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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทาง
กลบัมาเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง ซ่ึงไดท้  าการสุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในส่วนการวิเคราะห์
ขอ้มูลได้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์แบบจ าลองไบ
วาริเอจโพรบิท (Bivariate Probit Model) 

จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายุอยูใ่นช่วง 
21–30 ปี มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดัล าปาง วตัถุประสงคห์ลกัใน
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหย่อนใจ แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวคือ เพื่อน/
คนรู้จกั ส่วนใหญ่พกัรีสอร์ท บุคคลท่ีร่วมเดินทางดว้ยคือเพื่อน ใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทาง 
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว 1-2 คร้ัง ใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียว 1 วนั มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว
ต ่ากวา่ 1,000 บาท ส่วนใหญ่พึงพอใจในการท่องเท่ียว และจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
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ผลการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท พบวา่การทดสอบค่า rho=0.732 หมายความ
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเท่ียวซ ้ าของกลุ่มตัวอย่างนั้ นมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ ณ ระดบั
นัยส าคญั 0.05 ในกรณีตวัเลือกคือ ความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านบุคลากร กรณีตวัเลือกคือ การเดินทางกลับมาเท่ียวซ ้ า ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
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ABSTRACT 

The objective of this research is study relationship between a satisfaction and return visit 
again of Thai traveler at Chaeson National Park, Lampang Province. The data was collected 400 
samples by using questionnaire. The data analysis was applied descriptive statistics and Bivariate 
Probit model.  

The result shows that most Thai traveler was females more than males ;except ages 21 - 30 
years old, most of them were married, bachelor’s degree, student, average income is 10,000฿ , and 
domicile in Lampang province. The main propose of travel is recreation. The source of finding 
attractions is friend. The accommodation is resorts. A person that traveling with is a friend. A trip is 
travel via personal car. A frequency of travel is 1-2 time. Duration of the trip is 1 day. The expend 
on trip not more than 1000฿. The most of traveler are satisfaction and return visit again.  

The analysis with Bivariate Probit model is study Independent variables which affect to 
satisfaction and return visit again of traveler. The test of rho=0.732 that means satisfaction and 
return visit again of traveler have high relationship in the same direction significantly. And factor 
affect relationship at Significant level 0.05 In case of satisfaction are expend on trip, placement-
channel of distribution and personal factor, case of return visit again of traveler are expend on trip 
and less than a Bachelor’s degree. 


