
 

8 

บทที่ 2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 อุปสงค์การท่องเที่ยว  
 อุปสงคก์ารท่องเที่ยว (tourism demand) คือ ความตอ้งการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปซ้ือ

สินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวยงัสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางโดยนักท่องเที่ยวตอ้งมี
ความตอ้งการ มีอ านาจซ้ือ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวที่ก  าหนด ณ 
เวลานั้นๆ ปริมาณสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวที่เพิม่ขึ้นหรือลดลงหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของอุปสงคก์ารท่องเที่ยว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2550: 19) ความส าคญัของอุปสงคก์ารท่องเที่ยวเป็น
ตวัผลกัดนัส าคญัที่ท  าให้เกิดการซ้ือขายสินคา้ทัว่ไป และสินคา้การท่องเที่ยวอยา่งอ่ืนๆ โดยเฉพาะธุรกิจ
ยอ่ยที่เป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษทัน าเที่ยว สายการบิน 
ช่วยเพิ่มการสร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีการขยายตวัมากขึ้น ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการก าหนดอุปสงคก์ารท่องเที่ยว
ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ (Crouch,1994) ไดแ้ก่ 

1.ปัจจยัผลกัดนั ไดแ้ก่ ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีการสร้างบา้นแปลงเมือง การมี
รายไดแ้ละระดบัวิถีชีวติความเป็นอยูดี่ขึ้น อาชีพและการมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น การพฒันาการทางดา้น
การคมนาคมขนส่ง และการส่ือสาร ตลอดจนการแลกเปล่ียนต่างๆในยคุโลกาภิวตัน์ 

2.ปัจจยัดึงดูด ไดแ้ก่ ความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ราคาการ
ท่องเที่ยว กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว ความปลอดภยั และส่ือมวลชน 

 

2.1.2 แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ตามหลกัจิตวทิยาสังคมความพงึพอใจจดัเป็นทศันคติที่ตอ้งผา่นกระบวนการรับรู้และตีความ

ของบุคคล นบัแต่ปี ค.ศ. 1935 มีหลกัการเบื้องตน้เก่ียวกบัการพฒันาทศันคติที่วา่ “ทศันคติเกิดจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์” หลกัการดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากนักวชิาการคนอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง 
และปัจจุบนันักจิตวิทยาต่างก็ยนืยนัว่า ประสาทสัมผสัทั้งห้าของมนุษย ์ไม่ไดถู้กกระตุน้จากสภาวะ
แวดล้อมภายนอกโดยล าพงั แต่ภูมิหลังและประสบการณ์ของมนุษยเ์องก็มีบทบาทส าคัญต่อการ
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กระตุน้ให้เกิดการรับรู้ และสร้างทศันคติเก่ียวกบัโลกภายนอกดว้ย กล่าวอีกนัยหน่ึง กระบวนการรับรู้
ตีความบุคคล ร่วมทั้งการพฒันาทศันคติของบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปตามภูมิหลงั และประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลเป็นส าคญั ด้วยเหตุน้ีบุคคลสองคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันและภายใตส้ถานการณ์
เหมือนกนัจึงมกัเกิดความเขา้ใจและเกิดทศันคติแตกต่างกนั ถา้บุคคลทั้งสองมีประสบการณ์และภูมิหลงั
สัง่สมมาแตกต่างกนัตั้งแต่ตน้ กล่าวไดว้่าการพฒันาของทศันคติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรูปของความพอใจ
หรือไม่พอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ยอ่มตอ้งอาศยัภูมิหลงัและประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการประเมินส่ิงที่
รับรู้นั้น  

ความพึงพอใจ  (satisfaction) เป็นทศันคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การที่เราจะ
ทราบว่าบุคคลหน่ึงมีความพงึพอใจหรือไม่ สามารถสงัเกตดว้ยการแสดงออกที่ค่อน ขา้งสลบัซบัซ้อน จึง
เป็นการยากที่วดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้มโดยการวดัความคิดเห็นของบุคคล
เหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกที่แทจ้ริง จึงสามารถวดัความพงึพอใจนั้น
ได้ Woman  (1973) (อ้างโดย ภนิดา ชัยปัญญา 2541:11) กล่าวถึงความพอใจว่าเป็นความรู้สึกที่ได้รับ
ความส าเร็จตามความมุ่งหวงั และความตอ้งการ Vroom (อา้งถึงใน ไพลิน เป็งอา้ย  2548:22) ไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีความคาดหวงัเรียกวา่ VIE Theory ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่ V มาจากค าว่า Valance หมายถึง
ความพึงพอใจ I มาจากค าว่าInstrumentality หมายถึงเคร่ืองมือที่น าไปสู่ความพึงพอใจ E มาจากค าว่า 
Expectancy หมายถึงความคาดหวงัภายในตวัของบุคคลนั้นๆ เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลนั้นจะ
ได้รับความพึงพอใจ โดยที่ความพึงพอใจนั้ น เป็นผลมาจากการที่บุคคลนั้ นๆ เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม หรอ เขา้ไปรับรู้แลว้เกิดความพอใจ 

