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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร  เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว คลองมหาสวัสดิ์  

จังหวัดนครปฐม  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s α = 0.982  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of variance) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จ านวน 
6 คน ผลการวิจัยพบว่า  

1) พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ล าดับที่ 1 ปัจจยัทางกายภาพ มีคา่ 

X = 4.39 ค่า S.D.= 0.65 ระดับการตัดสินใจมากที่สดุ   ล าดับที่ 2 ปัจจัยบุคคล  มคี่า X = 4.34 ค่า S.D.= 0.60 ระดับ
การตัดสินใจมากทีสุ่ด ล าดับที่ 3 ปัจจัยกระบวนการ มีค่า X = 4.21 ค่า S.D.= 0.68 ระดับการตดัสินใจมากที่สุด ล าดับที ่
4  ปัจจัยราคา มีคา่ X = 4.01 ค่า S.D. = 0.66 ระดับการตัดสินใจมาท่องเที่ยว มาก ล าดับที่ 5 ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยว มี
ค่า X  = 3.98  ค่า S.D. = 0.61  ระดับการตดัสินใจมาท่องเที่ยว มาก 

2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรที่แตกต่างกัน ยกเว้นนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว
แบบเชิงเกษตรที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร  พบว่า ม ี7 ปัจจัยทีต่้องมีการพัฒนา 
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการท่องเทีย่ว    การท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร  คลองมหาสวสัดิ ์
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ABSTRACT 
 

This research on agrotourism decision making behaviors: a case study of Mahasawas canal in 
Nakornpatom Province aimed to study agrotourism decision making behavior of tourists, comparing 
decision making behavior according to personal information and suggesting on agrotourism 
development approach for Mahasawas canal in Nakornpatom Province. The research instrument used 

was questionnaire with Cronbach’s α was 0.982. The sample group was 384 agotourists. Descriptive 
statistics used were percentage, frequency, mean ( X ), standard deviation (S.D.), an independent t-test, 
one-way analysis of variance, and content analysis for 6 key informants. 

The research finding revealed that:  
1) Decision making agrotourism behavior research finding in sequence revealed that No.1 

physical evidence factor  at X = 4.39, S.D.= 0.65; highest decision making level, No.2 people factor  at 
X = 4.34, S.D.= 0.60; highest decision making level, No.3 process factor at X = 4.21, S.D.= 0.68; highest 

decision making level, No.4 price factor  at X = 4.01, S.D.= 0.66; high decision making level, and No.5 

product factor at X = 3.98, S.D.= 0.61; high decision making level. 
2) Comparing decision making agrotourism behavior in personal information consisting of 

gender, age, status, education, income, and career, research finding revealed that different personal 
information made a different making decision tourist’s behavior were different except tourists gender 
had no different in decision making behavior at the statistical significance level of 0.05. 

3) Suggesting agrotourism development approach finding revealed that seven factors were 
developed in terms of tourism at Mahasawas canal in Nakornpatom province. 
 

Keyword: Tourist’s Behavior, Agrotourism, Mahasawas Canal 
 

บทน า  
คลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองประวัติศาสตร์คู่ กับ

นครปฐมและมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนริมน้ าตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
รวมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้มีการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์  โดย เริ่มเปิดบริการ
ท่องเที่ยวเมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2543 มีการชมสวน 
4 จุด ได้แก่ นาบัว  สวนกล้วยไม้  ผลิตภัณฑ์แปรรูปกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร และสวนผลไม้-นาข้าว  ชุมชนแห่งนี้
ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2550 จึงมี
นักท่องเที่ยวสนใจและมาเที่ยวกันเป็นจ านวนมาก 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.1 แผนที่คลองมหาสวัสดิ ์

ที่มา: (http://www.sadoodta.com, 2556) [1] 
 

ปัจจุบันชุมชนยังขาดการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ซึ่ งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างสรรทรัพยากรที่มีอยู่
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ให้มีมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว และเป็นตัวอย่างให้กับ
ชุมชนอื่น น ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

ด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงสนใจในการศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัด
นครปฐม [2-3] เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ
นักท่องเที่ยวให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ
เชิงเกษตร เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร  
และหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร 
คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 

 

สมมุติฐานในการวิจัย คือ 
นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน คือ เพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อาชีพ แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรทีแ่ตกต่างกัน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ  ร่วมกันทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากประชากรสองกลุ่ม 
ประชากรกลุ่มแรกใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ คือ 
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดนครปฐม จ านวน 899,491 
คน (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2556) [4] และกลุ่มที่สองเป็นเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ 
ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบริหารการ
ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม  

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่หนึ่ง (เชิงปริมาณ) ใช้สูตร 
Krejcie & Morgan [5] ภายใต้ความเช่ือมั่น 95%  ได้
จ านวนตัวอย่าง 384 คน และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สอง (เชิง
คุณภาพ) และเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยการเลือกผู้บริหารการจัดการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 คน คือ หัวหน้าการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  เจ้าของสวนทั้ง 4 จุด  
มัคคุเทศก์  

