
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด

ลําพูน มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี ้

 

แนวคิดและทฤษฎ ี
 1.ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 Philip Kotler (1994 : 36-40) ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องความพึงพอใจของลูกคา 

(Customer Satisfaction) ไววาความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนความรูสึกหลังการซ้ือของลูกคา ซ่ึง

เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือประสิทธิภาพ

ของสินคา (Perceived Performance) กับการใหบริการ หรือประสิทธิภาพของสินคาท่ีลูกคาคาดหวัง 

(Expected Performance) ถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ (Product Performance) ต่ํากวาความ

คาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แตถาระดับของผล

ท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

(Satisfied Customer) และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหมายที่ลูกคาตั้งไว ก็

จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ซ่ึงสอดคลองกับท่ีอดุลย จาตุรงคกุล 

(2543) ไดกลาวถึงความพึงพอใจของลูกคาหรือผูบริโภคไววา ความพึงพอใจของผูบริโภคเปน

เครื่องช้ีถึงความสําเร็จของการตลาด ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสินคากับความ

คาดหมายท่ีผูบริโภคไดตั้งไวกอนท่ีจะมีการซ้ือสินคาหรือบริการ รูปแบบการเปรียบเทียบดังกลาว 

แบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ี 1 การปฏิบัติงานของสินคาดีกวาความคาดหมาย ซ่ึงจะนําไปสู

ความพึงพอใจ รูปแบบท่ี 2 การปฏิบัติงานของสินคาเทากับความคาดหมาย ซ่ึงจะนําไปสูความรูสึก

เฉยๆ และรูปแบบท่ี 3 การปฏิบัติงานของสินคาเลวกวาความคาดหมาย ซ่ึงจะนําไปสูความไมพึง

พอใจ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2545) ไดอธิบายแนวคิดดานการสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาไวดังนี ้ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนความรูสึกของลูกคาวาพึง

พอใจหรือไมพึงพอใจซ่ึงเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทํางานของ

ผลิตภัณฑ กับความคาดหวังของลูกคา 
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 ระดับความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากความแตกตางระหวางผลประโยชนจากการ

บริการกับความคาดหวังของบุคคล ซ่ึงความคาดหวังนั้นเกิดจากประสบการณและความรูในอดีต

ของผูซ้ือ ซ่ึงมีความคาดหวังวาจะไดรับจากผลิตภัณฑ ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑต่ํากวาความ

คาดหวัง ลูกคาก็จะไมพึงพอใจ และถาผลการทํางานของผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวังมาก ลูกคา

ก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก 

 นักการตลาดจะตองคนหาและวัดความพึงพอใจของลูกคาท่ีสอดคลองกับแนวคิด

ทางการตลาด (Marketing Concept) สําหรับวิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกคาสามารถ

กระทําไดดวยวิธีตางๆ ดังนี ้

1. ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ (Complaint and Suggestion System)   เปน 

การหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการ

บริการ รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆท่ีธุรกิจนิยมใช ไดแก ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร 

หางสรรพสินคา เปนตน 
2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Surveys)  อาจเปน 

การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาโดยการวิจัยตลาด วิธีนี้องคกรจะตองเตรียมแบบสอบถามเพ่ือ

คนหาความพึงพอใจของลูกคา โดยท่ัวไปลูกคามักไมสนใจวิธีแรก แตสวนใหญมักเปล่ียนไปซ้ือ 

จากผูขายหรือผูใหบริการรายอ่ืนแทนท่ีจะเสนอแนะคําติชม ซ่ึงเปนผลใหองคกรตองสูญเสียลูกคา 

เทคนิคตางๆท่ีใชสํารวจความพึงพอใจของลูกคามีดังนี ้
 - การใหคะแนนความพึงพอใจของลูกคา (Rating Customer Satisfaction)  ท่ีมี 

ตอบริการโดยอยูในรูปของการใหคะแนน อาทิเชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ พอใจ พอใจอยางยิ่ง 

เปนตน 

 

 - การถามลูกคาวาไดรับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ  หรือบริการ         หรือไม  

