
 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
สาํหรับการคน้ควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว

ในการท่องเท่ียวใน อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
 ทฤษฎแีละแนวคดิ 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดก้ล่าวไวว้่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น

การคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมของเขา คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดจดักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงคาํถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
คือ 6Ws และ 1H ไดแ้ก่ 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึง
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2. ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชบ้ริการอะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามท่ีทาํ
ใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Object) หรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งการ 
(Product or Service) 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือหรือใชบ้ริการ (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือ
ทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือสนองความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายและดา้นจิตใจซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยั
เฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ (Who participates in buying?) 
เป็นคาํถามท่ีทราบถึงบทบาทขององคก์าร (Organizations) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชบ้ริการเม่ือใด (When dose the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือ
ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) ช่วงเดือนใดของปี เทศกาล โอกาสพิเศษ วนัหยดุ เวลาวา่ง 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชบ้ริการท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือ 
ทราบถึงแหล่งหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ 
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7. ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชบ้ริการอยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือ
ทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations or buying process) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้
ปัญหาหรือความตอ้งการ การคน้หาหรือความตอ้งการ การประเมินผลพฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือ
และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว ในการตัดสินใจท่องเทีย่ว 
การศึกษาถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียว  ก็เพื่อใหอุ้ตสาหกรรม

การท่องเท่ียวสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความพอใจ  ซ่ึงพฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียว  หมายถึงปฏิกิริยาของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กับการได้รับหรือการใช้บริการทางการท่องเท่ียว  รวมทั้ งกระบวนการต่างๆ ในการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวซ่ึงพอจะระบุถึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียวว่ามีขั้นตอน
สาํคญัอยู ่9 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ีคือ (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 2548) 

ขั้นตอนท่ี 1 การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว (Tourism Promotion)  เป็นการอาํนวย
ข่าวสารขอ้มูลการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย  โดยผ่านส่ือต่างๆ และหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํให้นักท่องเท่ียวไดรั้บข่าวสารการท่องเท่ียวเหล่านั้น  เช่น จากหนังสือพิมพ ์ จาก
นิตยสาร  จากองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว  จากบริษทันาํเท่ียว จากญาติมิตร  เป็นตน้  ขอ้มูล
ทางการท่องเท่ียวอาจเป็นข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว  วฒันธรรม  ประวติัศาสตร์  สภาพ
ภูมิศาสตร์  ท่ีพกั  คมนาคม  ความปลอดภยั 

ขั้นตอนท่ี 2  ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน  (Need)  เม่ือนกัท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวแลว้  กจ็ะก่อเกิดความตอ้งการท่องเท่ียวข้ึนภายในจิตใจของ
นักท่องเท่ียวแต่ละคน  ทั้งน้ีนักท่องเท่ียวตอ้งการส่งเสริมส่ิงท่ีขาดไปหรือเพิ่มรสชาติให้กบัชีวิต  
เช่น เกิดความเบ่ือหน่ายอยากเปล่ียนบรรยากาศตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวให้ไดเ้ห็นส่ิงใหม่ๆ เพื่อ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ เป็นตน้  โดยปกติแลว้นกัท่องเท่ียวส่วนมากตอ้งการไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ  ค่าครองชีพถูก  การให้บริการไดม้าตรฐาน มีความสะดวกสบายและปลอดภยัในการ
ท่องเท่ียว 

ขั้นตอนท่ี 3  ส่ิงจูงใจสําหรับนักท่องเท่ียว (Motivation)  เป็นแรงกระตุน้ให้อยาก
ท่องเท่ียว  ซ่ึงเกิดจากปัจจยั 2 ประการ  คือ  Push Factor เป็นสภาพเง่ือนไขมากระตุน้ผลกัดนัใหเ้กิด
ความตอ้งการหลีกหนีความจาํเจซํ้ าซากในชีวิตประจาํวนัเพื่อไปท่องเท่ียว และ Pull Factor เป็น
สภาพเง่ือนไขท่ีดึงดูดให้ไปชมแหล่งท่องเท่ียวหรือร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวซ่ึงอาจแบ่ง
ส่ิงจูงใจออกเป็น 4 ประเภทคือ 
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(1)  ส่ิงจูงใจทางดา้นกายภาพ (Physical Motivation)  เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการพกัผ่อนทางร่างกายและจิตใจให้สดช่ืน  รักษาบาํรุงสุขภาพ เช่น การอาบนํ้ าแร่  การร่วม
กิจกรรมกีฬา เป็นตน้ 