การวิจัยเชิงปริมาณ 
กา รวิ จั ย เ ชิ งป ริ ม าณ ท าก ารส า ร วจ โ ดย ใ ช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) มีค่าสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s α = 0.982 ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ 1. แบบตรวจสอบรายการ (Check  list) เพื่อ
สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคลองมหา
สวัสดิ์    จังหวัดนครปฐม โดยมีข้อค าถาม 6 ข้อ   2. 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสดิ์   จังหวัด
นครปฐม โดยมีข้อค าถาม 24 ข้อ และ 3. แบบปลายเปิด 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง คลองมหา
สวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) [6] 
กระบวนทัศน์พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของนักท่องเที่ยวช่วยท าให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจในเรื่อง
พฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน  เพื่อลดความเบี่ยงเบน
อันเกิดจากความพยายามในการจัดแจงข้อมูล ความเข้าใจ
ผิด หรือความทรงจ าที่ไม่ครบถ้วนของกลุ่มตัวอย่าง 
รวมทั้งสามารถเพิ่มความรู้จากผู้ที่มีความเช่ียวชาญใน
ธุรกิจต่างๆ [7] 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย  ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
ที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of variance) และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 

ผลการวิจัย  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
384 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลที่ ได้จาก
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แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

นักท่องเที่ยวผู้หญิง 245 63.8 

อายุ 21 – 30 ป ี 114 29.7 

สถานภาพโสด 228 59.4 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี

214 55.6 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(บาท) > 15,000 

195 50.9 

อาชีพของนักเรียน/
นักศึกษา 

118 30.7 

 

กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร คลอง
มหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.8 อายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 สถานภาพโสด มาก
ที่สุด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ  59.4 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) มากกว่า 
15,000 บาท มากที่สุด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.9 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มากที่สุด จ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.7  

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียว 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบเชิง
เกษตร คลองมหาสวสัดิ์  จังหวัดนครปฐม  
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการ

ตัดสินใจ 
 

 ( X )  (S.D.) ระดับ
การ

ตัดสินใจ 

1.ทางกายภาพ  4.39 0.65 มากที่สุด 
2.บุคคล  4.34 0.60 มากที่สุด 
3.กระบวนการ  4.21 0.68 มากทึ่สุด 
4.ราคา  4.01 0.66 มาก 
5.แหล่ง
ท่องเที่ยว  

3.98 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว

เชิงเกษตรด้านทางกายภาพ        มีค่า X =   4.39 และ 

S.D. = 0.65 ระดับการตัดสินใจมาท่องเที่ยว มากที่สุด 
ล าดับที่ 2 ด้านบุคคล มีค่า X  = 4.34 และ S.D. = 0.60 
ระดับการตัดสินใจมาท่องเที่ยว มากที่สุด ล าดับที่ 3 ด้าน
กระบวนการ มีค่า X = 4.21 และ S.D. = 0.68 ระดับการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยว มากที่สุด ล าดับที่ 4 ด้านราคา มีค่า  
X = 4.01 และ S.D.= 0.66 ระดับการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยว มาก ล าดับที่ 5 ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีค่า X = 
3.98 และ S.D. = 0.61 ระดับการตัดสินใจมาท่องเที่ยว 
มาก 

 

ส่วนที่ 3.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจการ
ท่องเท่ียว  
 การ เปรี ยบ เทียบพฤติกรรมการตั ดสิน ใจ
ท่องเที่ยวแบบเชงิเกษตร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ 
เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)  อาชีพ  
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจการ
ท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัย X  S.D. F Sig. 

อาย ุ     
1 . ปั จ จั ย ท า ง
กายภาพ 
 

4.39 0.65 2.46 0.03* 

สถานภาพ     
1 . ปั จ จั ย
กระบวนการ 

4.21 0.68 3.22 0.04* 

ระดับการศึกษา     

1 . ปั จ จั ย ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ท า ง
การตลาด 

3.46 0.94 3.98 0.00* 

รายได้     
1 .ปั จ จั ย แหล่ ง
ท่องเที่ยว 

3.98 0.61 4.45 0.00* 

อาชีพ     
1 . ปั จ จั ย ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ท า ง
การตลาด 

3.46 0.94 2.25 0.04* 

*มีระดับนัยส าคัญของสถิติที่ 0.05 
 

สรุป การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกัน ยกเว้น
นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

การวิจัยเชิงคุณภาพได้ท าหลังจากท าวิจัยเชิง
ปริมาณ พบว่า ผู้บริหารกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไป
ในทิศทางเดียวกัน  
 

ส่วนที่ 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแบบเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์  

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7P’s ที่ต้องมีการ
พัฒนาท้ัง 7 ปัจจัย ดังนี ้

1. ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยว (Product) ควรมีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในการมาท่องเที่ยว รวมทั้งมีความสะดวกสบาย
ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น จ านวนเรือมีเพิ่มขึ้น ทางขึ้น – 
ทางลงเรือ สะดวกขึ้น เป็นต้น 

