักทองเท่ียวและ
ผูบรรยายประจําจุดตางๆมีนอยจึงมีขอเสนอแนะใหมีเอกสารแผนพับแจกเพิ่มข้ึนและเพ่ิมผูบรรยาย
ในจุดตางๆใหมากข้ึนดวย 

เกศณีย สัตตรัตนขจร (2550)ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษาหมูบานปางมะโอ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา 
กระบวนการพัฒนาหมูบานปางมะโอใหเปนหมูบานทองเท่ียวเร่ิมตนจากนโยบายของรัฐท่ีตองการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน โดยการสงเสริมโครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ โครงการหมูบานทองเท่ียวและโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยมี
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบโครงดังกลาวและมอบนโยบาย พรอมท้ัง
แนวทางปฏิบัติใหกับพัฒนาชุมชน อําเภอแมทะ ซ่ึงทําใหหมูบานปางมะโอถูกคัดเลือกใหเปนพื้นท่ี
ดําเนินการของโครงการดังกลาวการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรของ
หมูบานปางมะโอ พบวาในปจจุบันหมูบานปางมะโอไมสามารถจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรได
ถึงแมจะมีศักยภาพและปจจัยพื้นฐานในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ท้ังนี้เนื่องจากมีจุดออน
จากการท่ีประชาชนในหมูบานขาดความสนใจดานการสงเสริมการทองเที่ยว การสนับสนุนของ
ภาครัฐไมมีความตอเนื่อง รวมท้ังอุปสรรคจากการโยกยายเจาหนาท่ีในหนวยงานทองถ่ินทําให
โครงการไมมีความตอเนื่อง ซ่ึงหากมีการแกไขจุดออนและอุปสรรคดังกลาว อาจทําใหหมูบานปาง
มะโอมีโอกาสพัฒนาใหเปนหมูบานทองเท่ียวเชิงเกษตร 

เดชา โตสูงเนิน (2543) ไดศึกษาสภาพการณการทองเท่ียวเกษตรบานมวงคํา ตําบลโปง
แยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวเกษตรมวงคํา พบวามีการทองเท่ียวเกษตรเกิดข้ึนในสามพื้นท่ีคือ พื้นท่ีบริเวณศูนย
ทองเท่ียวเกษตรมวงคํา พื้นท่ีบริเวณถนนเชื่อมตอระหวางบานมวงคํากับบานโปงแยงใน และ
บริเวณบานผานกกก สวนปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเกษตร
บานมวงคํา พบวา มีสาเหตุมาจากการมอบหมายอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานดานการ
ทองเท่ียวไมชัดเจน เจาหนาท่ีและผูมีสวนรวมเกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวเกษตรบานมวงคํายังขาด
ความรูความเขาใจในการบริหารงาน ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดการประสานงานและความ
รวมมือระหวางองคกร และเกิดความขัดแยงภายนอกชุมชน 

มัลลิกา  ชาหยอง (2549) ทําการศึกษาเร่ือง แผนธุรกิจ การทําธุรกิจบานพักแบบพักท่ี
บานเพื่อสงเสริมการทงเท่ียวเชิงเกษตรบานภูคําเบา ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ในป 2548 สถานการณการทองเท่ียวเชิงเกษตรและการทําธุรกิจ      
โฮมสเตยในประเทศไทย มีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตรกระจายอยูท่ัวภูมิภาคกวา 47 แหง และมี
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แนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ นักทองเท่ียวสวนใหญ 56.66 % ยังไมรูจักการทองเท่ียวเชองเกษตร 
และสวนใหญ 56.66% มีความคิดเห็นวาถามีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรในอําเภออุบลรัตนจะเดิน
ทางเขามาทองเท่ียว สวนโฮมสเตยป 2548 กระจายอยูท่ัวภูมิภาคกวา 128 แหงและมีแนวโนมท่ีจะ
เพ่ิมมากข้ึน ในจังหวัดขอนแกนหมูบานเตา อําเภอมัญจาคีรี และบานคําปลาหลาย อําเภออุบลรัตน 
นักทองเท่ียวสวนใหญรอยละ 58.00 ยังไมรูจักการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยและนักทองเท่ียวรอยละ 
48.66 จะเขาพักแรมถามีโฮมสเตยท่ีบานภูคําเบา 

จากการทบทวนงานวรรณกรรมขางตน สวนใหญเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความเปนไปไดในการจัดการทองเท่ียว การทําแผนธุรกิจทองเท่ียวเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
แตยังไมมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จึงควรทํางานวิจัยเร่ืองแนวทางการ
สงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูตอไป 

2.8.2  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจตอการทองเท่ียว 
ฟูศักดิ์ กาญจนสําราญวงศ (2546) ไดวิจัยเร่ือง การวิเคราะหแรงจูงใจของนักทองเที่ยว

ในการเลือกแหลงและฤดูกาลทองเที่ยวในแหลงนันทนาการทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท และเขาใหญ ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญ มีแรงจูงใจสําคัญ
ของการทองเท่ียว คือ การพักผอนรวมกับเพ่ือน หรือญาติพี่นอง รองลงมา คือ การผอนคลายความ
ตึงเครียดจากหนาท่ีการงาน และการศึกษาธรรมชาติ สําหรับฤดูกาลทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยม
เดินทางมากท่ีสุดคือวันหยุดสุดสัปดาห รองลงมาคือ ชวงวันหยุดในวันธรรมดา และชวงวันหยุด
เทศกาล ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมุติฐาน กรณีตัวแปรตามคือ การเลือกแหลงนันทนาการ พบวา
แรงจูงใจในการไปเยือนแหลงนันทนาการ ประเภทนักทองเท่ียวจําแนกตามแหลงท่ีอยูอาศัย วันหยุด 
วันพักผอน ขนาดกลุมเดินทางการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงนันทนาการ คาใชจายในการ
ทองเท่ียว และภาพพจนของแหลงนันทนาการ มีความสัมพันธกับการเลือกแหลงนันทนาการ ความ
สะดวกของเสนทางการเขาแหลงนันทนาการ ความสะดวกของเสนทางแหลงนันทนาการ คาใชจาย
ในการทองเท่ียว และภาพพจนของแหลงนันทนาการ มีความสัมพันธกับการเลือกแหลงของ
นันทนาการ สวนกรณีตัวแปรตามคือ การเลือกฤดูกาลทองเท่ียว พบวาแรงจูงใจ ในการไปเยือน
นันทนาการประเภทนักทองเท่ียวจําแนกตามแหลงท่ีอยูอาศัย วันหยุด–วันพักผอน ขนาดกลุม
เดินทาง การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงนันทนาการ ความสะดวกของเสนทางกอนเขาแหลง
นันทนาการ ความสะดวกของแหลงนันทนาการ คาใชจายในการทองเท่ียว และภาพพจนของแหลง
นันทนาการ มีความสัมพันธกันกับการเลือกฤดูกาลทองเท่ียว ในแหลงนันทนาการตามธรรมชาติ โดย
ขนานความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง   
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 ยศวีร ยุกตะนันท (2547) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับการเท่ียว
เกษตรเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวานักทองเท่ียวท่ี
ทําการศึกษาเปนหญิง มีอายุเฉล่ีย 36.39 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนขาราชการ ท่ีอยูปจจุบัน
อยูในกรุงเทพมหานคร ไมมีประสบการณการเท่ียวเกษตร และเพื่อนเปนแหลงขาวการเท่ียวเกษตร 
สําหรับความพึงพอใจ ปรากฏวานักทองเท่ียวมีความพึงพอใจมากในแหลงเท่ียวเกษตรทั้ง 4 แหง 
ตามลําดับ คือ กลุมแมบานเกษตรกรมมหาสวัสดิ์ สวนผลไมสวนกลวยไม และนาบัว และมีความ
คิดเห็นวาแหลงเท่ียวเกษตรทั้ง 4 แหง มีประโยชนมากนอกจากน้ันยังพบวานักทองเท่ียวมีความพึง
พอใจมากในการบริการที่เกี่ยวของ คือบุคลากรของศูนยบริการการเท่ียวเกษตร เรือและคาใชจายใจ
การเท่ียวเกษตร สวนปญหาของนักทองเท่ียวพบวามีปญหาเกี่ยวกับความสะดวก สะอาด และ
เอกสารเผยแพรแจกรวมท้ังปรับปรุงความสะอาด และความสะดวกของแหลงเท่ียวเกษตร จากการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวานักทองเท่ียวท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพท่ีอยูปจจุบันและ
ประสบการณการเท่ียวเกษตรแตกตางกัน มีความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียวเกษตรทั้ง 4 แหง บาง
ประการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05แตเพศของนักเท่ียวไมมีผลตอความพึง
พอใจเกี่ยวกับแหลงเท่ียวเกษตร 

วัฒนชัย ชูมาก (2544)ไดวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศของ
นักทองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา สมาชิกสโมสรโรตารี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา นักทองเท่ียว ชาวไทยตางเดินทาง ไปทองเท่ียวตางประเทศเพ่ือตองการความแปลกใหมเปน
เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ การเดินทางไปตางประเทศเพ่ือไปพักผอน หยอนใจ และเปนการ
ใหรางวัลกับชีวิต นอกจากนี้พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนใหการเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศทําได
งายข้ึน คือการมีรายไดมากข้ึน การมีวันหยุดพักผอนมากข้ึน การมีวันหยุดพักผอนข้ึน ความเจริญใน
การคมนาคมมีมากข้ึน ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้เพ่ือใหนักทองเท่ียวชาวไทย เดินทางทองเท่ียว
ภายในประเทศแทนการทองเท่ียวตางประเทศ คือจะตองสรางส่ิงดึงดูดใจจากสถานท่ีทองเท่ียว
ภายในประเทศ โดยการพัฒนา ประชาสัมพันธ ถึงจุดเดนของแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการนักทองเท่ียวได การกําหนดแผนพัฒนาการทองเท่ียวของแตละจังหวัด ควบคูกับการ
รณรงค ปลูกจิตสํานึก ใหคนไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศแทนการไปทองเท่ียวตางประเทศ 

ปองศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง (2554) ไดศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชมบาน
ควายไทย” ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความพึงพอใจตอการเที่ยวชมบาน
ควายไทย ในภาพรวมของทุกปจจัยหลักอยูในระดับพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในปจจัยหลักแตละปจจัยพบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมี
ความพึงพอใจในระดับมากอันดับ 1 ไดแก การดานสถานท่ีของบานควายไทย อันดับ 2 ไดแก 
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รายการแสดงในแตละรายการของบานควายไทย อันดับ 3 ไดแก รูปแบบการแสดงของบานควาย
ไทย นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจนอยตออัตราคาบริการตาง ๆของบานควายไทย 
และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดตอกิจกรรมสงเสริมการขายของบานควายไทย  

2.8.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีพักแรม และ ฟารมสเตย 
      Hyunsul Choo and Tazim Jamal ไดศึกษาการทองเท่ียวฟารมอินทรียในเกาหลีใต จาก 

38 เวปไซดท่ีมีขอมูลการทองเท่ียวฟารม ผลการศึกษาพบวา เวปไซดสวนมากไดรับความสนใจและ
มีความสามารถในการนําเสนอเพื่อใหคนสนใจ ซ่ึงท้ังหมดสนับสนุนกิจกรรมที่เปนวัฒนธรรม
เอกลักษณใหกับนักทองเที่ยว ในขณะท่ี 26 เวปไซดสนับสนุนกิจกรรมที่เปนเชิงเกษตรกรรม 
ศักยภาพดานเศรษฐกิจของการทองเท่ียวนี้มาจาก การมีผูเยี่ยมชมฟารมจริงจากการโฆษณาและมา
จากการขายสินคาบนเวปไซด   

John D. Holland ,Kate L. Martin and Shamin Shakur ทําการสํารวจเร่ือง A Survey of  
Farm Stay Tourism in New Zealand เม่ือป 1997 พบวาการใหบริการฟารมสเตยในนิวซีแลนดยังคง
ยืนยันท่ีจะคงไวในกลุมเล็กๆ ไมตองการนักทองเท่ียวกลุมใหญ เพื่อรักษาสภาพทิวทัศนตามธรรมชาติ
ไวเพราะนักทองเท่ียวมานิวซีแลนดเพ่ือมาชมความงดงามทางธรรมชาติในชนบท นอกจากนี้ยังพบวา
ฟารมสเตยในนิวซีแลนดท่ีประสบความสําเร็จสูงจะเปนฟารมท่ีอยูใกลเมืองใหญและใกลแหลง
เกษตรกรรมท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฟารมสเตยใหความสุขทางใจท้ังแกนักทองเท่ียว ( ความสุขในการ
ไดช่ืนชมธรรมชาติ) และเจาของฟารม (ไดพบปะผูคนและมีรายไดเพิ่ม) นอกเหนือจากนี้แลว
ความสําเร็จของฟารมสเตยยังข้ึนอยูกับการสนับสนุนจากสมาคมธุรกิจการทองเท่ียว Bed & Breakfast 
guidebook และองคกรการทองเท่ียวในภูมิภาคในการเผยแพรขอมูลใหเขาถึงนักทองเท่ียวไดอยางดี 

ความเปนมิตรกับทุกคนของประชาชนชาวนิวซีแลนด การเปดกวางสําหรับผูมาเยือน 
และการท่ีนิวซีแลนดมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ถือเปนจุดเดนสําคัญท่ีจะสงเสริมใหการทองเท่ียวแบบ
ฟารมสเตยในประเทศนี้มีทิศทางท่ีสดใสอีกยาวนาน 

Cole Shu Tian (2002) ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการที่มีผลตอนักทองเท่ียว
จุดมุงหมายของการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะหผลกระทบของมิติคุณภาพการบริการบนพ้ืนฐานความ
ตั้งใจเยี่ยมชมอีกคร้ังของนักทองเท่ียว ในลักษณะตามธรรมชาติของการทองเท่ียวมิติ 4 ประการ ของ
คุณภาพการบริการ (การอนุรักษ และการศึกษา ขอมูลสารสนเทศคณะผูรวมงาน และส่ิงอํานวย
ความสะดวก) ผลของการศึกษาแสดงใหเห็นวาความพยายามในการอนุรักษ และการศึกษาเกี่ยวกับ
ท่ีพักเปนส่ิงท่ีสนับสนุนความต้ังใจ มาเยือนอีกคร้ังของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ในขณะท่ีขอมูล
สารสนเทศและคณะผูรวมงานสนับสนุนความตั้งใจมาเยือนอีกคร้ังของนักทองเท่ียวรองลงมา และ
ความสะดวกสบายของสิ่งอํานวยความสะดวกเปนส่ิงท่ีสนับสนุนความตั้งใจมาเยือนอีกคร้ังของ
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นักทองเท่ียวนอยท่ีสุด ส่ิงท่ีคนพบในการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาคุณภาพการบริการที่สูงเหมือนกับ
เปนแรงเสริมความตั้งใจตามธรรมชาติของนักทองเท่ียวใหกลับมาใชบริการอีกคร้ังในอนาคต และ
เปนขอรับประกันวา จะเปนผลในทางบวก ในการบอกกลาวตอแกครอบครัวและเพื่อนของพวกเขา 

Jill Donaldson (2001) ไดศึกษาการพัฒนาการทองเท่ียวฟารมในระยะเร่ิมแรกของรัฐ
แคลิฟอรเนีย พบวา  

1.  การทองเท่ียวฟารมอยูในกลุมขนาดเล็กจึงทําใหผูมาเยี่ยมชมเปนคนในทองถ่ิน โดย
เจาของฟารมไมสนับสนุนใหผูเยี่ยมชมหรือนักทองเท่ียวขาดความรับผิดชอบเพื่อรักษาท่ีดินของตน 
นอกจากเจาของฟารมเลือกท่ีจะรับนักทองเท่ียวและรับกับจํานวนนักทองเท่ียว บางสวนมาในชวง
ฤดูเก็บเกี่ยวหรือชวงวันพักผอน แตในท่ีสุดฟารมก็พิจารณาแลวและมีการแลกเปล่ียนระหวางฟารม
และนักทองเท่ียวโดยลดพอคาคนกลางลงไป 

2.  ความหลากหลายท่ีเกษตรกรไดรับชวยใหมีความ่ันคงและลดความผันผวนของราคา
ในตลาดการเกษตร เปนการชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกร ทําใหเกษตรกรรูสึกวาไมตองออกจากท่ีดิน
ทํากินไปหางานท่ีผันผวนตามภาะเศรษฐกิจ 

3.  การเก็บรักษาพื้นท่ีเพาะปลูกและมรดกทางวัฒนธรรม การเขาพักในฟารมสามารถ
ชวยในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมโดยการชวยเหลือไมใหเกิดการยายถ่ินในชนบทและการ
สงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการตอเพื่อการใชประโยชนท่ีดินของพวกเขาสําหรับการผลิตแทนการ
ขายท่ีดินใหนักพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งหากพื้นท่ีนั้นตั้งอยูใกลกลางใจเมือง ซ่ึงความจริงแลว
ประเพณีทองถ่ินของของแตละพื้นท่ี แตละประเทศไมซํ้าไมเหมือนกันจึงควรแกการรักษาไว และยัง
เปนส่ิงดึงดูดใจท่ีทําใหนักทองเท่ียวอยากเดินทาง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย พบวาสวนใหญเปน
งานวิจัยในตางประเทศ ซ่ึงสํารวจเก่ียวกับคุณภาพการบริการของฟารมเตย และการพัฒนาการ
ทองเท่ียวฟารม โดยไดความรูเกี่ยวกับความตองการนักนักทองเท่ียวท้ังดานขอมูลสารสนเทศ ความ
ตองการส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามีประโยชนในการใชเปนแนวทางในการทําวิจัยเร่ือง
แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 

2.8.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจังหวัดสระบุรี 
 นิกร เกล้ียงไพบูลย (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการพา

สวนพฤษตรศาสตรพุแค จังหวัดสระบุรี พบวา การพัฒนาดานตางๆ ของสวนพฤษตรศาสตรพุแค 
เปนไปอยางลาชา เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานงบประมาณและบุคลากร นักทองเท่ียสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการพัฒนาดานตางๆ อาทิ พึงพอใจตอการแบงเขตพ้ืนท่ีเพื่อมชในกิจกรรมตางๆ 
การพัฒนาดานตางๆ ความสะอาดของหองน้ํา-สุขา ปจจัยหรือตัวแปรเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา 
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ภูมิลําเนา สถานภาพสมรส อาชีพรอง รายได จํานวนคร้ังท่ีมาทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธตอความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียว  สวนปจจัยดานอายุ อาชีพหลัก ประสบการของนักทองเท่ียว  มี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวอยางมีนัยสําคัญ 

วัลภา กล่ินคลายกัน (2552) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการใน
โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา 

1.  พฤติกรรมของผูมาใชบริการที่โรงพยาบาลแกงคอยสวนใหญพบวาประเภทการรับ
บริการสวนใหญคือตรวจรักษาโรคท่ัวไป ระยะเวลาการเปนผูรับบริการสวนใหญคือต่ํากวา 1 ปวิธี
ชําระคาบริการสวนใหญคือใชสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ เหตุผลท่ีมารับบริการสวนใหญคือ
ใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน 

2.  ความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลแกงคอยโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ดานการรักษาพยาบาล ดานเคร่ืองมือเครื่องใช ดานอาคาร
สถานท่ี และ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน 

3.  ผูมาใชบริการที่มีเพศ อายุ และสถานภาพตางกัน โดยรวมมีระดับความพึงพอใจไม
แตกตางกัน สวนผูมาใชบริการที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนโดยรวมมีระดับความ
พึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

4.  ผูมาใชบริการที่มีเหตุผลท่ีมารับบริการตางกัน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน
สวนผูมาใชบริการท่ีประเภทการรับบริการ ระยะเวลาการเปนผูรับบริการ และ วิธีชําระคาบริการ
ตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

สิทธิ ภูมิวัฒนะ (2547) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหประสิทธิภาพและประเมินมูลคาฟารม 
โคนมในตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
ท่ัวไปของการเล้ียงโคนม ผลตอบแทนสุทธิ ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการประเมินมูลคา
ฟารม โดยเก็บขอมูลจาการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบวา ในปการผลิต 2545 
สวนใหญแลวเกษตรกรจะดําเนินการเล้ียงโคนมแบบครอบครัว ปจจัยการผลิตท่ีสําคัญไดแก อาหาร
ขน และแรงงานในครัวเรือน เทคโนโลยี่นํามาใชไมซับซอนมากนัก เกือบทุกขนาดฟารมจะมีเคร่ือง
รีดนมเปนของตนเองเพื่อความสะดวกในการรีดนม และเลือกใชเทคนิคการผสมเทียมในทุกฟารม 
 การศึกษาผลตอบแทนสุทธิ พบวา ตัวอยางท่ีสํารวจมีรายไดจากการเล้ียงโคนม 12.65 บาท
ตอหนวยน้ํานมดิบ (กิโลกรัม) มีตนทุนเฉล่ีย 11.37 บาทตอกิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิ
ของขนาดฟารมตางๆ พบวา ฟารมขนากกลางไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการทํากิจการโคนมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือฟารมขนาดใหญโดยฟารมขนาดเล็กเปนฟารมขนาดเดียวท่ีประสบปญหาขาดทุน 
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สําหรับประสิทธิภาพการผลิตเม่ือพิจารณาทางเศรษฐศาสตร พบวาฟารมขนาดกลางมี
ประสิทธิภาพดีกวาฟารมขนาดอ่ืนๆ ใรทุกดัชนี สวนประสิทธิภาพทางสัตวบาลในการจัการโคนม 
ฟารมขนาดเล็กมีการจัดการแมโคข้ึนรีดตอฝูงแมโคดีท่ีสุด สวนฟารมขนาดกลางมีการจัดการฝูงโค
ทดแทนตอฝูงโคนมดีท่ีสุด และเม่ือพิจารณาดานความสามารถการใหน้ํานม พบวาฟารมขนาดใหญ
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในสวนของการประเมินมูลคาฟารมโคนม โดยนําทรัพยสินสวนท่ีทําให
เกิดรายไดมาพิจารณานั้นพบวาคาเฉล่ียของมูลคาฟารมขนาดกลางมีมูลคาท่ีถูกประเมินสูงท่ีสุด และ
จากการศึกษาคร้ังนี้มีขอเสนอแนะดังนี้ ควรลดตนทุนการผลิตน้ํานมดิบใหสูงข้ึน ดวยการรวมกลุม
กันผลิตแลละจัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก โดยพ่ึงพาตนเองในกลุมมผูเล้ียงโคนมในชุมชน 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเก่ียวกับจังหวัดสระบุรี พบวา งานวิจัยสวนใหญเปน
การศึกษาพฤติกรรม ศึกษาความพึงพอใจและการวิเคราะหประสิทธิภาพและประเมินมูลคาฟารมโคนม 
ซ่ึงไมเกี่ยวของกับการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย ในจังหวัดสระบุรี ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรทํางานวิจัย
เร่ืองแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยนี้ เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูตอไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนงานวจิัยท่ีเกีย่วของ  สามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั
เร่ือง “ แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัสระบุรี ”  ตามแผนภาพดังนี ้

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13  กรอบแนวคิด 

 

ลักษณะประชากรศาสตร 

 

แรงจูงใจในการทองเที่ยว 

ความพึงพอใจของ 
นักทองเท่ียวในดานตางๆ 

 

ความคิดเห็นในเร่ืองความสาํคัญ
ของส่ิงอํานวยความสะดวก
พื้นฐานแกนักทองเที่ยว 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
ในดานตางๆ 
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บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
  การวิจยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดัสระบุรีในคร้ังน้ี 
เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจของเจา้ของธุรกิจฟาร์มสเตย ์เพื่อส ารวจแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ โดยมีแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

   3.1  ประชากร 
   3.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
   3.3  เคร่ืองมือในการวจิยั 
   3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใช้หลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก(Depth Interview) และการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุดและเช่ือถือได ้

  
3.1  ประชากร 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดั
สระบุรี โดยก าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 3.1.1   ผูป้ระกอบธุรกิจฟาร์มสเตย ์ทั้งเอกชนและรัฐวสิาหกิจท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
 3.1.2  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
 
3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 
            3.2.1.1  ผูป้ระกอบธุรกิจฟาร์มสเตยแ์บบมีท่ีพกัแรม ทั้งเอกชนและรัฐวสิาหกิจในจงัหวดั
สระบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจ ประวติัความเป็นมาในการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ มีดงัน้ี 
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   (1)  เขามะกอกฟาร์มสเตย ์
   (2)  นิรมลฟาร์มสเตย ์
   (3)  องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
     3.2.1.2  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและพกัแรมฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
      3.2.2  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียว 
                  3.2.2.1  ผูว้จิยัท  าการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจฟาร์มสเตย ์ทั้ง  3 แห่งขา้งตน้ 
                  3.2.2.2  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คน 

 ขอ้จ ากดัของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองมาจากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัแรมในฟาร์มสเตยมี์จ านวน
ค่อนขา้งน้อยต่อปี เหตุเพราะฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่เปิดรับนักท่องเท่ียวเฉพาะเดือนตุลาคมถึงกุมภาพนัธ์      
ท าให้การเก็บขอ้มูลจ านวน 400 คนเป็นเร่ืองยาก ทางผูว้ิจยัไดส้อบถามจ านวนนกัท่องเท่ียวกบัเจา้ของธุรกิจ
ฟาร์มสเตยแ์ลว้ประมาณไดว้่ามีจ  านวน 1,000 - 1,500 คน เม่ือใชต้ารางก าหนดขนาดตวัอย่างของ Yamane   
ท่ีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 1,500 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 300 คน จึงใช้กลุ่มตวัย่างจ านวน 300 คน เพื่อให้
ขอ้มูลท่ีได้มีความสมบูรณ์ และเช่ือถือได้ และด้วยเหตุท่ีจ  านวนนักท่องเท่ียวเป็นแบบไม่ทราบโอกาส      
(ไม่ทราบความน่าจะเป็น) จึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก และเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบ
ธุรกิจฟาร์มสเตยแ์บบทราบโอกาส (ทราบความน่าจะเป็น) เพื่อความเหมาะสม 

 
3.3  เคร่ืองมือในการวจัิย    
 เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีดงัน้ี 
        3.3.1  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) เพื่อใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเจา้ของธุรกิจฟาร์มสเตย ์   
ภาคธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยการใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและการจดบนัทึก เป็นการสัมภาษณ์โดย
การตั้งประเด็นค าถามไวล้้วงหน้า แนวค าถามเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) 
เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดเ้ต็มท่ี โดยสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบั แนวทางการด าเนิน
ธุรกิจ ประวติัความเป็นมา กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายในอนาคต รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ  

3.3.2.  แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อใชก้บักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง       
มาท่องเ ท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง                         
(Self Administered Questionnaires) และส่วนใหญ่เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions)               
โดยแบบสอบถามคลอบคลุมถึงวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตเน้ือหา รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1  สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ภูมิล าเนา การศึกษา ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมีตวัเลือกใหต้อบ  
 ส่วนท่ี 2  สอบถามแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามหลกัของ 
Likert เป็นการวดัระดบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดั
สระบุรีในดา้นต่างๆ 5 ระดบั โดยมีการก าหนดการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 5 คะแนน      หมายถึง        มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 4 คะแนน      หมายถึง         มีระดบัความส าคญัมาก  
 3 คะแนน      หมายถึง         มีระดบัความส าคญัปานกลาง 
 2 คะแนน      หมายถึง         มีระดบัความส าคญันอ้ย 
 1 คะแนน      หมายถึง         มีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
  ผูว้ิจยัไดใ้ช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผลขอ้มูลอตัราภาคชั้น โดยใช้สูตรค านวณความกวา้ง
ของอตัราภาคชั้น  ดงัน้ี 
  อตัราภาคชั้น     =       คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด    =      5 – 1         =     0.8 
                  จ านวนชั้น                                   1 
                  จะไดช่้องระหวา่งชั้นเท่ากบั 0.08 คะแนน แลว้น ามาจดัช่วงคะแนนเฉล่ียและเกณฑ์
ความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย     4.21-5.00     หมายถึง   มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย     3.41-4.20     หมายถึง   มีระดบัความส าคญัมาก 

คะแนนเฉล่ีย     2.61-3.40     หมายถึง   มีระดบัความส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย     1.81-2.60     หมายถึง   มีระดบัความส าคญันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย     1.00-1.80     หมายถึง   มีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 สอบถามพฤติกรรมและความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานของ

นักท่องเท่ียวในเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี เก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการ
เดินทาง ลักษณะการเดินทาง จ านวนผูร่้วมเดินทาง เป็นต้น เพื่อสอบถามพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเท่ียวจะเป็นลกัษณะค าถามปลายปิดแบบมีตวัเลือกให้ตอบ และใช้ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตรา
ส่วนประมาณ 5 ระดบัส าหรับค าถามความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 4  สอบถามระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบ
ฟาร์มสเตย ์จงัวหัดสระบุรีในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ดา้นการส่งเสริมตลาด เป็นตน้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมีตวัเลือกให้ตอบ โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มูลเป็นเกณฑ ์5 ระดบั 

5  คะแนน หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึง     มีระดบัความความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง      มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง      มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผลขอ้มูลอตัราภาคชั้น ใชสู้ตรค านวณความกวา้งของอตัราภาค

ชั้นดงัน้ี 
 อตัราภาคชั้น     =       คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด    =      5 – 1         =     0.8 
             จ านวนชั้น                                        1 
             จะไดช่้องระหวา่งชั้นเท่ากบั 0.08 คะแนน แลว้น ามาจดัช่วงคะแนนเฉล่ียและเกณฑค์วามหมาย
ของระดบัค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย     4.21-5.00     หมายถึง   มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย     3.41-4.20     หมายถึง   มีระดบัความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย     2.61-3.40     หมายถึง   มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย     1.81-2.60     หมายถึง   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย     1.00-1.80     หมายถึง   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 5 เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์
จงัหวดัสระบุรี แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของตนเองอยา่งอิสระต่อการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวรวมขอ้มูลงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 3.4.1  ผูว้ิจยัติดต่อกบัเจา้ของธุรกิจฟาร์มสเตย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัสระบุรีเพื่อขอ
อนุญาตท าการศึกษาเร่ืองแนวการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

