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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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวในระดบันานาชาติ 
เน่ืองจากมีทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและหลากหลายกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคทัว่
ประเทศ ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความเป็นชาติท่ีสั่งสมวฒันธรรมมาอย่าง
ยาวนาน แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีสะท้อนถึงความศรัทธาในศาสนาของประชาชน และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีทรัพยากรอนัล ้ าค่าทั้ง หาดทราย เกาะแก่ง น ้ าตก ถ ้ า ล าธาร ภูเขา ผืนป่า 
รวมถึงส่ิงมีชีวิตนานาชนิด แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) นอกจากน้ีแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละแห่งยงัมีเอกลกัษณ์ท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค สามารถพฒันาส่งเสริมเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวได ้และประเทศไทย
ยงัมีความพร้อมดา้นต่างๆท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งภาครัฐบาลยงัให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการเติบโต
อยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืน ส่งผลให้แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและมีศกัยภาพ
สามารถแข่งขนักบัประเทศต่างๆทัว่โลก จนประสบความส าเร็จได้รับรางวลัด้านการท่องเท่ียวใน
ระดบัโลก 

จากความไดเ้ปรียบดา้นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยน้ีจึงเป็นจุดแข็งท่ีส าคญัใน
การดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก และมี
จ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2555 เป็นคร้ังแรกท่ีประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวเกิน 20 ลา้นคน
โดยมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยรวม 22.35 ล้านคน และปี พ.ศ. 2556 
จ านวนนักท่องเท่ียวก็เพิ่มสูงข้ึนถึง 26.54 ล้านคน สร้างรายได้ด้านการท่องเท่ียวให้ประเทศถึง 1.1 
ลา้นลา้นบาท ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 
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ตำรำงที ่1.1 จ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2550 - 2556 

ปี (พ.ศ.) 
จ ำนวนนักท่องเทีย่ว รำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว 

จ ำนวน (คน) % กำรเปลีย่นแปลง จ ำนวน (ล้ำนบำท) % กำรเปลีย่นแปลง 

2550 14,464,228 + 4.65 547,781.81 + 13.57 
2551 14,584,220 + 0.83 574,520.52 + 4.88 
2552 14,149,841 - 2.98 510,255.05 - 11.19 
2553 15,936,400 + 12.63 592,794.09 + 16.18 
2554 19,230,470 + 20.67 776,217.20 + 30.94 
2555 22,353,903 + 16.24 983,928.36 + 26.76 
2556 26,546,725 + 18.76 1,171,651.42 + 19.08 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2557) 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมอยา่งมาก โดยในแง่ของเศรษฐกิจนั้นการท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายไดต่้อประเทศเป็นจ านวนมาก 
ในส่วนของนโยบายรัฐบาลนั้นก็มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการก าหนดทิศทางและแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว โดยจดัให้มีการพฒันาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งสร้าง
หลกัประกนัความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเพื่อให้การท่องเท่ียวของ
ไทยมีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน นอกจากนั้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ินยงัก่อให้เกิดการ
กระจายตวัตามพื้นท่ีต่างๆ น ามาซ่ึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงานทั้งในภาคการ
ท่องเท่ียวโดยตรงและภาคอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อให้เกิดการกระจายรายไดใ้ห้กบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ในระยะยาวนั้นจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) 

จงัหวดัล าปาง เป็นแหล่งอารยธรรมไทยลา้นนาท่ีมีความน่าสนใจ จงัหวดัท่ีมีความเก่าแก่และมี
ความส าคัญทางด้านประวติัศาสตร์มากว่า 1,300 ปี ตั้ งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นขุนเขาทอดยาวจากเหนือจรดใต ้ตอนกลางของจงัหวดัเป็นแอ่งท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวงั จาก
ลกัษณะภูมิประเทศจึงท าให้จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายให้นกัท่องเท่ียวได้
ศึกษาเรียนรู้และพกัผ่อนหย่อนใจ ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์และ
สวยงาม มีอุทยานแห่งชาติท่ีน่าดึงดูด เช่น ขอบเขตอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุน
ตาล ยงัมีถ ้ า น ้ าตก น ้ าพุร้อนและขุนเขา และแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ี
หลากหลายจ านวนหลายแห่ง โดยแต่ละแห่งจะแสดงถึงประวติัศาสตร์และความเป็นอยู่ของชาว
จงัหวดัล าปางในแต่ละยคุสมยัท่ีแตกต่างกนั เช่น วดัพระธาตุล าปางหลวง วดัไหล่หิน วดัพระแกว้ดอน
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เตา้ และวดัท่ีมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบลา้นนากบัแบบพม่า จนไดช่ื้อว่าดินแดนท่ีมีวดัและ
อาคารบา้นเรือนตามแบบสถาปัตยกรรมพม่ามากท่ีสุดในประเทศไทย เป็นตน้ ถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีมี
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นคงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมตลอดจนวถีิชีวติขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา
ยาวนานตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั (ส านกังานจงัหวดัล าปาง, 2549)  

ตำรำงที ่1.2 จ  านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจงัหวดัล าปาง พ.ศ. 2552 – 2556 

ปี (พ.ศ.) 
จ ำนวนนักท่องเทีย่ว รำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว 

จ ำนวน (คน) % กำรเปลีย่นแปลง จ ำนวน (ล้ำนบำท) % กำรเปลีย่นแปลง 

2552 527,440   -39.49 1,005.33 -55.58 
2553 451,129 -14.47 1,205.45 +19.91 
2554 478,222 +6.01 1,334.52 +10.71 
2555 719,608 +50.48 2,129.68 +59.68 
2556 761823 +5.87 2,345.04 +10.11 

ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2556) 

จากตารางท่ี 1.2 พบวา่หลงัจาก พ.ศ. 2553 จ านวนนกัท่องเท่ียวรวมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยใน
ปี 2556 เพิ่มสูงข้ึนถึง 761,823 คน ส่งผลให้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพิ่มสูงข้ึนดว้ย โดยจะ
เห็นวา่รายไดจ้ากการท่องเท่ียวในจงัหวดัล าปางตั้งแต่ปี 2552 เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2556 
มีรายไดสู้งถึง 2,345 ลา้นบาท 

แมว้่าจงัหวดัล าปางจะมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย
หลายแห่ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจทั้งส้ิน หากพิจารณาในภาพรวมแลว้จะเห็นวา่จงัหวดัล าปาง
มีศกัยภาพท่องเท่ียวปานกลาง นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจะเดินทางเพื่อผา่นไปจงัหวดัอ่ืนๆ 
(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) แต่จะพบว่าสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงของจงัหวดัล าปางมีความส าคญัและ
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากคือ อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น 

อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพท่ีได้รับความนิยมสูงและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีด าเนินงานตามแนวพระราชด ารัสในการใช้พลังงานน ้ าธรรมชาติมาประยุกต์ในการ
ด าเนินงานไดอ้ย่างสอดคลอ้งเป็นประโยชน์ (องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง, 2554) โดยอุทยาน
แห่งชาติแจซ้้อนมีพื้นท่ีครอบคลุม 4 อ าเภอในจงัหวดัล าปาง คือ อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมือง อ าเภอแจ้
ห่ม อ าเภอวงัเหนือ เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจงัหวดัล าปาง เชียงใหม่และล าพูน มีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์และเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 480,000 ไร่ 786 ตารางกิโลเมตร ไดรั้บ
การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2531 เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ เป็นฤดูท่ี
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เหมาะส าหรับการท่องเท่ียวมีอากาศเย็นสบาย ในอุทยานมีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีพนัธ์สัตวป่์า
นานาชนิด เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร มีธารน ้ าร้อน ธารน ้ าแร่ธรรมชาติ ธารน ้ าตกเยน็ไหลบรรจบกนั มี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน ้ าตกแจซ้้อน จุดพกัชมววิธรรมชาติ และการจดัเทศกาล "ดอกเส้ียว" (ดอก
ชงโคสีขาว) ท่ีบานสะพร่ังในฤดูหนาว ตลอดจนมีห้องอาบน ้ าแร่ และห้องพักไวบ้ริการให้กับ
นกัท่องเท่ียวดว้ย (ส านกังานบ ารุงทางล าปางท่ี 2, 2557) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2543 กรมป่าไมไ้ดจ้ดั
งานวนัสถาปนากรมป่าไมค้รบรอบ 104 ปี อุทยานแห่งชาติแจซ้้อนได้รับรางวลั “อุทยานแห่งชาติ
ดีเด่นประจ าปี 2543” และรางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Awards) ปี 2543 ประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติยอดเยี่ยมในดา้นการออกแบบ ส่ิงอ านวยความ สะดวกในอุทยานฯ ไดอ้ย่าง
กลมกลืนกบัธรรมชาติ (องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง, 2554) นอกจากนั้นอุทยานแห่งชาติแจ้
ซ้อนยงัไดรั้บการโหวตเป็นอนัดบั 9 ของแหล่งท่องเท่ียวประเภทป่าเขา น ้ าตก จากการโหวต 50 สุด
ยอดแหล่งท่องเท่ียวไทยในดวงใจ ของอนุสาร อ.ส.ท. ฉบบัเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ท่ีแบ่งประเภท
แหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 5 ประเภท โดยมีประเภทละ 10 สถานท่ีท่องเท่ียว  

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการท่ีแท้จริงของนักท่องเท่ียว เหตุผลการตดัสินใจและ
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจและการ
เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดั
ล าปาง จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญเพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ปรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะมีผลเช่ือมโยงถึงการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆในจงัหวดั
อีกดว้ย ทั้งยงัก่อให้เกิดการสร้างรายไดใ้ห้แหล่งท่องเท่ียว ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์การท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ เพื่อน าไปสู่การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง 
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเท่ียวซ ้ าของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
 
 
 
 
 
 



 

5 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ  

1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม ความพึงพอใจ และปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใชป้ระกอบการเลือก
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

1.3.2 เพื่อเป็นประโยชน์แก่การด าเนินการของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในการสร้าง
แนวทางเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  

1.3.3 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางแก่หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติ
แจซ้้อนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวรวมถึงปรับปรุงพฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.4.1  ขอบเขตเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความ

พึงพอใจและการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดั
ล าปาง โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2558  

1.4.2  ขอบเขตประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัล าปาง 

อ้างอิงจาก พ.ศ.2556 จ  านวนทั้ งส้ิน 761,823 คน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) คดัเลือก
ตวัอย่างตามแนวคิดของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างทั้ งหมด
จ านวน 400 คน 

1.5  นิยำมศัพท์  

กำรท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อยใจและเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการ
เดินทางท่ีมีเง่ือนไขส าคญั 3 ประการ คือ 

1) การเดินทางจากท่ีอยูป่กติไปยงัท่ีอ่ืนชัว่คราว  
 2) การเดินทางโดยสมคัรใจ  

3) การเดินทางท่ีมีวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตาม ท่ีไม่ใช่เพื่อการหารายไดห้รือประกอบอาชีพ 
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อุปสงค์ต่อกำรท่องเที่ยว หมายถึง ปริมาณความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปใช้
บริการและซ้ือสินคา้จากจุดหมายสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทางของนกัท่องเท่ียว 

นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูท่ี้เดินทางภายในประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีมิใช่บา้นเมืองท่ีอาศยัอยูเ่ป็น
ประจ าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยมีจุดประสงค์การเดินทาง คือ เพื่อการพกัผ่อนใจ หรือ
ประกอบภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1.1  ทฤษฎอีุปสงค์การท่องเทีย่ว 

ระบบการท่องเท่ียวเป็นกลไกและกระบวนการท่ีท าให้อุปสงค์และอุปทานมาพบกนัได ้
อุปทานมีองค์ประกอบท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ซ่ึงรวมทั้งบริการของรัฐและเอกชน ได้แก่ ระบบ
ขอ้มูลระบบบริการขนส่ง เช่น ถนนหนทางรางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับภาคเอกชนองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ ตวัแทนการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม
บริการต่างๆ (ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาดและคณะ, 2556) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 ส่วนประกอบของระบบการท่องเท่ียว (ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาดและคณะ, 2556) 
 

อุปสงค์การท่องเท่ียว เป็นปริมาณความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปซ้ือ
สินคา้และบริการ หรือบริโภคผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ นกัท่องเท่ียวจะตอ้งมี
ความตอ้งการ มีความสามารถอ านาจซ้ือและความเต็มใจจ่ายเงินซ้ือสินคา้และบริการในเวลานั้นๆโดย
ปริมาณสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้นหมายถึงการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
อุปสงคก์ารท่องเท่ียวดว้ย จะเห็นไดว้า่อุปสงคก์ารท่องเท่ียวนั้นมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นตวัผลกัดนั

