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บทคัดย่อ  
  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้              
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 381 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                         
คือ  แบบสอบถามปลายปิด สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แ ก่  ส ถิ ติ เ ชิงพรรณนา                           
(Descriptive Statistics) t – test และ One – Way ANOVA  

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมทั้ง 7 ดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.14, S.D. = 0.25 ) จากการพิจารณารายดา้นนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึง
พอใจเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นสถานท่ีสูงท่ีสุด (Mean = 4.52, S.D. = 0.30) รองลงมาคือ 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน (Mean = 4.23, S.D. = 0.40) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Mean = 4.17, S.D. = 
0.41) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น(Mean = 4.15, S.D. = 0.56) ดา้นความปลอดภยั (Mean = 4.00, S.D. = 
0.32) ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก (Mean = 3.97, S.D. = 0.30) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก                 
(Mean = 3.94, S.D. = 0.30) 

 ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวมจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั 
 

ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, การท่องเท่ียวเชิงเกษตร, นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the Thai tourist satisfaction 
towards the Agrotourism of Gran Monte Vineyard, Khaoyai, NakhonRatchasima Province, and  
2) to compare levels of the Thai tourist satisfaction towards the agro – tourism of  Gran Monte 
Vineyard, Khaoyai, NakhonRatchasima Province by classifying their personal factors.               
 The sample for this research was obtained by using the accidental sampling of 
381 Thai tourists visited Gran Monte Vineyard, Khaoyai, NakhonRatchasima Province.                   
The research instrument to collect the data was questionnaires. The statistical techniques used in 
data analysis were descriptive statistics, t – test and One – Way ANOVA.  
 The results found that their overall satisfaction levels towards the Agrotourism of 
Gran Monte Vineyard, Khaoyai, Nakhon Ratchasima, Province were at high (Mean = 4.14, S.D. = 
0.25) when consideration each part of satisfaction it was found as Places very high (Mean = 4.52, 
S.D. = 0.30 ), Staffs (Mean = 4.23, S.D. = 0.40), Information (Mean = 4.17, S.D. = 0.41),  
Activities (Mean = 4.15, S.D. = 0.56), Securities (Mean = 4.00, S.D. = 0.32), Souvenirs (Mean = 
3.97, S.D. = 0.30) and Facilities (Mean = 3.94, S.D. = 0.30).   
 Overall, no significant difference was found in Thai tourist satisfaction with 
different personal factors.  
 

Key words : Satisfaction, Agrotourism, Thai touris. 
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ในการเก็บขอมูลของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีไร่กราน มอนเต ้และขอขอบคุณนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี      
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ช่วยเหลือในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอยา่งดีเสมอมา       

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้จิยัขอมอบแด่ผูมี้ประคุณทุกท่าน 
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บทที ่1    

บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     

ปัจจุบนัประเทศไทยไดช่ื้อว่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความส าคญั ทั้งในดา้นเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเองให้ความสนใจ
เป็นอย่างยิ่งอีกทั้งเป็นยงัเป็นรายได้หลกัให้แก่ประเทศอีกทางหน่ึงด้วยซ่ึงไม่ว่าการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวนั้นจะไปในลกัษณะใดและไปในท่ีแห่งไหนก็ยอ่มสนบัสนุนให้เกิดสินคา้บริการและ
การจดัการต่าง ๆ ตามมาเพื่อดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียวอีกและเกิดความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวในท่ีนั้น ๆ  อีกทั้งอุตสาหกรรมท่องเท่ียวปัจจุบนัน้ีแมจ้ะไดรั้บผลกระทบมากมายจากทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศแต่ก็ยงัสามารถท าเงินใหก้บัประเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งยงัมีนโยบาย
ท่ีส าคัญของกระทรวงการท่องเ ท่ียวและการกีฬาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเ ท่ียว
ภายในประเทศในการเพิ่มความหลากหลายของการท่องเท่ียวรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษก์ารท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพรวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมโดยส่งเสริมการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่และให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวมากข้ึนทั้งในรูปแบบการ
จดัสหกรณ์การท่องเท่ียวและการพฒันาพื้นท่ีชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกทั้งเพิ่มมาตรการอ านวย
ความสะดวกสร้างความปลอดภยัและป้องกนัการเอาเปรียบนักท่องเท่ียวรวมทั้งเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของนกัท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั (กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา, 2552)  
 กรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้ห้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรอย่างต่อเน่ืองตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมุ่งเน้น                         
ใหน้กัท่องเท่ียวไทยไดเ้รียนรู้วถีิชีวติดา้นการเกษตรช่ืนชมความสวยงามความส าเร็จและเพลิดเพลิน
ในสวนเกษตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมไดท้ั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆกิจกรรมท่ีให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิตวฒันธรรมประเพณีรวมถึง ได้เยี่ยมชมทัศนียภาพ                        
ท่ีสวยงามตามธรรมชาติของชุมชนต่าง ๆ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)   
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ในปัจจุบนัประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวทั้งในศูนย์
ปฏิบติัการ ฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และแหล่งท่องเท่ียวเชิงการเกษตรของชุมชนเกษตร                
ทัว่ประเทศกวา่ 700 แหล่ง ส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดักิจกรรม
ส่วนเสริมการท่องเท่ียวคืนความสุขใหก้บัคนไทยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดัการ              
จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ 4 แหล่ง
ท่องเท่ียวหลกัในวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ประกอบดว้ย 1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวน
เลียบคลองมหาสวสัด์ิ อ.พุทธมณฆล จงัหวดันครปฐม 2) แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบา้นโคกเมือง   
อ. ประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์ 3) แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ.เขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ และ                   
4) แหล่งทองเท่ียวการเกษตร อ. ขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดรั้บการส่งเสริมอย่างเป็นทางการจากความร่วมมือของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบักรมส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ 2541 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
การเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชนบทจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและการ
ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวแต่ยงัไม่ไดมี้รูปแบบการจดัการท่ีชดัเจนในระยะแรกการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยไดมี้การเสนอจงัหวดัน าร่องของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรข้ึนใน 4 จงัหวดัคือสมุทรสาคร
ชลบุรีเชียงใหม่และขอนแก่น ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ดั
ให้มีเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรข้ึนมา 21 เส้นทางทัว่ประเทศซ่ึงไดแ้ก่ 1) เส้นทางเชียงราย                         
2) เส้นทางเชียงใหม่ – ล าปาง 3) เส้นทางอุตรดิตถ์ – แพร่ – น่าน 4) เส้นทางพิษณุโลก 5) เส้นทาง
เพชรบูรณ์ – เลย 6) เส้นทางอุดรธานี-หนองคาย 7) เส้นทางขอนแก่น 8) เส้นทางสุรินทร์ 9) เส้นทาง
สระบุรี – นครราชสีมา 10) เส้นทางสุพรรณบุรี – พระนครศรีอยุธยา 11) เส้นทางกรุงเทพฯ – 
นครปฐม 12) เส้นทางกรุงเทพฯ – นนทบุรี 13) เส้นทางกาญจนบุรี 14 ) เส้นทางสมุทรสงคราม –  
ราชบุรี 15) เส้นทางเพชรบุรี 16) เส้นทางกรุงเทพ – นครนายก 17) เส้นทางจนัทบุรี – ตราด                   
18) เส้นทางชุมพร – ระนอง 19) เส้นทางพงังา – กระบ่ี – ภูเก็ต 20) เส้นทางสุราษฎร์ธานี –                   
เกาะสมุย – เกาะพะงนั และ21) เส้นทางนครศรีธรรมราช – พทัลุง เพื่อเป็นการส่งเสริม                           
ให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสัมผสักบัประสบการณ์อนัล ้าค่าไดท้ัว่ประเทศโดยการเรียนรู้วิถีเกษตร
สนบัสนุนผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ินเพิ่มรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีนั้น ๆ และยงัไดเ้ป็นการปลูก
จิตส านึกทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงอีกดว้ย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2547)  

จากเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้งหมด 21 เส้นทางของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยและกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นยงัไม่มีการระบุการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นท่ีมีการ
เพาะปลูกองุ่นเพื่อน ามาผลิตไวน์เขา้ไปดว้ย จึงท าให้ไม่เป็นท่ีรู้จกัโดยแพร่หลายมากนกัและจากใน
อดีตท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการปลูกองุ่นเพื่อบริโภคแบบผลมาเป็นเวลานานแต่ยงัไม่มีการปลูกองุ่น
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เพื่อน ามาผลิตไวน์เน่ืองจากการปลูกองุ่นเพื่อน ามาผลิตไวน์ตามปกติจะสามารถปลูกได้เฉพาะ               
ในพื้นท่ีเขตหนาวซ่ึงอยูข่นานระหวา่งละติจูดท่ี 30 ถึง 50 องศาของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้
เท่านั้น จึงท าให้นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าพื้นท่ีเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทย                 
จะสามารถปลูกองุ่นเพื่อน ามาผลิตไวน์ได ้และดว้ยการศึกษาวิจยัโดยน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชท้  า
ใหส้ามารถพฒันาสายพนัธ์ุและพฒันาพื้นท่ีให้สามารถปลูกองุ่นในพื้นท่ีเขตร้อนอยา่งประเทศไทย
ได ้(ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2552)  

สมาคมไทยไวน์ โดยจดัตั้งเป็นทางการปลายปี 2544 ซ่ึงจากเดิมมีสมาชิก 9 ราย ปัจจุบนั
คงเหลือสมาชิก 6 รายไดแ้ก่1) มอนซูนวลัเล่ย ์ หัวหิน จงัหวดัเพชรบุรี 2) วิลเลจฟาร์ม วงัเขียว 
จงัหวดันครราชสีมา 3) อลัซิดินี วงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 4) ซิลเวอร์เลค พทัยา จงัหวดัชลบุรี
5) พีบีวลัเลย ์เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา และ 6) กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา             
ซ่ึงสมาคมน้ีมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความตระหนกัและภาพลกัษณ์ของไวน์ไทยและไดมี้การ
ตรวจเยีย่มคุณภาพไร่องุ่นทุก ๆ ปี (สุภทัธา สุขชู และ สมเกียรติ บุญศิริ, 2553)  

ในจ านวนไร่องุ่นท่ีผลิตไวน์ในสมาคมไทยไวน์ทั้ง 6 แห่งไดมี้การด าเนินในรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นทั้ง 6 แห่งและนอกจากไร่องุ่นดงักล่าวท่ีอยูใ่นสมาคมไทยไวน์ยงัมี  
ไร่องุ่นท่ีเปิดใหมี้การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบเดียวกนัและก าลงัไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกหลายแห่งเช่นไร่องุ่นพรมชน ต าบลวงักระทะ เทศบาลนครนครราชสีมา    
ไร่องุ่นแวงเดอร์เรย ์มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ไร่องุ่นปภสัรา มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี สวนองุ่น               
ภูอมร มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี เป็นตน้ (สุภทัธา สุขชู และ สมเกียรติ บุญศิริ, 2553)  
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งไปท่ีการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นโดยเลือกสถานท่ี “ไร่องุ่นกราน มอนเต”้ เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา  มาท าการวจิยั เพื่อเป็นกรณีศึกษา   

ไร่องุ่นกรานมอนเต้เป็นหน่ึงเดียวของไร่องุ่นท่ีได้รับรางวลัผลงานอุตสาหกรรม 
Thailand Tourism awards – outstanding Performance 2008, 2010, 2012 ประเภทแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตรรางวลัดีเด่นจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น 
มีการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะน ามาเป็นแนวทางต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรให้แก่สถานท่ีอ่ืน ไร่องุ่นกรานมอนเตมี้จุดเด่นในดา้นความงดงามของตน้องุ่นสีเขียวขจีและ
ร่มร่ืนองุ่นส่วนมากปลูกไวเ้พื่อท าไวน์ส่วนด้านกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ                
ไดฝึ้กงานทางดา้นการเกษตร นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินไปกบัการนัง่รถชมพื้นท่ีรอบ ๆ ไร่องุ่น                    
มีการสาธิตการท าไวน์ปลูกตน้องุ่นชิมไวน์ท่ีผลิตโดยทางไร่องุ่นเองมีเทศกาลเก็บองุ่นในช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม นอกจากน้ียงัมีร้านขายของท่ีระลึกท่ีผลิตจากองุ่นเช่นไวน์  แยม  ไพน์และเบเกอรี
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รวมทั้งร้านอาหารท่ีมีบริการพร้อมห้องพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพกัคา้งคืน  ซ่ึงทางไร่องุ่น
กรานมอนเต ้ไดเ้ปิดท าการมาตั้งแต่ปี 2541 และไดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง    

ทั้งน้ีผลจากการวิจยัเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไร่องุ่นกราน
มอนเตค้ร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นทั้งนักท่องเท่ียวและเกษตรกร                 
ผูท่ี้ด าเนินการในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นในอนาคต 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย                            
       1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร                 
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา                           
       2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
1.3  สมมติฐานการวจัิย                         
       1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั        
       2. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                       

       3. นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร              
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                                

       4. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                            

       5. นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                         
 
1.4  นิยามค าศัพท์  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  หมายถึง  การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม 
สวนเกษตร สวนสมุนไพรในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จ                    
ของเกษตรกร และร่วมกิจกรรมทางการเกษตร เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กบัการ
แลกเปล่ียนความรู้ด้านการเกษตร ได้สัมผสัประสบการณ์ใหม่ ๆ พร้อมด้วยการพกัผ่อนร่ืนรมย ์             
ไปในสวนเกษตร ไดรั้บความพึงพอใจจากการบริการในดา้นต่าง ๆ จากเจา้หนา้ท่ีพนกังานในสวน
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เกษตร พร้อมทั้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็นของท่ีระลึกอีกดว้ย ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรน้ีมุ่งไปท่ี การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา          

ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดี ทศันคติท่ีดีท่ีเกิดจากความรู้สึก 
ความรู้สึกยอมรับความพอใจและประทบัใจส่วนตวัของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตอบสนองต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวในระดบัมากท่ีสุด  ระดบัมาก  ระดบัปานกลาง  ระดบัน้อย  และระดบัน้อยท่ีสุด               
ในท่ีน้ีหมายถึงนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ในดา้น    
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ดา้นร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

การประชาสัมพันธ์  หมายถึง การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และการให้ความรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ในแหล่งท่องเท่ียวของไร่องุ่นกราน มอนเต ้แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย เช่น มีขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่น
จากเฟสบุ๊คและเว็บไซต์เป็นอย่างดี ข้อมูลจากเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของไร่องุ่นมีความน่าสนใจ
ทนัสมยั การประชาสัมพนัธ์เฟสบุค๊และเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่ายและชดัเจน  ป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่
องุ่นมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน หมายถึง เจา้หนา้ท่ี บุคลากรท่ีทางไร่องุ่นกราน มอนเต ้ไดมี้การ
อบรบให้มีความรู้ เพื่อเป็นการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว เช่น มีเจา้หน้าท่ีพนกังานให้การตอ้นรับเป็น
อย่างดี เจา้หน้าท่ีพนักงานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม เจา้หน้าท่ีพนักงานมีการดูแลอย่างทัว่ถึง
เจา้หนา้ท่ีพนกังานใหค้ าแนะน าตอบขอ้ซกัถามไดดี้ เป็นตน้ 

สถานที่  หมายถึง  บริเวณภายในไร่องุ่น ท่ีมีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ท่ีสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว ได้แก่ บริเวณภายในไร่องุ่นมีความสะอาดและดูมีระเบียบ 
ช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม สถานท่ีภายในไร่องุ่นมีบรรยากาศและความสวยงามท่ีเหมาะสม 
มีภูมิทศัน์กลมกลืนกบัธรรมชาติ     

ส่ิงอ านวยความสะดวก  หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ท่ีทางไร่องุ่น
กรานมอนเต ้มีไวใ้ห้แก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สัญญาณโทรศพัท์ท่ีจดัเจน มีห้องน ้ าบริการท่ีสะอาด
และเพียงพอ มีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก มีร้านอาหารใหบ้ริการ                                                    

ความปลอดภัย  หมายถึง  การจดัเตรียมความพร้อมของทางไร่องุ่นองุ่นกราน มอนเต ้               
ท่ีมีไวเ้พื่อดูแลความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การมีเจา้หนา้ท่ีป้อมยามตรวจตรา ในทาง
เขา้ ออก มีป้ายบอกหา้ม หรือเตือนใหป้ฏิบติัอยา่งดี มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลาและเขม้งวด  มีเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัตลอดเวลา 
  กิจกรรมในไร่องุ่น  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางไร่องุ่นจดัหาไวใ้ห้แก่
นกัท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในไร่องุ่น เพื่อส่งเสริมประสมการณ์ในการท่องเท่ียว  
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เกิดความรู้เก่ียวกบัการเกษตรในไร่องุ่นท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไดเ้กิดความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว  
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ให้มากท่ีสุด เช่น กิจกรรมการปลูกต้นองุ่น กระบวนการใส่ปุ๋ยต้นองุ่น          
การท าผลผลิตจากองุ่น  พร้อมทั้งมีผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 
นกัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจในกิจกรรมท่ีไร่องุ่น 
 ร้านขายของทีร่ะลกึ หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากผลผลิตในไร่องุ่น ท่ีทางไร่องุ่นไดมี้
การจดัเตรียมไวจ้  าหน่ายเพื่อเป็นของฝาก ของท่ีระลึกส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว              
ท่ีไร่องุ่นกราน มอมเต ้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การจดัการภายในร้านขาย
ของท่ีระลึกอย่างเหมาะสม มีผลิตภณัฑ์จากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่น เช่น ไวน์องุ่น น ้ าองุ่นสด แยม                
จากองุ่น รูปแบบของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยัสวยงาม และราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑท่ี์มีผลผลิตจากสวนเกษตรไร่องุ่นกราน มอนเต ้                                                                  
                   นักท่องเที่ยวชาวไทย  หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเป็นคนไทยเดินทางมาท่องเท่ียว            
เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกรานมอนเตเ้ขาใหญ่จงัหวดันครราชสีมา 
 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา                  

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว   
เชิงเกษตรไร่องุ่นท่ีเดินทางมาเท่ียวไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา        
       1.5.1 ดา้นประชากร       

1.5.1.1 ขอบเขตประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว
ไร่องุ่นไวน์กราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาโดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 381 คน
ในช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558       
       1.5.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั      
    1.5.2.1 ตวัแปรอิสระประกอบดว้ยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
เพศ อายรุะดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน     

      1.5.2.2 ตวัแปรตามดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังาน  ดา้นสถานท่ี  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  ดา้นความปลอดภยั  ดา้นกิจกรรม
ในไร่องุ่น และดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก    
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ      
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีจะเป็นแนวทางในการ

ในไปพฒันาให้เหมาะสมแก่พื้นท่ีในแต่ละแห่งในการสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวไดม้าก
ท่ีสุด เช่น  

1. เจา้ของไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา    
2. หน่วยงานทางภาครัฐ ทั้งในจงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัอ่ืน ๆ    
3. เกษตรกรผูท่ี้ก าลงัด าเนินการอยูแ่ลว้และท่ีก าลงัมีแผนในการด าเนินการในรูปแบบ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่น 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรในไร่องุ่นในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร  แนวความคิดและทฤษฎีผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
กรอบแนวทางในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี                                                      

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว      
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 
2.5  ประวติัการเพาะปลูกองุ่นในประเทศไทย 
2.6  ประวติัความเป็นมาของไร่องุ่นกราน มอนเต ้
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการท่องเที่ยว                                               
       2.1.1  ความหมายของการท่องเท่ียว                                        
   ได้มีผูนิ้ยามความหมายของการท่องเท่ียวไวอ้ย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสมาคม
ระหวา่งประเทศแห่งความเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว (International Association of Scientific 
Experts in Tourism – IASET) (1994) (อา้งถึงใน Lickorish and Jenkins, 1997) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการท่องเท่ียวไวว้า่ คือการเดินทางจากท่ีอยูถ่าวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว และไม่เก่ียวขอ้ง
กับการท ากิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน และจากการประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียว            
ระหว่างประเทศข้ึน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือปี พ.ศ.2506 องค์การการท่องเท่ียวโลก                        
แห่งสหประชาชาติ (The United Nations World Tourism Organization – UNWTO) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความของการท่องเท่ียวไวว้า่ การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทาง (Travel) ท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 
1) การเดินทาง (Travel) ท่ีมีการวางแผนไวก่้อนล่วงหนา้ โดยไม่ไดถู้กบงัคบัหรือถูกวา่จา้ง และใช้
ยานพาหนะน าไปเป็นระยะทางใกลห้รือไกลก็ได ้ 2) จุดหมายปลายทาง (Destination) ท่ีจะไปอยู่
เป็นการชัว่คราวนั้นจะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่ีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการและความพอใจใหก้บัผูท่ี้มาเยอืน และสุดทา้ยจะตอ้งเดินทางกลบัท่ีอยูเ่ดิมหรือภูมิล าเนาเดิม 
3) จุดประสงค์ (Purpose) ในการเดินทางนั้น ตอ้งไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ ส านกั
พฒันาการท่องเท่ียว (2552) กล่าววา่ ความหมายของการท่องเท่ียวตามองคก์ารท่องเท่ียวแห่งโลก 
(World Tourism Organization: WTO) หมายถึง การเดินทาง (Travel) ท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

1. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางท่ีไม่ไดถู้กบงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง โดยมี
การวางแผนเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง และใชย้านพาหนะไปเป็นระยะทางใกล้
หรือระยะทางไกลก็ได ้        

2.  จุดหมายปลายทาง  (Destination)  หมายถึงมีจุดหมายปลายทางท่ีจะไปอยู่เป็นการ
ชั่วคราว  แล้วต้องเดินทางกลับท่ีอยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิมโดยเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเลือก
เดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหน่ึงอยู่ ณ ท่ีนัน่ ซ่ึง ณ ท่ีนัน่มีทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
บริการท่ีเพียงพอส าหรับสนองความตอ้งการและความพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน  

 3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง
ใดก็ไดท่ี้ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายไดโ้ดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหน่ึง
อยา่งก็ได ้         
   วิมล จิโรจพนัธ์และคณะ (2548) กล่าววา่ โดยทัว่ไปการท่องเท่ียว หมายถึง ผูค้นหรือ
ประชาชนไดไ้ปเยี่ยมเยือนยงัสถานท่ีหน่ึง เพื่อการเท่ียวชมเมือง เยี่ยมญาติและเพื่อน พกัผ่อน
วนัหยดุ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และอาจหมายรวมถึง บุคคลท่ีเดินทางไปเขา้ร่วมการประชุมทาง
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วิชาการ การประชุมธุรกิจ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางธุรกิจตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือไปท าการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ดว้ย โดยท่ีมาเหล่าน้ีสามารถใชก้ารคมนาคมขนส่ง 
ได้ทุกรูปแบบนอกจากน้ียงัมีผูไ้ด้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่า หมายถึง การเดินทางไปสู่
สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อการศึกษา การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม และอ่ืน ๆ 
และนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์และ
ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากปฏิสัมพนัธ์ของนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจ รัฐบาลผูเ้ป็น
เจา้ของบา้นและชุมชนผูเ้ป็นเจา้บา้น ในกระบวนการดึงดูดใจและตอ้นรับขบัสู้นกัท่องเท่ียว และผู ้
มาเยอืนอ่ืน ๆ       
   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548) กล่าววา่ หากจะอธิบายค าวา่ การท่องเท่ียว               
ใหค้รอบคลุมท่ีสุด ตอ้งพิจารณา 4 ประเด็นหลกัต่อไปน้ี คือ   
 1. ผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวเพื่อหาประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ท่ีสามารถรับไดด้ว้ยกายและทาง
จิตใจ ซ่ึงจุดประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวดงักล่าวจะเป็นตวัก าหนดกิจกรรม
และแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางไป                          

2. ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คือ ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้และบริการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงไดผ้ลก าไรจากการขายสินคา้
และบริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว      
   3. ภาครัฐบาลท่ีดูแลนกัท่องเท่ียว คือ องคก์รท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเพื่อควบคุมดูแลการ
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐวางไว ้รัฐบาลในหลายประเทศส่วนใหญ่มกัจะให้ความส าคญั
กบัการท่องเท่ียวเพราะการท่องเท่ียวเป็นแหล่งสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อนัเกิด
จากรายไดท่ี้ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดรั้บ ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว  
   4. ชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว คือ ประชาชนซ่ึงอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับการ
ท่องเท่ียว โดยนอกจากจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้บา้นท่ีดีเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวแลว้ ในบาง
โอกาสยงัเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่นักท่องเท่ียวโดยตรง เม่ือประชาชนเข้ามาท างานเป็น
พนกังานส่วนหน่ึงของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    

พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2549) กล่าววา่ การท่องเท่ียว คือ การท่ีมนุษยเ์ดินทางออกจาก 
ท่ีพกัไปยงัสถานท่ีพกัท่ีอ่ืน ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ และมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระหวา่งพกัอาศยั
ชัว่คราวในสถานท่ีท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียว ดงัต่อไปน้ี 

1. ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ และเดินทางไปเยีย่มญาติมิตร 
2. เดินทางเพื่อไปประชุมสัมมนา 
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3. เดินทางเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ เช่น การศาสนา การศึกษา เล่นกีฬา และรักษาสุขภาพ
เป็นตน้ 

วรรณา วงษว์านิช (2546) กล่าววา่ การท่องเท่ียวมิไดมี้ความหมายเพียงการเดินทางเพื่อ 
พกัผอ่นหยอ่นใจ หรือความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การเคล่ือนยา้ยของประชากรจากแห่ง
หน่ึงไปสู่อีกแห่งหน่ึง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ การ
ท่องเท่ียวเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีกิจกรรมร่วมกนั มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
ไดรั้บความรู้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ฉะนั้น การท่องเท่ียวในปัจจุบนัจึงเป็นธุรกิจท่ีกวา้งขวาง 
ซ่ึงสรุปไดว้า่ความหมายของการท่องเท่ียว นั้นจะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

1. เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3. เดินทางดว้ยจุดหมายใด ๆ ก็ไดท่ี้มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้ 

       2.1.2  องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่

นกัท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว และธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
1. นกัท่องเท่ียว จดัไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียว ปัจจยัหลกั             

ท่ีเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวท่ีควรศึกษา ไดแ้ก่ 
         1.1 ลกัษณะพื้นฐานหรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม
ลกัษณะของเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพสมรส และถ่ินพ านกั ซ่ึงแต่ละปัจจยั
จะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีต่างกนั 

          1.2 การกระจายตวัของนกัท่องเท่ียว 
          1.3 กิจกรรมต่าง ๆ ของนกัท่องเท่ียว 

        1.4 ฤดูกาลท่องเท่ียวในแต่ละช่วงเดือน จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวมีมากนอ้ยแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแหล่งท่องเท่ียวและถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของ
นกัท่องเท่ียว รวมทั้งระยะเวลาวนัหยดุพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวดว้ย 

2. ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม และวฒันธรรมประเพณี
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถ่ินท่ีมีลักษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเท่ียวไดท้รัพยากรการท่องเท่ียวแบ่งเป็น 2 ลกัษณะทัว่ไป คือ 

          2.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
          2.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
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3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คือ ธุรกิจท่ีเ ก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า                     
และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวโดยตรงเท่านั้น ประกอบไปดว้ย 6 ธุรกิจ
หลกั คือ 

          3.1 ธุรกิจท่ีพกัแรม 
          3.2 ธุรกิจน าเท่ียว 
          3.3 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
          3.4 ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก 
          3.5 ธุรกิจคมนาคมขนส่ง 
          3.6 ธุรกิจนนัทนาการ      

            พิมพรรณ สุจารินพงค ์(2549) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวมีดงัน้ี 
1. นกัท่องเท่ียว แบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท 

       1.1 นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (International Visitor) หมายถึง บุคคลท่ีมิไดพ้  านกั
ถาวรอยูใ่นราชอาณาจกัร 
         1.2 นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีคา้งคืน (International Tourist) หมายถึง นกัท่อง 
เท่ียวระหวา่งประเทศท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 1 คืนแต่ไม่เกิน 60 วนั 

           1.3 นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศไม่คา้งคืน (International Excursionist) หมายถึง
นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีเขา้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยแต่ละคร้ังโดยมิไดค้า้งคืน 

           1.4 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติ                
ท่ีพ  านกัอาศยัถาวรอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย และเดินทางไปยงัสถานท่ีหน่ึงในอีกจงัหวดัหน่ึง ซ่ึงมิใช่
เป็นถ่ินท่ีอยูป่ระจ า 

           1.5 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศคา้งคืน (Domestic Tourist) หมายถึง นกัท่องเท่ียว
ภายในประเทศท่ีไปคา้งคืนนอกท่ีพ านกัอาศยัปัจจุบนัแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 1 คืน 

           1.6 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่คา้งคืน (Domestic Excursionist) หมายถึง 
นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีมิไดพ้กัคา้งคืนนอกท่ีพ านกัอาศยัปัจจุบนั   

  2. การตลาดการท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบหน่ึง ท่ีมีความส าคญัของการท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวจะเขา้มาท่องเท่ียวมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัตลาดท่องเท่ียวจะชกัชวนจูงใจนกัท่องเท่ียว 
มากแค่ไหน ซ่ึงมีวธีิส าคญั คือ 
         2.1 การให้บริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว เช่น แหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวส่ิงอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภยัทางดา้นการ
ท่องเท่ียวอธัยาศยัไมตรีของผูค้น เป็นตน้ 
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            2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์  เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  นิตยสาร หนังสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อเชิญชวน กระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาในแหล่งท่องเท่ียวของตน     

       3. ทรัพยากรการท่องเท่ียว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
       3.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ คือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเอง                  
ตามธรรมชาติ เช่น ทะเล น ้าตก หาด เกาะ แก่ง ป่าไม ้เป็นตน้ 

          3.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
วถีิชีวติและทางดา้นประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนสถาน เป็นตน้ 