3.4.2  การเก็บรวบรวมส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบ   
ฟาร์มสเตย์ จ  านวน 200 คน เพื่อส ารวจแรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
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3.4.3  ผูว้จิยัลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ และ แจกแบบสอยถามดว้ยตนเอง 
3.4.4  ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้ผูว้จิยัจะน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลักจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีศึกษา น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์               
และแบบสอบถามทั้งหมด  น ามาท าการการวเิคราะห์และประมวลผล ดงัน้ี 
       3.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ีได้จากกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว แลหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจ านวน 3 แหล่ง จะน ามาประมวลและสรุปผลโดยวิธีสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
       3.5.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์และประมวลผล โดย
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล (Editting)ในแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาท า
การลงรหสั  (Coding) ท่ีก าหนด ท าการบึนทึกลงขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for Social Science) ประมวลและสรุปผลโดยวิธีสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)      
ซ่ึงเป็นวิธีการทางสถิติท่ีช่วยให้ทราบถึงคุณลกัษณะของกลุ่มต่างๆ ท่ีตอ้งการศึกษาในตวัแปรต่างๆ    
การหาจ านวนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอ้างอิง(Inferential)ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน   
ทดสอบค่าเฉล่ียโดยใช ้วธีิ T-Test , Chi-square test และการวเิคราะห์ความแปรปรวน ANOVA 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยเร่ือง แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี                
ผลการศึกษาแบงเปน 2 สวนไดแก  
 4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูประกอบธุรกิจฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี โดยผูวิจัย
ไดทําการสัมภาษณ ผูประกอบการธุรกิจฟารมสเตย ในจังหวัดสระบุรี 3 แหงดังนี้ 
 1.  เขามะกอกฟารมสเตย 
 2.  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. 
     3.  นิรมลฟารมสเตย 
 รายละเอียดการสัมภาษณดังตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 

ประเด็นคําถาม เขามะกอกฟารมสเตย 
องคการสงเสริมกิจการ 
โคนมแหงประเทศไทย 

นิรมลฟารมสเตย 

   ประวัติสวนตัว   
ช่ือ – นามสกุล ผูใหสัมภาษณคนที่ 1,2 ผูใหสัมภาษณคนที่ 3 ผูใหสัมภาษณคนที่ 4 ,5 
อายุ 53 ป , 45 ป 53 ป 53 ป , 42 ป 
อาชีพหลัก รับจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ : 

นักการเกษตรระดับ 5 
ธุรกิจสวนตัว 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ)    

    

ประเด็นคําถาม เขามะกอกฟารมสเตย 
องคการสงเสริมกิจการ 
โคนมแหงประเทศไทย 

นิรมลฟารมสเตย 

อาชีพรอง ธุรกิจสวนตัว เกษตรกรผูเล้ียงโคนม -  
การบริหารจัดการฟารมสเตย 
รูปแบบการบริหารจัดการ
ฟารมสเตย 

คณะบุคคลเขามะกอก
ฟารมสเตย 

รัฐวิสาหกิจ ขึ้นกับ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ฝายการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

แบบครอบครัว 

โครงสรางการบริหาร แบงเปน 2 แผนก 
1.แผนกการตลาดและ
ลูกคาสัมพันธ 
2. แผนกบริหารท่ัวไป 

แบงเปน 4 แผนก  
1.แผนกบริหารท่ัวไป  
2.แผนกกิจกรรม 
3.แผนกการตลาด 
4.แผนกบริการ 

แบงเปน 2 สวน 
1.สวนกิจกรรมและ
การตลาด แนะนําการ
ทองเที่ยว 
2. สวนบริการท่ัวไป 

จํานวนพนักงานประจํา 2 คน 38 คน 2 คน  
พนักงานช่ัวคราว 2-4 คน -  1-2 คน 
การฝกอบรมพนักงาน เจาของฟารมเปนผู

ฝกอบรมเองต้ังแตเขามา
ทํางานและคอยเปนท่ี
ปรึกษา 

สงเจาหนาที่ไปอบรมใน
และนอกสถานที่ 

ไมมี 

ขนาดฟารมสเตย ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดกลาง 
ความสามารถในการรับ
นักทองเที่ยว 

70 คน 300 คน 50 คน 

ชุมชน / ภาครัฐ มีสวนใน
การสนับสนุนการ
ทองเที่ยว 

ชุนชน / ภาครัฐไมมีสวน
ในการสนับสนุนการ
ทองเที่ยว แตมีการ
แลกเปล่ียนความรูเรื่อง
การเล้ียงโคนมระหวาง
ชุมชน  

ชุนชนและผูประกอบการ
เก่ียวกับธุรกิจการ
ทองเที่ยว มีการสงเสริม 
สนับสนุนนักทองเที่ยว
ใหแก อ.ส.ค. / ภาครัฐไม
มีสวนในการสนับสนุน
การทองเที่ยว  
 

คนในชุมชน เชนไรองุน
สวนมะมวง มีการแนะนํา
ที่พัก และสถานท่ีแก
นักทองเที่ยว  สวนภาครัฐ
ยังไมมีการสนับสนุนการ
ทองเที่ยว 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)    

    

ประเด็นคําถาม เขามะกอกฟารมสเตย 
องคการสงเสริมกิจการ  
โคนมแหงประเทศไทย 

นิรมลฟารมสเตย 

การเปดบริการของ 
ฟารมสเตย 

ประมาณเดือนตุลาคม – 
มีนาคม ของทุกป  
 

เปดบริการตลอดทั้งป เปดบริการตลอดทั้งป  

ชวงไฮซีซั่น หนาหนาว หนาหนาว และเทศกาล
ตางๆ เชน ปใหม วันพอ 
วันแม วันเด็ก เปนตน 

หนาหนาว 

เปดบริการฟารมสเตยใน 
ปใด 

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2550 

หลักการตลาดในการดําเนินงานของฟารม 
นโยบายการดําเนินงาน
ของฟารม 

ใหนักทองเที่ยวรูสึกพึง
พอใจเหมือนมาบานญาติ
ตัวเอง 

เพ่ือใหนักทองเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจจากการ
บริการและไดรับความรู
จากการทองเที่ยวเชิง
เกษตร 
 

เปนที่พักของคนเดินทาง
โดยเนนความสะดวก 
สบาย ในราคาประหยัด 

ผลิตภัณฑหลักของฟารม ที่พักลักษณะ 
เปนเตนทผาใบและ             
กิจกรรมรีดนมโค 

1. กิจกรรมทองเท่ียวเชิง
เกษตร 
2. ผลิตภัณฑจากนมโคแท 
100 % 
 

ที่พักแรมทั้งบานพักรวม 
หองพักคู หรือเตนทนอน
ลักษณะตางๆ 

จุดเดน / ความโดดเดน
ของฟารม ที่ทําให
นักทองเที่ยวสนใจและ
อยากเดินทางมาทองเที่ยว 

ความใกลชิดกับธรรมชาติ
อยางแทจริง รูจักวิธีการ
รีดนมของเกษตรกร 
พรอมไดชิมรสชาดนมโค
สดแท 100 % 

ผลิตภัณฑจากโคนม  
100 % ที่ไมผสมนมผง 

การบริการท่ีพักแรม 
ที่ใหความรูสึก 
เหมือนอยูบานของตัว
ทานเอง  
และมีนํ้าสลัดสูตรเด็ด 
ของฟารมที่มีจําหนาย
เฉพาะในฟารมเทาน้ัน 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)    

    

ประเด็นคําถาม เขามะกอกฟารมสเตย 
องคการสงเสริมกิจการ  
โคนมแหงประเทศไทย 

นิรมลฟารมสเตย 

จุดออน - ขาดการประชาสัมพันธ
อยางจริงจัง 
- เตนทที่พักเปนผาใบมี
อายุการใชงานไมนาน 
ไมคงทนถาวร  
- เจาของฟารมไมมีเวลา
ในการบริหารอยางเต็มที่ 

- การตัดสินใจการ
ดําเนินงานแตละอยางตอง
มีโครงการเสนอตอที่ที่
ประชุม ตองผาน
คณะกรรมการและใช
เวลาพิจารณานานกวาการ
ดําเนินงานแบบเอกชน  
- มีงบประมาณในการ
สนับสนุนนอย 
 

การจัดการฟารมเปนแบบ
ครอบครัว ดูจัดการกันเอง 
บางครั้งไมสามารถทําได
ทําทันทีเพราะแรงงาน
นอย และอาจเกิดความไม
ปลอดภัยเมื่อมีคนรายแฝง
ตัวเขามาในฟารม 

กลยุทธการต้ังราคาที่พัก
แรมและกิจกรรมตางๆ 

คิดจากตนทุนที่เกิดขึ้น
จริงบวกกําไรเพ่ือให
ฟารมดําเนินตอไปได 

คิดจากตนทุนที่เกิดขึ้น
จริงบวกกําไรท่ีตองการ 

การต้ังราคาเปนเทียบจาก
ที่พักแรมบริเวณใกลเคียง 

ชองทางการ
ประชาสัมพันธของฟารม 

- Website  
- Facebook 
- การบอกตอปาก-ปาก 
- รายการโทรทัศนตางๆ 

- Website  
- การบอกตอปาก-ปาก 
- ใบปลิว แผนพับ 
- งานโคนมประจําป 
- หนังสือทองถ่ิน 
 

- Multiply 
- การบอกตอปาก-ปาก 
- หนังสือทองถ่ิน 
 

สื่อใดที่ทําใหนักทองเที่ยว
รูจักและเดินทางมา
ทองเที่ยว 

- Website  
- การบอกตอปาก-ปาก 

- Website  
- การบอกตอปาก-ปาก 
 
 

- การบอกตอปาก-ปาก 

นักทองเที่ยวสามารถทํา
การจองที่พักไดทางใด 

- จองผาน Website และ
โทรศัพท 

- โทรศัพทสอบถามกอน
เดินทางมา 
- เดินทางมาโดยตรง 
 

- โทรศัพทสอบถามกอน
เดินทางมา 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)    

    

ประเด็นคําถาม เขามะกอกฟารมสเตย 
องคการสงเสริมกิจการ  
โคนมแหงประเทศไทย 

นิรมลฟารมสเตย 

กิจกรรมสงเสริม
การตลาด 

- กลุม 30 คนฟรี 1 คน 
- แจกของชํารวย เชน 
กระเปาผา เปนตน 
ในแตละปอาจแตกตางกัน 

- ขึ้นกับเทศกาลน้ัน เชน
วันพอ วันแม วันเด็ก  
- กลุมนักเรียน นักศึกษา 
จะไดรับสวนลดคิดเปน 
เปอรเซ็นต  
 

- แจกของชํารวย พวง
กุญแจ ตุกตาโคนมปนดิน
เผา สัญลักษณของฟารม
โคนม ที่สั่งทําพิเศษ 

ปจจัยตอไปน้ีมีผลตอฟารมสเตยหรือไม 
-  ดานเศรษฐกิจ ไมมี ไมมี ไมมี 
- ดานสังคม ไมมี ไมมี ไมมี 
- ดานการเมือง ไมมี ไมมี ไมมี 
- ดานอื่น ๆ ปญหาอุทกภัย สงผลให

นักทองเที่ยวยกเลิก หรือ
เล่ือนการเดินทาง 

ปญหาอุทกภัยมีผลทําให
นักทองเที่ยวลดลง 

ปญหาอุทกภัย สงผลให
นักทองเที่ยวยกเลิก หรือ
เล่ือนการเดินทาง ทําให
นักทองเที่ยวลดลง 
 

คูแขงทางธุรกิจ ไมมี ไมมี ไมมี 
พันธมิตรทางธุรกิจ มี  

- มวกเหล็กเอทีวี (ATV) 
- มวกเหล็กลองแกง 
- ทองสมบูรณคลับ 
- ไรองุนกุสุมา 
- องคการสงเสริมกิจการ 
  โคนม หรือ อ.ส.ค. 

มี 
สวนใหญธุรกิจทองเที่ยว
ที่เก่ียวของจะเปนผูสง
นักทองเที่ยวมายัง อ.ส.ค. 
เชน บริษัททัวรตางๆ 
โรงแรมบริเวณใกลเคียง 

ม ี
- มวกเหล็กลองแกง  
- ทองสมบูรณคลับ  
- หมวกเหล็กGo Cart  
- ไรองุน 
- สวนมะมวง  
- องคการสงเสริมกิจการ
โคนม หรือ อ.ส.ค. 
 

กลุมนักทองเที่ยว
เปาหมาย 

- ครอบครัว 
- กลุมวัยทํางาน 
- กลุมสังสรรค 
- กลุมทั่วไป 

- ครอบครัว 
- นักเรียน นักศึกษา 

- คนวัยทํางาน 
- นักทองเที่ยวหมูคณะ 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

   

ประเด็นคําถาม เขามะกอกฟารมสเตย 
องคการสงเสริมกิจการ  
โคนมแหงประเทศไทย 

นิรมลฟารมสเตย 

กลุมนักทองเที่ยว
เปาหมาย 

- ครอบครัว 
- กลุมวัยทํางาน 
- กลุมสังสรรค 
- กลุมทั่วไป 

- ครอบครัว 
- นักเรียน นักศึกษา 

- คนวัยทํางาน 
- นักทองเที่ยวหมูคณะ 

ภูมิลําเนาของ
นักทองเที่ยว 

ทั่วประเทศ สวนใหญมา
จากกรุงเทพฯ 
(ไมเคยเก็บขอมูล) 

ทั่วประเทศ สวนใหญมา
จากกรุงเทพฯ 
(ไมเคยเก็บขอมูล) 

สวนใหญมาจาก
กรุงเทพฯ 
(ไมเคยเก็บขอมูล) 

จํานวนนักทองเที่ยว
โดยประมาณ 

500 ตอปโดยประมาณ 
(ไมเคยเก็บขอมูล) 

(ไมเคยเก็บขอมูล) 
สวนใหญมาเชา กลับเย็น 

(ไมเคยเก็บขอมูล) 
 

การเที่ยวซ้ําของ
นักทองเที่ยว 

มีบางแตจํานวนนอย  
(ไมเคยเก็บขอมูล) 

มีบางแตจํานวนนอย  
(ไมเคยเก็บขอมูล) 

มีบางแตจํานวนนอย  
(ไมเคยเก็บขอมูล) 

จุดประสงคของการ
เดินทาง 

พักผอนหยอนใจ 1. เพ่ือเรียนรูการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 
2. เพ่ือเขาคายและทํา
กิจกรรมรวมกัน 

พักผอนหยอนใจ 

คําติชมของนักทองเที่ยว โดยรวมนักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจมากและจะ
แนะนําคนรูจักใหมา
ทองเที่ยวอีกดวย แตก็
ตองการใหมีบานพัก
ลักษณะอื่นๆ เชนบานพัก
รวม 
 

นักทองเที่ยวพึงพอใจใน
ดานธรรมชาติของฟารม
มาก แตตองการให
ปรับปรุงดานกิจกรรมเชน 
ใหมีกิจกรรมมากกวาน้ี    

นักทองเที่ยวสวนใหญ
เกิดความพึงพอใจที่ไดรับ
ความรูสึกเหมือนอยูบาน
ตัวเอง สามารถทําอะไรท่ี
อยากทําก็ได 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)    

    

ประเด็นคําถาม เขามะกอกฟารมสเตย 
องคการสงเสริมกิจการ  
โคนมแหงประเทศไทย 

นิรมลฟารมสเตย 

เปาหมายท่ีวางไว ตองการใหเกษตรกรหัน
มาทําฟารมสเตยเปน
อาชีพเสริม แตยังคง
ดําเนินอาชีพหลักเปน
เกษตรกรตอไป 

อ.ส.ค. มีเปาหมายในการ
ทํากําไรใหได 7% ตอป 
(ขึ้นกับสถานการณ)  

เปนกิจการที่ลูกๆ สานตอ 

โอกาสการเติบโต  
การขยายฟารมสเตย 
ในอนาคต 

เจาของฟารมคิดวายังคง
ไมตอเติมธุรกิจเพ่ิมเติม 
แตคงไวใหเขามะกอก
ฟารมสเตยเปนฟารม
ตนแบบของเกษตรกรผู
สนในใจธุรกิจฟารมสเตย
ตอไป 

อ.ส.ค มีการพัฒนา
กิจกรรมตางๆ เพ่ิมเติม
เชน 
1. นักสืบสายนํ้า  
2. ศึกษาแผนที่ดาว 

วางแผนขยายฟารมโดย
ทํารานกาแฟและ
รานอาหารเล็กๆ บนเนิน
เขาในบริเวณฟารม 
เพ่ือใหนักทองเที่ยวที่
ไมไดพักแรมเขามาเยี่ยม
ชม ไดเชนกัน 
 

 

 จากตารางท่ี 4.1  ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึก ของผูประกอบการฟารมเสตย จังหวัด

สระบุรี ท้ัง 3 กิจการ ในประเด็นอาชีพหลักและอาชีพรองของผูประกอบการ พบวามีอาชีพหลักอยู

แลว และประกอบธุรกิจฟารมสเตยเปนอาชีพรอง ในสวนของการบริหารจัดการฟารมสเตย มี

รูปแบบการบริหารจัดการแตกตางกัน ผูใหสัมภาษณมีรูปแบบการบริหารแบบคณะบุคคล 

รัฐวิสาหกิจและแบบครอบครัว ดานโครงสรางการบริหารสวนใหญจะแบงเปน 2 แผนกคือ 

การตลาด และบริการท่ัวไป ในดานพนักงานประจํา ผูใหสัมภาษณคนท่ี1 กลาววา เนื่องจาก

นักทองเท่ียวมาทองเท่ียวเปนบางครั้งบางคราว หรือชวงใดชวงหน่ึงเทานั้น การที่มีพนักงานประจํา

หลายคนทําใหมีตนทุนคงท่ีมากฟารมสเตยขนาดเล็กและขนาดกลางจึงมีพนักงานประจําจํานวน

นอย และเลือกจางพนักงานหรือลูกจางช่ัวคราวแทน ประเด็นการฝกอบรมพนักงาน พบวาฟารมส

เตยมีความแตกตางกัน เขามะกอกฟารมสเตย เจาของฟารมเปนผูใหการฝกอบรมเอง อ.ส.ค. มีการ

สงพนักงานไปอบรมท้ังในและนอกสถานท่ี เชน สงไปอบรมในมหาวิทยาลัยตางๆ และนิรมลฟารม

ไมมีการอบรมพนักงานเนื่องจาก เปนผูประกอบการเอง ฟารมสเตยท่ีสัมภาษณสวนใหญถือเปน
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ฟารมขนาดกลาง สามารถรับนักทองเท่ียวได 50 – 70 คน ในสวนการมีสวนรวมในการสนับสนุน

การทองเท่ียวของชุมชนและภาครัฐ ผูใหสัมภาษณท้ังหมดกลาววา “ภาครัฐไมมีสวนในการ

สนับสนุนการทองเท่ียวใดๆ” แตภายในชุมชนยังมีการแลกเปล่ียนความรูดานเกษตรกรรม และมี

การสงนักทองเท่ียวใหแกกัน ดานการเปดบริการของนนิรมลฟารมและอ.ส.ค. เปดบริการตลอดทั้งป 

ยกเวนเขามะกอกฟารมสเตย เนื่องจากเจาของธุรกิจมีอาชีพหลักอยูแลวจึงไมสามารถใหเวลากับการ

ทําฟารมสเตยไดมากนัก แตชวงท่ีมีนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวมากท่ีสุด (ไฮซีซ่ัน) ผูใหสัมภาษณได

ตอบเหมือนกันคือ ชวงหนาหนาว ประมาณเดือน ตุลาคม – มีนาคม  

 หลักการตลาดในการดําเนินงานของฟารมสเตย  พบวานโยบายการดําเนินงานของฟารมส

เตยมีความแตกตางกัน คือเขามะกอกฟารมสเตย เนนใหนักทองเท่ียวรูสึกพึงพอใจเหมือนมาบาน

ญาติตนเอง อ.ส.ค. มีนโยบายเพื่อใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจจากการบริการและไดรับความรู

จากการทองเท่ียวเชิงเกษตร และนิรมลฟารม เนนการเปนท่ีพักของคนเดินทางโดยเนนความ

สะดวกสบายในราคาประหยัด ดานผลิตภัณฑหลักของฟารมมีความคลายกันคือ พี่พักแรม และ

กิจกรรม/ผลิตภัณฑเกี่ยวกับโคนม ในสวนจุดเดน/ความโดดเดนท่ีทําใหนักทองเท่ียวสนใจและ

อยากเดินทางมาทองเท่ียว ของฟารมแตละแหงมีความแตกตางๆกัน คือ เขามะกอกฟารมสเตย เนน

ความใกลชิดกับธรรมชาติอยางแทจริง รูจักวิธีการรีดนมของเกษตรกร พรอมไดชิมรสชาดนมโคสด

แท 100 % อ.ส.ค. เนนผลิตภัณฑท่ีไดจากโคนม 100 % ไมผสมนมผงและการใหนักทองเท่ียวได

รูจักอาชีพพระราชทาน และนิรมลฟารมเนนการบริการท่ีพักแรมท่ีใหความรูสึกเหมือนบานของ

ตัวเอง และมีน้ําสลัดสูตรเด็ดของฟารมท่ีมีจําหนายเฉพาะในฟารมเทานั้น จุดดอยของฟารมสเตยมี

ความแตกตางกันคือ เขามะกอกฟารมสเตย 1. ขาดการประชาสัมพันธอยางจริงจัง 2. เตนทท่ีพักเปน

ผาใบมีอายุการใชนานไมนาน 3. เจาของฟารมไมมีเวลาในการบริหารอยางเต็มท่ี อ.ส.ค. มีจุดออน

ดังนี้ 1. การตัดสินใจ การดําเนินงานแตละอยางตองมีโครงการเสนอตอคณะกรรม ตองผาน

คณะกรรมการและใชเวลานานกวาการดําเนินงานแบบเอกชน 2. มีงบประมาณในการสนับสนุน

นอย และนิรมลฟารม มีจุดออนในดานการจัดการฟารมเปนแบบครอบครัว ดูจัดการกันเอง บางคร้ัง

ไมสามารถทําไดทําทันทีเพราะแรงงานนอย และอาจเกิดความไมปลอดภัยเม่ือมีคนรายแฝงตัวเขามา

ในฟารม จากการสัมภาษณผูประกอบการฟารมเสตยท้ัง 3 แหง พบวามีกลยุทธการตั้งราคาท่ีพักแรม

และกิจกรรมการทองเท่ียวคลายกันคือการคิดจากตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกกําไรท่ีตองการ             
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ชองทางการประชาสัมพันธของฟารมสเตยสวนใหญเหมือนกันคือมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใน

การประชาสัมพันธ ท้ังเวปไซต(Website), เฟสบุค(Facebook) นอกจากนั้นคือการบอกตอปาก – ปาก 

และการการสัมภาษณพบวาส่ือท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักและเดินทางมาทอเท่ียวมาท่ีสุดคือ การบอก

ตอปาก – ปาก และนักทองเท่ียวสามารถทําการจองที่พักไดจากการโทรศัพทมาสอบถามเหมือนกัน 

ในสวนกิจกรรมการสงเสริมการตลาดของฟารมแตละแหงมีความแตกตางกัน คือ เขามะกอกฟารม 

มีการแจกของชํารวย และหากนักทองเท่ียวมาเปนกลุมใหญเชน มา 30 คนจะไดพักฟรี 1 คน อ.ส.ค. 

ใหสวนลดเปนเปอรเซ็นตกับกลุมนักเรียนนักศึกษาเปนสวนใหญและใหเขาชมฟรีในวันเทศกาล

ตางๆ เชน วันพอ วันแม วันเด็ก เปนตน นิรมลฟารมสเตย มีการแจกพวกกุญแจรูปโคนมปนดินเผา

ท่ีส่ังทําพิเศษเพื่อแจกนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ  

 จากการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจฟารมสเตย พบวาประเด็นดานเศรษฐกิจ ดานสังคม               
ดานการเมืองลวนไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจฟารมเสตยเหมือนกัน นอกจากนี้ประเด็นอ่ืนๆ คือ ปญหา
อุทกภัย ท่ีเกิดข้ึนในชวงปลายป พ.ศ. 2554 สงผลใหนักทองเท่ียวลดลงเหมือนกันท้ังยกเลิกหรือ
เล่ือนการเดินทางเนื่องจากกลัวและกังวลกับความไมปลอดภัยในการเดินทางมาทองเท่ียวฟารมส
เตย ในสวนคูแขงทางธุรกิจผูใหสัมภาษณสวนใหญกลาวเหมือนกันวาไมมีคูแขง เนื่องจากยังเปน
การทองเทียวรูปแบบใหมท่ียังไมเปนท่ีรูจักมากนัก และสวนใหญมักจะเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
มากกวา เชนการสงเสริมนักทองเที่ยวใหแกกัน ไดแก มวกเหล็กเอทีวี (ATV) มวกเหล็กลองแกง 
ทองสมบูรณคลับ ไรและสวนผลไมตางๆ กลุมนักทองเท่ียวเปาหมายของฟารมสเตยท้ัง3 แหงมี
ความคลายกันสวนใหญจะเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มาเปนหมูคณะ วัยทํางาน และกลุมครอบครัว 
โดยผูใหสัมภาษณกลาววาภูมิลําเนาของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนคนจากกรุงเทพมหานคร
เหมือนกันและยังไมเคยเก็บขอมูลอยางจริงจังในสวนจํานวนของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน แตจาก
การสัมภาษณเร่ืองการเท่ียวซํ้าของนักทองเท่ียว ผูใหสัมภาษณตอบเหมือนกันวา มีจํานวนนอย
เนื่องจากไมเคยเก็บขอมูลมากอน โดยจุดประสงคของการเดินทาง สวนใหญเพ่ือการพักผอนหยอนใจ 
ในประเด็นคําติชมของนักทองเท่ียวฟารมสเตย พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีความพึงพอใจมาก     
แตนักทองเท่ียวตองการใหปรับปรุงในดานตางๆ แตกตางกัน เชนตองการใหมีบานพักลักษณะอ่ืนๆ 
นอกจากเตนทผาใบ ตองการใหมีกิจกรรมมากวาเดิม ในสวนเปาหมายทางไว ผูประกอบการมี
เปาหมายท่ีแตกตางกัน คือ เขามะกอกฟารมสเตย ตองการใหเกษตรกรหันมาทําฟารมสเตยเปน
อาชีพเสริม แตยังคงดําเนินอาชีพหลักเปนเกษตรกรตอไป และใหเขามะกอกฟารมสเตยเปนฟารม
ตนแบบของการทําฟารมแกผูประกอบการอื่นๆ อ.ส.ค. มีเปาหมายในการทํากําไรใหได 7% ตอป 
(ข้ึนกับสถานการณในปนั้นๆ) นิรมลฟารมตองการใหเปนกิจการท่ีลูกๆ สืบสานตอ และประเด็น
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โอกาสในการเติบโตหรือการขยายฟารมสเตยในอนาคต ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นแตกตางกัน 
คือ เขามะกอกฟารมสเตยคิดวายังคงไมตอเติมธุรกิจเพิ่มเติม แตคงไวใหเขามะกอกฟารมสเตยเปน
ฟารมตนแบบของเกษตรกรผูสนในใจธุรกิจฟารมสเตยตอไป อ.ส.ค. มีการพัฒนากิจกรรมตางๆ 
เพิ่มเติมเชน 1. นักสืบสายน้ํา 2. ศึกษาแผนท่ีดาว (เปดใหบริการแลว) เปนตน และนิรมลฟารม
วางแผนขยายฟารมโดยทํารานกาแฟและรานอาหารเล็กๆ บนเนินเขาในบริเวณฟารม เพื่อให
นักทองเท่ียวท่ีไมไดพักแรมเขามาเยี่ยมชมไดเชนกัน 
 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
ผูวิจัยแบงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณออกเปน 5 สวนดังนี้ 

       4.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมส
เตย จังหวัดสระบุรี  
       4.2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย

จังหวัดสระบุรี 

       4.2.3  ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม และความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวย            

ความสะดวกพ้ืนฐานแกนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 

       4.2.4   ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดนิทางมาทองเท่ียวแบบ

ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 

       4.2.5   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 
จังหวัดสระบุรี 
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 
 จังหวัดสระบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 
ขอมูลสวนตัว รายละเอียด จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 129 43.0 
หญิง 171 57.0 

 รวม 300 100.0 
อายุ ตํ่ากวา 24 ป 36 12.0 
 24 – 36 ป 174 58.0 
 37 – 48  ป 51 17.00 
 49 – 60  ป 48 16.0 
 รวม 300 100.0 
การศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 65 21.7 
 ปริญญาตรี/เทียบเทา 198 66.00 
 สูงกวาปริญญาตรี 37 12.3 
 รวม 300 100.0 
อาชีพ ผูไมไดประกอบอาชีพ  37 12.3 
 ผูใชทักษะ แรงงาน  202 67.3 
 อาชีพเกษตรกรรม  4 1.3 
 เจาของกิจการและผูบริหาร 19 6.3 
 ผูประกอบการอาชีพระดับสูง 38 12.7 
 รวม 300 100.0 
รายไดตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 บาท 70 23.3 
 10,001 – 20,000  บาท 58 19.3 
 20,001 – 30,000 บาท  67 22.3 
 30,000  บาทขึ้นไป 105 35.0 
 รวม 300 100.0 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ขอมูลสวนตัว รายละเอียด จํานวน (คน) รอยละ 
 
คาใชจายที่เห็นวาเหมาะสม 
ตอคนตอครั้งในการทอง 
เที่ยวแบบฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 1,000 บาท 77 25.7 
1,001 – 1,500 บาท 106 35.3 
1,501 – 2,000 บาท 93 31.0 
มากกวา 2,000 บาท 24 8.0 

รวม 300 100.0 
ภูมิลําเนา กรุงเทพมหานคร 95 31.7 

จังหวัดสระบุรี  34 11.3 
ภาคเหนือ 9 3.0 
ภาคกลาง 39 13.0 
ภาคตะวันออก 58 19.3 
ภาคตะวันตก 12 4.0 
ภาคใต 14 4.7 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 6.0 
ปริมณฑล 21 7.0 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 4-2  แสดงขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ

ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ท่ีไดทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 300 คน มีดังนี้ 
1.  เพศ  นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิมีจํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 57.0  เพศชาย

มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 43.0  ตามลําดับ 
2.  อายุ  นักทองเท่ียวสวนใหญมีอายุ 24 - 36 ป มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ58.00  

รองลงมาคืออายุ 37-48 ป มีจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 16.00 อายุ 49-60  ป มีจํานวน 42 คน  คิดเปน
รอยละ 14.00 และลําดับสุดทายคืออายุต่ํากวา 24 ป มีจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับ  