2. ปัจจัยราคา (Price) สวนผลไม้มีการขายผลไม้ที่
มีราคาแพงเกินราคาตลาด 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  ป้ายวัด
สุวรรณารามและป้ายบอกทาง ควรมีการปรับปรุงให้เห็น
ชัดเจน   

4. ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
การประชาสัมพันธ์ทุกแหล่งท่องเที่ยว ควรมีป้ายอธิบาย
กระบวนการผลิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

5. ปัจจัยบุคคล (People) วิถีชาวบ้าน คลองมหา
สวัสดิ์  ควรมีการอนุรักษ์วิถีชาวบ้านให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้ง
คนต้อนรับในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการปรับปรุงให้
คนต้อนรับออกมาให้บริการเร็วขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวจะ
ได้ไม่ต้องรอนาน 

6. ปัจจัยทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ความเป็นเมืองได้ขยายมาถึงคลองมหาสวัสดิ์ ท าลายความ
เป็นธรรมชาติ จากสวนผลไม้เป็นบ้านจัดสรร สิ่งกีด
ขวางทางน้ า โดยเฉพาะผักตบชวา ในคลองมหาสวัสดิ์ ท า
ให้การท่องเที่ยวทางเรือ มีปัญหาเกิดขึ้นในบางครั้ง  

7. ปัจจัยกระบวนการ (Process) ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ควรมีคนพูดภาษาอังกฤษได้
ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพื่ออธิบายให้นักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้เรือน าเที่ยว  ลูกเรือและคนขับเรือควรใส่เสื้อชู
ชีพ สิ่งเหล่านี้น ามาพัฒนาทางการตลาดธุรกิจบริการ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะ
เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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อภิปรายผล 
1. พฤติกรรมการตัดสินใจมาท่องเที่ยวคลองมหาสวัสด์ิ  

พบว่านักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวมีพฤติกรรมการตัดสินใจ โดย
ภาพรวมระดับการตัดสินใจมาท่องเที่ยว มากที่สุด ใน
ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยบุคคล และปัจจัยกระบวนการ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ 7 P’s [8] และ[9] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพชรา บุดสีเทา (2552) [10] ท าวิจัยเรื่อง การจัดการ
ด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Song, Hui 
& Zhang, Ning 2014 [11] ท าวิจัยเรื่อง Study on 
consumer decision making in rural tourism based 
on factor analysis model โดยเฉพาะการตัดสินใจใน
เรื่องปัจจัยราคา ปัจจัยการตลาด ปัจจัยความปลอดภัย 
ปัจจัยบุคคล เป็นส าคัญ 
 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรวรรณ เกิด
จันทร์ (2556) [12] ท าวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าลักษณะประชากร
ต่างกันมีผลการมีส่วนร่วมของชุมชนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร  คลองมหาสวัสด์ิ จังหวัด
นครปฐม พบว่า นักท่องเที่ยวเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว คลองมหาสวัสดิ์ ทั้ง 7 ปัจจัย คือ ปัจจัย
แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยราคา ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยบุคคล ปัจจัยทาง
กายภาพ และปัจจัยกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพ็ญประภา เพชระบูรณินและศศิธร ป้องเรือ (2557) 
[13] ท าวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทาง

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน 
 

สรุป 
พฤติ กร รมกา รตั ดสิ น ใ จท่ อ ง เที่ ย ว มี ค ว าม 

สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเ ชิงเกษตรที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญ 0.05 ยกเว้นปัจจัยทางเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถ
น ามาประยุกต์ได้กับธุรกิจต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยพบว่า   
1. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคม เพื่อเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอยู่ในระดับต่ า ควรต้องมีการ
แก้ไขในเรื่องถนนช ารุด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

2.  ควรมีการส่ ง เสริ มประชาสัมพันธ์ แหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ 

3. ชาวบ้านในชุมชนควรได้รับการอบรม การ
ส่งเสริม เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการท่องเที่ยว
อย่างถูกต้องและมีการติดตามผลการประเมิน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนที่แท้จริง 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรน าผลการวิจัยน ามาพัฒนาและปรับปรุง

การท่องเที่ยว คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 
อย่าง คือ ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยราคา ปัจจัย
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด 
ปัจจัยบุคคล ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยกระบวนการ 
กับแหล่งท่องเที่ยวท้ัง 4 แหล่ง 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
อื่น น าผลการวิจัยมาวิเคราะห์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่ อ ให้ตรงกับความต้องการของนักท่อง เที่ ยว ใน
ขณะเดียวกันต้องท าการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การสร้างแหล่งชุมชน ตลาดน้ า เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวให้

เหมะสมกับกระบวนการในการท่องเที่ยว เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวสุดท้าย  ในการส ารวจความคิเห็น แต่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สุดท้ายในปัจจุบันไม่แน่นอน เพราะว่า
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าที่ไหนไปก่อน – ไปหลังได้  

2. ควรลงพื้นที่เพื่อเป็นการส ารวจก่อนที่จะท า
วิจัยจริง เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการเก็บ
ข้อมูลจากประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
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