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บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก (2) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก 
(3) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก  

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 24-
40 ปี มีสถานภาพสมรสยงัไม่มีบุตร การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 35,000 บาท และอาศยัอยู่ภาคกลาง ปัจจัยทาง
การตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียว
วิถีเกษตร จงัหวดันครนายกโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัทาง
การตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผน ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : ปัจจยัทางการตลาด, ปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผน, ท่องเท่ียววิถีเกษตร  
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Advanced Program) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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ABSTRACT 
The objectives of the research in “Marketing factors and behavioral patterns 

influencing the selection of agricultural tourism attractions in Nakhon Nayok province” 
were: (1) to study the decision of tourists to select the service of agricultural tourism 
attractions in Nakhon Nayok province, (2) to study the differences of personal factors 
influencing the decision of tourists to select the service of agricultural tourism attractions 
in Nakhon Nayok province, and (3) to theoretically study marketing and planned 
behavior factors influencing the decision of selecting the service of agricultural tourism 
attractions in Nakhon Nayok province.  

The results showed that the respondents mostly are male with age between 24-
40 years old, married, no children. Majority of them have bachelor's degree, and work 
as civil servants/state enterprises with income between 15,001 - 35,000 baht. Moreover, 
they are from the central region of Thailand. Marketing and planned behavior factors 
influencing the selection of agricultural tourism attractions in Nakhon Nayok province 
are in the high level. 

The hypothesis testing results revealed that the difference of personal factors 
does not significantly impact the selection of agricultural tourism attractions in Nakhon 
Nayok province. The marketing and behavioral pattern factors in the aspects of product, 
price, place, promotion process, and perceived behavioral control in the selection of 
services in agricultural tourism attractions that influencing the selection of agricultural 
tourism attractions in Nakhon Nayok province are statistically significant in the level of 
0.05. 

 
Keywords: Marketing Factors, Planned Behavior Factors, Agricultural Tourism 
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บทน า 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหน่ึงของ                         
ภาคบริการรวมของประเทศแลว้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจต่อเน่ือง (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2564) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียววิถีเกษตรในประเทศ
ไทย เป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตอย่างมาก เน่ืองจาก
ความแข็งแกร่งของทั้งอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ใน
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรก าลงัได้รับความนิยมทัว่โลก เพราะมนัสามารถมอบ
ประสบการณ์ท่ีต่ืนเตน้และแปลกใหม่ให้แก่นักท่องเท่ียวจ านวนมาก เป็นสาเหตุให้การ
ท่องเท่ียววิถีเกษตรนั้นเป็นท่ีนิยมมากขึ้น  

จงัหวดันครนายก เป็นจงัหวดัท่ีจดัเป็นหน่ึงในเมืองต้องห้ามพลาดในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม มีพื้นท่ีการเกษตรมากถึง 
726,249 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.76 (ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครนายก, 2564) 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดร้ับการส่งเสริมและพฒันากิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวมีการ
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี และมีการสร้างเครือข่ายกบัชุมชน ไดร้ับความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียว สร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรและชุมชนเป็นอยา่งมาก 

ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าว ประกอบกับโอกาสในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
เกษตรวิถีในอนาคต ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก เพื่อสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาร่วมพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียวเกษตรวิถี ให้เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถพฒันาเพื่อสร้างรายไดใ้นการประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง ตลอดจนการพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียวสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรทางการเกษตรของชุมชนน้อยท่ีสุด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดั

นครนายก 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจการเลือกใช้

บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก  
3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จังหวดั
นครนายก 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางการตลาดและปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน น่าจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็ได้ 

อาทิเช่น สินคา้หรือบริการ หรือจะเป็นดา้นความคิด ขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญ บุคลากร  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัราคา (Price) ราคาเป็นเงินจ านวนหน่ึงท่ีผูซ้ื้อพอใจ
ท่ีจะจ่ายไปให้กับผู ้ขายสินค้านั้ นๆเพื่อว ัตถุประสงค์ในการท่ีจะแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์ ซ่ึงราคาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลกระทบต่อคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการท่ีผูซ้ื้อรับรู้ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ หรือส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอสินคา้หรือบริการให้กับลูกคา้ 
ซ่ึงกิจกรรมนั้นจะตอ้งมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑร์ะหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายโดยในปัจจุบนัรูปแบบการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 
Communication: IMC) ซ่ึ งมี รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดดัง น้ี  การโฆษณา 
(advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การประชาสัมพันธ์  (Public 
relations) การใชพ้นกังานขาย (Sales person) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับุคลากร (People) หมายถึง พนักงานท่ีท างานเพื่อ
ก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆ โดยบุคลากรนับไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัเน่ืองจากเป็นผูค้ิด วางแผน และปฏิบตัิงาน เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็นไป
ในทิศทางท่ีวางกลยทุธ์ไว ้(โสภิตา รัตนสมโชค, 2558) 