อุปสงค์ 
 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่ออปุสงค์ 
- คุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียว 
- แรงจูงใจ 
 

ส่วนประกอบทีเ่ช่ือมโยง 
 

องค์ประกอบ 
- การขนส่ง 
- ตวักลางการท่องเท่ียว 
- ตวักลางการตลาด 
- ตวักลางดา้นขอ้มูล 
- อุตสาหกรรมบริการต่างๆ 
 

 

อุปทานปลายทาง 
 

องค์ประกอบ 
- ส่ิงดึงดูด 
- บริการ/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 
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ท่ีท  าให้ เกิดการซ้ือขายสินค้าทั่วไปและสินค้าท่องเท่ียวอย่างอ่ืนๆ โดยเฉพาะธุรกิจย่อยท่ีเป็น
องค์ประกอบส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ช่วยเพิ่มการสร้างรายได้ให้แก่ทอ้งถ่ินน าไปสู่การ
พฒันาทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเท่ียวมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในเร่ือง
ส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคดา้นต่างๆจะเป็นแรงดึงดูดใจให้นกัลงทุนสนใจมาลงทุน
ทางธุรกิจเพิ่มข้ึน อีกทั้ งประชาชนและนักลงทุนต่างๆก็ช่วยส่งเสริมในการท่องเท่ียวเพื่อให้
นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวมากข้ึนเพื่อผลตอบแทนทางรายได้ และรายได้จากการท่องเท่ียวน้ีจะ
สามารถกระจายไปสู่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ยในลกัษณะทวคูีณอนั น ามาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้
ของทอ้งถ่ิน(ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2550) 

การเดินทางท่องเท่ียวนั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนั ปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดอุปสงคก์ารท่องเท่ียว ไดแ้ก่ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2550) 

1) ปัจจยัผลกัดนั ได้แก่ การมีรายได้ อาชีพ และชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน การมีเวลาว่าง
เพิ่มมากข้ึน ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี การพฒันาดา้นคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร
ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นต่างๆ 

2) ปัจจยัดึงดูด ไดแ้ก่ ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ความพร้อมดา้นอุปทานการท่องเท่ียว 
ราคาการท่องเท่ียว กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ความปลอดภยัและส่ือมวลชน 

 2.1.2  ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
หมายถึงองคป์ระกอบหลายๆอยา่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง
ท่ีสามารถควบคุมหรือพฒันาไดแ้ละปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได ้เพื่อให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวประสบความส าเร็จ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2550) 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดส้ามารถน ามาใช้
ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม 7 ประการดงัน้ี (Kotler, 2003 อา้งถึงใน ญาณิศา ตนัศิรินาถกุล, 2551) 

1) ผลิตภณัฑ์และบริการ (product and service) หมายถึง ส่ิงท่ีผูข้ายสามารถท าให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจไดรั้บประโยชน์ตรงตามความตอ้งการและตอบสนองต่อความจ าเป็นของลูกคา้ได ้
โดยท่ีผลิตภณัฑ์อาจจะจบัตอ้งไดห้รือจบัตอ้งไม่ได ้เช่น สินคา้ บริการ สถานท่ี ความคิด บุคคลหรือ
องคก์ร ผลิตภณัฑน์ั้นจะตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกคา้ ผลิตภณัฑ์นั้นจึงสามารถขายได ้
ซ่ึงการก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
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1.1) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และความแตกต่างทางการแข่งขนั ผลิตภณัฑ์
ต่างๆมกัจะมีความแตกต่างกนัเพื่อแสดงจุดเด่นหรือจุดขายของตนเอง ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลดีต่อการแข่งขนั
ในตลาดมากยิง่ข้ึน 

1.2) พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์เช่น ประโยชน์ รูปร่าง 
ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตรายีห่อ้สินคา้ เป็นตน้ 

1.3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ เป็นการออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
เพื่อแสดงต าแหน่งผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างและมีคุณค่าต่อจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

1.4) การพฒันาผลิตภณัฑ์ ช่วยท าให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่ท่ีโดดเด่นและยงั
ช่วยปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนอีกดว้ย 

1.5) กลยุทธ์ของส่วนประสมผลิตภณัฑ์และสายผลิตภณัฑ์ เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้เพื่อ
สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตเอง 

2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในรูปของตวัเงิน ซ่ึงราคาถือเป็น
ตน้ทุนของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาเพื่อ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ใดนั้น หากคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น ดงันั้นผู ้
ก  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง  

2.1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของผูบ้ริโภคตอ้งสูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑน์ั้น เพื่อท า
ใหเ้กิดความคุม้ค่าหลงัจากมีการซ้ือสินคา้และบริการนั้นแลว้ 

2.2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง จะต้องมีค่าต ่าท่ีสุดเพื่อท าให้ได้รับ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด 

2.3) สภาพการแข่งขันในตลาด ต้องมีการตรวจวัดระดับการแข่งขันและ
ประเมินผลการแข่งขนั เพื่อใชเ้ป็นตวัช่วยในการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้และบริการนั้นๆต่อไป 

2.4) กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอ่ืนๆ เช่น ภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ 
การส่งเสริมการขาย 

3) การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง ช่องทางท่ีประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรม ช่องทางท่ีใชส้ าหรับเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด การจดัจ าหน่าย
นั้นประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางหรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ใช้
เปล่ียนผ่านไปสู่ตลาด ดงันั้นในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบไปด้วย ผูผ้ลิต พ่อคา้คน
กลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

3.2) การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบั
การเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  
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4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือในการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อเพื่อสร้างให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจจะใช้
พนักงานขายท าการขายหรือการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน อย่างเคร่ืองมือการส่ือสารนั้นมีหลาย
ประเภท ในการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีความหลายหลายตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมแก่
ลูกคา้ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 

5) บุคลากร (People) หรือ พนกังาน (Employee) เป็นส่วนประกอบทางการตลาดท่ีตอ้ง
อาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ ในการเพิ่มความสามารถเพื่อสร้างความพึงพอใจและความ
แตกต่างจากคู่แข่ง พนกังานจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ 

6) กระบวนการ (Process) กระบวนการในการส่งมอบบริการมีความส าคญัเช่นเดียวกบั
ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธุรกิจบริการ แมว้่าผูใ้ห้บริการจะให้ความส าคญัให้ความสนใจในการดูแล
ลูกค้าเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับลูกค้าได้ทั้ งหมด ในด้านการบริการจึงต้องมี
กิจกรรมและระเบียบวิธีปฏิบติังาน เพื่อมอบบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วเพื่อสร้างความประทบัใจให้ 
ผูใ้ชบ้ริการ  

7) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) เป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมีธุรกิจบริการจ านวนไม่นอ้ยเลยไดน้ าลกัษณะทางกายภาพมาใชใ้นการตดัสินใจของลูกคา้
หรือผูใ้ช้บริการ เช่น ภาพลกัษณ์ในการให้บริการ (เคร่ืองแต่งกาย, มารยาทท่ีอ่อนน้อม) และอุปกรณ์
ในการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, ระบบเครือข่าย) ทั้งน้ีก็เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

2.1.3  ทฤษฎคีวามพงึพอใจของผู้บริโภค 

 ความพึงพอใจ หมายถึง รัก พอใจ ชอบใจ เป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลหรือลูกคา้ใน
เชิงบวก ซ่ึงเป็นผลท่ีได้จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลการท างานหรือประสิทธิภาพของ
สินคา้กบัความคาดหวงัของลูกคา้ เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกคา้หลงัการขายสินคา้หรือ
บริการนั้นว่าจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ถา้ลูกคา้มีความไม่พึงพอใจเกิดมาจากผลท่ีไดรั้บ
จากสินคา้หรือบริการนั้นต ่ากวา่ความคาดหวงั แต่ถา้ลูกคา้พึงพอใจแสดงวา่ระดบัผลท่ีไดรั้บจากสินคา้
หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ และถา้หากผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการสูงกวา่ความ
คาดหวงัท่ีตั้ งไวก้็จะท าให้ลูกค้ามีความประทบัใจ (Kotler, 1994 อา้งถึงใน ญาณิศา ตนัศิรินาถกุล, 
2551) 
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ความพึงพอใจ ถือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งถา้เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการให้บริการนั้น นอกจากตอ้งด าเนินการให้พนกังานเกิดความพึงพอใจ
ในการท างานแล้วยงัจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เน่ืองจาก
จ านวนของผูม้าใชบ้ริการนั้นเป็นตวับ่งช้ีถึงการเติบโตของงานบริการ ดงันั้นจึงควรท่ีจะศึกษาถึงปัจจยั
และองคป์ระกอบต่างๆท่ีจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

การศึกษาความพึงพอใจท่ีนิยมใช้ส่วนใหญ่แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ (กลัยารัตน์ คง
พิบูลยกิ์จ, 2549 อา้งถึงในปฐมกานต ์ยาดี, 2552)  

1) แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความคาดหวงั 
ค านิยามความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิด

จากการประเมินค่าความคาดหวงักบัสินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนจริงไม่ตรงกนัหลงัจากการบริโภคแลว้ 
จากนิยามน้ีสามารถน ามาอธิบายหลกัการสร้างความพึงพอใจได ้3 ประการ ดงัน้ี  

1.1) ความคาดหวงัต่อสินค้าหรือผลการด าเนินงาน  ผู้บริโภคมักจะตั้ งความ
คาดหวงัท่ีอาจเป็นไปไดใ้นตวัสินคา้หรือผลการด าเนินงานโดยการรับรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น การ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ และการบอกกล่าวแบบปากต่อปากเป็นตน้  

1.2) ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ผูบ้ริโภคจะประมาณค่าผลการด าเนินงานของ
สินคา้และบริการจากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง หรือการท่ีรับรู้ผลการด าเนินงานไดภ้ายหลงัการ
บริโภคแลว้  

1.3) ความไม่ตรงกนั เกิดจากความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จริงท่ีมีช่องว่าง ถ้าตรงกันมกัท าให้เกิดความพึงพอใจ หากความคาดหวงันั้นมีมากกว่าการรับรู้ท่ี
เกิดข้ึนจริงจะน ามาซ่ึงความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสูงข้ึน  

 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความคาดหวงั 

 
 
 
 

ความคาดหวงัของ

สินคา้และบริการ 

การรับรู้ในตวั

สินคา้และบริการ 
ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจ 
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2) แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความปรารถนา  
ความพึงพอใจในลกัษณะน้ีเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้สินคา้สองส่ิงนั้นมี

ความแตกต่าง ผูบ้ริโภคจึงเปรียบเทียบความปรารถนากบัคุณสมบติัของสินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนจริง 
เป็นท่ีมาของค านิยามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคว่า ความพึงพอใจเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา
ดา้นความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นๆ โดยหลกัการความพึง
พอใจมีอยู ่3 ประการดว้ยกนัคือ  

2.1) การด าเนินงานท่ีรับรู้ได้ เป็นความรู้สึกท่ีรับรู้ได้และสามารถท่ีจะแสดง
ปฏิกิริยาต่อความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนหลงัการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

2.2) ความคาดหวงัและความหวงัท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดมี้การคาดหวงั
ไวล่้วงหน้า ซ่ึงความคาดหวงันั้นตอ้งมีความเหมาะสมไม่มากจนเกินไป ควรมีความพอเหมาะกับ
คุณสมบติัของสินคา้และบริการนั้นๆ 

2.3) ความปรารถนาและความปรารถนาท่ีเหมาะ  คล้ายกับความคาดหวงัแต่มี
ความแตกต่างกนั คือ ความปรารถนาเป็นความตอ้งการหรือความรู้สึกท่ีเกิดในส่ิงท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี
ความปรารถนานั้นควรมีความเหมาะสมกบัสินคา้และบริการนั้นๆดว้ย 

ค านิยามของความปรารถนา คือ การท่ีผูบ้ริโภคเช่ือวา่จะน ามาซ่ึงคุณค่าในระดบัท่ี
สูงข้ึนของคุณสมบติัและประโยชน์ และเป็นส่ิงสามารถบอกถึงผลการด าเนินงานในอุดมคติ โดยได้
สร้างความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความปรารถนา ส่วนของความคาดหวงัเป็นความเช่ือ
เก่ียวกบัคุณสมบติัและประโยชน์ของสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ขณะท่ีความปรารถนา
นั้นเป็นการประมาณค่าเพื่อให้ได้มาซ่ึงคุณค่าในขอบเขตคุณสมบติัและประโยชน์ของสินคา้นั้นๆ 
ความปรารถนาท่ีเหมาะสมเกิดจากการรับรู้ผลการด าเนินการกบัความปรารถนาในสินคา้และบริการมี
ความแตกต่างกนั หากความปรารถนาและความคาดหวงันั้นเป็นบวกผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจใน
สินคา้หรือบริการนั้นๆ  
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความปรารถนา 