(2)  ส่ิงจูงใจทางดา้นวฒันธรรม (Culture Motivation)  เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการอยากรู้จักวฒันธรรมของประเทศท่ีไม่เคยรู้จักมาก่อน  รวมทั้ งการดาํเนินชีวิต ศิลปะ 
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ และเทศกาลต่างๆ 

(3)  ส่ิงจูงใจทางดา้นส่วนตวั (Personal Motivation)  เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการส่วนตวั  เช่น การเดินทางไปเยีย่มญาติมิตร  การไปจาริกแสวงบุญ เป็นตน้ 

(4)  ส่ิงจูงใจดา้นสถานภาพและช่ือเสียง  (Prestige and Status Motivation)  เป็นแรง
กระตุน้ท่ีเกิดจากความตอ้งการพฒันายกระดบัตวัเองให้สูงข้ึนและสร้างช่ือเสียง เช่น การเขา้ร่วม
ประชุม  การศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจของนักท่องเท่ียว (Decision Making)  นับว่าเป็นอง
ประกอบท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวมาก  เม่ือผูป้ระสงคเ์ดินทางจากการท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูล
ทางการท่องเท่ียวแลว้เกิดความตอ้งการอยากท่องเท่ียวข้ึน  อีกทั้งแรงกระตุน้จากส่ิงจูงใจจะทาํให้
เกิดภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว (Tourist Image)  ของแต่ละทอ้งถ่ินข้ึน  เพื่อประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจว่าจะไปท่องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุด  โดยคาํนึงถึงการประหยดัปลอดภยั  สะดวกสบาย  และ
ความอภิรมยม์ากท่ีสุดเป็นเกณฑ ์ ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสถานท่ีท่องเท่ียวอาจปรากฏทั้ง
ในลกัษณะบวกหรือลบก็ได ้ เช่น ประเทศยุโรปมีความปลอดภยัสูง  แต่ค่าใชจ่้ายสูงตามไปดว้ย  
ประเทศสังคมนิยมมีเง่ือนไขเขา้ประเทศยุ่งยาก เป็นตน้  จากการสาํรวจปัจจยัในการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวมี 8  ประการตามลาํดบัความสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  จะไปท่องเท่ียวท่ีไหน 
(2)  จะไปท่องเท่ียวเม่ือไหร่ 
(3)  จะไปท่องเท่ียวโดยทางใด (บก เรือ อากาศ) 
(4)  จะไปท่องเท่ียวกบัใคร 
(5)  จะไปท่องเท่ียวนานเท่าไหร่ 
(6)  จะไปท่องเท่ียวเพื่อชมอะไร 
(7)  จะไปพกัแรมในสถานท่ีประเภทไหน 
(8)  จะไปท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีก่ีวนั 