3.  ระดับการศึกษา นักทองเท่ียวสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเทามีจํานวน 
198 คน คิดเปนรอยละ 66.00 รองลงมาตํ่ากวาปริญญาตรี มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยะ 21.70  และสูง
กวาปริญญาตรี มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 12.3  ตามลําดับ 
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4.  อาชีพ นักทองเท่ียวสวนใหญเปนผูใชทักษะ แรงงาน มีจํานวน 202 คน คิดเ ปนรอยละ 
67.3 รองลงมาผูประกอบการอาชีพระดับสูง มีจํานวน 38 คน มีจํานวน 12.70 ผูไมไดประกอบอาชีพมี
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 12.3 เจาของกิจการและผูบริหาร มีจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 6.3  และ
เกษตรกรรม มีจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

5.  รายไดตอเดือน นักทองเท่ียวสวนใหญมีรายไดตอเดือน 30,000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาตํ่ากวา 10,000 บาท มีจํานวน 70 คนคิดเปนรอยละ 23.3 รองลงมา 
20,001-30,000 บาท มี 67 คน คิดเปนรอยละ 22.3 และ 10,001-20,000 บาท มี 58 คน คิดเปนรอยละ 
19.3 ตามลําดับ  

6.  คาใชจาย นักทองเท่ียวสวนใหญเห็นเหมาะสมตอคนตอคร้ังในการทองเท่ียวแบบ
ฟารมสเตย 1,001-1,500 บาท มี 106 คน คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมา  1,501-2,000 บาท มี 93 คน       
คิดเปนรอยละ 31.0 ต่ํากวา 1,000 บาท มี 77 คน คิดเปนรอยละ 25.7 และมากกวา 2,000 บาท มี 24 คน 
คิดเปนรอยละ 8.0 

7.  ภูมิลําเนา นักทองเท่ียวสวนใหญมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานครมีจํานวน 95 คน คิดเปนรอย
ละ 31.7 รองลงมาภาคตะวันออก มีจํานวน 58 คิดเปนรอยละ 19.3 ภาคกลางมีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 
13.0 จังหวัดสระบุรีมีจํานวน 34 คน คิดปนรอยละ 11.3 ปริมณฑล (ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
นนทบุรี นครปฐม) มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน 18 คน คิดเปน    
รอยละ 6.0  ภาคใต มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ภาคตะวันตกมีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.0     
และภาคเหนือ มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ    

4.2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารม  
สเตยจังหวัดสระบุรี 

ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหระดับความแรงจูงใจของนักทองเท่ียวในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรีดานตางๆ ในรูปแบบของคาเฉลี่ยและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5 ระดับ โดยมีการกําหนดเกณฑใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย     4.21-5.00     หมายถึง   มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย     3.41-4.20     หมายถึง   มีระดับความสําคัญมาก 
คะแนนเฉล่ีย     2.61-3.40     หมายถึง   มีระดับความสําคัญปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย     1.81-2.60     หมายถึง   มีระดับความสําคัญนอย 
คะแนนเฉล่ีย     1.00-1.80     หมายถึง   มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของปจจัยภายในท่ีทําใหเดินทาง
         มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  

 
เหตุผลสวนตัวที่ทําใหเดินทางมาทองเที่ยว 

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี   SD ระดับความสําคัญ 

เพ่ือพักผอนหยอนใจ 4.26 .768 มากที่สุด 

เพ่ือสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ 4.27 .706 มากที่สุด 

เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูเกษตรกร 3.62 .965 มาก 

เพ่ือศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3.60 .881 มาก 

เพ่ือเขารวมประชุมหรือสัมมนา 2.29 1.097 นอย 

เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร 2.02 1.044 นอย 

เพ่ือหาประสบการณใหม ๆ หรือหลีกหนีความซ้ําซาก
จําเจในชีวิตประจําวัน 

3.90 1.005 มาก 

รวม  3.42 1.26 มาก 

     
 จากตารางท่ี 4.3  พบวา นักทองเท่ียวมีระดับแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  มีคาเฉล่ียรวม 3.42 ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานของปจจัย
ภายใน พบวาเหตุผลสวนตัวท่ีทําใหเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  อันดับท่ี
หนึ่ง เพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.27) อันดับท่ีสองเพื่อ
พักผอนหยอนใจ ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.26) อันดับท่ีสาม เพื่อหาประสบการณใหมๆ หรือหลีก
หนีความซํ้าซากจําเจในชีวิตประจําวัน ใน  ระดับมาก (  = 3.90) และเพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตรใน
ระดับนอย (  = 2.02)  ตามลําดับ      
       
 ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของปจจัยภายนอกท่ีทําให
 เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี  
 

สิ่งดึงดูดใจท่ีทําใหเดินทางมาทองเที่ยว 
แบบฟารมเสย จังหวัดสระบุรี   SD 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ความเปนเอกลักษณของฟารมสเตย 3.99 .761 มาก 

เปนที่พัก / การทองเที่ยวรูปแบบใหม 4.12 .646 มาก 

กิจกรรมของการทองเที่ยวแบบฟารมสเตย 4.06 .745 มาก 
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ตารางท่ี 4.4   (ตอ) 
 

สิ่งดึงดูดใจท่ีทําใหเดินทางมาทองเที่ยว 
แบบฟารมเสย จังหวัดสระบุรี   SD 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ฟารมสเตยมีความปลอดภัย 3.80 .839 มาก 

ความเรียบงายและเงียบสงบของฟารมสเตย 4.32 .692 มากที่สุด 

การโฆษณาประชาสัมพันธของฟารมสเตย 3.09 1.001 ปานกลาง 

การเดินทางมาฟารมสเตยมีความสะดวก รวดเร็ว 3.51 .8.71 มาก 

ความเหมาะสมคุมคาของคาใชจายในฟารมสเตย 3.74 .730 มาก 

ความสวยงามทางธรรมชาติของจังหวัดสระบุรี 3.66 1.097 มาก 

อัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตรของคนจังหวัดสระบุรี 3.53 1.023 มาก 

รวม  3.78 0.92 มาก 
   

จากตารางท่ี 4.4  พบวา นักทองเท่ียวมีระดับแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี มีคาเฉลี่ยรวม  3.78 ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานของปจจัย
ภายนอก  พบวาส่ิงดึงดูดใจท่ีทําใหเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ในระดับ
มากท่ีสุดคือ ความเรียบงายและเงียบสงบของฟารมสเตย (  = 4.32) รองลงมาคือ เปนท่ีพัก/การ
ทองเท่ียวรูปแบบใหมในระดับมาก (  = 4.12) กิจกรรมของการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในระดับ
มาก ( = 4.06) และสุดทายคือ การโฆษณาประชาสัมพันธของฟารมสเตย (  = 3.09) ตามลําดับ 

 

  4.2.3  ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมและความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ภายในหองพักของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
        ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
  

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
ในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

จํานวน (คน) รอยละ 

ประสบการณการทองเที่ยว
รูปแบบฟารมสเตย  

เคย 119 39.7 
ไมเคย 181 60.3 

รวม 300 100.0 
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ตารางท่ี 4.5    (ตอ) 
    

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
ในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

จํานวน (คน) รอยละ 

ผูรวมการเดินทางในครั้งน้ี 
 

เดินทางคนเดียว 3 1.0 
ญาติ / คนในครอบครัว 99 33.0 
เพ่ือน / เพ่ือนรวมงาน 159 53.0 
คูรัก 39 13.0 

รวม 300 100.0 
จํานวนผูรวมเดินทาง 1-2 คน 58 19.3 

3-6 คน 143 47.7 
มากกวา 6 คน 99 33.0 

รวม 300 100.0 
ระยะเวลาในการเดินทาง  
โดยเฉล่ียแตละครั้ง 

1-2 วัน 230 76.7 
3-5 วัน 68 22.7 
มากกวา 5 วัน 2 .7 

รวม 300 100.0 
 ทานรูจักการทองเที่ยวแบบ นิตยสาร/วารสาร   
ฟารมสเตยจากชองทางใด ตอบ 40 13.3 
 ไมตอบ 260 86.7 
 รวม 300 100.0 
 แผนพับ   
 ตอบ 22 7.3 
 ไมตอบ 278 92.7 
 รวม 300 100.0 
 อินเตอรเน็ต / Face book   
 ตอบ 151 50.3 
 ไมตอบ 149 49.7 
 รวม 300 100.0 
 หนังสือพิมพ   
 ตอบ 13 4.3 
 ไมตอบ 287 95.7 
 รวม 300 100.0 
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ตารางท่ี4.5 (ตอ)    
    

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
ในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

จํานวน (คน) รอยละ 

 ทานรูจักการทองเที่ยวแบบ เพ่ือน / ญาติ   
ฟารมสเตยจากชองทางใด ตอบ 184 61.3 
 ไมตอบ 116 38.7 
 รวม 300 100.0 
 งานนิทรรศการทองเที่ยว   
 ตอบ 22 7.3 
 ไมตอบ 278 92.7 
 รวม 300 100.0 
 วิทยุ / โทรทัศน   
 ตอบ 26 8.7 
 ไมตอบ 274 91.3 
 รวม 300 100.0 
การเลือกประเภทที่พักแรม โรงแรม 20 6.7 
ในฟารมสเตย กระโจม / กางเตนท 85 28.3 
 รีสอรท / บังกะโล 110 36.7 
 บานพักรวม 45 15.0 
 โฮส / โฮมสเตย 40 13.3 
 รวม 300 100.0 
กิจกรรมที่สนใจในการ ต้ังแคมปไฟ ไนทปารต้ี 
เดินทางมาทองเที่ยวแบบ ตอบ 144 48.0 
ฟารมสเตย ( เลือกได ไมตอบ 156 52.0 
มากกวา 1 ขอ) รวม 300 100.0 
 กิจกรรมคาวบอยไทน 
 ตอบ 63 21.0 
 ไมตอบ 237 79.0 
 รวม 300 100.0 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ)   
 

 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
ในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

จํานวน (คน) รอยละ 

กิจกรรมที่สนใจในการเดินทาง
มาทองเที่ยวแบบฟารมสเตย     
( เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

กิจกรรมวอลคแรลล่ี 
ตอบ 89 29.7 
ไมตอบ 211 70.3 

รวม 300 100.0 
กิจกรรมรีดนมโค ใหอาหารโค 
ตอบ 158 52.7 

 ไมตอบ 142 47.3 
 รวม 300 100.0 
 กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม  
 ตอบ 98 32.7 
 ไมตอบ 202 67.3 

รวม 300 100.0 
อื่นๆ 
ตอบ 30 10.0 

 ไมตอบ 270 90.0 

 รวม 300 100.0 

ภายในฟารมควรมี 
รานอาหารท่ีใชผลิตภัณฑ 
จากฟารมมากนอยเพียงใด 

ควรมีอยางย่ิง 127 42.3 
ควรมี 133 44.3 
ไมจําเปน 40 13.3 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการ

เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  ท่ีไดทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 300 คน มีดังนี้ 
1.  นักทองเท่ียวสวนใหญเคยทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย มีจํานวน 119 คน คิดเปน  

รอยละ 39.7  และไมเคยทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย มีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 60.3   
 2.  ผูรวมการเดินทางในครั้งนี้  นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางกับเพื่อน / เพื่อนรวมงาน      

มีจํานวน 159 คน  คิดเปนรอยละ 53.0  รองลงมาเดินทางกับญาติ / คนในครอบครัว มีจํานวน 99 คน    
คิดเปนรอยละ 33.0  เดินทางกับคูรัก มีจํานวน 39 คน  คิดเปนรอยละ 13.0  ตามลําดับ 
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3.  จํานวนผูรวมเดินทาง นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางกับผูรวมเดินทาง 3-6 คน มี
จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 47.7  รองลงมามากกวา 6 คน มีจํานวน 99 คน  คิดเปนรอยละ 33.0  
และ 1-2 คน  มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.3 ตามลําดับ 
 4.  ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแตละครั้งของนักทองเท่ียวสวนใหญ 1-2 วัน       
มีจํานวน 230 คนคิดเปนรอยละ 76.7 รองลงมา 3-5 วัน มีจํานวน 68 คนคิดเปนรอยละ 22.7 และ
มากกวา 5 วันมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ .7 ตามลําดับ 
 5.  ชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียวรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย นักทองเท่ียวสวน
ใหญรูจากเพื่อน/ญาติ  มีจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 61.3 รองลงมาอินเตอรเน็ต/Face book        
มีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 50.3 นิตยสาร/วารสาร มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.3 วิทยุ/
โทรทัศน มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.7 งานนิทรรศการทองเท่ียวและแผนพับมีจํานวน 22 คน
เทากัน คิดเปนรอยละ 7.3 และหนังสือพิมพ มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ  
  6. ประเภทท่ีพักแรมในฟารมสเตยท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญเลือก คือ รีสอรท/บังกะโลมี
จํานวน 110  คน คิดเปนรอยละ 36.7  รองลงมากระโจม/กางเตนท มีจํานวน 85 คน  คิดเปนรอยละ 28.3  
บานพักรวม มีจํานวน 45 คนคิดเปนรอยะ 15.0  โฮส/โฮมสเตย มีจํานวน 40 คนคิดเปนรอยละ13.3  และ
โรงแรม มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.7  ตามลําดับ 
 7.  กิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
กิจกรรมที่นักทองเท่ียวสวนใหญสนใจ  รีดนมโค ใหอาหารโค มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 52.7 
รองลงมาต้ังแคมปไฟไนทปารตี้มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 52.0 กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม มีจํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 32.7 กิจกรรมวอลคแรลล่ี มีจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 29.7 และกิจกรรมคาวบอย
ไทน มีจํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  21.0  ตามลําดับ 
 8.  ภายในฟารมควรมีรานอาหารที่ใชผลิตภัณฑจากฟารม  นักทองเท่ียวสวนใหญคิดวาควรมี
รานอาหารที่ใชผลิตภัณฑจากฟารม มีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมาควรมีอยางยิ่งมี
จํานวน 127 คน  คิดเปนรอยละ 42.3  และไมจําเปน มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.3  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6   กิจกรรมท่ีสนใจในการดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย  จังหวัดสระบุรี 
 

กิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 
แบบฟารมสเตย  จังหวัดสระบุรี   SD 

ต้ังแคมปไฟ ไนทปารต้ี 3.85 1.603 

กิจกรรมคาวบอยไนท 3.18 1.215 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 
 

กิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 
แบบฟารมสเตย  จังหวัดสระบุรี   SD 

กิจกรรมวอลคแรลล่ี 3.77 1.568 

กิจกรรมรีดนมโค ใหอาหารโค 4.19 1.462 

กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม  3.89 1.697 

อื่นๆ 1.84 1.752 

รวม  3.45 1.74 

 
 จากตารางท่ี 4.6  แสดงขอมูลกิจกรรมที่นักทองเท่ียวสนใจในการดินทางมาทองเท่ียว
แบบฟารมสเตย  ท่ีไดทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 300 คน มีดังนี้ (เรียงลําดับความนาสนใจจาก
นาสนใจมากท่ีสุดไปนาสนใจนอยท่ีสุด) อันดับท่ีหนึ่ง กิจกรรมรีดนมโค ใหอาหารโค ( = 4.19) 
อันดับท่ีสอง กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม ( = 3.89) อันดับท่ีสาม ตั้งแคมปไฟ ไนทปารตี้ ( =3.85) 
อันดับท่ีส่ี กิจกรรมวอลคแรลล่ี ( = 3.77) อันดับท่ีหา กิจกรรมคาวบอยไนท ( = 3.18) และ
สุดทายคือ อ่ืนๆ ( = 4.19) ไดแก ลองแกง ทําอาหาร สปา นวดเทา กิจกรรมผจญภัยตางๆ เปนตน 
 
ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของ 

  ส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานภายในหองพักตอการพักแรมรูปแบบฟารมสเตย    
  จังหวัดสระบุรี 

 
สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานภายในหองพัก   SD 

เครื่องทํานํ้ารอน 3.46 1.134 

เครื่องปรับอากาศ 3.06 1.202 

ตูเย็น 3.21 1.042 

โทรทัศน 3.52 1.029 

การเช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless) 3.84 1.101 

หองนํ้าสวนตัว 4.02 .836 

โถชักโครกแบบน่ังพรอมสายฉีดชําระ 4.16 .792 

อางอาบนํ้า 2.38 1.200 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 
 

เตียงนอนที่ไดมาตราฐาน 3.72 1.042 

รวม  3.49 1.17 

 
 จากตารางท่ี 4.7  พบวา นักทองเที่ยวใหระดับความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวก
พื้นฐานภายในหองพัก ตอการพักแรมรูปแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี เม่ือพิจารณาระดับ
ความสําคัญเปนรายดาน  
  อันดับท่ีหนึง่  โถชักโครกแบบนั่งพรอมสายฉีดชําระ (  = 4.16) 
  อันดับท่ีสอง  หองน้ําสวนตัว (  = 4.02)   
  อันดับท่ีสาม  การเช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless) (  = 3.84) 
  อันดับท่ีส่ี    เตียงนอนที่ไดมาตราฐาน (  = 3.72)   
   อันดับท่ีหา  โทรทัศน (  = 3.52)   
  อันดับท่ีหก  เคร่ืองทําน้ํารอน (  = 34.6)   
  อันดับท่ีเจด็  ตูเย็น (  = 3.21) 
 อันดับท่ีแปด       เคร่ืองปรับอากาศ (  = 3.06) 
 อันดับท่ีเกา         อางอาบน้ํา (  = 2.38) 
     4.2.4  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียว    
แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 ในสวนนี้ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนกัทองเท่ียวในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรีดานตางๆ  ในรูปแบบของคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5 ระดับ โดยใชระดับการวัดขอมูลเปนเกณฑ 5 ระดับ ดังนี ้
 คะแนนเฉล่ีย     4.21-5.00     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย     3.41-4.20     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย     2.61-3.40     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย     1.81-2.60     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจนอย 
คะแนนเฉล่ีย     1.00-1.80     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการ 
 เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ 
 

ดานกายภาพ   SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ความเปนเอกลักษณของหองพัก / ฟารมสเตย 3.94 .677 มาก 

ขนาดความกวางของหองพักมีความเหมาะสม 3.80 .691 มาก 

ความสะอาดของหองพัก / ฟารมสเตย 3.85 .769 มาก 

ความสะอาดของหองนํ้า 3.88 .811 มาก 

ความสวยงามของหองพัก / ฟารมสเตย 3.92 .716 มาก 

บรรยากาศความเปนธรรมชาติภายในฟารมสเตย 4.42 .729 มากที่สุด 

กิจกรรมภายในฟารม    

          การรีดนมโค ใหอาหารลูกโค 3.87 .850 มาก 

          การข่ีมา 3.40 .946 ปานกลาง 

          การขับรถ ATV 3.47 1.013 มาก 

          การข่ีจักรยานภายในฟารม 3.41 1.045 มาก 

          การน่ังรถชมรอบฟารม 3.51 .969 มาก 

   กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม   3.57 .953 มาก 

           กิจกรรมแคมปไฟ  3.50 1.003 มาก 

           อื่นๆ  3.63 1.075 มาก 

ที่ต้ังของฟารมใกลแหลงทองเที่ยว,รานอาหาร ฯ 3.54 .794 มาก 

ความสะดวกในการเดินทางมายังฟารม 3.75 .708 มาก 

ความปลอดภัยภายในฟารม 3.97 .651 มาก 

รานจําหนายผลิตภัณฑภายในฟารม 3.16 1.078 ปานกลาง 

รวม 3.55 1.16 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.8 พบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียว

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ มีคาเฉล่ียรวม 3.55 ในระดับมาก  พิจารณาระดับความ
พึงพอใจเปนรายดาน  อันดับท่ีหนึ่ง บรรยากาศความเปนธรรมชาติภายในฟารมสเตย (  = 4.42) 
รองลงมา ดานความปลอดภัยภายในฟารม (  = 3.97) ความเปนเอกลักษณของหองพัก/ฟารมสเตย 
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(  =3.94) ความสวยงามของ หองพัก/ฟารมสเตย ( =3.92),ความสะอาดของหองน้ํา ( = 3.88) 
การรีดนมโค ใหอาหารลูกโค ( =3.87) ความสะอาดของหองพัก/ ฟารมสเตย( = 3.85) ขนาด
ความกวางของหองพักมีความเหมาะสม (  =3.80) ความสะดวกในการเดินทางมายังฟารม      
( =3.75) ดานอ่ืนๆ ( =3.63) เชน ลองแกง ทําอาหาร สปา นวด กิจกรรมผจญภัยตางๆ กิจกรรม
เชิงเกษตรกรรม (  =3.57)ท่ีตั้งของฟารมใกลแหลงทองเท่ียว,รานอาหาร (  = 3.54) การนั่งรถ
ชมรอบฟารม (  =3.51) กิจกรรมแคมปไฟ (  =3.50) การขับรถ ATV (  =3.47) การขี่จักรยาน
ภายในฟารม (  =3.41) , การข่ีมา(  =3.40) และรานจําหนายผลิตภัณฑภายในฟารม (  = 3.16) 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการ 
 เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   SD 

ระดับความพึง
พอใจ 

ปายประชาสัมพันธขอมูลภายในฟารม 3.28 .839 ปานกลาง 

การบริการรานอาหาร        3.45 .870 มาก 

บริการอินเทอรเน็ตไรสาย (Wireless) 3.14 1.176 ปานกลาง 

สิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมในหองพัก 3.79 .659 มาก 

การจัดใหมีรถรับ – สงในฟารม 3.20 .968 ปานกลาง 

สถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ 3.94 .623 มาก 

ตู ATM 2.75 1.213 ปานกลาง 

รวม  3.37 1.00 ปานกลาง 

  
จากตารางท่ี 4.9 พบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียว

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานส่ิงอํานวยความสะดวกโดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.37ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจเปนรายดาน อันดับท่ีหนึ่ง สถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ 
(  = 3.94) อันดับท่ีสอง ส่ิงอํานวยความสะดวกโดยรวมในหองพัก ( = 3.79) อันดับท่ีสาม การ
บริการรานอาหาร (  = 3.45) ในระดับความพึงพอใจมาก, อันดับท่ีส่ี ปายประชาสัมพันธขอมูล
ภายในฟารม (  = 3.28) อันดับท่ีหา การจัดใหมีรถรับ – สงในฟารม (  = 3.20) อันดับท่ีหก  
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บริการอินเทอรเน็ตไรสาย(Wireless) (  = 3.14) และอันดับท่ีเจ็ด ตู ATM  (  = 2.75) ในระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.10  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการ
  เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี ดานกระบวนการใหบริการ 
 

ดานกระบวนการใหบริการ 
  SD 

ระดับความพึง
พอใจ 

ความสะดวกในการชําระเงิน 3.67 .801 มาก 

มีพนักงานท่ีใหบริการเพียงพอ 3.61 .734 มาก 

การตอนรับของพนักงาน 3.77 .737 มาก 

เจาหนาที่มีความรูใหคําแนะนําเก่ียวกับกิจกรรม  เชิง
เกษตรไดอยางเหมาะสม 

3.87 .791 มาก 

พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีและเปนกันเอง 4.19 .680 มาก 

พนักงานมีการตอบสนองรวดเร็วและทันเวลา 3.88 .786 มาก 

มีพนักงานคอยบริการตลอด 24 ชม. 3.38 .920 ปานกลาง 

รวม  3.77 .815 มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.10  พบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียว
แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉล่ียรวม 3.77 ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาระดับความพึงพอใจเปนรายดาน ดังนี้ ระดับความพึงพอใจมาก อันดับท่ีหนึ่งพนักงานมี
อัธยาศัยไมตรีและเปนกันเอง (  = 4.19) รองลงมาพนักงานมีการตอบสนองรวดเร็วและทันเวลา 
(   =3.88) เจาหนาท่ีมีความรูใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเกษตรไดอยางเหมาะสม             
(  =3.87) การตอนรับของพนักงาน (  =3.77) ความสะดวกในการชําระเงิน (  = 3.67)            
มีพนักงานท่ีใหบริการเพียงพอ (  = 3.61) และระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ มีพนักงานคอย
บริการตลอด 24 ชม. (  = 3.38) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11  จํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจโดยรวมในการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย  
 
ระดับความพงึพอใจโดยรวมในการทองเที่ยวแบบฟารมสเตย จํานวน (คน) รอยละ 
     มากท่ีสุด  32 10.7 
     มาก  204 68.0 
     ปานกลาง  62 20.7 
     นอย 2 .7 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.11  แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจโดยรวมในการ
ทองเที่ยวแบบฟารมสเตย ท่ีไดทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 300 คน ความพึงพอใจโดยรวมในการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยสวนใหญระดับมาก มีจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาระดับ
ปานกลาง มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 20.7  ระดับมากท่ีสุด มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.7  
และระดับนอย มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7 ตามลําดับ 

 
4.2.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1  
 Ho :     ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได) มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีไมแตกตางกัน   
 Ha :     ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได) มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีแตกตางกัน   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ การทดสอบคา t - test และ F - test ที่ระดับ         
ความเชื่อมั่น 95 % ดังนั้นจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tails Prob (P-Value) มีคา
นอยกวาหรือเทากับ .05  
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ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  
   กับเพศของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน  
 

แรงจูงใจในการเดินทาง 
มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

ปจจัยภายใน 
ชาย 
หญิง 

3.33 
3.46 

.526 

.520 
-2.219 .027 * 

ปจจัยภายนอก 
ชาย 
หญิง 

3.71 
3.83 

.547 

.502 
-1.981 .049 * 

  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี ดานปจจัยภายในและปจจัยภายนอกแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
  
ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
                      กับอายุของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน 
 
แรงจูงใจในการเดินทาง 

มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 
อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ปจจัยภายใน 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.52 
3.44 
3.26 
3.33 

.550 

.547 

.442 

.473 

2.353 .072 

ปจจัยภายนอก 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.71 
3.81 
3.69 
3.78 

.472 

.541 

.542 

.477 

.835 .476 

 
 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยใน
จังหวัดสระบุรี  ดานปจจัยภายในและดานปจจัยภายนอกไมแตกตางกัน (ยอมรับ Ho) 
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ตารางท่ี 4.14   เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  
                       กับการศึกษาของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน 
 
แรงจูงใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ปจจัยภายใน 
ตํ่ากวาป.ตรี 

ป.ตรีหรือเทียบเทา 
สูงกวาป.ตรี 

3.29 
3.42 
3.51 

.447 

.548 

.513 
2.351 .097 

ปจจัยภายนอก 
ตํ่ากวาป.ตรี 

ป.ตรีหรือเทียบเทา 
สูงกวาป.ตรี 

3.71 
3.78 
3.86 

.507 

.509 

.629 
1.027 .359 

 
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย
ในจังหวัดสระบุรี  ดานปจจัยภายในและดานปจจัยภายนอก ไมแตกตางกัน (ยอมรับ Ho) 
 
ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
  กับรายไดของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน 
   

แรงจูงใจในการเดินทาง 
มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

รายได คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ปจจัยภายใน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.39 
3.49 
3.36 
3.39 

.576 

.422 

.529 

.543 

.631 .595 

ปจจัยภายนอก 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.68 
3.78 
3.78 
3.83 

.482 

.545 

.416 

.596 

1.113 .344 

 
  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยใน
จังหวัดสระบุรี ดานปจจัยภายในและดานปจจัยภายนอก ไมแตกตางกัน (ยอมรับ Ho) 
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ตารางท่ี 4.16  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี  
        ดานปจจยัภายในท่ีมีเพศแตกตางกัน  
 

ปจจัยภายใน   เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

เพ่ือพักผอนหยอนใจ 
ชาย 
หญิง 

4.19 
4.32 

.074 

.054 
-1.332 .184 

เพ่ือสัมผัสความสวยงามของ
ธรรมชาติ 

ชาย 
หญิง 

4.22 
4.30 

.067 

.051 
-.963 .337 

เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตความ
เปนอยูเกษตรกร 

ชาย 
หญิง 

3.66 
3.59 

.086 

.074 
.606 .545 

เพ่ือศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร 

ชาย 
หญิง 

3.66 
3.56 

.083 

.063 
1.006 .315 

เพ่ือเขารวมประชุมหรือ
สัมมนา 

ชาย 
หญิง 

2.03 
2.49 

.087 

.087 
-3.698 .000 * 

เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
ชาย 
หญิง 

1.84 
2.16 

.089 

.081 
-2.661 .008 * 

เพ่ือหาประสบการณใหม ๆ 
หรือหลีกหนีความซ้ําซากจําเจ
ในชีวิตประจําวัน 

ชาย 
หญิง 

3.89 
3.90 

.090 

.076 
-.078 .938 

   
 จากตารางท่ี 4.16  พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน อาจจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีเพื่อพักผอนหยอนใจ เพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ 
เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูเกษตรกร เพื่อศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและเพ่ือหาประสบการณ
ใหม  ๆหรือหลีกหนีความซํ้าซากจําเจในชีวิตประจําวัน ไมมีความแตกตางกัน (ยอมรับ Ho) 
  กลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน อาจจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมส
เตยในจังหวัดสระบุรี เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา, เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี  
     ดานปจจยัภายในท่ีอายุแตกตางกัน  
 

ปจจัยภายใน อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 
เพ่ือพักผอนหยอนใจ ตํ่ากวา 24 ป 

24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.14 
4.36 
4.19 
4.07 

.107 

.057 

.139 

.099 

2.224 .085 

เพ่ือสัมผัสความสวยงาม
ของธรรมชาติ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.44 
4.25 
4.31 
4.14 

.109 

.056 

.095 

.105 

1.282 .281 

เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิต
ความเปนอยูเกษตรกร 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.94 
3.65 
3.46 
3.43 

.143 

.076 

.157 

.109 

2.423 .066 

เพ่ือศึกษาแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.97 
3.58 
3.73 
3.26 

.135 

.064 

.157 

.118 

4.797 .003 * 

เพ่ือเขารวมประชุมหรือ
สัมมนา 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

2.17 
2.37 
1.90 
2.40 

.189 

.083 

.158 

.153 

2.976 .032 * 

เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

2.22 
2.09 
1.40 
2.12 

.192 

.083 

.098 

.119 

7.733 .000 * 

เพ่ือหาประสบการณ
ใหมๆ หรือหลีกหนีความ
ซ้ําซากจําเจใน
ชีวิตประจําวัน 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.03 
3.88 
3.85 
3.90 

.171 

.084 

.126 

.117 

.249 .861 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีเพ่ือศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเขารวมประชุม
หรือสัมมนา  และเพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี  
        ดานปจจยัภายในท่ีการศึกษาแตกตางกนั  
 

ปจจัยภายใน   การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 
เพ่ือพักผอนหยอนใจ ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.03 
4.30 
4.49 

.100 

.054 

.107 
4.871 .008 * 

เพ่ือสัมผัสความสวยงาม
ของธรรมชาติ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.20 
4.25 
4.49 