 
 

 

ความปรารถนาใน

ตวัสินคา้และบริการ 

การรับรู้ในตวั

สินคา้และบริการ 

พึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ 
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3) แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความยติุธรรม  

ความพึงพอใจในลกัษณะน้ีเป็นความคาดหวงัดา้นความยุติธรรม ความถูกตอ้งใน
การซ้ือขายระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย ค านิยามของค าวา่ยุติธรรมนั้นหมายถึง ความถูกตอ้ง ความเป็นธรรม 
ท่ีสมควรจะไดรั้บในแต่ละบุคคล ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจหากรับรู้วา่การซ้ือขายมีความถูกตอ้ง
ยติุธรรม โดยความยติุธรรมน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการประเมินเวลาและเงินของผูซ้ื้อวา่เหมาะสมกบั
เวลาและความพยายามในการซ้ือขายสินคา้และบริการรวมถึงผลจากการซ้ือขาย  

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4 แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความยติุธรรม 

4) แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความหวงัจากประสบการณ์พื้นฐาน  
ความพึงพอใจในลักษณะน้ี เกิดจากการยึดประสบการณ์ในอดีตเป็นแนวทาง

ปฏิบติั ค านิยามของความพึงพอใจ หมายถึง ผลมาจากการประมาณค่าในการบริโภคสินคา้หรือบริการ
กบัความคาดหวงัท่ีเกิดจากประสบการณ์ในอดีต ถา้ผลการประเมินสินคา้และบริการมากกวา่ผูบ้ริโภค
จะเกิดความพึงพอใจ ตรงกนัขา้มกนันั้นถา้ผลการประเมินสินคา้และบริการน้อยกว่าผูบ้ริโภคจะเกิด
ความรู้สึกไม่พึงพอใจ การเปรียบเทียบในรูปแบบน้ีจะแตกต่างจากรูปแบบแรก คือ ในรูปแบบแรก
ความคาดหวงัของลูกค้าสามารถเกิดข้ึนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ประสบการณ์ในสินคา้หรือบริการท่ี
เกิดข้ึนในอดีต  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5 แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความหวงัจากประสบการณ์พื้นฐาน 
 

ความคาดหวงัท่ี

ไดรั้บ จากความ

ยติุธรรม ไม่พึงพอใจ 

การรับรู้เก่ียวกบั

ความยติุธรรมใน

การซ้ือสินคา้และ

บริการ 

พึงพอใจ 

ความคาดหวงัท่ี

ไดจ้าก

ประสบการณ์

พ้ืนฐาน ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจ การรับรู้เก่ียวกบั

ประสบการณ์

พ้ืนฐานของการซ้ือ

สินคา้และบริการ 



 

14 

 2.1.4  แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (Tourist  Behavior) 

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าทุกอย่างและกระบวนการในการ
ตดัสินใจของแต่ละบุคคลท่ีมีผลต่อการแสดงออกโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว กระบวนการของพฤติกรรม (Process of Behavior) มาจากสาเหตุหลกัๆ คือ (ส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัระนอง, ม.ป.ป.) 

- พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะตอ้งมีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดข้ึน 
- พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะตอ้งมีแรงกระตุน้หรือส่ิงจูงใจ 
- พฤติกรรมท่ีแสดงออกมายอ่มพุง่ไปสู่เป้าหมายในการตอบสนองแรงจูงใจเหล่านั้น 

การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ถือเป็นเร่ืองส าคญัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และธุรกิจการบริการเพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดอาทิการโรงแรม การขนส่งบริษัททัวร์
ภตัตาคาร ฯลฯ ก็ยอ่มตอ้งเขา้ไปสัมผสัหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการนกัท่องเท่ียว ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวทั้ งด้านภูมิหลัง (Background) ทัศนคติ (Attitude) 
วฒันธรรม ลักษณะนิสัย พฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเท่ียวเพื่อน ามาวางแผนพฒันาและ
ปรับปรุงดา้นการท่องเท่ียวให้เหมาะสม เม่ือเราทราบพฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
แล้วก็สามารถน ามาวางแผนการตลาด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้(ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาระนอง, 
ม.ป.ป.) 

องค์ประกอบหลกัของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีส าคญันั้นมี 7 ประการ ไดแ้ก่ (บุญเลิศ 
จิตตั้งวฒันา, 2555)  

1) เป้าหมาย หมายถึงนักท่องเท่ียวจะตอ้งมีเป้าหมายในทุกๆการกระท าพฤติกรม เช่น 
กลุ่มนักท่องเท่ียวตอ้งการเรียนรู้ประวติัศาสตร์โดยการแสดงว่าตนเดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ 

2) ความพร้อม หมายถึงการเตรียมตัวของบุคคลเพื่อท ากิจกรรมบางอย่างในการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีชอบผจญภยัตอ้งมี
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ รวมถึงความพร้อมในการเดินทางดว้ย 

3) สถานการณ์ หมายถึงเหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการ เช่น ในการท่องเท่ียวตามเกาะแก่งหรือน ้ าตกควรไปในตอนท่ีน ้ ายงัไม่เกิน
ระดบัท่ีก าหนดไม่ควรไปในขณะท่ีมีน ้าป่าไหลหลาก 
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4) การแปลความหมาย หมายถึงในสถานการณ์หน่ึงๆมีวธีิการคิดแบบต่างๆเพื่อใหพ้อใจ
มากท่ีสุดและตอบสนองต่อความตอ้งการดว้ย เช่น ระยะเวลาในการพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

5) การตอบสนอง คือการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยกระท ากิจกรรมท่ีได้เลือกสรร
ตามท่ีตนได้ตดัสินใจแล้ว เช่น กลุ่มนักท่องเท่ียวครอบครัวได้ตดัสินใจใช้เวลาท่องเท่ียวพกัผ่อน
ในช่วงวนัหยุด ดงันั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง จะตอ้งการวางแผนการเดินทาง ศึกษา
เส้นทาง ก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวเท่ียว การจองท่ีพกั ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

6) ผลลัพธ์ท่ีตามมา คือผลท่ีอาจได้ตามท่ีคาดหวงัไวห้รืออาจตรงกันข้ามกับความ
คาดหมายท่ีตั้ งใจไวจ้ากการกระท าหน่ึงๆ เช่น นักท่องเท่ียวต่างชาติมีการก าหนดการเดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อพกัผ่อนวนัหยุดแต่ปรากฏว่าเกิดการชุมนุมทางการเมืองในสนามบิน ท าให้ไม่
สามารถเดินทางมาไดต้ามก าหนด มีผลลพัธ์ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่บรรลุผลตามท่ีคาดหวงัไว ้ 
  7) ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั คือเม่ือส่ิงท่ีไดก้ระท าลงไปไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีตอ้งกลบัมาแปลความหมาย คิดค านึง ไตร่ตรอง สรรหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนอง
ความตอ้งการ หรือส่ิงท่ีเกินความสามารถอาจจะท าให้เลิกความตอ้งการไป เช่น การเกิดเหตุระเบิดใน
พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ท าให้เกิดความผิดหวงั เพราะเกิด
ความกงัวลเร่ืองความปลอดภยั จนอาจจะตอ้งเปล่ียนเส้นทางหรือสถานท่ีเท่ียวท่ีปลอดภยักวา่ 

 2.1.5  Bivariate Probit Model 

แบบจ าลองโพรบิทโดยทัว่ไปจะมีสมการมากกวา่ 1 สมการท่ีมีการกระจายสัมพนัธ์กนั 
ขณะเดียวกันเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ท่ีไม่เก่ียวกับสมการถดถอย ข้อก าหนดของแบบจ าลอง 2 
สมการโดยทัว่ไปนั้นมีลกัษณะ ดงัน้ี (Green, 2007) 

 

11

'

1

*

1   xy  11 y   ถา้ 0,0*

1 y  otherwise, 

22

'

2

*

2   xy  12 y   ถา้ 0,0*

2 y  otherwise, 
    0,, 212211  xxExxE       (1) 
    1,, 212211  xxVarxxVar   
   2121 ,, xxCov  
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 การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) 

Bivariate normal cdf  คือ 
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ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง   ,, 212 xx  โดยมีความหนาแน่น (Destiny) เป็น 
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ในการประมาณค่า Log-Likelihood  
 ก าหนดให ้  12 11  ii yq  และ 12 22  ii yq   
 ดงันั้น  1ijq   ถา้  1ijy    
 และ   1ijq   ถา้  0ijy     เม่ือ  1j   และ  2   
 โดยให ้   jijij xz '      และ 
    ijijij zqw  ,  ,2,1j   และ 
     21* iii qq  

สัญลกัษณ์ท่ีเขียนขา้งใต ้จะถูกน ามาใชเ้พื่อแสดงให้เห็นการกระจายแบบปกติของไบวาริ
เอจ (Bivariate normal distribution) ในความหนาแน่น (density)  

2   และ 
2   

จากข้างต้น  .  และ  .  ท่ีไม่มีตัวห้อยแสดงถึงความหนาแน่นปกติมาตรฐาน 
(Univariate standard normal density) และ cdf  (Green, 2007) 

ความน่าจะเป็นท่ีมีฟังกช์นั Likelihood คือ 
   *212212211 ,,,,Pr iiiii wwxxyYyYob  , 

 
ซ่ึงส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ท่ีจ าเป็นนั้นตอ้งค านวณความน่าจะเป็นของ sy'  

เท่ากบั 0 และ 1 ดงันั้น 
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ท่ีซ่ึง         
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       (3) 

และ ตวัห้อยท่ี 1 และ 2 ใน 1ig  จะสลบัเพื่อให้ได ้ 2ig ก่อนท่ีจะพิจารณาถึง Hessian จะ

เป็นประโยชน์ท่ีท าให้ทราบว่าสมการก่อนหน้าน้ีจะกลายเป็นอะไร ถ้า 0  ส าหรับ 
1

ln



 L  ถ้า 

0*  i  แล้ ว  1ig  จะลด รูป เห ลือ     21 ii ww   , 
2  คื อ     21 ii ww  , แล ะ  

2  คื อ 
   21 ii ww   ท  าการแทรกผลลัพธ์เหล่าน้ีลงใน (2) ท่ีมี 1iq  และ 2iq  เม่ือ    212 ii ww   

ไม่ใช่ฟังกช์นัของ  โดยท่ี 


 Lln  เท่ากบั 0  (Green, 2007) 

การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดจะท าให้ไดโ้ดยการตั้งค่าสมการอนุพนัธ์ทั้ง     3 
สมการพร้อมกนัให้เท่ากบั 0  ขณะท่ีอนุพนัธ์อนัดบัท่ี 2 ค่อนขา้งตรงตวั บางคร้ังการท าให้ง่ายต่อการ
เขา้ใจจะดีกวา่ โดยก าหนดให ้(Green, 2007) 
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 การทดสอบ Zero Correlation 
ตวัทวีคูณ Lagrange ในทางสถิตินั้ นเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกในการ

ทดสอบแบบจ าลอง กรณีตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั ภายใตส้มมติฐานวา่ 0:0 H  แบบจ าลอง
ประกอบดว้ยสมการโพรบิทแบบอิสระ (Independent Probit equations) ซ่ึงสามารถประมาณค่าแบบ
แยกย่อย นอกจากน้ีในแบบจ าลองมลัติวาริเอจ (Multivariate model) ความหนาแน่นของ Bivariate 
(หรือ Multivariate) และปัจจยัความน่าจะเป็นของผลผลิตส่วนเพิ่ม ถา้ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0  โดยท า
ให้การทดสอบทางสถิติเป็นเร่ืองง่ายในการจดัการกบัผลลพัธ์ของ โพรบิทแบบอิสระ(Independent 
Probits) ส าหรับ ตัวทวีคูณ Lagrange สถิติส าหรับทดสอบ 0:0 H  ในแบบจ าลอง Bivariate 
Probit คือ (Green, 2007) 
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 Marginal Effects 
ในการประมาณค่า Marginal effect ในแบบจ าลอง Bivariate Probit model นั้นมีหลาย

รูปแบบ ส าหรับ marginal effect ท่ีง่ายต่อการประมาณค่าคือ การก าหนดเวกเตอร์
21 XXX   และ

ให ้ 11

'