    4. ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว เช่น การบริการดา้นการขนส่ง บริการท่ีพกั
แรมบริการร้านอาหารและภตัตาคาร บริการน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ บริการร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ี
ระลึก รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกดา้นพิธีการเขา้-ออกประเทศ และให้ความปลอดภยัทั้งชีวิต
และทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 
                  5. การตอ้นรับอยา่งมีไมตรีจิต เพราะเม่ือนกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการและกลบับา้นแลว้ส่ิง
ท่ีเขาจะร าลึกถึง คือ ความประทบัใจของผูใ้ห้บริการ ดงันั้น ควรท่ีจะมีการค านึงถึงแรงงานท่ีมี
หนา้ท่ีบริการนกัท่องเท่ียว ให้มีลกัษณะท่ีสุภาพนอบนอ้ม ซ่ือสัตย ์บุคลิกท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส และมี
จิตใจท่ีพร้อมจะบริการผูม้าใชบ้ริการอยูเ่สมอ 
       2.1.3  ประเภทของการท่องเท่ียว 

วมิล จิโรจพนัธ์และคณะ (2548) กล่าววา่ การจ าแนกท่ีหมายปลายทางทางการท่องเท่ียว
หรือแหล่งท่องเท่ียว สามารถแบ่งออกเป็นประเภทของประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น 7 
ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreation Tourism) เป็นการเขา้ร่วมในการแข่งขนั
กีฬาเล่นกีฬา แช่น ้ าพุ น ้ าแร่รักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกนัในส่ิงแวดลอ้มท่ีผอ่นคลาย
จิตใจสถานท่ีดงักล่าว เช่น ชายทะเล สนามกอลฟ์ สนามเทนนิส เป็นตน้ 

2. การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive tour) เป็นการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนเพื่อเป็น
รางว ัลแก่พนักงาน  เป็นสวัสดิการของหน่วยงานและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เพื่อดูงาน                             
การนนัทนาการ โดย หน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

3. การท่องเท่ียวเพื่อชมประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้น
ความรุ่งเรืองในอดีต ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑสถาน และโบสถ์เก่า ๆ หรือ อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย  ์
โบสถ ์วหิาร วงัต่าง ๆ ชมการแสดงแสง สี เสียง เหตุการณ์เด่น ๆ ในอดีตกาล 

4. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลกัษณะเด่นคือ การประชุมหรือ
พบปะนหรือการสัมมนา ซ่ึงมกัจะรวมการท่องเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ ดว้ย 
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5. การท่องเท่ียวเพื่อชมวฒันธรรม (Culture Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผสั                 
และในบางคร้ังเขา้ร่วมวิถีชีวิตเก่า ๆ ท่ีหาไดย้าก ทอ้งถ่ินเก่า ๆ ท่ีมีความน่าสนใจ เป็นท่ีดึงดูดความ
สนใจ เช่น เคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การเริงระบ าพื้นบา้น การแสดงศิลปะและหตัถกรรมโบราณ 
เป็นตน้ 

6. การท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธ์ุ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะ
สังเกตเห็น แสดงออกทางวฒันธรรมและแบบแผนการใชชี้วิตของประชากรต่างเผา่พนัธ์ุ ซ่ึงรวมทั้ง
ไปเยอืนบา้นเกิดเมืองนอน การเขา้ร่วมพิธีกรรมร าฟูอน และเขา้ร่วมพิธีทางศาสนาต่าง ๆ 

7. การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Tourism) เน้นส่ิงดึงดูดใจท่ีเป็นส่ิง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากกกวา่ท่ีเนน้ขายชาติพนัธ์ุ มนุษย ์การกลบัคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งการ
ถ่ายรูป ปีนเขา ล่องแก่ง และการตั้งแคม้ป์ 

วรรณา วงษว์านิช (2546) กล่าววา่ ประเภทของการท่องเท่ียวสามารถแบ่งไดต้าม 
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. การท่องเท่ียวเพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อเปล่ียน
บรรยากาศประกอบกบัความอยากรู้อยากเห็น เพื่อชมวิวทิวทศัน์ วฒันธรรม ประเพณี ชีวิตความ
เป็นอยู่ของท้องถ่ินต่าง ๆ หรือท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน บางคร้ังเป็นการไป เพื่อเปล่ียนบรรยากาศ และสถานท่ีพกัอาศยั การท่องเท่ียวแบบน้ี
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น รสนิยมฐานะทางเศรษฐกิจของนกัท่องเท่ียว และส่ิงท่ีดึงดูดความ
สนใจของสถานท่ีแต่ละแห่ง 
         2. การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นและสุขภาพ เป็นการใชเ้วลาวา่ง เพื่อพกัผอ่นร่างกายและ
สมองอาจจะรวมถึงการพกัฟ้ืนหลงัการเจ็บป่วย โดยใช้เวลาพกัผ่อนให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
สถานท่ีไปพกัจะเลือกท่ีสงบ สะดวก สบาย อากาศบริสุทธ์ิ เช่น ชายทะเล หรือบนภูเขาท่ีห่างไกล
จากความอึกทึกครึกโครม 
          3. การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมกัจะมีจุดประสงคท่ี์จะศึกษา
หาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวดว้ย เป็นการศึกษาชีวิต
ความเป็นอยูท่ ั้งในแง่มานุษยวทิยาและสังคมวทิยา เช่น ชมโบราณสถาน เป็นตน้ 
          4. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา เป็นการไปชมการแข่งขนักีฬาท่ีตนสนใจ หรือ เป็นการ
ท่องเท่ียวเพื่อไปเล่นกีฬา หรือออกก าลงักาย ซ่ึงการท่องเท่ียวประเภทน้ีสถานท่ีท่ีจะไปเป็นส่ิงท่ี
ดึงดูดใหเ้กิดการท่องเท่ียว เช่น ชายทะเล หรือการเดินป่าเพื่อยงินก ตกปลา เป็นตน้ 
           5. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ การประชุม และสัมมนา การท่องเท่ียวประเภทน้ีมกัจะแบ่ง
เวลาส่วนหน่ึงไวส้ าหรับการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบน้ีส่ิงท่ีจะเป็นปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียว คือ 
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ตอ้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีสถานท่ีพกัอาศยั หรือโรงแรม และระบบการคมนาคมท่ีดี 
สะดวกรวดเร็ว 
           6. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา คือ การท่ีบุคคลไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา ดูงาน หรือ
วจิยัหรือการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งมหาวทิยาลยั 
       2.1.4  ความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

ในปัจจุบนัสภาวการณ์ทัว่โลกกาลงัประสบปัญหาทางดา้นการผลิตและดา้นการตลาด
ในการส่งออกสินคา้ ทั้งผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลผลิตทางอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหา
ทางดา้นการกีดกนัทางการคา้ แต่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลบัมีบทบาทสูงมากข้ึนในการสร้าง
รายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงมีส่วนช่วยเพิ่มดุลการคา้และดุลการชาระเงินของประเทศ และยงั
ช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคอีกทางหน่ึง ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะศึกษาถึง
บทบาทความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ 
ตามท่ี บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดส้รุปไวด้งัน้ี  

1. ความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
สามารถสรุปความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจของประเทศได ้6 ประการดงัน้ี      

    1.1 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของเงินตราต่างประเทศ 
    1.2 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชาระเงินระหว่าง

ประเทศ โดยรายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีไดม้าในรูปของเงินตราต่างประเทศน้ีมีส่วนช่วยใน
การสร้างเสถียรภาพให้กับดุลยภาพชาระเงิน เม่ือนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและซ้ือสินคา้รวมถึงค่าบริการการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน้ีสามารถน าไปช่วยลดการขาดดุลการคา้และการ
ขาดดุลการชาระเงินของประเทศให้น้อยลง หรือบางคร้ังก็ท าให้เกิดการเกินดุลได ้ ส่งผลให้เกิด
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจตามมาในท่ีสุด 

    1.3 อุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน กล่าวคือ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ ในรูปแบบ
ของการตอ้นรับและให้บริการ จึงมีการจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการจา้งงานทางตรง
ไดแ้ก่ อาชีพในธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจนาเท่ียว ธุรกิจอาหาร ธุรกิจจาหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 
เป็นตน้ ส่วนการจา้งงานทางออ้ม ไดแ้ก่ อาชีพทางเกษตรกรรมซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหาร อาชีพ
ทางดา้นหตัถกรรมซ่ึงผลิตสินคา้ท่ีระลึก อาชีพก่อสร้างหรือการบริการในส่ิงอ านวยการสะดวกดา้น
อ่ืน ๆ เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานของประเทศไดอี้กทางหน่ึง 
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    1.4 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้การเดินทางท่องเท่ียวจาก
ท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท าให้เกิดการหมุนเวียนของรายได ้ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจะมีการซ้ือสินคา้
และบริการจากคนในทอ้งถ่ิน ท าใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

    1.5 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ิน โดยเร่ิมจากระยะแรกท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเขา้สู่ทอ้งถ่ิน ประชากรทอ้งถ่ินนั้น ๆ อาจ
ยงัไม่สามารถผลิตบริการทางการท่องเท่ียวได ้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวจึง
จ าเป็นตอ้งสั่งซ้ือสินคา้และบริการจากนอกชุมชนหรือจากต่างถ่ิน และเม่ือการด าเนินกิจการบริการ
ทางการท่องเท่ียวขยายตวัมากข้ึน ก็จะมีผลการลงทุนผลิตสินคา้และบริการสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินไดเ้อง การสั่งซ้ือจากนอกชุมชนก็จะน้อยลง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินข้ึนตามมาในท่ีสุด 

    1.6 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อให้เ กิดการกระตุ้นการผลิต เ น่ืองจากเงิน                         
ท่ีนกัท่องเท่ียวนามาจบัจ่ายใชส้อยจะหมุนเวียนอยูใ่นเศรษฐกิจของประเทศ กระตุน้ให้เกิดการผลิต
และการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใชใ้หเ้กิดผลประโยชน์มากยิง่ข้ึน  

2. ความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อสังคมและการเมือง  
ความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในมุมมองทางสังคมและการเมืองสามารถสรุปออกเป็น 
8 ประการ ดงัน้ี  
        2.1 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินใหสู้งข้ึน โดยมีผลมากจากการกระจายรายไดแ้ละการจา้งงานคนในทอ้งถ่ินอนัเน่ืองมาจาก
การท่องเท่ียว ท าให้คนในทอ้งถ่ินมีอาชีพ มีรายไดใ้นการซ้ือสินคา้และบริการท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวติมากยิง่ข้ึน       
 2.2 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าให้เกิดความเจริญทางสังคมในทอ้งถ่ิน กล่าวคือ 
การเดินทางท่องเท่ียวจากทอ้งถ่ินหน่ึงไปยงัอีกทอ้งถ่ินหน่ึงของนกัท่องเท่ียว ก่อให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ 
ข้ึนในทอ้งถ่ิน เช่น การปลูกสร้างท่ีพกัแรมหรือโรงแรม ภตัตาคารหรือร้านอาหาร ถนนหนทาง 
ไฟฟ้า น ้ าประปาและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ                
มีโอกาสไดรั้บความสะดวกสบายและบริการต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและจากการลงทุนของภาคเอกชน
ไปดว้ย ท าให้พื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวและพื้นท่ีโดยรอบมีความเจริญมากข้ึน ส่งผลให้ประชาชน                  
ท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น ๆ มีความเป็นอยูดี่ข้ึนตามไปดว้ย      
 2.3 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยอนุรักษฟ้ื์นฟูวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่น
สภาพท่ีเหมาะสม ช่วยรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ และกระตุน้ความมีจิตส านึกและความ
ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมในตวัเจา้ของมรดกวฒันธรรมและนกัท่องเท่ียว ให้เจา้ของ
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มรดกศิลปวฒันธรรมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมของแหล่งท่ีอยู ่      
 2.4 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษาให้กบันกัท่องเท่ียว
ในการเปิดโลกทศัน์ให้กวา้งข้ึน ท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดพ้บ
เห็นมาดว้ยตวัเอง ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวิตสังคมได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัการเดินทางเพื่อ
เขา้ร่วมสัมมนาวิชาการ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาหรือเหล่านกัวิชาการ
ไดมี้โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัได ้ 
                       2.5 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยลดปัญหาการอพยพของแรงงานเขา้สู่เมืองใหญ่ 
ในกรณีท่ีทอ้งถ่ินก าเนิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว ดว้ยความรักในถ่ินบา้นเกิดจึงท าให้ผูค้นในทอ้งถ่ินไม่
เดินทางไปหางานท าในเมือง  
      2.6 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยกระตุ้นให้มีการคิดค้นหาน าทรัพยากรท่ีมีค่า
รวมถึงทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน มาประดิษฐ์เป็นของท่ีระลึกจ าหน่ายให้แก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการ
เสริมรายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ิน และยงัเป็นการหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพของการผลิตของท่ีระลึก
ใหท้นัสมยัและคุณภาพดียิง่ข้ึน  

          2.7 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยป้องกนัการแทรกซึมบ่อนท าลายจากฝ่ายตรงขา้ม 
เม่ือท้องถ่ินมีผูค้นเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวและผูค้นในท้องถ่ินมีอาชีพ ท าให้เกิดความเข้มแข็ง                  
ในสังคม ส่งผลใหผู้ก่้อการร้ายหรือขา้ศึกเขา้แทรกซึมบ่อนทาลายไดย้าก  

          2.8 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยสร้างสันติภาพและความสามคัคี เม่ือประชากร                     
ในประเทศเดียวกนัเดินทางไปท่องเท่ียวยงัทอ้งถ่ินใดภายในประเทศ ยอ่มก่อให้เกิดความเขา้ใจซ่ึง
กนัและกนั ไม่วา่จะเป็นระหว่างนกัท่องเท่ียวดว้ยกนั หรือระหวา่งคนในทอ้งถ่ินต่อนกัท่องเท่ียว 
ลว้นก่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะดว้นกนัทั้งส้ิน  
       2.1.4 รูปแบบของการท่องเท่ียว  

องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ อา้งถึงใน (วารัชต์ มธัยมบุรุษ, 2553)                
ไดแ้บ่งประเภทของการท่องเท่ียวออกได ้3 รูปแบบหลกั คือ  
           1. รูปแบบการท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism)  
           2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism)  
          3. รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซ่ึงแต่ละ
รูปแบบสามารถสรุปไดด้งัน้ี      
 1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบดว้ย  
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      1.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ             
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ        
     1.2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียว               
ในแหล่งธรรมชาติทางทะเลและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศทางทะเล        

    1.3 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo – Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีเป็นหินผา ลานหินทราบ อุโมงค ์โพรง ถ ้าน ้ าลอด ถา้หินงอก หินยอ้ย เพื่อดูความงดงาม
ของภูมิประเทศท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของพื้นโลก  

    1.4 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro – Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงั
พื้นท่ีเกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์เพื่อช่ืนชมความ
สวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร         

     1.5 การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological – Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา 
และการดูดาวตามจกัราศี ท่ีปรากฏข้ึนบนทอ้งฟ้าในแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะจกัรวาล 
เกิดเป็นความประทบัใจ ความทรงจ าและเพิ่มพนูประสบการณ์  
  2. การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical – Tourism) ประกอบดว้ย          
   2.1 การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical – Tourism) หมายถึง การเดินทางไป
ยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อทาความรู้ความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี             
   2.2 การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี  (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนในทอ้งถ่ิน ท่ีจดัโดย
ชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เพื่อการเรียนรู้และเขา้ใจต่อสังคมและวฒันธรรม รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ  

          2.3 การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) หมายถึง 
การเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้นชนบทท่ีมีวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีลกัษณะโดนเด่น 
รวมถึงภูมิปัญญาชาวบา้น เพื่อความเพลิดเพลินและความรู้ และไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
              3. การท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบดว้ย  

     3.1 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมเพื่อการพกัผอ่นและเรียนรู้วธีิการรักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
ใหไ้ดรั้บความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ รวมถึงความรู้ต่อการรักษาคุณค่า ซ่ึงอาจจดัรูปแบบเป็น
การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม (Health Beauty and Spa)  
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     3.2 การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (Edu – Meditation Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อศึกษาปรัชญาทางศาสนา สัจธรรมแห่งชีวิต รวมถึงการฝึกท าสมาธิ ให้มีความรู้ต่อ
การรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งเนน้เรียนรู้ถึงวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย เช่น การท าอาหารไทย การนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและศิลปหตัถกรรม
ไทย รวมถึงการบงัคบัชา้งและการเป็นควาญชา้ง เป็นตน้  

     3.3 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย (Ethnic Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วถีิชีวติความเป็นอยู ่ของชาวบา้น ชนกลุ่มนอ้ย หรือชนเผา่
ต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นกระเหร่ียงคอยาว หมู่บา้นไทยโซ่ง หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ 

     3.4 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่น
กีฬาตามความถนดั และความสนใจทางดา้นกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน ้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโต้
คล่ืน สกีน ้า เป็นตน้  

     3.5 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว
ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปท่องเท่ียวแลว้ไดรั้บ
ความสนุกสนานต่ืนเตน้ ผจญภยั ไดค้วามทรงจ าและประสบการณ์ชีวติใหม่ ๆ  

     3.6 การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์ (Home Stay and Farm Stay) 
หมายถึง นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีตอ้งการใชชี้วติใกลเ้คียงกบัครอบครัวของชาวบา้นในทอ้งถ่ินท่ีมาเยือน 
เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

     3.7 การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (Longstay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ชชี้วติในบั้นปลายชีวิต 
หลงัเกษียณอายุจากการท างาน มาใชชี้วิตในต่างแดน เพื่อเป็นการเพิ่มปัจจยัท่ีห้าของชีวิต โดยการ
เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 – 4 คร้ังต่อปี คร้ังละนาน ๆ อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

     3.8 การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (Income Travel) หมายถึงการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ของบริษทัท่ีประสบความส าเร็จในการขายสินคา้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย โดยออก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกัและค่าอาหารระหวา่งการเดินทางให้กบัผูร่้วมเดินทาง ส่วนใหญ่
เป็นการจดัรายการพกัแรมตั้งแต่ 2 – 7 วนั  

     3.9 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE Tourism) หมายถึง การจดัน าเท่ียวให้แก่
กลุ่มลูกคา้ของผูท่ี้จดัประชุม มีการจดัน าเท่ียวก่อนการประชุม (Pre Tour) และจดัรายการน าเท่ียว
หลงัการประชุม (Post Tour) เพื่อบริการให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยตรงหรือผูติ้ดตาม อาจเป็น
รายการท่องเท่ียววนัเดียว หรือรายการเท่ียวพกัคา้งแรม 2 – 4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวม
ค่าอาหารและบริการท่องเท่ียว  
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 3.10 การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง                  
ท่ีผูจ้ดัการท่องเท่ียว น าเอารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มาจดัเป็นรายการน าเท่ียว 
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความแตกต่างระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว เช่นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และเกษตร (Eco – Agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวติัศาสตร์ (Agro – Historical 
Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (Eco – Adventure Travel) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ประวติัศาสตร์ (Geo – Historical Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (Eco – Adventure 
Travel) เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียว คือการเดินทางจากท่ีอยูถ่าวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว 
และไม่เก่ียวข้องกับการท ากิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน มีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 1) การเดินทาง 
(Travel) ท่ีมีการวางแผนไวก่้อนล่วงหนา้โดยไม่ไดถู้กบงัคบัหรือถูกวา่จา้ง และใชย้านพาหนะน าไป
เป็นระยะทางใกลห้รือไกลก็ได ้2) จุดหมายปลายทาง (Destination) ท่ีจะไปอยูเ่ป็นการชัว่คราวนั้น
จะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการและความ
พอใจให้กบัผูท่ี้มาเยือน และสุดทา้ยจะตอ้งเดินทางกลบัท่ีอยูเ่ดิมหรือภูมิล าเนาเดิม 3) จุดประสงค ์
(Purpose) ในการเดินทางนั้น ตอ้งไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ และความส าคญัของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการเรียนแก่นกัท่องเท่ียว สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เกิดการจา้ง
งาน สร้างรายได้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเท่ียว รวมถึง
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูค้นในแหล่งทอ้งถ่ินท่ีมีการท่องเท่ียว 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชิงเกษตร                                                             
       2.2.1  ความส าคญัของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 ในประเทศไทย ถือไดว้่าเร่ิมมีการพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นรูปแบบและเป็นระบบ
มากข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียว และเพิ่มรูปแบบ
ทางการท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัสามารถเดินทางท่องเท่ียว
ไดต้ลอดปี และเพื่อเพิ่มการกระจายตวัไปทัว่ภูมิภาค การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ท่ีเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมกบัการเขา้ไปสัมผสักบัธรรมชาติ
โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยวธีิต่าง ๆ ซ่ึงท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษแ์ละตระหนกั
ถึงความส าคญัของธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้ด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่มีการท าลาย ดงันั้นทุก
คนควรค านึงถึงความส าคัญท่ีจะช่วยรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืนไม่ให้เส่ือมโทรม 
เน่ืองจากมีความหนาแน่นของนกัท่องเท่ียวเกินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว
ประเทศไทยถือไดว้า่เป็นประเทศเกษตรกรรม พร้อมทั้งมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ
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ทางการเกษตร มีภูมิปัญญาทางการเกษตร มีช่ือเสียงทางดา้นไมผ้ล ขา้ว การประมง และกิจกรรมปศุ
สัตวท่ี์กา้วหนา้มาแต่โบราณ ความหลากหลายดงักล่าว จะเป็นส่ิงดึงดูดใจและน าความประทบัใจมา
สู่นกัท่องเท่ียว เปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดร่้วมกิจกรรมกบัเกษตรกร สัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ธรรมชาติ วิถีชีวิตการเกษตรท่ีผสมผสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณี 
ตลอดจนการศึกษา เรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านกระบวนการประกอบสัมมาชีพ                     
อยา่งใกลชิ้ด และยงัเพิ่มการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน การก าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีชัดเจนนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง 
น าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการก าหนดตัวช้ีวดัและก าหนดระดับมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับ                 
แก่นกัท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป เพื่อยกระดบัมาตรฐานในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืน 
รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้เป็นไปตาม
ระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีก าหนดไวต่้อไป (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557)   
       2.2.2  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรหมายถึง การก าหนด แนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการ การบริการและความปลอดภยั เพื่อการยกระดบัคุณภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 

1. ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
2. ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3. ศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
4. ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

โดยค านึงถึงการสร้างจิตส านึกและความมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนตัวช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง ปัจจยัหลกัหรือปัจจยัรอง ตวัแปรหลกัหรือตวัแปรรอง ท่ีถูกก าหนด
ข้ึนเพื่อแสดงถึงคุณลกัษณะขององคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส าหรับน าไปใชใ้นการ
ประเมินคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (ส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 
       2.2.3  ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

1. แบ่งตามลักษณะกิจกรรมการเกษตรหลัก สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ การ
เพาะปลูกการเล้ียงสัตว ์การประมง การเกษตรและป่าไม ้และการเกษตรแบบผสมผสาน 
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2. แบ่งตามลกัษณะเจา้ของกิจการและการบริหารจดัการ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท 
คือโครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ บริหาร
จดัการโดยภาครัฐ (หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน 
บริษทัเอกชน วสิาหกิจชุมชนและบุคคลทัว่ไป 

3. แบ่งตามขนาดของแหล่งท่องเท่ียว ก าหนดตามขนาดพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียว แบ่ง
ได ้3 ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียว ขนาดใหญ่ (51 ไร่ ข้ึนไป) ขนาดกลาง (21 – 50ไร่) และ ขนาด
เล็ก (ไม่เกิน 20 ไร่) 
 (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 
        2.2.4  กรอบแนวคิดและก าหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

การก าหนดกรอบแนวคิดและก าหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
พิจารณาจาก องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 5 ปัจจยั ร่วมกบัมุมมองดา้นการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 5 ปัจจยั ดงัน้ี      

1.  องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
     1. ปัจจยัดา้นความดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียว (Attraction) 
     2. ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities)    
     3. ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 
     4. ปัจจยัดา้นความหลากหลายของกิจกรรม (Activities) 
     5. ปัจจยัดา้นท่ีพกั (Accommodation) 
2.  มุมมองดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1. ปัจจยัดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Site Management)        
2. ปัจจยัดา้นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร (Knowledge Management)  

     3. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participations)  
     4. ปัจจยัดา้นความมีไมตรีจิต (Hospitality) 
     5. ปัจจยัดา้นความปลอดภยั (Safety) 
ผลการพิจารณาปัจจยัยอ่ยทั้ง 10 ปัจจยั สามารถก าหนดตวัช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพ แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรได ้4 องคป์ระกอบ คือ 
1. ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
2. ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3. ศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
4. ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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องคป์ระกอบท่ี 1 ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจดัการแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถอยูไ่ด้
อยา่งย ัง่ยนืประกอบดว้ย 10 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1. โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากการ 
วางแผนบุคลากร งบประมาณ ผลิตผลทางการเกษตร แผนการตลาด เป็นตน้ 

2. การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เช่น ก าหนดเขต การใช้
ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเกษตร พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว พื้นท่ีอนุรักษ ์ถนนและลานจอดรถ เป็นตน้ 

3. การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมความพร้อมดา้นการ
รักษาความปลอดภยั การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย 

4. การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ขยะ ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย และมลพิษ                 
ในอากาศท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 

5. การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในวิสาหกิจ
ชุมชนการรักษาวฒันธรรม การจา้งงานและสร้างรายไดใ้นชุมชน 

6. การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ บริษัทท่องเท่ียว ความ
เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ การสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

7. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรการผลิต ไดแ้ก่ ดิน น ้ า ป่าไม ้ การผลิตแบบปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
อนามยั 

8. การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การรักษา
ความสะอาดห้องน ้ าและท่ีพกั การดูแลรักษาระบบถนน ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัทก์ารปรับปรุง
ภูมิทศัน์ของแหล่งท่องเท่ียว 

9. การส่งเสริมการขาย เพิ่มมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตร ไดแ้ก่ การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรไปเป็นผลิตภณัฑ์เกษตร การพฒันาฉลากและบรรจุภณัฑ์ การยกระดบัมาตรฐาน
สินคา้ไปสู่สากล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือส าหรับลูกคา้ 

10. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ แผน่พบั ป้ายโฆษณาการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต ์หนงัสือพิมพ ์วทิย ุหรือโทรทศัน์ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบท่ี 2 ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง ความ
พร้อมในการจดัหาบริการขั้นพื้นฐานส าหรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียวอีกทั้ งเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
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1. เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว เดินทางสะดวกและปลอดภัย                     
(ความสะดวกพิจารณาจากช่วงเวลาท่ีสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดต่้อปี) 

2. ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
และอินเตอร์เน็ต 

3. ความพรอม้ดา้นท่ีพกัส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การมีหรือไม่มีท่ีพกัในแหล่ง 
ท่องเท่ียว ประเภทของท่ีพกั เช่น ท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์หรือแบบกางเตน็ทน์อน 

4. ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว แบ่งเป็น ไม่มีอาหารบริการ มีอาหาร
บริการ เฉพาะเม่ือสั่งจองล่วงหนา้ และมีร้านอาหารบริการในแหล่งท่องเท่ียว 

5. การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี มีการก าหนดจ านวน
นกัท่องเท่ียวเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว หรือไม่มีการกระจาย หรือส่งต่อนกัท่องเท่ียวไปสู่แหล่งท่องเท่ียว
อ่ืนหรือไม่เม่ือมีนกัท่องเท่ียวเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด 

6. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเท่ียว มีบุคลากรพร้อม
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวตลอดเวลาหรือไม่ และมีเพียงพอหรือไม่ ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

7. การก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว มีการก าหนดช่วงฤดูกาล หรือ
ระยะเวลา เปิด-ปิด ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวไดต้ลอดปีหรือไม่ 

องค์ประกอบท่ี 3 ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง
ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กบัตวัสินคา้ท่ีให้บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย               
9 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1. การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนกัท่องเท่ียว มีการบรรยาย แนะน าสถานท่ี
และกิจกรรมการท่องเท่ียว แจง้ใหท้ราบถึงกติกาและการปฏิบติัตนของนกัท่องเท่ียวขณะเยีย่มชม 
หรือพกัอยูใ่นพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

2. มีมคัคุเทศก์หรือผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเท่ียว เพื่ออธิบายถ่ายทอดความรู้และขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งครบถว้น มคัคุเทศกห์รือผูน้ าชมสามารถพดูภาษาต่างประเทศไดห้รือไม่ 

3. ร้านขายของใช้ประจ าวนั ของฝากและของท่ีระลึก ส าหรับให้บริการนกัท่องเท่ียว
จบัจ่ายซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ใชใ้นแหล่งท่องเท่ียว หรือน ากลบับา้น 

4. ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้               
การพกัผอ่นและใหค้วามบนัเทิงภายในแหล่งท่องเท่ียวก่ีประเภท 

5. การให้บริการดา้นความรู้และขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว เช่น เอกสารหรือ แผน่พบั 
บอร์ดหรือป้ายแสดงขอ้มูลหรือความรู้ดา้นการเกษตร และการสาธิตวธีิปฏิบติั 
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6. การให้บริการดา้นยานพาหนะเยี่ยมชมส าหรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ บริการรถพ่วง 
รถจกัรยานหรือพาหนะต่าง ๆ ส าหรับบริการนกัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ หรือส่วนบุคคล 

7. การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การให้บริการส่งจดหมาย 
โทรศพัทภ์ายในและภายนอกประเทศ บริการอินเตอร์เน็ต 

8. การใหบ้ริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ การให้บริการอุปกรณ์
ฝึกทกัษะเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหบ้ริการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะ 

9. การใหบ้ริการส าหรับผูสู้งอายุและคนพิการ แหล่งท่องเท่ียวมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับบริการผูสู้งอายแุละคนพิการหรือไม่ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ หอ้งน ้า ทางลาดเอียง ทางสัญจร ส่ือเพื่อ
การเรียนรู้และฝึกอาชีพผูสู้งอายแุละคนพิการ 

องค์ประกอบท่ี 4 ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง
ความสามารถในการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1. ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ ท่ีเป็นตน้แบบของ
การท าเกษตรกรรม เช่น การผลิตพืชแบบไม่ใชดิ้น ฟาร์มโคนมสมยัใหม่ ท่ีมีคุณค่า ต่อการเรียนรู้ 
และมีการถ่ายทอดความรู้ใหน้กัท่องเท่ียว 

2. ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การเกษตร ทฤษฎี
ใหม่การเกษตรกรรมแบบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ การผลิตสารชีวภาพเพื่อก าจดัศตัรูพืช                 
เป็นตน้ 

3. สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว มีความสวยงามตามธรรมชาติ 
หรือไดรั้บการและตกแต่งภูมิทศัน์ใหมี้ความสวยงามและกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

4. ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท ภายในระยะรัศมี 20 
กิโลเมตรมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ หรือไม่ เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
หรือแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

5. การไดรั้บรางวลั ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ จากองคก์รหรือหน่วยงาน              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว หรือส่ิงแวดลอ้ม หรือวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เช่น รางวลักินรี รางวลัโลกสีเขียว ตราสัญลกัษณ์ เป็นตน้ 

6. ความโดดเด่น และหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร เพื่อจ าหน่ายส าหรับ
นกัท่องเท่ียว เช่น ไวน์ สบู่สมุนไพร ผลไมแ้ปรรูป สินคา้หตัถกรรม เป็นตน้ 

7. ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว เช่น การอบ                
การนวดและประคบสมุนไพร การข่ีมา้ การรีดนมววั การเก็บผลไม ้การคราดหอย การตกปลา                 
การนัง่ชา้ง เป็นตน้ 
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8. การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกร ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมและพกั
คา้งคืนกับเกษตรกรในท่ีสูง การสัมผสัชีวิตของชาวนาไทยในภาคกลาง  การร่วมกิจกรรม                      
กบัชาวประมงชายฝ่ังทะเล การร่วมกินอยูแ่ละท ากิจกรรมกบัชาวสวนอมัพวา เป็นตน้ (ส านกัพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 
       2.2.5  แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (2544) ได้ระบุถึงความเป็นมาของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร               
เร่ิมจากแนวความคิด หรือการคิดคน้น าเอาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นประเทศจดักิจกรรม 
จดัรูปแบบทางการท่องเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีความสนใจ และอยากเดินทางไปเท่ียว เพื่อขยาย
เส้นทางการท่องเท่ียวและสร้างรายได้กระจายสู่ทอ้งถ่ินสู่ผูป้ระกอบการนั้น การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ได้แยกประเภททรัพยากรจดักิจกรรม 7 กิจกรรม และได้น าเผยแพร่เป็น Amazing 
Thailand เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนหน่ึงใน Amazing Thailand คือ “การเกษตรไทย” หรือ 
Amazing  Agricultural Heritage ซ่ึงแบ่งเป็นกิจกรรมยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ 1. การท านา (Rice Cultivation) 
การท านาปี การท านาปรัง การท านาหวา่นน ้าตม การท านาขั้นบนัได พิพิธภณัฑข์า้ว ความรู้เร่ืองขา้ว
สายพนัธ์ุต่าง ๆ ประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว วฒันธรรมการกินขา้วไทย เป็นตน้ 
          2. การท าสวนไมต้ดัดอก (Cutting Flowers) การท าสวนดอกไมเ้พื่อตดัดอกขายทุกชนิด 
เช่น สวน กุหลาบ ฟาร์มกลว้ยไม ้สวนไมด้อกไมป้ระดบันานาชาติไมก้ระถางทุกประเภท รวมถึง  
ไร่ทานตะวนั 
              3. การท าสวนผลไม้ (Horticulture) การท าสวนผลไมทุ้กประเภท รวมถึงการท าวน
เกษตร การท าเกษตรแผนใหม่ การท าสวนผสม รวมถึงการท าสวนยางพารา สวนไผ ่ สวนปาล์ม
น ้ามนั 
              4. การท าสวนครัวสวนผกั (Vegetables) การปลูกพืชผกัสวนครัวทุกประเภท รวมถึง
การท าไร่ผกั ไร่ถัว่ ไร่ขา้วโพดขา้วฟ่าง ไร่พริกไทย เป็นตน้ 
             5. การท าสวนสมุนไพร (Herbs) การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด เพื่อใช้เป็นอาหาร
เสริมพืชผกัส่วนครัวชา้งบา้น เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองส าอาง และเพื่อใชใ้นการแพทย์
แผนไทย 
              6. การท าฟาร์มปศุสัตว ์(Animal Farming) การเล้ียงและขยายพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจนานา
ชนิด อาทิ การเล้ียงไหม การท าฟาร์มผึ้ง การท าฟาร์มปลา ทั้งปลาสวยงาม ปลาน ้ าจืด ปลาน ้ ากร่อย 
การท าฟาร์มมุก การเล้ียง หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม หอยตะโกรม ฟาร์มจระเข ้บางแห่ง
เพาะขยายพนัธ์ุสัตวป่์าหายาก เช่น ฟาร์มนกยงู ฟาร์มไก่ฟ้า ฟาร์มกวางรวมถึงสวนงูของสภากาชาด
ไทย 
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7. งานเทศกาลผลิตภณัฑ์ต่างๆ (Festival) การจดังานเพื่อส่งเสริมการขายผลิตผลทาง
การเกษตร เม่ือถึงฤดูท่ีพืชผลเหล่านั้นออกชุก อาทิ มหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั งานเทศกาลล้ินจ่ี 
งานเทศกาลล าไย งานเทศกาลกินปลา เป็นตน้ 

การเท่ียวสวนเกษตรในเมืองไทยนั้นมีมานานาแลว้ ส่วนใหญ่เป็นการเท่ียวชมของเพื่อน 
ๆ ท่ีรู้จกัมกัคุน้ ไปดูความส าเร็จ ไปช่ืนชมกบัผลิตผลในไร่ ในสวน ในฟาร์ม เจา้ของกิจการ เจา้ของ
สวนใหก้ารตอ้นรับผูไ้ปเยีย่มเยอืน การน าชมกิจการ การอธิบายให้ทราบถึงปัญหา การแกไ้ขปัญหา                    
การถนอมเล้ียงดูจนกระทัง่ไดรั้บความส าเร็จ และส่งออกไปขาย ในท านองเดียวกนัเจา้ของสวน 
เจา้ของฟาร์มก็จะมีความภาคภูมิใจท่ีมีคนต่างถ่ินต่างอาชีพมาสนใจ เขาเหล่านั้นยินดีท่ีจะตอ้นรับ 
อย่างมีอธัยาศยัไมตรีใจดีและใจเยน็สวนเกษตร สวนผลไม ้ นบัเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียว
ประเภทหน่ึงจดัวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเกษตรกรเป็นผูส้ร้างข้ึน เรียกวา่ การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร (Agro tourism) หมายถึง “การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร                   
วนเกษตรสวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์ และสัตวเ์ล้ียง เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จ และ
เพลิดเพลินในการสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ                     
มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น”    
 ผลจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร นบัวา่เป็นการสร้างรายไดโ้ดยตรงให้กบัเกษตรกรผูเ้ป็น
เจา้ของหรือผูผ้ลิต นกัท่องเท่ียวเดินทางเท่ียวชมแลว้ ยงัไดซ้ื้อผลิตผลต่าง ๆ ท่ีเกษตรกรไดจ้ดัท า             
ในอาชีพปกติ เช่น 

1. สามารถจ าหน่ายตน้อ่อน และเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวซ้ือกลบัไปทดลองปลูก 
หรือไม่บางคนอาจน าไปขยายอาชีพเสริมต่อ เป็นเกษตรกรใหม่เพิ่มข้ึน เป็นการสร้างงานสร้าง
อาชีพใหม่ได ้

2. สามารถขายผลผลิตท่ีเก็บไดส่้งให้กบันกัท่องเท่ียวโดยตรง ช่วยขยายตลาดขายปลีก
และขายส่งใหก้บัเกษตรกรได ้

3. ผลผลิตบางชนิดท่ีจ าหน่ายสดไม่ทนัสามารถแปรรูปเป็นผลผลิตอีกรูปแบบหน่ึง 
จดัท าเป้นของแหง้ เป็นการถนอมอาหารจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นรายไดเ้พิ่มพนูจากเดิม 

4. มีส่วนแนะน าลู่ทางธุรกิจการเกษตรเพิ่มข้ึน นักท่องเท่ียวและเกษตรกรท่ีได้
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด สามารถช่วยขยายผลจากการท าการเกษตรต่อไปทางธุรกิจอ่ืน ๆ ไดอี้ก 
นบัเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มข้ึน อาทิการท าธุรกิจผลไมส้ดกบัเคร่ืองจกัสาน เคร่ืองบรรจุ
ภณัฑ ์เป็นตน้ 

5. การจดัการท่องเท่ียวแวะพกั ชมสวนเกษตร ยงัท าให้เพื่อนบา้นสามารถขายสินคา้                
ทั้งจากสวนเกษตร และสินคา้จ าพวกอาหาร เคร่ืองด่ืมไดเ้พิ่มข้ึนสวนเกษตรและสวนผลไม ้นบัเป็น
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สถานท่ีท่ีมีความอ่อนไหว เปราะบาง หากไดรั้บความกระทบกระเทือน หรือผลกระทบจากการขาด
ความระมดัระวงัแลว้ ยอ่มท าให้เกิดความเสียหาย ตน้ไมต้ายจากการติดเช้ือ หรือสัตวต์วัเล็ก ๆ อาจ
ติดเช้ือเกิดโรคระบาดและตายลงไดเ้ร่ืองน้ีมิใช่กล่าวโยไม่มีเหตุผล ความเสียหายของสวนผลไม ้               
ท่ีเกิดจากการรับบริการนกัท่องเท่ียวท่ีไม่รู้วิธีการเท่ียวท่ีดีนั้น ประการหน่ึง คือ นกัท่องเท่ียวท่ีไม่รู้
วิธีการเท่ียวสวนท่ีดี เขา้ไป เด็ด หกั เอาผลไมจ้ากตน้ ท าให้ก่ิงกา้นตน้ไมฉี้กเกิดรอยแผล อาจมีเช้ือ
ราเขา้ไปท าให้ล าตน้ ก่ิงเน่าตายได้ ประการท่ีสอง บางคนท่ีไม่รู้เร่ือง ผลอ่อน ผลแก่ ไปหักเอา
มาแลว้ทิ้ง ท าใหเ้จา้ของสวนขายไม่ไดเ้กิดความเสียหาย    
  ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-tourism) จึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี คือเจา้ของ
สวนผูจ้ดัน าเท่ียวรวมถึงมคัคุเทศก์และนกัท่องเท่ียว บุคคลทั้ง 3 กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะตอ้งรู้วิธีการ
จดัการอยา่งมีระบบ การเร่ิมตน้จากเจา้ของสวนหรือกลุ่มเกษตรกร ผูด้  าเนินการตดัสินใจว่าจะจดั
ส่วนหน่ึงของสวนเป็นสถานท่ีบริการท่องเท่ียวสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้คร้ังละ 1 รถบสั                
30-35 คน ก าหนดเส้นทางเดินชมสวนแบบเป็นวงรอบหรือวงกลม เพื่อป้องกนันกัท่องเท่ียวเดินซ ้ า
ย  ่าทางเดิน มีจุดสาธิตการเก็บผลเพื่อให้ไดรู้้ไดเ้ห็นกบัตา จนกระทัง่เก็บผลออกสู่ตลาดได ้มีจุดแบ่ง
ผลไมใ้หล้องชิม และมุมจ าหน่าย สวนบางแห่งมีแปลงสาธิตไดเ้พื่อรองรับบริการน าเท่ียวโดยเฉพาะ
กนัไวต่้างหากจากสวนผลไมท่ี้เก็บออกสู่ตลาด บุคลากรกลุ่มท่ีสอง คือ เจา้หน้าท่ีบริษทัน าเท่ียว
รวมถึงมคัคุเทศก์น าชมจะตอ้งมีความรอบรู้ถึงการท าสวนผลไมแ้ต่ละชนิด ประดุจผูแ้ทนของสวน 
เพื่อตอบขอ้มูลน าชมส่ิงท่ีตอ้งรอบรู้มากกวา่เจา้ของสวน ท าหนา้ท่ีเหมือนคนกลาง ท่ีรู้เขา รู้เรา และ
รู้ว่าส่ิงใดท่ีควรปฏิบติั ส่ิงใดท่ีไม่ควรปฏิบติัเม่ือไปเท่ียวสวน วิธีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งนั้น เม่ือมี
นกัท่องเท่ียวจะซ้ือรายการน าเท่ียว ฝ่ายตอ้นรับจะตอ้งอธิบายวิธีเตรียมตวัเท่ียวสวนให้นกัท่องเท่ียว
ทราบดว้ยทั้งขอ้หา้มขอ้ควรปฏิบติั เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจ นอกจากนั้นตอ้งเสนอ
ข้อควรพิจารณาเพื่อเท่ียวสวนเสร็จแล้ว  มี เอกสารแนะน า  เตรียมอุปกรณ์ของใช้เ ดินทาง
 บุคลากรกลุ่มท่ีสาม คือ นกัท่องเท่ียว ไม่เพียงแต่มีการเตรียมตวัเดินทาง เตรียมอุปกรณ์
ของใชพ้ร้อม มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรอบรู้วิธีการปฏิบติัตวัเม่ือจะเท่ียวสวน ส่ิงหน่ึงคือตอ้งไม่
เบียดเบียนทั้งเจา้ของสวนและตน้ไม ้ เช่น เม่ือเห็นผลไมอ้อกลูกสะพร่ังอยู่บนตน้ ก็ควรจะหามุม
ถ่ายรูปใหส้วยงาม ไม่ควรใชมื้อแตะ จบั เด็ด หาเป็นตน้ท่ีเจา้ของสวนอนุญาตให้เก็บเอาไดก้็ควรใช้
กรรไกรตดัออกมาตามอยา่งท่ีเขาสาธิตให้ชม เพื่อไม่ให้ก่ิงบอบช ้ า การถ่ายรูปควรระวงัมิให้เหยียบ
หรือเบียดก่ิงจนตอ้งหกัเสียหายไดก้ารบริหารจดัการของเจา้ของสวน 

1. จดัเตรียมสถานท่ีน าชม ควรเป็นเส้นทางวงรอบ เพื่อใหน้กัท่องเทียวไดเ้ห็นจริง 
2. หากมีมุมสาธิตได ้ควรจดัเจา้หนา้ท่ีเตรียมสาธิตใหช้ม 

 3. มีมคัคุเทศกน์ าชมสวน สามารถอธิบายไดดี้เท่ากบั หรือดีกวา่เจา้ของสวน 
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4. จดัมุมสถานท่ีพกัผอ่น จดัมุมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑ์
ของท่ีระลึก ทั้งของในสวนและของเพื่อนบา้นใกลเ้คียง พร้อมติดราคาใหช้ดัเจน 

5. จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีทิ้งขยะ 
6. มีการจดัหอ้งสุขาท่ีสะอาดแนวทางการเตรียมตวัไปท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ไดเ้สนอแนวทางการด าเนินงานการส ารวจแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรพร้อมบริการวธีิการด าเนินงาน 
1. เลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ี กองวางแผนโครงการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ท าการศึกษาและส ารวจวา่มีศกัยภาพ 3 ระดบั คือ A = ระดบัดีมาก B = ระดบัดี C = ระดบัปานกลาง 
โดยพิจารณาจากความพร้อมของพื้นท่ี และความพร้อมการบริการนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

2. ส่งแบบสอบถามถึงแหล่งท่ีมีศกัยภาพตามขอ้ 1. เพื่อประเมินเบ้ืองตน้ก่อนออก
ส ารวจ 

3. ออกส ารวจพื้นท่ี สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ และท าแผนท่ีเดินทางในพื้นท่ีท่ีมีการตอบรับ 
4. จดัท าตน้ฉบบัภาษาไทย / องักฤษ และด าเนินการจดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่หลกัเกณฑ์

การพิจารณาความพร้อมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรพร้อมบริการท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี                        
มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความพร้อมในการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1. พื้นท่ีมีการจดัเส้นทางน าชมในพื้นท่ี โดยจดัพื้นท่ีใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมแยกจากพื้นท่ี
เกษตรจริง 

2. มีพื้นท่ี / โรงเรียนคดัแยกและบรรจุผลิตภณัฑท์างการเกษตร  
 3. มีสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตรสด / แปรรูป พร้อมติดป้ายราคาชดัเจน 

4. มีวทิยากรบรรยาย 
5. มีป้ายส่ือความหมาย 
6. มีเอกสารเผยแพร่ 
7. ยนิดีรับบริการนกัท่องเท่ียวเม่ือมีการแจง้วนั / เวลาล่วงหนา้ 
8. ก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียว ราคาค่าชมสถานท่ี และค่าบริการอ่ืน ๆ (มีใบเสร็จรับเงิน 

หรือหลกัฐานการรับเงินมอบให้)                        
9. เปิดบริการทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
10. จดัอาหารพื้นบา้น น ้าด่ืม เคร่ืองด่ืมจ าพวกพืชสมุนไพร / น ้าผลไม ้บริการ 
11. มีบริเวณท่ีจอดรถ 
12. มีหอ้งสุขาบริการ 
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       2.2.6  ความเป็นมาของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร   
 ส านกัพฒันาเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร (2541) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรคือ  การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตรวนเกษตร สวน
สมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตวเ์ล้ียง แหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าต่าง ๆ สถานท่ีราชการตลอดจน
สถาบนัการศึกษาท่ีมีงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรท่ีทนัสมยัฯลฯ เพื่อช่ืน
ชมความสวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลกัษณะต่าง ๆไดค้วามรู้
ไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื้นฐานความรับผดิชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของ
สถานท่ีนั้น       

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร             
วา่เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดท้ั้งความเพลิดเพลิน และความรู้น ากลบัไปประยุกตใ์ชห้รือประกอบอาชีพ
ไดเ้หนืออ่ืนใดคือการไดห้วนกลบัไปคน้หาเรียนรู้เขา้ใจภาคภูมิใจกบัอาชีพเกษตรกรรมรากฐานของ
แผ่นดินไทยท่ีเป่ียมไปด้วยคุณค่าภายใต้แนวคิดปรัชญา องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
เกษตรกรไทยไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวชนบท ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณี
รูปแบบกิจกรรมและการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ทั้งวิถีดั้ งเดิมจนถึงการใช้
เทคโนโลยขีั้นสูงท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีบริหารจดัการโดยเกษตรกรหรือชุมชน
ได้รับความประทับใจท่ี เกิดจากการได้ชมชิมซ้ือผลิตภัณฑ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ก่อให้เกิดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์แก่ผูม้าท่องเท่ียวทั้งยงัส่งผลให้เกิดรายได้แก่ชุมชน                
จากการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภณัฑแ์ปรรูป ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 
การคิดคน้น าเอาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในประเทศมาจดักิจกรรม จดัรูปแบบทางการ
ท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเท่ียวเพื่อขยายเส้นทางการท่องเท่ียว
และกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน  
       2.2.7  รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร     

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีได้ทั้ งความเพลิดเพลิน               
และความรู้น ากลบัไปประยุกตใ์ชห้รือประกอบอาชีพไดเ้หนืออ่ืนใดน่ีคือการไดห้วนกลบัไปคน้หา 
เรียนรู้ เขา้ใจ ภาคภูมิใจกบัอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร 
สวนสมุนไพรฟาร์มปศุสัตวแ์ละสัตวเ์ล้ียงแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าต่างๆสถานท่ีราชการตลอดจน
สถาบนัการศึกษาท่ีมีงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรท่ีทนัสมยัเพื่อช่ืนชม
ความสวยงามความส าเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลกัษณะต่าง ๆ ไดค้วามรู้ได้
ประสบการณ์ใหม่ๆบนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีนั้นการคิดคน้น าเอาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในประเทศ จดักิจกรรม จดัรูปแบบ
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ทางการท่องเท่ียวเพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเท่ียว เพื่อขยายเส้นทางการ
ท่องเท่ียวและกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินผูป้ระกอบการนั้น การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการส่งเสริม
การหารายไดเ้ขา้ประเทศมีการส่งเสริมโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยโดยรวมเอาการท่องเท่ียว 
(รายไดอ้นัดบั1) และการเกษตร (รายไดอ้นัดบั2) เขา้ดว้ยกนั ผลท่ีไดคื้อนกัท่องเท่ียวไดท้ั้งเท่ียวและชม
ผลผลิตทางเกษตรตลอดจนถึงการเรียนวฒันธรรมของชาวบา้นในพื้นนั้น (อติเทพ เลขยนั, 2552) 
       2.2.8  ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร   

ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมท่ีจะให้บริการนกัท่องเท่ียวหลาย
กิจกรรมแลว้แต่สภาพจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่ง ไดแ้ก่                       

1) ประเภทนักท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมระยะสั้ น ได้แก่ การเข้าชมสวนเกษตร โดย
นกัท่องเท่ียวอาจเก็บผลผลิตในสวนหรือซ้ือผลผลิตโดยเลือกเก็บได ้และท ากิจกรรมพื้นบา้นระยะ
สั้นร่วมกบัชาวบา้น เช่นข่ีควาย นัง่เกวยีน และอ่ืน ๆ     

2) ประเภทให้นกัท่องเท่ียวพกัแรมในหมู่บา้น การให้นกัท่องเท่ียวพกัแรมในหมู่บา้น
เพื่อศึกษาและสัมผสักับชีวิตของชาวชนบทเกษตรโดยนักท่องเท่ียวจะได้รับบริการท่ีอบอุ่น 
ปลอดภยัสะดวกและสะอาด 

3) ประเภทอบรมให้ความรู้เกษตรแผนใหม่และความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นการท า
การเกษตรแผนใหม่เช่น การปลูกและการดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาจมีการให้
ใบประกาศนียบตัรดว้ย การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น เช่น การศึกษาแมลงท่ีมีประโยชน์ พืชผกั
พื้นเมืองท่ีกินได ้การท าน ้าตาลมะพร้าวและน ้าตาลโตนด ฯ ล ฯ    

4) ประเภทจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์เกษตรสินคา้หตัถกรรมพื้นบา้นของเกษตรกร
ของใช้และของท่ีระลึกต่าง ๆ ผลไมส้ด ดอกไมส้ด เมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีน่าสนใจให้นักท่องเท่ียวซ้ือ             
ไปปลูก 

5) ประเภทให้ ลู่ทางธุรกิจ ช่วงท่ีธุรกิจอ่ืน ๆ ประสบปัญหาจากธุรกิจตกต ่ าให้
นกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อหาลู่ทางในการท าธุรกิจเก่ียวกบัการเกษตรเพราะ 
เป็นธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนเร็ว การท่องเท่ียวในลักษณะน้ีนอกจากจะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้แก่
เกษตรกรแลว้ยงัเป็นหนทางท่ีช่วยภาคเอกชนท่ีรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัอีกดว้ย 
(อติเทพ เลขยนั, 2552)     
       2.2.9  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น 

จากการแบ่งรูปแบบของการท่องเท่ียวโดยองคก์ารการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ 
การท่องเท่ียวไร่องุ่นก็ถือวา่เป็นหน่ึงในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงจดัอยูใ่นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ และไดมี้การให้ค  านิยามในลกัษณะใกลเ้คียงกนัไม่วา่จะเป็น Hall et 
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al., (2000) ท่ีไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวในไร่องุ่นวา่เป็นการเยี่ยมชม ไร่องุ่น โรงผลิตไวน์องุ่น 
เทศกาลไวน์ และการแสดงไวน์เพื่อชิมไวน์องุ่น หรือรับประสบการณ์จากแหล่งปลูกองุ่น               
ท าไวน์ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้ผูม้าเยือน รวมถึง Carlsen and Charters (2006) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นไวใ้กลเ้คียงกนัวา่ เป็นการเยี่ยมชมไร่องุ่น โรงผลิตไวน์ เท่ียว
เทศกาลไวน์ และการแสดงไวน์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการสันทนาการ นอกจากน้ีแล้ว                   
ฉตัรเฉลิม องอาจธานศาล (วารสารการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551) ไดใ้ห้ความหมายของการ
ท่องเท่ียวไร่องุ่นวา่เป็นการท่องเท่ียวเพื่อจุดประสงคใ์นการชิม การบริโภค หรือซ้ือไวน์ จากแหล่ง
ผลิตโดยตรง หรือสถานท่ีใกลเ้คียง การท่องเท่ียวในลกัษณะน้ี ส่วนมากคือการเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ 
ส่วนองุ่น ภตัตาคารท่ีเสิร์ฟไวน์ชนิดพิเศษ หรือการเยี่ยมชมเทศกาลไวน์ต่าง ๆ การท่องเท่ียวเชิง
เกษตรในไร่องุ่นเป็น อุตสาหกรรมหน่ึงซ่ึงมีการเติบโตค่อนขา้งสูงในประเทศแถบยุโรป ก่อให้เกิด
การเยีย่มชมไร่องุ่นจนกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวตั้งแต่ในช่วงยุค Grand Tour และการ
เดินทางตามเส้นทางไวน์ก็ได้กลายมาเป็นการท่องเท่ียวตั้งแต่ช่วงยุคปี ค.ศ. 1920 ในประเทศ
เยอรมนี  Hall et al (2000) ไร่องุ่นหลายแห่งมีการปรับปรุงพฒันาสถานท่ีปลูกองุ่นให้กลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มมูลค่า และลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและเช่าพื้นท่ีในการจดัจ าหน่ายไวน์
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้ช่ืนชอบในการด่ืมไวน์ ไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตแห่งเกษตรกรรมไดใ้กลชิ้ด
มากยิ่งข้ึนตวัอย่างท่ีเห็นได้เด่นชัด ได้แก่ นาปาวลัเล่ย ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีในช่วงปี ค.ศ. 
1831 เป็นเพียงท่ีตั้งรกรากของชาวพื้นเมืองแต่ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ
และมีสภาพอากาศท่ีเหมาะกบัการเพาะปลูกองุ่น Robert Mondavi ไดพ้ฒันาจากแปลงองุ่นให้กลาย
มาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นทวัร์โรงผลิตไวน์มีการให้ลองชิมไวน์โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากการพบ
เห็นการให้ชิมไวน์ควบคู่ไปกบัอาการรสเลิศในประเทศฝร่ังเศส ท าให้นาปาวลัเล่ย ์ กลายเป็นท่ี
ยอมรับของนกัชิมไวน์โดยทัว่ไปโดยมีเอกลกัษณ์โดดเด่นในความเป็นเลิศของไวน์ อาหาร ศิลปะ 
และไลฟ์สไตล์ มีรีสอร์ทระดับ 5 ดาวสามารถรองรับนักท่องเท่ียวในแต่ละปีได้จ  านวนมาก                  
(สุทธิศกัด์ิ สุจริตานนท,์ 2550)   

กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวสวนเกษตรในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นการเท่ียวเยี่ยมชม
ความงดงาม การพกัผ่อนหย่อนใจ การหาประสบการณ์ ท่ีมีความหลากหลายของแต่ละแหล่ง                 
ท่ีเจา้ของสวนเกษตรจดัเตรียมไว  ้ ชมและดูความส าเร็จ ช่ืนชมกบัผลิตผลในไร่ ในสวน ในฟาร์ม  
เจา้ของสวนใหก้ารตอ้นรับผูไ้ปเยีย่มเยือน น าชมกิจการ สร้างกิจกรรม สร้างแหล่งเรียนรู้ อธิบายให้
ทราบถึงปัญหา การแกไ้ขปัญหา การถนอมเล้ียงดู จนกระทัง่ไดรั้บความส าเร็จและส่งออกไปขาย 
ในท านองเดียวกนัเจา้ของสวน เจา้ของฟาร์ม ก็จะมีความภาคภูมิใจท่ีมีคนต่างถ่ินต่างอาชีพมาสนใจ 
เขาเหล่านั้นยินดีท่ีจะตอ้นรับอยา่งมีอธัยาศยัไมตรี สวนเกษตรสวนผลไมน้บัเป็นทรัพยากรทางการ
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ท่องเท่ียวเชิงเกตษรประเภทหน่ึงท่ีจดัวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีเกษตรกรเป็นผูส้ร้างข้ึน
เรียกวา่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 
2.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
       2.3.1  ความส าคญัของการศึกษาความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นเป้าหมายหลกัของการตลาด Kotlerand  Armstrong (2004) 
ช้ีให้เห็นวา่หวัใจหลกัของการตลาดคือ การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท าให้ลูกคา้
เกิดความพอใจสูงสุด ดงันั้น ความพึงพอใจของลูกคา้จึงกลายเป็นหวัขอ้ ส าคญัท่ีนกัการตลาดและ
นกัวชิาการใหค้วามสนใจและไดท้  าการวิจยักนัมาอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ระยะเวลาประมาณกวา่ 20 
ปีมาแลว้ ความพึงพอใจจดัได้วา่เป็นทฤษฎีหน่ึงในทฤษฎีของพฤติ กรรมผูบ้ริโภคภายใตห้ลกัการ
ตลาดในภาพกวา้งในส่วนของทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี ความพึงพอใจมีบทบาทส าคญัใน
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมหลงัการ ซ้ือ (Post Purchase 
Behaviour) โดยท่ี Kotler and Armstrong (2004) ไดอ้ธิบายวา่กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
หรือบริการของผูบ้ริโภคนั้นจะเร่ิมตั้งแต่การท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมตระหนักถึงความจ าเป็นและมีความ
ต้องการก่อนท่ีจะเร่ิมเสาะหาข้อมูลของแต่ละแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการนั้น
หลังจากนั้นผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินแต่ละทางเลือกหรือแต่ละสินค้า และบริการแล้วจึง
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตนคิดว่าจะตอบสนองต่อความตอ้งการไดดี้ และคุม้ค่าท่ีสุดหลงัจากได้
เลือกซ้ือ และบริโภคแลว้ พฤติกรรมต่อมาของลูกคา้คือการเกิดของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
กบัสินคา้หรือบริการท่ีตนได้ เลือกซ้ือ ซ่ึงระดบัของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติ กรรมอ่ืน ๆ ต่อไปอีก เช่น ซ้ือซ ้ า ไม่ซ้ืออีก บอกต่อไปยงัผูอ่ื้น หรือร้องเรียนในกรณี 
ท่ีมีระดบัความไม่พอใจสูง    
       2.3.2  ความหมายของความพึงพอใจ     

(Maslow1970) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ ท่ีพอใจหรือท่ีประทบัใจของ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บโดยส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ
บุคคลทุกคนมีความตอ้งการหลายส่ิงหลายอยา่ง และมีความตอ้งการหลายระดบั ซ่ึงหากไดรั้บการ
ตอบสนองก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ การจดัการเรียนรู้ใด ๆ ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ 
การเรียนรู้นั้นจะตอ้งสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ทฤษฏีเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจ ท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ีทฤษฏีล าดบัชั้นของความตอ้งการ Maslow (Needs-Herarchy Theory) 
เป็นทฤษฏีหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
มนุษย ์ดงัน้ี 
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1. ลกัษณะความตอ้งการของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
    1.1 ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไปตามล าดบัชั้นความส าคญั โดยเร่ิมระดบัความ

