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ABSTRACT 
 
 This study aims to 1) study factors influencing the decision to use the service 
farm stay at Baan Klang Thung Organics Kanchanaburi 2) study the motivation that 
influences the decision to use the service farm stay at Baan Klang Thung Organics 
Kanchanaburi and 3) study opinions of customers who use the service farm stay at 
Baan Klang Thung Organics Kanchanaburi to service marketing mix. The samples used 
in this study were from Thai customers who used farm stay at Baan Klang Thung 
Organic Kanchanaburi by using G*Power, a sample of 207 people was obtained using 
a convenient random sampling method. The seven main informants from 
unstructured in-depth interviews analyzed, the data using descriptive statistics: 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test statistics, f-test statistics, 
Scheffe’s pair analysis and multiple correlation coefficients. 
 The study found that most of the farm stay customers were female, age 21-
30 years old, education with bachelor's degree, marital status, personal business, 
income 15,001-30,000 baht. Thai customers using farm stay accommodation were of 
great importance. The overall motivation is at a high level, the external factors were 
the highest average. Followed by internal factors and the level of importance of the 
service marketing mix the overall picture is moderate, personnel /service providers 
were the highest average, followed by price and marketing promotion, the lowest 
average by the mix factor in service marketing distribution channels and personnel 
influence the decision to use the service farm stay at Baan Klang Thung Organics 
Kanchanaburi. 
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กาญจนบุร ี
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญัหา 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมทางด้านการค้าและบริการ ที่มีส่วนในการสร้าง
รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ การท่องเที่ยวสามารถช่วยให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ 
ช่วยสร้างอาชีพ รวมทัง้สง่เสรมิธุรกจิอื่น ๆ ที่ต่อเนือ่ง เช่น ธุรกิจที่พักโรงแรม รสีอร์ท ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจบริการท่องเที่ยว และธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมมกีารขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าจะต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ เนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่มั่นคงของประเทศไทย การเกิดวิกฤตราคานํ้ามัน (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2558) และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ จาํนวน 12.13 ล้านคน หดตัวลง ร้อยละ 
4.28 สร้างรายได ้0.09 ล้านล้านบาท หดตัวลง ร้อยละ 3.48 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของป ี2562 (กองเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวและกีฬา, 2563) โดยนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยซึง่จัดทําโดยการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย ได้กําหนดเป็นแผนแมบ่ทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2554–2563) ไว้อย่างชัดเจน โดยการกําหนดนโยบายเชิงรุกให้พฒันา
ประเทศไทยเป็นผู้นําการทอ่งเที่ยวในภูมิภาค ก้าวสู่ความเปน็จุดหมายปลายทางระดับโลก (World 
Class Destination) และพัฒนาการทอ่งเที่ยวของไทยจนกลายเป็นธุรกจิที่สร้างรายได้คู่ขนานไปกับ
การเกษตรกรรมกระจายไปทั่วประเทศ นอกเหนือจากจังหวัดท่องเที่ยว โดยปรบัโครงสร้างให้
เหมาะสม สามารถแข่งขันกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งเสรมิชุมชนให้อนรุักษ์ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน สง่เสรมิอนุรกัษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย (Tourism 
Council of Thailand, 2017) 
 สําหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความโดดเด่น งดงาม และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิง่ ประกอบกับความได้เปรียบของประเทศไทยในด้านทรพัยากรทาง
ธรรมชาติที่มีความหลากหลาย สวยงามติดอันดับโลก ทําใหน้ักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาพักผ่อนในแหล่งทอ่งเที่ยวต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ปัจจัยเหล่าน้ีนบัว่าเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจที่ดีของธุรกจิที่พกัแรมในการใหบ้รกิารด้านที่พกัสําหรบันักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชดากร สถิต (2557) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ มีธรรมชาติ ประเพณี 
และวิถีชีวิตแบบไทย จึงเป็นทีส่นใจของนักท่องเที่ยว ในด้านการดําเนินชีวิตเรียบง่ายตามวิถีภูมิปญัญา 
ที่ส่งต่อจากรุ่นสูรุ่่น รวมถึงการทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งกําลงัได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว โดยชาวบ้านในชุมชนทําการแบ่งสัดส่วนพื้นทีบ่้านเพื่อแบ่งใหบ้รกิารนักท่องเที่ยวเพื่อคง
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ความเป็นวิถีชีวิตเช่นเดิม และมีกจิกรรมส่งเสริมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนด้วยความร่วมมือของคน
ในชุมชนเพื่อให้นักทอ่งเที่ยวได้ทํากิจกรรมในรปูแบบต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายแบบสงัคม
ชนบท จึงเป็นแรงดึงดูดให้นกัท่องเที่ยวสนใจ โดยหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนกัท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นทางเลือกในตลาดท้องถ่ิน การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวเรียกว่า ฟาร์มสเตย์ 
ซึ่งจากผลการสํารวจ พบว่า มีจํานวนน้อยที่ให้บริการด้านทีพ่ัก (สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2561) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ที่พักแบบฟาร์มสเตย์มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน แต่ในปัจจบุันการท่องเที่ยวแบบฟารม์สเตย์ยังไมเ่ป็นที่รู้จกัมากนกั ขาดโอกาสในการเตบิโตและ
พัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งในประเทศไทยมจีํานวนน้อยมาก ทัง้นี้ผูวิ้จัยจึงสนใจจะศึกษาปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์ โดยเลือกจากการแนะนาํและการจัดอันดับของเว็บไซต ์บล็อก 
และรายการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย OK Nation TV, Treveloka, TrueID, 
Readme.me, Farm.TO, รายการ 168 ช่ัวโมง, RYT9 ฯลฯ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรงุกิจกรรม และพัฒนาชุมชนคู่ขนานไปกับธุรกิจฟาร์มสเตย์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด สง่ผลให้ชุมชนเกิดรายได้ เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนไปในทิศทางบวก 
ตลอดจนมีการขยายตัวเพิม่ขึ้น เนื่องจากจงัหวัดกาญจนบุรมีปีระวัติศาสตร์มายาวนาน อีกทั้ง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณ์ของชุมชนที่หลากหลายเช้ือชาติ ซึ่งปจัจัยดังกล่าวส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในจงัหวัดกาญจนบุรีเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารที่พกับ้านกลางทุ่ง 
ออแกนิกสฟ์าร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุร ี 
 1.2.2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่ง 
ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุร ี 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการที่พักบ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุร ีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 นักท่องเที่ยวที่มีปจัจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีแรงจงูใจแตกต่างกัน 
 1.3.2 นักท่องเที่ยวที่มีปจัจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการแตกต่างกัน  
 1.3.3 แรงจูงใจมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออแกนิกส ์
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี 
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 1.3.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการที่พักบ้าน
กลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุร ี
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
 1.4.1 ทราบถึงปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลือกใช้บรกิารที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิก
ฟาร์มสเตย์ จงัหวัดกาญจนบรุ ี 
 1.4.2 ทราบถึงแรงจงูใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุ่ง 
ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุร ี 
 1.4.3 ทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุร ีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักบ้านกลางทุง่ 
ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน 207 คน (บ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์, 2562)  
 1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา ได้แก่ ที่พักบ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จงัหวัด
กาญจนบุรี  
 1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัแบบ
ฟาร์มสเตย์ ประกอบด้วย ด้านความรวดเร็ว ด้านความมีคุณภาพ ด้านความเสมอภาค ด้านความ
ยุติธรรม และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านการบรกิาร ด้านราคา ด้านสถานที่ 
ด้านการสง่เสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการใหบ้รกิาร 
 1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการดําเนินการศึกษาวิจัย ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
1.6 นิยามศัพท์  
 ฟาร์มสเตย์ (Farm Stay) หมายถึง ที่พักแรมในฟาร์ม ซึ่งเปน็ที่พักแรมที่เจ้าของฟาร์ม
จัดเตรียม หรอืดัดแปลงสําหรบัเป็นที่พกัแรมของนักทอ่งเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ 
กิจกรรม และสิง่แวดล้อมของชุมชน โดยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวในหมูบ่้าน หรือฟาร์ม และ
พักค้างคืนร่วมกบัเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของฟารม์ มีการศึกษาแลกเปลี่ยนประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจาก
อดีต หรือเข้าร่วมกจิกรรมในฟาร์ม หรือชุมชน  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) หมายถึง ตัวแปรทางด้านการตลาดหรือทาง
การตลาดบริการ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
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  สินค้าและบริการ (Product) หมายถึง สถานที่พกัแรมที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลอืกใช้
บริการ 
  ราคา (Price) หมายถึง ราคาสถานทีพ่ักแรม อันได้แก่ ราคาของสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ภายในที่พักแรม และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง 
  สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ตัง้ของที่พักแรมมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
การคมนาคมขนสง่ มีบรรยากาศรอบบรเิวณที่พักแรมสวยงาม  
  การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถึง การจัดการประชาสัมพนัธ์ตามเว็บไซต์ 
การจัดทําป้ายโฆษณาสถานที่พกั การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ เช่น การลดราคา 
  บุคคล (People) หรือพนกังาน (Employees) หมายถึง อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน 
และการอํานวยความสะดวก 
  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของทีพ่ักแรม 
และความพร้อมของสาธารณูปโภคทีจ่ําเป็น ความเงียบสงบ และความเป็นส่วนตัวของสถานทีพ่ัก 
  กระบวนการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนในการจองที่พักแรม และความรวดเร็วในการ
ให้บรกิาร  
 แรงจงูใจ (Motivation) หมายถึง ปจัจัยที่กระตุ้นนักท่องเทีย่วให้ออกเดินทางมาพกัที่
ฟาร์มสเตย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  การจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง ความต้องการในการทําการเรียนรู ้
หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเอง โดยมิต้องใหม้ีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องหรือบังคับ เพราะมีสิง่ล่อใจหรือ
จูงใจให้เกิดความเอาใจใส่มากกว่าปกต ิ
  การจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับแรง
กระตุ้นมาจากภายนอกใหม้องเห็นจุดหมายปลายทาง และนาํไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล 
 
1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่ักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิก
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี มีกรอบแนวความคิด ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรต้น     ตัวเปรตาม 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
    - การจูงใจภายใน 
    - การจูงใจภายนอก 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบ้าน

กลางทุ่งออแกนิกสฟ์าร์มสเตย์ 

จังหวัดกาญจนบุร ี

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
(7Ps)  
    - ด้านผลิตภัณฑ ์
    - ด้านราคา   
   - ด้านการจัดจําหน่าย 
   - ด้านการส่งเสรมิการตลาด  
  - ด้านลักษณะทางกายภาพ  
   - ด้านกระบวนการ  
   - ด้านบุคคล 



บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลือกใช้บรกิารที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิก
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับ
การวิจัย ซึ่งจะนําเสนอดังต่อไปนี ้
 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัฟารม์สเตย์  
 2.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางมาทอ่งเที่ยว 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัฟารม์สเตย์  
 2.1.1 ความเป็นมาของฟาร์มสเตย์  
 การท่องเที่ยวฟาร์มนั้น มิได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนมาใหม่ ในแถบยุโรปการท่องเที่ยว
ฟาร์มนั้นเป็นกจิกรรมที่เป็นทีรู่้จักมานานกว่า 100 ปี ในขณะนั้นผู้คนเริ่มแสวงหาความสุข และการ
พักผ่อนที่เงียบสงบในพื้นที่ชนบทซึ่งห่างไกลจากชุมชนเมือง อย่างไรก็ตามในยุคนั้น คนร่ํารวยเท่านั้น 
ที่สามารถเข้าพักในโรงแรมทีห่รหูรา ตั้งอยู่บนทิวทัศน์ทีส่วยงาม ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าประเทศ
ออสเตรเลียน้ัน เป็นประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปที่มกีารทอ่งเที่ยว และพักแรมกบับ้านพกัในฟารม์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในชนบททีห่่างไกล หลงัจากนั้นประเทศอื่น ๆ ได้เริ่มดาํเนินการบ้าง ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน 
ไอร์แลนด์ เป็นต้น นับจากจุดน้ันได้เกิดการเรียกช่ือที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นที่พักพร้อม
อาหารเช้า บ้านพักในฟารม์ เกสต์เฮาส์ และโฮมสเตย์ ซึ่งข้ึนอยู่กับประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต
ประเพณีของแตล่ะประเทศที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามที่พักทัง้หมดดังที่ได้กล่าวมา จะตั้ง
ตั้งอยู่ในชนบททีห่่างออกไปจากเมือง และจากแหลง่ชุมชนทีม่ีประชาชนหนาแน่น ฟาร์มสเตย์จะพบ
มากในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมรกิา มาเลเซีย และอังกฤษ มักเป็นฟาร์มขนาดใหญ่
และตั้งอยู่ในภูมปิระเทศทีส่วยงาม ประกอบกบัมีแหล่งประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีตเฉพาะที่เป็น
ที่สนใจ สามารถจัดให้มทีี่พัก และให้บริการเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว  
 ฟาร์มสเตย์ (Farm Stay) เริ่มจากการทําฟาร์มตามแบบชาวตะวันตก เป็นฟารม์ที่มีความ
โดดเด่นเฉพาะด้านประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีตเป็นการพักผ่อนทีเ่ข้าสู่ชนบทมีความเรียบง่าย 
โดยให้ที่พักและมกีิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตชนบทมีความสบายและเป็นส่วนตัวพอสมควร 
(สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2561) 
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 2.1.2 ความหมายของฟารม์สเตย์  
 ธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกลู (2555) ได้ให้ความหมายของ ฟาร์มสเตย์ไว้ว่า ฟาร์มสเตย์ 
หมายถึง ที่พักแรมประเภทหนึง่ที่ตัง้อยู่ในบริเวณฟารม์สเตย์มีกิจกรรมภายในที่พักแรม เช่น รีดนมวัว 
เก็บไข่ไก่ เลี้ยงสัตว์ โดยที่พกัแรมอาจเป็นโรงเรือนที่ดัดแปลงมาเป็นที่พัก หรือสร้างข้ึนเพื่อเป็นที่พัก
ภายในฟาร์ม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
 สถาบันราชภัฏอุดรธานี (2561) ให้ความหมายของฟาร์มสเตย์ไว้ว่า ฟาร์มสเตย์ หมายถึง 
สถานที่สําหรบัรบัรองผู้มาเยือน ซึ่งจัดอยู่บนพื้นที่ขนาดเลก็ เป็นฟาร์มทีม่ีการเพาะปลกู และเลี้ยงสัตว์ 
โดยลักษณะทางภูมิภาค จะเป็นตัวกําหนดความหลากหลายของฟาร์มสเตย์ในแต่ละท้องถ่ินที่แตกต่าง
กัน 
 อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ (2561) กล่าวว่า ฟาร์มสเตย์ หมายถึง ธุรกิจแบบใหมท่ี่ใหบ้ริการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จะทําให้นกัท่องเที่ยวได้รบัประสบการณ์ สัมผสัในสิ่งที่นกัท่องเที่ยวไมเ่คยทํา 
เป็นการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรม และประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต
ชุมชน ผ่านการใช้ชีวิตและลงมอืทํา 
 ทศพร มณีรัตน์ (2560) กล่าวว่า ฟาร์มสเตย์ หมายถึง การให้บริการที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
ในเรือนสวนไร่นา ซึ่งคอบคลุมถึงการที่นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน ได้เรียนรู้จากการพกัใน
สวนไร่นา 
 ฉลองศรี พมิลสมพงษ์ (2557) กล่าวว่า ฟาร์มสเตย์ หมายถึง ที่พักแรมประเภทหนึง่ที่อยู่ใน
บริเวณฟาร์ม ฟารม์สเตย์บางแห่งก็มีกจิกรรมมากมาย บางแห่งเน้นสําหรบัครอบครัว เช่น การเลี้ยง
สัตว์ เก็บไข่ และเรียนรูก้ารทํางานในฟารม์เป็นอย่างไร แต่ในบางแหง่ก็รบัผู้เข้าพักที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น 
 สรปุได้ว่า ฟาร์มสเตย์ หมายถึง ที่พกัแรมในฟาร์ม ซึง่เป็นทีพ่ักแรมที่เจ้าของฟาร์มจัดเตรียม 
หรือดัดแปลงสําหรบัเป็นที่พักแรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผสักับวิถีความเป็นอยู่ กิจกรรม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยพักค้างคืนร่วมกับเจ้าของบ้านหรอืเจ้าของฟารม์ มีการศึกษาแลกเปลี่ยน
ประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต หรือเข้าร่วมกจิกรรมในฟาร์ม หรอืชุมชน  
 2.1.3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรม ฟาร์มสเตย์ ในประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงามทัง้ประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต และ
ธรรมชาติสิง่แวดล้อม กจิกรรมประเพณีมากมาย เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวสนใจในแต่ละปีเป็น
จํานวนมาก รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
(สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2561) 
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ภาพที่ 2.1: ฟาร์มสเตย์ (Farm Stay) 
 

 
 
ที่มา: ฟินไปอีก! ฟาร์มสเตย์โรงเรียนชาวนา อ.ปัว จ.น่าน ทีพ่ักหลักรอ้ย ได้วิวหลักล้าน. (2559). 