2.1.3 แบบจ าลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยว 
 การศึกษาหรือพฒันาแบบจ าลองอุปสงคข์องการท่องเที่ยวมีความส าคญัต่อการก าหนดก าลงัการ
ผลิต ของอุตสาหกรรมหรือนโยบายการพฒันาอุปทานที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุปสงคข์ณะที่
การศึกษา ขนาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสามารถลดความไม่แน่นอนของอุปสงค์ของการ
ท่องเที่ยวได ้ นอกจากน้ีสามารถประยกุตใ์ช้การศึกษาอุปสงคป์ระเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ
ของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออ้มไดอี้กดว้ยที่ผ่านมานิยมศึกษาหรือวิเคราะห์อุปสงค์
ของการท่องเที่ยวในเชิงปริมาณ ที่เป็นการศึกษารูปแบบพฤติกรรมของอุปสงคท์ี่อธิบายดว้ยปัจจยัต่างๆ
ทางทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดรวมทั้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอุปสงคก์บัปัจจยัก าหนดต่างๆโดย
สามารถแสดงแบบจ าลองอุปสงคข์องการท่องเที่ยวโดยทัว่ไปไดด้งัน้ี 

D = ƒ(X1 , … , Xn , ε)        (2.1) 
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โดยที่ D คือ อุปสงคข์องการท่องเที่ยวเช่นจ านวนนกัท่องเที่ยวรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเป็นตน้ 

X1 , … , Xn  คือ ปัจจยัที่ก  าหนดอุปสงคเ์ช่นราคารายได ้ เป็นตน้ 

ε  คือ ตวัแปรเฟ้นสุ่ม 

โดยทัว่ไปแบ่งการศึกษาอุปสงคข์องการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1) การศึกษาอุปสงคข์องการท่องเที่ยวที่แทจ้ริง(actual tourism demand): เป็นการศึกษาโดยใช้

ขอ้มูลอุปสงคข์องการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจริงเช่นจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นตน้ ขอ้มูลที่ใชส่้วนใหญ่เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาและนิยมพฒันาแบบจ าลองอุปสงคเ์พื่อ
การพยากรณ์หรือเพื่อศึกษาในประเด็นต่างๆที่ส าคญัเช่นความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาหรือต่อรายได้
การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์วกิฤตเป็นตน้ 
  2) การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพ (potential tourism demand): เป็นการศึกษา
อุปสงคท์ี่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวการศึกษา
โอกาสในการกลบัมาเที่ยวซ ้ าของนักท่องเที่ยวเป็นตน้นอกจากน้ียงัสามารถศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้
วางแผนการท่องเที่ยวไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดท้่องเที่ยวตามแผนที่วางไวก้ารศึกษาตามแนวทางน้ีสามารถใช้
อธิบายพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลภายใตต้วัแปรทาง
สงัคมและเศรษฐกิจของนกัท่องเที่ยวรวมทั้งตวัแปรคุณภาพและสภาพแวดลอ้มต่างของแหล่งท่องเที่ยว 

ส าหรับการวเิคราะห์อุปสงคข์องการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
  2.1) การวิเคราะห์ในระดับบุคคล (individual): เป็นการศึกษาหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นกัท่องเที่ยวในระดบัตวับุคคลเช่นการวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวการวเิคราะห์จ านวนเงินหรือ
จ านวนวนั ที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยวเป็นตน้ การวิเคราะห์ในระดบัน้ีส่วนใหญ่จะใชข้อ้มูลจาก
การสมัภาษณ์ นกัท่องเที่ยวที่เป็นขอ้มูลภาคตดัขวาง (crosssection data) 