1 ' xx   ดงันั้น 1  ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งหมดท่ีไม่ใช่ศูนย ์(Nonzeroelements) ของ 
1  และ 

อาจจะมีค่าศูนยบ์า้งท่ีอยู่ในตวัแปร x  โดยจะปรากฏในสมการอ่ืนๆเท่านั้น ซ่ึง 2  ก็ถูกก าหนดไว้
เช่นเดียวกนั (Green, 2007) 
ความน่าจะเป็นของ Bivariate คือ 

    ,,1,1Pr '

2

'

1221 xxYYob   
โดยสัญลกัษณ์ถูกเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม ถา้ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์เท่ากบั 0  

เป็นท่ีตอ้งการในกรณีใดกรณีหน่ึง (ดงัสมการ 1) marginal effects ของการเปล่ียนแปลงใน X  ดว้ย
ความน่าจะเป็นจะเป็น ดงัน้ี 

2211
2  gg

x




  

โดยท่ี 
1g  และ 

2g  ไดถู้กก าหนดไว ้ใน (3) กรณี ตวัแปรเดียวจะเกิดข้ึนถา้ 0  และ
ส่งผลกระทบเจาะจงต่อสมการหน่ึงๆหรือสมการอ่ืนๆท่ีมีผลลพัธ์เป็น 0  ท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่ง
หน่ึงๆหรือเวกเตอร์ตวัแปรอ่ืนๆ  นอกจากน้ียงัมีบางประการท่ีแสดงถึงการพิจารณาสมการแบบมี
เง่ือนไข (Green, 2007)  
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สมการท่ีไม่มีเง่ือนไขหมายถึงฟังก์ชนัท่ีถูกก าหนดโดยความน่าจะเป็นของตวัแปรเดียว 
นัน่คือ 

   
ji xxyE '   ,2,1j  

ดงันั้น ในการวเิคราะห์สมการมีผลดงัน้ี โดยเง่ือนไขท่ีน่าสนใจของทั้งสองสมการ คือ 
 xyyE ,121     xyyob ,11Pr 21    
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ในท านองเดียวกนั ส าหรับ  xyyE ,112   Marginal effects ของฟังกช์นัน้ีคือ 
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สุดทา้ยน้ี อาจมีการสร้างเง่ือนไขของฟังกช์นั Nonlinear คือ 
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อนุพนัธ์ของฟังก์ชันเป็นเช่นเดียวกับสมการด้านบนท่ีเสนอมา แต่สัญลักษณ์มีการ
เปล่ียนแปลงในหลายๆท่ี ถา้ก าหนด 02 y  (Green, 2007) 

2.2  เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

รัชดาพรรณ สุวรรณมาโจ (2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในการท่องเท่ียวโบราณสถานเวียงกุมกาม อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลกัษณะทัว่ไปและพฤติกรรม รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและปัญหาของนักท่องเท่ียว ใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยการออกแบบสอบภามจ านวน 300 ตวัอย่าง และใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
แบบจ าลองโลจิท(Logit Model) ในการวิเคราะห์  พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายได้
ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ในการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิทพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
โอกาสความน่าจะเป็นสูงสุดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยัดา้นบทบาทของภาครัฐ ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ปัจจยัด้านโบราณสถานและ
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัด้านราคาและบริการ ปัจจยัดา้นของท่ีระลึก ไม่มีผลต่อโอกาสความน่าจะเป็น
สูงสุดความพึงพอใจ 
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 สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ (2549) ศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ท่องเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง
สภาพประวติัความเป็นมาทางเศรษฐกิจและสังคมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยข้อมูลท่ีใช้ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนาและแบบจ าลองโลจิท (Logit) ผลการศึกษา
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 21-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้ 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียวกับครอบครัวและมาเป็นคร้ังแรก ข้อมูลการท่องเท่ียวมาจากเพื่อน สาเหตุท่ีเดินทางมา
เน่ืองจากเพื่อนและครอบครัวชกัชวน ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 2-4 ชัว่โมง ค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อวนั 500 
บาท นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าฤดูกาลมีผลต่อการท่องเท่ียว ผลการศึกษาแบบจ าลองโลจิท 
พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 
1 (α=0.01) ได้แก่ ดา้นคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ด้านบริการ ดา้นของท่ีระลึก และด้านบทบาท
ของรัฐตามล าดบั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 5 (α=0.05) ไดแ้ก่ ดา้นราคาและบริการ และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 10 (α=0.10) ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ  ระดบัการศึกษา และปัจจยัดา้นโบราณสถานและสภาพแวดลอ้ม ไม่มีผลต่อโอกาสความน่าจะ
เป็นสูงสุดความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ญาณิศา ตันศิรินาถกุล (2551)  ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในสวน
สัตวเ์ชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว พฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายของนักท่องเท่ียว โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมจาก
แบบสอบถาม เลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คน ดว้ยวิธีสุ่มแบบบงัเอิญ ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการ
ทดสอบไคสแควร์ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 20 ปี 
สถานภาพโสด ภูมิล าเนาจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,000 
บาท จุดประสงคก์ารท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นและมาเท่ียวเป็นคร้ังแรก ใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นยานพาหนะ 
นิยมมาท่องเท่ียวในวนัเสาร์-อาทิตย ์รู้จกัเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีผ่านค าแนะน าจากบุคคลต่างๆ ผล
การศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเท่ียว ดา้นปัจจยัท่ีควบคุมไดอ้นัดบัแรกคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์โดยการใช้ไคสแควร์ ดา้นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดพ้บว่า อายุ สถานภาพ 
ภูมิล าเนา และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว พบวา่ความพอใจในปัจจยัท่ีควบคุมไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง และเห็นวา่ราคาค่าเขา้
ชมปัจจุบนัไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่มีมูลค่าเตม็ใจจะจ่ายเฉล่ียเท่ากบั 211.50 บาท 
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 ปฐมกานต์ ยาดี (2552) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ส าหรับค่าธรรมเนียมเขา้ชมเชียงใหม่
ซูอควาเรียม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ และประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่าย
ค่าธรรมเนียม กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าชม
เชียงใหม่ซูอควาเรียม โดยการใช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม เลือกกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 300 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้มาตรวดัตามแนวคิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert Scales) ค าถามปลายเปิด เทคนิคการเรียงล าดบัความส าคญั และแบบจ าลองโลจิท 
(Logit Model) ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 31-40 ปี เป็นขา้ราชการ มีรายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง 
351-500 บาท นิยมเดินทางมากบัครอบครัว ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจของลูกคา้พบว่า มีความ
พึงพอใจโดยเฉล่ียในระดบัปานกลาง ระดบัความพึงพอใจปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด 
และระดบัความพึงพอใจปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายนอ้ยท่ีสุด ความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมเขา้
ชมเชียงใหม่ซูอคาวเรียมจ านวน 290 บาท พบว่าลูกคาส่วนใหญ่ เต็มใจ/พอใจจ่าย และมีมูลค่าความ
เต็มใจจ่ายของกลุ่มตวัอยา่งโดยเฉล่ียแลว้เท่ากบั 273.08 บาท ส่วนผลการศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองโล
จิท พบว่าอายุ รายได ้บุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว และรายจ่ายของลูกคา้มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

 จตุพร ณ จันตา (2554) ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในศูนยอ์นุรักษ์
ช้างไทย จงัหวดัล าปางวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความส าคญัของตวัแปรในปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกเท่ียวของนักท่องเท่ียว กบัความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของนักท่องเท่ียว 
เป็นข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน ในการสุ่มแบบบังเอิญ การ
วเิคราะห์นั้นใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-40 ปี สถานภาพโสด มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 5,000-10,000 บาท มีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ นิยมมาเท่ียว
กบัครอบครัวและญาติ เป็นการเดินทางาคร้ังแรก ใชร้ถยนต์ส่วนตวัในการเดินทาง ส่วนใหญ่มาเท่ียว
ในวนัเสาร์-อาทิตย ์รู้จกัศูนยอ์นุรักษช์า้งไทยจากค าแนะน าจากบุคคลต่างๆ พบวา่ให้ระดบัคามส าคญั
ของตวัแปรในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบความสัมพนัธ์
โดยใช้ไคสแควร์พบวา่ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั
ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเท่ียว ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของนักท่องเท่ียว
พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านบุคลากร และ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ราคาค่าเขา้ชมมีความเหมาะสม ให้มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 80 บาท 
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 ขวัญหทัย สร้อยอินทร์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวซ ้ าใน
จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเท่ียวซ ้ า พฤติกรรมและความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวซ ้ าในจงัหวดัเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามในการเก็บจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 300 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติลิเคิทสเกล ผลการศึกษาพบว่า
นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุ 35 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉล่ียเดือนละ 26,931 บาท ด้านปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ ์
วตัถุประสงค์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาเชียงใหม่เฉล่ีย 4 คร้ัง คร้ังน้ีส่วนใหญ่เดินทางมา
เท่ียว วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร วดัพระสิงห์และม่อนแจ่ม ระยะเวลาในการเท่ียวเฉล่ีย 2 วนั ผูท่ี้มาเท่ียว
ดว้ยตนเองมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 3,738 บาท ผูท่ี้มากบับริษทัน าเท่ียวมีค่าใชจ่้าย 3,016 บาท ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการเท่ียวระดบัมากท่ีสุด โดยพอใจดา้นแหล่งซ้ือขายของท่ีระลึกเป็นอนัดบั 1 
ส่วนนกัท่องเท่ียวกลุ่มกรุงเทพมหานครและภาคอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อาย ุ32 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 28,454 บาท ดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ปัจจยัด้านบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมาด้าน
ผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ การเดินทางมาเชียงใหม่เฉล่ีย 4 คร้ัง คร้ังน้ีส่วนใหญ่
เดินทางมาเท่ียว วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร วดัพระธาตุดอยสุเทพและวดัพระสิงห์ ระยะเวลาในการเท่ียว
เฉล่ีย 2 วนั ผูท่ี้มาเท่ียวด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 4,060 บาท ผูท่ี้มากบับริษทัน าเท่ียวมี
ค่าใช้จ่าย 3,713 บาท ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเท่ียวระดบัมากท่ีสุด โดยพอใจดา้นแหล่งซ้ือ
ขายของท่ีระลึกเป็นอนัดบั 1  

 พริมรตา กองเพียร  (2555) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจใชบ้ริการรถส่ีลอ้แดงและ
รถส่วนตวัของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยั
ในการตดัสินใจใชร้ถส่ีลอ้แดง กบัการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจใชบ้ริการรถส่ีลอ้แดงและ
รถส่วนตวัของประชาชน ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 376 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ความถ่ี และใช้ Bivariate Probit Model ผล
การศึกษาพบว่า ค่า rho = 0.4816462 หมายความว่าการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างในการใช้รถส่ีล้อ
แดงและรถส่วนตวันั้นมีความสัมพนัธ์กนัปานกลางในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนัยส าคญั ในกรณี
ตวัเลือก Y1 คือรถส่วนตวั พบว่าปัจจยัท่ีมีระดบันัยส าคญัและค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ได้แก่ ความ
ปลอดภยั ส่วนปัจจยัท่ีมีระดบันยัส าคญัและค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ไดแ้ก่ เพศหญิง วตัถุประสงค์เพื่อ
ไปเรียนหนงัสือและการศึกษาระดบัมธัยมและประถม ส่วนในกรณีตวัเลือก Y2 คือรถส่ีลอ้แดง พบวา่
ปัจจยัท่ีมีระดบันยัส าคญัและค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ไดแ้ก่ อาชีพ การศึกษาระดบัมธัยม วตัถุประสงค์
เพื่อไปเรียนหนังสือและซ้ือสินคา้ ส่วนปัจจยัท่ีมีระดบันัยส าคญัและค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ได้แก่ 
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ปัญหาการไม่มีระบบขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน และภาวะเศรษฐกิจ/ราคาน ้ ามนั นอกจากน้ีผลการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) พบวา่มีค่าความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.19493254 
หมายความวา่ สัดส่วนความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะใชท้ั้งรถส่วนตวัและรถส่ีลอ้แดง โดยมีตวัแปร
ดงักล่าวขา้งตน้ร้อยละ 19.49  