สืบค้นจาก https://travel.mthai.com/hotel-review/141975.html. 
 
 2.1.4 องค์ประกอบของฟารม์สเตย์ 
 องค์ประกอบของฟาร์มสเตย์ มีประกอบ ดังนี ้ 
 ประการแรก การสร้างประสบการณ์ที่เพลิดเพลินให้กับนกัทอ่งเที่ยวผู้เข้าพัก  
 ประการทีส่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการ การดําเนินงาน
ประจําวัน  
 ประการทีส่าม ด้านการตลาด การตลาดเป็นสิง่สําคัญต่อความสําเร็จของการทํางาน 
เนื่องจากฟาร์มสเตย์ยังเป็นแนวคิดใหมส่ําหรับนกัเดินทางจํานวนมาก ดังนั้น ควรระบุกลุ่มคนทีม่ี
ความสนใจในฟารม์สเตย์ให้ชัดเจน พร้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้าทีก่ําลงัมองหา
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว หรอืจากการเดินทาง สิง่เหล่าน้ีจะช่วยใหส้ามารถออกแบบกิจกรรม 
เพื่อดึงดูดผู้เข้าพักที่สนใจด้วยการให้เรียนรูห้รือให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมของฟารม์  
 ประการทีส่ี่ ความสัมพันธ์กบัชุมชน เช่น จากประสบการณ์สร้างฟาร์มสเตย์ใหเ้ป็นที่สนใจ 
การปรับปรงุ ตกแต่ง สิ่งอํานวยความสะดวก ให้ผูเ้ข้าพักเกิดความสนุกสนานจากการทํากจิกรรม
ภายในฟาร์มสเตย์ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมอบความสุขใหก้ับผูเ้ข้าพัก ซึ่งจะช่วยให้ธุรกจิเตบิโต  
 
2.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (The Services Marketing Mix Factors) 
 2.2.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 Kotler (1997 อ้างใน ศิรินภา ขาวผ่องอําไพ, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดมี 4 ตัวแปร ประกอบด้วย สินค้า/บรกิาร ราคา 
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สถานที่จัดจําหน่าย และการส่งเสริมการขาย และภายหลังเพิ่มตัวแปร ได้แก่ บุคคล ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ เพือ่ใหเ้หมาะสมกับแนวคิดตลาดในปัจจบุัน 
 ศิริวรรณ เสรรีัตน์, ปรญิ ลักษิตานนท์ และ ศุภร เสรรีัตน์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด สําหรบัธุรกจิบริการ (7Ps) ได้แก่  
  1) ด้านสินค้าและบริการ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําออกมาจําหน่ายอาจอยู่ในรปู
สินค้าหรอืบริการ โดยจะทําให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ (Armstrong & Kotler, 2009) โดยสินค้า 
และบริการนั้น ๆ จําเป็นต้องมอีรรถประโยชน์ และมีคุณค่า ในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งการกําหนด 
กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ ควรจะต้องคํานึงและให้ความสําคัญเกี่ยวกบัปจัจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของสินค้าและบริการในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกค้าใช้
ในการเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ต้องจ่ายเงินออกไปกับคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะได้รับ
กลับมาจากสินค้า ทั้งนี้ควรคํานึงถึงปัจจัยทีม่ีการกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา ดังนี้ 
   (1) สภาวะและรปูแบบของการแข่งขันในตลาด 
   (2) ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพือ่ให้ได้มาซึง่สินค้าและ/หรือบริการ 
   (3) คุณค่าที่รับรู้ได้ของผูบ้ริโภค 
   (4) ปัจจัยอื่น ๆ  
  3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางการจําหนา่ยสินค้าและ/หรือบรกิาร
รวมถึงวิธีการทีจ่ะนําสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ ไปยังผู้บรโิภค ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า
กลุ่มมุ่งหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าและ/หรือบริการสูผู่้บริโภคผ่านช่องทางทีเ่หมาะสมมาก
ที่สุด  
   (1) จัดจําหน่ายสินค้าสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง (Direct) 
   (2) จัดจําหน่ายผ่านร้านค้าส่ง 
   (3) จัดจําหน่ายผ่านร้านค้าปลกี 
   (4) จําหน่ายผ่านในข้อ (2) (3) 
   (5) จําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย 
  4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
จูงใจ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และความพึงพอใจในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิง่นี้จะใช้
ในการจงูใจลูกค้ากลุม่มุง่หมายให้เกิดความต้องการหรือเพือ่เตือนความทรงจํา (Remind) ในตัวสินค้า 
และบริการ  
  5) ด้านบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานให้แกอ่งค์การตัง้แต่
ผู้บริหารจนถึงแม่บ้าน โดยบทบาทของบุคลากรที่สําคัญ คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า ซึ่งจะ
ทําให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ จนมกีารซือ้ซ้ํา และสุดท้ายจนเกิดความภักดีต่อตราสินค้า 
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  6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ความแตกต่างอย่างโดด
เด่น และมีคุณภาพ ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ และทําให้กลายเป็นลักษณะทางกายภาพทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ สร้างช่ือเสียงเฉพาะจนทําให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ และความแปลกใหม่ของสภาพทาง
กายภาพที่แตกต่างไปจากผู้ให้บริการรายอื่น  
  7) ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง การทํางานในด้านของการบริการ จําเป็นต้อง
มีการออกแบบการทํางานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทกุคนเกิดความเข้าใจตรงกัน 
สามารถปฏิบัติใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง (กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ, 2557)  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ (2554) ได้กล่าวว่าแรงจงูใจ หมายถึง สิง่ที่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยผ่านการซื้อและใช้สินค้าบริการ สําหรับนกัท่องเทีย่วแล้ว
แรงจงูใจคือแรงขับเคลื่อนภายในที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลอืกที่จะไปเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ     
 พิบูลย์ ทปีาละ (2556) แรงจงูใจ หมายถึง สภาวะที่เกิดข้ึนภายในบุคคลที่จะกระตุ้นผลักดัน
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุง่ไปสูจุ่ดหมายใดจุดหมายหนึง่ สิ่งจูงใจที่เป็นจุดเริ่มต้นผลักดันให้แสดง
พฤติกรรมตามลําดับข้ันตอน ประกอบด้วย แรงขับ แรงกระตุ้น ความปรารถนา หรือความต้องการ 
 2.3.2 องค์ประกอบของแรงจูงใจ  
 ประกอบด้วยภาวะที่มีแรงจงูใจ 
  1) พฤติกรรมที่ถูกเร้าด้วยเหตุแรงจูงใจ 
  2) ภาวะที่เกิดความสมปรารถนา 
 แรงจงูใจทีเ่ป็นความต้องการนีอ้าจเกิดข้ึนมาจากสิง่เร้าภายในหรือภายนอกก็ได้ กล่าวคือ 
  1) แรงจงูใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจทีเ่กิดข้ึนภายในบุคคลเอง มผีลกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความอยากรูอ้ยากเห็น ความคาดหวัง ทัศนคติ ความพึงพอใจ
การมองเห็นคุณค่า 
  2) แรงจงูใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกบุคคล มีผลการกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างแรงจงูใจภายนอกที่ทําใหบุ้คคลเกิดการรบัสื่อต่าง ๆ 
เข้ามา เช่น บุคคลนั้นช่ืนชอบรปูแบบของนิตยสาร ต้องการร่วมสนุกหรือชิงรางวัลของนิตยสาร  
เป็นต้น (พิมพิชชา ยารังกา, 2559) 
 สรปุได้ว่า การจูงใจเป็นเป็นการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความสนใจจนกลายเป็น
พฤติกรรมตอบสนองตอ่สิง่เร้าตามที่ต้องการ 
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 2.3.3 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Kotler’s Theory) ทางการท่องเที่ยว ของ คอตเลอร์ (Kotler, 1997 อ้าง
ใน ศิรินภา ขาวผ่องอําไพ, 2558) ซึ่งเป็นนักวิชาการทางการท่องเที่ยวชาวดัตซ์ ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ
พื้นฐาน 3 ประการ ทีท่ําให้คนเดินทางท่องเที่ยว ไว้ดังนี้ 
  1) ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่จะชดเชยเวลาทีสู่ญเสียไปจากการทํางาน 
  2) ความต้องการทีจ่ะเรียนรู้ หรือความอยากรู้อยากเหน็ ในสิ่งที่ตนได้เคยพบเห็นมา
ก่อน 
  3) ความต้องการทีจ่ะเป็นที่ยอมรบัของคนอื่น ๆ จากการที่ได้เดินทางทอ่งเที่ยว 
  แม็กอินทอซ และ โกล์ดเนอร์ (Mcintosh & Goeldner, 1990) กล่าวว่า แรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยว (Tourism Motivation) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ตามปกตินักทอ่งเที่ยวทีจ่ะเดินทางหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ 
(Motivation) ที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
  1) แรงจงูใจทางกายภาพ ได้แก่ แรงจูงใจทีเ่กี่ยวกับการพกัผอ่นร่างกาย การกีฬา การ
สันทนาการ การบันเทงิและแรงจูงใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการรักษาสุขภาพ 
  2) สิ่งจงูใจทางประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต ได้แก่ ความปรารถนาที่อยากรู้จกักับ
ผู้คนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต นาฏศิลป์ และศาสนา เป็นต้น 
  3) แรงจงูใจระหว่างบุคคล ได้แก่ ความปรารถนาทีจ่ะได้พบคนใหม่ หรือไดรู้้จักคนใหม่ 
ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว 
  4) แรงจงูใจด้านสถานภาพและช่ือเสียง ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเอง และแสดง
ความสําคัญของตนเอง เช่น การเดินทางทําธุรกิจ การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ 
 ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ (2557) พฤติกรรมการเดินทางเป็นพฤติกรรมที่มเีป้าหมายอย่าง
ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของแต่ละบุคคลทางด้านการท่องเที่ยว พฤติกรรมที่มี
เป้าหมายน้ีจะมีแรงจงูใจเป็นตัวผลักดันรวมอยู่ด้วย จึงสง่แรงเร้าให้บุคคลเดินทางมากขึ้น แรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวจัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) แรงจงูใจเพื่อการพักผ่อนทัง้ร่างกายและจิตใจ 2) 
แรงจงูใจเพื่อการติดต่อและการขยายกจิการงานทางธุรกจิ แรงจงูใจในด้านนี้ย่อมมีความเช่ือมโยงกบั
แรงจงูใจในข้อแรกทุกครั้งทีม่ีการเดินทาง 
 สรปุได้ว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว เป็นเหตผุลหรอืสิง่ซึง่กระตุ้นทําให้คนเกิดความต้องการ
เดินทางทอ่งเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรม สิง่
กระตุ้นนี้อาจจะเกิดจากปจัจัยทั้งภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลก็เป็นได้ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางมาทอ่งเที่ยว 
 ฉันทัช วรรณถนอน (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จะต้องมกีารตัดสินใจท่องเที่ยวกอ่น ถึง
จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวที่ไหน ซึ่งสรุปได้ 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไปสู่ตลาดเป้าหมายมี 4 รูปแบบ คือ การ
โฆษณาและการประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขายโดยพนกังาน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว และบรกิารท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว  
  ข้ันตอนที่ 2 นักท่องเที่ยวได้รบัข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว เป็นข้ันตอนที่นักเที่ยว
กลุ่มมุ่งหมายจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวมี 4 รูปแบบ คือ จากการประชาสัมพันธ์ จากสื่อ
โฆษณา จากพนักงานขายโดยตรง และจากการส่งเสริมการขาย  
  ข้ันตอนที่ 3 ความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นข้ันตอนหลงัจากที่นักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นทีเ่รียบรอ้ย ทําให้เกิดความต้องการอยากเดินทาง
มาท่องเที่ยวข้ึนภายในจิตใจของแตล่ะบุคคล ทั้งนี้ภายในจิตใจของนักทอ่งเที่ยวแต่ละตัวบุคคลยอ่ม
ต้องการที่จะเสริมในสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อเติมเต็มรสชาติและประสบการณ์ใหก้ับชีวิต เช่น รู้สึกเกิด
ความเบื่อหน่าย เกิดความอยากเปลี่ยนบรรยากาศ เกิดความอยากเห็นสิง่แปลกใหม่ เกิดความ
ต้องการอยากเพิม่ประสบการณ์ในชีวิต เป็นต้น  
  ข้ันตอนที่ 4 สิ่งที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ถือเป็นข้ันตอนที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนถูก
กระตุ้นใหเ้กิดความต้องการทอ่งเที่ยวมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดใจทางการทอ่งเที่ยวเกิดจากปจัจัยสําคัญ 2 
ปัจจัย คือ ปัจจัยผลักดัน คือ สภาพเงื่อนไขทีผ่ลักดันใหเ้กิดความต้องการอยากท่องเที่ยว โดยการ
ต้องการหลกีหนีความซ้ําซากจําเจที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ลักษณะทางสรีระวิทยาของมนุษย์ 
การมเีวลาว่างมากข้ึน การมีรายได้เพียงพอในการทอ่งเที่ยว การขยายตัวทางการศึกษา โครงสร้าง
สังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น และปจัจัยดึงดูด คือ เป็นสภาพ
เงื่อนไขที่ดึงดูดใจให้เกิดความต้องการอยากมาท่องเที่ยว ได้แก่ การค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ 
ประสิทธิภาพของการสือ่สาร การขยายตัวของธุรกจินําเที่ยว ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่ดี ระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ นโยบายสง่เสรมิการท่องเที่ยว
ของรัฐบาล ระบบความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เป็นต้น  
  สามารถแบ่งสิ่งจงูใจนกัท่องเที่ยวออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   1) สิ่งจงูใจด้านกายภาพ เป็นการกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการพักผ่อนของทาง
ร่างกายและจิตใจให้มีความสดช่ืน คลายเครียด รักษาบํารงุสุขภาพ การช่ืนชมแหลง่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติทีส่วยงาม การอาบน้ําแร่ การร่วมกจิกรรมกีฬาสี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นต้น 
   2) สิ่งจงูใจด้านประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความ
ต้องการอยากรู้ อยากเห็นประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีตที่ไม่เคยรูจ้ักมาก่อน รวมทัง้การดําเนิน
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ชีวิตของคนในท้องถ่ิน เช่น การชมแหลง่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การชมศลิปะ การละเล่น
พื้นบ้าน การชมความเป็นอยู่ของชาวเขา การเข้าร่วมเทศกาลประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น 
   3) สิ่งจงูใจส่วนตัว เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการสว่นตัวของนักท่องเที่ยว 
เช่น การเดินทางไปหาไปเยี่ยมญาติมิตร ครอบครัว การเดินทางไปแสวงบุญ การเดินทางไปร่วม
ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น 
   4) แรงจงูใจทางสถานภาพ เป็นแรงจูงใจที่ปรารถนาจะเดินทางไปท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง 
  ข้ันตอนที่ 5 การตัดสินใจเลือกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเปน็ข้ันตอนที่นักท่องเที่ยว
กลุ่มมุ่งหมายได้รับข้อมูลข่าวสารจากการท่องเที่ยว และเกิดความต้องการทอ่งเที่ยว และได้รับแรง
กระตุ้นจากสิง่จงูใจจึงทําให้เกิด ภาพพจน์การท่องเที่ยวของแต่ละท้องถ่ินข้ึนมา แล้วทําการตัดสินใจ
เลือกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองตอ้งการเดินทางไปทอ่งเที่ยวมากทีสุ่ด ในการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวจะเกิดคําถามเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว เช่น จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหน จะเดินทางทอ่งเที่ยว
ไปเพื่ออะไร จะเดินทางไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่ จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวโดยรถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน 
จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวนานกี่วัน ในแต่ละสถานที่ทีจ่ะไปท่องเที่ยวและจะเดินทางไปท่องเที่ยวกบัใคร 
เป็นต้น 
  ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนค่าใช้จ่ายการทอ่งเที่ยว เป็นข้ันตอนที่ศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวทีเ่ลือกไว้ ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายทัง้หมดเท่าไหร่ ซึ่งการวางแผนค่าใช้จ่าย
รวมทั้งหมด เช่นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าที่พกั ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าบริการนําเที่ยว 
ค่าซื้อของทีร่ะลกึ เป็นต้น 
  ข้ันตอนที่ 7 การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เป็นข้ันตอนที่นกัท่องเที่ยวกลุ่มมุง่หมาย
จะต้องเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยว หลังจากที่ได้วางแผนเรือ่งค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยวมหีลายอย่างที่ตอ้งคํานึงถึง เช่น การจองตั๋วการเดินทาง 
การจองตั๋วรายการนําเที่ยว การยืนยันการเดินทาง การจัดเตรียมเอกสารเดินทาง การแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น และที่สําคัญต้องมหีนังสือการเดินทางติดตัวตลอดเวลา 
  ข้ันตอนที่ 8 การเดินทางท่องเที่ยวเป็นข้ันตอนที่นักทอ่งเที่ยวจะออกเดินทางไปยงั
ปลายทาง หรอืแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้ตัดสินใจเลอืกไว้แล้ว จนกระทัง้การเดินทางกลบัประเทศ โดย
นักท่องเที่ยวจะมีการประเมินการเดินทางท่องเที่ยวเป็นระยะ ๆ ตามประสบการณ์ที่ได้พบเจอ ตั้งแต่
ยานพาหนะที่นําไปยงัเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาหารการกิน และบริการอื่น ๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้น 
  ข้ันตอนที่ 9 ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นข้ันตอนที่นักท่องเที่ยวจะทํา
การประเมินประสบการณ์ที่ได้พบเจอจากการมาท่องเที่ยว จะเกิดความรู้สกึอยู่ 2 แบบ คือ ความรู้สึก
ไม่พึงพอใจ และความรูส้ึกพงึพอใจ ซึง่เป็นกรประเมินผลของนักท่อเที่ยวที่ได้พบเจอจากการทอ่งเที่ยว
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ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ คน สภาพแวดล้อม และการให้บรกิารของผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยว ทํา
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความรูส้ึกพอใจหรือความรูส้ึกไม่พอใจ 
  ข้ันตอนที่ 10 ทัศนคติต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นข้ันตอนที่นักท่องเที่ยว จะเกิด
ทัศนคติต่อการเดินทางมาทอ่งเที่ยว หลงัจากที่นักทอ่งเที่ยวประเมินประสบการณ์ที่ได้รบัจากการมา
ท่องเที่ยวในครั้งนี้แล้ว ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้รบัความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติด้านบวก อาจจะทําให้
นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ําอกี หรือบอกเล่าให้บุคคลอืน่มาท่องเที่ยว แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยว
ไม่ได้รับความพอใจก็จะมีทัศนคติในด้านลบ ทําให้ไม่อยากมาท่องเที่ยวอีก และอาจจะนําไปบอกเล่า
ให้บุคคลอื่นไม่ให้เดินทางมาทอ่งเที่ยวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมากทีสุ่ด 
 จากแนวคิดสามารถสรปุได้ว่า การที่นักทอ่งเที่ยวจะตัดสินใจเลือกสถานที่พักนั้น 
นักท่องเที่ยวย่อมต้องการหรือคาดหวังทีจ่ะได้รบัผลประโยชน์บางอย่างที่ตรงกับความต้องการ หรือ 
ความคาดหวังของตนเอง เพื่อใหเ้กิดเป็นความประทบัใจ และประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักทอ่งเที่ยว 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ศิรินภา ขาวผ่องอําไพ (2558) ได้ศึกษา วิธีปฏิบัติที่ดีและความเช่ือมโยงกับชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์: กรณีศึกษา สินมานะฟารม์สเตย์ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลทีเ่กิดจากการทอ่งเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ของ สินมานะ
ฟาร์มสเตย์ ศึกษาความเช่ือมโยงของการท่องเที่ยวแบบฟารม์สเตย์ของ สินมานะ ฟาร์มสเตย์กบัชุมชน 
และศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการบรหิารจัดการท่องเที่ยวแบบฟารม์สเตย์ของ สินมานะฟาร์มสเตย์ 
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบด้วย 1) เจ้าของกิจการฟารม์สเตย์ 2) องค์กรภาครัฐ 3) ผู้มสี่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 4) ประชาชนในพื้นที่ ศึกษาและวิเคราะหเ์นื้อหา ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลทีเ่กิดจากการ
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ของ สินมานะฟาร์มสเตย์ การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์มีผลกระทบต่อ
ชุมชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประเพณี วิถีชีวิต 
ที่ส่งต่อจากอดีต และด้านสิ่งแวดล้อม) 2) ความเช่ือมโยงของการทอ่งเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ ของ 
สินมานะฟาร์มสเตย์กบัชุมชนเป็นการจัดการท่องเที่ยว โดยอาศัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่จากฐานทรพัยากรธรรมชาติทีม่ีอยู่ในชุมชน ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในชุมชน ตลอดจนจัดกจิกรรมท่องเที่ยวทีส่อดคล้อง
กับประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต วิถีชีวิตในชุมชน 3) วิธีการปฏิบัตทิี่ดีด้านการบรหิารจัดการ
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ของ สินมานะฟาร์มสเตย์ พบว่า บริหารจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
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แหล่งเรียนรู้กลางทะเลต้นแบบการอนุรักษ์ ดังนั้นประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องควรได้รับ
การอบรม ช้ีแนะ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เพื่อกอ่ให้เกิดความยั่งยืน  
 อธิชา อัยยะศิริ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัของ
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจัจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในอําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี คือ เพศ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทีม่าท่องเที่ยวจะเป็นเพศหญงิ 
มากกว่าเป็นชาย การศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 
50,0001-100,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกจิบริการมีแนวโน้มต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในอําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี คือ ด้าน
สินค้าและบริการ ด้านราคา โดยนักท่องเที่ยวจะให้ความสําคัญกับความสะอาดของทีพ่ักสิง่อํานวย
ความสะดวกภายในห้องพกัและช่ือเสียงของทีพ่ัก ส่วนในด้านของราคานักท่องเที่ยวจะให้ความสําคัญ
กับราคาทีส่มเหตสุมผล สถานบรกิารแสดงราคาห้องพกัชัดเจน และราคาห้องพกัมี หลากหลายระดับ
ราคา ปัจจัยด้านสังคมและจิตวิทยามีแนวโน้มต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
สิงคโปร์ ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คือ ด้านครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยว ได้แก่ พ่อแม่ สามี ภรรยา เป็นต้น และแนวโน้มในการตัดสินใจมา หรือไม่มาทอ่งเที่ยวมผีล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักทอ่งเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี คือ ราคาที่พักต่อคืน ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการที่พักส่วนใหญจ่ะอยู่ในช่วงราคา 
3,001-5,000 บาท และ 1,001-3,000 บาทต่อคืน 
 ประเสน ลลีาวุฒปิระเสริฐ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจโฮมสเตย์ในพื้นที่ภาคกลาง ธุรกิจโฮมสเตย์เป็นส่วนหนึง่ของการท่องเที่ยวทีม่ีส่วนช่วยส่งเสริม
เศรษฐกจิของประเทศ และมีความสําคัญต่อการพฒันาประเทศไม่น้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น ธุรกิจ
โฮมสเตย์ช่วยนํามาซึ่งรายได้จากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนในชุมชน 
และนําไปสู่ความเป็นกลุ่มชนทีเ่ข้มแข็ง โดยศึกษาจากกลุม่ตวัอย่างผู้เช่ียวชาญซึ่งผ่านการรบัรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จํานวน 10 ราย ผลการศึกษา พบว่า 5 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมโฮมสเตย์ในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด ได้แก่ 1) การพึ่งตนเอง 2) การต้อนรบัที่ดีเป็นมิตร 
3) การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี 4) การรักษาประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต ประเพณี วิถีชีวิต
ชุมชนแบบดั้งเดมิ และ 5) บ้านพักสะอาด 
 ธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกลู (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการสง่เสรมิการท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ จงัหวัดสระบุร ีผลการวิจัยพบว่า การทําฟารม์สเตย์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนไปถึงขนาด



16 

ใหญ่ ผู้ประกอบการสวนผักและผลไม้ สวนดอกไม้ ฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ ก็สามารถทําฟารม์สเตย์ได้ 
โดยผู้ประกอบการอาจไมจ่ําเป็นต้องมีกจิกรรมเชิงเกษตรภายในฟาร์มของตนเอง เพียงแต่ทําพันธมิตร
กับผูป้ระกอบการเชิงเกษตรไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รบัความรู้ และได้รบัประสบการณ์ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแบบฟารม์สเตย์นี้ ยังไม่ได้รบัการ
สนับสนุนจากภาครฐัเท่าที่ควร และนักท่องเที่ยวยังมจีํานวนค่อนข้างน้อย นอกจากนั้นผลสํารวจกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในเรื่องแรงจูงใจของนกัท่องเที่ยว
พบว่า ปัจจัยภายในที่นกัท่องเที่ยวให้ความสําคัญ คือ ด้านเพื่อสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติ และ
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในระดับมากทีสุ่ด ส่วนด้านความเรียบงา่ย และความสงบของฟาร์มสเตย์เป็น
ปัจจัยภายนอกที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในระดบัมากที่สดุ ส่วนด้านความพึงพอใจ พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีระดบัความพึงพอใจต่อบรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย์ ในระดบัมากที่สุด 
รองลงมา คือ สิง่อํานวยความสะดวกในหอ้งพัก และความมอีัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ตามลําดับ 
 วินัย หมั่นคติธรรม (2554) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินจะสะท้อน
ให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต ที่มีวิถีในการดาํรงชีวิตภายใต้บริบทของสภาพแวดลอ้ม
ตามถิ่นที่อยู่ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปอิทธิพล ประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีตสมัยใหม่แพร่กระจาย
เข้าสู่สงัคมชนบท ประกอบกบัการที่ภาครัฐได้หันมาให้ความสําคัญในเรื่องการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศมาก
ข้ึน ชาวบ้านในพื้นที่จึงนิยมนําบ้านที่ตนเองพักอยูม่าทําเป็นโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มข้ึน รูปแบบของโฮมสเตย์ จึงมีความหลากหลาย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นทีม่าของการศึกษาวิจัยน้ี โดย
แบ่งเนื้อหาทีท่ําการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นที่ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 2) การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของกลุ่มอาคารที่พักแบบโฮมสเตย์ และ 3) วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงรปูแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน สําหรับระเบียบวิธีวิจัยจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยวิธีการสํารวจอาคารที่พกัแบบ โฮมสเตย์ ในจังหวัด ทั้ง 3 อําเภอ จํานวน 60 แห่ง รวมถึงการ
สัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ และการสังเกตแบบมสี่วนร่วม เพื่อสบืถึงประวัติความเป็นมาของอาคาร
และเหตุผลในการปรบัเปลี่ยนอาคาร เมือ่ได้กลุ่มมุ่งหมายครบจะทําการคัดแยกและจัดกลุ่มของ 
โฮมสเตย์ตามลักษณะทางกายภาพของอาคาร จากนั้นจะทําประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group 
Discussion) โดยเชิญผูป้ระกอบการ จํานวน 8 ท่าน เพื่อหาข้อสรปุในการวิจัย ผลของการวิจัยพบว่า
ลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม มีด้วยกัน 2 แบบ แบบแรกคือแบบ
เรือนไทยที่มลีักษณะหลังคาทรงสูงแบบพูร่ะหง  มีความอ่อนช้อยงดงาม ส่วนแบบทีส่อง เป็นหลังคา
ทรงมนิลาทรงเตี้ย และเมื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของของอาคารที่พักแบบโฮมสเตย์ ภายใน
จังหวัดสามารถจัดกลุ่มของโฮมสเตย์ได้ เป็น 6 กลุม่ โดยมีกลุ่มเรือนสมัยใหม่มากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ กลุ่มเรือนพื้นบ้าน กลุ่มเรอืนไทยที่มกีารดัดแปลง กลุม่เรอืนไทย กลุ่มเรอืนแถว และกลุม่เรือน
พิเศษตามลําดับ สําหรับประเด็นของสาเหตุที่ก่อให้เกิดของการเปลี่ยนแปลงตัวเรือน มาจากเหตผุล
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หลัก 6 ประการ ได้แก่ 1) สาเหตุจากการผุพังและเสื่อมสลายของวัสดุ 2) จากการขาดความรู้ทางด้าน
การอนุรกัษ์ และขาดผู้ให้คําแนะนําวิธีการดูแลรกัษา 3) จากการอพยพย้ายถ่ินฐาน 4) จากการขาด
แคลนช่างฝีมือ 5) จากการราคาวัสดุมรีาคาแพง และ 6) จากค่านิยมที่ต้องการมบี้าน สมัยใหม่แบบ
คอนกรีตเสรมิเหลก็  
 สุมาลี นันทศริิพล (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ แบ่งการวิจัยเป็น 2 สว่น คือ ศึกษาจาก
เอกสาร และเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในกรงุเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูด้วย
สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) สื่ออินเทอรเ์น็ตเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลการจัดการทอ่งเที่ยวแบบโฮมสเตย์มากทีสุ่ด ส่วนใหญ่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ แผนที่ การเดินทาง กิจกรรม มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ข้อมูลแหลง่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง ราคาที่พัก ราคากจิกรรม 2) การจัดกจิกรรมโฮมสเตย์แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านวิถีชีวิต ด้าน
ประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต ด้านท่องเที่ยวธรรมชาติ ด้านสวนเกษตร ด้านศิลปะ/โบราณสถาน 
และด้านสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ด้านกิจกรรม และด้านสง่เสรมิรายได้ 3) กลุม่ตัวอย่างมีระดบัความคาดหวัง/ความต้องการใน
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต่อปจัจัยด้านต่าง ๆ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสงูไปต่ํา ดังนี้ ปัจจัยสินค้า 
และบริการ-กิจกรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ปัจจัยด้านราคา ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินและค่าเสียเวลา
เตรียมการทอ่งเที่ยว ปัจจัยด้านสถานที่และเวลา-ช่องทางการให้บริการท่องเที่ยว ปจัจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด-การสื่อสารข้อมูลการทอ่งเที่ยว ปัจจัยด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ปจัจัยด้านบุคคล 
ปัจจัยด้านการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และปจัจัยด้านหลักฐานที่เป็นวัตถุ 
 นิวัฒน์ วิงวอน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกรปูแบบที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดระยอง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยจะให้ความสําคัญในด้านความ
ปลอดภัย ความพร้อม และการบริการ คุณภาพของที่พกั ส่วนในเรื่องของราคา นักทอ่งเที่ยวจะเลือก
ที่มีความเหมาะสมกบัสภาพของที่พัก และเรื่องอื่น ๆ เช่น เงือ่นไขการชําระเงิน ส่วนลด ความ
เหมาะสมของบริการต่าง ๆ นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในระดับปานกลางตามลําดับ 
 อัญชลี ปั้นปรางค์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางด้านการบริการที่มผีลต่อการตัดสินใจ 
เลือกใช้โรงแรมของนกัท่องเที่ยวคนไทย ในเขตเมอืงพทัยา จังหวัดชลบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวคนไทย 
มีการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมอยู่ในระดับที่มาก นักท่องเที่ยวจะให้ความสําคัญในเรื่องของราคาเป็น
อันดับหนึง่ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ
น้อย คือ ปัจจัยด้านสถานที ่ 
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 คาซูมะ, เอสะมาโด, ยาคอบ, กานยาน และ นาฮาร์ (Kasuma,  Esmado, Yacob, 
Kanyan & Nahar, 2016) ได้ศึกษาเรื่อง Tourist Perception Towards Homestay Businesses: 
Sabah Experience ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบรกิารและการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อ
การรบัรู้ของนักทอ่งเที่ยวที่นําไปสู่ความพึงพอใจมากขึ้น การศึกษาน้ีให้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกบั
การรบัรู้ของนักทอ่งเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบรกิาร โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมและ
ผลิตภัณฑ ์ 
 รานาซิงห์ (Ranasinghe, 2015) ได้ศึกษาเรื่อง Evaluation of Homestay 
Accommodation Supply in Sri Lanka ผลการศึกษา พบว่า จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปญัหาทาง
สังคม วัฒนธรรม และการรบกวนภายนอก พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณของลกูค้า การร้องเรียนจาก
ลูกค้าและความไม่ด ีความสามารถของผู้ประกอบการเป็นประเด็นสําคัญในการดําเนินงานโฮมสเตย์ 
การวางแผนการตลาด การเพิม่การบริการลูกค้า และการจัดสรรที่เพียงพอ สามารถรับประกัน
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมจากที่พกัโฮมสเตย์  
 ภาน และ ซิงห์ (Bhan & Singh, 2014) ได้ศึกษาเรื่อง Homestay Tourism In India: 
Opportunities and Challenges ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวมพีื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และแหล่งทอ่งเที่ยว อินเดียมีสถานะที่แข็งแกร่งในด้านสถานที่
ท่องเที่ยวเท่านั้น ในขณะที่ขาดสิง่อํานวยความสะดวก และบริการ การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกิดข้ึน
หากทรัพยากรที่ปลูกในบ้านและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับการบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพต่อ
การท่องเที่ยวและการอนุรกัษ์ การสง่เสรมิการท่องเที่ยวจงึข้ึนอยู่กับการมสี่วนร่วมอย่างแข็งขันของ
ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งบทบาทของภาครัฐกลายเป็นของผู้อํานวยความสะดวก 
 