2.2) การวเิคราะห์ในภาพรวม (aggregate): เป็นการศึกษาหรือวเิคราะห์อุปสงคข์องการท่องเที่ยว
ในภาพรวมทั้งในระดบัประเทศหรือภูมิภาคเช่นการวิเคราะห์อุปสงคข์องนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาท่องเที่ยวไทยเป็นตน้การวิเคราะห์ในระดับน้ีส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาและนิยมพฒันา
แบบจ าลองอุปสงคข์องการท่องเที่ยวรวม (aggregate demand models) ส าหรับใชพ้ยากรณ์และ/หรือเพื่อ
ทราบค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคท์ี่มีต่อราคาและรายไดใ้นระดบัประเทศส่วนรูปแบบของอุปสงคข์อง
การท่องเที่ยวแบ่งออกไดเ้ป็น2รูปแบบคือ1)รูปแบบที่มีหน่วยเป็นจ านวน (Volume) คืออุปสงคข์องการ
ท่องเที่ยวที่มีหน่วยวดัเป็นจ านวนเช่นจ านวนนกัท่องเที่ยวจ านวนวนัพกัจ านวนคร้ังที่เดินทางมาท่องเที่ยว
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ในแต่ละปีเป็นตน้ 2)รูปแบบที่มีหน่วยเป็นเงิน(monetary) คืออุปสงคข์องการท่องเที่ยวที่มีหน่วยวดัเป็น
หน่วย ของเงินตราเช่นรายไดจ้ากการท่องเที่ยวค่าใช่จ่ายของนกัท่องเที่ยวเป็นตน้ 

จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ก่อนการศึกษาหรือวเิคราะห์อุปสงคข์องการท่องเที่ยวจะตอ้งพยายามตอบค าถาม
เบื้องตน้ว่าจะศึกษาอุปสงคข์องการท่องเที่ยวประเภทใด ในลกัษณะใดและรูปแบบใดเน่ืองจากส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีมีความส าคญัต่อการเลือกแบบจ าลองและวิธีที่ใชศึ้กษาแบบจ าลองที่นิยมใชว้ิเคราะห์อุปสงคข์อง
การท่องเที่ยวที่ส าคัญ3แบบจ าลองคือแบบจ าลองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (tourist expenditure 
models) แบบจ าลองการเลือกแหล่งท่องเที่ยว (destination choice models) และแบบจ าลองอุปสงคข์อง
การท่องเที่ยวรวม (aggregate demand models) 

1) แบบจ าลองการใชจ่้ายของนักท่องเที่ยว (tourist expenditure models) การศึกษาการใชจ่้ายของ
นกัท่องเที่ยว (tourist expenditure) มีการศึกษาหลายรูปแบบ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 1.1) การศึกษาประเภทและองคป์ระกอบของการใชจ่้ายของนกัท่องเที่ยว:เป็นการศึกษาเพือ่ทราบ
ประเภทและรายละเอียดของการใชจ่้ายของนักท่องเที่ยววา่มีการใชจ่้ายในหมวดหมู่ใดมากนอ้ยแตกต่าง
กนัอยา่งไรโดยทัว่ไปจะแบ่งหมวดหมู่ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวออกเป็นค่าที่พกัค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมค่าซ้ือสินคา้และของที่ระลึกค่าใช้จ่ายเพื่อความบนัเทิงค่าบริการน าเที่ยวค่าพาหนะในการ
เดินทางและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
 1.2) การศึกษาปัจจยัที่ก  าหนดหรือมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายของนักท่องเที่ยว:เป็นการศึกษาเพื่อ
คน้หา ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดหรือมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยนิยมพฒันาแบบจ าลอง
หรือฟังก์ชันการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว(tourist expenditure function) บนทฤษฎีอุปสงค์ทางอ้อม 
(indirect demand) ที่ว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะขึ้นอยูก่ ับรายไดแ้ละปัจจยัก าหนดอ่ืนๆเช่นปัจจยั
ทางสังคมและเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวเป็นตน้ตวัอยา่งการศึกษาในกลุ่มน้ีเช่นการศึกษาการใชจ่้ายเพื่อ
การท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยโดยใชข้อ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เป็นตน้  