.096 

.048 

.114 
2.134 .120 

เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตความ
เปนอยูเกษตรกร 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.17 
3.80 
3.46 

.117 

.069 

.114 
11.750 .000 * 

เพ่ือศึกษาแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.00 
3.78 
3.68 

.093 

.062 

.110 
22.249 .000 * 

เพ่ือเขารวมประชุมหรือ
สัมมนา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.85 
2.09 
2.38 

.124 

.076 

.179 
12.650 .000 * 

เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.25 
1.87 
2.43 

.128 

.070 

.200 
6.741 .001 * 

เพ่ือหาประสบการณ
ใหมๆ หรือหลีกหนีความ
ซ้ําซากจําเจใน
ชีวิตประจําวัน 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.72 
3.90 
4.19 

.111 

.075 

.144 
2.566 .079 
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 จากตารางท่ี 4.18 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียว
แบบฟารมสเตยเพื่อพักผอนหยอนใจ เพื่อการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูเกษตรกร เพื่อศึกษาแหลงทองเท่ียว
เชิงเกษตร เพ่ือเขารวมประชุมหรือสัมมนา เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 
ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี 
    ดานปจจยัภายในท่ีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  
 

ปจจัยภายใน   รายไดต อเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 
เพ่ือพักผอน 
หยอนใจ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

4.33 
4.19 
4.39 
4.18 

075 
.103 
.077 
.089 

1.344 .260 

เพ่ือสัมผัสความ
สวยงามของธรรมชาติ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

4.26 
4.28 
4.30 
4.26 

.088 

.069 

.102 

.068 

.057 .982 

เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิต
ความเปนอยูเกษตรกร 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.39 
3.79 
3.79 
3.57 

.128 

.101 

.119 

.094 

2.837 .038 * 

เพ่ือศึกษาแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.23 
3.90 
3.76 
3.58 

.104 

.091 

.109 

.087 

7.573 .000 * 

เพ่ือเขารวมประชุมหรือ
สัมมนา 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

2.73 
2.34 
1.85 
2.25 

.135 

.122 

.107 

.115 

7.927 .000 * 

เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

2.16 
2.00 
1.64 
2.01 

.140 

.118 

.110 

.113 

2.914 .035 * 
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ตารางท่ี 4.19  (ตอ)      
      

ปจจัยภายใน   รายไดต อเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 
เพ่ือหาประสบการณ
ใหม ๆ หรือหลีกหนี
ความซ้ําซากจําเจใน
ชีวิตประจําวัน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.67 
3.93 
3.85 
4.00 

.118 

.132 

.152 

.095 

1.443 .230 

 
  จากตารางท่ี 4.19 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีเพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูเกษตรกร 
เพื่อศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร มีความ
แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
  
ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี  
        ดานปจจัยภายนอกท่ีมีเพศแตกตางกัน  
 

ปจจัยภายนอก เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 
ความเปนเอกลักษณของ 
ฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

3.90 
4.06 

.070 

.055 
-1.802 .073 

เปนที่พัก/ 
การทองเที่ยวรูปแบบใหม 

ชาย 
หญิง 

4.17 
4.08 

.052 

.052 
1.255 .210 

กิจกรรมของการทองเที่ยว 
แบบฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

4.04 
4.08 

.071 

.053 
-.496 .620 

ฟารมสเตยมีความปลอดภัย ชาย 
หญิง 

3.74 
3.84 

.070 

.067 
-.941 .348 

ความเรียบงายและเงียบสงบของ 
ฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

4.29 
4.35 

.071 

.046 
-.692 .490 

การโฆษณาประชาสัมพันธของ 
ฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

2.86 
3.27 

.093 

.070 
-3.569 .000 * 

การเดินทางมาฟารมสเตยมี 
ความสะดวก รวดเร็ว 

ชาย 
หญิง 

3.43 
3.57 

.078 

.065 
-1.370 .172 

ความเหมาะสมคุมคาของ 
คาใชจายในฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

3.71 
3.77 

.067 

.054 
-.781 .435 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ)      
      

ปจจัยภายนอก เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 
ความสวยงามทางธรรมชาติ 
ของจังหวัดสระบุรี 

ชาย 
หญิง 

3.59 
3.71 

.092 

.086 
-.926 .355 

อัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตร 
ของคนจังหวัดสระบุรี 

ชาย 
หญิง 

3.38 
3.64 

.083 

.082 
-2.265 .024 * 

 
  จากตารางท่ี 4.20 พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน อาจจะมีแรงจูงใจในการเดินทาง
มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานการโฆษณาประชาสัมพันธของฟารมสเตย และดาน
อัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตรของคนจังหวัดสระบุรี มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 
ตารางท่ี 4.21  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  
    ดานปจจัยภายนอกท่ีมีอายุแตกตางกัน  
 

ปจจัยภายนอก อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความเปนเอกลักษณของ 
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.94 
3.94 
4.15 
4.00 

.097 

.063 

.103 

.096 

.846 .470 

เปนที่พัก/การทองเที่ยว 
รูปแบบใหม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.14 
4.08 
4.27 
4.10 

.058 

.055 

.098 

.075 

1.186 .315 

กิจกรรมของการทองเที่ยว 
แบบฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.22 
4.13 
3.83 
3.90 

.139 

.056 

.113 

.101 

3.277 .021 * 

ฟารมสเตยมีความปลอดภัย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.83 
3.84 
3.63 
3.71 

.157 

.065 

.128 

.092 

1.122 .341 
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ตารางท่ี 4.21  (ตอ)      
      

ปจจัยภายนอก อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความเรียบงายและเงียบสงบ 
ของฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.14 
4.39 
4.29 
4.17 

.099 

.052 

.094 

.127 

2.388 .069 

การโฆษณาประชาสัมพันธ
ของฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.08 
3.16 
3.00 
2.95 

.188 

.079 

.099 

.170 

.637 .591 

การเดินทางมาฟารมสเตยมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.47 
3.43 
3.48 
3.88 

.157 

.070 

.103 

.109 

2.985 .032 * 

ความเหมาะสมคุมคาของ
คาใชจายในฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.56 
3.75 
3.63 
3.98 

.122 

.057 

.106 

.099 

2.712 .045 * 

ความสวยงามทางธรรมชาติ
ของจังหวัดสระบุรี 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.33 
3.74 
3.50 
3.67 

.191 

.086 

.149 

.147 

1.948 .122 

อัธยาศัยไมตรีและความเปน
มิตรของคนจังหวัดสระบุรี 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.42 
3.57 
3.29 
3.62 

.184 

.078 

.155 

.132 

1.382 .248 

 

  จากตารางท่ี 4.21 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานกิจกรรมของการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย ดานการ
เดินทางมาฟารมสเตยมีความสะดวก รวดเร็ว และดานความเหมาะสมคุมคาของคาใชจายในฟารมส
เตย มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  
    ดานปจจัยภายนอกท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน  
 
 

ปจจัยภายนอก การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความเปนเอกลักษณ
ของฟารมสเตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.88 
4.03 
3.97 

.099 

.054 

.106 
1.006 .367 

เปนที่พัก/การทองเที่ยว
รูปแบบใหม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.98 
4.12 
4.32 

.077 

.047 

.095 
3.322 .037 * 

กิจกรรมของการ
ทองเที่ยวแบบ 
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.89 
4.11 
4.11 

.082 

.053 

.144 
2.206 .112 

ฟารมสเตยมีความ
ปลอดภัย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.77 
3.79 
3.89 

.111 

.059 

.133 
.282 .754 

ความเรียบงายและเงียบ
สงบของฟารมสเตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.29 
4.37 
4.08 

.081 

.049 

.125 
2.888 .057 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธของ
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.03 
3.07 
3.32 

.116 

.071 

.186 
1.165 .313 

การเดินทางมาฟารมส
เตยมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.25 
3.59 
3.59 

.085 

.064 

.147 
3.981 .020 * 

ความเหมาะสมคุมคา
ของคาใชจายในฟารมส
เตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.46 
3.81 
3.86 

.082 

.049 

.151 
6.495 .002 * 

ความสวยงามทาง
ธรรมชาติของจังหวัด
สระบุรี 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.86 
3.56 
3.84 

.128 

.081 

.153 
2.505 .083 

อัธยาศัยไมตรีและความ
เปนมิตรของคนจังหวัด
สระบุรี 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.82 
3.41 
3.68 

.122 

.074 

.145 
4.387 .013 * 
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  จากตารางที่ 4.22 พบวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาแตกตางกัน อาจจะมีแรงจูงใจใน
การเดินทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีเพื่อเปนที่พัก/การทองเที่ยวรูปแบบ
ใหม ดานการเดินทางมาฟารมสเตยมีความสะดวกรวดเร็ว ดานความเหมาะสมคุมคาของ
คาใชจายในฟารมสเตย และดานอัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตรของคนจังหวัดสระบุรีมีความ
แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho)  
 
ตารางท่ี 4.23  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี  
    ดานปจจัยภายนอก ท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  
 

ปจจัยภายนอก รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F -test P-value 

ความเปนเอกลักษณ
ของฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.71 
4.10 
3.99 
4.11 

.082 

.080 

.117 

.068 

4.592 .004 * 

เปนที่พัก /  
การทองเที่ยวรูปแบบ
ใหม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.93 
4.28 
4.13 
4.14 

.071 

.064 

.097 

.061 

3.297 .021 * 

กิจกรรมของการ
ทองเที่ยวแบบ 
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.94 
4.33 
4.12 
3.96 

.081 

.083 

.096 

.076 

3.934 .009 * 

ฟารมสเตยมีความ
ปลอดภัย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.77 
3.84 
3.66 
3.88 

.094 

.115 

.099 

.085 

1.020 .384 

ความเรียบงายและ
เงียบสงบของ 
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

4.30 
4.29 
4.54 
4.21 

.074 

.074 

.075 

.080 

3.211 .023 * 
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ตารางท่ี 4.23  (ตอ)      
      

ปจจัยภายนอก รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F -test P-value 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ 
ของฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.21 
3.19 
2.70 
3.21 

.113 

.151 

.111 

.093 

4.575 .004 * 

การเดินทางมา 
ฟารมสเตยมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.29 
3.52 
3.61 
3.60 

.074 

.135 

.110 

.086 

2.254 .082 

ความเหมาะสมคุมคา
ของคาใชจายใน
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.47 
3.74 
4.00 
3.76 

.070 

.091 

.071 

.084 

6.348 .000 * 

ความสวยงามทาง
ธรรมชาติของจังหวัด
สระบุรี 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.70 
3.29 
3.69 
3.81 

.126 

.165 

.111 

.108 

2.912 .035 * 

อัธยาศัยไมตรีและ
ความเปนมิตรของคน
จังหวัดสระบุรี 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.60 
3.33 
3.39 
3.69 

.121 

.126 

.114 

.107 

2.132 .096 

  
  จากตารางท่ี 4.23  พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานความเปนเอกลักษณของฟารมสเตย ดาน
เปนท่ีพัก/การทองเที่ยวรูปแบบใหม ดานกิจกรรมของการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย ดานความเรียบ
งายและเงียบสงบของฟารมสเตย ดานการโฆษณาประชาสัมพันธของฟารมสเตย ดานความ
เหมาะสมคุมคาของคาใชจายในฟารมสเตย และดานความสวยงามทางธรรมชาติของจังหวัดสระบุรี 
มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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 สมมติฐานท่ี 2.  
Ho  :   ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา

รายได) มีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี      
ไมแตกตางกัน 

Ha  :    ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได) มีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี
แตกตางกัน 
 การทดสอบคา t-test และ F-test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)   
ก็ตอเม่ือ 2-tails Prob (P-Value) มีคานอยกวาหรือเทากับ .05 * 
 
ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัด
 สระบุรีกับเพศของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน   
 

ความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

ดานกายภาพ 
ชาย 
หญิง 

3.20 
3.43 

.593 

.591 
-3.341 .001 * 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ชาย 
หญิง 

3.18 
3.46 

.588 

.649 
-3.795 .000 * 

ดานกระบวนการใหบริการ 
ชาย 
หญิง 

3.77 
3.75 

.524 

.584 
.293 .769 

 
 จากตารางพบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก แตกตางกัน        
(ปฏิเสธ Ho) 
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ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัด 
 สระบุรีกับอายุของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน   

 
ความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ดานกายภาพ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.35 
3.37 
3.17 
3.36 

.585 

.629 

.560 

.536 

1.354 .257 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.50 
3.33 
3.14 
3.44 

.573 

.640 

.693 

.573 

2.590 .053 

ดานกระบวนการใหบริการ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.66 
3.80 
3.65 
3.80 

.604 

.581 

.517 

.442 

1.367 .253 

  
 จากตารางพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมาทองเท่ียว
แบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี  ดานกายภาพ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานกระบวนการ
ใหบริการ ไมแตกตางกัน (ยอมรับ Ho)  
 
ตารางท่ี 4.26  เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 
  จังหวัดสระบุรีกับการศึกษาของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน  
  
ความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ดานกายภาพ 
ตํ่ากวาป.ตรี 

ป.ตรีหรือเทียบเทา 
สูงกวาป.ตรี 

3.18 
3.34 
3.55 

.518 

.597 

.703 
4.517 .012 * 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตํ่ากวาป.ตรี 
ป.ตรีหรือเทียบเทา 

สูงกวาป.ตรี 

3.27 
3.31 
3.60 

.526 

.618 

.844 
3.791 .024 * 

DPU
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ตารางท่ี 4.26  (ตอ)      
      
ความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ดานกระบวนการใหบริการ 
ตํ่ากวาป.ตรี 

ป.ตรีหรือเทียบเทา 
สูงกวาป.ตรี 

3.73 
3.72 
4.03 

.506 

.537 

.684 
5.108 .007 * 

  
 จากตารางพบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดาน
กระบวนการใหบริการ แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางท่ี 4.27  เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัด
  สระบุรีกับรายไดของนกัทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน   
 

ความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาทองเท่ียว

แบบฟารมสเตย 
รายได คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ดานกายภาพ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.25 
3.46 
3.19 
3.41 

.525 

.688 

.544 

.617 

3.125 .026 * 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.33 
3.50 
3.18 
3.35 

.499 

.711 

.603 

.682 

2.668 .048 * 

ดานกระบวนการใหบริการ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.60 
3.74 
3.77 
3.87 

.511 

.690 

.452 

.548 

3.446 .017 * 

 

DPU
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 จากตารางพบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดาน
กระบวนการใหบริการ แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางท่ี 4.28  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
     ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ ท่ีมีเพศแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

ความเปนเอกลักษณของ
หองพัก / ฟารสเตย 

ชาย 
หญิง 

3.98 
3.91 

.059 

.052 
.816 .415 

ขนาดความกวางของหองพัก    
มีความเหมาะสม 

ชาย 
หญิง 

3.72 
3.85 

.062 

.052 
-1.655 .099 

ความสะอาดของหองพัก /  
ฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

3.86 
3.84 

.065 

.061 
-1.655 .099 

ความสะอาดของหองนํ้า 
ชาย 
หญิง 

3.89 
3.87 

.065 

.066 
.274 .784 

ความสวยงามของหองพัก / 
ฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

3.88 
3.96 

.065 

.053 
.274 .784 

บรรยากาศความเปนธรรมชาติ     
ภายในฟารมสเตย 

ชาย 
หญิง 

4.42 
4.43 

.074 

.049 
-.182 .856 

กิจกรรมภายในฟารม 
 การรีดนมโค  
ใหอาหารลูกโค 

ชาย 
หญิง 

4.07 
3.72 

.075 

.063 
3.607 .000 * 

การขี่มา 
ชาย 
หญิง 

3.40 
3.40 

.088 

.069 
-.021 .983 

การขับรถ ATV 
ชาย 
หญิง 

3.59 
3.38 

.090 

.077 
1.776 .077 

การขี่จักรยานภายในฟารม 
ชาย 
หญิง 

3.19 
3.58 

.106 

.067 
-3.076 .002 

การน่ังรถชมรอบฟารม 
ชาย 
หญิง 

3.43 
3.57 

.093 

.069 
-1.300 .195 

      

DPU



 
 

 

164

ตารางท่ี 4.28  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม 
ชาย 
หญิง 

3.53 
3.60 

.100 

.060 
-.577 .565 

กิจกรรมแคมปไฟ 
ชาย 
หญิง 

3.31 
3.64 

.102 

.065 
-2.761 .006 * 

อื่นๆ 
ชาย 
หญิง 

3.67 
3.61 

.187 

.161 
.220 .827 

ที่ต้ังของฟารมใกลแหลง
ทองเที่ยว,รานอาหาร ฯ 

ชาย 
หญิง 

3.43 
3.63 

.076 

.056 
-2.032 .043 * 

ความสะดวกในการเดินทาง
มายังฟารม 

ชาย 
หญิง 

3.70 
3.80 

.062 

.054 
-1.184 .237 

ความปลอดภัยภายในฟารม 
ชาย 
หญิง 

3.85 
4.06 

.055 

.050 
-1.074 .284 

รานจําหนายผลิตภัณฑภายใน
ฟารม 

ชาย 
หญิง 

3.08 
3.22 

.105 

.075 
-1.074 .284 

 
  จากตารางท่ี 4.28  พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน อาจจะมีระดับความพึงพอใจ ท่ี
มีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานการรีดนมโค ดานใหอาหาร   ลูก
โค ดานการข่ีจักรยานภายในฟารม ดานกิจกรรมแคมปไฟ ดานท่ีตั้งของฟารมใกลแหลงทองเท่ียว 
รานอาหารฯ  มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 
ตารางท่ี 4.29  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ 

    ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ ท่ีมีอายุแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความเปนเอกลักษณของ
หองพัก / ฟารสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.94 
3.97 
3.79 
4.00 

.068 

.058 

.094 

.076 

.961 .411 

DPU
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ตารางท่ี 4.29  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ขนาดความกวางของหองพัก   
มีความเหมาะสม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.86 
3.85 
3.42 
3.95 

.081 

.057 

.093 

.068 

6.336 .000 * 

ความสะอาดของหองพัก /       
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.72 
3.83 
3.85 
4.00 

.117 

.064 

.103 

.076 

.888 .448 

ความสะอาดของหองนํ้า 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.72 
3.86 
4.00 
3.95 

.136 

.068 

.094 

.083 

.964 .410 

ความสวยงามของหองพัก /     
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.89 
3.85 
4.17 
3.98 

.118 

.055 

.105 

.093 

2.593 .053 

บรรยากาศความเปน
ธรรมชาติภายในฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.39 
4.43 
4.38 
4.45 

.082 

.061 

.110 

.078 

.123 .947 

กิจกรรมภายในฟารม 

การรีดนมโค  
ใหอาหารลูกโค 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.72 
3.89 
3.92 
3.64 

.189 

.068 

.107 

.082 

1.889 .131 

การขี่มา 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

2.97 
3.27 
3.21 
3.12 

.201 

.071 

.073 

.128 

2.306 .077 

      

DPU
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ตารางท่ี 4.29  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

การขับรถ ATV 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.19 
3.34 
3.40 
3.26 

.202 

.069 

.110 

.181 

.887 .448 

การขี่จักรยาน 
ภายในฟารม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.22 
3.30 
3.33 
3.48 

.215 

.072 

.096 

.129 

.485 .693 

การน่ังรถชมรอบฟารม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.44 
3.36 
3.33 
3.43 

.171 

.076 

.100 

.128 

.215 .886 

กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.42 
3.59 
3.56 
3.50 

.208 

.078 

.103 

.078 

.459  .711 

กิจกรรมแคมปไฟ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.36 
3.44 
3.19 
3.60 

.155 

.084 

.106 

.091 

.920 .432 

อื่นๆ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.00 
3.61 
3.33 
3.79 

. 
.167 
.422 
.196 

.400 .753 

ที่ต้ังของฟารมใกลแหลง
ทองเที่ยว,รานอาหาร ฯ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.39 
3.47 
3.63 
3.57 

.082 

.062 

.121 

.097 

.378 .769 

      
      

DPU
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ตารางท่ี 4.29  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความสะดวกในการเดินทาง
มายังฟารม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.72 
3.73 
3.73 
3.90 

.094 

.060 

.093 

.075 

.745 .526 

ความปลอดภัยภายในฟารม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.83 
4.03 
3.92 
3.88 

.085 

.055 

.065 

.091 

1.474 .222 

รานจําหนายผลิตภัณฑ
ภายในฟารม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.33 
3.07 
3.15 
3.21 

.169 

.085 

.143 

.154 

.948 .418 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี ดานขนาดความกวางของหองพักมีความ
เหมาะสม แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 
ตารางท่ี 4.30  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
    ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ ท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความเปนเอกลักษณของ
หองพัก / ฟารสเตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.58 
4.04 
4.05 

.090 

.042 

.134 
12.322 .000 * 

ขนาดความกวางของ
หองพักมีความเหมาะสม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.71 
3.86 
3.62 

.075 

.046 

.157 

 
2.550 

 
.080 

      

DPU
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความสะอาดของหองพัก 
/  ฟารมสเตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.49 
3.95 
3.89 

.110 

.048 

.144 

9.408 
 

.000 * 
 

ความสะอาดของหองนํ้า 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.60 
3.91 
4.16 

.131 

.050 

.120 

 
6.526 

 
.002 * 

ความสวยงามของ
หองพัก / ฟารมสเตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.68 
3.98 
4.05 

.093 

.047 

.134 
5.227 .006 * 

บรรยากาศความเปน
ธรรมชาติภายในฟารมส
เตย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.12 
4.53 
4.38 

.109 

.045 

.131 

 
7.851 

 
.000 * 

กิจกรรมภายในฟารม 

การรีดนมโค 
ใหอาหารลูกโค 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.18 
4.03 
3.97 

.112 

.054 

.131 
29.539 .000 * 

การข่ีมา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.03 
3.20 
3.51 

.139 

.061 
.10 

5.374 .005 * 

การขับรถ ATV 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.08 
3.36 
3.57 

136 
.068 
.099 

6.340 .002 * 

 การข่ีจักรยาน 
   ภายในฟารม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.91 
3.41 
3.54 

.120 

.067 

.114 
7.448 .001 * 

การน่ังรถชม 
รอบฟารม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.17 
3.38 
3.70 

.123 

.065 

.133 
5.633 .004 * 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ)      
      
ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

กิจกรรม 
เชิงเกษตรกรรม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.25 
3.61 
3.76 

.101 

.073 

.105 
5.395 .005 * 

กิจกรรมแคมปไฟ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.49 
3.35 
3.59 

.105 

.075 

.125 
1.176 .310 

อื่นๆ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.15 
3.74 
3.69 

.104 

.171 

.285 
1.557 .218 

ที่ต้ังของฟารมใกลแหลง
ทองเที่ยว,รานอาหาร ฯ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.22 
3.52 
3.86 

.099 

.053 

.104 
6.150 .002 * 

ความสะดวกในการ
เดินทางมายังฟารม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.40 
3.83 
3.95 

.090 

.048 

.102 

 
11.490 

 
.000 * 

ความปลอดภัยภายใน
ฟารม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.89 
3.99 
4.00 

.082 

.045 

.123 

 
.593 

.553 

รานจําหนายผลิตภัณฑ
ภายในฟารม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.94 
3.11 
3.62 

.109 

.080 

.152 
5.938 .003 * 

  
 จากตารางท่ี 4.30  พบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมี
ตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานความเปนเอกลักษณของหองพกั/ฟาร
สเตย ดานความสะอาดของหองพัก/ฟารมสเตย ดานความสะอาดของหองน้ํา  ดานความสวยงามของ
หองพัก/ฟารมสเตย ดานบรรยากาศความเปนธรรมชาติภายในฟารมสเตย  ดานการรีดนมโค ใหอาหาร
ลูกโค ดานการขี่มา ดานการขับรถATV ดานการขี่จักรยานภายในฟารม  ดานการนั่งรถชมรอบฟารม 
ดานกิจกรรมเชิงเกษตรกรรม ดานท่ีตั้งของฟารมใกลแหลงทองเท่ียวรานอาหารฯ ดานความสะดวกใน
การเดินทางมายังฟารม และดานรานจําหนายผลิตภัณฑภายในฟารม มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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ตารางท่ี 4.31  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
    ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกายภาพ ท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

รายไดต อเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความเปนเอกลักษณ
ของหองพัก /      
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.64 
3.93 
4.06 
4.07 

.084 

.077 

.082 

.064 

6.802 .000 * 

ขนาดความกวางของ
หองพักมีความ
เหมาะสม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.70 
3.90 
3.82 
3.79 

.065 

.094 

.087 

.072 

 
.891 

 
.446 

ความสะอาดของ
หองพัก /  ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.60 
3.95 
3.96 
3.89 

.103 

.108 

.089 

.065 

 
3.348 

 
.019 * 

ความสะอาดของ
หองนํ้า 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.64 
3.91 
3.94 
3.97 

.119 

.113 

.085 

.067 

 
2.641 

 
.050 * 

ความสวยงามของ
หองพัก / ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.66 
4.21 
3.85 
3.99 

.076 

.081 

.093 

.071 

 
7.221 

 
.000 * 

บรรยากาศความเปน
ธรรมชาติภายใน
ฟารมสเตย 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

4.09 
4.64 
4.57 
4.43 

.099 

.068 

.093 

.065 

 
8.076 

 
.000 * 
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ตารางท่ี 4.31  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

รายไดต อเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

กิจกรรมภายในฟารม 

การรีดนมโค  
ใหอาหารลูกโค 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.33 
3.84 
4.21 
4.03 

.105 

.091 

.103 

.072 

16.474 .000 * 

การข่ีมา 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.21 
3.69 
3.25 
3.45 

.117 

.113 

.130 

.083 

3.411 .018 * 

การขับรถ ATV 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.40 
3.26 
3.57 
3.61 

.113 

.118 

.134 

.102 

1.665 .175 

การข่ีจักรยาน 
ภายในฟารม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.17 
3.67 
3.19 
3.57 

.119 

.121 

.159 

.088 

4.363 .005 * 

การน่ังรถชม 
รอบฟารม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.44 
3.72 
3.45 
3.48 

.105 

.109 

.149 

.089 

1.192 .313 

กิจกรรมเชิง    
เกษตรกรรม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.59 
3.72 
3.09 
3.58 

.107 

.121 

.151 

.069 

6.235 .000 * 

กิจกรรมแคมปไฟ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.59 
3.72 
3.09 
3.58 

.109 

.122 

.159 

.079 

5.322 .001 * 
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ตารางท่ี 4.31  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกายภาพ 

รายไดต อเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

อื่นๆ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.29 
4.38 
3.08 
3.72 

.114 

.140 

.525 

.150 

 
4.454 

 
.006 * 

ที่ต้ังของฟารมใกล
แหลงทองเที่ยว
,รานอาหาร ฯ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.46 
3.76 
3.30 
3.64 

.097 

.093 

.100 

.066 

4.470 .004 * 

ความสะดวกในการ
เดินทางมายังฟารม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.43 
4.00 
3.73 
3.85 

.083 

.089 

.096 

.059 

 
8.500 

 
.000 * 

ความปลอดภัยภายใน
ฟารม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.86 
3.95 
4.04 
4.01 

.062 

.097 

.089 

.061 

 
1.148 

 
.330 

รานจําหนายผลิตภัณฑ
ภายในฟารม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.34 
3.31 
2.72 
3.23 

.097 

.131 

.147 

.110 

5.175 .002 * 

   
 จากตารางท่ี 4.31 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมี
ตอการเดินทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานความเปนเอกลักษณของหองพัก / 
ฟารมสเตย ดานความสะอาดของหองพัก/ฟารมสเตย ดานความสวยงามของหองพัก/ฟารมสเตย      
ดานบรรยากาศความเปนธรรมชาติภายในฟารมสเตย ดานการรีดนมโค ใหอาหารลูกโค ดานการข่ีมา 
ดานการข่ีจักรยานภายในฟารม ดานความสะอาดของหองน้ํา ดานกิจกรรมเชิงเกษตรกรรม ดาน
กิจกรรมแคมปไฟ ดานอ่ืนๆ ดานท่ีตั้งของฟารมใกลแหลงทองเท่ียว,รานอาหารฯ ดานความสะดวกใน
การเดินทางมายังฟารม และดานรานจําหนายผลิตภัณฑภายในฟารม มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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ตารางท่ี 4.32  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ   
    ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีมีเพศแตกตางกัน 

 
ประเด็นท่ีสํารวจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

ปายประชาสัมพันธขอมูล   
ภายในฟารม 

ชาย 
หญิง 

3.18 
3.36 

.076 

.062 
-1.831 .068 

การบริการรานอาหาร 
ชาย 
หญิง 

3.29 
3.57 

.075 

.066 
-2.796 .006 * 

บริการอินเทอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) 

ชาย 
หญิง 

2.88 
3.33 

.108 

.084 
-3.394 .001 * 

สิ่งอํานวยความสะดวก    
โดยรวมในหองพัก 

ชาย 
หญิง 

3.72 
3.84 

.055 

.052 
-1.581 .115 

การจัดใหมีรถรับ – สงในฟารม 
ชาย 
หญิง 

2.88 
3.44 

.082 

.071 
-5.120 .000 * 

สถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ 
ชาย 
หญิง 

3.88 
3.99 

.051 

.050 
-1.442 .150  

ตู ATM 
ชาย 
หญิง 

2.67 
2.81 

.105 

.094 
-.937 .350 

   

  จากตารางท่ี 4.32 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานการบริการรานอาหาร ดานบริการ
อินเทอรเน็ตไรสาย (Wireless) และดานการจัดใหมีรถรับ-สงในฟารม มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 
ตารางท่ี 4.33  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ   

 ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีมีอายุแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ปายประชาสัมพันธขอมูล
ภายในฟารม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.33 
3.28 
3.23 
3.31 

.113 

.066 

.134 

.116 

.125 .945 
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ตารางท่ี 4.33  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

การบริการรานอาหาร 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.69 
3.47 
3.21 
3.43 

.125 

.065 

.143 

.128 

2.236 .084 

บริการอินเทอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.39 
3.13 
2.88 
3.26 

.204 

.090 

.183 

.149 

1.516 .211 

สิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวมในหองพัก 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.67 
3.86 
3.54 
3.90 

.126 

.049 

.103 

.075 

3.811 .011 * 

การจัดใหมีรถรับ – สงใน
ฟารม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.28 
3.26 
2.81 
3.31 

.141 

.073 

.118 

.175 

3.145 .026 * 

สถานท่ีจอดรถเหมาะสม
เพียงพอ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.06 
3.91 
3.79 
4.17 

.105 

.046 

.099 

.083 

3.403 .018 * 

ตู ATM 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.33 
2.68 
2.58 
2.71 