 สินารถ สรรพกิจ (2555) ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
การท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว พฤติกรรม
และความพึงพอใจ รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน400 คนดว้ยแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิสถิติ
พรรณนา สถิติแบบลิเคิร์ท และใช้แบบจ าลอง Tobit Regression พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจาก
ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 33 ปี สถานภาพโสด เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
บุคลากร ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั มีผล
ต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น เดินทางมาท่องเท่ียวเฉล่ีย 
4 คร้ังและเป็นการท่องเท่ียวดว้ยตนเองท่องเท่ียวกบัครอบครัว/ญาติพี่น้อง ขอ้มูลในการท่องเท่ียวได้
จากอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่นิยมไปท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่น ้ าแคว พักท่ีบังกะโล/รีสอร์ท ใช้
ระยะเวลาท่องเท่ียว 2 วนั มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อวนัคนละ 1,496 บาท และคิดว่าภายในสามปีจะกลบัมา
เท่ียวอีก ความพึงพอใจอนัดบัหน่ึงคือความพึงพอใจด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์ การ
ประมาณค่าใชจ่้ายโดยใชT้obin Regression โดยก าหนดค่าใชจ่้ายต่อคนต่อวนัเป็นตวัแปรตาม และตวั
แปรอิสระ คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการท่องเท่ียว พบว่า อายุ รายได ้
ระยะเวลาในการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัค่าใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ กล่าวคือเม่ือนกัท่องเท่ียว อายเุพิ่มข้ึน 1 ปี จะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า การศึกษาส่วนใหญ่ได้
ท าการศึกษาในเร่ืองของพฤติกรรม ความพึงพอใจ ความเต็มใจท่ีจะจ่าย และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ 
Chi-Square แบบจ าลองโลจิท แบบจ าลองโทบิท ในการวิเคราะห์ และบางการศึกษาใช้แบบจ าลอง  
Bivariate Probit ในการศึกษาเร่ืองของบริการรถส่ีลอ้แดงและรถส่วนตวัของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ แต่ยงัไม่มีการศึกษาใดท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการ
เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง โดยใชว้ิธี
ทางเศรษฐมิติแบบ Bivariate Probit ในการวเิคราะห์ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 
- เพศ                        -   อาย ุ
- สถานภาพ             -    ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ                     -   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ภูมิล าเนา 

การเดนิทางกลบัมาเทีย่วซ ้า 
ในอุทยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน จงัหวดัล าปาง  

- บุคคลท่ีร่วมเดินทางในการท่องเท่ียว 
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว 
- ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ปัจจยัดา้นราคา  
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  
- ปัจจยัดา้นบุคลากร  
- ปัจจยัดา้นกระบวนการ  
- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและการเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่ว 
ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในอุทยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน จงัหวดัล าปาง 

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
ในอุทยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน จงัหวดัล าปาง 

- บุคคลท่ีร่วมเดินทางในการท่องเท่ียว 
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว 
- ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ปัจจยัดา้นราคา  
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  
- ปัจจยัดา้นบุคลากร  
- ปัจจยัดา้นกระบวนการ  
- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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3.2  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีแหล่งรวบรวมขอ้มูล 2 แหล่งดงัน้ี 
 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงก็คือ
การเก็บรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัล าปางโดยตรง 
 3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลได้จากการศึกษาค้นควา้จากวิทยานิพนธ์ 
บทความ รายงานวิชาการ และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไวก่้อนแลว้ รวมถึง
ขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต เช่น ขอ้มูลทางสถิติท่ีอา้งอิงจากหน่วยงานของรัฐบาล โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใชป้ระกอบในการท าวจิยัคร้ังน้ี 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยก าหนดลักษณะ

ประชากรคือ นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัล าปาง จากสถิติปี 2556 มีจ  านวนทั้งส้ิน 761,823

คน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) 

 จากประชากรจ านวนทั้ งส้ิน 761,823 คน ได้ก าหนดตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยใช้การ
คดัเลือกตามแนวคิดของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่
เกิน 5% สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

    n       = 
Ne

N
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เม่ือ N  =  761,823 คน ใหค้ลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ( e เท่ากบั 0.05) 
    n       = 

  823,76105.01

823,761
2


 

     = 79.399   คน 
 จากการค านวณจ านวนขนาดตวัอยา่งท่ีสามารถยอมรับความคลาดเคล่ือนไดมี้ทั้งหมด 399.79 
คน แต่เพื่อป้องกนัความผิดพลาดของขอ้มูลและเพื่อความง่ายต่อการศึกษา จึงไดมี้การก าหนดขนาด
ตวัอยา่งการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 400 คน 
 การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างใช้แบบสอบถามในการส ารวจ ซ่ึงจะใช้การสุ่มแบบไม่อาศยั

ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ(Accidentalsampling) 

จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง ตามจ านวนขนาดตวัอย่างท่ี

ค านวณไดท้ั้งหมด 400 คน 
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3.4  วธีิการรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ การใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยโครงสร้างของแบบสอบถาม ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียวซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิล าเนา 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดั
ล าปาง ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ในการมาท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลท่ีใช้คน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพกั 
บุคคลท่ีร่วมเดินทางในการท่องเท่ียว พาหนะในการเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ความพึงพอใจในการท่องเท่ียว และการ
เดินทางกลบัมาท่องเท่ียว 
 ส่วนที ่3 แบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจ้
ซอ้น จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ย  
 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Production) ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียว, ความ
สวยงาม/ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว, ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ, ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว  
 2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) ไดแ้ก่ ราคาค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมมีความเหมาะสมราคา
ค่าสินคา้และบริการมีความเหมาะสม ราคาค่าเขา้ชมและค่าสินคา้/บริการถูกกวา่ท่ีอ่ืน  
 3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ได้แก่ การเดินทางมาสะดวกมีป้ายหรือ
สัญลกัษณ์ในการบอกทาง ช่องการจ าหน่ายและความสะดวกรวดเร็วในการจ าหน่ายบตัรผา่น/บริการ
อ่ืนๆ สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะอาด/ปลอดภยั สถานท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ   
 4. ปั จจัยด้ านการส่ ง เส ริมท างการตลาด  (Promotion) ได้แ ก่  ก ารโฆษณ าและ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ แจกแผน่พบั หรือติดป้ายประกาศ 
เป็นตน้ กิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการ เช่น ส่วนลด ราคาพิเศษ 
 5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ได้แก่ จ  านวนเจ้าหน้าท่ี /พนักงานเพียงพอต่อการ
ให้บริการ เจ้าหน้าท่ี/พนักงานมีความรู้ความสามารถในการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ี/
พนกังานมีความสุภาพ/มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ความประทบัใจในการใชบ้ริการ 
 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ความรวดเร็ว/สะดวกในการใช้บริการ การ
ใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี/พนกังาน การมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  
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 7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติแจซ้้อนมี
ความแตกต่างจากสถานท่ีอ่ืน การแบ่งโซนของสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างชดัเจนและสะดวกต่อการใช้
บริการ การมีเส้นทางถนน/ทางเดินใกลชิ้ดธรรมชาติ 
 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางกลบัมาเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ย  
 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Production) ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียว, ความ
สวยงาม/ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว, ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ, ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว  
 2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) ไดแ้ก่ ราคาค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมมีความเหมาะสมราคา
ค่าสินคา้และบริการมีความเหมาะสม ราคาค่าเขา้ชมและค่าสินคา้/บริการถูกกวา่ท่ีอ่ืน  
 3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ได้แก่ การเดินทางมาสะดวกมีป้ายหรือ
สัญลกัษณ์ในการบอกทาง ช่องการจ าหน่ายและความสะดวกรวดเร็วในการจ าหน่ายบตัรผา่น/บริการ
อ่ืนๆ สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะอาด/ปลอดภยั สถานท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ   
 4. ปั จจัยด้ านการส่ ง เส ริมท างการตลาด  (Promotion) ได้แ ก่  ก ารโฆษณ าและ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ แจกแผน่พบั หรือติดป้ายประกาศ 
เป็นตน้ กิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการ เช่น ส่วนลด ราคาพิเศษ 
 5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ได้แก่ จ  านวนเจ้าหน้าท่ี /พนักงานเพียงพอต่อการ
ให้บริการ เจ้าหน้าท่ี/พนักงานมีความรู้ความสามารถในการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ี/
พนกังานมีความสุภาพ/มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ความประทบัใจในการใชบ้ริการ 
 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ความรวดเร็ว/สะดวกในการใช้บริการ การ
ใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี/พนกังาน การมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  
 7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติแจซ้้อนมี
ความแตกต่างจากสถานท่ีอ่ืน การแบ่งโซนของสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างชดัเจนและสะดวกต่อการใช้
บริการ การมีเส้นทางถนน/ทางเดินใกลชิ้ดธรรมชาติ 
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3.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและการเดินทางกลบัมา
เท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง โดยน าขอ้มูลท่ีได้ท าการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยแลว้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มาท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้แลว้น าเสนอในรูปแบบตาราง (Frequency) 
และร้อยละความถ่ี (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดั
ล าปาง น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมได ้แลว้น าเสนอในรูปแบบตาราง (Frequency) และร้อยละความถ่ี (Percentage) 
 ส่วนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ  
 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจ้
ซอ้น จงัหวดัล าปาง  
 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางกลบัมาเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง  
 ในการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ซ่ึงแบ่งระดบัคะแนนเป็น 
5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิตโดย
วธีิ Likert Scale แลว้แปรความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
 

ระดบัอิทธิพล คะแนน 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
นอ้ย   2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
  
 จากนั้นน าคะแนนท่ีได้จากการแปรความหมายมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิตเพื่อแปรผล
การศึกษาของระดับคะแนนโดยเฉ ล่ีย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ ในแต่ละช่วงของคะแนนจาก              

ความกวา้งช่วงชั้น  =   
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
  = 
5−1

5
  =  0.8   
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 ส่วนที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและการเดินทางกลบัมาเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง  

 ขั้นตอนท่ี 1 ท าการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโพรบิท (Probit Model) ในการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิ และเทคนิควิธีการวิเคราะห์ Marginal Effect ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า ก าหนดลกัษณะของแบบจ าลองและตวั
แปร โดยน าตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษามาปรับปรุงเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy) ดงัน้ี 

 การสร้างตัวแปรในแบบจ าลองโพรบิทและสมมติฐานในการศึกษา 
 1. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง มีแบบจ าลองในการศึกษาดงัน้ี 

 











1_,1_,1_,1_,1_,1_

,1_,exp,,,__,,
1

physicalprocesspeoplepromotionplaceprice

productendincomebachelorbachelorthanlessagesex
fY  

 
โดยท่ี 11 Y  คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
   แจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
 01 Y  คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยไม่มีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
   แจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
 sex    คือ เพศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
   sex   1  เม่ือเป็นเพศชาย 
     0  เม่ือเป็นเพศหญิง 
 age    คือ อายขุองนกัท่องเท่ียวชาวไทย (ปี) 
 
 

คะแนน ระดบัอิทธิพล 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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 education   คือ ระดบัการศึกษา  
   bachelorthanless __  1  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
     0  อ่ืนๆ 
   bachelor  1  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
     0  อ่ืนๆ  
 income   คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท/เดือน)  
 endexp   คือ  ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว (บาท/คน) 
 1_product   คือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
   1_product  1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจใน
      การท่องเท่ียว 
     0  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
      ในการท่องเท่ียว 
 1_price   คือ  ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

   1_price  1  ปัจจัยด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจในการ
      ท่องเท่ียว     
     0  ปัจจยัด้านราคาไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
      ท่องเท่ียว     
 1_place   คือ  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
   1_place  1  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อความ
      พึงพอใจในการท่องเท่ียว 
     0  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ มีผลต่อ
      ความพึง พอใจในการท่องเท่ียว  
 1_promotion  คือ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

  1_promotion  1  ปัจจัยด้านการส่งเส ริมทางการตลาดมีผลต่อ
      ความพึงพอใจในการท่องเท่ียว   
     0  ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีผลต่อ
      ความพึง พอใจในการท่องเท่ียว 
 
 
 
 



 

31 

 1_people   คือ  ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 

   1_people  1  ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจใน
      การท่องเท่ียว     
     0  ปัจจยัด้านบุคลากรไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน
      การท่องเท่ียว 
 1_process   คือ  ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

   1_process  1  ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจ
      ในการท่องเท่ียว     
     0  ปัจจยัดา้นกระบวนการไม่มีผลต่อความพึง 
      พอใจในการท่องเท่ียว 
 1_physical   คือ  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Process)  

   1_physical  1  ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความพึง
      พอใจในการท่องเท่ียว 
     0  ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อความ
      พึงพอใจในการท่องเท่ียว 

 2. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง มีแบบจ าลองในการศึกษาดงัน้ี 
 