1.3) การศึกษาการใชจ่้ายของนักท่องเที่ยวภายใตคุ้ณลกัษณะที่แตกต่างกนัของนกัท่องเที่ยว: เป็น
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆเช่น เปรียบเทียบระหว่างเพศอาชีพระดับ
รายได้ภูมิภาคประเทศเป็นตน้รวมทั้งการคน้หานักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงสุดโดยประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือทางสถิติเช่น multiple classification analysis (MCA)เป็นตน้ตวัอย่างการศึกษาลักษณะน้ีเช่น
การศึกษา ของ อคัรพงศ ์อั้นทอง ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์และม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด (2549)ใช ้MCA วิเคราะห์
พฤติกรรมการใชจ่้ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยจ านวน 1,661 คนในปีพ.ศ. 
2548 พบวา่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อวนัประมาณ 4,294 บาท
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โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้จ่ายสูงสุดเป็นนักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้สูงกว่า 5,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปีเป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 35-44 ปีหรือมากกวา่60 ปี 
มีอาชีพ White-collar worker และเป็นนกัท่องเที่ยว จากอาเซียนหรือตะวนัออกกลางหรือเอเชียใตเ้ป็นตน้ 

1.4) การศึกษาการจดัสรรค่าใชจ่้ายส าหรับการท่องเที่ยวของครัวเรือน: เป็นการศึกษาเพือ่อธิบาย
การจดัสรรค่าใชจ่้ายส าหรับการท่องเที่ยวของครัวเรือนรวมทั้งการศึกษาเพื่อคน้หาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การจดัสรรค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยวของครัวเรือนการศึกษาตามแนวทางน้ีนิยมใช้แบบจ าลอง 
almost idea demand system (AIDS) ของ Deaton and Muellbauer (1980) เน่ืองจากเป็นแบบจ าลอง
ที่สามารถสะทอ้นอุปสงคท์างออ้ม (indirect demand) ของครัวเรือนที่มีต่อการท่องเที่ยวและท าให้ทราบ
ค่าความยดืหยุน่ของค่าใช้จ่ายที่แสดงถึงประเภทของสินคา้รวมทั้งความยดืหยุน่ของราคาโดยปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายส าหรับการท่องเที่ยวของครัวเรือนส่วนใหญ่พิจารณาจากรายไดปั้จจยัทางสงัคมและ
เศรษฐกิจของครัวเรือน 

2) แบบจ าลองการเลือกแหล่งท่องเที่ยว แบบจ าลองประเภทน้ีเหมาะส าหรับการศึกษาอุปสงคก์าร
ท่องเที่ยวในระดบับุคคลที่เป็นการศึกษาอุปสงคข์องการท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพการศึกษาตามแนวทางน้ีจะ
ท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวมากกวา่การวเิคราะห์ในภาพรวมที่เป็นการศึกษาอุป
สงคข์องการท่องเที่ยวที่แทจ้ริงเน่ืองจากการวิเคราะห์ตามแนวทางน้ีจะให้ความส าคญักบักระบวนการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ 1)การตัดสินใจท่องเที่ยว 2)การก าหนด
งบประมาณ 3)การก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการท่องเที่ยว 4)การก าหนดประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและ 
5)การตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว (Eugenio-Martin, 2003) 

3) แบบจ าลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวม แบบจ าลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวมเป็น
แบบจ าลองที่นิยมใชศึ้กษาอุปสงคข์องการท่องเที่ยวทั้งในระดบัจงัหวดัประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่เป็น
การพฒันาแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการพยากรณ์ ทั้งที่เป็นการพฒันาเพื่อให้ไดแ้บบจ าลองที่เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับขอ้มูลที่ใช้ (model fit) การพฒันาเพื่อทราบผลการพยากรณ์ในอนาคต (Ex ante forecast) 
และการพฒันาเพื่อทดสอบความแม่นย  า (accuracy) ของการพยากรณ์ (ex-post forecast) (ม่ิงสรรพ ์ขาว
สะอาดและคณะ, 2556) 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ฉันทัช วรรณถนอม (2544)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ใหน้ักท่องเที่ยวชาวไทยเลือก
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 2 ประการดงัน้ี เพื่อ ศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและศึกษาถึงแนวโน้มของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศคร้ังต่อไป กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 200 ราย การศึกษาจะใช้การรวบรวม
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ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอ้งการพกัผ่อน เป็นเหตุผลหลักและคิดว่าประเทศไทยมีจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยมีโทรทศัน์เป็นส่ือที่มีความส าคญัที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากน้ีปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศในล าดบัมาก 
คือ งบประมาณ ค่าครองชีพ ระยะเวลา การเตรียมของความพร้อม ระยะทาง ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ความปลอดภยัในชีวิตในชีวิตและทรัพยสิ์นและความพร้อมในการรองรับดา้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนปัจจยัสอดแทรกที่ส าคญัที่มีอิทธิพลในล าดับมากต่อการ
เบี่ยงเบนการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ใหห้ันมาเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ คือ อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ และการขอความร่วมมือปลูกจิตส านึกให้ไทยเที่ยวไทยจาก
ภาครัฐบาลและเอกชน แนวโน้มของนกัท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศคร้ังต่อไป พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ให้ความเห็นว่าจะยงัคงเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอีกคร้ัง เน่ืองจากเห็นว่า
ประเทศไทยมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประการส าคญั 