 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักบา้นกลางทุง่ออแกนกิส ์
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี ผู้วิจัยได้ดําเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 
 3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้แบง่ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
 3.1.1 ผู้ให้ข้อมลูหลักจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกบัปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บรกิารที่พัก
บ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะเจาะทั้งหมด จํานวน 7 
คน แบ่งออกเป็น  
  3.1.1.1 ผู้บรหิารหรอืตัวแทนบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 3 คน 
  3.1.1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน 4 คน 
 3.1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จงัหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 2,685 คนต่อปี (บ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์, 2562) โดยใช้โปรแกรม 
G*Power ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 207 คน โดยใช้วิธีการสุม่แบบสะดวก (Convenience 
Sampling) คือ การยึดเอาความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก 
 
3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่องปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุ่ง 
ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
 3.2.1 แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งออกเป็น 1 ชุด ดังนี้ 
 แบบสมัภาษณ์ชุดที่ 1 ใช้สําหรบัสมัภาษณ์ผู้บรหิารหรอืตัวแทนบ้านกลางทุง่ออร์แกนิก
ฟาร์มสเตย์ จํานวน 3 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บรกิารที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิก 
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ฟาร์มสเตย์ จํานวน 4 คน รวมทั้งหมด 7 คน ซึ่งการกําหนดร่างแนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลกึ เป็น
คําถามที่มาจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรบิททั่วไป วิถีชีวิต วิธีการบรหิาร
จัดการ ความคิดเห็น รวมทั้งปัญหา และอปุสรรคของการดําเนินงาน 
 3.2.2 แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยจัดทําเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยลักษณะส่วนบุคคล สอบถามข้อมลูปจัจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจงูใจ แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและเลอืกตอบ
มากกว่าหนึ่งข้อ ประกอบด้วยแรงจงูใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 
  ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Marketing Mix 7Ps) 
ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านสินค้า และบริการด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านบุคลากร ด้านการสง่เสรมิการตลาด และด้านกระบวนการบรกิาร 
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
 สําหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2–4 เป็นคําถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้ผู้ตอบ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยใช้มาตรวัดแบบ Liker's Scale ที่มีคําตอบใหเ้ลือก 5 ระดับ โดยม ี
ตัวเลขที่มีความหมายแทนค่า ดังนี ้
   ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
   ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 
 3.3.1 นําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้าน
การท่องเที่ยว ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล และผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษา เพื่อขอคําแนะนํามา
ปรับปรงุแก้ไขข้อคําถามในส่วนที่บกพรอ่ง ตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงของเนื้อหา และ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป นําแบบสอบถามที่ได้รบัการ
พิจารณามาทําการแก้ไขปรับปรงุ โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.88 
 3.3.2 ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่
ได้เรียบเรียงแล้วนําไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) เมื่อนําแบบสอบถามไปทดสอบ 
(Try Out) กับกลุ่มทดลองทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา จํานวน 30 ชุด แล้ว
นํามาวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Alpha 
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Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1974) ซึ่งค่าแอลฟาที่ได้จะปรากฏค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2544) ต้องได้มากกว่า 0.80 ข้ึนไป  

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็และรวบรวมข้อมลูที่ศึกษา ประกอบด้วย 2 ลักษณะ 
 3.4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมลู
จากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง และรวบรวมข้อมลูจากบทความ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดทฤษฎี รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกจิ และงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกบัแรงจูงใจ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ ตลอดจนข้อมลูการให้บริการลูกค้า
ที่ใช้บริการฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่งออแกนิกส ์จังหวัดกาญจนบุร ีเพื่อนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน
การกําหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจัย ซึ่งตัวแปรในงานวิจัยได้ใช้ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) ได้แก่ ตวัแปรปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการที่พกัฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่ง
ออแกนิกส ์จังหวัดกาญจนบุรี และตัวแปรตาม คือ การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์บ้าน
กลางทุ่งออแกนิกส ์จังหวัดกาญจนบุร ี 
 3.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง
ได้จากผู้ใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุง่ออแกนิกส์ จังหวัดกาญจนบรุ ีจํานวน 207 คน โดย
การเข้าไปสอบถามกับผู้ใช้บรกิาร หลังจากทําการสอบถามกบัผู้ใช้บริการแล้ว ก็ให้ทางผู้ใช้บริการที่พัก
ที่พักฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่งออแกนิกส ์จังหวัดกาญจนบรุ ีได้ทําการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และรวบรวมแบบสอบถาม แล้วนํามาลงรหสั หลงัจากนั้นจงึนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประมวลผลและใช้โปรแกรมทางสถิติสําหรบังานวิจัย สถานที่ในการเก็บข้อมูล คือ ที่พักฟาร์มสเตย์ 
บ้านกลางทุ่งออแกนิกส ์จังหวัดกาญจนบรุ ี
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นําสถิติมาใช้ในการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังต่อไปนี้  
 3.5.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมส่มบูรณ์ออก 
 3.5.2 นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหสัเพือ่ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และจัดทําตารางสรปุผลการวิเคราะห์ 
 3.5.3 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมลู
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการตัดสินใจ
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เลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
 การวิเคราะห์ข้อมลูแรงจงูใจ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 สําหรับการแปลผลโดยคํานวณค่าอันตรภาคช้ันเพื่อกําหนดช่วงช้ัน ด้วยการใช้สูตรคํานวณ
และคําอธิบายสําหรบัแต่ละช่วงช้ัน ดังนี ้

 

อันตรภาคช้ัน  
คะแนนสูงสุด  คะแนนตํ่าสุด

จํานวนระดับของคะแนน
 

      
            =   5-1 
        5  
            =    0.80 
 

ช่วงช้ัน      คําอธิบายสําหรบัการแปลผล 
     1.00-1.80  ระดับน้อยที่สุด 
     1.81-2.61  ระดับน้อย 
     2.62-3.42  ระดับปานกลาง 
     3.43-4.23  ระดับมาก 
     4.24-5.00  ระดับมากทีสุ่ด 
 
 3.5.4 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 การทดสอบสมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ 
เพื่อหาความแตกต่างระหว่างปจัจัยด้านแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การเลอืกใช้บรกิารที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิก
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ีการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้  
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นที่มีต่อแรงจงูใจ และส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  
 4.3 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
 4.4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจ และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร จําแนกตามข้อมลู
ทั่วไป 
 4.5 แรงจูงใจ และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทีม่ีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี
 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักบา้นกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์ม 
สเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะหป์รากฏในตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 97 46.9 
 หญิง 110 53.1 

2. อายุ 20 ปี หรือต่ํากว่า 30 14.5 
 21-30 ปี 112 54.1 

(ตารางมีตอ่) 



24 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

 31-40 ปี  51 24.6 
 41-50 ปี 8 3.9 
 มากกว่า 50 ปี   6 2.9 

3. การศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตร ี 63 30.4 
 ปริญญาตร ี 138 66.7 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 6 2.9 

4. สถานภาพ โสด 86 41.5 
 สมรส    84 40.6 
 หม้าย/หย่าร้าง 37 17.9 

5. อาชีพ  นักเรียน/ นักศึกษา 58 28.0 
 พนักงานบริษัทเอกชน 52 25.1 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 36 17.4 
 ธุรกิจส่วนตัว 61 29.5 

6. รายได้  15,000 บาท หรือน้อยกว่า 45 21.7 
 15,001–30,000 บาท 108 52.3 
 30,001–45,000 บาท 51 24.6 
 มากกว่า 45,000 บาท 3 1.4 

รวม 207 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 207 คน เป็นเพศชาย จํานวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.9 เพศหญิง จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 ส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี จํานวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 การศึกษาปรญิญาตรี จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 สถานะภาพ
โสด จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ
รายได้ 15,001–30,000 บาท จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นที่มีต่อแรงจงูใจ และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  
 จากการศึกษารงจูงใจ ประกอบด้วย ปจัจัยภายใน และปจัจยัภายนอก รวมถึงส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านสินค้าบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการดังตาราง
ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 4.2: ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยแรงจูงใจ 
 

แรงจงูใจ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
1. ปัจจัยภายใน (เหตุผลส่วนตัวในการท่องเที่ยว) 3.41 .777 ปานกลาง 

เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ 4.20 .669 มาก 
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 3.95 .644 มาก 
เพื่อศึกษาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 2.53 .949 น้อย 
เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ 3.93 .688 มาก 
อื่น ๆ โปรดระบุ เพือ่ร่วมประชุมและสัมมนา 2.46 .937 น้อย 

2. ปัจจัยภายนอก (สิ่งดงึดูดในการทอ่งเที่ยว) 3.83 .735 มาก 
ความสวยงามของธรรมชาติ ความเงียบสงบของ 
ฟาร์ม สเตย์ 

3.82 .665 มาก 

รายการโทรทัศน์แนะนําสถานที่ทอ่งเที่ยว 3.82 .665 มาก 
เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กําลังได้รบัความนิยม 3.70 .714 มาก 
ส่งเสริมการเที่ยวไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิมช้อปใช้” 3.84 .846 มาก 
มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน 3.96 .784 มาก 

ภาพรวม 3.62 .756 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัย

ภายนอก ( ̅= 3.83) รองลงมา คือ ด้านปจัจัยภายใน ( ̅= 3.41) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3: ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านสินค้า และบริการ 3.12 .507 ปานกลาง 

ขนาดของห้องพกักว้างขวาง ไม่อึดอัดคับแคบ 3.49 .501 มาก 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก เหมาะสมกับระดับของที่พัก 3.36 .480 ปานกลาง 
ฟาร์มสเตย์มีการตกแต่งที่สวยงามตามวิถี 3.60 .490 มาก 
ห้องพักมีความสะอาด 3.74 .440 มาก 
มีกิจกรรมเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้ทํา 1.43 .626 น้อยที่สุด 

2. ด้านราคา 3.50 .657 มาก 
ราคาเหมาะสมกับระดับของที่พัก 3.56 .693 มาก 
ราคาหลากหลาย เช่นห้องพักรวมอาหาร หรือรวมนําเที่ยว 3.44 .498 มาก 
ราคาสินค้าและบริการในชุมชนท้องถ่ินมีราคาถูก 3.46 .597 มาก 
ราคาสินค้าและบริการคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับ 3.55 .839 มาก 

3. ด้านสถานที่ และช่องทางจัดจําหน่าย 3.30 .615 ปานกลาง 
ลูกค้าสามารถจองหอ้งพกัล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท ์ 1.36 .480 น้อยที่สุด 
ฟาร์มสเตย์ใช้สื่อออนไลน์ให้ข้อมลูข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว 4.49 .547 มากที่สุด 
การเดินทาง การคมนาคมมีความสะดวก เส้นทางไม่ 
ซับซ้อน 

3.48 .723 
มาก 

ชุมชน ท้องถ่ินที่ตั้งฟารม์สเตย์มีความปลอดภัย 3.57 .640 มาก 
สามารถติดต่อฟาร์มสเตย์ได้หลากหลายช่องทาง 3.58 .684 มาก 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.86 .588 น้อย 
ร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 1.73 .634 น้อยที่สุด 
มีส่วนลดราคาในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 1.91 .551 น้อย 
มีการออกบทูตามงานต่างๆ  1.97 .574 น้อย 
ในชุมชนมีกิจกรรมหลากหลายให้นกัท่องเที่ยวได้ร่วมทํา 1.83 .582 น้อย 
มีการคืนกําไรให้ลกูค้า เช่น แถมอาหารเช้า แจกของ 
ที่ระลึก 

1.85 .600 
น้อย 

(ตารางมีตอ่ 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
5. ด้านบุคลากร/พนักงานผู้ให้บริการ 3.90 .712 มาก 

พนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ 3.81 .689 มาก 
พนักงานแนะนํา และให้ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน 4.05 .688 มาก 
พนักงานบริการด้วยความเต็มใจ และยินดีช่วยเหลือเสมอ 3.80 .659 มาก 
พนักงานมีความซื่อสัตย์ 3.93 .724 มาก 
คนในชุมชนรวมตัวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 3.89 .799 มาก 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.50 .600 มาก 
บรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย์ 3.51 .645 มาก 
ความมีช่ือเสียงของฟาร์มสเตย์ และชุมชน 3.68 .535 มาก 
ลักษณะทางกายของท้องถ่ินมีความเป็นเอกลักษณะ 3.44 .570 มาก 
มีสถานที่จอดรถเหมาะสม เพียงพอ 3.38 .634 ปานกลาง 
ไม่ลุกล้ํา หรือปลูกสิ่งก่อสร้างทําลายความเป็นธรรมชาติ 3.50 .614 มาก 

7. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.57 .596 มาก 
มีการให้บริการที่ประทับใจ ใส่ใจรายละเอียดลูกค้า 3.52 .598 มาก 
มีการให้บริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง 3.53 .606 มาก 
มีการให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 3.59 .638 มาก 
มีการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 3.63 .540 มาก 