อยางไร 

 - การถามใหลูกคาระบุปญหาจากการใชบริการ พรอมท้ังเสนอแนะประเด็น 

ตางๆ ท่ีควรแกไขปญหานั้น เรียกวา การวิเคราะหปญหาของลูกคา (Problem Analysis)  

- การถามลูกคาเพ่ือใหคะแนนคุณสมบัติตางๆ ของการบริการ เรียกวาการให 

คะแนนการทํางานการบริการ (Service Performance Rating) วิธีนี้จะชวยใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง

ของการบริการ 

- การสํารวจความตั้งใจในการซ้ือซํ้าหรือใชบริการซํ้าของลูกคา (Repurchase  

Intention)    
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จากแนวความคิดขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีไดรับ

การตอบสนองเม่ือบรรลุวัตถุประสงคในส่ิงท่ีตองการก็จะทําใหเกิดความรูสึก ดี ชอบ และ สบายใจ 

หากสอดคลองกับความคาดหวัง หรือมากกวาท่ีคาดหวังไวก็จะมีความรูสึกพึงพอใจหากผลท่ีไดรับ

จากสินคาหรือบริการต่ํากวาความคาดหวังก็จะมีความรูสึกไมพึงพอใจ   การศึกษา       ความพึง

พอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดลําพูนในครั้งนี้ ใชวิธีวัดความพึง

พอใจของลูกคาโดย วิธีการใหคะแนนความพึงพอใจ (Rating Customer Satisfaction)  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
 Holloway (1995) ไดใหความหมายของการทองเท่ียววา หมายถึงการเดินทางออกจาก

ท่ีอยูอาศัยไปยังสถานท่ีอ่ืน ในระยะเวลาส้ันๆ และทํากิจกรรมตางๆ ระหวางท่ีอยูในแหลงทองเท่ียว

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเยี่ยมญาติมิตร หรือพักผอนทองเท่ียว 

 Lawson and Baud Baud Bovy (1998) ไดใหความหมายการทองเท่ียววา การทองเท่ียว

เปนนันทนาการรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในเวลาวางท่ีมีการเดินทางเขามาเกี่ยวของ โดยเปนการ

เดินทางจากท่ีอยูอาศัยไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือเปนแหลงทองเท่ียว 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีจัดใหมีหรือบริการเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมีคาตอบแทน และหมายรวมถึง ธุรกิจนําเท่ียว 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกจิภัตตาคาร สถานบริการและสถานท่ีตากอากาศสําหรับนักทองเท่ียว ธุรกิจขาย

ของท่ีระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเท่ียว ธุรกิจกีฬาสําหรับนักทองเท่ียว การดําเนินงาน

นิทรรศการ งานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพร หรือการดําเนินงานอ่ืนใดโดยมีความมุง

หมายเพ่ือชักจูงหรือสงเสรมิใหมีการเดินทางทองเท่ียว (พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย,2522) 

 นักทองเที่ยว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากสถานท่ีถ่ินพํานักถาวรของตนไปยัง

สถานท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว มีการคางคืนอยางนอย 1 คืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพักผอนเยี่ยมญาติ

มิตร ศึกษาหาความรู การกีฬา การศาสนา ติดตอธุรกิจ การประชุม การรักษาสุขภาพ หรือเพ่ือ

ประกอบภารกิจใดๆ (สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2552:

ออนไลน) 

 นักทัศนาจร หมายถึง ผูท่ีเดินทางไปอยูในสถานท่ีอันมิใชท่ีพํานักถาวรของตน ซ่ึง

เปนการเดินทางไปอยูช่ัวคราว ในระยะเวลาส้ันๆ ไมถึง 24 ช่ัวโมง (ไมไดคางคืน) และเดินทางไป

โดยสมัครใจ ดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามมิใชการไปประกอบอาชีพหรือหารายได(สํานักงาน

พัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2552:ออนไลน) 
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ซ่ึงในการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวใน

จังหวัดลําพูนใชคําวา “นักทองเท่ียวชาวไทย” หมายถึง นักทองเท่ียวและนักทัศนาจรชาวไทย 

 องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Witt andMoutinho,1995) อางถึงใน 
บุญเลิศ เปเรรา, 2543) Witt and Moutinho ไดเปรียบองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

เปนดัง “ตะกราสินคาและบริการของตลาดการทองเท่ียว”  (Tourism Market Basket of Goods and 

Services) การท่ีนักทองเท่ียวจะเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีใด พวกเขาจะเลือกตะกราท่ีประกอบดวย

ส่ิงดึงดูดใจหรือองคประกอบพ้ืนฐานทางการทองเท่ียว (Background Tourism Elements: MTEs) ท่ี

เขาตองการ และพวกเขาจะซ้ือผลิตภัณฑและการบริการทางการทองเท่ียว (Tourism Products) 

ตางๆ นํามาวางไวในตะกรานั้นหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือในตะกราสินคาและบริการนั้นจะประกอบ

ไปดวยองคประกอบตางๆ ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สามารถพิจารณาจากแบบจําลองตอไปนี ้

 
 

แผนภาพท่ี 1 แบบจําลองของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ท่ีมา: Witt and Moutinho, Tourism Marketing and Management Handbook 1995.Coventry 

  แบบจําลองของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

  1. ผลิตภัณฑท่ีมุงเนนตอบสนองตอนักทองเท่ียวเปนหลัก (Tourism-oriented 

Products: TOPs) ไดแก โรงแรมท่ีพัก รานอาหารภัตตาคารและแหลงบันเทิงยามราตรี รานจําหนาย

สินคาและของท่ีระลึก บริษัทนําเท่ียวหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว และส่ิง

ดึงดูดใจ เปนตน 
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  แหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจหรือองคประกอบพื้นฐานทางการทองเท่ียว 

(Background Tourism Elements: BTEs) สามารถแบงเปน 3 ประเภทดังตอไปนี ้

   - องคประกอบพ้ืนฐานทางการทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ (Natural BTEs) 

หมายถึง ทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติตางๆ เชน แหลงน้ํา (ไดแก ทะเล 

ทะเลสาบ น้ําตก) สภาพดินฟาอากาศ ปาไม ภูเขา ฯลฯ 

   - องคประกอบพ้ืนฐานทางการทองเท่ียวทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural 

BTEs) หมายถึง โครงสราง และวิธีการทางสังคม ความเปนอยู วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา 

และการเมือง เปนตน  

   - องคประกอบพ้ืนฐานทางการทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางขึ้น  ( Man-made  

BTEs) หมายถึง  ส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้น ไดแก โบราณสถาน อนุสาวรีย หรือแมแต

สถาปตยกรรมสมัยใหมตางๆ 

   ท้ังนี้ไมมีความจําเปนท่ีองคประกอบพ้ืนฐานทางการทองเท่ียวจะตองจํากัดอยู

ในประเภทใดประเภทหน่ึงในความเปนจริงแลวมีการผสมผสานกันอยูในองคประกอบพ้ืนฐาน

ทางการทองเท่ียวแตละประเภท 

  2. ผลิตภัณฑท่ีมุงเนนตอบสนองตอประชาชนผูอยูอาศัยเปนหลัก (Resident- 

 Oriented Products: ROPs) ไดแก ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การจราจร การคมนาคมขนสง การ

ส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟา ประปา การใหบริการของเจาหนาท่ีรัฐ ตํารวจ โรงพยาบาล ความ

ปลอดภัย ฯลฯ 

  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไมสามารถดําเนินอยูไดดวยผลิตภัณฑท่ีมุงเนน

ตอบสนองตอนักทองเท่ียวเปนหลัก (TOPs) แตเพียงอยางเดียวเทานั้น ผลิตภัณฑท่ีมุงเนน

ตอบสนองตอประชาชนผูอยูอาศัยเปนหลัก (ROPs) มีความจําเปนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน

ระดับท่ีตางๆ กัน อันท่ีจริงแลวการดอยคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีมุงเนนตอบสนองตอประชาชนผูอยู

อาศัยเปนหลัก (ROPs) จะสงผลใหความนาสนใจในการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวนั้นลดลงดวย  

  อยางไรก็ตามเราไมสามารถลากเสนแบงท่ีชัดเจนไดวาสินคา หรือบริการใดเปน

ผลิตภัณฑท่ีมุงเนนตอบสนองตอนักทองเท่ียวเปนหลัก (TOPs) หรือเปนผลิตภัณฑท่ีมุงเนน

ตอบสนองตอผูอยูอาศัยเปนหลัก (ROPs) ได แทท่ีจริงแลวท้ังผลิตภัณฑท้ังสองกลุมในหลายๆ กรณี

มีความผสมผสานกันอยู และอาจถูกบริโภคโดยท้ังนักทองเท่ียวหรือประชาชนท่ีอยูอาศัยก็ได 

ในการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวใน

จังหวัดลําพูน จะศึกษาเฉพาะสวนท่ี 1 ขององคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว คือ 

ผลิตภัณฑท่ีมุงเนนตอบสนองตอนักทองเท่ียวเปนหลัก 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 จรัสนันท สิทธิเจริญ (2550) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเท่ียวในภาคเหนือของ

นักทองเท่ียวชาวไทย  พบวาสวนใหญนักทองเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิง มีจํานวนท่ีใกลเคียงกัน

สวนใหญอายุ 21-40 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดนอยกวา 20,000 บาทตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเดินทาง

ทองเท่ียวเพื่อการพักผอนเปนวัตถุประสงคหลัก จํานวนวันท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียวสวนใหญ

มากกวา 3 วัน และนิยมเดินทางทองเท่ียวในชวงวันหยุดตามเทศกาลตางๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูลแหลงทองเท่ียวจากบุคคลใกลชิด ไดแก ญาติพ่ีนอง และ

บุคคลในครอบครัว บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวไดแก ตัวของผูตอบ

แบบสอบถามเอง นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามนิยมเดินทางทองเท่ียวรวมกับบุคคลในครอบครัว

และการเดินทางทองเท่ียวนิยมเดินทางเปนกลุมตั้งแต 5 คนขึ้นไป โดยจัดโปรแกรมการเดินทาง

ทองเท่ียวดวยตนเองผูตอบแบบสอบถามนิยมเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก เชียงราย พิษณุโลก ลําปาง และสุโขทัย ตามลําดับ และสนใจการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมมากกวารูปแบบอ่ืน โดยแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสนใจมากท่ีสุดไดแก วัด พระ

ธาตุและศาสนาจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยดาน

ความสวยงามและมีช่ือเสียงของแหลงทองเท่ียว “มากที่สุด” ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอยคือ ความ

สวยงาม/ความนาสนใจของแหลงทองเท่ียว ชื่อเสียง และความเปนธรรมชาติของแหลงทองเท่ียว 

โดยเพศหญิงใหความสําคัญมากกวาเพศชายตอปจจัยดานความสวยงามและความมีช่ือเสียงของ

แหลงทองเท่ียว และความเหมาะสมของโปรแกรมทองเท่ียวกับระยะเวลาและคาใชจายผูมีรายไดสูง

ใหความสําคัญปจจัยดานความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากกวาผูมีรายไดนอย และใน

การเดินทางทองเท่ียวในภาคเหนือผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอโปรแกรมการทองเท่ียวท่ี

มีความสวยงามและความมีช่ือเสียงของแหลงทองเท่ียวมากท่ีสุด นอกจากนี้ปญหาท่ีนักทองเท่ียว

สวนใหญพบไดแก ความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียว และสภาพภูมิทัศนในแหลงทองเท่ียวไม

เปนระเบียบสวยงาม 

 ปฐมลักษณ สุเวชณิชย  (2550)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ทองเท่ียวภายในประเทศของกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล 

พบวากลุมวันทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

ชวงอายุสวนใหญอยูระหวางชวงอายุ 25-34 ป สวนใหญมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบอาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชนมากท่ีสุด และมีรายไดระหวาง 10,001-

15,000 บาทตอเดือนมากท่ีสุด ผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของกลุมวัย
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ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครกลุมวัยทํางานเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมากท่ีสุด คือ 1-3 ครั้ง

ตอป สวนใหญเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศดวยวิธีทางรถยนตสวนตัวมากท่ีสุด ซ่ึงสวนใหญมี

การวางแผนลวงหนาในการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ สวนมากกลุมคนวัยทํางานไป

ทองเท่ียวภายในประเทศกับครอบครัวมากท่ีสุด ในการทองเท่ียวภายในประเทศแตละครั้งมักไปกัน 

2-4 คนมากท่ีสุด ซ่ึงสวนใหญมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับผูเดินทางมากท่ีสุด โดยเหตุผลใน

การเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมากท่ีสุดคือ การพักผอน/บันเทิง ซ่ึงในการหาขอมูลเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวภายในประเทศจากบุคคลในครอบครัว/เพ่ือนมากท่ีสุด   คาใชจายในการพํานักเฉล่ีย

ตอครั้งในการทองเท่ียวภายในประเทศ  2,001-3,000 บาท/คน ภูมิภาคท่ีชอบเดินทางไปทองเท่ียว

ภายในประเทศมากท่ีสุด คือภาคเหนือ เชน เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พิษณุโลก สุโขทัย ตาก 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนิยมไปมากท่ีสุด คือ ชายทะเล และมีการใชบริการ และสถานท่ีพักในรูปแบบ

ของโรงแรม/รีสอรท/บังกาโลมากท่ีสุด 

 รัตนาภรณ ถาวร  (2550)  ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใช

บริการท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเท่ียวท้ังชายไทยและชาวตางประเทศสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ขณะท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีอายุ 41-

50 ป สําหรับการศึกษาพฤติกรรมในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวพบวา นักทองเท่ียวชายไทยและ

ชาวตางประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือมาทองเท่ียวอยางเดียวและนิยมทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว

ธรรมชาติ นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเดินทางมากับกลุมเพ่ือน และเดนิทางมาเชียงใหมมากกวา 

1 ครั้ง สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเดินทางมาเท่ียวเพียงคนเดียวและเดินทางมาเชียงใหมเปน

ครั้งแรก สําหรับพฤติกรรมการใชบริการท่ีพักประเภทโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมพบวา 

นักทองเท่ียวชายไทยและชาวตางประเทศนิยมพักโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งในเขตเมือง ทําการจองลวงหนา

และจายท่ีพักโดยใชเงินสด ขอมูลท่ีใชในการหาท่ีพักนักทองเท่ียวชายไทยจะทราบขอมูลมาจาก

แหลงญาติและกลุมเพ่ือน สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศหาขอมูลท่ีพักมาจากอินเตอรเน็ต ปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวไทย คือ ราคาท่ีพักมีหลายระดับใหเลือก 

รองลงมาคือ ท่ีพักมีความสะอาด สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ คือ ราคาท่ีพักมีหลายระดับให

เลือก รองลงมาคือ ท่ีพักมีความปลอดภัยในชีวิต 

 เม่ือพิจารณากลุมนักทองเท่ียวชายไทยและชาวตางประเทศท่ีพักเกสทเฮาสสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป ขณะที่นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีอายุ 

41-50 ป สําหรับการศึกษาพฤติกรรมในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวพบวา นักทองเท่ียวชายไทย



 11

และชาวตางประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือมาทองเท่ียวเพียงอยางเดียวและนิยมทองเท่ียวในแหลงประ

ทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเดินทางเพียงคนเดียว และเดินทางมา

เชียงใหมมากกวา 1 ครั้ง สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเดินทางมาเท่ียวเพียงคนเดียวและเดินทาง

มาเชียงใหมเปนครั้งแรก สําหรับพฤติกรรมการใชบริการท่ีพักเกสทเฮาสในจังหวัดเชียงใหมพบวา

นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมพักเกสทเฮาสท่ีมีท่ีตั้งในเขตเมือง ทําการจองท่ีพัก

ลวงหนาและทําการจายท่ีพักโดยใชเงินสด 

 เสาวนีย ตนหม้ัน (2551) ไดศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการใช

บริการเรือนแรม ในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” พบวาความพึงพอใจในสวนประสมทาง

การตลาดบริการของเรือนแรมอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงลําดับ ไดแก ดานทําเลท่ีตั้ง ดานการ

ใหบริการของพนักงาน ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ และอยูใน

ระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีความพึง

พอใจสูงสุด คือ มีบริการเครื่องทําน้ําอุน รองลงมา คือ บริการรถเชา และหองอาหาร / ภัตตาคาร 

ดานราคา มีความพึงพอใจสูงสุด คือราคาหองพัก รองลงมา คือ การชําระคาบริการและการแสดง

ราคาหองพักไวชัดเจน  ดานทําเลที่ตั้ง มีความพึงพอใจสูงสุด คือใกลแหลงธรรมชาติ รองลงมา คือ

ใกลตัวเมืองและใกลแหลงรวมรานคาและรานจําหนายของท่ีระลึก  ดานการสงเสริมการตลาด มี

ความพึงพอใจสูงสุด คือการขยายเวลาเช็คเอาทจนถึงเวลาตามตารางบินของลูกคา รองลงมา คือมี

กิจกรรมท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบดานสังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของชุมชน  ดานการ

ใหบริการของพนักงาน มีความพึงพอใจสูงสุด คือพนักงานมีความสุภาพ รองลงมา คือระบบดูแล

รักษาความปลอดภัย และพนักงานมีความรับผิดชอบในการทํางานสามารถไววางใจไดเปนอยางดี  

ดานลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจสูงสุด คือลักษณะการตกแตงของอาคารท่ีพัก รองลงมา 

คือความสะอาดภายในหองพัก และขนาดของหองพัก ดานกระบวนการใหบริการ มีความพึงพอใจ

สูงสุด คือความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการเช็คอิน-เช็คเอาท รองลงมา คือความรวดเร็วและ

ถูกตองในการใหขอมูลขาวสาร และความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหา 

 มาลินี  ปนแกว (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางทองเท่ียวและ

พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม ตลอดจนศึกษาถึง

คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียว โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจาก

นักทองเท่ียวท่ีกําลังเดินทางทองเท่ียว ณ ทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม สถานีขนสงอาเขตจังหวัด

เชียงใหม และสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 21-30 ป มีสถานสมรส สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี เปนขาราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท  
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 ปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศในภาพรวม อันดับหนึ่ง คือ 

คาใชจายในการทองเท่ียวมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยู รองลงมาคือ ความ

ตองการหาประสบการณในแหลงทองเท่ียว การไดรับชักชวนจากเพ่ือนหรือญาติ ส่ิงดึงดูดใจจาก

แหลงทองเท่ียว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของแหลงทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก

ของแหลงทองเท่ียว และการโฆษณาประชาสัมพันธในการสงเสริมการทองเท่ียว ตามลําดับ เม่ือ

พิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางทองเท่ียวจําแนกตามเพศและอาชีพ พบวาเพศชายและผูมีอาชีพ

ท่ีมีรายไดประจํามีความเห็นวาความตองการหาประสบการณในแหลงทองเท่ียว มีผลมากท่ีสุด แต

เพศหญิงและผูท่ีมีอาชีพท่ีมีรายไดไมประจํามีความเห็นวา คาใชจายในการทองเท่ียวเหมาะสมหรือ

สอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยู มีผลมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางทองเท่ียว

จําแนกตามรายไดแลว พบวาผูมีรายไดตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป มีความเห็นวาการท่ีแหลงทองเท่ียว

มีความสวยงามตามธรรมชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของแหลงทองเท่ียวมีผลมาก

ท่ีสุด 

 พฤติกรรมในการทองเท่ียวภายในประเทศ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มี

วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน โดยไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับแหลง

ทองเท่ียว จากเพ่ือนหรือคนรูจัก ใชรถสวนตัวเปนพาหนะในการเดินทาง ซ่ึงสวนใหญเดินทาง

รวมกับญาติพ่ีนอง สถานท่ีพักแรกมคือโรงแรม  ระยะเวลาในการทองเท่ียวเฉล่ียคือ 3 วัน มีการ

จัดการทองเท่ียวดวยตนเอง โดยในการเดินทางแตละครั้งนักทองเท่ียวจะมีการกันรายไดสวนหนึ่ง

เปนคาใชจายสําหรับการทองเท่ียว 

 นักทองเท่ียวท่ีจัดการการเดินทางดวยตัวเองมีคาใชจายเทากับ 3,937.46 บาทตอคน 

โดยสวนใหญเปนคาพาหนะเดินทาง สวนนักเดินทางกับบริษัทนําเท่ียว มีคาใชจายในการทองเท่ียว

เทากับ 4,675.63 บาทตอคน โดยสวนใหญเปนคาใชจายใหกับบริษัทนําเท่ียว 

สิริกมล กันทะวัง (2553)  ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  ทําการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามจากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 

400 ตัวอยาง  ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด 

มีภูมิลําเนาในภาคกลาง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมี

รายไดประจําเฉล่ีย 10,001-20,000 บาท สวนใหญการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยจะไม

เกี่ยวกับฤดู ตองการไปเยี่ยมชมธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว โดยมีเหตุผลท่ีตองการเดินทาง

ทองเท่ียวเพราะตองการเพ่ิมรสชาติใหชีวิต  โดยกอนการเดินทางครั้งนี้ มีการหาขอมูลจากคําบอก

เลาของญาต/ิเพ่ือนมากท่ีสุด โดยมีความเห็นวาแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือมากท่ีสุดคือ คําบอกเลาของ
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ญาติ/เพ่ือน สวนใหญหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวมากท่ีสุด ซ่ึงในการเดินทางทองเท่ียวคร้ังนี้ มี

การเตรียมการทองเท่ียวโดยเดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยางดี มีการจองท่ีพัก จอง

พาหนะลวงหนา 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน

อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  พบวาองคประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว ผูตอบแบบสอบถาม มี

พึงพอใจโดยรวมในระดับมากเรียงลําดับไดแก  รานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก  แหลงทองเท่ียว

และส่ิงดึงดูด  โรงแรมท่ีพัก  รานอาหารและแหลงบันเทิงยามราตรี  และบริษัทนําเท่ียวหรือธุรกิจท่ี

ใหบริการกิจกรรมการทองเท่ียว   สวนดาน โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ มีความพึงพอใจในระดับ    

ปานกลาง

สําหรับปจจัยยอยในดานตางๆ ท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกในแตละดาน

ดังนี้    ดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ สภาพอากาศท่ี

ดี   ภาพลักษณทางธรรมชาต ิเชน ความสวยงามความนาสนใจ ความสมบูรณของธรรมชาติ   ดาน

โรงแรมท่ีพัก  มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มีชองทางในการติดตอสอบถามหรือจอง

ท่ีพักหลายชองทาง สะดวกเชนโทรศัพท อินเตอรเน็ท    ดานรานอาหารและแหลงบันเทิงยามราตรี  

มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง และ

บรรยากาศ การตกแตงรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ    รานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก มี

ความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ สถานท่ีจําหนายสินคา ของท่ีระลึกตกแตงสวยงาม 

นาสนใจ    ดานบริษัทนําเท่ียวหรือธุรกิจท่ีใหบริการดานกิจกรรมการทองเท่ียว มีความพึงพอใจใน

ระดับมากลําดับแรกคือ การใหบริการของมัคคุเทศกท่ีประทับใจ  โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ   มีความ

พึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ส่ิงอํานวยความสะดวก เชน รถเชา รถสาธารณะมีเพียงพอ  

  
 