.187 

.088 

.178 

.214 

3.336 .020 * 

   
  จากตารางท่ี 4.33  พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกของการทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรี ในดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกโดยรวมในหองพัก ดานการจัดใหมีรถรับ-สงในฟารม ดานสถานท่ีจอดรถเหมาะสม
เพียงพอ และดานตู ATM  มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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ตารางท่ี 4.34  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
        ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน 
  

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ปายประชาสัมพันธขอมูล
ภายในฟารม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.22 
3.19 
3.86 

.074 

.063 

.124 

 
10.958 

 
.000 * 

การบริการรานอาหาร 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.63 
3.33 
3.76 

.104 

.060 

.157 

 
5.825 

 
.003 * 

บริการอินเทอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.11 
3.05 
3.65 

.101 

.084 

.249 
4.144 .017 * 

สิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวมในหองพัก 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.51 
3.87 
3.86 

.091 

.041 

.135 
7.975 .000 * 

การจัดใหมีรถรับ – สงใน
ฟารม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.34 
3.10 
3.49 

.080 

.073 

.176 

 
3.375 

 
.036 * 

สถานท่ีจอดรถเหมาะสม
เพียงพอ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.80 
4.01 
3.86 

.088 

.039 

.129 

 
3.026 

 
.050 * 

ตู ATM 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.72 
2.67 
3.24 

.125 

.089 

.203 
3.601 .028 * 

   
  จากตารางท่ี 4.34 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน อาจจะมีระดับความพึง
พอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานปายประชาสัมพันธขอมูล
ภายในฟารม  ดานการบริการรานอาหาร ดานบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (Wireless) ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกโดยรวมในหองพัก ดานการจัดใหมีรถรับ-สงในฟารม สถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ 
และดานตู ATM มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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ตารางท่ี 4.35  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
        ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ปายประชาสัมพันธขอมูล
ภายในฟารม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.27 
3.38 
2.99 
3.42 

.081 

.127 

.094 

.084 

 
4.119 

 
.007 * 

การบริการรานอาหาร 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.51 
3.28 
3.31 
3.58 

.105 

.127 

.098 

.081 

2.274 .080 

บริการอินเทอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.24 
3.41 
2.87 
3.09 

.103 

.143 

.147 

.131 

 
2.555 

 
.056 

สิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวมในหองพัก 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.59 
3.78 
3.90 
3.87 

.072 

.099 

.080 

.061 

 
3.378 

 
.019  * 

การจัดใหมีรถรับ – สงใน
ฟารม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.43 
3.41 
2.91 
3.11 

.060 

.141 

.124 

.103 

 
4.687 

 
.003 * 

สถานท่ีจอดรถเหมาะสม
เพียงพอ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.70 
4.16 
3.94 
3.99 

.074 

.077 

.070 

.061 

6.316 .000 * 

ตู ATM 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

2.99 
3.14 
2.40 
2.60 

.112 

.156 

.153 

.125 

 
5.451 

 
.001 * 
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  จากตารางท่ี 4.35 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน อาจจะมีระดับความ
พึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานปายประชาสัมพันธ
ขอมูลภายในฟารม ดานส่ิงอํานวยความสะดวกโดยรวมในหองพัก ดานการจัดใหมีรถรับ-สงในฟารม  
ดานสถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ และดานตู ATM  มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางท่ี 4.36  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ 
 ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมีเพศแตกตางกัน 

 
ประเด็นท่ีสํารวจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 
เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

ความสะดวกในการชําระเงิน 
ชาย 
หญิง 

3.68 
3.67 

.063 

.066 
.166 .869 

มีพนักงานที่ใหบริการเพียงพอ 
ชาย 
หญิง 

3.64 
3.60 

.063 

.057 
.457 .648 

การตอนรับของพนักงาน 
ชาย 
หญิง 

3.81 
3.74 

.059 

.060 
.847 .398 

เจาหนาที่มีความรูใหคําแนะนําเก่ียวกับ
กิจกรรมเชิงเกษตรไดอยางเหมาะสม 

ชาย 
หญิง 

4.00 
3.78 

.067 

.061 
2.447 .015 * 

พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีและเปน
กันเอง 

ชาย 
หญิง 

4.24 
4.15 

.060 

.052 
1.114 .266 

พนักงานมีการตอบสนองรวดเร็วและ
ทันเวลา 

ชาย 
หญิง 

3.78 
3.96 

.069 

.060 
-2.080 .038 * 

มีพนักงานคอยบริการตลอด 24 ชม. 
ชาย 
หญิง 

3.30 
3.44 

.086 

.067 
-1.327 .186 

   

  จากตารางท่ี 4.36 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน อาจจะมีระดับความพึงพอใจท่ีมี
ตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานเจาหนาท่ีมีความรูใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเกษตรไดอยางเหมาะสม และดานพนักงานมีการตอบสนองรวดเร็วและทันเวลา 
แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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178

ตารางท่ี 4.37  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
     ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมีอายุแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกระบวนการใหบริการ 

อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความสะดวกในการชําระเงิน 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.28 
3.80 
3.60 
3.55 

.117 

.062 

.106 

.124 

4.991 .002 * 

มีพนักงานที่ใหบริการเพียงพอ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.42 
3.69 
3.54 
3.60 

.128 

.060 

.099 

.077 

1.643 .179 

การตอนรับของพนักงาน 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.56 
3.81 
3.81 
3.76 

.109 

.061 

.102 

.089 

1.205 .308 

เจาหนาที่มีความรูใหคําแนะนํา
เก่ียวกับกิจกรรมเชิงเกษตรได
อยางเหมาะสม 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.03 
3.80 
3.96 
3.95 

.171 

.063 

.094 

.090 

1.327 .266 

พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีและ
เปนกันเอง 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.08 
4.23 
3.98 
4.31 

.122 

.052 

.092 

.093 

2.479 .061 

พนักงานมีการตอบสนอง
รวดเร็วและทันเวลา 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.86 
3.89 
3.58 
4.14 

.139 

.059 

.107 

.111 

4.004 .008 * 

มีพนักงานคอยบริการ 
ตลอด 24 ชม. 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.42 
3.46 
3.13 
3.36 

.122 

.078 

.106 

.127 

1.702 .167 
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  จากตารางท่ี 4.37 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน อาจจะมีระดับความพึงพอใจท่ีมี
ตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานความสะดวกในการชําระเงิน ดาน
พนักงานมีการตอบสนองรวดเร็วและทันเวลา  มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางท่ี 4.38  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
    ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกระบวนการใหบริหาร ท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกระบวนการใหบริการ 

การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความสะดวกใน 
การชําระเงิน 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.49 
3.69 
3.92 

.098 

.057 

.119 

3.481 
 

.032 * 
 

มีพนักงานที่ใหบริการ
เพียงพอ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.51 
3.59 
3.95 

.079 

.052 

.139 

4.724 
 

.010 * 
 

การตอนรับของพนักงาน ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.77 
3.70 
4.16 

.075 

.053 

.126 

 
6.285 

 

 
.002 * 

 
เจาหนาที่มีความรูให
คําแนะนําเก่ียวกับกิจกรรม  
เชิงเกษตรไดอยาง
เหมาะสม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.77 
3.87 
4.08 

.092 

.058 

.112 
1.852 

 
.159 

 

พนักงานมีอัธยาศัยไมตรี
และเปนกันเอง 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.22 
4.18 
4.19 

.074 

.048 

.133 

 
.059 

 
.942 

พนักงานมีการตอบสนอง
รวดเร็วและทันเวลา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.08 
3.81 
3.95 

.083 

.057 

.139 

 
3.034 

 

 
.050 * 

 

มีพนักงานคอยบริการ
ตลอด 24 ชม. 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.48 
3.24 
4.00 

.103 

.064 

.145 
11.964 

 
.000 * 
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 จากตารางท่ี 4.38  พบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน อาจจะมีระดับความพึง
พอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานความสะดวกในการ  
ชําระเงิน ดานมีพนักงานท่ีใหบริการเพียงพอ ดานการตอนรับของพนักงาน ดานพนักงานมีการ
ตอบสนองรวดเร็วและทันเวลา และดานมีพนักงานคอยบริการตลอด 24 ชม. มีความแตกตางกัน 
(ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางท่ี 4.39  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ 
           ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ดานกระบวนการใหบริหาร ท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกระบวนการใหบริการ 

รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

ความสะดวกในการชําระเงิน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.40 
3.66 
3.97 
3.68 

.098 

.112 

.088 

.073 

6.085 
 

.000 * 
 

มีพนักงานที่ใหบริการ
เพียงพอ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.40 
3.57 
3.69 
3.73 

.085 

.113 

.083 

.067 

3.271 
 

.022 * 
 

การตอนรับของพนักงาน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.63 
3.69 
3.76 
3.92 

.082 

.113 

.100 

.060 

 
2.655 

 
.049 

เจาหนาที่มีความรูให
คําแนะนําเก่ียวกับกิจกรรม
เชิงเกษตรไดอยางเหมาะสม 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.67 
3.90 
3.85 
4.01 

.093 

.120 

.103 

.066 

 
2.634 

 
.050 * 

พนักงานมีอัธยาศัยไมตรี 
และเปนกันเอง 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

4.03 
4.14 
4.36 
4.22 

.064 

.097 

.079 

.072 

 
2.916 

 
.035 * 
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ตารางท่ี 4.39  (ตอ)      
      

ประเด็นท่ีสํารวจ 
ดานกระบวนการใหบริการ 

รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

พนักงานมีการตอบสนอง
รวดเร็วและทันเวลา 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.83 
3.83 
3.79 
4.01 

.070 

.105 

.107 

.081 

1.425 
 

.236 
 

มีพนักงานคอยบริการ 
ตลอด 24 ชม. 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.39 
3.52 
3.00 
3.55 

.104 

.105 

.122 

.088 

5.732 
 

.001 * 
 

   
 จากตารางท่ี 4.39 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน อาจจะมีระดับความพึง
พอใจท่ีมีตอการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตยในจังหวัดสระบุรีดานความสะดวกในการชําระ
เงินดานมีพนักงานที่ใหบริการเพียงพอ ดานการตอนรับของพนักงาน ดานพนักงานมี อัธยาศัยไมตรี
และเปนกันเอง ดานเจาหนาท่ีมีความรูใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเกษตรไดอยางเหมาะสม 
และดานมีพนักงานคอยบริการตลอด 24 ชม.มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

สมมติฐานท่ี 3. 
Ho :    ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกนั (เพศ อายุ การศกึษา 

รายได) อาจจะมีพฤติกรรมและความคิดเหน็ในเร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานแก
นักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี ไมแตกตางกัน  

Ha :    ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได) อาจจะมีพฤติกรรมและความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
แกนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.40  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับประสบการณการทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย
 จังหวดัสระบุรี  
 

ประสบการณการทองเท่ียว 
รูปแบบฟารมสเตย  

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

เคย จํานวน 46 73 119 

รอยละ (%) 38.7% 61.3% 100.0% 

ไมเคย จํานวน 83 98 181 

รอยละ (%) 45.9% 54.1% 100.0% 

รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 
2 = 1.519  , P-Value = .218  

 

  จากตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับ
ประสบการณการทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย ของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี พบวาเพศของนักทองเที่ยวไมมีความสัมพันธกับประสบการณการ
ทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย 
 
ตารางท่ี 4.41  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับกับระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแตละคร้ัง
  ของนักทองเที่ยวในการเดนิทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

 
ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ีย 

เพศ 
Total 

 ชาย หญิง 

 1-2 วัน จํานวน 94 135 229 

รอยละ (%) 41.0% 59.0% 100.0% 

3-5 วัน จํานวน 35 34 69 

รอยละ (%) 50.7% 49.3% 100.0% 

มากกวา 5 วัน จํานวน 0 2 2 

รอยละ (%) .0% 100.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.41  (ตอ) 
 
 

ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ีย 
เพศ 

Total 
 ชาย หญิง 

รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 
2 = 3.545 , P-Value = .170 

 

   จากตารางท่ี 4.41  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับ
ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแตละคร้ัง พบวา เพศของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแตละคร้ัง 
 

ตารางท่ี 4.42  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับชองทางท่ีทําใหนกัทองเท่ียวรูจกัการทองเท่ียว
  แบบฟารมสเตย   
 

ชองทางที่ทําใหรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

เพศ 
Total 2  P-Value 

ชาย หญิง 

นิตยสาร/
วารสาร  

ไมตอบ จํานวน 115 145 260 1.205 .272 

รอยละ (%) 44.2% 55.8% 100.0% 

ตอบ จํานวน 14 26 40 

รอยละ (%) 35.0% 65.0% 100.0%  

 รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0%   

แผนพับ ไมตอบ จํานวน 117 161 278 1.291  .256 
   รอยละ (%) 42.1% 57.9% 100.0% 

 ตอบ จํานวน 12 10 22 

  รอยละ (%) 54.5% 45.5% 100.0% 

 รวม จํานวน 129 171 300 

  รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.42  (ตอ) 
 

ชองทางที่ทําใหรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

เพศ 
Total 2  P-Value 

ชาย หญิง 

อินเตอรเน็ท 
เฟสบุค 

ไมตอบ จํานวน 50 99 149 10.770 .001 

 รอยละ (%) 33.6% 66.4% 100.0% 

 ตอบ จํานวน 79 72 151 

  รอยละ (%) 52.3% 47.7% 100.0% 

 รวม จํานวน 129 171 300 

  รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 

หนังสือพิมพ ไมตอบ จํานวน 122 165 287 .652 .419 

รอยละ (%) 42.5% 57.5% 100.0% 

ตอบ จํานวน 7 6 13 

รอยละ (%) 53.8% 46.2% 100.0%  

 รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0%   

เพ่ือน/ ญาติ ไมตอบ จํานวน 54 62 116 .973 .324 

 รอยละ (%) 46.6% 53.4% 100.0% 

ตอบ จํานวน 75 109 184 

 รอยละ (%) 40.8% 59.2% 100.0% 

รวม จํานวน 129 171 300 

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 

งาน
นิทรรศการ
ทองเที่ยว 

ไมตอบ จํานวน 124 153 277 4.594 .032 

 รอยละ (%) 44.8% 55.2% 100.0% 

ตอบ จํานวน 5 18 23 

 รอยละ (%) 21.7% 78.3% 100.0% 

รวม จํานวน 129 171 300 

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.42  (ตอ) 
 

ชองทางที่ทําใหรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

เพศ 
Total 2  P-Value 

ชาย หญิง 

วิทยุ / 
โทรทัศน   

ไมตอบ จํานวน 119 155 274 .239 .625 

 รอยละ (%) 43.4% 56.6% 100.0%   

ตอบ จํานวน 10 16 26   

 รอยละ (%) 38.5% 61.5% 100.0%   

รวม จํานวน 129 171 300   

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0%   

 
จากตารางท่ี 4.42 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับชองทาง

ท่ีทําใหรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมเตย(นิตยสาร) พบวาเพศของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับ
ชองทางที่ทําใหรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมเตย  

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับชองทางท่ีทําใหรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมเตย (แผนพับ) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับชองทางท่ีทําใหรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมเตย (อินเตอรเน็ท/เฟสบุค) พบวา มีความสัมพันธกัน  

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับชองทางท่ีทําใหรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (หนังสือพิมพ) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับชองทางท่ีทําใหรูจัก
ทองเท่ียวแบบฟารม (เพื่อน/ญาติ) พบวาเพศของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับชองทางท่ีทําให
รูจักการทองเท่ียวแบบฟารมเตย 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับชองทางท่ีทําใหรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (งานนิทรรศการทองเท่ียว) พบวาเพศของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับ
ชองทางที่ทําใหรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมเตย  

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับชองทางท่ีทําใหรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (วิทยุ/โทรทัศน) พบวาเพศของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับ
ชองทางที่ทําใหรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมเตย  
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ตารางท่ี 4.43  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับการเลือกประเภทท่ีพักแรมในการเดินทางมา 
          ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 
 
 

ประเภทที่พักแรม 
เพศ 

รวม 
 ชาย หญิง 

 โรงแรม จํานวน 10 10 20 

รอยละ (%) 50.0% 50.0% 100.0% 

กระโจม/ กางเต็นท จํานวน 40 45 85 

รอยละ (%) 47.1% 52.9% 100.0% 

รีสอรท / บังกะโล จํานวน 52 58 110 

รอยละ (%) 52.8% 57.2% 100.0% 

บานพักรวม จํานวน 16 29 45 

รอยละ (%) 35.6% 64.4% 100.0% 

โฮส / โฮมสเตย  จํานวน 11 29 40 

รอยละ (%) 27.5% 72.5% 100.0% 

  รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 
2 = 8.101 , P-Value = .231 

   

จากตารางท่ี 4.43  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับการ
เลือกประเภทท่ีพักแรมในเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย พบวาเพศของนักทองเท่ียวไมมี
ความสัมพันธกับการเลือกประเภทท่ีพักแรมในเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย   
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ตารางท่ี 4.44  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับกิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ
  ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

กิจกรรมที่สนใจ 
เพศ 

Total 2  P-Value 
ชาย หญิง 

ต้ังแคมปไฟ 
ไนทปารต้ี 

ไมตอบ จํานวน 90 66 156 28.623 .000 * 

รอยละ (%) 57.7% 42.3% 100.0% 

ตอบ จํานวน 39 105 144 

รอยละ (%) 27.1% 72.9% 100.0%  

 รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0%   

กิจกรรม
คาวบอยไทน 

ไมตอบ จํานวน 106 131 237 1.371 .242 

 รอยละ (%) 44.7% 55.3% 100.0% 

ตอบ จํานวน 23 40 63 

 รอยละ (%) 36.5% 63.5% 100.0% 

รวม จํานวน 129 171 300 

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 

กิจกรรม 
วอลคแรลล่ี 

ไมตอบ จํานวน 102 109 211 8.279 .004 * 

 รอยละ (%) 48.3% 51.7% 100.0% 

ตอบ จํานวน 27 62 89 

 รอยละ (%) 30.3% 69.7% 100.0% 

รวม จํานวน 129 171 300 

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.44  (ตอ) 
 

กิจกรรมที่สนใจ 
เพศ 

Total 2  P-Value 
ชาย หญิง 

กิจกรรม 
รีดนมโค  
ใหอาหารโค 

ไมตอบ จํานวน 54 88 142 2.719 .099 

รอยละ (%) 38.0% 62.0% 100.0% 

ตอบ จํานวน 75 83 158 

รอยละ (%) 47.5% 52.5% 100.0%  

 รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0%   

กิจกรรมเชิง
เกษตรกรรม 

ไมตอบ จํานวน 83 119 202 .921   .337 

 รอยละ (%) 41.1% 58.9% 100.0% 

ตอบ จํานวน 46 52 98 

 รอยละ (%) 46.9% 53.1% 100.0% 

รวม จํานวน 129 171 300 

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 

กิจกรรม 
อื่นๆ 

ไมตอบ จํานวน 116 154 270 .002 .969 

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 

ตอบ จํานวน 13 17 30 

 รอยละ (%) 43.3% 56.7% 100.0% 

รวม จํานวน 129 171 300 

 รอยละ (%) 43.0% 57.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.44  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับ

กิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตย (ตั้งแคมปไฟ ไนทปารตี้) พบวามี
ความสัมพันธกัน  

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมท่ีสนใจในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (กิจกรรมคาวบอยไนท) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมท่ีสนใจในการ
เดินทางมาทองเท่ียว แบบฟารมสเตย (กิจกรรมวอลคแรลล่ี) พบวามีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมท่ีสนใจในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย(กิจกรรมรีดนมโคใหอาหารโค) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมที่สนใจในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม)พบวาเพศของนักทองเที่ยวไมมี
ความสัมพันธกิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม)   

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมท่ีสนใจในการ
เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (อ่ืนๆ เชน ลองแกง กิจกรรมผจญภัย ทําอาหารจากผลิตภัณฑ 
รองเพลงคาราโอเกะ เปนตน) พบวาเพศของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับชองทางท่ีทําใหรูจัก
การทองเท่ียวแบบฟารมเตยสเตย   
 

ตารางที่ 4.45  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับความคิดของนักทองเที่ยววา ภายในฟารมควรมี
   รานอาหาร ท่ีใชผลิตภัณฑภายในฟารมมากนอยเพียงใด 
 

รานอาหารท่ีใชผลิตภัณฑภายในฟารม 
Sex 

รวม 
male female 

 ไมจําเปน จํานวน 46 81 127 

รอยละ (%) 35.7% 47.4% 42.3% 

ควรมี จํานวน 70 63 133 

รอยละ (%) 54.3% 36.8% 44.3% 

ควรมีอยางย่ิง จํานวน 13 27 40 

รอยละ (%) 10.1% 15.8% 13.3% 

รวม จํานวน 129 171 300 

รอยละ (%) 100.0% 100.0% 100.0% 
2 = 9.215 , P-Value = .010 * 

 

จากตาราง 4.45  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับความคิด
ของนักทองเท่ียววา ภายในฟารมควรมีรานอาหารที่ใชผลิตภัณฑภายในฟารม พบวามีความสัมพันธ 
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ตารางท่ี 4.46  แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับประสบการณการทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย 
          ของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

ประสบการณการทองเท่ียว 
รูปแบบฟารมสเตย  

Age 
รวม 

under 24 24 - 36 37 - 48 49 - 60 

 เคย จํานวน 17 66 16 20 119 

รอยละ (%) 14.3% 55.5% 13.4% 16.8% 100.0% 

ไมเคย จํานวน 19 105 35 22 181 

รอยละ (%) 10.5% 58.0% 19.3% 12.2% 100.0% 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 
2 = 3.516 , P-Value = .319 

 

  จากตารางท่ี 4.46 พบวาอายุกับประสบการณการทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตยของ
นักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี ไมมีความสัมพันธกัน 
 
ตารางท่ี 4.47   แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแตละคร้ังของ  
    นักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 
 ระยะเวลาใน 

การเดินทางโดยเฉล่ีย 

Age 
Total 

 under 24 24 - 36 37 - 48 49 - 60 

 1-2 วัน จํานวน 23 140 35 31 229 

รอยละ (%) 10.0% 61.1% 15.3% 13.5% 100.0% 

3-5 วัน จํานวน 13 31 14 11 69 

รอยละ (%) 18.8% 44.9% 20.3% 15.9% 100.0% 

มากกวา 5 วัน จํานวน 0 0 2 0 2 

รอยละ (%) .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.47   (ตอ) 
 

 ระยะเวลาใน 
การเดินทางโดยเฉล่ีย 

Age 
Total 

 under 24 24 - 36 37 - 48 49 - 60 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 
2 = 16.694 , P-Value = .010 * 

 

  จากตารางท่ี 4.47 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับระยะเวลาในการเดินทาง
โดยเฉล่ียแตละครั้งของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
พบวามีความสัมพันธกัน 
 

ตารางท่ี 4.48  แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางท่ีทําใหนกัทองเท่ียวรูจกัการทองเท่ียว
          แบบฟารมสเตย จังหวดัสระบุรี  
 

                         

ชองทางที่ทําใหรูจักการ 
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

Age 
Total 2  P-Value 

under 24 24 - 36 37 - 48 49 - 60 

นิตยวาร / 
วารสาร  

ไมตอบ จํานวน 36 142 43 39 260 9.121 .028 * 

รอยละ (%) 13.8% 54.6% 16.5% 15.0% 100.0%  

ตอบ จํานวน 0 29 8 3 40 

รอยละ (%) .0% 72.5% 20.0% 7.5% 100.0%   

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0%   

แผนพับ ไมตอบ จํานวน 33 159 47 39 278 .100 .992 

รอยละ (%) 11.9% 57.2% 16.9% 14.0% 100.0%  

 ตอบ จํานวน 3 12 4 3 22   

  รอยละ (%) 13.6% 54.5% 18.2% 13.6% 100.0%   

รวม  จํานวน 36 171 51 42 300   

  รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0%   
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ตารางท่ี 4.48  (ตอ) 
 

ชองทางที่ทําใหรูจักการ 
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

Age 
Total 2  P-Value 

under 24 24 - 36 37 - 48 49 - 60 

อินเตอร 
เน็ท /  
เฟสบุค 

ไมตอบ จํานวน 21 85 26 17 149 2.536 .469 

 รอยละ (%) 14.1% 57.0% 17.4% 11.4% 100.0%   

ตอบ จํานวน 15 86 25 25 151   

 รอยละ (%) 9.9% 57.0% 16.6% 16.6% 100.0%   

รวม จํานวน 36 171 51 42 300   

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0%   

หนังสือ 
พิมพ 

ไมตอบ จํานวน 36 161 48 42 287 4.775 .189 

รอยละ (%) 12.5% 56.1% 16.7% 14.6% 100.0%  

ตอบ จํานวน 0 10 3 0 13 

รอยละ (%) .0% 76.9% 23.1% .0% 100.0%   

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0%   

เพ่ือน /  
ญาติ 

ไมตอบ จํานวน 14 66 12 24 116 10.974 .012 * 

รอยละ (%) 12.1% 56.9% 10.3% 20.7% 100.0%  

 ตอบ จํานวน 22 105 39 18 184   

  รอยละ (%) 12.0% 57.1% 21.2% 9.8% 100.0%   

รวม  จํานวน 36 171 51 42 300   

  รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0%   

งาน
นิทรรศ 
การ
ทองเที่ยว 

ไมตอบ จํานวน 33 155 47 42 277 4.202   .240 

 รอยละ (%) 11.9% 56.0% 17.0% 15.2% 100.0%   

ตอบ จํานวน 3 16 4 0 23   

 รอยละ (%) 13.0% 69.6% 17.4% .0% 100.0%   

รวม จํานวน 36 171 51 42 300   

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0%   
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ตารางท่ี 4.48  (ตอ) 
 

ชองทางที่ทําใหรูจักการ 
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

Age 
Total 2  P-Value 

under 24 24 - 36 37 - 48 49 - 60 

วิทยุ /  
โทรทัศน 

ไมตอบ จํานวน 36 159 40 39 274 14.852   .002 * 

 รอยละ (%) 13.1% 58.0% 14.6% 14.2% 100.0%   

ตอบ จํานวน 0 12 11 3 26   

 รอยละ (%) .0% 46.2% 42.3% 11.5% 100.0%   

รวม จํานวน 36 171 51 42 300   

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0%   

 
จากตารางท่ี 4.48 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางที่ทําให

นักทองเท่ียวรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (นิตยวาร/วารสาร) พบวามี
ความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (แผนพับ) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบ ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (อินเตอรเน็ท/เฟสบุค) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (หนังสือพิมพ) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (เพื่อน/เพื่อนรวมงาน) พบวามีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (งานนิทรรศการทองเท่ียว) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบ ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (วิทยุ/โทรทัศน) พบวามีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 4.49  แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับการเลือกประเภทท่ีพักแรมในการเดินทางมา 
   ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
   

 
ประเภทที่พักแรม 

Age 
Total 

 under 24 24 - 36 37 – 48 49 – 60 

  
 
โรงแรม จํานวน 0 9 4 7 20 

รอยละ (%) .0% 45.0% 20.0% 35.0% 100.0% 

กระโจม / กางเตนท จํานวน 24 44 14 3 85 

รอยละ (%) 28.2% 51.8% 16.5% 3.5% 100.0% 

รีสอรท / บังกะโล จํานวน 7 78 18 7 110 

รอยละ (%) 6.6% 70.8% 16.0% 6.6% 100.0% 

บานพักรวม จํานวน 5 13 10 17 45 

รอยละ (%) 11.1% 28.9% 22.2% 37.8% 100.0% 

 โฮส / โฮมสเตย จํานวน 0 27 5 8 40 

รอยละ (%) .0% 67.5% 12.5% 20.0% 100.0% 

 รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 
2 = 84.738, P-Value =  .000 * 

 
จากตารางท่ี 4.49 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับการเลือกประเภทท่ี       

พักแรมในการเดินทางมาทองเท่ียวฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี พบวามีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 4.50  แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับกจิกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบ 
  ฟารมสเตย จงัหวัดสระบุรี 
 

กิจกรรมที่สนใจ 
Age 

รวม 2  P-Value 
under 24 24 - 36 37 – 48 49 – 60 

ต้ังแคมปไฟ 
ไนทปารต้ี   

ไมตอบ จํานวน 23 89 28 16 156 5.464 .141 

รอยละ (%) 14.7% 57.1% 17.9% 10.3% 100.0% 

ตอบ จํานวน 13 82 23 26 144 

รอยละ (%) 9.0% 56.9% 16.0% 18.1% 100.0% 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 

คาวบอยไนท   ไมตอบ จํานวน 30 134 36 37 237 4.719 .194 

รอยละ (%) 12.7% 56.5% 15.2% 15.6% 100.0% 

ตอบ จํานวน 6 37 15 5 63 

รอยละ (%) 9.5% 58.7% 23.8% 7.9% 100.0% 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 

วอลคแรลล่ี   ไมตอบ จํานวน 26 127 32 26 211 4.719 
 

.194 

รอยละ (%) 12.3% 60.2% 15.2% 12.3% 100.0% 

ตอบ จํานวน 10 44 19 16 89 

รอยละ (%) 11.2% 49.4% 21.3% 18.0% 100.0% 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 

รีดนมโค /  
ใหอาหารโค   

ไมตอบ จํานวน 16 76 23 27 142 5.637 .131 

รอยละ (%) 11.3% 53.5% 16.2% 19.0% 100.0% 

ตอบ จํานวน 20 95 28 15 158 

รอยละ (%) 12.7% 60.1% 17.7% 9.5% 100.0% 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.50  (ตอ) 
 

กิจกรรมที่สนใจ 
Age 

รวม 2  P-Value 
under 24 24 - 36 37 – 48 49 – 60 

กิจกรรม 
เชิงเกษตร 

ไมตอบ จํานวน 21 108 45 28 202 12.820 .005 * 

รอยละ (%) 10.4% 53.5% 22.3% 13.9% 100.0% 

ตอบ จํานวน 15 63 6 14 98 

รอยละ (%) 15.3% 64.3% 6.1% 14.3% 100.0% 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 

อื่นๆ ไมตอบ จํานวน 28 157 48 37 270 7.730 .052 

รอยละ (%) 10.4% 58.1% 17.8% 13.7% 100.0% 

ตอบ จํานวน 8 14 3 5 30 

รอยละ (%) 26.7% 46.7% 10.0% 16.7% 100.0% 

รวม จํานวน 36 171 51 42 300 

รอยละ (%) 12.0% 57.0% 17.0% 14.0% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.50 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับกิจกรรมท่ีสนใจในการ

เดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (ตั้งแคมปไฟไนทปารตี้) พบวาไมมีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (คาวบอยไนท) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (วอลคแรลล่ี) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (รีดนมโค / ใหอาหารโค) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมเชิงเกษตร) พบวามีความสัมพันธกัน 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว

แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (อ่ืนๆ) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
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 ตารางท่ี 4.51  แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียววาภายในฟารม  
          ควรมีรานอาหารที่ใชผลิตภัณฑจากฟารมมากนองเพียงใด 
 

ผลิตภัณฑจากฟารม 
Age 

รวม 
under 24 24 - 36 37 - 48 49 - 60 

 ไมจําเปน จํานวน 20 72 23 12 127 

รอยละ (%) 55.6% 41.4% 47.9% 28.6% 42.3% 

ควรมี จํานวน 8 79 23 23 133 

รอยละ (%) 22.2% 45.4% 47.9% 54.8% 44.3% 

ควรมีอยางย่ิง จํานวน 8 23 2 7 40 

รอยละ (%) 22.2% 13.2% 4.2% 16.7% 13.3% 

รวม จํานวน 36 174 48 42 300 

รอยละ (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
2 =  14.451, P-Value =  .025 * 

  
 จากตารางท่ี 4.51 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับความคิดเหน็ของนักทองเที่ยววา
ภายในฟารมควรมีรานอาหารที่ใชผลิตภัณฑจากฟารม พบวามีความสัมพันธกัน 
 
ตารางท่ี 4.52  แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับประสบการณการทองเท่ียวรูปแบบ         
 ฟารมสเตยของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

ประสบการณการทองเท่ียว 
รูปแบบฟารมสเตย 

Education 
รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี หรือเทียบเทา สูงกวาป.ตรี 

 เคย จํานวน 21 78 20 119 

รอยละ (%) 17.6% 65.5% 16.8% 100.0% 

ไมเคย จํานวน 44 120 17 181 

รอยละ (%) 24.3% 66.3% 9.4% 100.0% 
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 ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

 

ประสบการณการทองเท่ียว 
รูปแบบฟารมสเตย 

Education 
รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี หรือเทียบเทา สูงกวาป.ตรี 

รวม จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 

 2 = 4.677 , P-Value =  .096 
 

จากตารางท่ี 4.52  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับประสบการณ การ
ทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตยของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัด
สระบุรี พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
 

ตารางท่ี 4.53   แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแตละคร้ัง   
  ในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 
 

ระยะเวลาใน 
การเดินทางโดยเฉล่ีย 

Education 
รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี หรือเทียบเทา สูงกวาป.ตรี 

 1-2 วัน จํานวน 58 142 29 229 

รอยละ (%) 25.3% 62.0% 12.7% 100.0% 

3-5 วัน จํานวน 5 56 8 69 

รอยละ (%) 7.2% 81.2% 11.6% 100.0% 

มากกวา 5 วัน จํานวน 2 0 0 2 

รอยละ (%) 100.0% .0% .0% 100.0% 

รวม จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 
2 = 18.276, P-Value =  .001 * 

 
 จากตารางท่ี 4.53  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับระยะเวลาในการเดินทาง
โดยเฉล่ียแตละคร้ังในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี พบวามีความสัมพันธ 
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ตารางท่ี 4.54  แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ 
 ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 

 

ชองทางที่ทําใหนักทองเที่ยวรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

Education 

รวม 2  P-Value ตํ่ากวา ป.
ตรี 

ป.ตรี หรือ
เทียบเทา 

สูงกวา     
ป.ตรี 

นิตยสาร/
วารสาร 

ไมตอบ จํานวน 63 169 28 260 10.081 .006 * 

รอยละ (%) 24.2% 65.0% 10.8% 100.0%   

ตอบ จํานวน 2 29 9 40   

รอยละ (%) 5.0% 72.5% 22.5% 100.0%   

รวม จํานวน 65 198 37 300   

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0%   

แผนพับ ไมตอบ จํานวน 62 187 29 278 12.743 .002 * 

รอยละ (%) 22.3% 67.3% 10.4% 100.0%   

ตอบ จํานวน 3 11 8 22   

รอยละ (%) 13.6% 50.0% 36.4% 100.0%   

รวม จํานวน 65 198 37 300   

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0%   

อินเตอรเน็ท 
เฟสบุค 

ไมตอบ จํานวน 40 84 25 149 12.562 .002 * 

รอยละ (%) 26.8% 56.4% 16.8% 100.0%   

ตอบ จํานวน 25 114 12 151   

รอยละ (%) 16.6% 75.5% 7.9% 100.0%   

รวม จํานวน 65 198 37 300   

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0%   
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ตารางท่ี 4.54  (ตอ) 
  

ชองทางที่ทําใหนักทองเที่ยวรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

Education 

รวม 2  P-Value ตํ่ากวา    
ป.ตรี 

ป.ตรี หรือ
เทียบเทา 

สูงกวา     
ป.ตรี 

หนังสือ 
พิมพ 

ไมตอบ จํานวน 63 191 33 287 4.296 .117 

รอยละ (%) 22.0% 66.6% 11.5% 100.0%   

ตอบ จํานวน 2 7 4 13   

รอยละ (%) 15.4% 53.8% 30.8% 100.0%   

รวม จํานวน 65 198 37 300   

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0%   

เพ่ือน/ ญาติ ไมตอบ จํานวน 25 77 14 116 .016 .992 

รอยละ (%) 21.6% 66.4% 12.1% 100.0%   

ตอบ จํานวน 40 121 23 184   

รอยละ (%) 21.7% 65.8% 12.5% 100.0%   

รวม จํานวน 65 198 37 300   

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0%   

งาน
นิทรรศการ
ทองเที่ยว 

ไมตอบ จํานวน 59 186 32 277 2.733 .255 

รอยละ (%) 21.3% 67.1% 11.6% 100.0%   

ตอบ จํานวน 6 12 5 23   

รอยละ (%) 26.1% 52.2% 21.7% 100.0%   

รวม จํานวน 65 198 37 300   

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0%   
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ตารางท่ี 4.54  (ตอ) 
 

ชองทางที่ทําใหนักทองเที่ยวรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

Education 

รวม 2  P-Value ตํ่ากวา ป.
ตรี 

ป.ตรี หรือ
เทียบเทา 

สูงกวา     
ป.ตรี 

วิทยุ / 
โทรทัศน   

ไมตอบ จํานวน 62 185 27 274 18.209 .000 * 

รอยละ (%) 22.6% 67.5% 9.9% 100.0%   

ตอบ จํานวน 3 13 10 26   

รอยละ (%) 11.5% 50.0% 38.5% 100.0%   

รวม จํานวน 65 198 37 300   

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0%   

 
จากตารางท่ี 4.54 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางท่ีทําให

นักทองเท่ียวรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (นิตยวาร/วารสาร) พบวามีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียว        

รูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี(แผนพับ) พบวามีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียว        

รูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (อินเตอรเน็ท/เฟสบุค) พบวามีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียว        

รูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (หนังสือพิมพ) พบวาไมมีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจัก     

การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (เพื่อน/เพื่อนรวมงาน) พบวาไมมีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจัก     

การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (งานนิทรรศการทองเท่ียว) พบวาไมมีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับชองทางที่ทําใหนักทองเท่ียว        

รูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (วิทยุ / โทรทัศน) พบวามีความสัมพันธ 
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ตารางท่ี 4.55  แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเลือกประเภทท่ีพักแรมในการเดินทาง
              มาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 
 

สถานที่พักแรม 

Education 

รวม  
ตํ่ากวา ป.ตรี 

ป.ตรี หรือ
เทียบเทา สูงกวาป.ตรี 

 ไมตอบ จํานวน 0 2 1 3 

รอยละ (%) .0% 66.7% 33.3% 100.0% 

โรงแรม จํานวน 2 15 3 20 

รอยละ (%) 10.0% 75.0% 15.0% 100.0% 

กระโจม / กาง
เตนท 

จํานวน 18 58 9 85 

รอยละ (%) 21.2% 68.2% 10.6%  

รีสอรท / บังกะโล จํานวน 21 69 16 106 

รอยละ (%) 19.8% 65.1% 15.1% 100.0% 

บานพักรวม จํานวน 18 27 0 45 

รอยละ (%) 40.0% 60.0% .0% 100.0% 

โฮส / โฮมสเตย จํานวน 6 26 8 40 

รอยละ (%) 15.0% 65.0% 20.0% 100.0% 

อื่นๆ จํานวน 0 1 0 1 

รอยละ (%) .0% 100.0% .0% 100.0% 

รวม จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 
2 = 20.485  , P-Value .058 

   
  จากตารางท่ี 4.55  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับเลือกประเภทท่ี   
พักแรมในการเดินทางมาทองเท่ียว แบบฟารมสเตย พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 4.56  แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับกิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมา  
  ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

กิจกรรมที่สนใจ 
Education 

Total 2  P-Value ต่ํากวา  
ป.ตร ี

ป.ตรี หรือ
เทียบเทา 

สูงกวา 
ป.ตร ี

ต้ังแคมปไฟ  
ไนทปารต้ี 

ไมตอบ จํานวน 24 111 21 156 7.563 .023 * 

รอยละ (%) 15.4% 71.2% 13.5% 100.0% 

ตอบ จํานวน 41 87 16 144 

รอยละ (%) 28.5% 60.4% 11.1% 100.0%  

Total จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 

กิจกรรม
คาวบอยไทน 

ไมตอบ จํานวน 49 165 23 237 9.076 .011 * 

รอยละ (%) 20.7% 69.6% 9.7% 100.0% 

ตอบ จํานวน 16 33 14 63 

รอยละ (%) 25.4% 52.4% 22.2% 100.0%  

Total จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 

กิจกรรม 
วอลคแรลล่ี 

ไมตอบ จํานวน 44 141 26 211 .291 .865 

รอยละ (%) 20.9% 66.8% 12.3% 100.0% 

ตอบ จํานวน 21 57 11 89 

รอยละ (%) 23.6% 64.0% 12.4% 100.0%  

Total จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.56  (ตอ) 
 

กิจกรรมที่สนใจ 
Education 

Total 2  P-Value ต่ํากวา  
ป.ตร ี

ป.ตรี หรือ
เทียบเทา 

สูงกวา 
ป.ตร ี

กิจกรรม 
รีดนมโค  
ใหอาหารโค 

ไมตอบ จํานวน 40 86 16 142 6.717 .035 * 

รอยละ (%) 28.2% 60.6% 11.3% 100.0% 

ตอบ จํานวน 25 112 21 158 

รอยละ (%) 15.8% 70.9% 13.3% 100.0%  

Total จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 

กิจกรรมเชิง
เกษตรกรรม 

ไมตอบ จํานวน 56 121 25 202 13.954  .001 * 

รอยละ (%) 27.7% 59.9% 12.4% 100.0% 

ตอบ จํานวน 9 77 12 98 

รอยละ (%) 9.2% 78.6% 12.2% 100.0%  

Total จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 

กิจกรรม 
อื่นๆ 

ไมตอบ จํานวน 59 176 35 270 1.182  .554 

รอยละ (%) 21.9% 65.2% 13.0% 100.0% 

ตอบ จํานวน 6 22 2 30 

รอยละ (%) 20.0% 73.3% 6.7% 100.0%  

Total จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 21.7% 66.0% 12.3% 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.56  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของนักทองเท่ียวกับ

กิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (ตั้งแคมปไฟ ไนทปารตี้) พบวามี
ความสัมพันธกัน   

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมที่สนใจใน
การเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (กิจกรรมคาวบอยไทน) พบวามีความสัมพันธกัน 
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมที่สนใจใน
การเดินทางมาทองเท่ียว แบบฟารมสเตย (กิจกรรมวอลคแรลล่ี) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมท่ีสนใจใน
การเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (กิจกรรมรีดนมโค ใหอาหารโค) พบวามีความสัมพันธกัน
  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมที่สนใจใน
การเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม)พบวามีความสัมพันธกัน  

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมที่สนใจใน
การเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย (อ่ืนๆ เชน ลองแกง กิจกรรมผจญัย ทําอาหารจากผลิตภัณฑ 
รองเพลงคาราโอเกะ เปนตน) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

 
ตารางท่ี 4.57  แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับความคิดเหน็ของนักทองเท่ียววาภายในฟารม
  ควรมีรานอาหารท่ีใชผลิตภัณฑจากฟารมมากนองเพยีงใด 
 

รานอาหารท่ีใชผลิตภัณฑ
ภายในฟารม 

Education 
รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี หรือเทียบเทา สูงกวาป.ตรี 

 ไมจําเปน จํานวน 30 81 16 127 

รอยละ (%) 46.2% 40.9% 43.2% 42.3% 

ควรมี จํานวน 30 86 17 133 

รอยละ (%) 46.2% 43.4% 45.9% 44.3% 

ควรมีอยางย่ิง จํานวน 5 31 4 40 

รอยละ (%) 7.7% 15.7% 10.8% 13.3% 

รวม จํานวน 65 198 37 300 

รอยละ (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
2 = 2.962  , P-Value = .564 

  

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของนักทองเท่ียวกับความคิดเห็นของ
นักทองเท่ียววาภายในฟารมควรมีรานอาหารที่ใชผลิตภัณฑจากฟารมพบวาไมมีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 4.58  แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับประสบการณการทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย 
  ของนักทองเที่ยวในการเดนิทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

ประสบการณ 
การทองเท่ียว 

รูปแบบฟารมสเตย  

Job 

รวม ตํ่ากวา 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 – 
 30,000 บาท 

30,000 บาท 
ขึ้นไป 

 เคย จํานวน 29 32 20 38 119 

รอยละ (%) 24.4% 26.9% 16.8% 31.9% 100.0% 

ไมเคย จํานวน 41 26 47 67 181 

รอยละ (%) 22.7% 14.4% 26.0% 37.0% 100.0% 

รวม จํานวน 70 58 67 105 300 

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0% 
2 = 9.145  , P-Value = .027 

 
 จากตารางท่ี 4.58 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับประสบการณการ
ทองเท่ียวรูปแบบฟารมสเตย ของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเที่ยวแบบฟารมสเตย จังหวัด
สระบุรี พบวามีความสัมพันธกัน 
 

ตารางที่ 4.59  แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแตละคร้ัง
   ในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย  
 
 

ระยะเวลาใน 
การเดินทางโดยเฉลี่ย 

Income 

Total  ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,000 บาท 
ขึ้นไป 

 1-2 วัน จํานวน 62 42 42 83 229 

รอยละ (%) 27.1% 18.3% 18.3% 36.2% 100.0% 

3-5 วัน จํานวน 8 16 25 20 69 

รอยละ (%) 11.6% 23.2% 36.2% 29.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.59  (ตอ) 
 
 

ระยะเวลาใน 
การเดินทางโดยเฉลี่ย 

Income 

Total  ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,000 บาท 
ขึ้นไป 

 1-2 วัน จํานวน 62 42 42 83 229 

รอยละ (%) 27.1% 18.3% 18.3% 36.2% 100.0% 

3-5 วัน จํานวน 8 16 25 20 69 

รอยละ (%) 11.6% 23.2% 36.2% 29.0% 100.0% 

มากกวา 5 
วัน 

จํานวน 0 0 0 2 2 

รอยละ (%) .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
2 = 18.227  , P-Value = .006 * 

  
  จากตารางท่ี 4.59  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับระยะเวลาในการ
เดินทางโดยเฉล่ียแตละคร้ังในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย พบวามีความสัมพันธกัน 
 

ตารางท่ี 4.60  แสดงความสัมพันธระหวางการรายไดกบัชองทางท่ีทําใหนกัทองเท่ียวรูจักการ   
     ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย  จังหวดัสระบุรี 
 

ชองทางที่ทําใหรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

 Income 

Total 2  P-Value  ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,000  
บาท 
ขึ้นไป 

นิตยวาร / 
วารสาร 

ไมตอบ จํานวน 68 52 57 83 260 18.227 .006 * 

รอยละ (%) 26.2% 20.0% 21.9% 31.9% 100.0%   

ตอบ จํานวน 2 6 10 22 40   

รอยละ (%) 5.0% 15.0% 25.0% 55.0% 100.0%   

 รวม จํานวน 70 58 67 105 300   

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   

  

DPU



 
 

 

208

ตารางท่ี 4.60  (ตอ) 
 

ชองทางที่ทําใหรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

 Income 

Total 2  P-Value  ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,000  
บาท 
ขึ้นไป 

แผนพับ ไมตอบ จํานวน 67 52 67 92 278 10.970 .012 * 

รอยละ (%) 24.1% 18.7% 24.1% 33.1% 100.0%   

ตอบ จํานวน 3 6 0 13 22   

รอยละ (%) 13.6% 27.3% .0% 59.1% 100.0%   

 รวม จํานวน 70 58 67 105 300   

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   

อินเตอร 
เน็ท /  
เฟสบุค 

ไมตอบ จํานวน 50 29 15 55 149 33.516 .000 * 

รอยละ (%) 33.6% 19.5% 10.1% 36.9% 100.0%   

ตอบ จํานวน 20 29 52 50 151   

รอยละ (%) 13.2% 19.2% 34.4% 33.1% 100.0%   

 รวม จํานวน 70 58 67 105 300   

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   

หนังสือ 
พิมพ 

ไมตอบ จํานวน 68 58 65 96 287 7.838 .049 * 

รอยละ (%) 23.7% 20.2% 22.6% 33.4% 100.0%   

ตอบ จํานวน 2 0 2 9 13   

รอยละ (%) 15.4% .0% 15.4% 69.2% 100.0%   

 รวม จํานวน 70 58 67 105 300   

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   
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ตารางท่ี 4.60  (ตอ) 
 

ชองทางที่ทําใหรูจัก 
การทองเท่ียวแบบฟารมสเตย 

 Income 

Total 2  P-Value  ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,000  
บาท 
ขึ้นไป 

เพ่ือน /  
ญาติ 

ไมตอบ จํานวน 21 20 38 37 116 12.370 .006 * 

รอยละ (%) 18.1% 17.2% 32.8% 31.9% 100.0%   

ตอบ จํานวน 49 38 29 68 184   

รอยละ (%) 26.6% 20.7% 15.8% 37.0% 100.0%   

 รวม จํานวน 70 58 67 105 300   

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   

งาน
นิทรรศ 
การ
ทองเที่ยว 

ไมตอบ จํานวน 62 56 63 96 277 3.251 .354 

รอยละ (%) 22.4% 20.2% 22.7% 34.7% 100.0%   

ตอบ จํานวน 8 2 4 9 23   

รอยละ (%) 34.8% 8.7% 17.4% 39.1% 100.0%   

 รวม จํานวน 70 58 67 105 300   

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   

วิทยุ /  
โทรทัศน 

ไมตอบ จํานวน 67 50 62 95 274 3.843 .279 

รอยละ (%) 24.5% 18.2% 22.6% 34.7% 100.0%   

ตอบ จํานวน 3 8 5 10 26   

รอยละ (%) 11.5% 30.8% 19.2% 38.5% 100.0%   

 รวม จํานวน 70 58 67 105 300   

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   

 
จากตารางท่ี 4.60 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับชองทางที่ทําให

นักทองเท่ียวรูจักการทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (นิตยวาร/วารสาร) พบวามีความสัมพันธ 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ

ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (แผนพับ) พบวามีความสัมพันธกัน 
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (อินเตอรเน็ท/เฟสบุค) พบวามีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (หนงัสือพิมพ) พบวามีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (เพื่อน/ญาติ) พบวามีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบ ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (งานนิทรรศการทองเท่ียว) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับชองทางท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักการ
ทองเท่ียวแบบ ฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (วิทยุ/โทรทัศน) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

 
ตารางท่ี 4.61 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับการเลือกประเภทท่ีพักแรมในการเดินทางมา
   ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 
 

ประเภทที่พักแรม 

Income 

รวม  ตํ่ากวา 10,000 
บาท 

10,001 -  
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,000 บาท 
ขึ้นไป 

 โรงแรม จํานวน 0 1 7 12 20 

รอยละ (%) .0% 5.0% 35.0% 60.0% 100.0% 

กระโจม  
/ กางเตนท 

จํานวน 18 23 25 19 85 

รอยละ (%) 21.2% 27.1% 29.4% 22.4% 100.0% 

รีสอรท / 
บังกะโล 

จํานวน 28 16 23 40 106 

รอยละ (%) 26.4% 14.2% 21.7% 37.7% 100.0% 

บานพักรวม จํานวน 15 5 9 16 45 

รอยละ (%) 33.3% 11.1% 20.0% 35.6% 100.0% 

โฮส / โฮมสเตย จํานวน 9 13 3 15 40 

รอยละ (%) 22.5% 32.5% 7.5% 37.5% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.61 (ตอ) 
 
 

ประเภทที่พักแรม 

Income 

รวม  ตํ่ากวา 10,000 
บาท 

10,001 -  
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,000 บาท 
ขึ้นไป 

รวม จํานวน 70 58 67 105 300 

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0% 

  2 = 38.152  , P-Value = .004 * 
   

  จากตารางท่ี 4.61 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับการเลือกประเภท               
ท่ีพักแรมในการเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี พบวามีความสัมพันธกัน 
 

ตารางท่ี 4.62  แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับกิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมาทองเท่ียว
   แบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี 
 

กิจกรรมที่สนใจ 

Income 

Total 2  P-Value ต่ํากวา  
10,000  
บาท 

10,001 -  
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000  
บาท 

30,000  
บาท 
ขึ้นไป 

ต้ังแคมป
ไฟ 
ไนทปารต้ี  

ไมตอบ จํานวน 34 26 45 51 156 38.152    .004 * 

รอยละ (%) 21.8% 16.7% 28.8% 32.7% 100.0% 

ตอบ จํานวน 36 32 22 54 144 

รอยละ (%) 25.0% 22.2% 15.3% 37.5% 100.0% 

รวม จํานวน 70 58 67 105 300 

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0% 

คาวบอย
ไนท   

ไมตอบ จํานวน 57 45 57 78 237 3.216   .360 

รอยละ (%) 24.1% 19.0% 24.1% 32.9% 100.0% 

ตอบ จํานวน 13 13 10 27 63 

รอยละ (%) 20.6% 20.6% 15.9% 42.9% 100.0% 

รวม จํานวน 70 58 67 105 300 

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.62  (ตอ) 
 

กิจกรรมที่สนใจ 

Income 

Total 2  P-Value ต่ํากวา  
10,000  
บาท 

10,001 -  
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000  
บาท 

30,000  
บาท 
ขึ้นไป 

วอลค 
แรลลี่   

ไมตอบ จํานวน 47 39 45 80 211 2.656   .448 

รอยละ (%) 22.3% 18.5% 21.3% 37.9% 100.0% 

ตอบ จํานวน 23 19 22 25 89 

รอยละ (%) 25.8% 21.3% 24.7% 28.1% 100.0% 

รวม จํานวน 70 58 67 105 300 

รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0% 

รีดนมโค / 
ใหอาหาร
โค   

 ไมตอบ จํานวน 43 33 16 50 142 22.493 .000 * 

 รอยละ (%) 30.3% 23.2% 11.3% 35.2% 100.0% 

ตอบ จํานวน 27 25 51 55 158 

 รอยละ (%) 17.1% 15.8% 32.3% 34.8% 100.0% 

 จํานวน 70 58 67 105 300 

กิจกรรม ไมตอบ รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0% 18.980 .000 * 

เชิงเกษตร จํานวน 61 31 45 65 202 

 ตอบ รอยละ (%) 30.2% 15.3% 22.3% 32.2% 100.0% 

 จํานวน 9 27 22 40 98 

 รอยละ (%) 9.2% 27.6% 22.4% 40.8% 100.0% 

รวม จํานวน 70 58 67 105 300 

 รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0% 

กิจกรรม ไมตอบ จํานวน 61 50 59 100 270 5.043   .169 

อื่นๆ รอยละ (%) 87.1% 86.2% 88.1% 95.2% 90.0%   

 ตอบ จํานวน 9 8 8 5 30   

 รอยละ (%) 12.9% 13.8% 11.9% 4.8% 10.0%   

 จํานวน 70 58 67 105 300   

 รอยละ (%) 23.3% 19.3% 22.3% 35.0% 100.0%   
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จากตารางท่ี 4.62 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับกิจกรรมท่ีสนใจใน
การเดินทางมาทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (ตั้งแคมปไฟไนทปารตี้) พบวามี
ความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (คาวบอยไนท) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (วอลคแรลล่ี) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (รีดนมโค/ใหอาหารโค) พบวามีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับกิจกรรมท่ีสนใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมเชิงเกษตร) พบวามีความสัมพันธกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมา
ทองเท่ียวแบบฟารมสเตย จังหวัดสระบุรี (อ่ืนๆ) พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

 
ตารางท่ี 4.63  แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับความคิดของนักทองเท่ียววาภายในฟารม    
   ควรมีรานอาหารที่ใชผลิตภัณฑจากฟารมมากนองเพยีงใด 
 

ผลิตภัณฑจากฟารม 

Age 

รวม ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001 -  
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,000 บาท 
ขึ้นไป 

 ไมจําเปน จํานวน 20 72 23 12 127 

รอยละ (%) 55.6% 41.4% 47.9% 28.6% 42.3% 

ควรมี จํานวน 8 79 23 23 133 

รอยละ (%) 22.2% 45.4% 47.9% 54.8% 44.3% 

ควรมีอยางย่ิง จํานวน 8 23 2 7 40 

รอยละ (%) 22.2% 13.2% 4.2% 16.7% 13.3% 

รวม จํานวน 36 174 48 42 300 

รอยละ (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
2 = 10.520  , P-Value = .104 
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 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับความคิดของนักทองเท่ียววาภายใน
ฟารมควรมีรานอาหารที่ใชผลิตภัณฑจากฟารม พบวาไมมีความสัมพันธกัน 
 

ตารางที่ 4.64  เปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน   
    แกนักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกัน 
 

สิ่งอํานวย 
ความสะดวกพื้นฐาน 

เพศ คาเฉล่ีย SD t-test P-value 

เครื่องทํานํ้ารอน 
ชาย 
หญิง 

3.48 
3.44 

.132 

.130 
2.452 

 
.118 

 

เครื่องปรับอากาศ 
ชาย 
หญิง 

3.13 
3.01 

140 
.141 

1.419 
 

.235 
 

ตูเย็น 
ชาย 
หญิง 

3.11 
3.29 

.121 

.119 
3.255 

 
.072 

 

โทรทัศน 
ชาย 
หญิง 

3.39 
3.63 

.121 

.119 
1.312 

 
.253 

 
การเช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) 

ชาย 
หญิง 

3.75 
3.91 

.128 

.131 
2.898 

 
.090 

 

หองนํ้าสวนตัว 
ชาย 
หญิง 

4.07 
3.99 

.098 

.097 
.248 

 
.619 

 
โถชักโครกแบบน่ังพรอมสายฉีด
ชําระ 

ชาย 
หญิง 

4.26 
4.08 

.092 

.090 
.981 

 
.323 

 

อางอาบนํ้า 
ชาย 
หญิง 

2.26 
2.47 

.140 

.140 
.000 

 
.987 

 

เตียงนอนที่ไดมาตรฐาน 
ชาย 
หญิง 

3.71 
3.72 

.122 

.121 
1.894 .170 

    
 จากตารางท่ี 4.64 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญ
ของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานแกนักทองเท่ียว ดานเคร่ืองทําน้ํารอน เคร่ืองปรับอากาศ ดานตูเย็น 
ดานโทรทัศน ดานการเช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless) ดานหองน้ําสวนตัว ดานโถชักโครก
แบบนั่งพรอมสายฉีดชําระ ดานอางอาบน้ํา และดานเตียงนอนที่ไดมาตราฐานไมมีความแตกตางกัน 
(ยอมรับ Ho) 
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ตารางท่ี 4.65  เปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน    
   แกนักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกัน 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

เครื่องทํานํ้ารอน 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.47 
3.49 
3.48 
3.29 

.135 

.095 

.136 

.168 

.387 
 

.762 
 

เครื่องปรับอากาศ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

2.83 
2.97 
3.40 
3.26 

.162 

.094 

.180 

.167 

2.421 
 
 

.066 
 
 

ตูเย็น 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.08 
3.18 
3.40 
3.26 

.128 

.083 

.136 

.177 

.773 
 

.510 
 

โทรทัศน 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.36 
3.45 
3.69 
3.79 

.160 

.081 

.127 

.158 

1.941 
 

.123 
 

การเช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.92 
3.79 
3.90 
3.93 

.161 

.081 

.164 

.206 

.320 
 

.811 
 

หองนํ้าสวนตัว 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.72 
4.02 
4.17 
4.14 

.147 

.061 

.138 

.111 

2.349 
 

.073 
 

โถชักโครกแบบน่ัง 
พรอมสายฉีดชําระ 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

4.14 
4.03 
4.35 
4.48 

.081 

.067 

.092 

.098 

4.982 
 

.002 * 
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ตารางท่ี 4.65  (ตอ)      
      
สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน อายุ คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

อางอาบนํ้า 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

2.08 
2.56 
2.02 
2.29 

.188 

.091 

.180 

.168 

3.702 
 

.012 * 
 

เตียงนอนที่ไดมาตรฐาน 

ตํ่ากวา 24 ป 
24 – 36  ป 
37 – 48  ป 
49 – 60  ป 

3.50 
3.72 
3.77 
3.83 

.201 

.082 

.153 

.102 

.735 .532 

   
 จากตารางท่ี 4.65 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญ
ของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานแกนักทองเท่ียว ดานโถชักโครกแบบนั่งพรอมสายฉีดชําระและ
ดานอางอาบน้ํา แตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางท่ี 4.66  เปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานแก
  นักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน 
 
สิ่งอํานวยความสะดวก

พื้นฐาน 
การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

เครื่องทํานํ้ารอน 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.78 
3.65 
3.62 

.131 

.075 

.206 

16.227 
 

.000 * 
 

เครื่องปรับอากาศ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.40 
3.27 
3.11 

.127 

.081 

.229 
14.064 .000 * 

ตูเย็น 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.09 
3.23 
3.32 

.113 

.075 

.190 

.680 
 

.507 
 

โทรทัศน 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.38 
3.56 
3.57 

.145 

.068 

.184 

.753 
 

.472 
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ตารางท่ี 4.66  (ตอ)      
      
สิ่งอํานวยความสะดวก

พื้นฐาน 
การศึกษา คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

การเช่ือมตออินเตอรเน็ตไร
สาย (Wireless) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.65 
3.88 
3.95 

.123 

.080 

.190 

1.339 
 

.264 
 

หองนํ้าสวนตัว 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.89 
4.11 
3.81 

.118 

.054 

.154 

3.005 
 

.051 
 

โถชักโครกแบบน่ังพรอม
สายฉีดชําระ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.97 
4.25 
4.00 