ภาพรวม 3.25 611 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทีม่ี

ค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ ด้านบุคลากร/พนักงานผู้ให้บริการ ( ̅= 3.90) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ

ให้บรกิาร ( ̅= 3.57) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( ̅= 1.86) 
ตามลําดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
 การเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะหป์รากฏในตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.4: จํานวนและร้อยละการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
 

การตัดสินใจ จํานวน ร้อยละ 

1. ท่านมีโอกาสตัดสินใจเลอืกใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุ่งออร์แกนิกส์อีกครั้ง ท่านจะ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือไม ่

 เลือกแน่นอน 199 96.1 
 ไม่แน่ใจ 4 1.9 
 ไม่เลือก 4 1.9 

รวม 207 100.0 
2. ท่านไม่เลือกใช้บริการที่พกัฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่งออร์แกนิกสเ์พราะ 

 ชอบฟาร์มสเตย์ที่เป็นชุมชนติดทะเลมากกว่า 1 25.0 
 ไม่ได้เน้นการเพาะปลูกมากนักแต่จะเน้นการให้ความรูเ้กี่ยวกับ

การปลูกต้นไม ้
 
1 

 
25.0 

 ปลูกพืชอย่างเดียวไม่มกีารเลี้ยงสัตว์ 1 25.0 
 ไม่ติดแม่น้ํา ไม่มีกิจกรรมทางน้ํา 1 25.0 

รวม 4 100.0 
3. ท่านต้องการให้ปรับปรงุหรือต้องการให้มีบริการใด ท่านจงึจะตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกั
ฟาร์ม สเตย์บ้านกลางทุ่งออร์แกนิกส ์

 จัดสรรพื้นที่ทําเกษตรกรรม ตลอดทัง้ปีและควรมีการจําหน่าย
สินค้าที่ได้จากการเพะปลูกด้วย 

 
1 

 
25.0 

 ควรมีการเลี้ยงไก่ วัว เป็ด ที่ถ่ายไม่เหม็นมาเลี้ยงไว้ 1 25.0 
 ขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลาและทํากจิกรรมทางน้ํา เช่น ตกปลา 2 50.0 

รวม 4 100.0 
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 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 207 คน ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการที่พัก
บ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์ จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 96.1 รองลงมาไม่แน่ใจ จํานวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และไม่เลือก จํานวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ลือกใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุง่ออร์แกนิกส์เพราะ ชอบ
ฟาร์มสเตย์ทีเ่ป็นชุมชนติดทะเลมากกว่า จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ไม่ได้เน้นการเพาะปลูก
มากนักแต่จะเน้นการให้ความรูเ้กี่ยวกับการปลกูต้นไม้ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ปลูกพืช
อย่างเดียวไม่มีการเลี้ยงสัตว์ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และไม่ติดแม่น้ํา ไม่มีกิจกรรมทางน้ํา 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใหป้รบัปรุงหรือตอ้งการให้มบีรกิาร ขุดบ่อเพื่อเลี้ยง
ปลาและทํากจิกรรมทางน้ํา เช่น ตกปลา จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ จัดสรร
พื้นที่ทําเกษตรกรรม ตลอดทัง้ปีและควรมีการจําหน่ายสินค้าที่ได้จากการเพะปลกูด้วย และควรมีการ
เลี้ยงไก่ วัว เป็ด ที่ถ่ายไม่เหม็นมาเลี้ยงไว้ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 
4.4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจ และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร จําแนกตามข้อมลูทั่วไป 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี้ ได้ศึกษาเปรียบเทียบแรงจงูใจ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ โดยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้โดยใช้สถิติค่า t-test 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.5: การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามเพศ 
 

แรงจงูใจ 
ชาย (n =97) หญิง (n = 110) 

t P 
 ̅ S.D  ̅ S.D 

ปัจจัยภายใน 3.38 .522 3.33 .443 2.212 .138 
ปัจจัยภายนอก 3.85 .719 3.74 .665 .730 .394 

ภาพรวม 3.61 .444 3.54 .397 2.286 .132 
  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มเีพศต่างกัน มีแรงจงูใจในภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตารางที่ 4.6: การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามอายุ 
 

แรงจงูใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .297 4 .074 .317 .867 
ปัจจัยภายใน ภายในกลุ่ม 47.317 202 .234   

 รวม 47.613 206    
 ระหว่างกลุม่ 1.474 4 .368 .768 .547 

ปัจจัยภายนอก ภายในกลุ่ม 96.907 202 .480   
 รวม 98.381 206    

 ระหว่างกลุม่ .489 4 .122 .687 .602 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม 35.905 202 .178   

 รวม 36.393 206    
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีแรงจงูใจในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตารางที่ 4.7: การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามการศึกษา 
 

แรงจงูใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .804 2 .402 1.752 .176 
ปัจจัยภายใน ภายในกลุ่ม 46.809 204 .229   

 รวม 47.613 206    
 ระหว่างกลุม่ .571 2 .286 .596 .552 

ปัจจัยภายนอก ภายในกลุ่ม 97.810 204 .479   
 รวม 98.381 206    

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามการศึกษา 
 

แรงจงูใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .450 2 .225 1.276 .281 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม 35.943 204 .176   

 รวม 36.393 206    
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มกีารศึกษาต่างกัน มแีรงจงูใจในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตารางที่ 4.8: การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามสถานภาพ 
 

แรงจงูใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .409 2 .205 .884 .415 
ปัจจัยภายใน ภายในกลุ่ม 47.204 204 .231   

 รวม 47.613 206    
 ระหว่างกลุม่ 1.168 2 .584 1.22

5 
.296 

ปัจจัยภายนอก ภายในกลุ่ม 97.213 204 .477   
 รวม 98.381 206    

 ระหว่างกลุม่ .341 2 .171 .965 .383 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม 36.052 204 .177   

 รวม 36.393 206    
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพต่างกัน มีแรงจูงใจในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตารางที่ 4.9: การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามอาชีพ 
 

แรงจงูใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .115 3 .038 .164 .920 
ปัจจัยภายใน ภายในกลุ่ม 47.498 203 .234   

 รวม 47.613 206    
 ระหว่างกลุม่ 1.235 3 .412 .860 .463 

ปัจจัยภายนอก ภายในกลุ่ม 97.146 203 .479   
 รวม 98.381 206    

 ระหว่างกลุม่ .216 3 .072 .404 .751 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม 36.177 203 .178   

 รวม 36.393 206    
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตารางที่ 4.10: การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามรายได ้
 

แรงจงูใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .679 3 .226 .979 .404 
ปัจจัยภายใน ภายในกลุ่ม 46.934 203 .231   

 รวม 47.613 206    
 ระหว่างกลุม่ .311 3 .104 .215 .886 

ปัจจัยภายนอก ภายในกลุ่ม 98.070 203 .483   
 รวม 98.381 206    

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): การเปรียบเทียบแรงจูงใจ จําแนกตามรายได้ 
 

แรงจงูใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .096 3 .032 .179 .911 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม 36.297 203 .179   

 รวม 36.393 206    
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่างกัน มีแรงจงูใจในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตารางที่ 4.11: การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ชาย (n =97) หญิง (n = 110) 

t P 
 ̅ S.D  ̅ S.D 

1. ด้านสินค้า และบริการ 3.09 .339 3.15 .312 .422 .517 
2. ด้านราคา 3.68 .568. 3.59 .582 .196 .658 
3. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 3.41 .397 3.41 .372 .648 .422 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.75 .469 1.85 .466 .517 .473 
5. ด้านบุคลากร 3.93 .598 4.08 .641 .303 .583 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.64 .399 3.70 .376 .181 .671 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.30 .201 3.35 .184 1.823 .178 

ภาพรวม 3.30 .201 3.35 .184 1.062 .304 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มเีพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.12: การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามอายุ 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

แหล่ง ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .875 4 .219 2.105 .081 
1. ด้านสินค้าและบริการ ภายในกลุ่ม 20.989 202 .104   
 รวม 21.864 206    
 ระหว่างกลุม่ .438 4 .110 .326 .860 
2. ด้านราคา ภายในกลุ่ม 67.919 202 .336   
 รวม 68.357 206    
 ระหว่างกลุม่ .332 4 .083 .561 .691 
3. ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

29.845 
30.177 

202 
206 

.148   

 ระหว่างกลุม่ 2.875 4 .719 3.421 .100 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

42.444 
45.320 

202 
206 

.210 
 

  

 ระหว่างกลุม่ 1.220 4 .305 .779 .540 
5. ด้านบุคลากร ภายในกลุ่ม 79.124 202 .392   
 รวม 80.344 206    
 ระหว่างกลุม่ .734 4 .184 .981 .419 
6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

37.794 
38.529 

202 
206 

.187   

 ระหว่างกลุม่ .765 4 .191 1.286 .277 
7. ด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

30.044 
30.810 

202 
206 

.149 
 

  

 ระหว่างกลุม่ .157 4 .039 1.050 .382 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม 7.525 202 .037   

 รวม 7.681 206    
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.13: การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามการศึกษา 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด

บริการ 

แหล่ง ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .134 2 .067 .630 .534 
1. ด้านสินค้าและ
บริการ 

ภายในกลุ่ม 
21.730 204 .107 

  

 รวม 21.864 206    
 ระหว่างกลุม่ .027 2 .013 .040 .961 
2. ด้านราคา ภายในกลุ่ม 68.331 204 .335   
 รวม 68.357 206    
 ระหว่างกลุม่ .555 2 .277 1.911 .151 
3. ด้านช่องทางจัด ภายในกลุ่ม 29.622 204 .145   
จําหน่าย รวม 30.177 206    
 ระหว่างกลุม่ .597 2 .299 1.362 .258 
4. ด้านการส่งเสริม ภายในกลุ่ม 44.723 204 .219   
การตลาด รวม 45.320 206    
 ระหว่างกลุม่ .706 2 .353 .904 .407 
5. ด้านบุคลากร ภายในกลุ่ม 79.639 204 .390   
 รวม 80.344 206    
 ระหว่างกลุม่ 1.340 2 .670 3.674 .027 
6. ด้านลักษณะทาง ภายในกลุ่ม 37.189 204 .182   
กายภาพ รวม 38.529 206    

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ): การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร จําแนกตามการศึกษา 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด

บริการ 

แหล่ง ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .859 2 .429 2.924 .056 
7. ด้านกระบวนการ ภายในกลุ่ม 29.951 204 .147   
ให้บริการ รวม 30.810 206    
 ระหว่างกลุม่ .115 2 .057 1.544 .216 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 7.567 204 .037   
 รวม 7.681 206    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทาง
กายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบโดยทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดัง
แสดงในตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14: ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามการศึกษา 
 

ด้านลักษณะทางกายภาพ  ̅ 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

ต่ํากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

3.00  
3.11 
3.14 

- 
 
 

. 018* 
- 
 

.498 

.120 
- 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มกีารศึกษา
ระดับปรญิญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 
ตารางที่ 4.15: การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามสถานภาพ 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .040 2 .020 .189 .828 
1. ด้านสินค้าและบริการ ภายในกลุ่ม 21.824 204 .107   
 รวม 21.864 206    
 ระหว่างกลุม่ .420 2 .210 .631 .533 
2. ด้านราคา ภายในกลุ่ม 67.937 204 .333   
 รวม 68.357 206    
 ระหว่างกลุม่ .348 2 .174 1.190 .306 
3. ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย 

ภายในกลุ่ม 
29.829 204 .146 

  

 รวม 30.177 206    
 ระหว่างกลุม่ .186 2 .093 .421 .657 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ภายในกลุ่ม 
45.134 204 .221 

  

 รวม 45.320 206    
 ระหว่างกลุม่ .501 2 .250 .640 .529 
5. ด้านบุคลากร ภายในกลุ่ม 79.844 204 .391   
 รวม 80.344 206    
 ระหว่างกลุม่ .057 2 .029 .152 .859 
6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

ภายในกลุ่ม 
38.472 204 .189 

  

 รวม 38.529 206    

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.15: การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามสถานภาพ 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .120 2 .060 .399 .672 
7. ด้านกระบวนการ ภายในกลุ่ม 30.690 204 .150   
ให้บริการ รวม 30.810 206    
 ระหว่างกลุม่ .001 2 .000 .010 .990 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 7.681 204 .038   
 รวม 7.681 206    

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตารางที่ 4.16: การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .575 3 .192 1.827 .143 
1. ด้านสินค้าและบริการ ภายในกลุ่ม 21.290 203 .105   
 รวม 21.864 206    
 ระหว่างกลุม่ .333 3 .111 .332 .803 
2. ด้านราคา ภายในกลุ่ม 68.024 203 .335   
 รวม 68.357 206    
 ระหว่างกลุม่ .012 3 .004 .027 .994 
3. ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย 

ภายในกลุ่ม 
30.165 203 .149 

  

 รวม 30.177 206    
(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร จําแนกตามอาชีพ 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .940 3 .313 1.433 .234 
4. ด้านการส่งเสริม ภายในกลุ่ม 44.380 203 .219   
การตลาด รวม 45.320 206    
 ระหว่างกลุม่ .982 3 .327 .838 .475 
5. ด้านบุคลากร ภายในกลุ่ม 79.362 203 .391   
 รวม 80.344 206    

 ระหว่างกลุม่ .393 3 .131 .698 .555 
6. ด้านลักษณะทาง ภายในกลุ่ม 38.136 203 .188   
กายภาพ รวม 38.529 206    
 ระหว่างกลุม่ .159 3 .053 .351 .789 
7. ด้านกระบวนการ ภายในกลุ่ม 30.651 203 .151   
ให้บรกิาร รวม 30.810 206    
 ระหว่างกลุม่ .025 3 .008 .218 .884 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 7.657 203 .038   
 รวม 7.681 206    

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4.17: การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามรายได้ 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .717 3 .239 2.296 .079 
1. ด้านสินค้าและบริการ ภายในกลุ่ม 21.147 203 .104   
 รวม 21.864 206    

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร จําแนกตามรายได้ 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 ระหว่างกลุม่ .263 3 .088 .261 .853 
2. ด้านราคา ภายในกลุ่ม 68.095 203 .335   
 รวม 68.357 206    
 ระหว่างกลุม่ .576 3 .192 1.318 .270 
3. ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย 

ภายในกลุ่ม 29.600 203 .146   

 รวม 30.177 206    
 ระหว่างกลุม่ 1.128 3 .376 1.727 .163 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ภายในกลุ่ม 44.192 203 .218   

 รวม 45.320 206    
 ระหว่างกลุม่ .541 3 .180 .458 .712 
5. ด้านบุคลากร ภายในกลุ่ม 79.804 203 .393   
 รวม 80.344 206    

 ระหว่างกลุม่ 1.100 3 .367 1.989 .117 
6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

ภายในกลุ่ม 37.428 203 .184   

 รวม 38.529 206    
 ระหว่างกลุม่ .688 3 .229 1.545 .204 
7. ด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร 

ภายในกลุ่ม 30.122 203 .148   

 รวม 30.810 206    
 ระหว่างกลุม่ .041 3 .014 .364 .779 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 7.640 203 .038   
 รวม 7.681 206    

 



41 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่างกัน มีมคีวามคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4.5 แรงจูงใจ และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทีม่ีอิทธิพลตอ่การการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี
 
ตารางที่ 4.18: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ และส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุ่ง       
ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์  

 
Model b SE Beta t Sig Tolerance VIF 

(Constant) .636 .477  1.334 .000   
แรงจงูใจภายใน (IM) .022 .046 .035 .480 .632 .957 1.045 

แรงจงูใจภายนอก 
(OM) 

-.021 .032 -.047 -.661 .510 .962 1.039 

ด้านสินค้าและบริการ 
(P1) 

.121 .067 .129 1.795 .074 .979 1.021 

ด้านราคา (P2) -.043 .038 -.081 -1.145 .254 .987 1.014 

ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย (P3) 