ภูมรินทร์ สร้อยสุวรรณ (2544) ท าการศึกษาผลของอตัราแลกเปล่ียนที่มีต่อการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติในประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน ซ่ึงศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและศึกษาความสัมพนัธใ์นระยะ
ยาวระหว่างค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกับการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน โดยท าการศึกษานักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่ น มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจกัร และออสเตรเลีย ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522-2542 โดยศึกษาในดา้น
อุปสงค์และอุปทาน มีสมมติฐาน คือ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในระยะยาวมีผลกระทบ
ในทางเดียวกันกบัการเปล่ียนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในระยะยาวมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัค่าใชจ่้ายของ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยผลจากการศึกษาโดยการทดสอบความน่ิง 
(stationary) ของข้อมูลด้วยวิธี Unit Root Test พบว่าข้อมูลแต่ละประเทศมีลักษณะน่ิงที่ระดับ first 
difference เม่ือน ามาทดสอบหาความสัมพนัธ์ (cointegration) ระหว่างตวัแปร พบว่าตัวแปรในแต่ละ
สมการมีความสมัพนัธก์นัในระยะยาวยกเวน้สมการอุปทานของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงผลจากการศึกษาตรง
กบัสมติฐานที่ตั้งไว ้คือการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในระยะยาวมีผลกระทบในทางเดียวกนักบั
การเปล่ียนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 
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ฉัตรสุดา อู้เฉ้ือง (2546)ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม  อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่วิธีการศึกษาได้จากการออกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวชม
โบราณสถานเวียงกุมกามจ านวน 300 ชุดในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ของเดือน
เมษายน 2546 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนาผลการศึกษาสรุปไดว้่า  นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวในโบราณสถานเวียงกุมกามจ านวน 300 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายรุะหวา่ง 
21-30 ปี ระดับการศึกษาจะอยูใ่นระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงานของเอกชน  และระดบัรายได้
ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 10,001-30,000 บาทต่อเดือน  ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้น  ส่วน
ใหญ่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกนัครอบครัวโดยเดินทางมาเป็นคร้ังแรกมากที่สุด  แหล่งขอ้มูลข่าวสารที่
ไดรั้บเก่ียวกบัโบราณสถานเวยีงกุมกามนั้นจะไดจ้ากค าบอกเล่าของเพือ่นและญาติ  สาเหตุที่มาท่องเที่ยว
เน่ืองจากตอ้งการทราบถึงประวติัทอ้งถ่ิน  และกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าฤดูกาลมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
เช่น ใน ฤดูฝนจะท าให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่สะดวก  ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาเที่ยวชม
โบราณสถานเวียงกุมกามแต่ละคร้ังจะน้อยกว่า 500 บาท ปัจจยัที่มีผลต่อการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้
ดงัน้ีคือ  ปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกามไดแ้ก่  ราคาค่าใชบ้ริการรถม้า 
150 บาทต่อคนต่อ1/2ชัว่โมง ราคาค่าใชบ้ริการมคัคุเทศก์ 200 ต่อคร้ัง และค่านัง่ชา้งเที่ยวชม 200 บาทต่อ
คนต่อคร้ังแต่มีผลน้อย ส่วนปัจจยัดา้นการคมนาคมนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย เห็นวา่ไม่มีผลมากต่อการ
ท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม  และปัจจยัดา้นสถานที่พกัผ่อน นักท่องเที่ยวชาวไทย  เห็นว่าความ
เพียงพอของสถานที่พกัผอ่น  ความใกลข้องสถานที่พกัผ่อนกบัโบราณสถาน  การมีบริการน ้ าด่ืมฟรีใน
สถานที่พกัผ่อน  ความสะอาดของห้องน ้ าในสถานที่พกัผ่อน  บรรยากาศของสถานที่พกัผ่อน  การ
ออกแบบของสถานที่พกัผอ่นและการเก็บเงินค่าบริการห้องน ้ าสาธารณะในสถานที่พกัผ่อนมีผลมากต่อ
การท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ส าหรับปัจจยัดา้นร้านอาหาร  นักท่องเที่ยวชาวไทย เห็นวา่ ความ
สะอาดของร้านอาหาร  รสชาติของอาหารที่มีจ  าหน่ายในโบราณสถานเวียงกุมกามนั้นมีผลมากต่อการ
ท่องเที่ยวโบราณสถานเวยีงกุมกาม  ส่วนปัจจยัดา้นบริการธุรกิจท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวชาวไทย เห็นว่า  
ความเพียงพอของบริการธุรกิจท่องเที่ยว  ไม่มีผลต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ส่วนการ
บริการของพนักงานขาย  และการออกแบบสถานบริการใหเ้ขา้กบัโบราณสถานเวยีงกุมกามมีผลน้อยต่อ
การท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม  และปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจ  นักท่องเที่ยวชาวไทย  เห็นวา่สถานที่
ท่องเที่ยวหรือตวัโบราณสถานเวียงกุมกาม  สภาพแวดล้อมหรือชุมชนรอบขา้ง  นั้นมีผลมากต่อการ
ท่องเที่ยวโบราณสถานแห่งน้ี ปัจจยัดา้นความสามารถในการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งรายไดน้ั้น  นกัท่องเที่ยว
ชาวไทย เห็นว่านโยบายของชุมชน  จงัหวดั  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  รวมถึงรัฐบาลมี
ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เวียงกุมกามเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญและมีผลมากต่อการท่องเที่ยว
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โบราณสถานเวียงกุมกาม ส าหรับปัจจยัดา้นของที่ระลึกนั้น  นักท่องเที่ยวชาวไทย เห็นว่า  รูปแบบและ
ราคาของผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกนั้นมีผลมากต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม  ปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยั  นักท่องเที่ยวชาวไทย เห็นวา่ความปลอดภยัของสถานที่พกัผอ่นและความปลอดภยัของอาหาร
มีผลมากต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม  ปัจจยัสุดทา้ยคือปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆเช่น ศูนยข์อ้มูลนักท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน  เห็นว่าความสะดวก รวดเร็ว  ความยาก
ง่ายในการเขา้ถึงการบริการหรือ การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ที่อ  านวยความสะดวกต่างๆ นั้นมีผลนอ้ยต่อ
การท่องเที่ยวโบราณสถานเวยีงกุมกาม 