.124 

.048 

.145 

3.919 
 

.021 * 
 

อางอาบนํ้า 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.42 
2.26 
2.97 

.118 

.085 

.237 

5.752 
 

.004 * 
 

เตียงนอนที่ไดมาตรฐาน 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.63 
3.70 
3.97 

.127 

.075 

.167 

1.378 
 

.254 
 

 

 จากตารางท่ี 4.66 นักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญ
ของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานแกนักทองเท่ียว ดานเคร่ืองทําน้ํารอน ดานเคร่ืองปรับอากาศ       ดาน
โถชักโครกแบบนั่งพรอมสายฉีดชําระและดานอางอาบน้ํา มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
 

ตารางที่ 4.67  เปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน   
    แกนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน 
 

 

สิ่งอํานวยความ 
สะดวกพื้นฐาน 

รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

เครื่องทํานํ้ารอน ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

2.78 
3.64 
3.69 
3.61 

.124 

.151 

.117 

.114 

8.917 
 

.000 * 
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ตารางท่ี 4.67  (ตอ)      

      
 

สิ่งอํานวยความ 
สะดวกพื้นฐาน 

 

รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

เครื่องปรับอากาศ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

2.67 
3.60 
2.76 
3.22 

.131 

.135 

.133 

.126 

9.065 
 

.000 * 
 

ตูเย็น 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.11 
3.55 
2.91 
3.29 

.894 
1.012 
.965 
1.141 

4.459 
 

.004 * 
 

โทรทัศน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.59 
3.66 
3.25 
3.58 

1.136 
.909 
.823 
1.116 

2.066 
 

.105 
 

การเช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.70 
3.91 
3.72 
3.97 

.857 
1.159 
1.253 
1.105 

1.248 
 

.293 
 

หองนํ้าสวนตัว 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.91 
4.10 
3.93 
4.11 

.880 

.742 

.858 

.836 

1.300 
 

.275 
 

โถชักโครกแบบน่ังพรอมสาย
ฉีดชําระ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.96 
4.24 
4.10 
4.28 

.908 

.757 
  .781 
  .714 

2.638 
 

.050 * 
 

อางอาบนํ้า 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

2.44 
2.78 
2.13 
2.28 

  .895 
1.285 
1.100 
1.341 

3.448 
 

.017 * 
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ตารางท่ี 4.67  (ตอ)      
      

 

สิ่งอํานวยความ 
สะดวกพื้นฐาน 

 

รายไดตอเดือน คาเฉล่ีย SD F-test P-value 

เตียงนอนที่ไดมาตราฐาน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,000  บาทขึ้นไป 

3.69 
3.67 
3.72 
3.76 

.910 
1.205 
1.056 
1.033 

.120 .948 

 
 จากตารางท่ี 4.67 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นใน
เร่ืองความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานแกนักทองเท่ียว ดานเคร่ืองทําน้ํารอน ดาน
เคร่ืองปรับอากาศ ดานตูเย็น และดานอางอาบนํ้า มีความแตกตางกัน (ปฏิเสธ Ho) 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษางานวจิยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจฟาร์มเสตย ์จ านวน 3 แห่ง เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจ และ
การแจกแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จ  านวน 300 คน เพื่อส ารวจถึงขอ้มูล
ส่วนตวั แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว พฤติกรรมและความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานภายในห้องพกัของนกัท่องเท่ียว
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์และไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยตวัสถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติเชิงอา้งอิงในการทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบค่าเฉล่ียโดยใชว้ธีิ T-Test , Chi-square test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA สามารถ
สรุปผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบฟาร์มสเตย์  จากภาคธุรกิจเอกชนและ
รัฐวสิาหกิจ ในจงัหวดัสระบุรี 
 2.  เพื่อส ารวจแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดั

สระบุรี 

 3.  เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความส าคัญของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานของ

นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

               4.  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

จงัหวดัสระบุรี  

 ในบทท่ี 5 น้ีจะเป็นการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
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5.1  สรุปผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีน้ี

สามารถน ามาสรุปผลการศึกษาในส่วนการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 5.1.1  การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจฟาร์มสเตย ์ในจงัหวดัสระบุรี 3 แห่ง ไดแ้ก่ เขามะกอกฟาร์มสเตย ์
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือ อ.ส.ค. และ นิรมลฟาร์มสเตย ์พบวา่ ผูป้ระกอบการ
จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท าเกษตรกรรมเป็นประจ า เพราะมีเพื่อนสนิท ญาติ หรือตนเองมีอาชีพเป็น
เกษตรกรมาก่อน และเม่ือเร่ิมเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียวจึงน ามาปรับเขา้กบัธุรกิจของตนเอง จน
เกิดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่หรือท่ีเรียกว่า การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย ์ 2 แห่งเป็นของเอกชน เพราะยงัเป็นการท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีไม่นิยมแพร่หลาย 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกัท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์มากนัก ทางภาครัฐจึงยงัไม่สนับสนุน
เท่าท่ีควร และอีกเหตุผลหน่ึงคือ เจา้ของฟาร์มเองตอ้งการใหฟ้าร์มสเตยเ์ป็นเพียงอาชีพท่ีให้รายได้เสริม
กบัตวัเกษตร และยงัคงอาชีพหลกัเป็นเกษตรต่อไป มิตอ้งการให้เป็นการท่องเทียวแบบเต็มตวัแลว้ให้
เกษตรกรละท้ิงอาชีพเดิม ทอ้งถ่ินเกิดของตนเอง และจากการสัมภาษณ์พบวา่ จ านวนพนกังานของ
ฟาร์มสเตยมี์จ านวนค่อนขา้งนอ้ยและพนกังานส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินเพื่อให้คนในชุมชนเกิดงาน
เกิดรายได ้แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัฟาร์มสเตยมี์จ านวนนอ้ยและมาเป็นคร้ังคราวโดยเฉพาะช่วงไฮซีซัน่
หรือหนา้หนาวเท่านั้น การจา้งงานแบบประจ าจะเป็นการเพิ่มตน้ทุนให้กบัฟาร์มสเตยเ์อง ฟาร์มสเตย์
สามารถท าไดท้ั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นฟาร์มโคนม ฟาร์มผึ้ง หรือแมแ้ต่สวนผลไม้
ต่างๆ โดยท่ีฟาร์มสเตยไ์ม่จ  าเป็นจะตอ้งมีกิจกรรมเชิงเกษตรภายในฟาร์มเองก็ได ้ เพียงแต่มีการท า
พนัธมิตรกบัฟาร์มหรือสวนอ่ืนๆ เพื่อพานกัท่องเท่ียวไปรู้จกัการท ากิจกรรมเชิงเกษตร เช่น การรีดนม
จากแม่โคอยา่งถูกวธีิ ใหอ้าหารลูกโค การปลูกผกัสวนครัว การเก็บเก่ียวผลิตผล เป็นตน้ นอกจากน้ีทาง
ฟาร์มสตยอ์าจตอ้งมีกิจกรรมเสริมเพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น ข่ีจกัรยานภายใน
ฟาร์ม ขบัรถเอทีว ีATV โกคาร์ท Go-cart ล่องแก่ง กิจกรรมคาวบอยไนท ์วอลค์แรลล่ี เป็นตน้  
                 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย  ์พบวา่ ฟาร์มสเตยมี์นโยบายในการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียวพร้อมแทรกความรู้เชิงเกษตรให้แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย ซ่ึงสินคา้หลกัของ
ฟาร์มสเตยคื์อ การบริการท่ีพกัแรม และล้ิมรสนมโคสดแท้ๆ  100 % จุดแข็งของฟาร์มสเตย  ์คือการได้
สัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ไดรั้บความรู้จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไม่เหมือนการท่องเท่ียวแบบ
อ่ืนๆ ในส่วนของจุดอ่อนของการท่องเท่ียวแบบน้ีส่วนใหญ่ จากการท่ีไม่ไดท้  าการประชาสัมพนัธ์
เท่าท่ีควร และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนการท่องเท่ียวจากภาครัฐ และเจา้ของฟาร์มสเตยม์กัจะตั้งราคาของ
ท่ีพกัและกิจกรรมท่องเท่ียวต่างๆ โดยการค านวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนบวกก าไรท่ีตอ้งการ และจากการ
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สัมภาษณ์ พบวา่ช่องทางท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัคือ ส่ืออินเตอร์เน็ทและการบอกปากต่อปาก และทาง
ฟาร์มสเตยย์งัมีกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งการลดราคา แจกของช าร่วยท่ีระลึกอีกดว้ย เน่ืองจากในช่วง
การศึกษางานวิจยัน้ีเป็นช่วงท่ีประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาอุทกภยั ท าให้พบว่าฟาร์มสเตย ์ จงัหวดั
สระบุรีน้ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเกิดความหวาดกลวั ไม่แน่ใจในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวส่งผลให้นักท่องเท่ียวเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการจอง ท าให้นักท่องเท่ียวน้อยลง        
อยา่งเห็นไดช้ดั 
                ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยมี์กลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้ง กลุ่มครอบครัว กลุ่ม

เพื่อนวยัท างาน กลุ่มสังสรรค ์ และเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมากกวา่ท่ีอ่ืนๆ 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการมาพกัผ่อนหย่อนใจ นักท่องเท่ียวไดรั้บความพึงใจจากการบริการท่ีมี

อธัยาศยัไมตรีเป็นกนัเอง และใหค้วามรู้สึกเหมือนมาพกัผอ่นท่ีบา้นญาติ ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่ตอ้งการพฒันาในส่วนกิจกรรมให้มากข้ึนเพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีทางเลือกท่ีเพิ่มข้ึน และขยายธุรกิจ

ต่อไปในอนาคต 

 5.1.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ค่าใชจ่้าย ภูมิล าเนา โดยผูว้จิยัขอน าเสนอภาพรวมและสรุปผลดงัน้ี 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นเพศของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว

แบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.0 : 43.0 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นอายุของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแบบ

ฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 24 – 36 ปี มากกวา่อายชุ่วงอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 58.0  

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นการศึกษาของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว

แบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่มีการศึกษาจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.0 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ด้านอาชีพของนักท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว

แบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นผูใ้ชท้กัษะแรงงาน มากกวา่อาชีพอ่ืนๆ เช่น ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 67.3 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนของนกัท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 30,000  บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.0 
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 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ด้านค่าใช่จ่ายท่ีเห็นว่าเหมาะสมต่อคนต่อคร้ังของ

นกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่เห็นวา่ค่าใช่จ่าย

ท่ีเหมาะสมต่อคนต่อคร้ังควรเท่ากบั 1,001 – 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพมหานคร มากกวา่ท่ีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 31.7 

 5.1.3  ขอ้มูลแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

ไดแ้ก่ปัจจยัภายในมี 7 ปัจจยั (เหตุผลส่วนตวัท่ีท าให้เดินทางมาท่องเท่ียว) และปัจจยัภายนอก มี 10 ปัจจยั 

(ส่ิงดึงดูดใจท่ีท าใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว) โดยสามารถสรุปผลดงัน้ี 

 ผลการศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ จงัหวดั

สระบุรีดา้นปัจจยัภายใน (เหตุผลส่วนตวัท่ีท าให้เดินทางมาท่องเท่ียว) มี 7 ปัจจยั พบวา่ นกัท่องเท่ียวมี

ระดบัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี มีค่าเฉล่ียรวม 3.42 อยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัยภายใน อนัดับท่ีหน่ึง เพื่อสัมผสัความสวยงามของ

ธรรมชาติ อนัดบัท่ีสอง เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ อนัดบัท่ีสาม เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือหลีกหนี

ความซ ้ าซากจ าเจในชีวติประจ าวนั และล าดบัสุดทา้ย เพื่อเยีย่มเยอืนญาติมิตรอยูใ่นระดบันอ้ย  

 ผลการศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ จงัหวดั

สระบุรี ดา้นปัจจยัภายนอก (ส่ิงดึงดูดใจท่ีท าให้เดินทางมาท่องเท่ียว) มี 10 ปัจจยั พบวา่ นกัท่องเท่ียวมี

ระดบัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี มีค่าเฉล่ียรวม 3.78 อยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของปัจจยัภายนอก พบว่าส่ิงดึงดูดใจท่ีท าให้เดินทางมาท่องเท่ียว

แบบฟาร์มสเตย์ จงัหวดัสระบุรี ในระดับมากท่ีสุดคือ ความเรียบง่ายและเงียบสงบของฟาร์มสเตย ์

รองลงมาในระดับมาก คือ เป็นท่ีพกั/การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ กิจกรรมของการท่องเท่ียวแบบ   

ฟาร์มสเตย ์และสุดทา้ยคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของฟาร์มสเตย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 5.1.4  ขอ้มูลพฤติกรรมและความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานภายในห้องพกัของ

นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท่องเท่ียว

รูปแบบฟาร์มสเตย ์หรือเชิงเกษตร ผูร่้วมการเดินทาง จ านวนผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง

โดยเฉล่ีย ช่องทางท่ีท าให้รู้จกัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ประเภทท่ีพกัแรมในฟาร์มสเตย ์ กิจกรรม
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ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยท่ี์สนใจ ความคิดเห็นต่อการมีร้านอาหารภายในฟาร์มสเตย ์และส่ิงอ านวย

ความสะดวกพื้นฐานภายในหอ้งพกั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาขอ้มูลประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยข์องนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เคยท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7  และไม่เคยท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์

มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3   

  ผลการศึกษาขอ้มูลผูร่้วมการเดินทางในคร้ังน้ี นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางกบัเพื่อน/ 

เพื่อนร่วมงาน มีจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาเดินทางกับญาติ/คนในครอบครัว           

มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0  เดินทางกบัคู่รัก มีจ  านวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามล าดบั 

 ผลการศึกษาขอ้มูลจ านวนผูร่้วมเดินทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางกบัผูร่้วมเดินทาง   

3-6 คน มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมามากกวา่ 6 คน มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.0 และ1-2 คน มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ตามล าดบั 

 ผลการศึกษาขอ้มูลระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแต่ละคร้ังของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 

1-2 วนั มีจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 รองลงมา 3-5 วนั มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 

และมากกวา่ 5วนั มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

 ผลการศึกษาข้อมูลช่องทางท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้จักการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จาก เพื่อน/ญาติ  มากกวา่ส่ืออ่ืนๆ มีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 

 ผลการศึกษาขอ้มูลการเลือกประเภทท่ีพกัแรมในฟาร์มสเตยข์องนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบ

ประเภท รีสอร์ท/บงักะโล มากท่ีสุด มีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ36.7 รองลงมากระโจม/กางเตนท ์

มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 บา้นพกัรวม มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยะ15.0 โฮส/โฮมสเตย ์      

มีจ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ13.3 และโรงแรม นอ้ยท่ีสุดมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

 ผลการศึกษาขอ้มูลกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ 

กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่สนใจคือ กิจกรรมรีดนมโค ใหอ้าหารโค คิดเป็นร้อยละ 52.7   

 ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวว่าภายในฟาร์มควรมีร้านอาหารท่ีใช้

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์ม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดวา่ควรมีภายในฟาร์มควรมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์จาก

ฟาร์มมีจ านวน 133 คนคิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาควรมีอย่างยิ่งมีจ  านวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 42.3  

และเห็นวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากฟาร์ม มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3   
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานภายใน

ห้องพกัต่อการพกัแรมรูปแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัเป็นรายดา้น

พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ โถชกัโครกแบบนัง่พร้อมสายฉีดช าระ อนัดบัท่ีสอง ห้องน ้ าส่วนตวั    อนัดบัท่ีสาม

การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wireless) เตียงนอนท่ีได้มาตรฐาน โทรทศัน์ เคร่ืองท าน ้ าร้อน ตูเ้ย็น 

เคร่ืองปรับอากาศ และใหค้วามส าคญักบัอ่างอาบน ้าในล าดบัสุดทา้ย   

 5.1.5  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

แบ่งเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 ผลการศึกษา ดา้นกายภาพกบัระดบัความพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียว

แบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม 3.55 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ระดบัความพึงพอใจเป็นรายดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดถึงระดบัมาก 3 อนัดบั

แรกไดแ้ก่ 

 1.  บรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย ์ 

 2.  ดา้นความปลอดภยัภายในฟาร์ม ความเป็นเอกลกัษณ์ของหอ้งพกั / ฟาร์มสเตย ์

 3.  ความสวยงามของหอ้งพกั/ฟาร์มสเตย ์

และนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายในฟาร์มในอนัดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษา ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกกับระดับความพอใจของนักท่องเท่ียวในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม 3.37 อยูใ่นระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจเป็นรายดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจมาก 3 

อนัดบัแรกไดแ้ก่ 

 1.  สถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ  

 2.  ส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมในหอ้งพกั  

 3.  การบริการร้านอาหาร 

และนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง คือ ตูถ้อนเงินอตัโนมติั(ATM) ในอนัดบัสุดทา้ย 
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 ผลการศึกษา ด้านกระบวนการให้บริการกบัระดับความพอใจของนักท่องเท่ียวในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม 3.77 อยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจเป็นรายดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจมาก 3 อนัดบั

แรกไดแ้ก่ 

 1.  พนกังานมีอธัยาศยัไมตรีและเป็นกนัเอง 

 2.  ส่ิงพนกังานมีการตอบสนองรวดเร็วและทนัเวลา 

 3.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักิจกรรมเชิงเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และนักท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง คือมีพนักงานคอยบริการตลอด 24 ชั่วโมงในอนัดับ

สุดทา้ย 

 5.1.6  การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1  
 Ho :     ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได)้ มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดัสระบุรีไม่แตกต่างกนั   
  Ha :     ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได)้ มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดัสระบุรีแตกต่างกนั   
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดั
สระบุรี  ดา้นปัจจยัภายใน ดา้นปัจจยัภายนอก แตกต่างกนั (ปฏิเสธ Ho) 
 นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์     

จงัหวดัสระบุรี ดา้นปัจจยัภายในและดา้นปัจจยัภายนอก ไม่แตกต่างกนั (ยอมรับ Ho) 

 นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

จงัหวดัสระบุรี ดา้นปัจจยัภายในและดา้นปัจจยัภายนอก ไม่แตกต่างกนั (ยอมรับ Ho) 

 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์     

จงัหวดัสระบุรี ดา้นปัจจยัภายในและดา้นปัจจยัภายนอก ไม่แตกต่างกนั (ยอมรับ Ho) 
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 สมมติฐานท่ี 2.  
   Ho  :   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ การศึกษา
รายได้) มีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ในจังหวดัสระบุรี            
ไม่แตกต่างกนั 
  Ha  : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้) มีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ในจังหวดัสระบุรี     
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  
นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์

จงัหวดัสระบุรี ดา้นกายภาพ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั (ปฏิเสธ Ho) 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์  

จงัหวดัสระบุรี ดา้นกายภาพ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างกนั 

(ยอมรับ Ho) 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มส

เตยจ์งัหวดัสระบุรี ดา้นกายภาพ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

(ปฏิเสธ Ho) 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

ในจงัหวดัสระบุรี ดา้นกายภาพ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3. 

Ho  :  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ การศึกษา 

รายได)้ อาจจะมีพฤติกรรมและความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานแก่

นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีไม่แตกต่างกนั  

Ha  :  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ การศึกษา 

รายได)้  อาจจะมีพฤติกรรมและความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน แก่

นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกนั  
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  ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของนกัท่องเท่ียวกบัประสบการณ์การท่องเท่ียว

รูปแบบฟาร์มสเตยข์องนกัท่องเท่ียวพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั  

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของนกัท่องเท่ียวกบัระยะเวลาในการเดินทางโดย

เฉล่ียแต่ละคร้ัง  พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของนกัท่องเท่ียวกบัช่องทางต่างๆท่ีท าให้รู้จกัการ

ท่องเท่ียวแบบฟาร์มเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่ เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบันิตยสาร เพศ

ของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัแผ่นพบั เพศของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัอินเตอร์เน็ท/

เฟสบุ๊ค เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัหนงัสือพิมพ ์เพศของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์

กบัเพื่อน/ญาติ เพศของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบังานนิทรรศการท่องเท่ียว เพศของนกัท่องเท่ียว

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวทิย/ุโทรทศัน์  

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของนกัท่องเท่ียวกบัการเลือกประเภทท่ีพกัแรม 

พบวา่เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกประเภทท่ีพกัแรม 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของนกัท่องเท่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว

สนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ พบว่าเพศของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับ

กิจกรรม ตั้งแค้มป์ไฟไนท์ปาร์ต้ี เพศของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมคาวบอยไนท ์    

เพศของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมวอลค์แรลล่ี เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบั

กิจกรรมรีดนมโค ใหอ้าหารโค เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมเชิงเกษตรกรรม เพศ

ของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ล่องแก่ง กิจกรรมผจญภยั ท าอาหารจาก

ผลิตภณัฑ ์ร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นตน้ 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของนกัท่องเท่ียวกบัความคิดของนกัท่องเท่ียวว่า 

ภายในฟาร์มควรมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลิตภณัฑภ์ายในฟาร์ม พบวา่เพศของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดของนกัท่องเท่ียววา่ ภายในฟาร์มควรมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลิตภณัฑภ์ายในฟาร์ม 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย์

ของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง

ของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่มีความสัมพนัธ์ 

  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัช่องทางต่างๆ ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัการ

ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จงัหวดัสระบุรี พบว่าอายุมีความสัมพนัธ์กับนิตยวาร/วารสาร อายุไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัแผ่นพบั อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัอินเตอร์เน็ท/เฟสบุ๊ค อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบั

หนังสือพิมพ์ อายุมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบังานนิทรรศการ

ท่องเท่ียว อายมีุความสัมพนัธ์กบัวทิย/ุโทรทศัน์ 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการเลือกประเภทท่ีพกัแรมในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุของนกัท่องเท่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว

สนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์พบว่าอายุของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบั

กิจกรรม ตั้งแค้มป์ไฟไนท์ปาร์ต้ี อายุของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมคาวบอยไนท ์    

อายขุองนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมวอลค์แรลล่ี อายุของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์

กบักิจกรรมรีดนมโคให้อาหารโค อายุของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมเชิงเกษตรกรรม   

อายุของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ล่องแก่ง กิจกรรมผจญภยั ท าอาหารจาก

ผลิตภณัฑ ์ร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นตน้ 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียววา่ภายในฟาร์ม

ควรมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากฟาร์ม พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากับประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ

ฟาร์มสเตย์ของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบว่าไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั  

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแต่ละ

คร้ังในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัช่องทางต่างๆ ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกั

การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบว่าการศึกษามีความสัมพนัธ์กับนิตยวาร/วารสาร 

การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัแผน่พบั การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัอินเตอร์เน็ท/เฟสบุ๊ค การศึกษาไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัหนังสือพิมพ์ การศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน การศึกษาไม่มี

ความสัมพนัธ์กบังานนิทรรศการท่องเท่ียว การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัวทิย/ุโทรทศัน์ 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากับการเลือกประเภทท่ีพกัแรมในการ

เดินทางมาท่องเท่ียว แบบฟาร์มสเตย ์พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาของนักท่องเท่ียวกับกิจกรรมต่างๆ               

ท่ีนักท่องเท่ียวสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์พบว่าการศึกษาของนักท่องเท่ียวมี

ความสัมพนัธ์กับกิจกรรม ตั้ งแค้มป์ไฟไนท์ปาร์ต้ี การศึกษาของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับ

กิจกรรมคาวบอยไนท ์การศึกษาของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมวอล์คแรลล่ี การศึกษา

ของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับกิจกรรมรีดนมโค ให้อาหารโค การศึกษาของนักท่องเท่ียวมี

ความสัมพนัธ์กบักิจกรรมเชิงเกษตรกรรม การศึกษาของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรม

อ่ืนๆ เช่น ล่องแก่ง กิจกรรมผจญภยั ท าอาหารจากผลิตภณัฑ ์ร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นตน้ 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษาของนักท่องเท่ียวกับความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียววา่ภายในฟาร์มควรมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากฟาร์ม พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั  

       ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย์

ของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง

ในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้กับช่องทางต่างๆ ท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้จกัการ

ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี พบว่ารายได้มีความสัมพนัธ์กบันิตยวาร/วารสาร รายได้มี

ความสัมพนัธ์กบัแผ่นพบั รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัอินเตอร์เน็ท / เฟสบุ๊ค รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบั

หนังสือพิมพ์ รายได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อน / เพื่อนร่วมงาน รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับงาน

นิทรรศการท่องเท่ียว รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัวทิย ุ/ โทรทศัน์ 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้บัการเลือกประเภทท่ีพกัแรม ในการเดินทาง

มาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของนักท่องเท่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี

นักท่องเท่ียวสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ พบว่ารายได้ของนักท่องเท่ียวมี
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ความสัมพนัธ์กบักิจกรรมตั้งแคม้ป์ไฟไนทป์าร์ต้ี รายไดข้องนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรม

คาวบอยไนท์ รายได้ของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมวอล์คแรลล่ี รายได้ของ

นกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมรีดนมโค ให้อาหารโค รายไดข้องนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์

กบักิจกรรมเชิงเกษตรกรรม รายไดข้องนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ล่องแก่ง 

กิจกรรมผจญภยั ท าอาหารจากผลิตภณัฑ ์ร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นตน้ 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้กบัความคิดของนกัท่องเท่ียวว่าภายในฟาร์ม

ควรมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากฟาร์ม พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน

ภายในห้องพกัของท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี ดา้นเคร่ืองท าน ้ าร้อน ดา้นตูเ้ยน็ ดา้นโทรทศัน์  

ด้านเคร่ืองปรับอากาศ ด้านการเ ช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) ด้านห้องน ้ าส่วนตัว                 

ดา้นโถชักโครกแบบนั่งพร้อมสายฉีดช าระ และด้านเตียงนอนท่ีได้มาตรฐาน ไม่มีความแตกต่างกนั 

(ยอมรับ Ho) 

 นกัท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน

ภายในห้องพกัของท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี ดา้นโถชกัโครกแบบนัง่พร้อมสายฉีด

ช าระ และดา้นอ่างอาบน ้า  มีความแตกต่างกนั (ปฏิเสธ Ho) 

 นกัท่องเที่ยวที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีระดับความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวก

พื ้นฐานภายในห้องพักของท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี ดา้นเครื่องท าน ้ าร ้อน                

ดา้นเคร่ืองปรับอากาศ  ดา้นโถชกัโครกแบบนัง่พร้อมสายฉีดช าระ และดา้นอ่างอาบน ้ า  มีความ

แตกต่างกนั (ปฏิเสธ Ho) 

 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวก

พื ้นฐานภายในห้องพักของท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี ด้านเคร่ืองท าน ้ า ร้อน                    

ดา้นเคร่ืองปรับอากาศ  ดา้นตูเ้ยน็ และดา้นอ่างอาบน ้า  มีความแตกต่างกนั (ปฏิเสธ Ho) 
 

 

 

 

 

DPU



 

 

232 

5.2 อภิปรายผล 

 งานวิจัยเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดัสระบุรีน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบฟาร์มสเตย ์จากภาคธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
ในจงัหวดัสระบุรี ส ารวจแรงจูงใจ ความพึงพอใจ พฤติกรรมและการใหค้วามส าคญัของส่ิงอ านวยความ
สะดวกพื้นฐานภายในห้องพกัของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดั
สระบุรี ว่ามีแรงจูงใจใดท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวแบฟาร์มสเตย์ และทราบว่า
นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรม และความมพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยอ์ยา่งไร  
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย ์ในจงัหวดัระบุรี พบวา่ ผูป้ระกอบการ
ฟาร์มสเตยมี์แนวทางการด าเนินธุรกิจแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนัในอนัเน่ืองจากวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง
ฟาร์มสเตย ์แต่ผูป้ระกอบการหวงัท่ีจะให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัฟาร์มสเตยแ์ละเดินทางมาท่องเท่ียวมากข้ึน 
โดยยงัคงสภาพความเป็นธรรมชาติไวเ้พื่อให้นักท่องเท่ียวรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจอห์น ,เคท และชามิน (1997) ท่ีท าการส ารวจเร่ืองA Survey of Farm Stay 
Tourism in New Zealand พบวา่การให้บริการฟาร์มสเตยใ์นนิวซีแลนด์ยงัคงยืนยนัท่ีจะคงไวใ้นกลุ่ม
เล็กๆ เพื่อรักษาสภาพทิวทศัน์ตามธรรมชาติไวเ้พราะนกัท่องเท่ียวมานิวซีแลนด์เพื่อมาชมความงดงาม
ทางธรรมชาติในชนบท กลุ่มเป้าหมายของการท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีน้ีคือ กลุ่มครอบครัว 
กลุ่มเพื่อนวยัท างานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทางฟาร์มสเตยมี์การท าการตลาดเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เกิดการ
เดินทาง ทั้งด้านผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เหมือนการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ อย่างการได้นอนเต้นท์สัมผสั
ธรรมชาติและล้ิมรสชาดของนมโคสดแท ้ดา้นราคาท่ีไม่แพงจนเกินไป ซ่ึงตั้งจากตน้ทุนท่ีเกิดจริงบวก
ก าไรเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ดา้นสถานท่ีท่ีเดินทางสะดวกไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมท่ี
สะดวกสามารถเขา้ถึงฟาร์ม แหล่งท่องเท่ียวและร้านอาหารบริเวณใกลเ้คียงอย่างสบาย โดยมีช่องทาง
หรือส่ือท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้จกัฟาร์มสเตย์โดยตรงอย่างอินเตอร์เน็ท และการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social network) ให้เป็นประโยชน์ สอดคล้องกบั ปรมะ สตเวทิน (2533) ไดก้ล่าวว่า 
ประสิทธิภาพของส่ือยอ่มมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพต่อการส่ือสาร ซ่ึงการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมจะมี
ประสิทธิภาพอยา่งมาก ดา้นการส่งเสริมการขาย ฟาร์มเสตยแ์ต่ละแห่งท าการส่งเสริมการขายต่างกนัไป 
ทั้งการให้ส่วนลดท่องเท่ียวท่ีมาเป็นหมู่คณะ การแจกของท่ีระลึก การให้เขา้ท ากิจกรรมบางกิจกรรม
โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ต่างๆ เป็นตน้ ในส่วนเป้าหมายการท าฟาร์มสเตยใ์นอนาคต
ของผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ในการพฒันาปรับปรุงเพิ่มมากข้ึนทั้งดา้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว
ฟาร์มสเตยข์องตน รวมถึงร้านอาหารหรือแมแ้ต่การมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน แต่เม่ือกล่าวถึง