ตอ้งการขั้นสูงสุด 
                        1.2 มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอเม่ือความตอ้งการอย่างหน่ึงไดรั้บการตอบสนอง
แลว้ก็มีความ 
ตอ้งการส่ิงใหม่เขา้มาแทนท่ี 
                      1.3 เ ม่ือความต้องการในระดับหน่ึงได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่จูงให้เกิด
พฤติกรรมต่อส่ิงนั้น แต่จะมีความตอ้งการอยู่ในระดบัสูงเขา้มาแทน และเป็นแรงจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมนั้น 
                    1.4 ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน อาศยัซ่ึงกนัและกนั มีลกัษณะควบคู่ คือ เม่ือความตอ้งการ
อยา่งหน่ึงยงัไม่หมดส้ินไป ก็จะมีความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนมา 

2. ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
                   2.1 ความตอ้งการพื้นฐานทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการ
เบ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อดของชีวิต เช่น ความตอ้งการ อาหาร น ้ า อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค   
ท่ีอยูอ่าศยั และความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
คนก็ต่อเม่ือความตอ้งการทั้งหมดของคนยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

          2.2 ความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั (Security Needs) เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการ
ความมัน่คงปลอดภยั ในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้และความอบอุ่นใจ 

         2.3 ความตอ้งการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะ
เขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน 

         2.4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่องหรือมีช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความ
ตอ้งการระดบัสูงไดแ้ก่ ความตอ้งการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ
ความเป็นอิสรภาพและเสรี และการเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทั้งหลาย 

          2.5 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการระดบัสูงของมนุษย  ์ส่วนมากจะเป็นการนึกอยากจะเป็น อยากจะไดต้ามความคิดเห็น
ของตวัเอง แต่ไม่สามารถแสวงหาได ้ 

ดิเรก ฤกษส์าหร่าย (อา้งถึงในส านกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2538) กล่าววา่
ทศันคติหรือความรู้สึกในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปเป็นความพึง
พอใจในการปฏิบติัต่อส่ิงนั้น โดยท่ีบุคคลจะมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐาน โดยมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ 
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       2.3.2  ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ    
ปราณี คูเจริญไพศาลและนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) กล่าววา่ ในธุรกิจบริการ ความพึง

พอใจของลูกคา้มกัจะไดรั้บอิทธิพลจากคุณภาพของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานให้บริการและ
ลูกคา้ เช่น พนกังานสุภาพและให้เกียรติลูกคา้ พนกังานแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีอบอุ่น พนกังาน
ให้ความเป็นมิตร พนกังานให้ความเอาใจใส่และยอมให้เวลาเพื่อท าความรู้จกัลูกคา้ซ่ึงหมายถึง 
ท่าทางและท่าทีของพนักงานบริการท่ีแสดงต่อลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจของ
ลูกคา้และพฤติกรรมการเป็นลูกค้าประจ า ดังนั้น ความพึงพอใจมีความส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนด
คุณลกัษณะของการบริการ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานบริการจ าเป็นตอ้งส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการและลกัษณะของการน าเสนอบริการท่ีลูกคา้ช่ืนชอบเพราะขอ้มูล
ดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกความคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณสมบติัของการบริการ             
ท่ีลูกคา้ตอ้งการและวธีิการตอบสนองความตอ้งการแต่ละอยา่งในลกัษณะท่ีลูกคา้ปรารถนา  ซ่ึงเป็น
ผลดีต่อผูใ้ห้บริการในอนัท่ีจะตระหนักถึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการและตอบสนองบริการ                     
ท่ีตรงกบัลกัษณะและรูปแบบท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวไ้ดจ้ริง และความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวั
แปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการหากกิจการโดยน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรง
กบัความตอ้งการความคาดหวงัของลูกคา้ยอ่มส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น 
       2.3.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

มีปัจจยัส าคญั ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ผลิตภณัฑ์บริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บบริการท่ีมี

ลกัษณะคุณภาพ และระดบัการให้บริการตรงกบัความตอ้งการ ความเอาใจใส่ขององค์กรในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีลูกค้าตอ้งการใช้ในชีวิตประจ าวนั 
วิธีการใช้หรือสถานการณ์ท่ีลูกคา้ หรือบริการแต่ละอยา่ง และค านึงถึงคุณภาพของการน าเสนอ
บริการเป็นส่วนส าคญั ในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยูก่บัราคาค่าบริการท่ีผูรั้บบริการ
ยอมรับหรือพิจารณา เหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการตามความเต็มท่ีจะจ่าย (Willingness to 
Pay) ของผูรั้บบริการ ทั้งน้ีเจตคติของผูรั้บบริการท่ีมีต่อราคาบริการกบัคุณภาพของการบริการแต่ละ
บุคคลอาจแตกต่างกนัออกไป 

3. สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือลูกคา้มีความตอ้งการยอ่มก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้งและการกระจายสถานท่ีบริการให้ทัว่ถึง เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้จึงเป็นเร่ืองส าคญั 
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4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนจากการไดย้ินขอ้มูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือท่ีมี
อยูก่็จะรู้สึกดีกบับริการดงักล่าวอนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการบริการตามมาได ้

5. ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ / ผูบ้ริหารการบริการและผูป้ฏิบติังานบริการ ลว้นเป็น
บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบติังานการบริการให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทั้ งส้ิน 
ผู้บริหารการบริการท่ีวางนโยบายการบริการ โดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก                    
ยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจไดง่้าย 

6. สภาพแวดลอ้มของดา้นการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการ                    
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้มกัจะช่ืนชมสภาพแวดลอ้มของการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกแบบอาคารสถานท่ีความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน 
การจดัแบ่งพื้นท่ี เป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวสัดุเคร่ืองใชใ้นงานบริการ 

7. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคญั    
ในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ประสิทธิภาพของการจดัระบบการบริการ ส่งผลให้การ
ปฏิบติังานบริการแก่ลูกคา้ มีความคล่องตวัและสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง              
มีคุณภาพ (สาทิตย ์จีนาภกัด์ิ, 2550) 
       2.3.4  องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 

จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2543) แบ่งองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการออกเป็น 
2 ประการดงัน้ี 

1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ  ผู ้รับบริการจะรับรู้                      
วา่ผลิตภณัฑ์บริการท่ีไดรั้บ มีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควร
จะเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น แขกท่ีเขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในห้องท่ีจองไว  ้ ลูกคา้ท่ีเขา้ไปใน
ภตัตาคารจะไดรั้บอาหารตามท่ีสั่ง ผูโ้ดยสารจะสามารถเดินทางจาก ท่ีหน่ึงไปสู่จุดหมายปลายทาง
หน่ึงหรือลูกคา้ธนาคารจะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นสินเช่ือ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลิตภณัฑ์บริการ               
ท่ีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บ ตามลกัษณะของการบริการแต่ละประเภท ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ ในส่ิง ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ  ผูรั้บบริการจะรับรู้                   
วา่วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
ไม่วา่จะเป็นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตามบทบาท
หนา้ท่ีและปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใ้หบ้ริการต่อผูรั้บบริการในดา้นความรับผิดชอบ
ต่องานการใชภ้าษาส่ือความหมายและการปฏิบติัตนในการใหบ้ริการ เช่น พนกังานโรงแรมตอ้นรับ
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แขกด้วยอธัยาศยัไมตรีจิตอนัดีและช่วยเหลือแขกเร่ืองสัมภาระ พนักงานเสิร์ฟอาหารรับค าสั่ง
อาหารดว้ยความสุภาพเป็นกนัเอง พนกังานธนาคารช่วยช้ีแจงระเบียบขอ้บงัคบัการยื่นขอสินเช่ือ
ดว้ยความเอาใจใส่ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวกบัการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ดว้ยไมตรีจิตของ
การบริการท่ีแทจ้ริง 
       2.3.5  การวดัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเกิดข้ึนหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบกบัระดบั
ความรู้สึกของนกัเรียน ดงันั้น ในการวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้ กระท าไดห้ลายวิธี ต่อไปน้ี
(สาโรจน ์ไสยสมบติั, 2534 )     
 1. การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึง 

2. การสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัเทคนิค และความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ี
จะจูงใจใหผู้ต้อบค าถามตามขอ้เทจ็จริง 

3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการปฏิบติักิจกรรม ขณะปฏิบติักิจกรรม
และหลงัการปฏิบติักิจกรรมจะเห็นไดว้า่การวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถท่ีจะวดัไดห้ลาย
วิธีทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ สะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวดัดว้ย
จึงจะส่งผลใหก้ารวดันั้นมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 

ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่าการวดัความพึงพอใจนั้นสามารถท าได้หลายวิธี
ดงัน้ี                                                                                                                                                   

  1) การใชแ้บบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นลกัษณะ
ก าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระค าถามดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ                                                            

2) การสัมภาษณ์เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจทางตรงซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดี
จึงไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง       

3) การสังเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่วา่จะแสดงออกจากการพดูจากริยาท่าทางวธีิน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงัและสังเกตอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน                                                       

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ
ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัเหล่านั้นสามารถสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ได้เหมาะสมและเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบติัในกิจกรรมนั้น                   
เราสามารถวดัความพึงพอใจของบุคคลจากการวดัทศันคติโดยออ้มโดยวดัความคิดเห็นของบุคคล
เหล่านั้นแทน  
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นปภา พิสิฐมุกด, (2551) ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้ท างาน
ส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการบริการ นอกจากผูบ้ริหารจะด าเนินการท่ีจะท าให้
ผูท้  างานเกิดความพึงพอใจในการท างานแลว้ยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการท่ีจะท าให้ผูม้าใชบ้ริการ
เกิดความพึงพอใจดว้ยเพราะความเจริญกา้วหน้าของงานบริการปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงเป็น
ตวับ่งช้ีก็คือ จ านวนผูม้าใช้บริการ ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญท่ีฉลาดจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึง
ปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งผูป้ฏิบติังานและผูม้าใชบ้ริการ  
 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคล หรือลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมา
จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการท างานหรือประสิทธิภาพสินคา้กบัความคาดหวงั
ของลูกคา้คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีจะ
ท าให้เกิดความสุขถ้าผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการต ่ากว่าความคาดหวงัท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจ แต่ถ้าระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัก็ท าให้เกิดความพึง
พอใจดงันั้นความพึงพอใจจึงมีความส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดคุณลักษณะของการบริการทั้งของ
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานบริการ 

                                                                             
2.4  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบริการ     
       2.4.1  ความหมายของการบริการ 

Kotler and Armstrong (2002) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การบริการ หมายถึง ผลิตภณัฑ ์
รูปแบบหน่ึง ท่ีเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีเสนอขาย เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
และไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นเจา้ของต่อส่ิงใด และอาจหมายความถึง กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมซ่ึง
อาจอยูใ่นสภาพท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน และเกิดข้ึนขณะท่ีผูใ้ห้บริการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้หรือ 
ผูใ้ห้บริการมีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบของการบริการ ซ่ึงจดัเตรียมไวเ้พื่อแกปั้ญหาหรือสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ี Gronroos (1990, อ้างถึงใน นุชจรินทร์ เทียบเพลีย, 2550) ได้ให้นิยามไว ้
นอกจากน้ีแลว้ Lovelock and Wright (2003) ยงัไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การบริการ คือ ปฏิกิริยา 
หรือการปฏิบติังานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้กบัฝ่ายอ่ืน แมว้า่กระบวนการอาจผกูพนักบัตวัสินคา้ก็ตาม 
แต่ปฏิบติัการเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่สามารถครอบครองได ้ เป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหาคุณประโยชน์ให้แก่ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่ง อนัเป็น
ผลมาจากการท่ีผูรั้บบริการหรือผูแ้ทนนาเอาความเปล่ียนแปลงมาให้  
       2.4.2  ลกัษณะของการบริการ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้จ  าแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการไว ้                     
5 ประการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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1) บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) การบริการไม่สามารถใชป้ระสาทสัมผสั
ทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น การรับรู้รสชาติ ความรู้สึก การไดย้ิน และการไดก้ล่ินในการประเมินผล
งานบริการได ้แต่จะสามารถรับรู้วา่บริการนั้นดีหรือไม่ก็ต่อเม่ือไดรั้บบริการนั้น ๆ แลว้ ในขณะท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถมองเห็น จบัตอ้ง หรือพิจารณาคุณสมบติัของสินคา้ไดก่้อนการซ้ือ เน่ืองจากสินคา้
จะมีตวัตนและคุณสมบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริโภครับทราบขอ้มูลจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได ้จึง
ท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน และง่ายกวา่การตดัสินใจซ้ือบริการ  

2) บริการไม่สามารถแบ่งแยกได ้ (Inseparability) การบริการมีการผลิตและบริโภค               
ในเวลาเดียวกนั ไม่สามารถแบ่งแยกบริการจากผูใ้ชบ้ริการได ้ ไม่วา่ผูใ้ห้บริการจะเป็นบุคคลหรือ
เคร่ืองจกัรก็ตาม ดงันั้นจึงเป็นขอ้จ ากดัในดา้นผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลและขอ้จ ากดัดา้นเวลา ซ่ึงท า
ให้สามารถให้บริการได้เพียงคร้ังละ 1 ราย พนักงานผูใ้ห้บริการ 1 คน จึงไม่สามารถให้บริการ               
แก่ลูกคา้หลาย ๆ รายในเวลาเดียวกนัได้ ในขณะท่ีสินค้าสามารถแยกกระบวนการผลิต การจดั
จ าหน่าย การซ้ือ และการบริโภคออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน สามารถผลิตไดค้ร้ังละจ านวนมาก   
และสามารถแบ่งแยกออกเป็นหน่วยยอ่ยและขายใหผู้บ้ริโภคไดพ้ร้อมกนัหลาย ๆ ราย  

3) บริการมีความไม่แน่นอน (Variability) การผลิตสินคา้อาศยัปัจจยัส าคญัคือ วตัถุดิบ 
เคร่ืองจกัร และกระบวนการผลิตท่ีสามารถเตรียมพร้อม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินคา้
ไดง่้ายกวา่ แต่ปัจจยัส าคญัในการใหบ้ริการไม่ไดมี้เพียงวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร หรือกระบวนการบริการ
ท่ีเหมือนกนัเท่านั้น แต่อยูท่ี่ส่วนบริการ และเกิดข้ึนเฉพาะสถานการณ์เดียวเท่านั้น คือ เม่ือให้และ
รับบริการในเวลาเดียวกนั ถึงแมจ้ะมีการวางแผนกระบวนการให้บริการไวล่้วงหนา้ แต่บริการส่วน
ใหญ่เก่ียวขอ้งกบับุคคล  

4) บริการทามาตรฐานไดย้าก (Heterogeneous) การผลิตสินคา้สามารถจดัทามาตรฐาน
ไดช้ดัเจนทั้งรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณ ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์ในการผลิต ควบคุม และตรวจสอบได ้
เน่ืองจากสามารถก าหนดปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตไดช้ดัเจนมากกวา่ ในขณะท่ี
การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการให้บริการเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการ
บริการเกิดความสะดวกและดูมีตวัตนเท่านั้น โดยปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยในการให้บริการคือ คน และ
คุณภาพการใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัทกัษะ ความสามารถ และอธัยาศยัของผูใ้หบ้ริการแต่ละคน ซ่ึงท าให้
ผูใ้หบ้ริการท่ีมีฝีมือ ประสบความส าเร็จไดเ้ฉพาะบุคคลเท่านั้น ส่งผลให้การแข่งขนัดา้นการบริการ
ท าไดย้ากกว่า เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ รวมถึงการพยายามพฒันาคุณภาพของ
บุคลากรใหเ้ท่าเทียม และการขยายศกัยภาพในการให้บริการ เน่ืองจากการสร้างมาตรฐานโดยอาศยั
การจดัการคนใหมี้มาตรฐานเดียวกนัเป็นเร่ืองยาก  
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5) บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้ (Perishability) การบริการสามารถผลิตไดเ้พียงคร้ังละ
หน่ึงหน่วย และเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือเกิดการซ้ือและรับบริการในขณะเดียวกนั แต่ความตอ้งการซ้ือ
ส่วนใหญ่จะไม่ตรงกนักบัความตอ้งการขาย จึงทาให้เกิดการบริการท่ีไม่พอเพียง เกิดการสูญเสีย
โอกาสกบัลูกคา้รายอ่ืนๆ ท่ีผูใ้หบ้ริการไม่สามารถใหบ้ริการได ้และเกิดความสูญเปล่ากบัพนกังานท่ี
ตอ้งอยวูา่ง ๆ ในขณะท่ีลูกคา้นอ้ย ในขณะท่ีธุรกิจผูผ้ลิตสินคา้สามารถท าการคาดคะเนล่วงหนา้และ
ท าการผลิตเก็บไวเ้พื่อรองรับปริมาณความต้องการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ แต่การบริการ                   
ไม่สามารถท าได ้ นกัการตลาดจะสามารถออกแบบโปรแกรมทางการตลาดให้สามารถรองรับกบั
ลกัษณะเฉพาะดา้นของบริการได ้หากทราบถึงความแตกต่างระหวา่งบริการและส้ินคา้ดงักล่าว  
       2.4.3  พื้นฐานสู่ความส าเร็จของการบริการท่ีมีคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , (2542) การจัดระบบการบริการให้มีคุณภาพ
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั 7 ประการ ดงัน้ี  

1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Satisfaction) การให้บริการท่ีดีตอ้งมีเป้าหมายอยูท่ี่
ผูรั้บบริการหรือลูกคา้เป็นหลกัส าคญั โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งพยายาม
กระท าอย่างใดอย่างหน่ึงให้ผู ้รับบริการเกิดความพึงพอใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพราะ
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายของการรับบริการและคาดหวงัให้มีการตอบสนองความตอ้งการนั้น
หากผูใ้ห้บริการ (ผูบ้ริหารการบริการและผูท่ี้ปฏิบติังานบริการ) สามารถรู้เท่าทนัหรือรับรู้ความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการและสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีสนองการบริการไดต้รงกนัพอดี ผูรั้บบริการ
ยอ่มเกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่อการบริการดงักล่าว  

2. ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Expectation) เม่ือผูรั้บบริการมาติดต่อกบัองคก์รหรือ
ธุรกิจบริการใด ๆ ก็มกัจะคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงผูใ้ห้บริการจาเป็นท่ี
จะตอ้งรับรู้และเรียนรู้เก่ียวกบัความคาดหวงัพื้นฐานและรู้จกัส ารวจความคาดหวงั เฉพาะของ
ผูรั้บบริการ เพื่อสนองบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงั ซ่ึงจะทาใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ หรือ
อาจเกิดความประทับใจข้ึนได้หากการบริการนั้นเกินความคาดหวงัท่ีมีอยู่ เป็นท่ียอมรับว่า
ผูรั้บบริการมกัจะคาดหวงัการบริการท่ีรวดเร็วทนัใจมีประสิทธิภาพและแสดงออกด้วยอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดีงาม ทั้งน้ี ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัไวน้ั้นจะแตกต่างผนัแปรไปตามลกัษณะของงานบริการ โดย
มีรายละเอียดดงัท่ี Christopher Vandermerve and Lewis อา้งถึงใน อินทิรา จนัทรัฐ (2552) ไดใ้ห้
ความเห็นไวว้า่ 

1. ความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อสินคา้และบริการจะมีความแตกต่างกนัไปตาม
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  

2. ความคาดหวงัของผูรั้บบริการจะมีความแตกต่างกนัในกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกนั  
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3. ความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อการบริการจะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์                   
ซ่ึงไดแ้ก่การรับบริการจากผูใ้หบ้ริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือในอุตสาหกรรมท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัในกรณีท่ีลูกคา้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการมาก่อน ส าหรับกรณีท่ีลูกคา้ไม่
เคยมีประสบการณ์ต่อการบริการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาก่อน ลูกคา้จะเปรียบเทียบจากความ
คาดหวงัก่อนซ้ือ (Pre-purchase Expectation) ซ่ึงจะเกิดจากปัจจยัดา้นต่าง ๆ เช่น การบอกปากต่อ
ปาก การโฆษณา หรือการนาเสนอของพนกังานขาย เป็นตน้  

4. ความพร้อมในการบริการ (Readiness) ประสิทธิภาพของการบริการย่อมข้ึนอยู่กบั
ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ ภายในเวลาและดว้ยรูปแบบท่ีตอ้งการ ความ
ตอ้งการของบุคคลเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนและไม่อาจก าหนดตายตวัได ้ เพราะความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกนัตามธรรมชาติ ทั้งยงัแปรเปล่ียนไปไดทุ้กขณะตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน หน่วย
บริหารหรือธุรกิจบริการจาเป็นตอ้งตรวจสอบดูแลให้บุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ ให้มี
ความพร้อมอยูต่ลอดเวลาในอนัท่ีจะสนองบริการไดอ้ยา่งฉบัพลนัและทนัใจ ก็จะท าให้ผูรั้บบริการ
ชอบใจและรู้สึกประทบัใจ ผูใ้ห้บริการจึงจ าเป็นตอ้งมัน่ใจว่าไดเ้ตรียมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการไวพ้ร้อมสรรพท่ีจะใหบ้ริการไดท้นัทีเม่ือมีผูม้ารับบริการ  

5. ความมีคุณค่าของการบริการ (Values) คุณภาพของการให้บริการท่ีตรงไปตรงมา              
ไม่เอาเปรียบลูกคา้ดว้ยความพยายามท่ีจะท าใหลู้กคา้ชอบและถูกใจกบับริการท่ีไดรั้บ ยอ่มแสดงถึง
คุณค่าของการบริการท่ีคุม้ค่าสาหรับผูรั้บบริการ อาชีพบริการมีลกัษณะต่าง ๆ กนัและมีวิธีการ
บริการท่ีไม่เหมือนกนั คุณค่าของการบริการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการได้รับและเกิดความรู้สึก
ประทบัใจ  

6. ความสนใจต่อการบริการ (Interest) การให้ความสนใจอยา่งจริงใจต่อลูกคา้ทุกระดบั
และทุกคนอยา่งยุติธรรมหรือการให้บริการเท่าเทียมกนันบัเป็นหลกัการของการให้บริการท่ีส าคญั
ท่ีสุด ไม่ว่าลูกคา้จะเป็นใครก็ตามเขาก็ตอ้งการได้รับบริการท่ีดีดว้ยกนัทั้งส้ิน ผูใ้ห้บริการจึง 
จ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีเขา้มาติดต่อโดยเสมอภาคกนั  

7. ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) การต้อนรับลูกค้าด้วยใบหน้ายิ้มแยม้ 
แจ่มใสและท่าทีท่ีสุภาพอ่อนโยนของผูใ้หบ้ริการแสดงถึงอธัยาศยัของความเป็นมิตรและบรรยากาศ
ของการบริการท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง จะส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจ               
ต่อการบริการท่ีไดรั้บ คุณสมบติัของผูใ้ห้บริการและพฤติกรรมการบริการท่ีดีจึงเป็นปัจจยัส าคญั              
ในการให้บริการดว้ยไมตรีจิตแก่ลูกคา้ ทั้งน้ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีบุคลิกสง่างาม มีชีวิตชีวายิม้แยม้
แจ่มใส พดูจาสุภาพอ่อนโยน รู้จกัคน้หาความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีทกัษะและจิตสานึกของการ
ใหบ้ริการ  
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8. ความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานบริการ (Efficiency) ความส าเร็จของการ
บริการข้ึนอยู่กบัการบริการอย่างเป็นระบบท่ีมีขั้นตอนท่ีชัดเจน เน่ืองจากการบริการเป็นงานท่ี
เก่ียวขอ้งระหวา่งคนกบัคน การก าหนด “ปรัชญาการบริการ” หรือแผนในการให้บริการและพฒันา
กลยทุธ์การบริการเพื่อใหก้ารบริการมีคุณภาพสม ่าเสมอ ยอ่มแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
บริการ ซ่ึงเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์วิจยัความตอ้งการปฏิกิริยาตอบสนองและความประทบัใจของ
ผูรั้บบริการ นามาก าหนดเป้าหมายของการบริการ รวมทั้งรูปแบบและปัจจยัพื้นฐานของการบริการ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยใหค้วามส าคญักบับุคลากรท่ีปฏิบติังานบริการทุก
ฝ่าย ซ่ึงมีบทบาทรับผิดชอบงานบริการท่ีตนเองถนดัและมีอ านาจในการตดัสินใจขณะปฏิบติังาน
การตรวจสอบและปรับปรุงการดาเนินงานบริการอย่างสม ่าเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์และความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรผูป้ฏิบติังานบริการให้สามารถปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีไดม้าตรฐานคุณภาพของงานบริการอยา่งสม ่าเสมอ 

สุนนัท ์บุญวโรดม (2543) ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัการบริการหรือการให้บริการไดมี้
ผูใ้หแ้นวคิดไว ้ดงัน้ี  กล่าววา่ “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือชุดของกิจกรรมหลายอยา่งท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ Gronroos (1990) ไดข้ยายความวา่ บริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือกิจกรรมหลายอยา่งท่ีมี
ลกัษณะจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปไม่จ  าเป็นตอ้งทุกกรณีท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้
กบัพนกังานบริการหรือลูกคา้กบับริษทัผลิตสินคา้หรือลูกคา้กบัระบบของการให้บริการท่ีไดจ้ดัไว้
เพื่อช่วยผอ่นคลายปัญหาของลูกคา้ Stanton (1981) ไดข้ยายความใหช้ดัเจนยิ่งข้ึนในความหมายท่ีวา่
การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความ
พึงพอใจดา้นลกัษณะเฉพาะตวัของมนัเองท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่จาเป็นตอ้งรวมอยูก่บัการขายสินคา้
หรือบริการใด การให้บริการอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้หรือไม่ใช้สินคา้ท่ีมีตวัตนแต่ไม่ได้แสดง
ความเป็นเจา้ของสินคา้นั้น  

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540) กล่าวว่า งานบริการคืองานท่ีไม่มีตวัตนสัมผสัไม่ได้ แต่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคไดจ้ากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าการบริการคือ 
กิจกรรมหรืองานท่ีไม่มีตวัตนและสัมผสัไม่ไดแ้ต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้ซ่ึง
สินคา้เก่ียวกบับริการมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป คือ การตดัสินใจซ้ือบริการจะข้ึนอยู่กบั
ความไวว้างใจของลูกคา้เป็นสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้การผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัไม่สามารถก าหนดไดแ้น่นอนเก็บรักษาสินคา้ไวไ้ม่ไดแ้ละไม่สามารถ
แสดงความเป็นเจา้ของ 
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       2.4.4  แนวความคิดดา้นคุณสมบติัของผูท้  างานบริการ   
สมิต สัชฌุกร (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณสมบติั คือ ลกัษณะประจ าตวั ซ่ึงบุคคลตอ้งมี

ก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงสิทธิหรือต าแหน่งการพิจารณาว่าผูใ้ดมีคุณสมบติัเหมาะสมกบังานใด หมายถึง  
จะท างานไดดี้ในหนา้ท่ีอะไรอาจพิจารณาจากลกัษณะประจาตวัของผูน้ั้น ลกัษณะประจ าตวัของผูท่ี้
จะทางานบริการไดดี้อาจพิจารณาจากองคป์ระกอบส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่                      

1) คุณลกัษณะ หมายถึง ส่ิงท่ีช้ีให้เห็นความดีอาจเป็นส่ิงซ่ึงปรากฏให้เห็นจากภายนอก 
เช่น ร่างกาย รูปร่าง เป็นตน้ หรืออาจเป็นส่ิงซ่ึงมีอยู่ภายใน เช่น จิตอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด 
คุณลักษณะท่ีดีย่อมน ามาซ่ึงผลดีซ่ึงเป็นลักษณะประจ าตวัท่ีถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีต้องมีเพื่อให้เกิด
คุณสมบติัครบถว้น                                                   

2) พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก โดยทัว่ไปจะเห็นได้
จากการกระท าของบุคคลผูใ้ดมีความคิดและความรู้สึกท่ีดีก็จะมีการกระท าท่ีดี พฤติกรรมท่ีดีย่อม
น ามาซ่ึงผลดีจึงนบัเป็นลกัษณะประจ าตวัท่ีถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีเพื่อให้เกิดคุณสมบติัเช่นเดียวกบั
คุณลกัษณะดงัไดก้ล่าวมาแลว้     
       2.4.5  คุณสมบติัของผูท่ี้จะท าการบริการท่ีดี   

สมิต สัชฌุกร (2543 ) ไดส้รุปคุณสมบติัของผูท่ี้จะท างานบริการไวด้งัน้ี   
1) มีจิตใจรักงานบริการ   คนเราจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดด้วยความสมคัรใจทุ่มเทแรงกาย

แรงใจใหแ้ก่ส่ิงนั้น  ยอ่มเกิดจากความมีใจรักเป็นทุนเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีเราให้เวลาให้ความ
เอาใจใส่สนใจกบังานอดิเรก  ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหนังสือ  งานปลูกตน้ไม ้หรืองานเก็บสะสม
ส่ิงของหายาก จึงตอ้งใชค้วามมุ่งมัน่มานะเพียรพยายามเป็นพิเศษมากกวา่งานปกติในหนา้ท่ีประจ า 
ซ่ึงเป็นงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าไม่ไดเ้กิดจากความสมคัรใจ เวน้เสียแต่งานในหนา้ท่ีเป็นงานท่ี
เรารักเราชอบเราถนัดเราก็จะเกิดความสมัครใจท า  ซ่ึงจะเป็นผลให้เราเอาใจใส่ต่องานนั้ น                       
งานบริการก็เช่นกนัผูซ่ึ้งจะท าไดดี้จะตอ้งมีใจรักและชอบงานบริการ     

2) มีความรู้ในงานท่ีจะบริการงานบริการตอ้งการความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์เป็นส่ิง
ส าคญัดงันั้นผูซ่ึ้งจะท างานบริการในเร่ืองใดจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีตนจะตอ้ง
ให้บริการอย่างถูกตอ้งแทจ้ริงมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความผิดพลาดตกหล่นเสียหายแก่งานบริการ
นั้นๆไดผู้ท่ี้จะท างานบริการในแต่ละงานจึงตอ้งขวนขวายหาความรู้ในงานเฉพาะนั้นให้รู้แจง้รู้จริง
อยา่งถ่องแทเ้พื่อใหมี้คุณลกัษณะเพียงพอแก่การเป็นผูใ้หบ้ริการในงานท่ีตนรับผดิชอบ 