สิทธิศักดิ์ ชุณหรุ่งโรจน์ (2546) ศึกษาเร่ืองอุปสงคก์ารท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย 
โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2544 ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยที่สุดและวิธีการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชิงซ้อนผลการศึกษาพบวา่อุปสงคก์ารท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสัญชาติเยอรมนัถูกก าหนดจาก
ปัจจยั คือ ราคาการท่องเที่ยวต่อวนัในประเทศไทย ราคาการท่องเที่ยวต่อวนัในประเทศมาเลเซีย รายได้
ต่อหวัของนกัท่องเที่ยว จ  านวนนกัท่องเที่ยวชาวเยอรมนั และการจดัปีเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ซ่ึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซียสามารถทดแทนกันได้และการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยไม่สามารถท าการแข่งขนัดา้นราคากบัประเทศมาเลเซียไดก้รณีนกัท่องเที่ยวสญัชาติญี่ปุ่ น อุป
สงคก์ารท่องเที่ยวถูกก าหนดจากปัจจยั คือ ราคาการท่องเที่ยวต่อวนัในประเทศไทยและรายไดต่้อหวัของ
นักท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซียไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกันและไม่
สามารถทดแทนกันได ้นอกจากน้ีอุปสงค์ปัจจยังบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติในการก าหนดอุปสงคข์องนกัท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม 
 

ตารางที่ 2.1 สรุปเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
ช่ือ เร่ือง วธิีการศึกษา ผลการศึกษา 

ฉนัทชั 
วรรณถนอม 
(2544) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจ 
ให้นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยเลือก
เดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศ 