 ขั้นตอนท่ี 5  การวางแผนค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว (Planning for Expenditure)  โดยปกติเม่ือ
ตดัสินใจจะไปสถานท่ีท่องเท่ียวใด  ก็จะตอ้งศึกษาค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  ยิ่งถา้ไปท่องเท่ียว
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ต่างประเทศจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมากก็ตอ้งเตรียมเงินเก็บไวจึ้งตอ้งมีการวางแผนก่อน  
1-2 ปี  ในการวางแผนค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  จะตอ้งวางแผนค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนใน
การท่องเท่ียวสถานท่ีนั้นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าใชจ่้าย 
ซ้ือของท่ีระลึก เป็นตน้ 
 ขั้นตอนท่ี 6  การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เม่ือตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีแน่นอนและมีการวางแผนค่าใชจ่้ายเสร็จหมดแลว้  ในขั้นน้ีผูเ้ดินทางจะตอ้งเตรียมตวัใน
เร่ืองการจองตัว๋พาหนะในการเดินทาง  การจองรายการท่องเท่ียว  การยืนยนั  การเดินทาง  จดัทาํ
เอกสารการเดินทาง  เช่น  หนังสือเดินทาง (Passport)  การอนุญาตเขา้ประเทศ (Visa)  เป็นตน้  
นอกจากนั้นยงัตอ้งเตรียมเส้ือผา้และของใชจ้าํเป็นในระหว่างการเดินทาง  การแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  ตลอดจนการเตรียมการเร่ืองสุขภาพ  และภารกิจส่วนตวั 
 ขั้นตอนท่ี 7  การเดินทางท่องเท่ียว (Travel)  เป็นการเดินทางออกจากบา้นเพ่ือท่องเท่ียว
จนกระทัง่ท่องเท่ียวเสร็จแลว้เดินทางกลบัถึงบา้น  โดยจะมีการประเมินผลการท่องเท่ียวเป็นระยะๆ 
ตามประสบการท่ีไดรั้บเร่ิมตั้งแต่ยานพาหนะท่ีนาํเขา้ไปสู่จุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเท่ียว
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนท่ีพกั อาหารการกิน  และอ่ืนๆ เพื่อประเมินผลการเดินทางท่องเท่ียว
คร้ังน้ีว่าเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเดินทางในคร้ังต่อไป  หรือ
อาจจะบอกต่อให้บุคคลอ่ืนเดินทางมาท่องเท่ียวในสถานท่ีแห่งน้ี  หรือบอกต่อบุคคลอ่ืนไม่ให้มา
สถานท่ีเท่ียวแห่งน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 8  ประสบการณ์การท่องเท่ียว  เม่ือนกัท่องเท่ียวไดมี้การประเมินผลการเดินทาง  
อาจเป็นสถานท่ี  สภาพแวดล้อม  ผูค้น  การบริการ  ส่ิงอาํนวยความสะดวก  ก็จะได้ผลของ
ประสบการณ์การท่องเท่ียว  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 
 (1)  มีความพึงพอใจ  เป็นประสบการณ์ทางบวก (Positive)  ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับหรือ
สัมผสัส่ิงต่างๆ ในขณะท่ีเดินทางท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี  คน  สภาพแวดลอ้ม  การบริการ  
และส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวปรากฏผลการประเมินวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ 
 (2)  ไม่มีความพึงพอใจ  เป็นประสบการณ์ทางลบ (Negative)  ท่ีนักท่องเท่ียวไดรั้บหรือ
สัมผสัส่ิงต่างๆ ในขณะท่ีเดินทางท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี  คน  สภาพแวดลอ้ม  การบริการ  
และส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวปรากฏผลการประเมินว่านักท่องเท่ียวไม่มีความ 
พึงพอใจ 

ขั้นตอนท่ี 9  ทศันคติของนกัท่องเท่ียว  เม่ือนกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียวแลว้  กจ็ะเกิดทศันคติจากการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  ถา้หากนกัท่องเท่ียวไดร้บความพึงพอใจ  ก็
จะมีทศันคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  และอาจทาํใหเ้ขากลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
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แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
    อดุลย ์  จาตุรงคกุล (2543) กล่าวถึงแนวคิดของ Phillip Kotler ท่ีกล่าวถึง 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสาํคญัมีอยู ่7 P’s โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีนาํเสนอแก่ตลาดเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน ผลิตภณัฑห์รือบริการจะใชก้บั
ธุรกิจประเภทท่ีมีการใหบ้ริการ เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม เป็นตน้ ธุรกิจ
เหล่าน้ีจะให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาขอรับบริการ ซ่ึงแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั
ประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ผลิตภณัฑบ์ริการคือ การใหบ้ริการอาหารท่ีใชว้สัดุในการ
ปรุงท่ีมีคุณภาพ รสชาติดีและจดัแต่งภาชนะท่ีใส่อาหารใหมี้สีสัน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารบริการมี
คุณค่ามากข้ึน 

2. ราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนกบั
ผลิตภณัฑห์รือบริการ ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิตหรือการใหบ้ริการ ค่าจา้งแรงงาน การใช้
ความคิดการสร้างสรรคน์วตักรรม จาํนวนการผลิต ความยากง่ายในการจดัหาวตัถุดิบ และ
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการดว้ย ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะนาํมาคาํนวณตน้ทุน แลว้กาํหนดราคาท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเพื่อแลกกบัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกระบวนการทาํงานท่ีจะทาํให้สินคา้และ
บริการไปสู่ผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและมี
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีตํ่า ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีหลายรูปแบบเช่น การติดต่อทางโทรศพัท ์
การติดต่อ ณ สถานท่ีท่ีผูค้นนิยม การติดต่อโดยไม่จาํกดัเวลา 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีจูงใจให้
ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเพ่ือให้แน่ใจว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของ
สินคา้ท่ีเสนอขายเป็นความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
การส่งเสริมการตลาดควรประกอบไปดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการลด แลก แจก 
แถม 

5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการใหบ้ริการในแต่ละ
ธุรกิจตั้งแต่เร่ิมตน้จนการให้บริการส้ินสุด เป็นการเลือกสรรบุคคลท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ตาม
วฒันธรรมและนโยบายขององคก์ร เพื่อทาํให้เกิดความแตกต่างในการบริการท่ีก่อให้เกิดความ 
พึงพอใจของลูกคา้ 
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6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงใหเ้ห็นคุณค่าของบริการ
โดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้ เพื่อให้ลูกคา้เห็นคุณค่าของการบริการ เช่น การมีสถานท่ี
ใหญ่โตสะอาด ร่มร่ืน มีการจดัสถานท่ีใหมี้บรรยากาศท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) เป็นวิธีการดาํเนินงานขององคก์รเพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ตามกลยุทธ์ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นวิธีการจดัการของแต่ละ
องคก์รเพื่อใหเ้กิดการบริการตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ และทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จตุภัทร เบีย้วบรรจง (2553) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย และมีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 
1 คืน ช่วงอายรุะหวา่ง 25-34 ปี และใชส้ถิติพรรณาและการใหน้ํ้ าหนกัความสาํคญัแบบเรทต้ิงสเกล
จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มีรายได้เฉล่ียมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อท่องเท่ียว/พกัผ่อน 
ตอ้งการเยี่ยมชมความเป็นอยู่และวฒันธรรม สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมไปเท่ียวชม ได้แก่ ถนน
นิมมานเหมินทร์ มีการใชบ้ริการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจาํนวน 3 คืน โดยนิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่โดยรถยนตส่์วนตวั ซ่ึงไดรั้บขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวจากคาํชกัชวนจากเพ่ือนหรือญาติ นิยมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง จาํนวนผูร่้วม
เดินทาง 2 คน ร่วมเดินทางมากบักลุ่มเพื่อนสนิท มีการวางแผนการเดินทางมาอย่างดี มีการจองท่ี
พกัและพาหนะมาล่วงหนา้ ค่าใชจ่้ายรวมเฉล่ียต่อคน ต่อวนั เท่ากบั 1,001-1,500 บาท ค่าท่ีพกัต่อวนั
ตํ่ากว่า 500 บาท ต่ออาหารและเคร่ืองด่ืมต่อวนัตํ่ากว่า 500 บาท ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกต่อวนัตํ่า
กว่า 500 บาท และเคยมาเท่ียวชียงใหม่ก่อนหนา้น้ีมากกว่า 5 คร้ัง กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียวในระดบัมาก  