3) มีความรู้ในตวัสินคา้หรือบริการ เหตุผลท่ีวา่ผูท้  างานบริการจ าเป็นตอ้งรู้ในตวัสินคา้
หรือบริการท่ีตนจะเป็นผูใ้หบ้ริการเพราะการใหค้วามรู้และสารสนเทศเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ
เป็นส่วนส าคญัของงานบริการและเป็นงานบริการขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนจะตอ้งท าในแต่ละหนา้ท่ีหาก
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ผูท้  างานบริการไม่มีความรู้ในตวัสินคา้และบริการแลว้ก็ไม่สามารถจะอธิบายหรือให้ค  าช้ีแจงเป็น
การช่วยเหลือแก่ผูรั้บบริการได ้  

กล่าวโดยสรุปการบริการคือกิจกรรมหน่ึงหรือกิจกรรมหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือ
ผลประโยชน์ใดๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจดา้นลกัษณะเฉพาะตวั
ของมนัเองท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่จ  าเป็นตอ้งรวมอยูก่บัการขายสินคา้หรือบริการใด โดยผูใ้ห้บริการ
มีคุณสมบติั คือ ลกัษณะประจ าตวัมีจิตใจรักงานบริการมีความรู้ในงานท่ีจะบริการ มีความรู้ในตวั
สินคา้หรือบริการ คุณลกัษณะท่ีดียอ่มน ามาซ่ึงผลดีซ่ึงเป็นลกัษณะประจ าตวัท่ีถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
มีเพื่อใหเ้กิดคุณสมบติัครบถว้นจึงท าใหเ้กิดการบริการท่ีดี 
 
2.5  ประวตัิการเพาะปลูกองุ่นในประเทศไทย 
       2.5.1  การเพาะปลูกองุ่นในประเทศไทย 

องุ่นเป็นไมผ้ล ซ่ึงแต่เดิมเช่ือกนัว่าไม่สามารถปลูกไดใ้นประเทศไทย เพราะเป็นไม้
เมืองหนาว มีปลูกกนับา้งไม่มากในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั จนกระทัง่ประมาณปี 
พ .ศ .  2497 – 2498 ศาสตราจารย ์คุณหลวงสมานวนกิจ และ ดร. พิศ ปัณยาลกัษณ์ ได้เอาน าพนัธ์ก่ิง
และล าตน้ใหม่จากรัฐ์แคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา เช่น พนัธ์ุ Christmas ผลสีแดง Golden Muscat 
มีผลสีเหลืองมาทดลอง แต่ปรากฏว่ารสชาติไม่ดีเปร้ียว เมล็ดใหญ่ เปลือกเหนียวไม่เหมาะสมกบั
การรับประทานสด ในปี พ.ศ. 2500 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีท่าน ศาสตราจารยป์วิณ ปุณศรี เขา้รับราชการท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จึงได้รับมอบหมายจาก คุณหลวงสมานวนกิจ คณบดีคณะเกษตรใน
ขณะนั้น ให้รับผิดชอบงานพฒันาการปลูกองุ่นตั้ งแต่นั้ นมา โดยในช่วงปี พ  .ศ .  2500 – 2504 
ศาสตราจารยป์วณิ ปุณศรี ไดส้ั่งพนัธ์ุองุ่นจากมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียและจากประเทศออสเตรเลีย 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเภทใชรั้บประทานสดท่ีตลาดโลกยอมรับ โดยส่วนมากจะเป็นสายพนัธ์ุยุโรป 
เขา้มาปลูกทดลอง เช่น พนัธ์ุ Beauty Seedless, Black Hamburg, Black Rose, Canner, Flame 
Tokay, Gold, Gros Colman, July Muscat, Kandahar, Ohanez, Perlette, Purple Cornichon, Queen, 
Red Malaga, Ribier, Royal Ascot, Thompson Seedless, White Malaga, Cardinal, เป็นตน้ แล ในปี 
พ.ศ. 2502 – 2503 ชาวสวน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมได้ประสบปัญหาราคาตกต ่าและ
ขาดทุน จึงเร่ิมสนใจในการปลูกพืชใหม่ คือองุ่นจึงร่วมกนัทดลองกบั ศาสตราจารยป์วิณ ปุณศรี 
และเป็นการคา้ไดเ้ป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเร่ิมพฒันาการขยายการปลูกองุ่นไปยงัอ าเภอ
ด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม อนัเป็นแหล่งผลิตองุ่นเป็น
การคา้ท่ีส าคญัของประเทศไทย และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือประเทศไทยเป็นแห่งเดียวในโลกท่ีสามารถ

DPU



45 

พฒันาการปลูกองุ่นไดใ้นสภาพพื้นท่ีดินนาซ่ึงเป็นดินเหนียว มีน ้ าท่วมขงัในฤดูฝน โดยการยกร่อง
แปลงปลูกเพื่อการระบายน ้ า โดยพนัธ์ุท่ีสามารถปลูกเป็นการคา้ไดส้ าเร็จคือ White Malaga และ 
Cardinal ทั้งน้ีการวิจยัศึกษาต่าง ๆ ในช่วงน้ีเนน้ในเร่ือง การศึกษาดา้นการตดัแต่งก่ิง การทดลอง
เพื่อหาจ านวนตาบนก่ิงแก่ท่ีเหมาะสมในการบงัคบัให้ตน้องุ่นติดดอกติดผลตามตอ้งการ ซ่ึงงาน
ศึกษาต่าง ๆ ไดน้ าไปสู่ความส าเร็จจนสามารถปลูกองุ่นเป็นการคา้และสามารถบงัคบัให้องุ่นออก
ผลตลอดปีไดต้ั้งแต่ปี พ .ศ. 2503 เป็นตน้มา (สุรศกัด์ิ นิลนนทแ์ละจรัล เห็นพิทกัษ,์ 2546) 

การขยายพื้นท่ีปลูกอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองท าให้มีผลผลิตเขา้สู่ตลาดมาก แต่ปรากฏ
วา่คุณภาพขององุ่นสดกลบัตกต ่าลง จากงานวิจยัในปี พ  .ศ . 2512 พบวา่ ชาวสวนยงัไม่รู้จกัวิธีการใช้
ปุ๋ยท่ีถูกตอ้งในการปรับปรุงคุณภาพของผล งานวิจยัและพฒันาองุ่นโดยทีมงานของอาจารยไ์มผ้ล 
ภาควิชาพืชศาสตร์ ในขณะนั้น ซ่ึงมี ศาสตราจารยชู์พงษ์ สุกุมลนนัทน์ ร่วมอยูด่ว้ย ท าให้ชาวสวน
ไดรู้้จกัและทราบเป็นคร้ังแรกว่า ปุ๋ยโปแตสเซียมซัลเฟต เป็นประโยชน์แก่การปลูกองุ่นอย่างไร                
ท าให้งานวิจยัและพฒันาเร่ืององุ่นของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เขม้แข็งยิ่งข้ึน จากผลงานการ
ทดลองปุ๋ยดังกล่าวเม่ือมีการประกวดองุ่นท่ีวดับางช้างใต้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม                  
เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.2516 ท่าน ศาสตราจารย ์ดร เดวิส ไลเดอร์ จากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
แอล เอ สหรัฐอเมริกา ร่วมตดัสิน ผลปรากฏว่าองุ่นท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศดา้นคุณภาพผลองุ่นสด 
มาจากแปลงท่ีทดลองปุ๋ยโปแตสเซียมซัลเฟต และพนัธ์ุองุ่นท่ีปลูกได้ดีท่ีสุดท่ีได้รับค าชมก็คือ 
White Malaga  ดว้ยเหตุการณ์อนัสืบเน่ืองคร้ังน้ี ประเทศไทยไดรั้บเกียรติอยา่งยิ่ง ในการพิมพต์ ารา
องุ่นเล่มใหม่ ซ่ึงตีพิมพเ์ม่ือปี ค  .ศ . 1974 ช่ือหนงัสือ General Viticulture, Revised and enlarged 
edition โดยไดก้ล่าวถึงการปลูกองุ่นในเมืองไทยนบัเป็นคร้ังแรกของต าราองุ่นท่ีเป็นมาตราฐานของ
สหรัฐอเมริกา และใน ปี พ  .ศ . 2522 ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ไดติ้ดต่อ
บริษัทซีแกรม จากสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนโครงการท าเหล้าองุ่นในประเทศไทย โดยมี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมมือกบักรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทดลองปลูก
พบว่า มีองุ่นบางพนัธ์ุเหมาะสมสามารถปลูกและใช้ท าเหลา้องุ่นไดดี้ (สุรศกัด์ิ นิลนนท์ และ จรัล 
เห็นพิทกัษ,์ 2546) 
          ปี พ.ศ. 2524 เป็นตน้มา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ศกัด์ิ 
นิลนนท ์ไดเ้ร่ิมศึกษการปลูกองุ่นทั้งชนิดมีเมล็ดและไม่มีเมล็ด   โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธี

โครงการหลวงท างานวิจยัท่ีโครงการหลวงดอยอินทนน์  ดอยอ่างข่างและห้วยลึก จงัหวดัเชียงใหม่ 
และท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า องุ่นรับประทานสดหลายสายพนัธ์ุ
สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นการคา้ได ้เช่น พนัธ์ุไม่มีเมล็ด ไดแ้ก่ Beauty Seedless, Ruby 
Seedless, Loose Perlette ส าหรับพนัธ์ุมีเมล็ด ไดแ้ก่ Early Muscat เป็นตน้ 
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2.6  ประวตัิไร่องุ่นกราน มอนเต้    
       2.6.1  ไร่องุ่นกราน มอนเต ้      

คณะผูบ้ริหาร 
สกุณา    โลหิตนาว ี President                                 
วสุิทธ์ิ   โลหิตนาว ี CEO & Managing Director      
วสุิตา     โลหิตนาว ี Oenologist, Vineyard & Winery Operation Director                                                         
สุวสุิทธ์ิ โลหิตนาวี Director & Assistant to the President 
ไร่องุ่นกราน มอนเต ้แปลวา่ เขาลูกใหญ่ในภาษาอิตาลี ตั้งอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้ม

หุบเขาอโศกในพื้นท่ีเขาใหญ่ซ่ึงอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 350 เมตร มีพื้นท่ีกว่า 100 ไร่ มีความ
เหมาะสมต่อการปลูกองุ่นชั้นเลิศผลิตองุ่นไวน์หลากหลายชนิด ไดแ้ก่ Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Chenin Blanc,Viognier, Semillon, Verdelho และ Durif  เป็นตน้ อยูใ่นววิท่ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาใกล้
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สถานท่ีท่ีสวยดัง่ในภาพวาดรวมถึงสวนพฤกษาท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากสี
นานาพนัธ์ุ ในไร่องุ่นยงัมีร้านขายของและไวน์รวมทั้งร้านอาหารและห้องพกั ไร่องุ่นกราน มอนเต ้
เป็นไร่องุ่นท่ีใช้เทคโนโลยีในการดูแลมีการใช้เคร่ือง Micro – Climate Station ช่วยในการวดั
อุณหภูมิความช้ืน เพื่อดูแลตน้องุ่นให้ดีท่ีสุด ตั้งปณิธานในการผลิตไวน์ท่ีมีคุณภาพดี ไวน์ทุกขวด
ตอ้งผลิตจากองุ่นท่ีดีท่ีสุดและสดใหม่ท่ีปลูกภายในไร่ของ กราน มอนเต ้ เท่านั้น ผสมผสานกบั
กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั เพื่อให้ไวน์ของ กรานมอนเตมี้กล่ินและรสชาติท่ีโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ นอกจากน้ีไร่องุ่น กรานมอนเตย้งัภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาโลก
ดว้ยการน าเทคโนโลยีของการปลูกองุ่นท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาใชแ้ละเป็นการส่งเสริมความรู้
ดา้นการเกษตรไปในตวั ซ่ึงสืบเน่ืองจากผลงานท่ีโดดเด่นในดา้นต่างของไร่องุ่น  ท าให้ไดรั้บรางวลั
ผลงานอุตสาหกรรม Thailand Tourism awards – outstanding Performance 2008, 2010, 2012 
ประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรรางวลัดีเด่น (กรานมอนเต,้ 2557) 
  ไร่องุ่นกราน มอนเต ้ยงัมีโปรแกรมฝึกอบให้แก่ผูส้นใจในสายงานอาชีพ เช่น พนกังาน
ร้านอาหารและ (Sommelier) ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเร่ืองไวน์ จากคุณ วิสุตา โลหิตนาวี (ลูกสาว)              
ซ่ึงเป็นไวน์เมกเกอร์ ของไร่กราน มอนเต ้ท่ีมีประวติัจบการศึกษาดา้นการท าไวน์โดยเฉพาะจาก
ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงประสบการณ์ท างานกบัไวน์เนอร่ีอีกหลายแห่งทัว่โลก ท่ีเป็นมืออาชีพ 
และมีความรักในอาชีพชาวไร่องุ่นและนกัปรุงไวน์อย่างสุดขั้วหัวใจ นบัเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีผูใ้ห้
บริการด้านไวน์ในภาคการให้บริการจะมีความรู้เก่ียวกบัการผลิตไวน์อย่างถูกตอ้งและสามารถ             
ใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม (กรานมอนเต,้ 2557)  
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ในขณะท่ีนายสุหฤทธ์ิ  ชาญวนงักูร ผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยส านกังานนครราชสีมา (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 2557) กล่าวในเร่ืองเทศกาลการเก็บองุ่น
ประจ าปีของไร่องุ่นกราน มอนเต ้ในช่วงวนัท่ี 13 – 15 ของทุกปี วา่การจดัเทศกาลดงักล่าวถือเป็น
การสร้างสีสันเส้นทางสายโรแมนติก เส้นทางของตน้องุ่นในเดือนแห่งความรักเหมาะส าหรับเท่ียว
วนัวาเลนไทน์ โดยเนน้บรรยากาศโรแมนติกและกิจกรรม สนุกสนานกบัคู่รักและครอบครัว โดยมี
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ซุ้มจ าหน่ายอาหารและผลิตภณัฑ์เกษตร เช่น ไวน์องุ่น แยม น ้ าองุ่นสด 
เป็นตน้ การแสดงดนตรีกลางแจง้กลางไร่องุ่น กิจกรรมส าหรับครอบครัวโดยการแข่งขนัเก็บองุ่น  
แข่งขนัด่ืมน ้ าองุ่นสด ซ่ึงเปิดให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้ชมฟรี ซ่ึงถือเป็นจุดขายของการท่องเท่ียว
เขาใหญ่ ประกอบกับไร่องุ่นกรานมอนเต ้ก็ได้รับรางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand 
Tourism Awards) หรือรางวลักินรี มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก็ถือเป็นความส าเร็จส่วนหน่ึงท่ีผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีการจดังานดงักล่าวก็จะเป็นงานแห่งสีสันความสวยงามของ
เวลาแห่งการเก็บเก่ียวองุ่น และนอกจากมาเทศกาลเก็บองุ่นไวน์แลว้ยงัสามารถเดินทางมาสัมผสักบั
ธรรมชาติของเทือกเขาดงพญาเยน็มรดกโลกเขาใหญ่ไดอี้กดว้ย 

นอกจากน้ีตลอดเดือนกุมภาพนัธ์ ไร่องุ่นกราน มอนเต ้ยงัเปิดให้ผูส้นใจเขา้ชมไร่องุ่น
และโรงงานท าไวน์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศไทย และชิมไวน์ท่ีชนะรางวลัจากการประกวดใน
ระดับนานาชาติ พร้อมเลือกซ้ือไวน์ องุ่น และผลิตภณัฑ์จากองุ่นคุณภาพเยี่ยมท่ีร้านมอนติโน่ 
(Montino) โดยในช่วงสุดสัปดาห์จะมีการจดัทวัร์เป็นรอบ ๆ ตลอดวนัส่วนในช่วงวนัธรรมดาจะจดั 
ทวัร์ส าหรับหมู่คณะท่ีมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 20 คนเท่านั้น  

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตวัจากกรุงเทพฯวิ่งมาตามถนนสายมิตรภาพ ผ่าน
สระบุรี เข้าสู่ อ.ปากช่อง มาตามป้ายบอกทางไปเขาใหญ่ สามารถเข้าได้สองทางคือ จากถนน
มิตรภาพ ก.ม. 144 ให้กลบัรถเล้ียวเขา้ถนนกุดคลา้ ผา่นศึก บริเวณร้านแดร่ีโฮม จากทางน้ีจะเขา้ไป
ประมาณ 12 ก.ม. ตรงมาจะเห็นป้ายทางเขา้ไร่องุ่นกราน มอนเต ้ทางขวามือหรืออีกทางหน่ึงมาจาก
ทางถนนธนะรัชต์ตรงมา ผ่านโรงแรมจุลดิศ จนถึงแยกขวาเขา้ถนนกุดคล้าผ่านศึก หรือทางไป
มวกเหล็กตรงมาจะเห็นป้ายทางเขา้ไร่องุ่นกราน มอนเต ้ทางซา้ยมือ  

กล่าวโดยสรุป จากประวติัความเป็นมาของไร่องุ่นกราน มอนเต ้เป็นไร่องุ่นท่ีมีการ
ด าเนินการในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นท่ีมี
ความน่าสนใจ มีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ทนัมีความทนัสมยั ให้มีความพร้อมท่ีสร้างความพึงพอแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ี มีกิจกรรมตามฤดูกาล เป็นแหล่งสร้างความรู้ดา้น
การเกษตร นกัท่องเท่ียวไดรั้บความเพลิดเพลิน ไดค้วามรู้ ไดป้ระสบการณ์จากการท่องเท่ียว  
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ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าการท่ีน าเอาไร่องุ่นกราน มอนเต ้มาเป็นกรณีศึกษาของการวิจยัเร่ือง 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัย               
ไดม้องเห็นวา่ ไร่องุ่นกราน มอนเต ้มีความพร้อม ทั้งในดา้นการจดัการ การบริหารและการพฒันา
ดา้นต่าง  ๆ  ท่ีมุ่งหวงัจะท าให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเดินท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น 
ทั้ง ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นความปลอดภยั ดา้นร้านอาหาร ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 
ซ่ึงทางไร่องุ่นกราน มอนเต ้ไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง จะเห็นไดจ้ากการท่ีไดรั้บรางวลัผลงาน
อุตสาหกรรม Thailand Tourism awards – outstanding Performance 2008, 2010, 2012 ประเภท
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรรางวลัดีเด่น ท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่ไร่องุ่นเอง สร้างช่ือเสียงและเป็นการ
สร้างแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศใหมี้ความน่าสนใจนกัท่องเท่ียวชาว 

ดังนั้ นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการการเกษตร     
ไร่องุ่นท่ีด าเนินการในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร น าขอ้มูลท่ีได้ไปพฒันาปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสามารถสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวใหม้ากท่ีสุด 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง      

ไพศาล ชุ่มวงศ ์(2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภู
ช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววน
อุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้วามถ่ี 
ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test, f – test และ Multiple Regression Analysis (MRA) ผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ในด้านส่ิงดึงดูดใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการคมนาคม 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุด คือ                
การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางการเดินทาง ความสะดวกในการเดินทางและค่าพาหนะในการ
เดินทางตามล าดบั ดา้นร้านอาหาร นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึง
พอใจระดบัสูงสุดคือ ความสุภาพเรียบร้อยในการบริการของพนกังาน จ านวนร้านอาหารและราคา
ของอาหารตามล าดบั ดา้นบริการนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมี
ความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ การไม่จ  ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว มีข้อมูลสารสนเทศให้กับ
นกัท่องเท่ียว และการบริการติดต่อส่ือสารก่อนการเดินทางตามล าดบั ดา้นส่ิงดึงดูดใจ นกัท่องเท่ียว
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ให้ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ จุดท่องเท่ียวมีความงดงาม 
ดึงดูดให้มาท่องเท่ียว ความสวยงามของวนอุทยานภูช้ีฟ้าและความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียว
ตามล าดบั ดา้นความสามารถในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตบัเต่า นกัท่องเท่ียวให้
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในระดบัสูงสุดคือ การจดัการด้านความ
ปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนต าบลตบัเต่าตามล าดบั ด้านของท่ีระลึกท่ีมี
จ าหน่าย นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ 
ความหลากหลายของของท่ีระลึก คุณภาพของท่ีระลึก และความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึก
ตามล าดบั ส าหรับดา้นความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวใหค้วามพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจระดับสูงสุดคือ ป้ายหรือสัญญาณเตือนนักท่องเท่ียวเม่ือไม่ปลอดภยั การรักษาความ
ปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว และจ านวนเจา้หน้าท่ีในการบริการนกัท่องเท่ียวตามล าดบั ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ
ระดบัสูงสุดคือ ป้ายบอกเส้นทาง จ านวนห้องน ้ า ห้องสุขา และความสะอาดของห้องน ้ า ห้องสุขา 
ตามล าดบั 

ปวีณา  ทวีวงศ์โอฬาร (2552) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ท่องเท่ียวในจังหวดัพระนครศรี อยุธยา การศึกษาเฉพาะบุคคลของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ วตัถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรี อยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวในจังหวดัพระนครศรี อยุธยา จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการหาค่า จากตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่  นกัท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูร่ะหวา่ง              
21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
เอกชน และนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มี รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ผลการศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรี อยุธยา พบวา่ ปัจจยั
ทางดา้นโบราณสถานและสภาพแวดล้อม ด้านการคมนาคม ดา้นบทบาทของรัฐ ไดรั้บความพึง
พอใจมาก ส่วนปัจจยัด้านราคาสินค้าและบริการ ด้านความปลอดภยั ด้านของท่ีระลึก ด้านการ
บริการ นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดรั้บความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ดงัสรุปไดว้า่นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยได้รับความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด้านโบราณสถานและ
สภาพแวดลอ้มมากท่ีสุด และไดรั้บความพึงพอใจดา้นความปลอดภยันอ้ยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจในการท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัพระนครศรี อยุธยา จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรท่ี แตกต่างกนั เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
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ระดบัรายได ้อาชี พ และสถานภาพท่ี แตกต่างกนั ส่งผลใหไ้ดรั้บความพึงพอใจจากการมาท่องเท่ียว
ท่ี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา  ด้านโบราณสถานและส่ิงแวดล้อม ราคาสินค้าและบริการ                         
การคมนาคม ความปลอดภยั การบริการ ของท่ีระลึก และบทบาทของภาครัฐ แตกต่างกนั 

วิธาน จีนาภกัด์ิ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี ปริญานิพนธ์ วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ) กรุงเทพฯ 
บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ . ด้านความเป็นธรรมชาติ ด้านการจดัการ ด้าน
บุคลากร ดา้นสถานท่ีและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยจ าแนกตงัแปรตามเพศ อายุ ระดบัการศึก
การศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทย 400 คน ผลพบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
อุทยานแห่งชาติน ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบักลาง 

นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติ
น ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

บงัอร รัตนมณี และ กนัยา เจริญศกัด์ิ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษา
ท่ีมีต่องานบริการ การศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น คือ บุคลากร
การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในภาพรวม บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว 
พบวา่นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการ
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกนกัศึกษามีความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

พสัตร์ หิรัญญการ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวองค์พระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวองค์พระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐมจ านวน 
400 คน ผลการวิจัย  พบว่า ปัจจัยโดยรวมด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ได้แก่ ด้าน
ประชาสัมพนัธ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว
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องคพ์ระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม ดา้นการบริการของเจา้หนา้ท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบักลาง ดา้นส่ิง
อ านวยโดยรวมอยู่ในระดับกลาง ด้านสถานท่ี พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความพึงพอใจ               
ต่อแหล่งท่องเท่ียวองคพ์ระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวองค์พระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐมมีความสวยงามและ
น่าสนใจมากท่ีสุด ส่วนการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจโดยรวม จ าแนกตวัแปรอิสระ คือ อาย ุ
ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ไม่แตกต่างกนั   

วลัญช์รัช วรวลัยรัตน์ และ ศศิธร ง้วนพนัธ์ (7557) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยใชสู้ตรของ 
Taro Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่  95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวในเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในจงัหวดัสมุทรสงคราม อมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม ท่ีแตกต่างกนัในดา้นรายได ้ในส่วนพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบวา่ 
ภูมิลาเนา, ระยะเวลาการท่องเท่ียวเฉล่ียต่อปี และพาหนะในการเดินทางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์ อาเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม และในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นสินคา้ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัรายการนาเท่ียว และดา้นกระบวนการให้บริการ                
มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม   

อุไรวรรณ สุวรรณเสรี (2548) ศึกษานักท่องเท่ียวเชิงเกษตร นักท่องเท่ียวทั่วไป 
เจา้หน้าท่ีศูนยก์ารท่องเท่ียว เจา้ของสวนเกษตร และผูจ้ดัการบริษทัน าเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า
นกัท่องเท่ียวเชิงเกษตรส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัโดยรวมและปัจจยัยอ่ย 7 ปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ การเขา้ถึง 
ความน่าประทบัใจ  ปริมาณผูเ้ยี่ยมชม ส่ิงอ านวยความสะดวก  ร้านอาหารและบริการต่าง  ๆ  ความ
ปลอดภยัในชีวิต และฤดูการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจในปัจจยั
ดังกล่าวอยู่ในระดับมากเพียง 3 ด้านคือฤดูการท่องเท่ียว ความปลอดภัยในชีวิตและความน่า
ประทบัใจส่วนปัจจยัอ่ืนท่ีเหลือและปัจจยัโดยรวมนกัท่องเท่ียวมีความพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส าหรับนักท่องเท่ียวทัว่ไปมีความเห็นต่อปัจจยัโดยรวมและปัจจยัรายย่อย 5 ด้าน มีความส าคญั               
ต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ในระดบัมาก และเห็นวา่ปัจจยัดา้นการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเท่ียว
และดา้นความปลอดภยัในชีวิต / ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ผลจากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีศูนยก์ารเกษตรไดข้อ้สรุปว่าการท่องเท่ียวซ่ึงเป็น
หน่วยงานราช การมีความพร้อมในปัจจยัท่ีมีความส าคญัทุกดา้นในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีทาง
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เกษตรกรไดท้ดสอบจดัรูปแบบสวนเกษตรนั้นยงัขาดความพร้อมในทุกปัจจยั จึงยงัไม่เคยรองรับ
นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  

ปิยะ หนูนิล (2547) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการให้บริการในอุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
โดยมีวตัถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี มีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและการให้บริการในอุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลยั และความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยับาง
ประการ กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการ
ให้บริการในอุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลยั โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อศึกษากลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 394 คน และท าการวิ เคราะห์ ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ เชิงพรรณนา  พร้อม
ทดสอบสมมติ ฐานดว้ยวธีิ สถิติ t – test และ f – test ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น
หญิงมากกวา่ชาย อายุอยูใ่นช่วง 15 – 25 ปี ระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ ไม่มีรายได ้ภูมิล าเนาครัวเรือนอยู่ในเขตภาคกลาง  และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตั้งใจมาเท่ียว
ชมน ้ าตก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ
ให้บริการโดยพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว ร้อยละ 84.3 
ดา้นความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ร้อยละ  89.9 ดา้นความเต็มใจในการจ่ายค่าธรรมเนียม 
หรือค่าบริการ ร้อยละ 89.75 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ร้อยละ 87.8 และดา้นการส่ือความหมาย
ธรรมชาติ ร้อยละ 88.3  

ยศวีร์  ยุกตะนนัท์ (2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเกษตรเลียบคลองมหาสวสัด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยมี 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเท่ียวท่ีได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเลียบ
คลองมหาสวสัด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวเกษตรความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเกษตรของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
พื้นฐานแตกต่างกนัรวมทั้งปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยไดใ้ช้แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจาก
นกัท่องเท่ียวจ านวน  293 คน แล้วน ามาวิ เคราะห์ทางสถิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าร้อยละ 
ผลการวิจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีท าการศึกษาเป็นหญิง ร้อยละ 60.41 มีอายุเฉล่ีย 36.39 ปี  มีระดบั
การศึกษาระดับปริญญาตรี   ร้อยละ 65.53 เป็นข้าราชการ ร้อยละ 26.28 ท่ีอยู่ปัจจุบันอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 44.72 ไม่มีประสบการณ์การท่องเท่ียวเกษตร ร้อยละ 60.07  ส าหรับความ
พึงพอใจ ปรากฏวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากในแหล่งท่องเท่ียวเกษตรทั้ง 4 แห่ง ตามล าดบั 
คือ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมหาสวสัด์ิ  สวนผลไม ้ สวนกลว้ยไม ้ และนาบวั และมีความคิดเห็นว่า
แหล่งท่องเท่ียวเกษตรทั้ง 4 แห่ง มีประโยชน์มาก นอกจากนั้นยงัพบวา่  นกัท่องเท่ียวมีความพึง
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พอใจมากในการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บุคลากรของศูนยบ์ริการการท่องเท่ียวเกษตรและค่าใชจ่้าย
ในการท่องเท่ียวเกษตร ส่วนปัญหาของนกัท่องเท่ียวพบวา่ มีปัญหาเก่ียวกบัความสะดวก สะอาด 
และเอกสารเผยแพร่ 

สุวจัชยั สามา (2549) ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท่องเท่ียวพทัยาและบางแสน : 
กรณีศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในการท่องเท่ียวพทัยา
และบางแสนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวพทัยา
และบางแสน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
ภาพรวมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวพทัยาและบางแสนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเหมาะสมการเดินทาง และดา้นคุณค่าของการท่องเท่ียว
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจระดบัมาก ยกเวน้ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการมีความพึงพอใจ            
ในระดบัปานกลาง  

สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ (2549) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในการท่องเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเมือง
ประวติัศาสตร์เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว เป็นเพศหญิงร้อยละ 
56.75 มีอายุเฉล่ีย 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ53.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ53.25 ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 47.42 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานของบริษทัเอกชน ร้อย
ละ 28.75 ระดบัรายไดป้ระจ าเฉล่ียต่อเดินอยูใ่นช่วงระหวา่ง 5,0001 – 10,000 บาท ผลการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์เชียง
แสน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัร้อยละ 1 ไดแ้ก่ ดา้นการคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นการบริการ 
ดา้นของท่ีระลึก และดา้นบทบาทของภาครัฐ  

 เพญ็วภิา ทรงบณัฑิต (2553) ศึกษาคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่
องุ่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
ระหวา่ง 30 – 49 ปี การศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 20,000 – 39,999 บาท 
และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในปัจจยัทางดา้นความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด โดยมีค่าความพึงพอใจ
โดยรวม – 0.132 แสดงถึงการส่งมอบคุณภาพบริการของไร่องุ่นยงัไม่ถึงเกณฑ์ท่ีนักท่องเท่ียว
คาดหวงั  
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีปัจจยัท่ีเป็นตวัแปร ดา้น
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีน าไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการศึกษา โดยตวัแปรอิสระในคร้ังน้ีแบ่งเป็นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน (วธิาน จีนาภกัด์ิ, 2555) 

ดา้นตวัแปรตามของงานวิจยั ไดน้ าด้านต่างในแต่ละด้านของงานวิจยัท่ีผ่านท่ีมีความ
เก่ียวกบังานวจิยัดา้นความพึงพอใจ  โดยอา้งอิงจากงานวิจยัของ อุไรวรรณ สุวรรณเสรี (2548) และ 
พสัตร์ หิรัญญการ (2554) และ ยศวีร์  ยุกตะนนัท์ (2547) ซ่ึงน ามาใชก้ารสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจยัในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ 1) ด้านการประชาสัมพนัธ์ 2) ด้านการบริการของพนักงาน                  
3) ดา้นสถานท่ี 4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 5) ดา้นความปลอดภยั 6) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น 
และ 7) ดา้นร้านขายของท่ีระลึก  

 
2.8  กรอบแนวคิดในการวจัิย      

การวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรในไร่องุ่น กรณีศึกษา: ไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยศึกษาจาก
ปัจจยัทางลักษณะส่วนบุคคลและระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานขา้งตน้ของการวจิยัคร้ังน้ี ดงัแสดงในภาพ 
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2.8.1  กรอบแนวคิด 

 

 

‘ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ี
ต่อการท่องเทีย่วเชิงเกษตรที่ไร่องุ่นกราน 

มอนเต้ 

1. ดา้นการประชาสัมพนัธ์   

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน  

3. ดา้นสถานท่ี    

4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

5. ดา้นความปลอดภยั . 

6. ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น  

7. ดา้นร้านขายของท่ีระลึก 

ตัวแปรตาม 

ขอ้มูลทางด้าน    
ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

ตัวแปรอสิระ

  DPU



 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

ในการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
กรณีศึกษา ไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริมาณ ซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

             3.1.1  ประชากรท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งวจิยั 
            3.1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       3.1.1  ประชากร 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จากขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้ในปี พ.ศ. 2557 พบวา่ มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 7,928 คน (กราน มอนเต,้ 2558) 
       3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัน้ี ได้แก่ การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ(Accidental  
Sampling) คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 381 คนช่วงเวลาท่ีจะใช้เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนพฤษภาคม  – มิถุนายน พ.ศ. 
2558 การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวน
ประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 59% ความผดิพลาดไม่เกิน 9% ดงัสูตรของ Taro Yamane  
ดงัน้ี  

N          =                 N 
               1+N(e)2 

เม่ือ   n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N        =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
e         =   จ านวนความคลาด 

 
แทนค่าจากสูตร 

n = 7,928  
e = 0.05 

 
ค่าท่ีค  านวณไดคื้อ 

n =  7,928     
      1+7,928(0.05)2 

n = 381 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
        3.2.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาเท่ียว
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา สร้างค าถามดว้ยค าถามปลายปิด (Closed-end) 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ค าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะค าถามแบบส ารวจรายการ 5 ขอ้ค าถาม 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ  7 ดา้น มีจ านวน 28  ขอ้ค าถาม 1. ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ 2. ดา้นการบริการของพนกังาน 3. ดา้นสถานท่ี 4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก        
5. ดา้นความปลอดภยั 6. ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น และ 7. ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก แบบ Likert 
Scale ซ่ึงจะใชค้  าถามท่ีแสดงระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น ( Interval Scale ) มีค  าตอบ   
5 ระดบั ระดบั 5 หมายถึงพอใจมากท่ีสุด และระดบั 1 หมายถึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  จะให้ผูเ้ช่ียวชาญ     
3 ท่านตรวจแบบสอบถามก่อน (เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หรือ Content Validity ก่อนท่ีจะน า
แบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงกบันกัท่องเท่ียว) โดยให้แสดงความคิดเห็นใน 5 ประเด็นคือมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดและมีค่าระดบัคะแนนดงัน้ี 

5 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด    
4 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก    
3 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง    
2 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย    
1 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
  

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       3.3.1  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ 
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาจ านวน 381 คน 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผูว้จิยัจึงท าการลงรหสัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปขั้นตอนมีดงัน้ี 
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      3.4.1  แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจากผูต้อบ ผูว้ิจยัจะน ามาตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์
ของแบบสอบถามและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
      3.4.2  ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์และอธิบายดว้ยตวัแปรทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน  
      3.4.3  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชว้ิเคราะห์และอธิบาย
ตวัแปรเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเตจ้ากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยใชเ้กณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณ
สูตร (2542) ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด   
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจมาก   
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจนอ้ย   
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

 3.4.4   สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน     
  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิติทดสอบ  t – test ใชเ้ปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจจ าแนกตามเพศและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว        
One – Way ANOVA ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  โดยจ าแนกเป็นตวัแปรอิสระท่ีมากกวา่
2 กลุ่มตามอาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน  ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
เม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิ ธีการของ Scheffe                         
โดยก าหนดการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว

เชิงเกษตร: กรณีศึกษา ไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
แบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี   

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
ไร่องุ่นกราน มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน จ านวน  183 คน   

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ได้แก่ ด้านการประชาสัมพนัธ์ ด้านเจ้าหน้าท่ี
พนกังาน ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นร้านอาหาร ดา้นกิจกรรม
ในไร่องุ่น และดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก  

ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
เชิง เกษตรท่ีไ ร่อ งุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามปัจจัย ด้าน
ประชากรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเทีย่วเชิงเกษตรทีไ่ร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามปัจจยั   
                     ดา้นประชากรศาสตร์ 
 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 
ชาย 142 35.9 
หญิง 254 64.1 
รวม 396 100.0 

อายุ (ปี) 
20 ปี หรือต ่ากวา่ 35 8.8 

21 – 30 ปี 182 46.0 
31 – 40 ปี 121 30.6 
41– 50 ปี 48 12.1 

มากกวา่ 51 ปีข้ึนไป 10 2.5 
รวม 396 100.0 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 183 46.2 

ปริญญาตรี 179 45.2 
ตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป 34 8.6 

รวม 396 100.0 

อาชีพ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 51 12.9 
รับราชการ / พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 
53 13.4 

พนกังานบริษทัเอกชน 236 59.6 
ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 49 12.4 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อาชีพ 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ /

เกษียณอาย ุ
7 1.8 

รวม 396 100.0 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000 บาท 62 15.7 

10,001 – 25,000 บาท 215 54.3 
25,001 – 40,000 บาท 81 20.5 
40,001 – 60,000 บาท 24 6.1 

60,001 บาทข้ึนไป 14 3.5 
รวม 396 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม   183  คน พบว่า นักท่องเท่ียวเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.1 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.9 มีอายุอยูใ่น
ระหวา่งช่วง 44 ปีข้ึนไปมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมามีอายุอยูใ่นระหวา่งช่วง 31 – 40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 28.3 และกลุ่มตวัอยา่งในช่วง 21 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.7 และช่วง 20 ปีหรือต ่า
กว่าคิดเป็นร้อยละ12.1 ตามล าดับ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.1 
รองลงมาคือระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 19.9 และสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อย
ละ10.0 ตามล าดบัมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมามีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ16.8 นอกจากนั้ นกลุ่มนักเรียน / นักศึกษา และอาชีพ
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ 5.2 ตามล าดับ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน                 
30,001 – 40,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 21.1 และมีรายได ้ 40,001 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 17.3 ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุด 
อยูร่ะหวา่ง 10,000 บาทหรือต ่ากวา่คิดเป็นร้อยละ12.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเทีย่วเชิงเกษตรทีไ่ร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 

 
ตารางที ่4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของ 

  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดั 
  นครราชสีมาโดยรวม 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการ
ท่องเทีย่วเชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. ความหมาย 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 4.17 0.41 มาก 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน 4.23 0.40 มาก 
ดา้นสถานท่ี 4.52 0.30 มากท่ีสุด 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.94 0.30 มาก 
ดา้นความปลอดภยั 4.00 0.32 มาก 
ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น 4.15 0.56 มาก 
ดา้นร้านขายของท่ีระลึก 3.97 0.30 มาก 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.14 0.25 มาก 
 

จากตาราง 4.2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.14    

เม่ือพิจารณาตามดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ ดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.52 รองลงมาคือด้านเจา้หน้าท่ีพนักงานมีค่าเฉล่ีย 4.23 นอกจากนั้นนักท่องเท่ียวท่ีมี
ความพึงพอใจนอ้ยลงมา คือดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 ส่วนดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น 
มีค่าเฉล่ีย 4.15 ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.00 และดา้นร้านขายของท่ีระลึกนอ้ยลงมาตามล าดบั
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 
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ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของ 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่   
  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการ
ท่องเทีย่วเชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. ความหมาย 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ 4.44 0.54 มาก 
ขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี 4.36 0.54 มาก 
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตข์องไร่องุ่นมีความน่าสนใจทนัสมยั 4.15 0.66 มาก 
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่ายและชดัเจน 4.05 0.48 มาก 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ความชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.11 0.49 มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 4.17 0.41 มาก 
 

จากตาราง 4.3 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17      

เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบวา่  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ด้านขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจาก
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือดา้นขอ้มูลจากเฟซบุ๊คและ
เวบ็ไซตข์องไร่องุ่นท่ีมีความน่าสนใจทนัสมยั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.15 และนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความ
พึงพอใจดา้นป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่องุ่นมีความชดัเจนเขา้ใจง่ายทนัสมยั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.11 
และดา้นการประชาสัมพนัธ์เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่าย โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 นอ้ยลงมาตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของนกั 
  ท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่   
  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการ
ท่องเทีย่วเชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. ความหมาย 

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน 
เจา้หนา้ท่ีพนกังานใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี 4.44 0.54 มาก 
เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม 4.19 0.47 มาก 
เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง 4.08 0.48 มาก 
เจา้หนา้ท่ีพนกังานใหค้ าแนะน าตอบขอ้ซกัถามไดดี้ 4.21 0.50 มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 4.23 0.40 มาก 
      

 จากตารางท่ี 4.4 ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23     

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังานให้การตอ้นรับเป็น
อยา่งดีมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานให้ค าแนะน าตอบขอ้ซกัถาม
ไดดี้ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.21 และดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 4.19 ดา้น
เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ีย 4.08 มีความพึงพอใจนอ้ยลงมาตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของ 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่   
  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสถานท่ี 

 
ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการ

ท่องเทีย่วเชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. ความหมาย 

ด้านสถานที่ 
บริเวณภายในไร่องุ่นมีความสะอาดและดูมีระเบียบ 4.35 0.49 มาก 
ช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม 4.11 0.38 มาก 
ความสวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่น 4.84 0.40 มาก 
มีภูมิทศัน์กลมกลืนกบัธรรมชาติ 4.80 0.43 มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 4.52 0.30 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.5 ดา้นสถานท่ี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ อยู่

ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.52       
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจด้านความ

สวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.84 รองลงมาดา้นภูมิทศัน์กลมกลืน
กบัธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.80 และบริเวณไร่องุ่นมีความสะอาดและดูมีระเบียบนอ้ยลงมา โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.35 ส่วนดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวพอใจนอ้ยท่ีสุด คือดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม โดย
มีค่าเฉล่ีย 4.11 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



   67 

ตารางที ่4.6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่   
 จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. ความหมาย 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ภายในไร่องุ่นมีสัญญาณโทรศพัทท่ี์จดัเจน 3.94 0.39 มาก 
ภายในไร่องุ่นมีหอ้งน ้าบริการท่ีสะอาดแลเพียงพอ 3.68 0.52 มาก 
ภายในไร่องุ่นมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก 4.11 0.34 มาก 
ภายในไร่องุ่นมีร้านอาหารใหบ้ริการ 4.02 0.31 มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 3.94 0.30 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.6 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.94      
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นภายในไร่

องุ่นมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมาดา้นภายในไร่องุ่นมี
ร้านอาหารใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.02 และดา้นสัญญาณโทรศพัทท่ี์จดัเจน โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.94 และดา้นหอ้งน ้าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอนอ้ยท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.11 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของ 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่   
  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความปลอดภยั 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. ความหมาย 
ด้านความปลอดภัย 

มีเจา้หนา้ท่ี ป้อมยามตรวจตรา ในทางเขา้ ออก 3.89 0.47 มาก 
มีป้ายบอกหา้มหรือเตือนให้ปฏิบติัอยา่งดี 4.09 0.44 มาก 
มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลาและเขม้งวด 4.02 0.37 มาก 
มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอดเวลา 3.98 0.37 มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 4.00 0.32 มาก 
        
จากตารางท่ี 4.7 ดา้นความปลอดภยัโดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00                          
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นมีป้ายบอก
ห้ามหรือเตือนให้ปฏิบติัอยา่งดีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมา คือดา้นมีเวลาเปิดปิดท่ีเป็น
เวลาและเขม้งวด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.02 และดา้นมีเจา้หน้าท่ี ป้อมยามตรวจตรา ในทางเขา้ ออก มี
ค่าเฉล่ีย 3.89 และด้านมีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.98 รองลงมา
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของ 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่  
  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

S.D. ความหมาย 
ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัใหน้กัท่องเท่ียวน่าสนใจ 4.18 0.68 มาก 
นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 4.05 0.62 มาก 
มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอยา่งมีคุณภาพ 4.17 650. มาก 
ไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรมในไร่องุ่น 4.18 0.66 มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 4.15 0.56 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.8 ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่นโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.15      
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีจดัให้นกัท่องเท่ียวน่าสนใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 และดา้นได้ประสบการณ์ท่ีประทบัใจ
กิจกรรมในไร่องุ่นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 นอกจากนั้นพอใจรองลงมา คือดา้นท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 และด้านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 นอ้ยลงมา ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัความพึงพอใจของ 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่   
  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นร้านขายของท่ีระลึก 

 
ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการ

ท่องเทีย่วเชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. ความหมาย 
ด้านร้านขายของทีร่ะลกึ 

การจดัการภายในร้านขายของท่ีระลึกอยา่งเหมาะสม 3.98 0.46 มาก 
มีผลิตภณัฑจ์ากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่น 4.09 0.37 มาก 
รูปแบบของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยัสวยงาม 4.04 0.37 มาก 
ราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 3.76 0.45 มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 3.97 0.30 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.9 ดา้นร้านขายของท่ีระลึกโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97      
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นต่อดา้น

ผลิตภณัฑ์จากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมา คือดา้นรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยัสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 และดา้นการจดัการภายในร้านขายของท่ี
ระลึกอยา่งเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.98 ดา้นราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.76 รองลงมาตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัย           
ด้านประชากรศาสตร์ 

  
ตารางที ่4.10  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

ขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจาก
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี 

ชาย 
หญิง 

172       
209 

4.343       
4.382 

0.556                  
0.543 

-704 0.24 

ขอ้มูลจากเฟซบุค๊แลเวบ็ไซต์
ของไร่องุ่นมีความน่าสนใจ

ทนัสมยั 

ชาย 
หญิง 

172              
209 

4.116      
4.186 

0.665                   
0.655 

-1.034 0.15 

การประชาสัมพนัธ์เฟซบุแ๊ละ
เวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่ายและชดัเจน 

ชาย 
หญิง 

172                  
209 

4.069      
4.047 

0.523                 
0.453 .490 0.33 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่
องุ่นมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 

ชาย 
หญิง 

172        
209 

4.069      
4.153 

0.440          
0.439 

-1.161  0.51 

รวม 381 4.149 0.406 -1.00 0.15 
 
ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามเพศ
โดยรวม พบวา่ Sig = 0.157 แสดงวา่ความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ  
 
 
 
 
 
 

DPU



   72 

ตารางที ่4.11  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
การตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

ชาย 
หญิง 

172    209 
4.244 
4.602 

0.517          
0.519 

-6.723   0.00* 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมี
อธัยาศยัท่ีดีและ
เหมาะสม 

ชาย 
หญิง 

172    209 
4.139 
4.248 

0.450          
0.495 

-2.232   0.01* 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการ
ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

ชาย 
หญิง 

172    209 
4.029 
4.220 

0.464                   
0.497 

-2.014  0.02* 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
ค าแนะน าตอบขอ้
ซกัถามไดดี้ 

ชาย 
หญิง 

172    209 
4.029 
4.129 

0.509                  
0.499 

-.208    0.41 

รวม 381 4.155 0.495 3.533 0.00* 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบของระดับความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน จ าแนกตามเพศ
โดยรวม พบวา่ Sig = 0.00 แสดงวา่มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามเพศ ท่ีมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเตเ้ขา
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมามากกวา่ เพศชายท่ี ระดบั 4.30 และ 4.15 ตามล าดบั  

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างไปตามเพศ ท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานให้การตอ้นรับเป็นอยา่งดี Sig = 0.00 โดยเพศ
หญิงมีความพึงพอใจมากกวา่ เพศชายท่ี ระดบั 4.60 และ 4.24 ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดี
และเหมาะสม Sig = 0.01 โดยเพศหญิง มีความพึงพอใจมากกวา่ เพศชายท่ี ระดบั 4.24 และ 4.13
ตามล าดบั และดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึงและเพศ Sig = 0.02 นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างไปตามเพศ โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย                  
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ท่ีระดบั 4.60 และ 4.24 ด้านเจา้หน้าท่ีพนักงานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม Sig = 0.01 โดย                       
นกัท่องเท่ียวเพศหญิง มีความพึงพอใจมากกวา่ เพศชายท่ี ระดบั 4.22 และ 4.02 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.12  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสถานท่ี จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านสถานที่ เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

บริเวณภายในไร่องุ่นมี
ความสะอาดและดูมี

ระเบียบ 

ชาย 
หญิง 

172       
209 

4.372 
4.334 

0.519               
0.483 

.722    0.23 

ช่วงเวลาเปิด ปิดมีความ
เหมาะสม 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.098 
4.134 

0.336               
0.417 

-891                  0.18 

ความสวยงามและ
บรรยากาศภายในไร่

องุ่น 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.848 
4.846 

0.375                
0.422 

-047             0.48 

มีภูมิทศัน์กลมกลืนกบั
ธรรมชาติ 

ชาย 
หญิง 

172                  
209 

4.819 
4.784 

0.414                
0.445 

.789  0.21 

รวม 381 4.534 0.291 .316 0.37 
 
ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ด้านสถานท่ีจ าแนกตามเพศโดยรวม 
พบวา่ Sig = 0.37 แสดงวา่ความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ  
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ตารางที ่4.13  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
 มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

ภายในไร่องุ่นมีสัญญาณ
โทรศพัทท่ี์จดัเจน 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

3.976 
3.918 

0.389
0.389 

1.448 0.74 

ภายในไร่องุ่นมีหอ้งน ้า
บริการท่ีสะอาดและเพียงพอ 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

3.744 
3.636 

0.522
0.556 

1.394 0.02* 

ภายในไร่องุ่นมีท่ีจอดรถ
เพียงพอและสะดวก 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.087 
4.129 

0.339
0.350 

-1.181 0.11 

ภายในไร่องุ่นมีร้านอาหาร
ใหบ้ริการ 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

3.970 
4.076 

0.566
0.558 

-1.826 0.03* 

รวม 381 3.944 0.316 .144 0.44 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
      

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบของระดับความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตาม
เพศโดยรวม พบว่า Sig = 0.44 แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างไปตามเพศ ท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นภายในไร่องุ่นมีห้องน ้ าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอ Sig = 0.02
โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกวา่เพศหญิงท่ี ระดบั 3.74 และ 3.63 ตามล าดบัและดา้นภายในไร่
องุ่นมีร้านอาหารให้บริการ Sig = 0.03 โดยเพศหญิง มีความพึงพอใจมากกวา่เพศชายท่ีระดบั 4.07
และ 3.97 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.14  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความปลอดภยั จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านความปลอดภัย เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

มีเจา้หนา้ท่ีป้อมยาตรวจ
ตรา ในทางเขา้ ออก 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

3.936           
3.866 

0.376                
0.538 

1.440 0.75 

มีป้ายบอกหา้มหรือเตือน
ใหป้ฏิบติัอยา่งดี 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.110          
4.076 

0.451              
0.442 

.737 0.23 

มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลา
และเขม้งวด 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.029               
4.028 

0.396             
0.365 

.009 0.49 

มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตลอดเวลา 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

3.965             
4.000 

0.373                
0.379 

-899 0.18 

รวม 381 4.010 0.301 .515 0.30 
 
ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ด้านความปลอดภยัจ าแนกตามเพศ
โดยรวม พบวา่ Sig = 0.30 แสดงวา่ความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   
ตารางที ่4.15  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้
นกัท่องเท่ียวน่าสนใจ 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.267  
4.124 

0.656                
0.696 

2.048 0.02* 

นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วม
การกิจกรรมอยา่เหมาะสม 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.058  
 4.057 

0.569            
0.676 

0.011 0.49 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ)  
 

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้
ในช่วงด าเนินกิจกรรอยา่ง

มีคุณภาพ 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.226 
4.157 

0.602                
0.692 

1.023 0.15 

นกัท่องเท่ียวได้
ประสบการณ์ท่ีประทบัใจ

กิจกรรมในไร่องุ่น 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.157  
4.211 

0.661              
0.676 

-791 0.21 

รวม 381 4.177 0.499 .682 0.24 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น จ าแนกตามเพศ
โดยรวม พบวา่ Sig = 0.24 แสดงวา่ความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ เม่ือวิเคราะห์ราย
ดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างไปตามเพศ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ดา้นมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้นกัท่องเท่ียวน่าสนใจ Sig = 0.02โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกวา่
เพศหญิงท่ี ระดบั 4.267 และ4.124 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.16  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นร้านขายของท่ีระลึก จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านร้านขายของทีร่ะลกึ เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

มีการจดัการภายในร้านขาย
ของท่ีระลึกอยา่งเหมาะสม 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

3.947  
4.019 

0.393          
0.509 

-1.507 0.06 

 

DPU



   77 

ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

ด้านร้านขายของทีร่ะลกึ เพศ จ านวนคน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. t Sig. 

มีผลิตภณัฑจ์ากทางไร่องุ่นท่ี
โดดเด่น 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.098  
4.095 

0.384               
0.367 

.081 0.46 

รูปแบบของผลิตภณัฑมี์
ความทนัสมยัสวยงาม 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

4.034  
4.062 

0.340               
0.341 

-779 0.21 

ราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

ชาย 
หญิง 

172                 
209 

3.790  
3.746 

0.474                
0.436 

.984 0.17 

รวม 381 3.968 0.299 -402 0.34 
 
ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาดา้นร้านขายของท่ีระลึกจ าแนกตามเพศ
โดยรวม พบวา่ Sig = 0.34 แสดงวา่ความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ 
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ตารางที ่4.17  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ อายุ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจาก
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.391 
4.308 
4.444 
4.330 

0.493 
0.549 
0.552 
0.560 

 
1.298 

 
0.27 

ขอ้มูลจากเฟซบุค๊และเวบ็ไซต์
ของไร่องุ่นมีความน่าสนใจ

ทนัสมยั 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.152 
4.308 
4.046 
4.135 

0.665 
0.587 
0.675 
0.682 

 
2.743 

 
0.04* 

การประชาสัมพนัธ์เฟซบุค๊
และเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่ายและ

ชดัเจน 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.108 
4.127 
4.009 
4.030 

0.482 
0.469 
0.421 
0.535 

 
1.338 

 
0.26 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่
องุ่นมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 

20 ปีหรือต ่ ากว่า                                                                             
21 –  30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.173 
4.159 
4.101 
4.075 

0.569 
0.470 
0.472 
0.501 

.784 0.50 

รวม 4.4115 0.494 .958 0.41 

 
หมายเหตุ.*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.17 ดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยรวมพบวา่นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุ๊คและเวบ็ไซต์เป็น
อยา่งดีกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายตุ่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
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องุ่นกราน มอนเต้  เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05           
โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.308
รองลงมาคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่มีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.152 และอายุ 41 ปีข้ึน
ไปกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.135 และ 4.046 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.18  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุค๊และ  
  เวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี จ  าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่ 21 – 30 ปี 31 ปี – 40 ปี 41 ปีข้ึนไป 

20 ปีหรือต ่ากวา่  0.62 0.84 0.99 

21 – 30 ปี   0.04* 0.28 

31 ปี – 40 ปี    0.77 

41 ปีข้ึนไป     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 คือ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 21 ปี หรือต ่ากวา่มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุ๊คและเวบ็ไซตเ์ป็น
อยา่งดีแตกต่างกนักบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ31 ปี – 40 ปี  
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ตารางที ่4.19  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน จ าแนกตามอาย ุ
    
ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
การตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 –  30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.587 
4.468 
4.407 
4.398 

0.497 
0.562 
0.580 
0.521 

 
1.576 

 
0.19 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมี
อธัยาศยัท่ีดีและ

เหมาะสม 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.391 
4.244 
4.138 
4.150 

0.493 
0.479 
0.482 
0.452 

 
3.882 

 
0.00* 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการ
ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.282 
4.148 
4.037 
4.007 

0.455 
0.547 
0.430 
0.468 

 
4.711 

 
0.00* 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
ค าแนะน าตอบขอ้ซกัถาม

ไดดี้ 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.326 
4.266 
4.166 
4.180 

0.473 
0.490 
0.483 
0.534 

 
1.615 

 
0.18 

รวม 4.234 0.403 .958 0.00* 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.19 ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนัตามอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสมและ
ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึงกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัมีผลกบัความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสมนกัท่องเท่ียวท่ี
มีอายุ 20 ปีหรือต ่ากว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ีระดับ 4.391 รองลงมาคือ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.244 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี 41 ปีข้ึน
ไปมีความพึงพอใจนอ้ยลงมาตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.20  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและ  
  เหมาะสม จ าแนกตามอาย ุ

 
อายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่ 21 – 30 ปี 31 ปี – 40 ปี 41 ปีข้ึนไป 

20 ปี หรือต ่ากวา่  0.39 0.02* 0.03* 

21 – 30 ปี   0.47 0.53 

31 ปี – 40 ปี    0.99 

41 ปีข้ึนไป     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารา ง ท่ี  4.20 พบว่ า  มี คู่ ท่ี แตก ต่ า งกันอย่ า ง มีนัยส า คัญทางส ถิ ติ  0.05                               

คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม
แตกต่างกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ31 ปี – 40 ปีและนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป 
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ตารางที ่4.21  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง  
    จ  าแนกตามอาย ุ

 
อายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่ 21 – 30 ปี 31 ปี – 40 ปี 41 ปีข้ึนไป 

20 ปีหรือต ่ากวา่  0.49 0.03* 0.01* 

21 – 30 ปี   0.43 0.18 

31 ปี – 40 ปี    0.97 

41 ปีข้ึนไป     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 21 พบวา่ มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึงแตกต่างกบันกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีอาย ุ31 ปี – 40 ปีและนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป 
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ตารางที ่4.22  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสถานท่ี จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านสถานที่ อายุ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

บริเวณภายในไร่องุ่นมีความ
สะอาดและดูมีระเบียบ 

 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.434 
4.393 
4.287 
4.345 

0.501 
0.512 
0.493 
0.493 

 
1.256 

 
0.28 

ช่วงเวลาเปิด ปิดมีความ
เหมาะสม 

 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.260 
4.148 
4.074 
4.082 

0.443 
0.357 
0.425 
0.326 

 
3.248 

 
0.02* 

ความสวยงามและบรรยากาศ
ภายในไร่องุ่น 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.847 
4.872 
4.833 
4.842 

0.363 
0.366 
0.463 
0.366 

 
.172 

 
0.91 

มีภูมิทศัน์กลมกลืนกบั
ธรรมชาติ 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.891 
4.797 
4.796 
4.774 

0.314 
0.429 
0.427 
0.470 

 
.843 

 
0.41 

รวม 4.529 0.300 1.843 0.13 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.22 ดา้นสถานท่ีโดยรวมพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นช่วงเวลาเปิด ปิด มีความเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีอายตุ่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขา
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่4.23  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม  
  จ  าแนกตามอาย ุ

 
อายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่ 21 – 30 ปี 31 ปี – 40 ปี 41 ปีข้ึนไป 

20 ปีหรือต ่ากวา่  0.44 0.05* 0.06 

21 – 30 ปี   0.58 0.64 

31 ปี – 40 ปี    0.99 

41 ปีข้ึนไป     
 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 23 พบวา่ มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปีหรือต ่ากวา่มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสมแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีอาย ุ31 ปี – 40 ปี  
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ตารางที ่4.24  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ภายในไร่องุ่นมี
สัญญาณโทรศพัท ์                

ท่ีจดัเจน 
 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.065 
3.946 
3.944 
3.902 

0.388 
0.306 
0.382 
0.441 

2.004 
 

0.11 
 

ภายในไร่องุ่นมีหอ้งน ้า
บริการท่ีสะอาดและ

เพียงพอ 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 –  30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

3.673 
3.585 
3.750 
3.706 

0.598 
0.537 
0.495 
0.561 

 
1.660 

 

 
0.17 

 

ไร่องุ่นมีท่ีจอดรถ
เพียงพอและสะดวก 

 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.087 
4.117 
4.129 
4.097 

0.284 
0.354 
0.364 
0.345 

 
.252 

 

 
0.86 

 

ภายในไร่องุ่นมี
ร้านอาหารใหบ้ริการ 

20 ปี หรือต ่ากว่า                                                                             
21– 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.000 
4.095 
4.046 
3.977 

0.421 
0.587 
0.536 
0.608 

 
.884 

 

 
0.44 

 

รวม 3.942 .309 .493 0.68 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.24 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ
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ตารางที ่4.25  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความปลอดภยั จ าแนกตามอายุ 

    

ด้านความปลอดภัย อายุ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีเจา้หนา้ท่ีป้อมยามตรวจ
ตรา ในทางเขา้ ออก 

 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 –  30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

3.782 
3.893 
3.925 
3.917 

0.554 
0.538 
0.425 
0.427 

 
1.116 

 

 
0.34 

 

มีป้ายบอกหา้มหรือเตือน
ใหป้ฏิบติัอยา่งดี 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 –  30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.065 
4.127 
4.037 
4.120 

0.388 
0.491 
0.451 
0.427 

 
.978 

 

 
0.40 

 

มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลา
และเขม้งวด 

 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.021 
4.042 
4.000 
4.045 

0.257 
0.385 
0.432 
0.366 

 
.334 

 

 
0.80 

 

มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตลอดเวลา 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.021 
3.989 
3.990 
3.962 

0.257 
0.401 
0.374 
0.397 

 
 

.316 
 

 

รวม 4.000 0.327 .235 0.85 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.25 ดา้นความปลอดภยัโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ
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ตารางที ่4.26  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น จ าแนกตามอาย ุ

   

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น อายุ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้
นกัท่องเท่ียวน่าสนใจ 

 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                           
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.239          
4.170            
4.148              
4.218 

0.672 
0.649 
0.721 
0.677 

 

.315 

 

 

0.81 

 

นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมอยา่

เหมาะสม 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.108    
4.010              
4.018              
4.105 

.640 
0.613 
0.626 
0.642 

. 