รวบรวมขอ้มลู
จาก
แบบสอบถาม 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือตอ้งการพกัผ่อน 
เป็นเหตุผลหลักและคิดว่าประเทศไทยมีจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย โดยมีโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ นอกจากน้ี
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวภายในประเทศคือ 
งบประมาณ ค่าครองชีพ ระยะเวลา การเตรียมของความ
พร้อม ระยะทาง ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ ความ
ปลอดภยัในชีวิตในชีวิตและทรัพยสิ์นและความพร้อมใน
การรองรับดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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ตารางที่ 2.1 สรุปเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

ช่ือ เร่ือง วธิีการศึกษา ผลการศึกษา 

ภูมรินทร์ 
สร้อย
สุวรรณ 
(2544) 

อตัราแลกเปล่ียนและ
การท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติใน
ประเทศไทยโดย 

ใชข้อ้มลูอนุกรม
เวลารายปีตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2522-2542 

ผลจากการศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนในระยะยาวมีผลกระทบในทางเดียวกนักบั
การเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวและค่าใชจ่้ายของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย 

ฉตัรสุดา อู ้
เฉ้ือง 
(2546) 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการท่องเท่ียว
โบราณสถานเวียงกุม
กาม 

รวบรวมขอ้มลู
จาก
แบบสอบถาม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวสามารถสรุปได้ดังน้ีคือ  
ปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวโบราณสถาน
เวียงกุมกามไดแ้ก่  ราคาค่าใชบ้ริการรถมา้ ส่วนปัจจยั
ดา้นการคมนาคมนั้น นกัท่องเท่ียวชาวไทย เห็นว่าไม่มี
ผลมากต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเวียงกุมกาม  และ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีพกัผ่อน นักท่องเท่ียวชาวไทย  เห็น
ว่าความเพียงพอของสถานท่ีพกัผ่อน  ความใกล้ของ
สถานท่ีพกัผ่อนกับโบราณสถาน  ส าหรับปัจจัยด้าน
ร้านอาหาร  นกัท่องเท่ียวชาวไทย เห็นว่า ความสะอาด
ของร้านอาหาร  รสชาติของอาหารท่ีมีจ  าหน่ายใน
โบราณสถานเวียงกุมกามนั้นมีผลมากต่อการท่องเท่ียว
โบราณสถานเวียงกุมกาม  ส่วนปัจจยัดา้นบริการธุรกิจ
ท่องเท่ียว  นกัท่องเท่ียวชาวไทย เห็นว่า  ความเพียงพอ
ของบริการธุรกิจท่องเท่ียว  ไม่มีผลต่อการท่องเท่ียว
โบราณสถานเวียงกุมกาม  

สิทธิศกัด์ิ 
ชุณหรุ่ง
โรจน์ 
(2546) 

อุปสงคก์ารท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติในประเทศไทย 

ขอ้มลูทุติยภูมิราย
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2530-2544 

ผลการศึกษาด้วยวิธีก  าลังสองน้อยท่ีสุดและวิธีการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อนพบว่าอุปสงค์การ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสัญชาติเยอรมนัถูกก าหนด
จากปัจจยั คือ ราคาการท่องเท่ียวต่อวนัในประเทศไทย 
ราคาการท่องเท่ียวต่อวนัในประเทศมาเลเซีย รายไดต่้อ
หัวของนักท่องเท่ียว จ านวนนักท่องเท่ียวชาวเยอรมนั 
และการจดัปีเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย  
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ตารางที่ 2.1 สรุปเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ช่ือ เร่ือง วธิีการศึกษา ผลการศึกษา 

   ซ่ึงการท่องเท่ียวในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย
สามารถทดแทนกันได้และการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยไม่สามารถท าการแข่งขันด้านราคากับประเทศ
มาเลเซียไดก้รณีนักท่องเท่ียวสัญชาติญ่ีปุ่น อุปสงค์การ
ท่องเท่ียวถูกก าหนดจากปัจจยั คือ ราคาการท่องเท่ียวต่อ
วนัในประเทศไทยและรายได้ต่อหัวของนักท่องเท่ียว
โดยการท่องเท่ียวในประเทศไทยและในประเทศ
มาเลเซียไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกันและไม่สามารถทดแทน
กนัได ้นอกจากน้ีอุปสงค์ปัจจยังบประมาณส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในต่างประเทศไม่มีนัยส าคญัทางสถิติในการ
ก าหนดอุปสงคข์องนกัท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่ม 
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