.019 .056 .024 .341 .733 .968 1.033 

ด้านการสง่เสรมิ
การตลาด (P4) 

.001 .046 .001 .016 .987 .991 1.009 

ด้านบุคลากร (P5) -.017 .034 -.036 -.507 .613 .986 1.014 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (P6) 

.271 .127 .382 2.123 .035 .135 7.543 

ด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร (P7) 

.324 .141 .409 2.296 .023 .133 7.508 

Adjusted R2 = .048, F = 1.107, p < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ไม่เกิดปัญหา Multi-collinearity โดยมีค่า Tolerance ระหว่าง 0.133-
0.991 > 0.1 และค่า VIF ระหว่าง 1.009-7.543 < 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอสิระ
กัน โดยค่าคงที่ เท่ากับ 0.636 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปร
อิสระเท่ากับ 0.477 โดยผลการทดสอบ พบว่า มีค่า t. = 1.334 และ Sig. = 0.000 โดยผลการ
วิเคราะห์ถดถอยได้นําเสนอตัวแปรอิสระ ที่มีค่า Sig. <0.05 ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร สรุปทดสอบรายด้านได้ ดังนี ้
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า t. = 2.123, Sig. = 0.035 
< 0.05, Beta = 0.382 กล่าวได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยการเปลี่ยนแปลงเพิม่สงูข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานจะมผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 0.382 หน่วยมาตรฐาน 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า t. = 2.296, Sig. = 
0.023< 0.05, Beta = 0.409 กล่าวได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ
ให้บรกิารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการเปลี่ยนแปลงเพิม่สงูข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 0.409 หน่วยมาตรฐาน 
 ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร มีอทิธิพลสูงสุด รองลงมาด้านบุคลากร ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ 4.8 และสร้างสมการถดถอยได้ ดังนี ้
    Y     =     a + b Xi 
  เมื่อ  Y แทน การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
    P6 แทน ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลักษณะทางกายภาพ 
    P7 แทน ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บริการ 
  สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ 
   Y = 0.636 + 0.271 (P6) + 0.324 (P7)  
  สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ 
   Z = 0.382 (P6) + 0.409 (P5)  
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4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัด
กาญจนบุร ีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลกั 
(Key Informants) ที่มีความสําคัญและมีความเกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย เกบ็รวบรวมข้อมลูจากการ
สัมภาษณ์เชิงลกึแบบไมม่ีโครงสร้าง (In-depth Unstructured Interview) ทั้งหมด จํานวน 7 คน  
 4.6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปจากผู้ให้สมัภาษณ์  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) พบว่า เป็นเพศหญิงจํานวน 
5 คน เพศชายจํานวน 2 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31–40 ป ีและมีการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
 4.6.2 ผลการวิเคราะห์ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอทิธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มโีครงสร้างรายบุคคลกบัผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อศึกษาแรงจูงใจ
และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุง่ 
ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลกั จํานวน 7 
คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารหรือตัวแทนบ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จํานวน 3 
คน และผู้ใช้บรกิารทีพ่ักบ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์ จํานวน 4 คน ดังนี ้ 
 
ตารางที ่4.19: รายช่ือการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั (In-depth Interview) กลุ่มที ่1 

ผู้บริหารหรือตัวแทนบ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง/อาชีพ ผู้ให้ข้อมลูหลัก 
1 
2 
3 

การตลาดและประชาสมัพันธ์ 
กิจกรรม 
อาหาร 

ฟาร์มสเตย์ 
ฟาร์มสเตย์ 
ฟาร์มสเตย์ 

 
 การสมัภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก (Key Informants) ผู้บรหิารหรือตัวแทนจากฟาร์มสเตย์
บ้านกลางทุ่งออแกนิกส ์จํานวน 3 คน เกี่ยวกับรูปแบบการบรหิารจัดการ และการให้บริการของ 
ฟาร์สเตย์บ้านกลางทุ่งออแกนิกส ์จังหวัดกาญจนบุร ีดังนี้ 
  1) ด้านรูปแบบการดําเนินธุรกจิ  
  จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการบรหิารจัดการฟารม์สเตย์เป็นแบบครอบครัว 
เนื่องจากมีการลงทุน การจัดการดูแลภายในฟารม์สเตย์แต่ละส่วนมีแต่พี่ ๆ น้อง ๆ ซึ่งเป็นญาติกันเป็น
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คนในครอบครัว โดยได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น ฝ่ายการตลาดและประชาสมัพันธ์ ฝา่ยการเงิน ฝ่ายจัดการ
ที่พัก ฝ่ายอาหาร ฝ่ายกิจกรรมและบรกิาร 
  2) การบริการ  
  จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมให้นักทอ่งเที่ยวปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเอง เริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการหว่านเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยว และการนาํผลผลิตที่ได้จากการปลูกนํามาทํา
ประกอบอาหารเป็นการบริการให้กบันักท่องเที่ยว และผลผลิตที่ได้อีกส่วน สามารถนํากลับไปได้โดย
อยู่ในรูปแบบของที่ระลึก ส่วนน้ีเป็นส่วนที่นักทอ่งเที่ยวช่ืนชอบมาก 
  3) การตลาด 
  จากการศึกษา พบว่า การสร้างแบรนด์สินค้า และบรกิารทางฟาร์มสเตย์ให้ง่ายต่อการ
จดจํา โดยทําเป็นบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก การให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกจิฟาร์ม 
และการประชาสัมพันธ์ทางเพจของฟาร์มสเตย์ถึงกิจกรรมแต่ละเดือน และโปรโมช่ันการบริการของ
ทางฟารส์เตย์ 
  4) แนวทางการพฒันา ปรบัปรุงการบริการ 
  จากการศึกษา พบว่า การกําหนดแผนการดําเนินงานและกระบวนการทํางานให้คงที่ 
และมีมาตรฐานการบริการ รวมถึงหน่วยงานที่ช่วยเหลือโดยชาวบ้านที่เป็นผู้นําชุมชน หรือคนในพื้นที่
เข้าร่วมในการจัดกจิกรรมการให้ความรู้ร่วมกับฟาร์มสเตย์ 
 
ตารางที่ 4.20: รายช่ือการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั (In-depth Interview) กลุ่มที ่2 

ผู้ใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี
 
ลําดับที ่ ตําแหน่ง/อาชีพ ผู้ให้ข้อมลูหลัก 

1 
2 
3 
4 

อาจารยส์อนการโรงแรม 
มัคคุเทศก ์

อินทีเรีย ดีไซน์ 
ฝ่ายจัดซือ้ (บริษัท) 

ผู้ใช้บริการที่พกั 
ผู้ใช้บริการที่พกั 
ผู้ใช้บริการที่พกั 
ผู้ใช้บริการที่พกั 

 
 การสมัภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก (Key Informants) ผู้ใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์บ้านกลาง
ทุ่งออแกนกิส ์จํานวน 4 คน เกี่ยวกบัรปูแบบการบรหิารจัดการ และการใหบ้ริการของฟารส์เตย์บ้าน
กลางทุ่งออแกนิกส ์จังหวัดกาญจนบุร ีดังนี้  
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  1) ด้านรูปแบบการดําเนินธุรกจิ  
  จากการศึกษา พบว่า ฟาร์มสเตย์ดําเนินธุรกิจแบบครอบครวั การดูแลบรหิารจัดการ
ฟาร์มได้แบ่งหน้าที่ช่วยกันภายในครอบครัว โดยสะท้อนไดจ้ากประโยคคําพูด ดังต่อไปนี ้
  ผู้ให้ข้อมลูหลัก ท่านแรก อาจารย์สอนการโรงแรม ได้กล่าวว่า “ฟาร์มดําเนินธุรกิจการ
แบบครอบครัว แบ่งหน้าที่ช่วยกันภายในฟาร์ม” (อาจารย์สอนการโรงแรม, สมัภาษณ์,  25 ตุลาคม 
2562) 
  ท่านที่สอง มัคคุเทศก ์ได้กล่าวว่า “รูปแบบการดําเนินงานแบบครอบครัว โดยการแบ่ง
หน้าที่ความรบัผิดชอบแตล่ะส่วนของฟารม์” (มัคคุเทศก,์ สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)  
  ท่านที่สาม อินทีเรีย ดีไซน์ ได้กล่าวว่า “การบรหิารจัดการฟาร์มเป็นแบบครอบครัว มี
การดูแลระบบครอบครัว โดยแบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบในแต่ละส่วนของฟาร์ม” (อินทเีรีย ดีไซน,์ 
สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สี ่ฝ่ายจัดซื้อ (บริษัท) ได้กล่าวว่า “การบริหารจัดการฟาร์มเป็นแบบครอบครัว 
ซึ่งภายในครอบครัวได้มีการมอบหมายแบง่หน้าที่ความรับผดิชอบภายในฟาร์ม” (ฝ่ายจัดซือ้, 
สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  2) ด้านการบรกิาร 
  จากการศึกษา พบว่า การใหลู้กค้าได้รับสะดวกสบายมากทีสุ่ด กิจกรรมการปลกูผกั
ไฮโดรโปนกิส์และนํามาทําอาหาร ความแตกต่าง คือ ที่พักเป็นเต็นท์แบบโดมสามารถนอนดูดาวได้ 
โดยสะท้อนไดจ้ากประโยคคําพูด ดังต่อไปนี ้ 
  ผู้ให้ข้อมลูหลัก ท่านแรก อาจารย์สอนการโรงแรม ได้กล่าวว่า “การบริการที่ด ีกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น การปลูกผักและนํามาทําทานเอง ความแตกต่างคือ ที่พักแบบเต็นทท์ีสามารถนอน
ดูดาวได้” (อาจารย์สอนการโรงแรม, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สอง มัคคุเทศก ์ได้กล่าวว่า “การบรกิารทีป่ระทับใจ กิจกรรมปลูกผกัที่ไม่ใช้
สารเคม ีความแตกต่างคือ สามารถนําผักทีป่ลกูไปทําอาหารและนํากลบับ้านได้ด้วย และที่พกัแบบ
เต็นท์ทีเ่ข้ากับบรรยากาศฟารม์” (มัคคุเทศก,์ สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สาม อินทีเรีย ดีไซน์ ได้กล่าวว่า “การบรกิารให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย 
การทํากจิกรรมปลูกผกัและสอนทําอาหาร เลี้ยงสัตว์ ความแตกต่างคือ ที่พักแบบเต็นทท์ี่นอนดูดาว
ได”้ (อินทีเรีย ดีไซน์, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สี ่ฝ่ายจัดซื้อ (บริษัท) ได้กล่าวว่า “การบริการความสะดวกสบายให้กับลูกค้า 
กิจกรรมปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์และการสอนทําอาหาร ความแตกต่างคือ ที่พักเต็นท์แบบโดมทีส่ามารถ
นอนดูดาวเข้ากับบรรยากาศ” (ฝ่ายจัดซื้อ, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
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  3) ด้านการตลาด 
  จากการศึกษา พบว่า การประชาสัมพันธ์ และโปรโมช่ันทางสื่อออนไลน์ของฟาร์มสเตย์
ถึงการทํากิจกรรมแต่ละเดือน และการบริการของฟาร์มสเตย์ โดยสะท้อนได้จากประโยคคําพูด
ดังต่อไปนี ้
  ผู้ให้ข้อมลูหลัก ท่านแรก อาจารย์สอนการโรงแรม ได้กล่าวว่า “การประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อออนไลน์ของทางฟารม์ การส่งเสริมการขายในแต่ละเดอืนมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน” (อาจารยส์อน
การโรงแรม, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สอง มัคคุเทศก ์ได้กล่าวว่า “การประชาสัมพันธ์ทางสือ่ออนไลนจ์ากทางฟาร์ม 
การสง่เสรมิการขายผ่านทางเพจของฟาร์มถึงกิจกรรมในแต่ละเดือน” (มัคคุเทศก,์ สัมภาษณ์, 25 
ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สาม อินทีเรีย ดีไซน์ ได้กล่าวว่า “การจัดทําโปรโมช่ันและประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ออนไลน์ของทางฟาร์ม” (อินทีเรีย ดีไซน์, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สี ่ฝ่ายจัดซื้อ (บริษัท) ได้กล่าวว่า “การประชาสมัพันธ์โปรโมช่ันทางสื่อออนไลน์
ของทางฟาร์ม ถึงกิจกรรมและการบริการในแต่ละเดือนของฟาร์ม” (ฝ่ายจัดซื้อ, สัมภาษณ์, 25 
ตุลาคม 2562) 
  4) ด้านแนวทางการพัฒนา ปรับปรงุการบริการ 
  จากการศึกษา พบว่า การวางแผนกระบวนการข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจนและมี
มาตรฐานการบริการ และการรวมกลุ่มกบัชาวบ้านชุมชนท้องถ่ินเพื่อต่อยอดในการจัดกิจกรรมทีม่ี
ความแตกต่างและหลากหลาย โดยสะท้อนไดจ้ากประโยคคําพูด ดังต่อไปนี้ 
  ผู้ให้ข้อมลูหลัก ท่านแรก อาจารย์สอนการโรงแรม ได้กล่าวว่า “การกําหนดแผนงาน 
กระบวนการการใหบ้ริการที่มมีาตรฐานให้เป็นทีรู่้จัก และการประสานงานกับชาวบ้านใกล้เคียงในการ
พัฒนากิจกรรมายในฟาร์ม” (อาจารยส์อนการโรงแรม, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)  
 ท่านที่สอง มัคคุเทศก ์ได้กล่าวว่า “การกําหนดแผนงานใหเ้ป็นระบบ แบบแผนการ
ดําเนินงานใหเ้ป็นทีรู่้จกั รวมถึงการรวมกลุม่กับชุมชนในท้องถ่ินในการพฒันาฟารม์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น” 
(มัคคุเทศก,์ สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) 
  ท่านที่สาม อินทีเรีย ดีไซน์ ได้กล่าวว่า “การกําหนดแผนงานอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน
การใหบ้ริการ และการประสานร่วมงานกับชุมชนทอ้งถ่ินในการพัฒนาฟาร์ม” (อินทเีรีย ดีไซน,์ 
สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)  
  ท่านที่สี ่ฝ่ายจัดซื้อ (บริษัท) ได้กล่าวว่า “การกําหนดแผนงานอย่างเป็นระบบรายป ีมี
มาตรฐานในการให้บริการ และการร่วมมือกับหน่วยงานทีส่นับสนุน หรือการร่วมมือกันระหว่าง
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ชาวบ้านชุมชนท้องถ่ินในการให้ความรู ้และการจัดกจิกรรมใหม่ ๆ” (ฝ่ายจัดซื้อ, สัมภาษณ์, 25 
ตุลาคม 2562) 
 จากการสัมภาษณ์การวิเคราะห์ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีอิทธิพลตอ่การเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักบ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี ผู้ให้ข้อมูล
หลักหลายท่านตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้  
  1) ด้านรูปแบบการดําเนินธุรกจิ ฟาร์มสเตย์มีรปูแบบการดําเนินธุรกิจแบบครอบครัว 
การบริหารจัดการฟาร์ม การแบ่งหน้าที่แต่ละส่วนช่วยกันภายในครอบครัว รับผิดชอบในส่วนที่ตนเอง
ได้รับมอบหมาย 
  2) ด้านการบรกิาร การให้บริการลกูค้าให้ได้รับความสะดวกสบายมากทีสุ่ด การทํา
กิจกรรมการปลกูผักไฮโดรโปนิกส ์การนําผักทีป่ลูกไดม้าทําอาหารและสามารถนําผักทีป่ลูกได้นํากลับ
บ้านเป็นของทีร่ะลกึจากฟาร์ม ความแตกต่างคือ การมีที่พกัเป็นเต็นท์รปูแบบทรงโดมที่สวยงาม โดย
ตอนกลางคืนสามารถนอนดูดาวได้จากในเต็นท์ทีพ่ักเข้ากบับรรยากาศ 
  3) ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดโปรโมช่ันและการจัดกจิกรรมพิเศษ
ในแต่ละเดือน และข่าวการให้บริการของฟาร์ม ผ่านทางเพจหรือสื่อออนไลน์ของฟาร์ม 
  4) ด้านแนวทางการพัฒนา ปรับปรงุการบริการ การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจนมีมาตรฐานการบริการ และการรวมกลุ่มกับชาวบ้านชุมชน
ท้องถ่ินเพือ่ต่อยอดในการจัดกจิกรรมที่ใหม่ มีความแตกต่าง เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยว 
 