.666 

 

 

0.57 

 

 
มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้
ในช่วงด าเนินกิจกรรม

อยา่งมีคุณภาพ 
 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.152 4.255 
4.148 4.188 

.665 
0.671 
0.533 
0.641 

 

.510 

 

 

0.67 

 

นกัท่องเท่ียวได้
ประสบการณ์ท่ีประทบัใจ

กิจกรรมในไร่องุ่น 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.173              
4.234              
4.111               
4.219 

0.676  
0.646 
0.701 
0.657 

 

.727 

 

 

0.53 

 

รวม 4.155 0.565 .390 0.76 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.26 ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่นโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ
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ตารางที ่4.27  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นร้านขายของท่ีระลึก จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านร้านขายของที่
ระลกึ 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีการจดัการภายใน
ร้านขายของท่ีระลึก
อยา่งเหมาะสม 

 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.065 
4.074 
4.009 
3.879 

0.573 
0.420 
0.483 
0.409 

 
4.147 

 

 
0.00* 

 

มีผลิตภณัฑจ์ากทางไร่
องุ่นท่ีโดดเด่น 

20 ปี หรือต ่ากวา่                                                                             
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.152 
4.106 
4.101 
4.067 

0.363 
0.372 
0.452 
0.306 

 
.627 

 

 
0.59 

 

 
รูปแบบของผลิตภณัฑ์

มีความทนัสมยั
สวยงาม 

 

20 ปีหรือต ่ากว่า                                                                             
21 - 30 ปี 
31 -40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

4.108 
4.031 
4.064 
4.030 

0.314 
0.400 
0.393 
0.244 

 
.763 

 
0.51 

ราคาเหมาะสมคุม้ค่า
กบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ 

20 ปีหรือต ่ากว่า                                                                             
21 - 30 ปี 
31 -40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

3.739 
3.744 
3.768 
3.789 

0.443 
0.438 
0.465 
0.461 

 
.241 

 
0.86 

รวม 3.975 0.309 .896 0.44 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวเิคราะห์ตารางท่ี 4.27 ดา้นร้านขายของท่ีระลึกโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการภายในร้านขายของท่ีระลึกอย่าง
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  
ตารางที ่4.28  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นมีการจดัการภายในร้านขายของท่ี  
 ระลึกอยา่งเหมาะสม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่ 21 – 30 ปี 31 ปี – 40 ปี 41 ปีข้ึนไป 
20 ปี หรือต ่ากวา่  0.10 0.92 0.13 
21 – 30 ปี   0.79 0.01* 

31 ปี – 40 ปี    0.18 
41 ปีข้ึนไป     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการจดัการภายในร้านขายของท่ีระลึกอยา่งเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไปแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.29  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
 มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามระดบั  
 การศึกษา 

 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจาก
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงปริญญาตรี 

4.407 
4.329 
4.526 

0.520 
0.558 
0.506 

 
2.452 

 

 
0.08 

 

ขอ้มูลจากเฟซบุค๊และเวบ็ไซต์
ของไร่องุ่นมีความน่าสนใจ

ทนัสมยั 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงปริญญาตรี 

4.105 
4.142 
4.342 

0.623 
0.678 
0.582 

 
1.796 

 

 
0.16 

 

การประชาสัมพนัธ์เฟซบุค๊
และเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่ายและ

ชดัเจน 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงปริญญาตรี 

4.026 
4.056 
4.131 

0.515 
0.475 
0.474 

 
.604 

 

 
0.54 

 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่
องุ่นมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงปริญญาตรี 

4.078 
4.123 
4.131 

0.560 
0.462 
0.577 

 
.262 

 

 
0.76 

รวม 4.173 0.413 1.498 0.22 
 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.27 ด้านการประชาสัมพนัธ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา

โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ
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ตารางที ่4.30  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน จ าแนกตามระดบั  
  การศึกษา 
 

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
การตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

 

ต ่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.486 
4.445 
4.315 

0.577 
0.527 
0.619 

 
1.272 

 

 
0.28 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมี
อธัยาศยัท่ีดีและ

เหมาะสม 

ต ่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.289 
4.194 
4.052 

0.537 
0.458 
0.461 

 
3.189 

 

 
0.04* 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการ
ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

 

ต ่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.157 
4.074 
4.000 

0.517 
0.484 
0.402 

 
1.504 

 

 
0.22 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
ค าแนะน าตอบขอ้ซกัถาม

ไดดี้ 

ต ่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.223 
4.224 
4.131 

0.505 
0.500 
0.528 

 
.581 

 

 
0.56 

รวม 4.234 0.403 2.213 0.13 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.30 ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา

โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอายุอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายตุ่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.31  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและ    
เหมาะสม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  0.31 0.04* 

ปริญญาตรี   0.22 
สูงกวา่ปริญญาตรี    

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขา
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที ่4.32  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสถานท่ี จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านสถานที่ ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

บริเวณภายในไร่องุ่นมี
ความสะอาดและดูมี

ระเบียบ 
 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.407 
4.329 
4.394 

0.494 
0.494 
0.547 

 
0.883 

 

 
0.41 

 

ช่วงเวลาเปิด ปิดมีความ
เหมาะสม 

 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.184 
4.101 
4.105 

0.423 
0.438 
0.508 

 
1.420 

 

 
0.24 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 

ด้านสถานที่ ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ

พงึพอใจ 
S.D. F Sig. 

ความสวยงามและ
บรรยากาศภายในไร่องุ่น 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.802 
4.880 
4.710 

0.400 
0.378 
0.515 

 
3.623 

 

 
0.02* 

 

มีภูมิทศัน์กลมกลืนกบั
ธรรมชาติ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.789 
4.820 
4.684 

0.410 
0.403 
0.619 

 
1.688 

 

 
0.18 

รวม 4.529 0.300 0.788 0.18 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.32 ดา้นสถานท่ีจ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม พบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามระดบัการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่นกบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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ตารางที ่4.33  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและ  
 เหมาะสม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  0.31 0.04* 

ปริญญาตรี   0.22 
สูงกวา่ปริญญาตรี    

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขา
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที ่4.34  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น กราน  

  มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตามระดบั  
  การศึกษา 

  

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ภายในไร่องุ่นมีสัญญาณ
โทรศพัทท่ี์จดัเจน 

 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.013 
3.932 
3.894 

0.475 
0.351 
0.452 

 
1.615 

 

 
0.20 

 

ภายในไร่องุ่นมีหอ้งน ้า
บริการท่ีสะอาดและ

เพียงพอ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.657 
3.685 
3.736 

0.622 
0.511 
0.601 

 
.267 

 

 
0.76 
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ตารางที ่4.34  (ต่อ)  

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ไร่องุ่นมีท่ีจอดรถเพียงพอ
และสะดวก 

 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.092 
4.108 
4.157 

0.291 
0.334 
0.494 

 
.468 

 

 
0.62 

 

ภายในไร่องุ่นมีร้านอาหาร
ใหบ้ริการ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.921 
4.052 
4.078 

0.627 
0.538 
0.587 

 
1.782 

 

 
0.17 

 
รวม 3.942 0.309 .309 0.73 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.32 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกจ าแนกตามระดบัการศึกษา

โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ
 
ตารางที ่4.35  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

  มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาดา้นความปลอดภยั จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านความปลอดภัย ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีเจา้หนา้ท่ีป้อมยาม
ตรวจตรา ในทางเขา้ 

ออก 
 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.881 
3.898 
3.921 

0.515 
0.459 
0.486 

 
.091 

 

 
0.91 

 

มีป้ายบอกหา้มหรือเตือน
ใหป้ฏิบติัอยา่งดี 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.052 
4.123 
3.947 

0.428 
0.437 
0.517 

 
2.987 

 

 
0.06 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ)  

ด้านความปลอดภัย ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลา
และเขม้งวด 

 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.986 
4.037 
4.042 

0.346 
0.376 
0.481 

 
.608 

 

 
0.54 

 

มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตลอดเวลา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.991 
3.977 
4.051 

 

0.345 
0.356 
0.461 

 
  .698 

 
0.49 

รวม 4.000 0.327 .361 0.69 
 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.35 ดา้นความปลอดภยัจ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม

พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
ไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา 

  
ตารางที ่4.36  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น จ าแนกตามระดบั  
  การศึกษา 

 

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดั
ใหน้กัท่องเท่ียว

น่าสนใจ 
 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.131 
4.206 
4.184 

 

0.660 
0.687 
0.691 

 
.353 

 

 
0.70 
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ตารางที ่4.36 (ต่อ)  

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วน
ร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมอยา่เหมาะสม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.105 
4.026 
4.184 

0.623 
0.627 
0.651 

 
1.319 

 

 
0.26 

 

มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้
ในช่วงด าเนินกิจกรรม
อยา่งมีคุณภาพ 

 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.131 
4.187 
4.315 

0.660 
0.662 
.574 

 
1.009 

 

 
0.36 

 

นกัท่องเท่ียวได้
ประสบการณ์ท่ี

ประทบัใจกิจกรรมใน
ไร่องุ่น 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.186 
4.164 
4.342 

0.671 
0.679 
0.582 

 
1.169 

 

 
0.31 

 

รวม 4.155 0.565 .678 0.50 
 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.36 ด้านกิจกรรมในไร่องุ่นจ าแนกตามระดบัการศึกษา

โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DPU



   98 

ตารางที ่4.37  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นร้านขายของท่ีระลึก จ าแนกตามระดบั 
  การศึกษา 
 

ด้านร้านขายของที่
ระลกึ 

ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีการจดัการภายใน
ร้านขายของท่ีระลึก
อยา่งเหมาะสม 

 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.000 
3.970 
4.078 

0.541 
0.432 
0.486 

 

 
.965 

 

 
0.38 

 

มีผลิตภณัฑจ์ากทางไร่
องุ่นท่ีโดดเด่น 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.171 
4.067 
4.157 

0.443 
0.328 
0.494 

 
2.843 

 

 
0.06 

 
รูปแบบของผลิตภณัฑ์

มีความทนัสมยั
สวยงาม 

 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.105 
4.041 
4.000 

0.385 
0.327 
0.328 

 
1.504 

 

 
0.22 

 

ราคาเหมาะสมคุม้ค่า
กบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.736 
3.764 
3.842 

0.525 
0.442 
0.369 

 
.693 

 

 
0.50 

รวม 3.975 0.309 .997 0.37 
 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.37 ดา้นร้านขายของท่ีระลึกจ าแนกตามระดบัการศึกษา

โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา 
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ตารางที ่4.38  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามอาชีพ 
 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจาก
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็น

อยา่งดี 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.200 
4.370 
4.375 
4.391 

0.410 
0.560 
0.577 
0.493 

 
1.298 

 
0.27 

ขอ้มูลจากเฟซบุค๊และ
เวบ็ไซตข์องไร่องุ่นมี
ความน่าสนใจทนัสมยั 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

 

4.450 
4.119 
4.203 
4.152 

0.510 
0.664 
0.660 
0.665 

 
2.743 

 
0.04* 

การประชาสัมพนัธ์
เฟซบุค๊และเวบ็ไซต์
เขา้ถึงง่ายและชดัเจน 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.250 
4.039 
4.031 
4.108 

0.442 
0.463 
0.562 
0.482 

 
1.338 

 
0.26 

ป้ายประชาสัมพนัธ์
ภายในไร่องุ่นมีความ
ชดัเจนเขา้ใจง่าย 

ขา้ราชการ /รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.300 
4.083 
4.140 
4.173 

0.470 
0.461 
0.559 
0.569 

 
.784 

 
0.50 

รวม 4.173 0.413 .958 0.41 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการวเิคราะห์ตารางท่ี 4.38 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบวา่

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อมูลจากเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ของไร่องุ่นมีความ
น่าสนใจทนัสมยัภายในไร่องุ่นกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีผลกบัความพึงพอใจ
ต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.39  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

  มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นขอ้มูลจากเฟซบุค๊และเวบ็ไซตข์องไร่องุ่น  
  มีความน่าสนใจทนัสมยัภายในไร่องุ่น จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ขา้ราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั 

นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ  0.10 0.92 0.13 

พนกังานเอกชน   0.79 0.01* 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั    0.18 

นกัเรียน / นกัศึกษา     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่ามีคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นนักเรียน / 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ตารางที ่4.40  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน จ าแนกตามอาชีพ 
 

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
การตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.450 
4.394 
4.515 
4.587 

0.604 
0.551 
0.534 
0.497 

 
1.272 

 

 
0.28 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมี
อธัยาศยัท่ีดีและ

เหมาะสม 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.030 
4.183 
4.187 
4.391 

0.456 
0.462 
0.500 
0.493 

 
3.189 

 

 
0.04* 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการ
ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.101 
4.087 
3.953 
4.282 

0.448 
0.473 
0.517 
0.455 

 
1.504 

 

 
0.22 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
ค าแนะน าตอบขอ้

ซกัถามไดดี้ 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.300 
4.191 
4.203 
4.326 

0.656 
0.476 
0.568 
0.473 

 
.581 

 

 
0.56 

รวม 4.234 0.403 2.113 0.12 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.40 ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานจ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบวา่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนัตามอาชีพ  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่4.41 ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

 มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและ   
 เหมาะสม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ข้าราชการ / 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
เอกชน 

ประกอบธุรกจิ
ส่วนตัว 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ  0.10 0.92 0.13 

พนกังานเอกชน   0.79 0.01* 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั    0.18 

นกัเรียน / นกัศึกษา     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นนักเรียน / 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมาดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  
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ตารางที ่4.42  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสถานท่ี จ าแนกตามอาชีพ 
 

ด้านสถานที่ อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

บริเวณภายในไร่องุ่น
มีความสะอาดและดู

มีระเบียบ 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชนประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.550 
4.298 
4.437 
4.434 

0.510 
0.484 
0.530 
0.501 

3.091 

 

0.20 

 

ช่วงเวลาเปิด ปิด     
มีความเหมาะสม 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.100 
4.115 
4.031 
4.260 

0.307 
0.355 
0.435 
0.443 

3.330 0.02* 

ความสวยงามและ
บรรยากาศภายใน   

ไร่องุ่น 

 
ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ

พนกังานเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.850 
4.864 
4.781 
4.847 

0.366 
0.365 
0.548 
0.363 

.730 0.53 

มีภูมิทศัน์กลมกลืน
กบัธรรมชาติ 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.650 
4.800 
4.781 
4.891 

0.587 
0.419 
0.486 
0.314 

1.537 0.20 

รวม 4.529 0.300 .788 0.45 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี  4.42 ด้านสถานท่ีจ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
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มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกันตามอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                            
ท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ 
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05    
 
ตารางที ่4.43  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

 มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม  
 จ  าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 
ข้าราชการ / 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ  0.99 0.91 0.47 

พนกังานเอกชน   0.47 0.12 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั    0.02* 

นกัเรียน / นกัศึกษา     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

นักท่อง เ ท่ียวชาวไทย ท่ี มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวกับนักท่อง เ ท่ียวชาวไทย ท่ี เ ป็น                        
นกัเรียน / นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมาดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.44  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน               
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก                                 

     จ  าแนกตามอาชีพ 
 

ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ภายในไร่องุ่นมี
สัญญาณโทรศพัทท่ี์จดั

เจน 
 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

3.950 
3.948 
3.843 
4.065 

0.394. 
0.381 
0.407 
0.388 

 
2.944 

 

 
0.03* 

 

ภายในไร่องุ่นมีหอ้งน ้า
บริการท่ีสะอาดและ

เพียงพอ 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

3.650 
3.693 
3.671 
3.673 

0.489 
0.519 
0.618 
0.598 

 
.065 

 

 
0.97 

 

ไร่องุ่นมีท่ีจอดรถ
เพียงพอและสะดวก 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.070 
4.123 
4.109 
4.087 

0.321 
0.353 
0.363 
0.284 

 
.871 

 

 
0.45 

 

ภายในไร่องุ่นมี
ร้านอาหารใหบ้ริการ 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

3.800 
4.083 
3.906 
4.000 

0.615 
0.526 
0.728 
0.421 

 
2.987 

 

 
0.13 

รวม 3.942 0.309 1.771 0.15 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.44 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกจ าแนกตามอาชีพโดยรวม

พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกไม่แตกต่างกนัตามอาชีพ 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภายในไร่องุ่นมีสัญญาณโทรศพัท์ท่ีจดัเจนกับ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
   
ตารางที ่4.45  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นภายในไร่องุ่นมีสัญญาณโทรศพัทท่ี์ 
  จดัเจน จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 
ข้าราชการ / 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ  0.10 0.76 0.74 

พนกังานเอกชน   0.26 0.31 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั    0.03* 

นกัเรียน / นกัศึกษา     

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.45 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวักบันักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นนักเรียน / 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมาดา้นภายในไร่องุ่นมีสัญญาณโทรศพัทท่ี์จดัเจนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.46  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความปลอดภยั จ าแนกตามอาชีพ 
 

ด้านความปลอดภัย อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีเจา้หนา้ท่ีป้อมยาม
ตรวจตรา ในทางเขา้ 

ออก 
 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

3.900 
3.916 
3.906 
3.782 

0.307 
0.470 
0.461 
0.554 

1.045 0.37 

มีป้ายบอกหา้มหรือ
เตือนใหป้ฏิบติัอยา่ง

ดี 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.150 
4.095 
4.078 
4.061 

0.366 
.463 

0.447 
0.379 

 
.192 

 

 
0.90 

 

มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็น
เวลาและเขม้งวด 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.110 
4.019 
4.078 
4.021 

0.447 
0.384 
0.410 
0.257 

 
.448 

 

 
0.71 

 

มีเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยั
ตลอดเวลา 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั
นกัเรียน / นกัศึกษา 

3.850                
3.988                
3.984                 
4.021 

0.366 
0.453 
0.453 
0.257 

 
1.007 

 
0.83 

รวม 4.000 0.327 .190 0.90 
 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.46 ดา้นความปลอดภยัจ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบว่า

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาดา้นความปลอดภยัไม่แตกต่างกนัตามอาชีพ 
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ตารางที ่4.47  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น จ าแนกตามอาชีพ 
  

ด้านกจิกรรมใน     
ไร่องุ่น 

อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีกิจกรรมต่าง ๆ     
ท่ีจดัใหน้กัท่องเท่ียว

น่าสนใจ 
 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.200 
4.195 
4.125 
4.239 

0.695 
0.685 
0.678 
0.672 

 
.278 

 

 
0.84 

 

นกัท่องเท่ียวไดมี้
ส่วนร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรมอยา่ง
เหมาะสม 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.005 
4.047 
4.078 
4.108 

0.458 
0.636 
0.649 
0.640 

 
.198 

 

 
0.89 

 

มีผูเ้ช่ียวชาญ                  
ใหค้วามรู้ในช่วง

ด าเนินกิจกรรมอยา่ง              
มีคุณภาพ 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.300 
4.171 
4.250 
4.152 

0.732 
0.656 
0.617 
0.665 

 
.486 

 

 
0.69 

 

นกัท่องเท่ียวได้
ประสบการณ์                   

ท่ีประทบัใจกิจกรรม
ในไร่องุ่น 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.300 
4.144 
4.328 
4.173 

0.571 
0.673 
0.667 
0.676 

 
1.495 

 
0.21 

รวม 4.155 0.565 .221 0.88 
  
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.47 ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่นจ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบวา่

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่นไม่แตกต่างกนัตามอาชีพ 
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ตารางที ่4.48  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นร้านขายของท่ีระลึก จ าแนกตามอาชีพ 
 

ด้านร้านขายของทีร่ะลกึ อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีการจดัการภายในร้าน
ขายของท่ีระลึกอยา่ง

เหมาะสม 
 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

3.850 
4.004 
3.906 
4.065 

0.366 
0.433 
0.495 
0.573 

 
1.806 

 

 
0.14 

 

มีผลิตภณัฑจ์ากทางไร่
องุ่นท่ีโดดเด่น 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.050 
4.091 
4.093 
4.152 

0.394 
0.373 
0.387 
0.363 

.454 0.71 

รูปแบบของผลิตภณัฑมี์
ความทนัสมยัสวยงาม 

 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

4.000 
4.059 
3.984 
4.108 

0.324 
0.369 
0.217 
0.314 

1.466 0.22 

 
ราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ
พนกังานเอกชนประกอ

ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

3.650 
3.788 
3.734 
3.739 

0.489 
0.455 
0.455 
.443 

 
.804 

 
0.49 

รวม 3.975 0.309 1.370 0.25 
  

ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.48 พบว่า ดา้นร้านขายของท่ีระลึกจ าแนกตามอาชีพของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัโดยรวมมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
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ตารางที ่4.49  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
 มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์  
 จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจาก
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็น

อยา่งดี 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.391 
4.382 
4.400 
4.341 
4.348 

0.493 
0.493 
0.607 
0.551 
.5404 

 
.198 

 

. 
0.93 

 

ขอ้มูลจากเฟซบุค๊และ
เวบ็ไซตข์องไร่องุ่นมี
ความน่าสนใจทนัสมยั 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.152 
4.205 
4.287 
4.019 
4.287 

0.665 
0.591 
0.620 
0.659 
0.696 

 
3.230 

 

 
0.16 

 

การประชาสัมพนัธ์
เฟซบุค๊และเวบ็ไซต์
เขา้ถึงง่ายและชดัเจน 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.108 
4.176 
4.050 
4.000 

4.1061 

0.482 
0.520 
0.525 
0.410 
0.558 

 
1.370 

 

 
0.24 

 

ป้ายประชาสัมพนัธ์
ภายในไร่องุ่นมีความ
ชดัเจนเขา้ใจง่าย 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.173 
4.235 
4.162 
4.058 
4.090 

0.569 
0.553 
0.462 
0.473 
0.487 

 
 

1.410 
 

 
 

0.23 

รวม 4.173 0.413 1.874 0.11 
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ผลการวเิคราะห์ตารางท่ี 4.49 พบวา่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัโดยรวมมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนัไปตามรายไดต่้อเดือน 

 
ตารางที ่4.50  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน  
  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานให้
การตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.587 
4.500 
4.462 
4.393 
4.393 

0.497 
0.615 
0.501 
0.552 
0.578 

 
1.365 

 

 
0.24 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมี
อธัยาศยัท่ีดีและ

เหมาะสม 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.391 
4.323 
4.187 
4.161 
4.106 

0.493 
0.474 
0.479 
0.448 
0.500 

 
3.398 

 

 
0.01* 

 

เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการ
ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บ
40,001 บาทข้ึนไป 

4.282 
4.147 
4.075 
4.058 
3.984 

0.455 
0.500 
0.568 
0.398 
0.540 

 
2.941 

 

 
0.02* 
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ตารางที ่4.50  (ต่อ)  
 

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

 
เจา้หนา้ท่ีพนกังาน       
ใหค้  าแนะน าตอบ             
ขอ้ซกัถามไดดี้ 

10,000 บาท หรือต ่า
กวา่10,001 – 20,000 
บาท20,001 – 30,000 
บาท30,001 – 40,000 
บาท 40,001 บาทข้ึนไป 

4.326 
4.382 
4.175 
4.180 
4.181 

.473 
0.490 
0.471 
0.462 
0.630 

 
 

1.894 

 
 

0.11 

รวม 4.234 0.403 3.280 0.01* 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
     

ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.50 ด้านเจา้หน้าท่ีพนักงานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนัตามรายไดต่้อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสมและ
ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึงกบันกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 
มีผลกับความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้  เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.51  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและ  
  เหมาะสม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน 
10,000 บาท
หรือต ่ากว่า 

10,001 – 
20,000 บาท 

20,001–
30,000 บาท 

   30,001– 
40,000 บาท 

40,001  บาท
ขึน้ไป 

10,000 บาท  
หรือต ่ากวา่ 

 
0.98 0.24 0.08 0.04* 

10,001 – 20,000 
บาท 

 
 0.73 0.51 0.31 

20,001 – 30,000 
บาท 

 
  0.99 0.89 

30,001 – 40,000 
บาท 

 
  

 
0.95 

40,001  บาท          
ข้ึนไป 

 
  

 
 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.51 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน10,000 บาท หรือต ่ากวา่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้
ต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขา
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.52  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่ง  
  ทัว่ถึง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน 
10,000 บาท
หรือต ่ากว่า 

10,001 – 
20,000 บาท 

20,001–
30,000 บาท 

   30,001– 
40,000 บาท 

40,001  บาท
ขึน้ไป 

10,000 บาท
หรือต ่ากวา่ 

 
0.81 0.24 0.10 0.03* 

10,001 – 
20,000 บาท 

 
 0.97 0.91 0.63 

20,001–30,000 
บาท 

 
  

0.99 
0.86 

30,001– 
40,000 บาท 

 
  

 
0.89 

40,001  บาท
ข้ึนไป 

 
  

 
 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาท หรือต ่ากวา่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้
ต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขา
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.53  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
   มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสถานท่ี จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
 

ด้านสถานที่ รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

S.D. F Sig. 

บริเวณภายในไร่องุ่น
มีความสะอาดและดู

มีระเบียบ 
 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.434 
4.411 
4.387 
4.238 
4.484 

0.501 
0.499 
0.515 
0.457 
0.533 

 
3.806 

 

 
0.00* 

 

ช่วงเวลาเปิด ปิดมี
ความเหมาะสม 

 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.260 
4.147 
4.125 
4.077 
4.090 

0.443 
0.359 
0.322 
0.369 
0.419 

 
2.203 

 

 
0.06 

 

ความสวยงามและ
บรรยากาศภายในไร่

องุ่น 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.847 
4.852 
4.837 
4.877 

     4.787 

0.363 
0.359 
0.434 
0.348 
0.511 

 
.591 

 

 
0.69 

 

 
มีภูมิทศัน์กลมกลืน

กบัธรรมชาติ 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
30,001– 40,000 บ
40,001 บาทข้ึนไป 

4.891 
4.705 
4.750 
4.819 
4.803 

0.314 
0.462 
0.490 
0.418 
0.437 

 
 

1.268 

 
 

0.28 

รวม 4.529 0.300 1.131 0.34 
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ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.53 ดา้นสถานท่ีจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนโดยรวม พบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา ด้านสถานท่ีไม่แตกต่างกันตามรายได้ต่อเดือน                    
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริเวณภายในไร่องุ่นมีความสะอาดและดูมี
ระเบียบกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลกับความพึงพอใจต่อการ
ท่องเ ท่ียว เชิง เกษตรท่ีไร่อ งุ่นกราน มอนเต้  เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน                          
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.54  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นบริเวณภายในไร่องุ่นมีความสะอาด  
  และดูมีระเบียบ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน 
10,000 
บาทหรือ
ต ่ากว่า 

10,001 – 
20,000 บาท 

20,001–
30,000 
บาท 

   30,001– 
40,000 บาท 

40,001  บาท
ขึน้ไป 

10,000 บาท                 
หรือต ่ากวา่ 

 
1.00 0.99 0.23 0.99 

10,001 – 20,000 
บาท 

 
 1.00 0.48 0.97 

20,001 – 30,000 
บาท 

 
  

0.30 
0.84 

30,001 – 40,000 
บาท 

 
  

 
0.02* 

40,001  บาทข้ึนไป      

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.54 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาทกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อ
เดือน 40,001 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา ดา้นบริเวณภายในไร่องุ่นมีความสะอาดและดูมีระเบียบ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.55  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตามรายได ้   
  ต่อเดือน 
 

ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

ภายในไร่องุ่นมี
สัญญาณ

โทรศพัทท่ี์จดัเจน 
 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.165 
3.941 
4.000 
3.903 
3.893 

0.378 
0.422 
0.420 
0.356 
0.397 

2.246 
 

0.06 
 

ภายในไร่องุ่นมี
หอ้งน ้าบริการ    
ท่ีสะอาดและ
เพียงพอ 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

3.673 
3.705 
3.700 
3.606 
3.848 

0.598 
0.462 
0.603 
0.503 
0.533 

2.369 
 

0.06 
 

ไร่องุ่นมีท่ีจอดรถ
เพียงพอและ
สะดวก 

 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.087 
4.088 
4.175 
4.090 
4.106 

0.284 
0.287 
0.414 
0.329 
0.356 

 

.920 
 

0.45 
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ตารางที ่4.55   (ต่อ)  

ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

 
ภายในไร่องุ่นมี
ร้านอาหาร
ใหบ้ริการ 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.000 
3.882 
4.137 
4.038 
3.969 

0.421 
.640 

0.651 
0.520 
0.580 

 
 

1.551 

 
 

0.18 

รวม 3.942 0.309 1.388 0.23 
 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.55 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน

โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกไม่แตกต่าง
กนัตามรายไดต่้อเดือน 

 
ตารางที ่4.56  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  

  มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความปลอดภยั จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
 

ด้านความปลอดภัย รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

S.D. F Sig. 

มีเจา้หนา้ท่ีป้อมยาม
ตรวจตรา ในทางเขา้ 

ออก 
 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

3.782 
3.911 
3.962 
3.890 
3.909 

0.554 
0.513 
0.514 
0.419 
0.454 

1.084 
 

0.36 
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ตารางที ่4.56 (ต่อ)  

ด้านความปลอดภัย รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

S.D. F Sig. 