DPU



 

 

233 

ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่คือยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและนกัท่องเทียวยงัไม่ค่อยรู้จกั
การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์นอกจากน้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากอุทกภยัก็ส่งผลต่อการท่องเท่ียวเช่นกนั 
 ผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยเ์ป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
และเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงวยัท างานตอนตน้คือ อายุระหวา่ง 24-36 ปี มากท่ีสุด และมีอาชีพ
เป็นผูใ้ช้ทกัษะแรงงาน เช่น พนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ โดยส่วน
ใหญ่แลว้จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจากกรุงเทพมหานคร 
และมีรายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงนกัท่องเท่ียวโดยรวมเห็นว่าค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกบัการ
ท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยต่์อคนต่อคร้ังคือ ราคา 1,001 – 1,500 บาท  
 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยห์รือท่องเท่ียวเชิง

เกษตรมาก่อนถึงร้อยละ 60 นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวมกัท่องเท่ียวกบัเพื่อนร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของฟูศกัด์ิ กาญจนส าราญวงศ์ (2546) พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัมา

ท่องเท่ียวพกัผอ่นร่วมกบัเพื่อน หรือญาติพี่นอ้งอาจเป็นเพราะมีลกัษณะการด าเนินชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนั

หรือมีเวลาวา่งพร้อมกนั โดยเดินทางเป็นกลุ่ม 3-6 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเดินทางท่องเท่ียวเป็น

ช่วงเวลาสั้นๆ 1-2 วนัเท่านั้น ในการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยน้ี์จากการแจกแบสอบถามพบวา่ ช่องทาง

ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยแ์ละอยากเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ การ

บอกปากต่อปากจากเพื่อนหรือญาติท่ีเคยมาท่องเท่ียว และจากส่ืออินเตอร์เน็ทท่ีสามารถให้ข้อมูล

เก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ถึงนักท่องเท่ียวได้โดยตรง ทั้งน้ีเพื่อการประชาสัมพนัธ์ให้

นักท่องเท่ียวทราบข้อมูลข่าวารของฟาร์มสเตย์ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 1ใน 4 ข้อของการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีว่า การให้ขอ้มูลข่าวสารของการประชัมพนัธ์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ ์

สินคา้และบริการ (เสรีวงษม์ณฑา, 2547) นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบประเภทท่ีพกัแรมท่ีมี

ลักษณะเป็นรีสอร์ทหรือบังกะโลมากกว่าท่ีพักแรมประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงผู ้วิจ ัยคิดว่ามาจากการท่ี

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นกลุ่มตอ้งการความเป็นส่วนตวัและไดพู้ดคุยสังสรรค์ขณะท่ีมาท่องเท่ียว

พกัผ่อนหยอ่นใจและมีความสะดวกสบาย โดยราคาไม่แพงจนเกินไป จึงไม่เลือกท่ีพกัแรมอย่าง โฮส

หรือโฮมเตย์ บา้นพกัรวม เตน้ท์ และโรงแรม ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสนใจในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวแบบฟาร์มเตย ์จงัหวดัสระบุรีมากท่ีสุดคือ กิจกรรมรีดนมโค ให้อาหารโค และรองลงมาคือตั้ง

แคม้ป์ไฟ ไนท์ปาร์ต้ี  ส่วนกิจกรรมท่ีนกัท่องสนใจแต่มีจ านวนนอ้ย เช่น สปา นวดเทา้ การประกอบ

อาหารจากผลิตภณัฑายในฟาร์ม เป็นตน้  และจากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนมากมีความเห็นวา่
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ภายในฟาร์มสเตยเ์องควรมีร้านอาหารท่ีใช้ผลิตภณัฑ์จาภายในฟาร์มเองอีกด้วย และส าหรับส่ิงอ านวย

ความสะดวกพื้นฐานภายในห้องพกัท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัคือภายในห้องพกัตอ้งมีโถชกัโครก

แบบนัง่พร้อมสายฉีดช าระ และควรเป็นห้องน ้ าส่วนตวั รวมทั้งภายในห้องพกัตอ้งสามารถเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตไร้สายได้ (Wireless) แต่ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพักท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ อ่างอาบน ้า เพราะไม่จ  าเป็นเหมือนกบัโรงแรมท่ีเนน้ความหรูหรา 

 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านปัจจยัภายใน (เหตุผลส่วนตวัท่ีท าให้เดินทางมาท่องเท่ียวแบบ

ฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี) ในประเด็นเพื่อสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาเพื่อ

พกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือหลีกหนีความซ ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วฒันชยั ชูมาก (2544 ) พบวา่ นกัท่องเท่ียว ชาวไทยต่างเดินทางไปท่องเท่ียว

ต่างประเทศเพื่อต้องการความแปลกใหม่เป็นเหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุด รองลงมาคือการเดินทางไป

ต่างประเทศเพื่อไปพกัผ่อน หย่อนใจ และเป็นการให้รางวลักบัชีวิต และเพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตรใน

อนัดับสุดท้าย ด้านปัจจยัภายนอก (ส่ิงดึงดูดใจท่ีท าให้เดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มเสย์ จงัหวดั

สระบุรี)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ความเรียบง่ายและเงียบสงบของฟาร์มสเตยใ์นระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ เป็นท่ีพกั /การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ในระดับมาก กิจกรรมของการท่องเท่ียวแบบ     

ฟาร์มสเตยใ์นระดบัมาก และสุดทา้ยคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของฟาร์มสเตย ์ 

 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีดา้น

ต่างๆ ทั้ง 3 ด้านดงัน้ี ด้านกายภาพ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการจาก

การศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจในดา้นกายกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจบรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มส

เตยม์ากท่ีสุด เน่ืองดว้ยบรรยากาศบริเวณภายในฟาร์มคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์  มีภูมิประเทศ

เป็นเนินเขาจึงมีอากาศเย็นสบาย ท าให้รู้สึกถึงการได้ใกล้ชิดกบัธรรมชาติอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ

งานวิจยัของป้องศกัด์ิ ทองเน้ือแข็ง (2554) พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในระดบั

มากอนัดบัแรกคือ ดา้นสถานท่ีของบา้นควายไทย ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกนกัท่องเท่ียวมีความพึง

พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวยคุใหม่เป็นกลุ่มท่ีใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน 

จึงมกัให้ความส าคญักบัการใช้บริการอินเตอร์เน็ทไร้สาย (Wireless) แต่สถานท่ีพกัแบบฟาร์มสเตยส่์วน

ใหญ่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัดา้นน้ีมากเท่าท่ีควร นอกจากน้ีป้ายประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลภายในฟาร์มยงัมี
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น้อย ท าให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจในระดับปานกลาง  ในส่วนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

กระบวนการให้บริการนั้น พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั

งานวิจยัของยศวีร์ ยุกตะนนัท ์(2547) พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากในการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ

บุคลากรของศูนยบ์ริการการท่องเท่ียว   เชิงเกษตร ทั้งจากการบริการของตวัพนกังาน เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอธัยาศยั

ไมตรีเป็นกนัเองมีการตอบสนองรวดเร็วทนัเวลา และมีความรู้สามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบักิจกรรมเชิง

เกษตรต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก ต่อ

การท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ขอ้เสนอแนะจากผลวจิยั 
 

 จากผลการศึกษางานวิจยั เร่ืองการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีน้ี 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 5.3.1.1  การด าเนินธุรกิจแบบฟาร์มสเตยข์องผูป้ระกอบการ พบว่า การจดัการและการ
บริหารฟาร์มควรมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน โดยอาจมีการจา้งพนกังานชัว่คราว
เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และควรมีการอบรบเร่ืองการบริการในสถาบนั
ต่างๆ บา้งเพื่อทราบถึงหลกัการบริการท่ีถูกวิธีหรือน ามาปรับใช้กบัฟาร์มสเตยข์องตน ในส่วนการรับ
นกัท่องเท่ียวไม่ควรรับเกินจ านวนท่ีสามารถรองรับเน่ืองจากอาจท าให้ไม่สามารถบริการไดท้ัว่ถึงและ
อาส่งผลต่อความพึงใจ ทางผูป้ระกอบการนอกจากจะมีการจา้งงานคนในชุมชนแลว้ยงัตอ้งให้คนใน
ชุมชนตระหนกัและเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียวเพราะเป็นการสร้างรายไดเ้สริมให้คนทอ้งถ่ิน ท า
ให้คนในชุมชนจะช่วย่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยอี์กทางหน่ึง นอกจากน้ีอาจมีการ
รวมกลุ่มผูป้ระกอบการเพื่อจดัเป็นสมาคมท าการประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัภาครัฐอยา่งจริงจงั 

 ในส่วนประเภทของท่ีพกัแรม จากการตอบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวพบวา่ เลือกท่ีพกั
แรมประเภท รีสอร์ทหรือบงักะโลมากท่ีสุด(37 %) ทางผูป้ระกอบการอาจมีท่ีพกัแรมประเภทน้ีเพิ่มเติม
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีทางเลือกมากข้ึนโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นกลุ่ม ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว
ผูป้ระกอบการควรท าพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการอ่ืนๆบริเวณใกลเ้คียงเพิ่มเติมเช่น ร้านอาหาร ไร่ สวน
ผกัและผลไม ้ศูนยห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวประหยดัเวลาในการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วใกลท่ี้พกั ในส่วนช่องทางท าให้รู้จกัการท่องเท่ียวแบบน้ีอาจตอ้งเร่ิมจากในทอ้งถ่ินก่อน 
เช่น ลงประชาสัมพนัธ์ในหนงัสือพิมพห์รือวารสารประจ าจงัหวดั แลว้ค่อยๆ กระจายออกไป  
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 5.3.1.2  แรงจูงในในการเดินทางท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์ประกอบดว้ยปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก พบวา่ ปัจจยัภายในเพื่อสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติ( = 4.27), เพื่อพกัผอ่น หยอ่นใจ 
( = 4.26), เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือหลีกหนีความซ ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวนั(  = 3.90)  
เป็นสามอนัดบัแรกท่ีผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญั มีการจดัการสภาพแวดล้อม
โดยรอบใหค้งความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เพื่อเหมาะแก่การพกัผอ่น แต่ตอ้งมีการพฒันาการท่องเท่ียว
ให้มีความทนัสมยัไม่ซ ้ าซากจ าเจมาเป็นจุดขายส าคญัในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว โดยอาจท าพนัธมิตร
ทางการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ในดา้นปัจจยัภายนอก ดา้นความเรียบง่ายและเงียบสงบของฟาร์มสเตยมี์
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด(  = 4.32), ด้านเป็นท่ีพกั/การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ในระดับมาก             
(  = 4.12) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดินทางมา และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ของฟาร์มสเตยอ์ยู่ในระดบัปานกลาง(  = 3.09)  นัน่หมายความว่าผูป้ระกอบการควรมีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวฟาร์มของตนเอง หรือมีการร่วมมือก่อตั้งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการฟาร์มส
เตยเ์พื่อมีส่วนร่วมในการประชาสัมมพนัธ์ใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัมายิง่ข้ึน 

 5.3.1.3  ส่ิ ง อ านวยความสะดวกพื้ นฐ านภ าย ในห้อ งพัก  ทั้ ง เ ค ร่ื อ งท าน ้ า ร้ อน 
เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ย็น โทรทศัน์ การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) ห้องน ้ าส่วนตวั โถชัก
โครกแบบนั่งพร้อมสายฉีดช าระ อ่างอาบน ้ า และเตียงนอนท่ีได้มาตรฐาน พบว่า นักท่องเท่ียวให้
ความส าคญักบัโถชกัโครกแบบนัง่พร้อมสาย ฉีดช าระ ในอนัดบัแรก(  = 4.16) และรองลงมาคือ 
ห้องน ้ าส่วนตวั (  = 4.02) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) ตามล าดบั ท าให้พิจารณาไดว้า่ 
ฟาร์มสเตยค์วรมีห้องน ้ าส่วนตวัและมีโถชกัโครกแบบนัง่พร้อมสายฉีดช าระ มากกวา่เป็นห้องน ้ ารวม 
และในยุคปัจจุบนัการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ทถือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีสถานท่ีพกัแรมต่างๆ 
ควรให้ความส าคญั รวมถึงฟาร์มสเตยด์ว้ยเช่นกนั แต่ในทางกลบักนั อ่างอาบน ้ า(  = 2.38) ถือเป็น   
ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในอนัดบัสุดทา้ย ดงันั้นสถานท่ีพกัแรมบาง
แห่งอยา่งฟาร์มสเตยก์็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเสมอไป 

 5.3.1.4  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์ในภาพรวม
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

 ดา้นกายภาพ จากผลการวิจยัเห็นได้ว่า บรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย์ 
(  = 4.42) ดา้นความปลอดภยัภายในฟาร์ม (  = 3.97) ความเป็นเอกลกัษณ์ของห้องพกั/ฟาร์มสเตย ์
(  = 3.94 ) เป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดสามอนัดบัแรก ดงันั้นฟาร์มสเตย ์
จะตอ้งรักษาสภาพแวดล้อมความเป็นธรรมชาติ ให้สวยงามคงอยู่ตลอดเสมอ พยายามคงความเป็น
เอกลกัษณ์ของฟาร์มเตย ์ทั้งท่ีพกัแรมลกัษณะเตน้ทห์รือกิจกรรมการรีดนมจากแม่โคและให้ความส าคญั
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กบัความปลอดภยัอีกดว้ย ในขณะท่ีร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายในฟาร์ม(  = 3.16) นกัท่องเท่ียวให้
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ฟาร์มสเตย์จึงควรให้ความส าคญัในการปรับปรุงร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เน่ืองจากร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ป็นช่องทางหน่ึงในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ฟาร์มสเตยไ์ด ้ 

 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 3.37) เป็นผลมาจาก 
ดา้นป้ายประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลภายในฟาร์ม ดา้นการจดัให้มีรถรับ-ส่งในฟาร์ม ดา้นบริการอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย (Wireless) และดา้นตู ้ATM ซ่ึงทางฟาร์มสเตยค์วรน าส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆน้ีไปท า
การบริหารจดัการมากข้ึน  

 ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่าในภาพรวมนกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(  = 3.77) มีเพียงดา้นมีพนกังานคอยบริการตลอด 24 ชม. นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลางเท่านั้น อาจมากนักท่องเท่ียวต้องการความช่วยเหลือในช่วงกลางดึก แต่ไม่มีพนักคอย
ให้บริการ ดึงนั้นทางฟาร์มสเตยค์วรมีการจา้งพนกังานเป็น 2 ช่วงทั้งกลางวนัและกลางคืนเพื่อคอย
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จาการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้เห็นช่องว่างของงานวิจยัซ่ึงผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการ

ศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
   1.  การศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง
จงัหวดัสระบุรีเท่านั้นซ่ึงกลุ่มตวัอย่างยงัมีจ านวนน้อยเน่ืองจากอาจยงัเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
ดงันั้นควรมีการขยายการวิจยัไปในจงัหวดัต่างๆ เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบ
ฟาร์มสเตยต่์อไป  
 2.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ท่ีมาท่องเท่ียว    
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรีอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจุบันนักท่องเท่ียวมีพฤติกรรม                   
ท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ทางฟาร์มท าการปรับปรุงให้เหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปของนกัท่องเท่ียว 
 3.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีมาท่องเท่ียว
ฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะไดท้ราบวา่ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการ
จดัการการท่องเท่ียวด้านใด มีความพึงพอใจในดา้นนั้นๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
และพฒันาต่อไป 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (Depth Interview) เพือ่เกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เร่ืองแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่วแบบฟาร์มสเตย์ในจังหวดัสระบุรี 

กล่าวแนะน าตนเองว่า ช่ือ ธัญญลกัษณ์ ศิริวรรณางกูล นกัศึกษาปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์ 
สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการสนทนาวา่ 
ก าลังศึกษาศึกษาเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดัสระบุรี เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งเอกชนและภาครัฐ ในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์
รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในธุรกิจการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย์ โดยขอให้ผูถู้ก
สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และเป็นความจริง เพื่อให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์เป็นประโยชน์สูงสุด
และขออนุญาตใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงเน่ืองจากอาจจดบนัทึกไม่ทนั และเพื่อใชใ้นการสรุปความท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ใหถู้กตอ้ง โดยหวัขอ้ท่ีท าการสัมภาษณ์มีดงัน้ี 

ข้อทัว่ไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ (เจ้าของธุรกจิ ,ผู้จัดการฟาร์มสเตย์) 
 ช่ือ – นามสกุล  , อาย ุ            
 อาชีพหลกั , อาชีพรอง   
การบริหารจัดการฟาร์มสเตย์ 
 การบริหารจดัการฟาร์มสเตยรู์ปแบบใด (แบบบริษทั , ครอบครัว-ญาติ) 
 แบ่งโครงสร้างการบริหารอยา่งไร แบ่งเป็นฝ่ายใดบา้ง ใครช่วยดูแลบา้ง 
 จ านวนพนกังานก่ีคน  มีการฝึกอบรมพนกังานหรือไม่ ใหค้วามส าคญักบัพนกังานระดบัใด  
 ขนาดของฟาร์ม ( เล็ก,กลาง,ใหญ่ )   
 เปิดบริการฟาร์มสเตยใ์นปีใด  
 คนในชุมชน และภาครัฐมีส่วนสนบัสนุนการท่องเท่ียวบา้งหรือไม่อยา่งไร 
    เปิดบริการตลอดทั้งปีหรือไม่อยา่งไร (กรณีท่ีไม่เปิดบริการตลอดปีเพราะเหตุใด) 
หลกัการตลาดและการด าเนินงานของธุรกจิ 

1.วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
 แนวทาง นโยบายการบริหารจดัการภายในฟาร์มสเตย ์ 
 ผลิตภณัฑห์รือสินคา้หลกัของฟาร์มสเตยคื์ออะไร  
 จุดแขง็หรือส่ิงดึงดูดท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวสนใจอยากเดินทางมาท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์ สินคา้ 
ผลิตภณัฑข์องเราโดดเด่นแตกต่างจากคนอ่ืนอยา่งไร  
 จุดอ่อน เพราะอะไร 
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 กลยทุธ์ ใชก้ลกัการตั้งราคาของท่ีพกัแรม และกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์มสเตยอ์ยา่งไร 
 มีช่องทางการท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัฟาร์มทางใดบา้ง  ( website , facebook , โบชวัร์ ,
หนงัสือท่องเท่ียว ,คนแนะน า , บริษทัทวัร์ ฯ ) 
 ช่องทางใดท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกั และเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
 นกัท่องเท่ียวสามารถจอห้องพกัไดท้างใดบา้ง ( walk-in , e-mail , โทรศพัท ์) ทางใดมากท่ีสุด 
 มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยา่งไร เช่น ลด แลก แจก แถม 

 2.วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีส่วนต่อการท าธุรกิจหรือไม่อยา่งไร 
 ท่านมีพนัธมิตรหรือคู่แข่งทางธุรกิจหรือไม่  มีผลต่อธุรกิจฟาร์มของท่านอยา่งไร 

 3. การก าหนดเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่เป็นใคร 
 เดินทางมาจากท่ีไหน  จ านวนท่ีมาพกัต่อปี / เดือน  
 มีนกัทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวซ ้ า มากนอ้ยแค่ไหน 
 ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวเพราะจุดประสงคอ์ะไร 
 นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด  ค  าติชมจากนกัท่องเท่ียว เช่น อะไรบา้ง 
 เป้าหมายท่ีคาดหวงั ( ผลก าไร , จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่อเดือน , ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ) 
 ท่านคิดวา่ปัจจุบนับรรลุเป้าหมายหรือยงั และโอกาสการเติบโตในอนาคต การพฒันา
ปรับปรุง ขยายธุรกิจหรือไม่อยา่งไร 
 
เมื่อเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ กล่าวขอบคุณและอ าลาผู้ถูกสัมภาษณ์ 
สถานทีท่ าการสัมภาษณ์ .............................................................. 
วนั เวลา ที่ท าการสัมภาษณ์......................................................... 
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แบบสอบถามการวจิัย 

เร่ือง : แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่วแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดัสระบุรี 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจแรงจูงใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความส าคัญ
ของส่ิงอ านวยความสะดวกพืน้ฐาน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์  เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบฟาร์ม สเตย์จังหวัดสระบุรี ผูว้ิจยัขอความ
อนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อขอ้มูลของท่านจกัเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางใน
การพฒันา ส่งเสริม หรือปรับปรุงธุรกิจท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาคน้ควา้ตามหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีจะเป็นความลับของทางมหาวิทยาลัย มิได้
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 
แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย 5 ส่วน 

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 2.  ส ารวจแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

 3.  ส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน

แก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี  

 4.  ส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาทอ่งเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 

 5.  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว 

ใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาใหค้วามร่วมมือการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี  

 

       ธญัญลกัษณ์   ศิริวรรณางกลู  

                       ( ผูว้จิยั ) 

     ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  

       มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลส่วนบุคคล  

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน ช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ                 1.ชาย      2. หญิง 
2. อาย ุ  1. ต  ่ากวา่ 24 ปี  2. 24–36 ปี   3. 37-48 ปี                        

   4. 49-60 ปี   5. 60 ปีข้ึนไป 
3. การศึกษา 

   1.ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า      3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.     อาชีพ 

    1. ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (นกัเรียน นกัศึกษา แม่บา้น เกษียณอาย ุฯลฯ)                                          
           2. ผูใ้ชท้กัษะ แรงงาน (รับราชการ พนกังานบริษทัเอกชน ฯลฯ)   

    3. อาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกร เล้ียงสัตว ์ประมง ฯลฯ)                                        
    4. เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร (ธุรกิจส่วนตวั  ผูบ้ริหาร  นกัธุรกิจ ฯลฯ)             
    5. ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง (แพทย ์วศิวกร นกัวชิาการ นกักฎหมาย ฯลฯ) 

5. รายไดต่้อเดือนของท่านคือเท่าใด 
          1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   2. 10,001 – 20,000  บาท 

          3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,000  บาทข้ึนไป 

6. ค่าใชจ่้ายท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมต่อคนต่อคร้ังในการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

         1. ต  ่ากวา่ 1,000 บาท   2. 1,001 – 1500 บาท  

         3. 1,501 – 2,000 บาท   4. มากกวา่ 2,000 บาท 

7. ภูมิล าเนา 

        1. กรุงเทพมหานคร   2. จงัหวดัสระบุรี 

        3. ภาคเหนือ     4. ภาคกลาง      

        5. ภาคตะวนัออก     6. ภาคตะวนัตก                            

        7. ภาคใต ้                8. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      

        9. ปริมณฑล ( ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ) 
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ส่วนที่ 2 : แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเทีย่วแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดัสระบุรี 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัแรงจูงใจของท่านมากท่ีสุด 
 

 
ปัจจยัทีท่ าให้เดนิทางมาท่องเทีย่ว  

    ระดบัความส าคญั 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 ปัจจยัภายใน (เหตุผลส่วนตวัทีท่ าให้ท่านเดนิทางมาท่องเทยีวแบบฟาร์มสเตย์) 
- 1 เพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ      
- 2 เพื่อสมัผสัความสวยงามของธรรมชาติ      
- 3 เพ่ือการศึกษาวถีิชีวติความเป็นอยูเ่กษตรกร      
- 4 เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร      
- 5 เพ่ือเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนา       
- 6 เพื่อเยีย่มเยอืนญาติมิตร      
- 7 เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ  

หรือหลีกหนีความซ ้ าซากจ าเจในชีวติประจ าวนั 
     

- 8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................)      
 ปัจจยัภายนอก (ส่ิงดงึดูดใจทีท่ าให้ท่านเดนิทางมาท่องเทีย่วแบบฟาร์มสเตย์ ) 

- 1 ความเป็นเอกลกัษณ์ของฟาร์มสเตย ์      
- 2 เป็นท่ีพกั / การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่      
- 3 กิจกรรมของการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์      
- 4 ฟาร์มสเตยมี์ความปลอดภยั      
- 5 ความเรียบง่ายและเงียบสงบของฟาร์มสเตย ์      
- 6 การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของฟาร์มสเตย ์      
- 7 การเดินทางมาฟาร์มสเตยมี์ความสะดวก รวดเร็ว       
- 8 ความเหมาะสมคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในฟาร์มสเตย ์      
- 9 ความสวยงามทางธรรมชาติของจงัหวดัสระบุรี      
- 10 อธัยาศยัไมตรีและความเป็นมิตรของคนจงัหวดั

สระบุรี 
     

- อ่ืนๆ (โปรดระบุ..................................................)      
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ส่วนที ่3 : พฤติกรรมและความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกพืน้ฐานของนักท่องเที่ยว 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดัสระบุรี 
 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน ช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 1.ท่านเคยมีประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยห์รือไม่ 
         1. เคย       2. ไม่เคย 
2. ผูร่้วมการเดินทางของท่านในคร้ังน้ี 

 1. เดินทางคนเดียว    2. ญาติ / คนในครอบครัว 

 3. เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน   4. คู่รัก 

 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................. 

3. จ  านวนผูร่้วมเดินทางกบัท่านในคร้ังน้ี (รวมตวัท่าน) 

 1. 1-2 คน    2. 3-6  คน    3. มากกวา่ 6 คน 

4. ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉล่ียแต่ละคร้ังของท่าน 

 1. 1-2 วนั   2. 3-5 วนั   3. มากกวา่ 5 วนั 

5.  ท่านรู้จกัการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยจ์ากช่องทางใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. นิตยสาร/ วารสาร   2. แผน่พบั   3. อินเตอร์เน็ท / Face book 

 4. หนงัสือพิมพ ์  5. เพื่อน / ญาติ  6. งานนิทรรศการท่องเท่ียว 

 7. วทิย ุ/ โทรทศัน์   8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................) 

6.   ท่านตอ้งการเลือกประเภทท่ีพกัแรมประเภทใดในฟาร์มสเตย ์

 1.โรงแรม    2. กระโจม/ กางเตน็ท ์

 3. รีสอร์ท / บงักะโล   4. บา้นพกัรวม  

 5.โฮส / โฮมสเตย ์   6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...........................................) 

7. กิจกรรมท่ีท่านสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 

 1. ตั้งแคม้ป์ไฟ ไนทป์าร์ต้ี       2. กิจกรรมคาวบอยไทน์ 

 3. กิจกรรมวอลค์แรลล่ี Walk Rally   4. กิจกรรมรีดนมโค ให้อาหารโค 

 5. กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม    6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................) 
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โปรดเรียงล าดับความน่าสนใจของกิจกรรมต่อไปน้ี จาก 6 :น่าสนใจท่ีสุด ,5,4,3,2,1 :น่าสนใจนอ้ยสุด 

      ____  ตั้งแคม้ป์ไฟ ไนทป์าร์ต้ี   ____  กิจกรรมคาวบอยไนท ์

     ____  กิจกรรมวอลค์แรลล่ี Walk Rally  ____  กิจกรรมรีดนมโค ให้อาหารโค 

     ____ กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม   ____  อ่ืนๆ (โปรดระบุ....................................) 

8. ท่านคิดวา่ภายในฟาร์มควรมีร้านอาหารท่ีใชผ้ลติภัณฑ์จากฟาร์มมากนอ้ยเพียงใด 

 1. ควรมีอยา่งยิง่   2. ควรมี   3. ไม่จ  าเป็น 
 

ค าช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นในส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานภายในห้องพกัต่อไปน้ี  

ท่ีท่านเห็นวา่มีความส าคญัต่อการพกัแรมรูปแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี คร้ังน้ี 

 

 
ส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน 

ระดบัความส าคญั 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

-  เคร่ืองท าน ้ าร้อน      
- เคร่ืองปรับอากาศ      
-  ตูเ้ยน็      
- โทรทศัน ์      
-  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย 

(Wireless) 
     

- หอ้งน ้ าส่วนตวั      
- โถชกัโครกแบบนัง่พร้อมสายฉีดช าระ      
- อ่างอาบน ้ า      
- เตียงนอนท่ีไดม้าตรฐาน      

 

 

 

 

DPU



 

 

252 

ส่วนที ่4 :  ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเทีย่วแบบฟาร์มสเตย์ จังหวดั  

     สระบุรีในด้านต่างๆ  

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน ช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี คร้ังน้ี 

 
ประเดน็ทีส่ ารวจ 

ระดบัความพงึพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกายภาพ 
- ความเป็นเอกลกัษณ์ของหอ้งพกั / ฟาร์มสเตย ์      
- ขนาดความกวา้งของหอ้งพกัมีความเหมาะสม      
- ความสะอาดของหอ้งพกั / ฟาร์มสเตย ์      
- ความสะอาดของหอ้งน ้ า      
- ความสวยงามของหอ้งพกั / ฟาร์มสเตย ์      
- บรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย ์      
- กิจกรรมภายในฟาร์ม      
           การรีดนมโค ใหอ้าหารลูกโค      
           การข่ีมา้      
           การขบัรถ ATV      
           การข่ีจกัรยานภายในฟาร์ม      
           การนัง่รถชมรอบฟาร์ม      
  กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม        
  กิจกรรมแคม้ป์ไฟ       
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................)      
- ท่ีตั้งของฟาร์มใกลแ้หล่งท่องเท่ียว,ร้านอาหาร ฯ      
- ความสะดวกในการเดินทางมายงัฟาร์ม      
- ความปลอดภยัภายในฟาร์ม      
- ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายในฟาร์ม      
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ส่วนท่ี 4 (ต่อ) 
 

     

 

ประเดน็ทีส่ ารวจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
- ป้ายประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลภายในฟาร์ม      
- การบริการร้านอาหาร             
- บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless)      
- ส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมในหอ้งพกั      

- การจดัใหมี้รถรับ – ส่งในฟาร์ม      

- สถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ          

- ตู ้ATM       

ด้านกระบวนการให้บริการ 

-  ความสะดวกในการช าระเงิน      

- มีพนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ      

- การตอ้นรับของพนกังาน      

- เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักิจกรรมเชิง
เกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

- พนกังานมีอธัยาศยัไมตรีและเป็นกนัเอง      

- พนกังานมีการตอบสนองรวดเร็วและทนัเวลา      

- มีพนกังานคอยบริการตลอด 24 ชม.      

 

โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตยอ์ยูใ่นระดบัใด 

 มากท่ีสุด       มาก      ปานกลาง           

 นอ้ย                              นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 5.  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี    
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