บทที่ 5 
สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับแรงจงูใจของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการทีบ่้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อศึกษาทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ฟาร์มสเตย์บ้าน
กลางทุ่งออแกนิกส์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่งานวิจัยฉบับนี้ เปน็การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลูกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการที่พกับ้าน
กลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จงัหวัดกาญจนบุร ีจํานวน 207 คน และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห ์
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักบ้าน
กลางทุ่งออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   อายุ 
21-30 ปี จบการศึกษาปรญิญาตรี สถานะภาพสมรส ประกอบอาชีพธุรกจิส่วนตัว และมรีายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001–30,000 บาท  
 5.1.1 ความคิดเห็นที่มีต่อแรงจงูใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ ด้านปัจจัยภายนอก รองลงมา คือ ด้านปัจจัยภายใน ตามลําดับ ซึง่
ผลการวิจัยในแต่ละประเด็นสรปุได้ ดังนี ้
  1) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับปากลาง เมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ เพื่อพักผอ่นหย่อนใจสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร อยู่ในระดับมาก และรายการที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ เพื่อร่วมประชุมและสัมมนา อยู่ในระดบัน้อย ตามลําดับ 
  2) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน รองลงมา 
คือ ส่งเสรมิการเที่ยวไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ “ชิมช้อปใช้” และรายการทีม่ีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ เป็น
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กําลังไดร้ับความนิยม ตามลําดับ 
 5.1.2 ความคิดเห็นที่มีต่อปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร/พนกังานผู้
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ให้บรกิาร รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสถานที่ 
และช่องทางจัดจําหน่าย ด้านสินค้าและบริการ และด้านที่มค่ีาเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามลําดับ ซึ่งผลการวิจัยในแต่ละประเด็นสรปุได้ ดังนี้ 
  1) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสินค้าและบริการ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องพักมีความสะอาด รองลงมา คือ 
ฟาร์มสเตย์มกีารตกแตง่ที่สวยงามตามวิถี และรายการทีม่ีคา่เฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ มีกิจกรรมเชิงเกษตร 
ให้นักท่องเที่ยวได้ทํา ตามลําดับ 
  2) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ราคาเหมาะสมกับระดบัของที่พกั รองลงมา คือ ราคาสินค้าและบริการมีความคุ้มค่ากับประสบการณ์
ที่ได้รับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ ราคาหลากหลาย เช่น ห้องพัก รวมอาหาร หรือรวมนํา
เที่ยวในท้องถ่ิน ตามลําดับ 
  3) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานที่และช่องทาง
จัดจําหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด ฟารม์สเตย์มีการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการให้ข้อมลูข่าวสารแก่นกัท่องเที่ยว รองลงมา คือ สามารถติดต่อฟารม์สเตย์ได้
หลากหลายช่องทาง และรายการทีม่ีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ ลูกค้าสามารถจองห้องพกัล่วงหน้าได้ทาง
โทรศัพท์ ตามลําดับ 
  4) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการสง่เสรมิ
การตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ มีการออกบูทตามงานต่าง ๆ 
รองลงมา คือ มสี่วนลดราคาในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด 
คือ มีการร่วมโครงการกบัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ตามลําดับ 
  5) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร/พนักงานผู้
ให้บรกิาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานแนะนํา และให้ข้อมลูได้ถูกต้องชัดเจน รองลงมา คือ พนักงานมีความ
ซื่อสัตย์ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ พนักงานบริการด้วยความเต็มใจ และยินดีช่วยเหลือหาก
ลูกค้าต้องการ ตามลําดับ 
  6) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงของฟาร์มสเตย์ และชุมชน 
รองลงมา คือ บรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย์ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ 
มีสถานทีจ่อดรถเหมาะสมเพียงพอ ตามลําดับ 
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  7) ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา รองลงมา มีการให้บริการอย่าง
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด คือ มีการใหบ้รกิารทีป่ระทับใจ ใส่ใจ
รายละเอียดลูกค้า ตามลําดับ 
 5.1.3 ความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอ่การตัดสินใจเลอืกใช้บรกิาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการแน่นนอน  ขณะกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกใช้บรกิารที่พกัฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่ง 
ออร์แกนิกส์ เพราะชอบฟาร์มสเตย์ที่เป็นชุมชนติดทะเลมากกว่า ไม่ได้เน้นการเพาะปลกูมากนักแตจ่ะ
เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ปลูกพืชอย่างเดียวไม่มีการเลี้ยงสัตว์ และไม่ติดแม่น้ํา ไม่มี
กิจกรรมทางน้ํา ซึง่หากปรบัปรุงขุดบอ่เพื่อเลี้ยงปลาและทํากิจกรรมทางน้ํา เช่น ตกปลา จึงจะ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่งออร์แกนิกส์ 
 
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.2.1 นักท่องเที่ยวที่มีปจัจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีแรงจงูใจไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
 5.2.2 นักท่องเที่ยวที่มีปจัจัยส่วนบุคคลต่างกัน ประกอบด้วย การศึกษา รายได้ และ
ภูมิลําเนา ของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 5.2.3 แรงจูงใจไม่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่ักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิก
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 5.2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านช่องทางจัดจําหน่าย และ
ด้านบุคลากร มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักบ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์ จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3.1 จากการศึกษาศึกษาระดบัแรงจงูใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่ฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุ่งออแกนิกส์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปจัจัยภายนอก (สิ่งดึงดูดในการ
ท่องเที่ยว) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ดังนั้นผู้ประกอบการทีพ่ักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
ควรให้ความสําคัญหรือการนําเสนอในเรื่องความมีเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน ที่แตกต่างจากที่อื่น 
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ในด้านต่าง ๆ เช่น เอกลักษณ์ด้านวิธีชีวิตของคนในชุมชน ด้านอาหาร ด้านแหล่งทอ่งเที่ยว เป็นต้น 
รองลงมา คือ การร่วมโครงการกับภาครัฐที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือกระตุ้นนักท่องเที่ยว เช่น 
โครงการ ชิมช้อปใช้ หรือโครงการกระตุ้นนักทอ่งเที่ยวภายในประเทศหลังวิกฤตโควิด 19 และยัง
รวมถึงปจัจัยที่ดึงดูดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของธรรมชาติเรียบง่าย เงียบสงบของฟาร์มสเตย์ 
รายการโทรทัศน์แนะนําสถานที่ทอ่งเที่ยว และเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กําลังได้รบัความนิยม  
เพราะแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกบุคคล มผีลการกระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอกที่ทําใหบุ้คคลเกิดการรบัสื่อต่าง ๆ เข้ามา ความต้องการทีจ่ะเรียนรู้ หรือ 
ความอยากรู้อยากเห็น ในสิง่ที่ตนได้เคยพบเห็นมาก่อน ต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่จะชดเชยเวลาที่
เสียไปจากการทํางาน เป็นเหตุผลหรือสิ่งซึ่งกระตุ้นทําให้คนเกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพือ่
ตอบสนองความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับ ธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกูล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบรุ ีผลการศึกษา พบว่า การทํา 
ฟาร์มสเตย์ขนาดเล็ก ขนาดกลางจนไปถึงขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการสวนผกัและผลไม้ สวนดอกไม้ 
ฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ ก็สามารถทําฟาร์มสเตย์ได้ โดยผูป้ระกอบการอาจไมจ่ําเป็นต้องมกีิจกรรมเชิง
เกษตรภายในฟารม์ของตนเอง เพียงแต่ทําพันธมิตรกับผู้ประกอบการเชิงเกษตรไว้ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ และได้รบัประสบการณ์ใหม่ ๆ เกีย่วกับการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ 
อย่างไรก็ตามการทอ่งเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นี้ ยังไม่ไดร้ับการสนับสนุนจากภาครฐัเท่าที่ควร และ
นักท่องเที่ยวยังมจีํานวนค่อนข้างน้อย นอกจากนั้นผลสํารวจกลุม่ตัวอย่างนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ในเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยภายในที่
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ คือ ด้านเพื่อสมัผสัความสวยงามของธรรมชาติ และเพือ่พักผ่อนหยอ่นใจ
ในระดับมากทีสุ่ด ส่วนด้านความเรียบง่าย และความสงบของฟาร์มสเตย์เป็นปัจจัยภายนอกที่
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในระดบัมากที่สุด 
 5.3.2 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีตอ่การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ 
ฟาร์มสเตย์ บ้านกลางทุ่ง ออแกนิกส์ จงัหวัดกาญจนบรุี พบว่า ด้านบุคลากร/พนักงานผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่น พนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ พนักงานแนะนํา และให้ข้อมูลได้
ถูกต้องชัดเจน พนักงานบริการด้วยความเตม็ใจ และยินดีช่วยเหลือหากลูกค้าต้องการ และพนักงานมี
ความซื่อสัตย์ โดยบุคลากรนบัได้ว่า เป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นผู้คิด 
วางแผน และปฏิบัตงิาน เพื่อขับเคลือ่นฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่งออแกนิกส์ ให้เป็นไปในทิศทางที่วาง
กลยุทธ์ไว้ นอกจากนีบ้ทบาทอีกอย่างหนึง่ของบุคลากรที่มีความสําคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้าง
มิตรไมตรีตอ่ลูกค้า เป็นสิง่สําคัญที่จะทําใหลู้กค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกบัฟารม์สเตย์ 
บ้านกลางทุ่งออแกนิกส์ในระยะยาว และยังพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกับ้านกลางทุ่ง
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ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบุรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดังนั้น การให้
ความสําคัญในกระบวนการให้บริการ เช่น การให้บริการทีป่ระทบัใจ ใส่ใจรายละเอียดลูกค้า การ
ให้บรกิารที่รวดเร็ว และถูกต้อง การให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติและการใหบ้รกิารด้วย
ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ล้วนเป็นปจัจัยทีส่ําคัญที่สง่ผลตอ่ความพึงพอใจของลกูค้าที่มาใช้บริการ
ซึ่งสง่ผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารและการซื้อซ้ํา ความจงรกัภักดี อาจส่งผลไปถึงด้านลกัษณะทาง
กายภาพของบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ เช่น ความมีช่ือเสียงของฟาร์มสเตย์ และชุมชน ซึง่
ต้องนําเสนอปจัจัยอื่นที่สนบัสนุนให้ฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุ่งออแกนิกส์ มอีิทธิพลตอ่การตัดสินใจร่วม
ด้วย เช่น บรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย์ ลักษณะทางกายของทอ้งถ่ินมีความเป็น
เอกลักษณะ มีสถานทีจ่อดรถเหมาะสม เพียงพอ และไมม่ีการลุกล้ํา หรือปลูกสิ่งกอ่สร้างทําลายความ
เป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบั อธิชา อัยยะศิริ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกตา่งกัน มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในอําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เพศ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญท่ี่มาทอ่งเที่ยวจะเป็นเพศหญิง มากกว่าเป็นชาย การศึกษา
อยู่ในระดับปรญิญาตรี มอีาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 50,0001-100,000 บาทไทย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกจิบริการมีแนวโนม้ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คือ ด้านสินค้าและบรกิาร ด้าน
ราคา โดยนักท่องเที่ยวจะให้ความสําคัญกับความสะอาดของที่พัก สิง่อํานวยความสะดวกภายใน
ห้องพกั และช่ือเสียงของที่พัก ส่วนในด้านของราคานักทอ่งเที่ยวจะให้ความสําคัญกับราคาที่
สมเหตุสมผล สถานบริการแสดงราคาหอ้งพักชัดเจน และราคาห้องพักมีหลากหลายระดับราคา 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการที่พักบ้านกลางทุง่ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ 
จังหวัดกาญจนบุร ีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการดําเนินธุรกจิ 
ด้านการบริการ ด้านการตลาด และด้านแนวทางการพฒันาปรับปรงุการบริการ ซึ่งสรุปแตล่ะประเด็น
ได ้ดังนี้  
  1) ด้านรูปแบบการดําเนินธุรกจิ  
  ฟาร์มสเตย์มรีูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบครอบครัว การบรหิารจัดการฟาร์ม การแบ่ง
หน้าที่แต่ละส่วนช่วยกันภายในครอบครัว รับผิดชอบในส่วนที่ตนเองไดร้ับมอบหมาย ให้บริการที่พัก
แรมทีส่ะอาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรม 
และวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน ความเป็นมิตรของชุมชนท้องถ่ิน และยังช่วยส่งเสริมอนรุักษ์
อุตสาหกรรมท้องถ่ินใหเ้ป็นทีรู่้จกัของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ 
(2561) กล่าวว่า ฟาร์มสเตย์ หมายถึง ธุรกจิแบบใหมท่ี่ใหบ้รกิารท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีจ่ะทําให้
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นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ สมัผสัในสิง่ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยทํามากอ่น เป็นการท่องเที่ยวแบบมี
ส่วนร่วม เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรม และประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีตของชุมชน ผ่านการใช้ชีวิต
และลงมือทํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสน ลลีาวุฒปิระเสริฐ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปจัจัยทีส่่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย์ในพื้นที่ภาคกลาง ผลการศึกษา พบว่า 5 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโฮมสเตย์ในพืน้ที่ภาคกลางมากที่สุด ได้แก่ 1) การ
พึ่งตนเอง 2) การต้อนรบัที่ดเีป็นมิตร 3) การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี 4) การรักษาประเพณี  
วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม และ 5) บ้านพักสะอาด  
  2) ด้านการบรกิาร  
  การบริการที่พักแรมรูปแบบใหม่ให้กบัลกูค้า ให้ได้รับความสะดวกสบายมากทีสุ่ด  
ได้รับความเพลิดเพลิน เรียนรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ การพักผ่อนอยูก่ับ
ธรรมชาติ ใกล้ชิดแหล่งชุมชน การทํากิจกรรม การปลกูผักไฮโดรโปนิกส ์การนําผกัที่ปลูกได้มา
ทําอาหาร และสามารถนําผกัที่ปลูกได้นํากลับบ้านเป็นของที่ระลึกจากฟารม์ ความแตกต่าง คือ การมี
ที่พักเป็นเต็นท์รปูแบบทรงโดมทีส่วยงาม โดยตอนกลางคืนสามารถนอนดูดาวได้จากในเต็นทท์ี่พัก เข้า
กับบรรยากาศ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทศพร มณีรัตน์ (2560) กล่าวว่า การใหบ้รกิารทีพ่ักเพื่อการ
ท่องเที่ยวในเรอืนสวนไร่นา ซึ่งครอบคลุมถึงการที่นกัท่องเทีย่วได้รับความเพลิดเพลิน ได้เรียนรูจ้าก
การพักในสวนไร่นา ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกลู (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบรุี ผลการวิจัย พบว่า การทําฟาร์ม 
สเตย์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนไปถึงขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการสวนผกัและผลไม้ สวนดอกไม้ ฟารม์
ปศุสัตว์ต่าง ๆ ก็สามารถทําฟาร์มสเตย์ได้ โดยผูป้ระกอบการอาจไมจ่ําเป็นต้องมีกิจกรรมเชิงเกษตร
ภายในฟาร์มของตนเอง เพียงแต่ทําพันธมิตรกับผู้ประกอบการเชิงเกษตรไว้ เพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้รบั
ความรู้ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวแบบฟารม์สเตย์   
 อย่างไรก็ตามการทอ่งเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นี้ ยังไม่ไดร้ับการสนับสนุนจากภาครฐัเท่าที่ควร 
และนักท่องเที่ยวยังมจีํานวนค่อนข้างน้อย นอกจากนั้นผลสาํรวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว พบว่า 
ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ในเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยภายในที่
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ คือ ด้านเพื่อสมัผสัความสวยงามของธรรมชาติ และเพือ่พักผ่อนหยอ่นใจ
ในระดับมากทีสุ่ด ส่วนด้านความเรียบง่าย และความสงบของฟาร์มสเตย์เป็นปัจจัยภายนอก ที่
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในระดบัมากที่สุด ส่วนด้านความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดับ
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย์ ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องพกัและความมีอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ตามลําดับ  
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  3) ด้านการตลาด  
  การประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัการจัดโปรโมช่ันและการจัดกจิกรรมพิเศษในแต่ละเดือน 
และข่าวการใหบ้รกิารของฟาร์ม ผ่านทางเพจหรือสือ่ออนไลน์ของฟาร์ม สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
เสรี วงษ์มณฑา (2552) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ สินค้าและบริการสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า และราคาที่ยินดีจะจ่าย โดยมีช่องทางจําหน่ายทีเ่หมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุมาลี นันทศริิพล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลือกการทอ่งเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่ออินเทอรเ์น็ตเป็นสื่อที่ให้
ข้อมูลการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์มากที่สุด ส่วนใหญใ่ห้ข้อมูลเกี่ยวกบัภาพ แผนที่ การเดินทาง 
กิจกรรม มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ข้อมูลแหลง่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ราคาที่พัก ราคากิจกรรม 2) การจัด
กิจกรรมโฮมสเตย์แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านวิถีชีวิต ด้านประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต ด้าน
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ด้านสวนเกษตร ด้านศิลปะ/โบราณสถาน และด้านสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ แบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านกิจกรรม และด้าน
ส่งเสริมรายได้ 3) กลุ่มตัวอย่างมรีะดับความคาดหวัง/ความต้องการในการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
ต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา ดังนี้ ปัจจัยสินค้าและบริการ กิจกรมการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ปจัจัยด้านราคาค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินและค่าเสียเวลาเตรียมการท่องเที่ยว 
ปัจจัยด้านสถานที่และเวลา ช่องทางการใหบ้ริการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการสง่เสรมิการตลาด การ
สื่อสารข้อมลูการท่องเที่ยว ปจัจัยด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ปัจจัยด้านบุคคล ปจัจัยด้านการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพ และปจัจัยด้านหลกัฐานที่เป็นวัตถุ  
  4) ด้านแนวทางการพัฒนา ปรับปรงุการบริการ  
  การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจนมีมาตรฐาน
การบริการ และการรวมกลุ่มกับชาวบ้านชุมชนท้องถ่ินเพื่อตอ่ยอดในการจัดกิจกรรมที่ใหม ่มีความ
แตกต่าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกบั
แนวคิดของ เอทเซล, วอลเกอร์ และสแตนตัน (Etzel, Walker & Stanton, 2007) ด้านการสง่เสรมิ
การตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการสือ่สารทางการตลาด เพื่อสร้างความจงูใจ (Motivation) 
ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิง่นี้จะใช้ในการจงูใจลูกค้ากลุม่มุ่งหมายใหเ้กิดความต้องการหรือเพื่อ
เตือนความทรงจํา (Remind) ในตัวสินค้าและบริการ โดยคาดว่าการส่งเสริมการตลาดนั้น จะมี
อิทธิพลต่อความรูส้ึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซือ้สินค้าและ/
หรือบรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศิรินภา ขาวผ่องอาํไพ (2558) ได้ศึกษาเรื่องวิธีปฏิบัตทิี่ดี
และความเช่ือมโยงกับชุมชนในการจัดการทอ่งเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์: กรณีศึกษา สินมานะฟาร์มสเตย์ 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลที่เกิดจากการทอ่งเที่ยวแบบ
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ฟาร์มสเตย์ของสินมานะฟารม์สเตย์ การท่องเที่ยวแบบฟารม์สเตย์มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งเชิงบวก
และเชิงลบในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประเพณี วิถีชีวิตที่ส่งต่อจาก
อดีต และด้านสิ่งแวดลอ้ม 2) ความเช่ือมโยงของการท่องเทีย่วแบบฟารม์สเตย์ ของสินมานะ 
ฟาร์มสเตย์กบัชุมชน เป็นการจัดการทอ่งเที่ยว โดยอาศัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยสร้างมลูค่าเพิ่ม
จากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน
สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึน ในชุมชนตลอดจนจัดกจิกรรมท่องเที่ยวทีส่อดคล้องกบัประเพณี  
วิถีชีวิตที่ส่งต่อจากอดีต วิถีชีวิตในชุมชน 3) วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ของสินมานะฟารม์สเตย์ พบว่า บรหิารจัดการแบบเศรษฐกจิพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้
กลางทะเลต้นแบบการอนุรักษ์ ดังนั้นประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องควรไดร้ับการอบรม
ช้ีแนะ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเพือ่ก่อใหเ้กิดความยั่งยืน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกใช้บรกิารที่พกับ้านกลางทุ่งออร์แกนิก
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้  
  1) การประสานงานร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ิน ให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทํากจิกรรม ผู้นําชุมชนควรให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกบักจิกรรมภายในฟาร์มสเตย์  
  2) กิจกรรมภายในฟารม์สเตย์ยังต้องพฒันาสร้างความแตกต่างจากฟาร์มสเตย์รอบข้าง 
เพื่อทีจ่ะได้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว  
  3) การสง่เสรมิให้ชุมชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่กิดภายในชุมชนมากข้ึน โดยมีการเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น วางแผนและปฏิบัต ิเพื่อพฒันาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหเ้ป็นทีรู่้จกั 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 จาการศึกษาครัง้นี้ ทําใหเ้ห็นช่องว่างของงานวิจัย ซึง่ผู้วิจัยมข้ีอเสนอแนะสําหรับการ 
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
  1) การศึกษาในครั้งนี้ ส่วนหนึง่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู
หลัก จังหวัดกาญจนบุรเีท่านั้น ซึ่งกลุม่ตัวอย่างยังมีจํานวนน้อย เนื่องจากอาจยงัเป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม ่ดังนั้นควรมีการขยายการวิจัยไปในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พกัฟารม์สเตย์ต่อไป  
  2) ในการวิจัยครั้งตอ่ไป ควรศึกษาในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาทอ่งเที่ยว 
บ้านกลางทุ่งออร์แกนกิฟารม์สเตย์ จังหวัดกาญจนบรุี เพื่อจะได้ทราบว่าปจัจบุันนักทอ่งเที่ยวมี
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พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ทางฟารม์ทําการปรบัปรุงให้เหมาะสมกบั
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนกัท่องเที่ยว  
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แบบสอบถาม 
 