มีป้ายบอกหา้มหรือ
เตือนใหป้ฏิบติัอยา่งดี 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.055 
4.235 
4.125 
4.019 
4.166 

0.387 
0.495 
0.460 
0.385 
0.543 

2.553 
 

0.33 
 

มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็น
เวลาและเขม้งวด 

 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.021 
4.088 
4.037 
4.019 
4.015 

.257 
0.451 
0.403 
0.331 
0.480 

.266 
 

0.89 
 

 
มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตลอดเวลา 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.021 
3.911 
3.987 
3.980 
4.080 

0.257 
0.514 
0.435 
0.331 
0.391 

 
 

.460 

 
 

0.76 

รวม 4.000 0.327 .596 0.66 
 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.56 ดา้นความปลอดภยัจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนโดยรวม

พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
ไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความปลอดภยัไม่แตกต่างกนัตามรายไดต่้อ
เดือน 
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ตารางที ่4.57  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน                  
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น   
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

   

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดั
ใหน้กัท่องเท่ียว

น่าสนใจ 
 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.239 
4.117 
4.150 
4.225 
4.151 

0.672 
0.591 
0.657 
0.688 
0.749 

.382 
 

0.82 
 

นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วน
ร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมอยา่เหมาะสม 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.108 
4.000 
4.062 
4.025 
4.121 

0.640 
0.643 
0.643 
0.633 
0.644 

 
.413 

 

 
0.80 

 

มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้
ในช่วงด าเนินกิจกรรม
อยา่งมีคุณภาพ 

 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาทข้ึนไป 

4.152 
4.294 
4.312 
4.071 
4.287 

0.665 
0.675 
0.614 
0.614 
0.674 

 

 
2.656 

 

 
0.06 
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ตารางที ่4.57 (ต่อ)     

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

S.D. F Sig. 

 
นกัท่องเท่ียวได้
ประสบการณ์ท่ี

ประทบัใจกิจกรรมใน
ไร่องุ่น 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.173 
4.303 
4.237 
4.051 
4.393 

0.676 
0.636 
0.660 
0.662 
0.653 

 
 

.628 

 
 

0.00* 

รวม 4.155 .565 .915 0.45 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.57 ด้านกิจกรรมในไร่องุ่นจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่นท่ีไม่แตกต่างกนั
ตามรายไดต่้อเดือน  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นนกัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรม
ในไร่องุ่นกบันักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้  เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.58  ทดสอบเป็นรายคู่ ค่าระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
    มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นนกัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ท่ี  
  ประทบัใจกิจกรรมในไร่องุ่น จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน 
10,000 บาท
หรือต ่ากว่า 

10,001 – 
20,000 บาท 

20,001–
30,000 บาท 

   30,001– 
40,000 บาท 

40,001  บาท
ขึน้ไป 

10,000บาท                
หรือต ่ากวา่ 

 
0.94 0.99 0.87 0.55 

10,001 – 20,000 
บาท 

 
 0.99 0.41 0.98 

20,001–30,000 
บาท 

 
  

0.38 
0.73 

30,001– 40,000 
บาท 

 
  

 
0.01* 

40,001  บาทข้ึนไป      

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.58 พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาทกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อ
เดือน 40,001 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา ด้านนักท่องเท่ียวได้ประสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรมในไร่องุ่น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.59  เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  
 มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นร้านขายของท่ีระลึก จ าแนกตามรายไดต่้อ 
 เดือน 

 
ด้านร้านขายของที่

ระลกึ 
รายได้ต่อเดือน 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

S.D. F Sig. 

มีการจดัการภายใน
ร้านขายของท่ีระลึก
อยา่งเหมาะสม 

 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บา
40,001 บาทข้ึนไป 

4.065 
4.029 
4.050 
3.954 
3.909 

0.573 
0.388 
0.447 
0.446 
0.456 

 
1.440 

 

 
0.22 

 

มีผลิตภณัฑจ์ากทางไร่
องุ่นท่ีโดดเด่น 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.152 
4.117 
4.100 
4.077 
4.090 

0.363 
0.409 
0.408 
0.312 
0.454 

 
.384 

 

 
0.82 

 

รูปแบบของผลิตภณัฑ์
มีความทนัสมยั

สวยงาม 
 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

4.108 
4.029 
4.087 
4.051 
3.969 

0.314 
0.459 
0.395 
0.297 
0.302 

 
1.543 

 

 
0.18 

 

 
ราคาเหมาะสมคุม้ค่า
กบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ 

10,000 บาท หรือต ่ากวา่
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทข้ึนไป 

3.739 
3.647 
3.762 
3.800 
3.772 

0.443 
0.485 
0.509 
0.417 
0.457 

 
 

.846 

 
 

0.49 

รวม 3.975 0.309 .637 0.63 
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ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.59 ดา้นร้านขายของท่ีระลึกจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นร้านขายของท่ีระลึกท่ีไม่แตกต่าง
กนัตามรายไดต่้อเดือน 
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บทที ่5                                                                                                                    
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียว เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา  มีวตัถุประสงค์ของการ
วิจยั เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

กลุ่มตวัอย่างท่ีในการศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีไรองุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 381 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 ค าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะค าถามแบบส ารวจรายการ 5 ขอ้ค าถาม 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ 7 ดา้น 1) การประชาสัมพนัธ์ 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ี

พนกังาน 3) ดา้นสถานท่ี 4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 5) ดา้นความปลอดภยั 6) ดา้นกิจกรรมใน
ไร่องุ่น และ 7) ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก จ านวน 28 ขอ้ค าถาม  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงจ านวนและร้อยละ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติเชิงพรรณนา และดา้นทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติทดสอบ 
t – test เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ จ าแนกตามเพศ และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว  One – Way ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดยจ าแนกเป็นตวัแปรอิสระท่ี
มากกว่า 2 กลุ่มตามอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส าหรับการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนเม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe 
โดยก าหนดการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
5.1  สรุปผลการวจัิย  
       5.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม เพศอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
จ านวน 183 คนแจกแจงจ านวน และค่าร้อยละ  ดงัต่อไปน้ี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 381  พบว่า นักท่องเท่ียว
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.1 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.9 มีอาย ุ 
อยู่ในช่วงระหว่างช่วง 04 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.9 และอายุอยู่ในระหว่างช่วง                
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ
ช่วง 20 ปี หรือต ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 12.1 น้อยท่ีสุด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 70.1 รองลงมาคือระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.9 และสูงกวา่ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ10.0 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
62.5 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 16.8 นอกจากนั้นกลุ่มนักเรียน / 
นกัศึกษา และอาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ 5.2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า  ส่วนใหญ่นักท่องเ ท่ียวกลุ่มตัวอย่างท่ี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง                       
30,001 –  40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
และ 21.1 และมีรายได ้ 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.3 ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดอยู่
ระหวา่ง 10,000 บาท หรือต ่ากวา่คิดเป็นร้อยละ12.0 คามล าดบั 
       5.1.2  ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา  

จากการศึกษาความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน  3) ดา้นสถานท่ี 4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 5) ดา้นความปลอดภยั 6) 
ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น 7) ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก โดยรวมใน ทั้ง 7 ดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ ดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.52 รองลงมา
คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.23 นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจ
นอ้ยลงมา คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.17 ส่วนดา้นกิจกรรมในไร่
องุ่น มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.15 ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  4.00 และดา้นร้าน
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ขายของท่ีระลึกนอ้ยลงมาตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  3.97 และเม่ือจ าแนกตามรายดา้น
ของทั้ง 7 ดา้น พบวา่ 

1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  นกัท่องเท่ียวชาวไทย
มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้จงัหวดันครราชสีมา ดา้นขอ้มูล
เก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุ๊คและเว็บไซต์เป็นอย่างดี มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.36 
รองลงมาคือดา้นขอ้มูลจากเฟซบุ๊คและเวบ็ไซตข์องไร่องุ่นท่ีมีความน่าสนใจทนัสมยั โดยมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 4.15 และนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจดา้นป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่องุ่น
มีความชดัเจนเขา้ใจง่ายทนัสมยั โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.11 และดา้นการประชาสัมพนัธ์
เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่าย โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.05 นอ้ยลงมาตามล าดบั 

2) ด้านเจ้าหน้าท่ีพนักงาน โดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ                     
ด้านเจ้าหน้าท่ีพนักงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ ด้านเจา้หน้าท่ีพนักงานให้การตอ้นรับเป็นอย่างดีมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.44 รองลงมาคือดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานให้ค าแนะน าตอบขอ้ซกัถาม
ไดดี้ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.21 และดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 
4.19 ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.08  มีความพึงพอใจ
นอ้ยลงมา ตามล าดบั 

3) ดา้นสถานท่ี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความ
พึงพอใจดา้นความสวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  4.84 
รองลงมาดา้นภูมิทศัน์กลมกลืนกบัธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.80 และบริเวณไร่องุ่นมี
ความสะอาดและดูมีระเบียบนอ้ยลงมา โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.35 ส่วนดา้นท่ีนกัท่องเท่ียว
พอใจน้อยท่ีสุด คือด้านช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.11 
ตามล าดบั 

4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีความพึงพอใจต่อด้านภายในไร่องุ่นมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 4.11 รองลงมา คือ ดา้นภายในไร่องุ่นมีร้านอาหารให้บริการอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 4.02 และดา้นสัญญาณโทรศพัทท่ี์จดัเจน โดยมีค่าเฉล่ีย3.94 และดา้นห้องน ้ า
บริการท่ีสะอาดและเพียงพอนอ้ยท่ี โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.11 ตามล าดบั 
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5) ดา้นความปลอดภยั โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความ
พึงพอใจต่อดา้นมีป้ายบอกห้ามหรือเตือนให้ปฏิบติัอย่างดีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
4.09 รองลงมา คือ ดา้นมีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลาและเขม้งวด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.02 และ
ดา้นมีเจา้หนา้ท่ี ป้อมยามตรวจตรา ในทางเขา้ ออก มีค่าเฉล่ีย 3.89 และดา้นมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.98 รองลงมาตามล าดบั 

6) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ
ต่อดา้นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้นกัท่องเท่ียวน่าสนใจ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.18 และดา้นได้
ประสบการณ์ท่ีประทับใจกิจกรรมในไร่องุ่นมากท่ีสุด โดยมีค่า เฉล่ียความพึงพอใจ 4.18 
นอกจากนั้นพอใจรองลงมา คือดา้นท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 
โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.18 และดา้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.05 นอ้ยลงมา ตามล าดบั 

7) ดา้นร้านขายของท่ีระลึก  โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  
มีความพึงพอใจต่อดา้นต่อดา้นผลิตภณัฑ์จากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 4.09 รองลงมา คือดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยัสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 4.04 และดา้นการจดัการภายในร้านขายของท่ีระลึกอย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 3.98 ดา้นราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.76 
รองลงมาตามล าดบั 
       5.1.3  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยรวม
จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังาน  ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  โดยรวม 
จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย  มีพึงพอใจแตกต่างไปตามเพศ  โดยเพศหญิงมีความพึง
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พอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมามากกวา่เพศ
ชาย        

ดา้นสถานท่ี ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต  ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามเพศ 
โดยรวม พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา จ าแนก
ตามเพศ โดยรวม พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นความปลอดภยั ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย            
ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามเพศ 
โดยรวม พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
เพศ โดยรวม พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นร้านขายของท่ีระลึก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
เพศ โดยรวม พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามเพศ 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามอาย ุ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อายโุดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาย ุ  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุ๊คและเวบ็ไซต์เป็น
อยา่งดีกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี  

ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังาน ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อาย ุโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
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ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัตามอายุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม กบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปีหรือต ่ากว่า มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี
พนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม มากกว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี และดา้น
เจา้หน้าท่ีพนักงานมีการดูแลอย่างทัว่ถึงกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีผลกบัความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 20 ปีหรือต ่ากวา่ มีความพึงพอใจ
มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี  

ดา้นสถานท่ี ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต  ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามอาย ุ
โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาย ุ  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม กบันกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่มีความพึงพอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
อาย ุ31 – 40 ปี  

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา จ าแนก
ตามอาย ุโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาย ุ  

ดา้นความปลอดภยั ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
มีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามอาย ุ
โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาย ุ  

ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม
อาย ุโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาย ุ  

ดา้นร้านขายของท่ีระลึก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อาย ุโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาย ุ  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการภายในร้านขายของท่ีระลึกอย่าง
เหมาะสม กับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกัน มีผลกับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ01 ปีข้ึนไป 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา  

ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม กบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรีมีความพึง
พอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 

ดา้นสถานท่ี ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
ไปตามระดบัการศึกษา  

เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความสวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่น                         
กบันักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีผลกับความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรีมี
ความพึงพอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนก
ตามระดบัการศึกษา โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา  
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ดา้นความปลอดภยั ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
มีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
ไปตามระดบัการศึกษา  

ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา  

ดา้นร้านขายของท่ีระลึก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา  

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพ 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อาชีพโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นขอ้มูลจากเฟซบุ๊คและเวบ็ไซต์ของไร่องุ่นมีความ
น่าสนใจทนัสมยั กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ พนักงานเอกชน มีความพึง
พอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา 

ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อาชีพ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน     
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ดา้นสถานท่ี ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามอาชีพ 
โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม กบันกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา มีความพึงพอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั     

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  ดา้น 
จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไป
ตามอาชีพ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภายในไร่องุ่นมีสัญญาณโทรศัพท์ท่ีจัดเจน                  
กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา มีความพึงพอใจมากกวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั         

ดา้นความปลอดภยั ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย             
ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต  ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อาชีพ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 
   ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อาชีพโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาชีพ    
  ดา้นร้านขายของท่ีระลึก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
อาชีพโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาชีพ   
    การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน                  
 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
รายได้ต่อเดือนโดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน       
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ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
รายไดต่้อเดือนโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่าง
ไปตามรายไดต่้อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านเจา้หน้าท่ีพนักงานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม               
กับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลกับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาท หรือต ่า
กวา่ มีความพึงพอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และดา้น
เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง  กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีผลกบั
ความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาทหรือต ่ากว่า               
มีความพึงพอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป    

ดา้นสถานท่ี ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามรายไดต่้อ
เดือนโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตาม
รายไดต่้อเดือน    

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริเวณภายในไร่องุ่นมีความสะอาดและดูมี
ระเบียบกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท
มีความพึงพอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป    

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนก
ตามรายไดต่้อเดือนโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน  

ดา้นความปลอดภยั ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
มีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามรายได้
ต่อเดือน โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไป
ตามรายไดต่้อเดือน  

 ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
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รายได้ต่อเดือน โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นนกัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรม
ในไร่องุ่น กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีผลกบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึน
ไปมีความพึงพอใจมากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท  

ดา้นร้านขายของท่ีระลึก  ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน       
     
5.2  อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยขอน าเสนอการอภิปรายผลจากการศึกษาตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา และเพื่อ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงสามารถน ามาอภิปราย
ผล ไดด้งัน้ี 
       5.2.1  ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา  

ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในด้านต่าง ๆ ทั้ ง  7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน 3) ดา้นสถานท่ี 4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 5) ดา้น
ความปลอดภยั 6) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น และ 7) ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก โดยรวมทั้ง 7 ดา้น 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีดา้น
ท่ีนักท่องเท่ียวพึงพอใจมากไปกว่าด้านอ่ืน ด้านสถานท่ี ส่วนด้านอ่ืน ๆ นักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจท่ีคลา้ย ๆ กนั และเม่ือจ าแนกตามรายดา้นของทั้ง 7 ดา้น พบวา่  

1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้จงัหวดันครราชสีมา ทั้งในดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุ๊ค
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และเวบ็ไซต์เป็นอย่างดี ดา้นขอ้มูลจากเฟซบุ๊คและเวบ็ไซต์ของไร่องุ่นท่ีมีความน่าสนใจทนัสมยั 
ด้านป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่องุ่นมีความชัดเจน และด้านการประชาสัมพนัธ์เฟซบุ๊คและ
เว็บไซต์เขา้ถึงง่าย อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองทางไร่องุ่น กราน มอนเตไ้ด้มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ช่องทางดา้นประชาสัมพนัธ์
ของไร่องุ่น กราน มอนเตไ้ดค้ะแนนระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ยศวีร์ ยุก
ตะนนัท์ (2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เกษตรเลียบคลองมหาสวสัด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ความพึงพอใจนอ้ย ต่อความสะดวก สะอาด และการประชาสัมพนัธ์และเอกสารเผยแพร่     
 2) ด้านเจ้าหน้าท่ีพนักงานโดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ                
ด้านเจา้หน้าท่ีพนักงานอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทย                  
มีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีพนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ด้านเจ้าหน้าท่ีพนักงาน                      
ใหค้  าแนะน าตอบขอ้ซกัถามไดดี้ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีเหมาะสม  และดา้นเจา้หนา้ท่ี
พนกังานมีการดูแลอย่างทัว่ถึง อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากบุคลากรเจา้หน้าท่ีพนักงานของไร่องุ่น 
กราน มอนเต ้ให้การตอ้นรับเป็นอยา่งดีนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดีรวมทั้งมีอธัยาศยัท่ีดีเหมาะสมการ
ให้ค  าแนะน าตอบข้อซักถามได้ดีและดูแลนักท่องเท่ียวอย่างทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับยศวีร์                        
ยุกตะนนัท์ (2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เกษตรเลียบคลองมหาสวสัด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบว่า  นกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจมากในการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บุคลากรของศูนยบ์ริการการท่องเท่ียวเกษตร   

3) ดา้นสถานท่ี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจดา้นความสวยงามและ
บรรยากาศภายในไร่องุ่นมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไพศาล ชุ่มวงศ ์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย โดยมีความพึงพอใจ
ระดบัสูงสุดคือ จุดท่องเท่ียวมีความงดงาม ดึงดูดใหม้าท่องเท่ียว ความสวยงามของวนอุทยานภูช้ีฟ้า
และความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียว    

4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นภายใน
ไร่องุ่นมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก ดา้นภายในไร่องุ่นมีร้านอาหารให้บริการ และดา้นสัญญาณ
โทรศพัทท่ี์จดัเจน และดา้นห้องน ้ าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอใกลเ้คียงกนั จะมีเฉพาะดา้นภายใน
ไร่องุ่นมีห้องน ้ าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอท่ีนกัท่องเท่ียวยงัให้ระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่ดา้น
อ่ืน ซ่ึงอาจเป็นเพราะบางช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวมากันเยอะจึงท าให้การห้องน ้ าไม่เพียงพอ ซ่ึง
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สอดคล้องกบั อุไรวรรณ สุวรรณเสรี (2548) ศึกษานักท่องเท่ียวเชิงเกษตร นักท่องเท่ียวทัว่ไป 
เจา้หน้าท่ีศูนยก์ารท่องเท่ียว เจา้ของสวนเกษตร และผูจ้ดัการบริษทัน าเท่ียว เห็นว่าปัจจยัดา้นการ
รวมกลุ่มของแหล่งท่องเท่ียวและด้านความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวมี
ความส าคญัต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก    

5) ดา้นความปลอดภยั โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นมีป้ายบอกห้าม
หรือเตือนใหป้ฏิบติัอยา่งดี ดา้นมีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลาและเขม้งวด ดา้นมีเจา้หนา้ท่ี ป้อมยามตรวจ
ตรา ในทางเขา้ ออก และด้านมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตลอดเวลา มีความส าคญัต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ อุไรวรรณ สุวรรณเสรี (2548) ศึกษา
นกัท่องเท่ียวเชิงเกษตร นกัท่องเท่ียวทัว่ไป เจา้หน้าท่ีศูนยก์ารท่องเท่ียว เจา้ของสวนเกษตร และ
ผูจ้ ัดการบริษัทน าเท่ียว และเห็นว่าปัจจยัด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเท่ียวและด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก           
 6) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีจัดให้นักท่องเท่ียวน่าสนใจ ด้านได้ประสบการณ์ท่ีประทับใจกิจกรรมในไร่องุ่น 
นอกจากนั้นดา้นท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอยา่งมีคุณภาพ และดา้นมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม อยู่ในระดบัมากพอ ๆ กนั จะเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียของระดบั
ความพึงพอใจในแต่ละดา้นท่ีใกลเ้คียงกนั ตั้งน้ีสืบเน่ืองจากท่ีทางไร่องุ่น กราน มอนเต ้ไดจ้ดัเตรียบ
ดา้นกิจกรรมต่าง ๆ ให้นกัท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ นกัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจ 
นอกจากนั้นยงัมีผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้วามรู้ในขณะด าเนินดา้นกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปิยะ หนูนิล 
(2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และการให้บริการในอุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั โดยนกัท่องเท่ียวมีความ พบว่า
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นประสบการณ์ ของนกัท่องเท่ียว ดา้นความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ดา้น ในระดบัมาก  

7) ดา้นร้านขายของท่ีระลึก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์
จากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่น ดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยัสวยงาม ดา้นการจดัการภายใน
ร้านขายของท่ีระลึกอยา่งเหมาะสม และดา้นราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ อยูใ่น
ระดบัมาก โดยนกัท่องเท่ียวจะพอใจต่อผลิตภณัฑ์จากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่นค่อยขา้งมากและราคา
เหมาะสมคุ้มค่ากับคุณภาพของผลิตภณัฑ์นักท่องเท่ียวจะพอใจค่อยข้างน้อย ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีของท่ีระลึกมีราคาค่อยขา้งสูง จึงท าให้นักท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจท่ีน้อยกว่า
ด้านอ่ืน จึงต้องจดัเตรียมของท่ีระลึกให้เหมาะแก่สถานท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ พสัตร์ หิรัญญการ 
(2554) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวองคพ์ระปฐมเจดีย ์
จงัหวดันครปฐม ดา้นร้านขายของท่ีระลึก พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก เน่ือง จงัหวดันครปฐม มีศิลปวตัถุ และหลกัฐานท่ีส าคญัต่าง ๆ และมีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวน
มาก และยงัสนบัสนุนจากทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ Kotler and  Armstrong (2004) ความพึง
พอใจของลูกคา้ถือไดว้่าเป็นเป้าหมายหลกัการตลาดช้ีให้เห็นว่าหัวใจหลกัของการตลาดคือ การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เพื่อท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
       5.2.2  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล         

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามตามเพศ โดยรวม พบวา่ เพศ
หญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามเพศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิธาน จีนาภกัด์ิ (2555) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราว ัณ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จงัหวดั
กาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั     

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามตามอายุ โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั ล้ิมพรจิตวิไล (2548) 
ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี พบวา่ 
นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั     

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามตามระดบัการศึกษาโดยรวม 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั พสัตร์ หิรัญญการ (2554) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่ง
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ท่องเท่ียวองค์พระปฐมเจดีย์ จงัหวดันครปฐม พบว่า นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามตามอาชีพ โดยรวม พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอน
เต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พสัตร์ หิรัญญ
การ (2554) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวองค์พระปฐม
เจดีย ์จงัหวดันครปฐม พบว่า นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยาน
แห่งชาติน ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามตามรายไดต้่อเดือน โดยรวม 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วิธาน จีนาภกัด์ิ (2555) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติ
น ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ               
       5.3.1  จากผลการศึกษาวิจยัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา สามารถน ามาใชป้รับปรุงและพฒันาให้
เหมาะกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดใ้นแต่ละดา้น ดงัน้ี    

1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนน ด้านการประชาสัมพนัธ์เฟซบุ๊คและ
เวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่ายและชดัเจน ในระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ดงันั้นทางไร่องุ่นกราน มอน
เต้ จะต้องให้ความสนใจ และมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยการสอบถามจาก
นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัดา้นน้ีใหบ้่อย ๆ คร้ังเพื่อท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

2)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายดา้น พบวา่ เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง นกัท่องเท่ียวยงัให้คะแนน
อยู่ในระดบัต ่ากว่าดา้นอ่ืน ดงันั้นจึงควรท่ีจะมีการพฒันาหรือการปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีเจา้หน้าท่ี
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คอยดูแลนกัท่องเท่ียวใหส้ม ่าเสมอและทัว่ถึงเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวให้มาก
ท่ีสุด       

3)  ดา้นสถานท่ีโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ตามรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนน ดา้นความสวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่นและ
ดา้นภูมิทศัน์กลมกลืนกบัธรรมชาติ ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงทางไร่องุ่นกราน มอนเต ้ควรตอ้งอนุรักษ์
และเล็งเห็นถึงจุดเด่นในดา้นน้ีไว ้แต่อีกดา้นหน่ึงท่ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยลงมา คือดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม ซ่ึงทางไร่อาจตอ้งสอบถามนกัท่องเท่ียว
เก่ียวกบั เวลาเปิด ปิดเหมาะสมกบัการมาท่องเท่ียวหรือไม่ 

4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือเปรียบเทียบตามรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนน ด้านห้องน ้ าบริการท่ีสะอาดและ
เพียงพอใจ นกัท่อองเท่ียว อยูใ่นระดบันอ้ย ดงันั้นทางไร่องุ่นจึงควรท่ีตอ้งพฒันาเร่ืองการบริการ
ห้องน ้ าให้มีความสมดุจกบันกัท่องเท่ียวทั้งในช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวนอ้ยและมากพร้อมทั้งการดูแล
ความสะอาดตลอดเวลาเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างความ
พึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใหม้ากท่ีสุด   

5) ดา้นความปลอดภยัโดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนความพึงพอใจ ดา้นการตรวจตราดูแลจาก
เจา้หนา้ท่ีป้อมยามทาง เขา้ นอ้ยสุด ดงันั้นจึงตอ้งมีการตรวจตราการดูแลจากเจา้หนา้ท่ีป้อมยามทาง 
เข้า ออก เช่น การแลกบตัร การจดบนัทึกเลขหยามทะเบียนเพื่อเป็นการป้องกันในด้านต่าง ๆ         
 6) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่นโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนความพึงพอใจ ดา้นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้
นักท่องเท่ียวน่าสนใจ ประสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรมในไร่องุ่นและมีผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้
ในช่วงด าเนินกิจกรรมอยา่งมีคุณภาพ ทั้ง 3 ดา้นในระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวให้คะแนนความพึง
พอใจในระดบันอ้ยสุด คือ ดา้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอยา่งเหมาะสม ดงันั้น ควรจดัสรร
หาความเหมาะสมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างให้นกัท่องเท่ียวอยา่งใกลเ้คียงกนั เช่นในขณะท่ีมา
ในกลุ่มเดียวกนัหรือในช่วงเทศกาลเดียวกนั เป็นตน้  

7) ดา้นร้านขายของท่ีระลึกโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนน ด้านราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกในระดบันอ้ยสุด ดงันั้น ทางไร่องุ่นจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนเก่ียวกบัเร่ืองราคา
ให้มีความเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกมาก
ยิง่ข้ึน 
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       5.3.2  ขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัคร้ังต่อไป      
 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว เชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา มีขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่น
ในเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา      
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่
องุ่นในเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา      
 3. ควรศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นใน
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา  
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แบบสอบถาม  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน

ไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา เป็นการสอบถามเพื่อเป็นขอ้มูลไปประกอบการ
ศึกษาวจิยัอิสระการศึกษาของ 

นาย สุวิทย์ จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการการท่องเท่ียว 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งหนา้ค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้ง
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุด  

1)   เพศ 
1) ชาย    2) หญิง 

2) อายุ                  
1) 20 ปี หรือต ่ากวา่   2) 21 ปี – 30 ปี 
3) 13  ปี – 40 ปี                          4) 40 ปีข้ึนไป 

3)   ระดับการศึกษา 
1) ต  ่าวา่ปริญญาตรี                 2) ปริญญาตรี               
3) สูงกวา่ปริญญาตรี  

4) อาชีพ 
1)  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ       2) พนกังานบริษทัเอกชน 
3) ประกอบธุรกิจส่วนตวั  4) นกัเรียน / นกัศึกษา 

5) รายได้ต่อเดือน 
1) 10,000 บาท หรือต ่ากวา่  2) 10,001 – 20,000 บาท 
3) 20,001 – 30,000 บาท   4) 10,001 – 40,000 บาท 
 5) 40,001 บาทข้ึนไป  
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ส่วนที่ 2 ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ในไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มี  7 ด้านประกอบด้วย  ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความ
ปลอดภยั ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ดา้นร้านขายของท่ีระลึก 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5 พอใจมากท่ีสุด 4 พอใจมาก  3 พอใจปานกลาง   
2 พอใจนอ้ย 1 พอใจนอ้ยท่ีสุด 

  
ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
1. มีขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี      
2.ขอ้มูลจากเฟซบุค๊เวบ็ไซตข์องไร่องุ่นมีความน่าสนใจ
ทนัสมยั 

     

3. การประชาสัมพนัธ์เฟซบุค๊และเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่ายและชดัเจน      

4. ป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในไร่องุ่นมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย      

ด้านเจ้าหน้าทีพ่นักงาน 
5. เจา้หนา้ท่ีพนกังานใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี      
6. เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีและเหมาะสม      
7. เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง      

8. เจา้หนา้ท่ีพนกังานใหค้ าแนะน าตอบขอ้ซกัถามไดดี้      

ด้านสถานที่ 

9. ในบริเวณไร่องุ่นมีความสะอาดและดูมีระเบียบ      
10. ช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม      
11.ความสวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่น      
12. มีภูมิทศัน์กลมกลืนกบัธรรมชาติ      
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ส่วนที ่2 (ต่อ) 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีต่อการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในไร่องุ่นกราน มอนเต้ 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
13. มีสัญญาณโทรศพัทท่ี์จดัเจน      
14. มีหอ้งน ้าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอ      
15. มีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก      
16. มีร้านอาหารใหบ้ริการภายในไร่องุ่น      

ด้านความปลอดภัย 
17. มีเจา้หนา้ท่ี ป้อมยามตรวจตรา ในทางเขา้ ออก      

18. มีป้ายบอกหา้มหรือเตือนใหป้ฏิบติัอยา่งดี      
19. มีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลาและเขม้งวด      
20. มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอดเวลา      

ด้านกจิกรรมในไร่องุ่น 
21. มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้นกัท่องเท่ียวน่าสนใจ      
22. นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอยา่ง
เหมาะสม 

     

23. มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอยา่งมีคุณภาพ      
24.นกัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรมในไร่องุ่น      

ด้านร้านขายของทีร่ะลกึ 
25. มีการจดัการภายในร้านขายของท่ีระลึกอยา่งเหมาะสม      
26. มีผลิตภณัฑจ์ากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่น      
27. รูปแบบของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยัสวยงาม      
28. ราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์      

 
ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ีท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ 

DPU



153 

ประวตัิผู้เขียน 
   

ช่ือ – นามสกุล   สุวทิย ์ จนัทร์เพญ็  

ประวติัการศึกษา   พ.ศ 2546 ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
    มหาวทิยาลยัรามค าแหง                                     
ต ่าแหน่งงานและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองด่ืม (โรงแรม อมรากรุงเทพ) 
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