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการ  (Process) คือการวางแผนผังของ
สถานท่ีบริการ การออกแบบทางด้านกระบวนการ อาจใช้เคร่ืองมือ “ผงักระบวนการ
บริการ” (Service Blueprint) มาวาดภาพกระบวนการให้บริการแสดงจุดติ ดต่อ
ปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างลูกคา้และผูใ้ห้บริการ (Zeithaml and Bitner,2000:206)  

7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 
หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใช้สินคา้และ/หรือบริการขององคก์ร 
เป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งโดดเด่น และมีคุณภาพ  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมตามแบบแผน เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม 

(Social psychology) ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีของการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) ของ Ajzen และ Fishbein (1975) โดยถูกอธิบายว่า การแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเกิดจากการถูกช้ีน าโดยเช่ือ 3 ประการ ประกอบดว้ย ความเช่ือ
เก่ียวกบัผลของการกระท า (Behavioral beliefs) ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Normative 
beliefs) และความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัในการควบคุม (Control beliefs)  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจการใช้บริการ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว หมายถึงขั้นตอนหรือ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวนั้น ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 1. การตระหนักถึงความต้องการ 2. การหาขอ้มูล 3. การประเมิน
ทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมหลงัซ้ือ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

          ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีอิทธิพลต่อ           
การเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้ งน้ี คือ นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จังหวัด
นครนายก จ านวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัยครั้ งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) 
องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
➢ ทัศนคติต่อการเลือกใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยววิถี
เกษตร (Attitude Toward the Behavior)  
➢ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการเลือกใช้บริการสถานที่
ท่องเที่ยววิถีเกษตร (Subjective Norm)  
➢ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตร (Perceived Behavioral Control) 

เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิภาค 

การตดัสินใจการเลือกใช้
บริการสถานที่ 

ท่องเที่ยววิถีเกษตร 
จงัหวดันครนายก 



7 

(content validity) จากผูเ้ช่ียวชาญทาง เพื่อทดสอบค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
( IOC) จากนั้ น จึงปรับแก้แบบสอบถามและน าไปทดลองใช้  ( try-out) กับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวในจงัหวดันครนายก จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach,1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั  0.831 ถือ
ว่าเช่ือมัน่สูง  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-Test การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way ANOVA) และการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 
Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 24-40 ปี 
มีสถานภาพสมรสยงัไม่มีบุตร การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 - 35,000 บาท และอาศยัอยูภ่าคกลาง 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร 
จงัหวดันครนายกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.552 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
กระบวนการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านบุคลากร และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  

ปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก โดยภาพรวม อยู่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.281 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ทศันคติต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียว
วิถีเกษตร รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถีเกษตร  และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลือกใช้
บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ภูมิภาค ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถี
เกษตรจงัหวดันครนายกไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดั
นครนายก พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถี
เกษตร จังหวดันครนายก โดยมีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีปัจจัย
ทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ ดา้นทศันคติต่อการเลือกใช้
บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการเลือกใช้บริการ
สถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถี
เกษตร จงัหวดันครนายกไดอ้ย่างมีนัยส าคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 
ดา้นกระบวนการ เน่ืองจากจงัหวดันครนายกเป็นจังหวดัท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญั
กบักระบวนการให้บริการมากท่ีสุด รองมาคือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภณัฑ์ ตามล าดับ ซ่ึงสามารถท านายการตดัสินใจได้
ร้อยละ 42.3 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ี 0.279 ซ่ึงสามารถสร้าง
สมการถดถอย คือ  

Y = 1.761+0.507 (ด้านกระบวนการ) + 0.348 (ช่องทางการจัดจ าหน่าย) +                              
(-0.299) (ผลิตภัณฑ์) + (-0.176) (ราคา)+0.107 (ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม)                 
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยทางการตลาดและ
ปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใช้
บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก 

ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัย
ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแผน 
B 

Std. 
Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 1.761 0.279  6.312 0.000* 28.570 0.000* 

ผลิตภณัฑ ์ -0.299 0.060 -0.335 -4.977 0.000* 

ราคา  -0.176 0.069 -0.200 -2.547 0.011* 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.348 0.050 0.416 6.930 0.000* 