2_,2_,2_,2_,2_,2_

,2_,exp,,,__,,
2

physicalprocesspeoplepromotionplaceprice

productendincomebachelorbachelorthanlessagesex
fY  

 
โดยท่ี 12 Y  คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
   แจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
 02 Y  คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยไม่เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
   แจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
 sex    คือ เพศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
   sex   1  เม่ือเป็นเพศชาย 
     0  เม่ือเป็นเพศหญิง 
 age    คือ อายขุองนกัท่องเท่ียวชาวไทย (ปี) 
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 education   คือ ระดบัการศึกษา  
   bachelorthanless __  1  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
     0  อ่ืนๆ 
   bachelor  1  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
     0  อ่ืนๆ  
 income   คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท/เดือน)  
 endexp   คือ  ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว (บาท/คน) 
 2_product   คือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
   2_product  1  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการ  
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า   
     0  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีผลต่อการ 
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 2_price   คือ  ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

   2_price  1  ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

     0  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีผลต่อการ 
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 2_place   คือ  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
   2_place  1  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการ
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
     0  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีผลต่อการ
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า  
 2_promotion  คือ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

  2_promotion  1  ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการ
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า   
     0  ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีผลต่อ
      การเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 2_people   คือ  ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 

   2_people  1  ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการ  
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
     0  ปัจจยัดา้นบุคลากรไม่มีผลต่อการ  
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 



 

33 

 2_process   คือ  ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

   2_process  1  ปัจจยัดา้นกระบวนการมีผลต่อการ 
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า  
     0  ปัจจยัดา้นกระบวนการไม่มีผลต่อการ 
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 2_physical  คือ  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Process)  

   2_physical 1  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการ 
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
     0  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อการ
      เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

 ในส่วนของขอ้มูลดา้นปัจจยัต่างๆขา้งตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ น าคะแนนรวมเฉล่ียของแต่ละปัจจยัแปลงเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy) 

โดยการแปรความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

 
 
 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติโดยใชแ้บบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท 

(Bivariate Probit Model) และเทคนิควธีิการวเิคราะห์ Marginal Effect ซ่ึงเหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีมีตวั

แปรตามเชิงคุณภาพ ท่ีมีลกัษณะไม่ต่อเน่ืองและมีทางเลือกมากกวา่ 1 ทางเลือก ก าหนดใหค้วามน่าจะ

เป็นของการตดัสินใจระหวา่งความพึงพอใจและการเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวใหมี้รูปแบบการแจกแจง

ของตวัรบกวนเป็นแบบปกติแลว้ น าตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษามาปรับปรุงเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy) ตาม

ขา้งตน้ แลว้ท าการวเิคราะห์ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและการเดินทางกลบัมาเท่ียว

ซ ้ า ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ขั้นตอนท่ี 3 ส าหรับการแปรผลขอ้มูลและผลการทดสอบสมมติฐานท่ีมีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 นั้นน าค่าสถิติท่ีไดอ้ธิบายเชิงพรรณนา  

คะแนน ระดบัอิทธิพล เท่ากบั 
3.41 – 5.00 มาก - มากท่ีสุด 1 
1.00 – 3.40 นอ้ยท่ีสุด - ปานกลาง 0 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้ า ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จงัหวดัล าปาง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามท า
การสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บขอ้มูล ไดผ้ลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 1.ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2.พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง 3.ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัด้านต่างๆ และ 4.ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้ าของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา 
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง จ  านวน 400 คน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนา ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

1. เพศ 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศชาย 187 46.80 

เพศหญิง 213 53.30 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
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 จาก ตารางที่ 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.30 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 

2. อาย ุ

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต ่ากว่า 20 ปี 80 20.00 

21 - 30 ปี 107 26.80 

31 - 40 ปี 80 20.00 

41 - 50 ปี 91 22.80 

มากกว่า 51 ปี 42 10.50 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี มากที่สุด 
จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ41 - 50 ปี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.80  ช่วงอาย ุต  ่ากว่า 20 ปี และ 31 – 40 ปี จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายมุากกว่า 51 
ปี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

3. สถานภาพ  

 ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

โสด 195 48.80 

สมรส 197 49.30 

หย่าร้าง 8 2.00 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จ านวน 197 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมาคือ โสด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 และหยา่ร้าง จ  านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  

4. ระดับศึกษา 

ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 109 27.30 

ปริญญาตรี 277 69.30 

สูงกว่าปริญญาตรี 14 3.50 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด 
จ  านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมาคือ ต  ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.30 สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
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5. อาชีพ 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 101 25.30 

พนักงานเอกชน 113 28.30 

ธุรกิจส่วนตัว 47 11.80 

นักเรียน/นักศึกษา 122 30.50 

อื่น ๆ  17 4.30 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษามากที่สุดจ านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30  
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ เป็นร้อยละ 25.30 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และ อ่ืนๆ 
จ านวน 17 คน ร้อยละ 4.30 ตามล าดบั 
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6. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต ่ากว่า 10,000 บาท  137 34.30 

10,001 – 20,000 บาท 113 28.30 

20,001 – 30,000 บาท 86 21.50 

30,001 – 40,000 บาท 37 9.30 

40,001 บาท ขึน้ไป  27 6.80 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง       ต  ่า
กวา่ 10,000 บาท มากที่สุด จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาอยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 28.30 ช่วง 20,001 – 30,000 บาท  จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30  ช่วง 
30,001 – 40,000 บาทจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30  และอยูใ่นช่วง 40,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 

7. ภูมิล าเนา 

ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามภูมิล าเนาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ล าปาง 182 45.50 

ภาคเหนือ 134 33.50 

จังหวัดอื่น ๆ 84 21.00 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่จงัหวดัล าปาง มากที่สุด 
จ  านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ ภาคเหนือ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 
และจงัหวดัอ่ืนๆ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
 
4.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง 

 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดั
ล าปาง ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการมาท่องเที่ยว แหล่งขอ้มูลที่ใชค้น้หาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พกั 
บุคคลที่ ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว พาหนะในการเดินทาง จ านวนคร้ังที่เดินทางมาท่องเที่ยว 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และการ
เดินทางกลบัมาท่องเที่ยว ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

1. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามวตัถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

พักผ่อนหย่อนใจ 299 74.80 

ศึกษาหาความรู้ 32 8.00 

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว/เพื่อน 58 14.50 

เกี่ยวกับการท างาน 11 2.80 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จาก ตารางที่  4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมาเป็นสร้างความสัมพนัธ์
ในครอบครัว/เพื่อน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ศึกษาหาความรู้ จ  านวน 32 คน ร้อยละ 8.00 
เก่ียวกบัการท างาน จ านวน 11 คน ร้อยละ 2.80 
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2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการคน้หาสถานที่ท่องเที่ยวของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

โทรทัศน์ 39 9.80 

หนังสือท่องเที่ยว 34 8.50 

เพื่อน/คนรู้จัก  184 46.00 

อินเทอร์เน็ต  133 33.30 

อื่น ๆ 10 2.40 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการคน้หาสถานที่
ท่องเที่ยวคือ เพื่อน/คนรู้จกัมากที่สุด จ  านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 โทรทัศน์ จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และ หนังสือ
ท่องเที่ยว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และอ่ืนๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล าดบั  
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3. สถานทีพ่ักแรม  

ตารางที่ 4.10 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานที่พกัแรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานทีพ่ักแรม จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

โรงแรม 35 8.80 

รีสอร์ท 139 34.80 

บ้านญาติ/เพือ่น  83 20.80 

บ้านพักรับรองข้าราชการ/เอกชน  2 0.50 

โฮมสเตย์ 6 1.50 

อื่น ๆ 135 33.80 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัรีสอร์ท มากที่สุด จ  านวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.80 รองลงมาคืออ่ืนๆ เช่น ไม่พกั จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 พกับา้นญาติ/
เพื่อน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 พกัโรงแรม จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 พกัโฮมส
เตย ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 พกับา้นพกัรับรองขา้ราชการ/เอกชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.50 ตามล าดบั 
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4. บุคคลที่ร่วมเดินทาง 

ตารางที่ 4.11 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม 

บุคคลที่ร่วมเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เดินทางคนเดียว 5 1.30 

ครอบครัว/ญาติพี่น้อง 183 45.80 

เพื่อน 187 46.80 

ผู้บังคบับัญชา/เพื่อนร่วมงาน 25 6.30 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางเป็นเพื่อน มาก
ที่สุด จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติพี่น้อง จ  านวน 183 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.80 ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 และเดินทางคนเดียว จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 
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5. พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง 

ตารางที่ 4.12 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามพาหนะที่ใชใ้นการเดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม 

พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รถยนต์ 281 70.30 

รถจักรยานยนต์ 42 10.50 

รถตู้ 57 14.30 

รถทัวร์ 20 5.00 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ในการเดินทางมากที่สุด 
จ  านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 รองลงมาคือรถตู ้ จ  านวน 57 คน  คิด เป็นร้อยละ 14.30 
รถจกัรยานยนต ์จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และรถทวัร์ จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

6. จ านวนคร้ังที่เดินทาง 

ตารางที่ 4.13 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามจ านวนคร้ังที่เดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวนคร้ังที่เดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 – 2 คร้ัง 371 79.30 

3 – 4 คร้ัง 58 14.50 

5 – 6 คร้ัง 13 3.30 

มากกว่า 6 คร้ัง 12 3.00 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยว 1 -2 คร้ัง มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 79.30 รองลงมา จ านวน 3 – 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.50 จ านวน 5 – 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
3.30 และ มากกวา่ 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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7. ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเทีย่ว 

ตารางที่ 4.14 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามระยะเวลาที่ใชใ้นการท่องเที่ยวของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 วัน 298 74.50 

2 วัน 69 17.30 

3 วัน 32 8.00 

มากกว่า 3 วัน 1 0.30 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วนั มาก
ที่สุด จ  านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ 2 วนั จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 
เวลา 3 วนั จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และมากกว่า 3 วนั จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
ตามล าดบั 
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8. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.15 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต ่ากว่า 1,000 บาท  169 42.30 

1,001 – 2,000 บาท 112 28.00 

2,001 – 3,000 บาท 57 14.30 

3,001 – 4,000 บาท 30 7.50 

4,001 บาท ขึน้ไป  32 8.00 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว ต  ่ากวา่ 1,000 
บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมาคือจ านวน 1,001 – 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 
จ านวน 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 จ านวน 4,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ
จ านวน 3,001 – 4,000 คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 
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9. ความพึงพอใจในการท่องเทีย่ว 

ตารางที่ 4.16 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความพงึพอใจในการท่องเที่ยวของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในการท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

พึงพอใจ 396 99.00 

ไม่พึงพอใจ 4 1.00 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยว จ  านวน 
396 คน คิดเป็นร้อยละ 99.00 และไม่พงึพอใจในการท่องเที่ยว จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  

10. การเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ ้า 

ตารางที่ 4.17 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามการเดินทางกลบัมาท่องเที่ยวซ ้ าของผูต้อบแบบสอบถาม 

การเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ ้า จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

กลับมา 374 93.50 

ไม่กลับมา 26 6.50 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเดินทางกลบัมาท่องเที่ยวซ ้ า จ  านวน 
374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.50 และไม่กลบัเดินทางกลบัมาท่องเที่ยวซ ้ า จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.50  
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4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคญัของปัจจัยด้านต่างๆ 

 การวิเคราะห์ในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะกล่าวถึงปัจจยัที่มีผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง และส่วนที่สอง
จะกล่าวถึงปัจจยัที่มีผลต่อการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 4.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง 

 การศึกษาที่มีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้
ซ้อน จงัหวดัล าปาง ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่ 4.18 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.ความมีช่ือเสียงของ
สถานที่ท่องเที่ยว 

1 

(0.30) 

23 

(5.80) 

168 

(42.00) 

151 

(37.80) 

57 

(14.20) 

3.60 มาก 

2.ความสวยงาม/ความ
หลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยว 

5 

(1.30) 

38 

(9.50) 

106 

(26.50) 

209 

(52.30) 

42 

(10.50) 

3.61 มาก 

3.ความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ 

5 

(1.30) 

35 

(8.80) 

86 

(21.50) 

216 

(54.00) 

58 

(14.50) 

3.72 มาก 

4.ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานที่
ท่องเที่ยว 

8 

(2.00) 

42 

(10.50) 

155 

(38.80) 

163 

(40.80) 

32 

(8.00) 

3.42 มาก 

เฉลี่ย 3.59 มาก 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่  4.18 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์มาก (x̅ = 3.59) โดยแยกเป็นความมีช่ือเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 
3.60) ความสวยงาม/ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.61) ความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.72) และส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่
ในระดบัมาก (x̅ = 3.42) ตามล าดบั 
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2. ปัจจัยด้านราคา 