มาลินี ป่ินแก้ว (2552)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวและพฤติกรรม
การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวท่ีกาํลงัเดินทาง
ท่องเท่ียว ณ ท่าอากาศยานจงัหวดัเชียงใหม่  สถานีขนส่งอาเขตจงัหวดัเชียงใหม่  และสถานีรถไฟ
จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี  
มีสถานสมรส  สาํเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี  เป็นขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  รายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว
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ภายในประเทศในภาพรวม อนัดบัหน่ึงคือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวมีความเหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู่  รองลงมาคือความตอ้งการหาประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียว  
การไดรั้บชกัชวนจากเพ่ือนหรือญาติ  ส่ิงดึงดูดใจจากแหล่งท่องเท่ียว  ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของแหล่งท่องเท่ียว  ส่ิงอาํนวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว และการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว
จาํแนกตามเพศและอาชีพ พบว่าเพศชายและผูมี้อาชีพท่ีมีรายไดป้ระจาํมีความเห็นว่าความตอ้งการ
หาประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียว  มีผลมากท่ีสุด  แต่เพศหญิงและผูท่ี้มีรายได้ไม่ประจาํมี
ความเห็นว่า  ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู่  มีผลมาก
ท่ีสุด  เพื่อพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวจาํแนกตามรายไดแ้ลว้ พบว่าผูท่ี้มีรายได้
ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป มีความเห็นว่าการท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามตามธรรมชาติและ
ความปลอดภยัในชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีผลมากท่ีสุด 
 พฤติกรรมในการท่องเท่ียวภายในประเทศ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  มีวตัถุประสงค์
หลกัในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น  โดยไดรั้บคาํแนะนาํเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว  จาก
เพื่อนหรือคนรู้จกั  ใชร้ถส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทาง  ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางร่วมกบัญาติพี่
นอ้ง  สถานท่ีพกัแรมคือโรงแรม  ระยะเวลาในการท่องเท่ียวเฉล่ียคือ 3 วนั  มีการจดัการท่องเท่ียว
ดว้ยตนเอง  นกัท่องเท่ียวท่ีจดัการท่องเท่ียวดว้ยตนเองมีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 3,937.46 บาทต่อคน  โดย
ส่วนใหญ่เป็นค่าพาหนะเดินทาง  ส่วนนกัเดินทางกบับริษทันาํเท่ียว  มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว
เท่ากบั 4,675.63 บาทต่อคน โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทันาํเท่ียว 

จรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน 
ความสวยงามและมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัย่อยคือ ความ
สวยงาม/น่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว และความเป็นธรรมชาติของ
แหล่งท่องเท่ียว โดยเพศหญิงใหค้วามสาํคญัมากกวา่เพศชายต่อปัจจยัดา้นความสวยงามและความมี
ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว และความเหมาะสมของโปรแกรมท่องเท่ียวกบัระยะเวลาและค่าใชจ่้าย
ผูมี้รายไดสู้งให้ความสาํคญัปัจจยัดา้นความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทางมากกว่าผูมี้รายได้
นอ้ย และในการเดินทางท่องเท่ียวในภาคเหนือผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม
การท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด นอกจากน้ีปัญหาท่ี
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พบไดแ้ก่ ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว และสภาพภูมิทศัน์ในแหล่ง
ท่องเท่ียวไม่เป็นระเบียบสวยงาม 
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นัฐพงศ์ คุมา (2549)  ไดศึ้กษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวอาํเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวปาย เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นคร้ังแรกและมากบัเพื่อน ยานพาหนะท่ี นักท่องเท่ียวชาวไทยใช้
เดินทางมาเท่ียวคือรถยนตส่์วนตวัและยานพาหนะท่ีนกัท่องเท่ียวชาว ต่างประเทศใชเ้ดินทางมา
เท่ียวคือรถโดยสารประจาํทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เขา้พกัท่ีเกสตเ์ฮา้ส์ โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทย
มีระยะเวลาพาํนกัเฉล่ียประมาณ 2–3 วนั และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีระยะเวลาพาํนกัเฉล่ีย
มากกว่า 7 วนั แหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวมากท่ีสุดคือนํ้ าตกหมอแปง และกองแลน (ปาย
แคนยอน) 