การศึกษาเรื่อง แรงจงูใจและส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ีการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ 
บ้านกลางทุ่งออแกนิกส์ฟารม์สเตย์ จังหวัดกาญจนบรุ ี

 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครือ่งหมาย (√) ในช่องว่าง ตามความเปน็จริง 
 
1. เพศ        
  ชาย       หญิง   
2. อายุ  
  20 ปี หรือต่ ากว่า      21-30 ปี  
   31-40 ปี      41-50 ปี 
  มากกว่า 50 ปี   
3. การศึกษา  
  ต่ ากว่าปริญญาตร ี    ปรญิญาตรี    
  สูงกว่าปรญิญาตร ี  
4. สถานภาพ 
  โสด                   สมรส             หม้าย/หย่าร้าง 
5. อาชีพ  
  นักเรียน/ นักศึกษา    พนักงานบริษัทเอกชน  
  ข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ   ธุรกิจส่วนตัว 
  อื่น ๆ 
6. รายได้  
  15,000 บาท หรือน้อยกว่า     15,001–30,000 บาท 
  30,001–45,000 บาท    มากกว่า 45,000 บาท 
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ส่วนที่ 2: แรงจงูใจในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวบ้านกลางทุง่ออแกนิกส์ฟาร์มสเตย์  
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครือ่งหมาย (√) ในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
ระดับความคิดเห็น: 5 = มากทีสุ่ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
 

ข้อ แรงจงูใจในการท่องเที่ยว 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยภายใน (เหตผุลส่วนตัวในการท่องเที่ยว) 

9 เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ      

10 
เพื่อท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร 

     

11 เพื่อร่วมประชุมและสัมมนา      

12 เพื่อเยี่ยมเยือนญาติ      

13 เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ      

14 อื่น ๆ โปรดระบ ุ      

ปัจจัยภายนอก (สิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว) 

15 ความสวยงามของธรรมชาติ เรียบง่าย เงียบสงบของฟาร์มสเตย์       

16 รายการโทรทัศน์แนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยว      

17 เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ก าลังได้รบัความนิยม      

18 ส่งเสริมการเที่ยวไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิมช้อปใช้”      

19 มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน      

20  อื่น ๆ โปรดระบ ุ      
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ส่วนที่ 3: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครือ่งหมาย (√) ในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
ระดับความคิดเห็น: 5 = มากทีสุ่ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
 

ข้อ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ ์

21 ห้องพกัมีขนาดเหมาะสม       

22 มีสิ่งอ านวยความสะดวก เหมาะสมกับระดบัของที่พกั      

23 ฟาร์มสเตย์มกีารตกแตง่ที่สวยงามตามวิถี      

24 ห้องพกัมีความสะอาด      

25 มีกิจกรรมเชิงเกษตรให้นักทอ่งเที่ยวได้ท า      

ด้านราคา  

26 ราคาเหมาะสมกับระดบัของที่พกั      

27 
ราคาหลากหลาย เช่น ห้องพกั รวมอาหาร หรือรวมน าเที่ยวใน
ท้องถ่ิน 

     

28 ราคาสินค้าและบรกิารในชุมชน หรือท้องถ่ินเหมาะสมตามวิถี      

29 ราคาสินค่าและบรกิารมีความคุ้มค่ากบัประสบการณ์ที่ได้รบั      

ด้านสถานที่ และช่องทางจัดจ าหน่าย 

30 ลูกค้าสามารถจองหอ้งพกัล่วงหน้าได้      

31 
ฟาร์มสเตย์มกีารใช้สื่อออนไลน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
นักท่องเที่ยว 

     

32 การเดินทาง การคมนาคมมีความสะดวก เส้นทางไม่ซบัซ้อน      

33 ชุมชน ท้องถ่ินที่ตั้งฟารม์สเตย์มีความปลอดภัย      

34 สามารถติดต่อฟาร์มสเตย์ได้หลากหลายช่องทาง      

ด้านการสง่เสรมิการตลาด 

35 มีการร่วมโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน      

36 มีส่วนลดราคาในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์      

37 มีการออกบทูตามงานต่าง ๆ       
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ข้อ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการสง่เสรมิการตลาด 

38 ในชุมชนมีกิจกรรมหลากหลายให้นกัท่องเที่ยวได้ร่วมท ากิจกรรม      

39 มีการคืนก าไรให้ลกูค้า เช่น แถมอาหารเช้า แจกของทีร่ะลกึ      

ด้านบุคลากร/พนักงานผู้ใหบ้รกิาร 

40 พนักงานมีความสุภาพในการใหบ้รกิาร      

41 พนักงานแนะน า และให้ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน      

42 
พนักงานบริการด้วยความเต็มใจ และยินดีช่วยเหลือหากลูกค้า
ต้องการ 

     

43 พนักงานมีความซือ่สัตย์      

44 พนักงานสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารได้ดี      

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

45 สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติในท้องถ่ินมีความอุดมสมบรูณ์      

46 ความมีช่ือเสียงของฟาร์มสเตย์ และชุมชน      

47 ลักษณะทางกายของทอ้งถ่ินมีความเป็นเอกลกัษณะ      

48 มีสถานทีจ่อดรถเหมาะสม เพียงพอ      

49 มีการรวมตัวของคนในชุมชนอย่างเข็มเข็ง      

ด้านกระบวนการใหบ้ริการ 

50 มีการใหบ้ริการที่ประทบัใจ ใส่ใจรายละเอียดลูกค้า      

51 มีการใหบ้ริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง      

52 มีการใหบ้ริการอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม       

53 มีการใหบ้ริการด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา      
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ส่วนที่ 4: การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์บา้นกลางทุง่ออร์แกนิกส์  
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครือ่งหมาย (√) ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด 
 
54. หากท่านมีโอกาสตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัฟารม์สเตย์บ้านกลางทุ่งออร์แกนกิสอ์ีกครัง้ ท่านจะ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือไม ่
  เลือกแน่นอน    ไม่แน่ใจ    ไม่เลือก 
55. หากท่านไม่เลือกใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุง่ออร์แกนิกส์  เพราะสาเหตุใด
.......................................................................................................................................... ..... 
56. ท่านต้องการให้ปรับปรุงหรอืต้องการใหม้ีบริการใด ท่านจึงจะตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก 
ฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุ่งออร์แกนกิส.์............................................................................. 
57. ข้อเสนอแนะ............................................................................................................... ..... 
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แนวทางการสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง 
เรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักฟาร์มสเตย์บ้านกลางทุ่งออแกนิกส์  

จังหวัดกาญจนบุร ี
.................................... 

 
 ค าช้ีแจง แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แนวทางการสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล (Key Informants) จ านวน 7 คน เพื่อเกบ็ข้อมลูเกี่ยวกับการบรหิารจัดการฟาร์มสเตย์ การ
ด าเนินงานและหลักการตลาด และผลิตภัณฑห์รือการบริการ เพื่อเป็นประโยชน์แกส่่วนรวมทัง้เอกชน
และภาครัฐ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบฟารม์สเตย์ รวมถึงเพื่อเป็นข้อมลูแกผู่้
ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจการทอ่งเที่ยวรปูแบบฟาร์มสเตย์  
 
วันที่ ………………………………………………..…….………….สถานที่……………………………..…………….............. 
ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………..…… อายุ …………..……. ปี  
การศึกษา ………………………………………..………….. ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ …………….…………………… ปี 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
1. รูปแบบการด าเนินธุรกจิบริหารจัดการฟาร์มสเตย์ (แบบครอบครัว, บริษัท/ การดูแลกี่คน, แบ่ง
หน้าที)่ 
2. จุดดึงดูดหรอืแรงจูงใจ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา (ปลูกอะไร/การ
บริการ, กิจกรรม/ ความแตกต่างของฟาร์ม) 
3. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร/ สือ่ Social Media/ หน่วยงานที่สนับสนุน/ การจัดโปรโมช่ัน ที่ท าให้
นักท่องเที่ยวรูจ้ัก และเดินทางมาท่องเที่ยวมากทีสุ่ด 
4. แนวทางการพัฒนา ปรับปรงุการบริการของฟารม์ (หน่วยงานช่วยเหลอื, เป้าหมาย, แผนงาน) 
5. แรงจูงใจทีท่ าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการที่พักฟาร์มสเตย์บา้นกลางทุง่ออแกนกิส์ 
6. ในมุมมองนักท่องเที่ยว ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่มผีลอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
ฟาร์มสเตย์ บ้านกลางทุ่งออแกนิกส์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ประวัติเจ้าของผลงาน 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวปทมุมา อินทร์อ่อน 
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ประวัติการศึกษา - 2556 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (การโรงแรม)  
 เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
 พระนคร  
 - 2548 มัธยมปลาย โรงเรียนนารีวุฒ ิ
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 Cook Helper โรงแรมพระนครนอนเล่น 
 - May2013–January 2015 
 Ticket sale Air Asia 
 - January 2015–March 2017 
 Freelance Organize Wedding 
 - July 2017–Present 
 หัวหน้าแผนกการโรงแรมและอาหาร    
 และโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลย ี
 สยามบริหารธุรกจิ นนทบรุี (SBAC) 
 






	01 title
	หน้าอนุมัติ Thesis HTIM 30.9.63 ปทุมมา -D
	02 abstract
	03 acknowledgement
	04 content
	05 chapter 1-5
	06 bibliography
	07 appendix
	08 biodata
	ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวิท



