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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในจังหวัด
เชียงใหมไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาพิจารณาและใชในการศึกษาดังน้ี 
 

2.1 ทฤษฎีท่ีใชเปนแนวทางในการศึกษา 
       2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) 
       คําวาอุปสงคตอสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง ปริมาณของสินคาหรือบริการ
ชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคตองการจะซ้ือ ณ ระดับราคาตางๆกันของสินคาหรือบริการชนิดนั้นๆใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยความตองการซ้ือนั้นผูบริโภคจะตองมีอํานาจซ้ือดวย (purchasing power) 
กลาวคือ ผูบริโภคตองมีเงินเพียงพอและมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือ (ability and willingness) สินคาหรือ
บริการชนิดนั้นๆ (วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน ,2538) 
  ปจจัยท่ีกําหนดปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงคคือ 
  1.  ราคาสินคาชนิดนั้น เม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะลดลง แตถาราคาสินคา
ลดลง ปริมาณซ้ือจะเพิ่มมากข้ึน 
  2.  ราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ความสัมพันธของปริมาณซ้ือ นอกจากจะข้ึนอยูกับราคาสินคา
ชนิดนั้นแลว ยังข้ึนอยูกับราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย ซ่ึงสามารถแบงความสัมพันธของสินคาได
เปน 2 ชนิด คือ  
  2.1.  สินคาท่ีใชทดแทนกัน การท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคามากนอยเพียงใด จะตอง
พิจารณาถึงราคาสินคาท่ีเกี่ยวของดวย เชน รถยนตสวนตัวกับรถประจําทาง ถาราคาของรถยนต
สวนตัวสูงข้ึนในขณะท่ีคาโดยสารของรถประจําทางคงเดิม ผูบริโภคจะลดการใชรถยนตสวนตัว
แลวหันไปใชบริการรถประจําทางเพ่ิมขึ้น ดังนั้นความสัมพันธของราคาและปริมาณซ้ือของสินคา
ตางชนิดกันท่ีใชทดแทนกัน จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.2.  สินคาท่ีใชประกอบกันหรือใชรวมกัน เชน รถยนตกับน้ํามันเช้ือเพลิง ถาหาก
ราคารถยนตแพงข้ึน นอกจากจะทําใหปริมาณการซ้ือรถยนตลดลงแลว ปริมาณความตองการน้ํามัน
เช้ือเพลิงก็ลดลงดวย ท้ังๆท่ีราคาน้ํามันไมเปล่ียนแปลง ดังนั้นความสัมพันธของราคาและปริมาณซ้ือ
สินคาตางชนิดท่ีใชประกอบกันจะเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 
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 3.  รายไดของผูบริโภค รายไดของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการกําหนด        

อุปสงค  การพิจารณาความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับปริมาณความตองการซ้ือสินคา
สามารถแบงสินคาออกเปน 2 ชนิด คือ 
       3.1.  สินคาปกติ ปริมาณซ้ือสินคาปกติท่ัวไปจะมีความสัมพันธโดยตรงกับระดับรายได
ของผูบริโภค  กลาวคือ  ถาผูบริโภคมีรายไดมาก  ความตองการซอสินคาปกติจะเพิ่ม ข้ึน                    
แตถาผูบริโภคมีรายไดลดลง ความตองการซ้ือสินคาปกติจะลดลงดวย 
       3.2.  สินคาดอยคุณภาพ สินคาบางชนิดเปนสินคาดอยคุณภาพในสายตาของผูบริโภค  
ปริมาณซ้ือสินคาประเภทนี้จะมีความสัมพันธตรงกันขามกับระดับรายไดของผูบริโภค กลาวคือ     
เม่ือผูบริโภคมีรายไดเพิ่มข้ึน อุปสงคในสินคาประเภทนี้จะลดลง แตถาผูบริโภคมีรายไดลดลง       
อุปสงคในสินคาประเภทนี้จะเพิ่มข้ึน  สินคาเหลานี้ ไดแก บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เส้ือผาราคาถูกเปนตน 
 4.  ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก รสนิยมผูบริโภค จํานวนประชากร การคาดคะเนสินคาและปริมาณ
สินคาในอนาคต ฤดูกาล และสภาพการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจ โดยปจจัยเหลานี้จะเปน
ตัวกําหนดปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงค 
 
           2.1.2 อุปสงคของการทองเที่ยว 

    อุปสงคการทองเท่ียว  หมายถึง  ความตองการของนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางไปซ้ือสินคา
และบริการ หรือ บริโภคผลิตภัณฑการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียว หรือจุดหมายปลายทางการ
ทองเท่ียวของตน โดยนักทองเท่ียวจะตองมีความตองการ อํานาจซ้ือ และมีความเต็มใจท่ีจะจายเงิน
ซ้ือสินคาและบริการที่กําหนดในระยะเวลาน้ัน ๆ โดยปริมาณสินคาและบริการที่เพิ่มข้ึนหรือลง  
ยอมหมายถึง การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอุปสงคการทองเท่ียว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ ,2546) 
 อุปสงคการทองเที่ยวมีความสําคัญ  เนื่องจากอุปสงคการทองเท่ียวเปนตัวผลักดันสําคัญ      
ท่ีทําใหเกิดการซ้ือขายสินคาทั่วไป และสินคาทองเท่ียวอยางอ่ืน ๆ โดยเฉพาะธุรกิจยอยท่ีเปน
องคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เชน โรงแรม บริษัทนําเท่ียว สายการบิน ชวย
เพิ่มรายไดใหแกทองถ่ินซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมใน
การเปนแหลงการทองเท่ียวและทําใหธุรกิจทองเท่ียวมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 ความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน  โดยเฉพาะในเ ร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคตาง ๆ  จะเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักลงทุนมาลงทุนทางธุรกิจเพิ่มข้ึน  ท้ังประชาชนและ
นักลงทุนตางก็พยายามใหนักทองเท่ียวมาเที่ยวมากข้ึนเพ่ือผลทางรายได  และรายไดจากการ
ทองเท่ียวนี้ สามารถกระจายไปสูผูประกอบการธุรกิจยอยในลักษณะทวีคูณ  อันกอใหเกิดการเพ่ิม
รายไดและนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ  
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 ปจจัยท่ีทําใหเกิดอุปสงคการทองเท่ียว 
 การเดินทางทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของวถีิชีวิตของสังคมปจจุบัน  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิด
อุปสงคการทองเท่ียว  ไดแก 
  1.  ปจจัยผลักดัน  ไดแก ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การมีรายไดและ
ชีวิตมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  อาชีพและการมเีวลาวางเพ่ิมมากข้ึน  การพฒันาทางดานคมนาคมขนสง
และการส่ือสาร ตลอดจนการแลกเปล่ียนดานตาง ๆ ในยคุโลกาภิวัฒน 
  2.  ปจจัยดึงดดู  ไดแก ความพรอมของอุปทานการทองเท่ียว  ทรัพยากรการ
ทองเท่ียว ราคาการทองเท่ียว กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
 
           2.1.3 แนวคิดดานสวนประสมการตลาดบริการ 
                    เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย  สวนประสมการตลาดบริการจะประกอบดวยเคร่ืองมือดังตอไปนี้(อานุภาพ วารินทร, 
2548) 
  1. ผลิตภัณฑ  (Product) หมายถึงส่ิงท่ีนําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนและ
ความตองการของตลาด โดยผลิตภัณฑมีสวนประกอบหลัก   ดังน้ี 
  ประโยชนหลัก (Core benefit) ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไดรับ
จากการซ้ือสินคาโดยตรง 
  ผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic Product) ลักษณะทางกายภาพท่ีผูบริโภคสามารถรับรูได   
ซ่ึงเปนสวนท่ีเสริมผลิตภัณฑใหนาใชยิ่งข้ึน 
  ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected product) กลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีผูซ้ือ
คาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซ้ือสินคา โดยจะคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคา
เปนหลัก 
  ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) ผลประโยชนเพ่ิมเติม หรือบริการท่ีผูซ้ือจะ
ไดรับควบคูกับการซ้ือสินคา ประกอบดวยบริการกอนและหลังการขาย 
  ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential product) คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความตองการของลูกคาในอนาคต 
  2. ราคา (Price)  หมายถึงส่ิงท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปเงินตรา ราคาเปน
เคร่ืองมือหนึ่งในสวนประสมการตลาด ราคาสินคาชนิดหนึ่งเม่ือคูณกับปริมาณขายของสินคาชนิด
นั้นจะทําใหเกิดรายไดจากการขาย ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขายและนําไปสูการ
สรางกําไรในท่ีสุด 
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  3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึงเสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธ์ิของ
ผลิตภัณฑเคล่ือนยายไปยังตลาดหรือกลุมบุคคลและองคกร ซ่ึงอํานวยการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังลูกคา 
  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึงการติดตอส่ือสารทางการตลาด
เกี่ยวกับขอมูลทางการตลาดระหวางสองฝายคือผูซ้ือและผูขาย มีวัตถุประสงคเพื่อเตือนความทรงจํา
แจงขาวสาร และเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการผลิตภัณฑและทําใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
  5. บุคลากร (People)  หมายถึงพนักงาน ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม        
การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตอง     
มีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท 
  6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึงการ
สรางคุณภาพโดยรวม ซ่ึงตองมีการพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสราง
คุณคาใหกับลูกคาไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ เชน เคร่ืองมือ
อุปกรณ ปาย ความทันสมัย เปนตน 
  7. กระบวนการ (Process)  หมายถึงข้ันตอนในการบริการเพ่ือสงมอบคุณภาพการ
ใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา 
 
     2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในบริการ 
 จิตตินันท เดชะคุปต (2539 : 23)  ใหนิยามถึง ความพึงพอใจในการบริการ หมายถึงภาวะ
ทางอารมณหรือความรูสึกทางบวกของบุคคล  ท่ีเปนผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีบุคคล
ไดรับจริงในระดับท่ีสอดคลองกับส่ิงท่ีบุคคลคาดหวังเอาไวในสถานการณบริการ  ความพึงพอใจ    
ในการบริการมีความสําคัญตอผูใหและรับบริการ และบงช้ีถึงความสําเร็จของงานบริการ รวมท้ัง    
ทําใหผูบริการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  จากการพัฒนาบริการท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ผูรับบริการเพื่อใหเกิดความพอใจและใชบริการตอไป 
 แนวคิดเกีย่วกบัปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดแก 

1. ผลิตภัณฑบริการ  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  จะเกิดข้ึนเม่ือไดรับบริการท่ีมี 
ลักษณะคุณภาพและระดับการใหบริการตรงกับความตองการ ความเอาใจใสของผูใหบริการและ
คุณภาพบริการ 
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2. ราคาคาบริการ  ความพึงพอใจของผูรับบริการ ข้ึนอยูกับราคาคาบริการท่ีผูรับบริการ 

ยอมรับหรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความพอใจท่ีจะจายของผูรับบริการ 
ท้ังนี้เจตคติของผูรับบริการท่ีมีตอราคาคาบริการกับคุณภาพการบริการของแตละบุคคลจะแตกตาง
กันออกไป 

3. สถานท่ีบริการ  การเขาถึงบริการไดสะดวกเม่ือผูรับบริการมีความตองการ ยอม 
กอใหเกิดความพึงพอใจตอบริการ ทําเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีใหบริการใหท่ัวถึงเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูรับบริการ 

4. การสงเสริมการแนะนําบริการ  ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดข้ึนไดจากการไดยิน 
ขอมูลขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวถึงคุณภาพการบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเช่ือท่ีมีอยู    
ก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการการบริการตามมาได 

5. ผูใหบริการ  เปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการ ใหผูรับบริการเกิด 
ความพึงพอใจ  ผูบริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการ ควรคํานึงถึงความสําคัญของ
ผูรับบริการเปนหลัก ยอมสามารถตอบสนองความตองการผูบริการใหเกิดความพึงพอใจไดงาย 

6. สภาพแวดลอมของการบริการ  สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพล 
ตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

7. กระบวนการบริการ  วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเปนสวนสําคัญใน 
การสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการสงผลใหการ
ปฏิบัติงานบริการแกผูรับบริการมีความคลองตัว  และสนองตอบความตองการของผูรับบริการได
อยางถูกตอง  
 
 2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
        ภูษณิศา  สุขพัฒน (2549)  ทําการวิเคราะหรายจายของนักทองเท่ียวชาวไทยในเทศกาล
สงกรานต จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางคือกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมารวมเทศกาล
สงกรานต โดยใชกลุมตัวอยาง 268 คน เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชการสุมตัวอยาง
โดยท่ีการวิเคราะหขอมูลจะใชการคํานวณหาคาเฉล่ียเปรียบเทียบสัดสวนรอยละ และการวิเคราะห
การจําแนกพหุ (Multiple Classification Analysis : MCA) ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวกลุม
ตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 25-34 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี
สถานภาพโสด มีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือนเทากับ 10,000-19,999 
บาท และมีถ่ินท่ีอยูในกรุงเทพ โดยคาใชจายเฉล่ียของนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางท่ีเดินทางมาจังหวัด
เชียงใหมเทากับ 2,239.68 บาทตอคนตอวัน โดยคาใชจายท่ีมากท่ีสุดคือ คาพาหนะ คิดเปน           
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รอยละ 50.46 รองลงมาคือคาใชจายดานการซ้ือสินคาและของท่ีระลึก และคาใชจายดานอาหารและ
เคร่ืองดื่มตามลําดับ สวนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาใชจายเฉล่ียตอวันของนักทองเท่ียว โดยใช 
MCA นั้นพบวาตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
รายได และภูมิลําเนา โดยนักทองเท่ียวท่ีมีรายจายสูงสุด คือนักทองเท่ียวเพศหญิง ท่ีมีอายุระหวาง    
35 – 44 ป และมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว โดยมีรายไดเฉล่ียมากกวา 80,000 บาทตอเดือน และมี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร 
 
        นัฐพงศ   คุมา (2549) ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน รวมไปถึงการวิเคราะหถึงความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําให
นักทองเท่ียวมาทองเท่ียวและความพึงพอใจท่ีมีตอการเดินทางทองเท่ียวอําเภอปาย  กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 95 ราย และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จํานวน 294 
ราย  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก สถิติเชิง
พรรณนา และการทดสอบความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมา
ทองเท่ียวโดยใชการทดสอบไคสแควร จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวสวนใหญ พบวา 
นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 50 ป สถานภาพโสด สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,000 บาทข้ึนไป มาเท่ียวอําเภอปายเพื่อพักผอนหยอนใจ 
สวนใหญเดินทางมาเปนคร้ังแรกและมากับเพื่อน พาหนะท่ีชาวไทยใชเดินทางมาเที่ยวคือรถยนต
สวนตัว สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใชยานพาหนะรถโดยสารประจําทาง  นักทองเท่ียวสวน
ใหญเขาพักท่ีเกสตเฮาส  ระยะเวลาพักประมาณ 2-3 วัน  แหลงทองเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวมากท่ีสุด
คือ น้ําตกหมอกแปงและกองแลน(ปายแคนยอน)  
        สําหรับนักทองเ ท่ียวชาวไทยมีความเห็นวาปจจัย ท่ีมีผลตอการทองเ ท่ียวอําเภอปาย                       
มากท่ีสุดคือ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความชื่นชอบในธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  รองลงมา คือ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน และความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของ
สถานท่ีทองเท่ียว ตามลําดับ สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีความเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ทองเท่ียวอําเภอปายมากท่ีสุดคือ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงความช่ืนชอบใน
ธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินของอําเภอปาย รองลงมาคือ ความหลากหลายและมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวของสถานท่ีทองเท่ียว และดานการใหบริการของกิจการและพนักงานในธุรกิจทองเท่ียว 
ตามลําดับ นอกจากนี้ในการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมี
ความพอใจดานอัธยาศัยของคนในทองถ่ินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความหลากหลายและมี
เอกลักษณเฉพาะตัวของสถานท่ีทองเท่ียว และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตามลําดับ  
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สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความพึงพอใจดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด  
รองลงมา คือดานอัธยาศัยของคนในทองถ่ินและดานการใหบริการของรานอาหาร ตามลําดับ 
 
        สุเนตรา   วงษพันธุ (2550)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการมาเท่ียว                 
ชมสวนสัตวเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มาเท่ียว
ชมสวนสัตวเชียงใหมรวมถึงปจจัยท่ีมีผลตอการมาเท่ียวชมสวนสัตวเชียงใหมและทําการประเมิน
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับการเขาชมสวนสัตว เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยกลุม
ตัวอยางไดแกนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวชมสวนสัตวเชียงใหม จํานวน 300 ตัวอยาง ดวยวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ  ในการศึกษาดานพฤติกรรมจะใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห ใน
ดานปจจัยโดยใชการทดสอบไคสแควร ในการวิเคราะหและการประเมินมูลคาความเต็มใจใชจาย  
โดยวิธี Contingent Valuation Method (CVM)   ในการวิเคราะห  ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียว
สวนใหญเปนเพศชาย อายุไมเกิน 30 ป มีสถานภาพโสด มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน วัตถุประสงคสวนใหญในการ
มาเท่ียวสวนสัตวเพื่อพักผอนหยอนใจและมาเพื่อชมหมีแพนดา ซ่ึงสวนใหญเดินทางมากับ
ครอบครัวและญาติ โดยนํารถยนตสวนตัวมาเอง  ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาเท่ียวชมมาก
ท่ีสุดคือการจัดกิจกรรมของสวนสัตว  ซ่ึงส่ือท่ีจะสามารถเผยแพรขาวสารของสวนสัตวไดมากท่ีสุด
คือ ทางโทรทัศน  
 
        ดวงกมล   เจริญกุศล (2553) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมาทองเท่ียวและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเท่ียวจังหวัดเชียงราย รวมถึงคาใชจายของนักทองเท่ียว  โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียว  จํานวน  400  ราย  การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติพรรณนาการใหน้ําหนักความสําคัญแบบไลเคิทสเกลและการวิเคราะหคาใชจายโดย
ใชวิธีการจําแนกพหุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 38 ป เปน
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน             ไมเกิน 25,000 บาท  มีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ  ปจจัยที่มีผลตอการเดินทางมา
ทองเท่ียวคือส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียว อันดังสอง คือ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และอันดับสาม คือ คาใชจายในการทองเท่ียวสอดคลองเหมาะสมกับงบประมาณ ซ่ึงกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักในการทองเท่ียว เพื่อการพักผอน และเคยเดินทางมาเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมมากกวา 2 คร้ังข้ึนไป และจัดการมาเท่ียวดวยตนเอง  แหลงทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบคือ 
ตลาดสินคาชายแดนท่ีอําเภอแมสาย  ระยะเวลาในการทองเท่ียวประมาณ 2-3วัน โดยสวนใหญเขา
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พักที่โรงแรมและเม่ือวิเคราะหคาใชจายของกลุมตัวอยางโดยการจําแนกพหุ พบวา ตัวแปรท้ังหมด 7 
ตัว  คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และภูมิลําเนา  ซ่ึง
มีอิทธิพลตอคาใชจายของนักทองเท่ียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาใชจายตอคนตอวันของ
นักทองเท่ียว เทากับ 1,249.53 บาท  และคาใชจายสูงท่ีสุดคือวันละ 3,607 บาทตอคน  เปน
นักทองเท่ียวชาย   สถานภาพสมรส  มีอายุ 41 ปข้ึนไป  การศึกษาระดับปริญญาตรี  เปนพนักงาน
หรือลูกจางบริษัทเอกชน  มีรายไดตั้งแต 40,001 บาทข้ึนไป  มีภูมิลําเนามาจากกรุงเทพฯ และภาค
กลาง 
 