การส่งเสริมการตลาด -0.116 0.045 -0.157 -2.576 0.010* 

บุคลากร  0.072 0.063 0.099 1.137 0.256   

กระบวนการ  0.507 0.081 0.517 6.291 0.000* 

องคป์ระกอบทางกายภาพ  0.091 0.066 0.126 1.388 0.166 

ทศันคติต่อการเลือกใชบ้ริการ 0.002 0.054 0.002 0.030 0.976 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 0.048 0.045 0.047 1.065 0.287 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 0.107 0.042 0.102 2.540 0.011* 

R = 0.651, R2 = 0.423, Adjusted R Square = 0.409, SEE = 0.317 
มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
การอภิปรายผล 

1. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิภาค ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจการเลือกใช้บริการ
สถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตรจังหวดันครนายกไม่ต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ    
กนกเกลา้ แกลว้กลา้ ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนครชยับุรินทรผลการวิจยั พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
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การตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนครชยับุรินทร์ พบว่าไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถี
เกษตร จงัหวดันครนายก โดยพบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จังหวัดนครนายก  มากท่ีสุด 
รองลงมาคือปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ดา้นราคา หากสถานท่ีท่องเท่ียวมีการลดราคาค่าบริการ หรือราคาสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ 
จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจเขา้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และดา้นลิตภณัฑ์ โดยส่วน
ใหญ่จะให้ความส าคญักบัความรู้ใหม่ท่ีไดร้ับมากกว่าความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยเป็นผลมาจากความเป็นเอกลักษณ์ เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จรรยาลกัษณ์ อินตุย้ (2561) ไดท้ าการศึกษา
เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจังหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าการเน้นกิจกรรมการให้ใช้
ความรู้ดา้นการเกษตรจะท าให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ
16.47 และสถานท่ีท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ จะส่งผลให้โอกาสและแนวโน้มในการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น  

3. ปัจจัยพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถีเกษตร จังหวัดนครนายก  โดยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร (Perceived Behavioral Control)  
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนักท่องเท่ียวมีการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะมาท่องเท่ียว และมี
ความพร้อม ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก 
และเกิดจากการรับรู้ว่าขอ้มูลการท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก มีประโยชน์ มี
ความเพลิดเพลิน และสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิภาค ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
การเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตรจงัหวดันครนายกไม่ต่างกนั โดยอาจะเป็น
ผลมาจากช่วงระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลในสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาด ท่ีอาจ
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียวไม่ต่างกนัมากนัก ดงันั้นถึงแมจ้ะ
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจแต่ก็ไม่ควรมองขา้มส าหรับการศึกษาในครั้ งถดัไป 

2. ปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใช้บริการ
สถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านกระบวนการ (Process) มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จังหวดันครนายก  ดังนั้น
สถานท่ีให้บริการหรือแหล่งท่องเท่ียวควรมีการปรับรูปแบบการให้บริการ และให้
ความส าคญักบัทั้ง 4 ดา้น ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเขา้มาเลือกใชบ้ริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถี เกษตรจังหวัดนครนายก  และในด้านอ่ืนๆ ก็ไม่ควรละเลย ควรให้
ความส าคญัในการให้บริการอนัจะน าไปสู่การสร้างการรับรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการมาใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตรจงัหวดันครนายก 

3. ปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมี อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร 
(Perceived Behavioral Control) ดังนั้ นสถานท่ีให้บริการหรือแหล่งท่องเ ท่ียวควร
ตระหนักถึงกระบวนการให้บริการท่ีสร้างประสบการณ์การรับรู้ของผูใ้ช้บริการสถานท่ี
ท่องเท่ียว อนัจะน าไปสู่การสร้างทศันคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมในการมาใช้บริการ
สถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตรจงัหวดันครนายก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้ นด้วย ท่ีอาจจะส่งผลต่อการ

ตดัสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร จงัหวดันครนายก เช่น ตวัแปร
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ด้านความตั้งใจมาใช้บริการ ตวัแปรด้านสภาพแวดล้อม ตวัแปรด้านเทคโนโลยี รวม
ทั้งตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ได้ศึกษาในการวิจัยครั้ งน้ี เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาการตดัสินใจการเลือกใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียววิถีเกษตร ต่อไป
ในอนาคต 

2. การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการสถานท่ี
ท่องเท่ียววิถีเกษตรจังหวดันครนายก เท่านั้น ในการวิจัยครั้ งต่อไปควรมีการขยาย
ขอบเขตการศึกษาให้กวา้ง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวในขตภูมิภาค 
เพื่อให้ทราบความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

3. ควรมีการทดสอบน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจาก
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลในการวิจยัน้ี เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลาย
แตกต่าง รวมถึงการศึกษาในเชิงการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อท าความเขา้ใจอยูใ่นระดบัลึกซ้ึง 
ไดร้ับขอ้เท็จจริงจากผูต้อบ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
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