ตารางที่ 4.19 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจัยด้านราคา 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.ราคาค่าธรรมเนียมใน
การเขา้ชมมีความ
เหมาะสม 

22 

(5.50) 

63 

(15.80) 

233 

(58.30) 

72 

(18.00) 

10 

(250) 

2.96 ปาน
กลาง 

2.ราคาค่าสินคา้และ
บริการมีความเหมาะสม 

17 

(4.30) 

130 

(32.50) 

173 

(43.30) 

73 

(18.30) 

7 

(1.80) 

2.81 ปาน
กลาง 

3.ราคาค่าเขา้ชมและค่า
สินคา้/บริการถูกกวา่ที่
อ่ืน 

18 

(4.50) 

119 

(29.80) 

184 

(46.00) 

68 

(17.00) 

11 

(2.80) 

2.84 ปาน
กลาง 

เฉลี่ย 2.87 
ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคญักับปัจจยัด้านราคา
ปานกลาง (x̅ = 2.87) โดยแยกเป็นราคาค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x̅ = 2.96) ราคาค่าสินคา้และบริการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.81) และ
ราคาค่าเขา้ชมและค่าสินคา้/บริการถูกกวา่ที่อ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.84) ตามล าดบั 
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3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ตารางที่ 4.20 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การเดินทางมาสะดวก
มีป้ายหรือสญัลกัษณ์ใน
การบอกทาง 

2 

(0.50) 

38 

(9.50) 

207 

(51.70) 

126 

(31.50) 

27 

(6.80) 

3.34 ปาน
กลาง 

2.ช่องการจ าหน่ายและ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การจ าหน่ายบตัรผา่น/
บริการอ่ืนๆ 

4 

(1.00) 

61 

(15.30) 

226 

(56.50) 

99 

(24.80) 

10 

(2.50) 

3.13 ปาน
กลาง 

3.สถานที่ท่องเที่ยวมี
ความสะอาด/ปลอดภยั 

2 

(0.50) 

31 

(7.80) 

125 

(31.30) 

198 

(49.50) 

44 

(11.00) 

3.63 มาก 

4.สถานที่จอดรถ
สะดวกสบายและ
เพยีงพอ 

2 

(0.50) 

50 

(12.50) 

171 

(42.80) 

131 

(32.80) 

46 

(11.50) 

3.42 มาก 

เฉลี่ย 3.38 
ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่  4.20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายปานกลาง (x̅ = 3.38) โดยแยกเป็นการเดินทางมาสะดวกมีป้ายหรือสัญลกัษณ์ใน
การบอกทางอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.34) ช่องการจ าหน่ายและความสะดวกรวดเร็วในการ
จ าหน่ายบตัรผ่าน/บริการอ่ืนๆอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.13) สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด/
ปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.63) และสถานที่จอดรถสะดวกสบายและเพยีงพออยูใ่นระดบัมาก (x̅ 
= 3.42) ตามล าดบั 
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตารางที่ 4.21 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

11 

(2.80) 

78 

(19.50) 

207 

(51.70) 

93 

(23.30) 

11 

(2.80) 

3.04 ปาน
กลาง 

2.กิจกรรมส่งเสริมการ
ใชบ้ริการ 

19 

(4.80) 

133 

(33.30) 

143 

(35.80) 

85 

(21.30) 

20 

(5.00) 

2.89 ปาน
กลาง 

เฉลี่ย 2.965 
ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคญักับปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดปานกลาง (x̅ = 2.965) โดยแยกเป็นการโฆษณาและประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x̅ = 3.04) และกิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.89) 
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5. ปัจจัยด้านบุคลากร 

ตารางที่ 4.22 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.จ านวนเจา้หนา้ที่/
พนกังานเพยีงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

9 

(2.30) 

47 

(11.80) 

238 

(59.50) 

98 

(24.50) 

8 

(2.00) 

3.12 ปาน
กลาง 

2.เจา้หนา้ที่/พนกังานมี
ความรู้ความสามารถใน
การแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว 

12 

(3.00) 

46 

(11.50) 

134 

(33.50) 

198 

(49.50) 

10 

(2.50) 

3.37 ปาน
กลาง 

3.เจา้หนา้ที่/พนกังานมี
ความสุภาพ/มนุษย์
สมัพนัธดี์ 

8 

(2.00) 

34 

(8.50) 

114 

(28.50) 

225 

(56.30) 

19 

(4.80) 

3.53 มาก 

เฉลี่ย 3.34 
ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่  4.22 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญกับปัจจัยด้าน
บุคลากรปานกลาง (x̅ = 3.34) โดยแยกเป็นจ านวนเจา้หน้าที่/พนักงานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (x̅ = 3.12) เจา้หน้าที่/พนกังานมีความรู้ความสามารถในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.37) และเจา้หน้าที่/พนักงานมีความสุภาพ/มนุษยส์ัมพนัธ์ดีอยูใ่นระดบั
มาก (x̅ = 3.53) ตามล าดบั 
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6. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ตารางที่ 4.23 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.ความรวดเร็ว/สะดวก
ในการใชบ้ริการ 

6 

(1.50) 

46 

(11.50) 

196 

(49.00) 

137 

(34.30) 

15 

(3.80) 

3.27 ปาน
กลาง 

2.การใหบ้ริการดา้น
ขอ้มูลข่าวสารและ
ค าแนะน าจากเจา้หนา้ที่/
พนกังาน 

9 

(2.30) 

47 

(11.80) 

191 

(47.80) 

144 

(36.00) 

9 

(2.30) 

3.24 ปาน
กลาง 

3.การมีศูนยบ์ริการ
นกัท่องเที่ยว 

5 

(1.30) 

40 

(10.00) 

212 

(53.0) 

125 

(31.30) 

18 

(4.50) 

3.28 ปาน
กลาง 

4.ความประทบัใจใน
การใชบ้ริการ 

7 

(1.80) 

32 

(8.00) 

117 

(29.30) 

197 

(49.30) 

47 

(11.80) 

3.61 มาก 

เฉลี่ย 3.35 
ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่  4.23 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญกับปัจจัยด้าน
กระบวนการปานกลาง (x̅ = 3.35) โดยแยกเป็นความรวดเร็ว/สะดวกในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x̅ = 3.27) การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าจากเจา้หน้าที่/พนักงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (x̅ = 3.24) การมีศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.28) และความ
ประทบัใจในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.61) ตามล าดบั 
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7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ตารางที่ 4.24 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.อุทยานแห่งชาติแจ้
ซอ้นมีความแตกต่าง
จากสถานที่อ่ืน 

7 

(1.80) 

29 

(7.20) 

147 

(36.80) 

187 

(46.80) 

30 

(7.50) 

3.51 มาก 

2.การแบ่งโซนของ
สถานที่ท่องเที่ยวอยา่ง
ชดัเจนและสะดวกต่อ
การใชบ้ริการ 

4 

(1.00) 

37 

(9.30) 

119 

(29.80) 

211 

(52.80) 

29 

(7.20) 

3.56 มาก 

3.การมีเสน้ทางถนน/
ทางเดินใกลชิ้ด
ธรรมชาติ 

3 

(0.80) 

28 

(7.00) 

89 

(22.30) 

237 

(59.30) 

43 

(10.80) 

3.72 มาก 

เฉลี่ย 3.60 มาก 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัของปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพมาก (x̅ = 3.60) โดยแยกเป็นอุทยานแห่งชาติแจซ้้อนมีความแตกต่างจากสถานที่
อ่ืนอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.51) การแบ่งโซนของสถานที่ท่องเที่ยวอยา่งชดัเจนและสะดวกต่อการใช้
บริการอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.56) และการมีเส้นทางถนน/ทางเดินใกลชิ้ดธรรมชาติอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅ = 3.72) 
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4.3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง 

 การศึกษาปัจจยัมีผลต่อการเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่ 4.25 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ2์ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.ความมีช่ือเสียงของ
สถานที่ท่องเที่ยว 

2 

(0.50) 

27 

(6.80) 

133 

(33.30) 

179 

(44.80) 

59 

(14.80) 

3.66 มาก 

2.ความสวยงาม/ความ
หลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยว 

2 

(0.50) 

39 

(9.80) 

102 

(25.50) 

206 

(51.50) 

51 

(12.80) 

3.66 มาก 

3.ความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ 

1 

(0.30) 

28 

(7.00) 

98 

(24.50) 

214 

(53.50) 

59 

(14.80) 

3.76 มาก 

4.ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานที่
ท่องเที่ยว 

2 

(0.50) 

41 

(10.30) 

153 

(38.30) 

166 

(41.50) 

38 

(9.50) 

3.49 มาก 

เฉลี่ย 3.64 มาก 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 
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 จากตารางที่  4.25 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์มาก (x̅ = 3.64) โดยแยกเป็นความมีช่ือเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 
3.66) ความสวยงาม/ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.66) ความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.76) และส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่
ในระดบัมาก (x̅ = 3.49) ตามล าดบั 

2. ปัจจัยด้านราคา 

ตารางที่ 4.26 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นราคา2 

ปัจจัยด้านราคา 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.ราคาค่าธรรมเนียมใน
การเขา้ชมมีความ
เหมาะสม 

16 

(4.00) 

54 

(13.50) 

231 

(57.80) 

88 

(22.00) 

11 

(2.80) 

3.06 ปาน
กลาง 

2.ราคาค่าสินคา้และ
บริการมีความเหมาะสม 

13 

(9.00) 

132 

(29.50) 

165 

(38.75) 

80 

(17.50) 

10 

(5.25) 

2.85 ปาน
กลาง 

3.ราคาค่าเขา้ชมและค่า
สินคา้/บริการถูกกวา่ที่
อ่ืน 

17 

(4.30) 

107 

(26.80) 

188 

(47.0) 

72 

(18.00) 

16 

(4.00) 

2.91 ปาน
กลาง 

เฉลี่ย 
2.94 ปาน

กลาง 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคญักับปัจจยัด้านราคา
ปานกลาง (x̅ = 2.94) โดยแยกเป็นราคาค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x̅ = 3.06) ราคาค่าสินคา้และบริการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.85) และ
ราคาค่าเขา้ชมและค่าสินคา้/บริการถูกกวา่ที่อ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.91) ตามล าดบั 
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3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ตารางที่ 4.27 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย2 

ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การเดินทางมาสะดวก
มีป้ายหรือสญัลกัษณ์ใน
การบอกทาง 

8 

(2.00) 

36 

(9.00) 

190 

(47.50) 

134 

(33.50) 

32 

(8.00) 

3.37 ปาน
กลาง 

2.ช่องการจ าหน่ายและ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การจ าหน่ายบตัรผา่น/
บริการอ่ืนๆ 

6 

(1.50) 

42 

(10.50) 

204 

(51.00) 

134 

(33.50) 

14 

(3.5) 

3.27 ปาน
กลาง 

3.สถานที่ท่องเที่ยวมี
ความสะอาด/ปลอดภยั 

0 

(0.00) 

29 

(7.20) 

130 

(32.50) 

194 

(48.50) 

47 

(11.80) 

3.65 มาก 

4.สถานที่จอดรถ
สะดวกสบายและ
เพยีงพอ 

4 

(1.00) 

40 

(10.00) 

167 

(41.80) 

145 

(36.30) 

44 

(11.00) 

3.46 มาก 

เฉลี่ย 3.44 มาก 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่  4.27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายมาก (x̅ = 3.44) โดยแยกเป็นการเดินทางมาสะดวกมีป้ายหรือสัญลักษณ์ในการ
บอกทางอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.37) ช่องการจ าหน่ายและความสะดวกรวดเร็วในการจ าหน่าย
บตัรผ่าน/บริการอ่ืนๆอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.27) สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด/ปลอดภยัอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 3.65) และสถานที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพออยูใ่นระดับมาก (x̅ = 3.46) 
ตามล าดบั 
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตารางที่ 4.28 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด2 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

13 

(3.30) 

74 

(18.50) 

203 

(50.70) 

99 

(24.80) 

11 

(2.80) 

3.05 ปาน
กลาง 

2.กิจกรรมส่งเสริมการ
ใชบ้ริการ 

20 

(5.00) 

118 

(29.50) 

137 

(34.30) 

104 

(26.00) 

21 

(5.30) 

2.97 ปาน
กลาง 

เฉลี่ย 3.01 
ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคญักับปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดปานกลาง (x̅ = 3.01) โดยแยกเป็นการโฆษณาและประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x̅ = 3.05) และกิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.97) 
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5. ปัจจัยด้านบุคลากร 

ตารางที่ 4.29 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นบุคลากร2 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.จ านวนเจา้หนา้ที่/
พนกังานเพยีงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

10 

(2.50) 

37 

(9.30) 

234 

(58.50) 

114 

(28.50) 

5 

(1.3) 

3.17 ปาน
กลาง 

2.เจา้หนา้ที่/พนกังานมี
ความรู้ความสามารถใน
การแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว 

3 

(0.80) 

40 

(10.00) 

147 

(36.80) 

198 

(49.50) 

12 

(3.00) 

3.44 มาก 

3.เจา้หนา้ที่/พนกังานมี
ความสุภาพ/มนุษย์
สมัพนัธดี์ 

3 

(0.80) 

25 

(6.30) 

98 

(24.50) 

245 

(61.30) 

29 

(7.20) 

3.68 มาก 

เฉลี่ย 3.43 มาก 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่  4.29 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญกับปัจจัยด้าน
บุคลากรมาก (x̅ = 3.43) โดยแยกเป็นจ านวนเจา้หนา้ที่/พนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (x̅ = 3.17) เจา้หน้าที่/พนกังานมีความรู้ความสามารถในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่น
ระดับมาก (x̅ = 3.44) และเจา้หน้าที่/พนักงานมีความสุภาพ/มนุษยส์ัมพนัธ์ดีอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
3.68) ตามล าดบั 
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6. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ตารางที่ 4.30 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นกระบวนการ2 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.ความรวดเร็ว/สะดวก
ในการใชบ้ริการ 

6 

(1.50) 

37 

(9.30) 

211 

(52.80) 

135 

(33.80) 

11 

(2.80) 

3.27 ปาน
กลาง 

2.การใหบ้ริการดา้น
ขอ้มูลข่าวสารและ
ค าแนะน าจากเจา้หนา้ที่/
พนกังาน 

5 

(1.30) 

44 

(11.0) 

189 

(47.30) 

147 

(36.80) 

15 

(3.80) 

3.31 ปาน
กลาง 

3.การมีศูนยบ์ริการ
นกัท่องเที่ยว 

4 

(1.00) 

32 

(8.00) 

214 

(53.50) 

132 

(33.00) 

18 

(4.50) 

3.32 ปาน
กลาง 

4.ความประทบัใจใน
การใชบ้ริการ 

4 

(1.00) 

24 

(6.00) 

112 

(28.00) 

211 

(52.80) 

49 

(12.20) 

3.69 มาก 

เฉลี่ย 3.40 
ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่  4.30 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญกับปัจจัยด้าน
กระบวนการปานกลาง (x̅ = 3.40) โดยแยกเป็นความรวดเร็ว/สะดวกในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x̅ = 3.27) การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าจากเจา้หน้าที่/พนักงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (x̅ = 3.31) การมีศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.32) และความ
ประทบัใจในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.69) ตามล าดบั 
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7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ตารางที่ 4.31 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ2 

ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

จ านวน (ร้อยละ) ระดับความส าคญั 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.อุทยานแห่งชาติแจ้
ซอ้นมีความแตกต่าง
จากสถานที่อ่ืน 

3 

(0.80) 

24 

(6.00) 

156 

(39.00) 

189 

(47.30) 

28 

(7.0) 

3.54 มาก 

2.การแบ่งโซนของ
สถานที่ท่องเที่ยวอยา่ง
ชดัเจนและสะดวกต่อ
การใชบ้ริการ 

2 

(0.50) 

26 

(6.50) 

118 

(29.50) 

228 

(57.00) 

26 

(6.50) 

3.63 มาก 

3.การมีเสน้ทางถนน/
ทางเดินใกลชิ้ด
ธรรมชาติ 

0 

(0.00) 

21 

(5.30) 

87 

(21.80) 

240 

(60.00) 

52 

(13.00) 

3.81 มาก 

เฉลี่ย 3.66 มาก 
ท่ีมา : จากการส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัของปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพมาก (x̅ = 3.66) โดยแยกเป็นอุทยานแห่งชาติแจซ้้อนมีความแตกต่างจากสถานที่
อ่ืนอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.54) การแบ่งโซนของสถานที่ท่องเที่ยวอยา่งชดัเจนและสะดวกต่อการใช้
บริการอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.63) และการมีเส้นทางถนน/ทางเดินใกลชิ้ดธรรมชาติอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅ = 3.81) 
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4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
จังหวัดล าปาง 

 การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและการเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ าของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปาง ใชก้ารวิเคราะห์โดยวิธีแบบจ าลองไบวาริเอจโพ
รบิท (Bivariate Probit Model) ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ตารางที่ 4.32 การวเิคราะห์ Probit Model – ส าหรับความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพึงพอใจ 

ของนักท่องเทีย่ว 
Coefficient 

Standard 
Error 

Robust 
Z Statistic p>|z| 

เพศ -.0464203    .3210796     -0.14    0.885 

อาย ุ .0057868    .0141545      0.41    0.683 

ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 1.234727    .7559352      1.63    0.102 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี .9645969**    .5723533      1.69    0.092 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน -2.03e-06    6.02e-06     -0.34    0.736 

ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว -.0003189*  .0001109     -2.88    0.004 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .6707798**    .3538537      1.90    0.058 

ปัจจยัดา้นราคา .1012144    .5743017      0.18    0.860 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .7129106**   .4149573      1.72    0.086 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .4583594    .5560724      0.82    0.410 

ปัจจยัดา้นบุคลากร .7680534** .4570693      1.68  0.093 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 1.026105** .5662135      1.81    0.070 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ .5210012    .4014306      1.30    0.194 

ค่าคงท่ี 0.4189    0.8075      0.52    0.604   

Number of obs  400    
Wald chi2(13) 53.89    
Prob>chi2 0.0000    
Pseudo R2 0.4149    
Log pseudolikelihood -37.424008    

หมายเหตุ  *มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 **มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
ท่ีมา : จากการค านวณแบบจ าลองโพรบิท (Probit) 
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 จากตารางที่ 4.32 แสดงผลการประมาณค่าความสัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่างๆกบัความพงึพอใจ
ของนกัท่องเที่ยวโดยใชแ้บบจ าลองโพรบิท (Probit Model) เม่ือพจิารณาตวัแปรต่างๆจะพบวา่ ปัจจยัที่
มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม (ความพงึพอใจ) ทีน่ยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเที่ยว ที่นัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.1 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และปัจจยัด้านบุคลากร ในขณะที่ปัจจยัอ่ืน เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด และปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม (ความพึงพอใจ) 
ขณะเดียวกนัจากแบบจ าลองพบวา่ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจ  

 นอกจากน้ีหากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิจะพบว่าปัจจัยที่ มีนัยส าคัญทางสถิติและมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และปัจจยัดา้นบุคลากร ซ่ึงเม่ือปัจจยัเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น
จะท าให้ความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้ นในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยที่ มีนัยส าคัญทางสถิติและมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นลบ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงขึ้น จะ
ส่งผลใหค้วามพงึพอใจลดลง 
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ตารางที่ 4.33 การวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) หลงัจากการวเิคราะห์  
 Probit Model – ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเดินทางกลบัมาเทีย่วซ ้า 

ของนักท่องเทีย่ว 

dy/dx p>|z| 

เพศ -.0000969 0.880 

อาย ุ .0000121 0.694 

ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี .0017764 0.472 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี .0049593 0.495 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน -4.25e-09 0.701 

ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว -6.69e-07 0.380 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .0025891 0.378 

ปัจจยัดา้นราคา .0001932 0.858 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .0018578 0.513 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .0008297 0.511 

ปัจจยัดา้นบุคลากร .0020876 0.514 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ .0030886 0.334 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ .0015808 0.431 

ความน่าจะเป็น y = Pr(y1) 0.9994 
หมายเหตุ  *มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 **มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
ท่ีมา : จากการค านวณผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal Effect) 

 จากตารางที่  4.33 การพิจารณาผลกระทบส่วนเพิ่ม  (Marginal Effect) ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวโดยรวมมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.9994 หมายความว่า สัดส่วนความน่าจะเป็นโดยมี
ตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่งทีมี่ความพงึพอใจนั้นร้อยละ 99.94  
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 การวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้การ
วเิคราะห์แบบจ าลองโพรบิท (Probit Model) เพื่อศึกษาตวัแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและค่าความ
น่าจะเป็นของกลุ่มตวัอยา่งที่จะเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ า ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ตารางที่ 4.34 การวเิคราะห์ Probit Model – ส าหรับการกลบัมาทอ่งเที่ยวซ ้ าของนกัท่องเที่ยว 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเดินทางกลบัมา 
เทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่ว 

Coefficient Standard 
Error 

Robust 

Z Statistic p>|z| 

เพศ -.2250688    .2197043     -1.02    0.306 
อาย ุ .0201498** .0120301      1.67    0.094 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี   1.436339*      .71165      2.02    0.044 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี .8156674    .5601254      1.46    0.145 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน -6.27e-06    4.10e-06     -1.53    0.126   
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว -.0004452*    .0000961     -4.63    0.000   
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .2257538    .2761642      0.82    0.414 
ปัจจยัดา้นราคา 1.302731     .868928      1.50    0.134 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .6440167*   .2845516      2.26    0.024 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .2513638    .3331009      0.75    0.450 
ปัจจยัดา้นบุคลากร -.2093684    .2751959     -0.76    0.447 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ -.136614         .239075 -0.57    0.568 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ .3594454    .2667157      1.35    0.178 
ค่าคงท่ี 0.7032    0.8176      0.86    0.390 
Number of obs  400    
Wald chi2(13) 44.41    
Prob>chi2 0.0000    
Pseudo R2 0.3293    
Log pseudolikelihood -68.04863    

หมายเหตุ *มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 **มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
ท่ีมา : จากการค านวณแบบจ าลองโพรบิท (Probit) 
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 จากตารางที่ 4.34 แสดงผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆของการเดินทาง
กลบัมาเที่ยวซ ้ าของนกัท่องเที่ยวโดยใชแ้บบจ าลองโพรบิท เม่ือพจิารณาตวัแปรต่างๆจะพบวา่ ปัจจยัที่
มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (การเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ า) ที่มีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่
นัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.1 ได้แก่ อาย ุในขณะที่ปัจจยัอ่ืน เพศ ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้น
บุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัดา้นลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
(การเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ า)  

 นอกจากน้ีหากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิจะพบว่าปัจจัยที่ มีนัยส าคัญทางสถิติและมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวก  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และอาย ุซ่ึงเม่ือปัจจยัเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่อการเดินทาง
กลบัมาเที่ยวซ ้ าเพิม่สูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกนั  
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ตารางที่ 4.35 การวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) หลงัจากการวเิคราะห์  
 Probit Model – การเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ าของนกัท่องเที่ยว 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเดินทางกลบัมาเทีย่วซ ้า 

ของนักท่องเทีย่ว 

dy/dx p>|z| 

เพศ -.0071948 0.419 

อาย ุ   .0006517 0.176 

ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี .030885** 0.089 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี .0409418 0.280 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน -2.03e-07   0.191 

ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว -.0000144**   0.073 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .0081768 0.506 

ปัจจยัดา้นราคา .0252916*  0.035 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .0241201 0.129 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .0077437 0.439 

ปัจจยัดา้นบุคลากร -.0066712 0.457 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ -.0043985   0.566 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ .0138144 0.254 

ความน่าจะเป็น y = Pr(y2) 0.9875 
หมายเหตุ *มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 **มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
ท่ีมา : จากการค านวณผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal Effect) 

 จากตารางที่ 4.35 การพิจารณาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของการเดินทางกลบัมา
เที่ยวซ ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.9875 หมายความว่า สัดส่วน
ความน่าจะเป็นโดยมีตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่งที่จะเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ านั้นร้อยละ 
98.75 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธข์องแต่ละปัจจยัที่มีผลต่อการเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ า สามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี  
 1. เม่ือกลุ่มตวัอย่างค  านึงถึงปัจจยัด้านราคา ส่งผลท าให้โอกาสที่จะเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้ า
เพิม่ขึ้นร้อยละ 0.02  
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 2. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งค  านึงถึงค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว ส่งผลท าให้โอกาสที่จะเดินทางกลบัมา
เที่ยวซ ้ าลดลงร้อยละ 0.000014  
 3. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ส่งผลท าใหโ้อกาสที่จะเดินทางกลบัมา
เที่ยวซ ้ าเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.03  

 ขั้นตอนต่อไป การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและการเดินทางกลบัมาเที่ยว
ซ ้ าโดยใชแ้บบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท (Bivariate Probit) เพื่อหาระดับความสัมพนัธ์และค่าความ
น่าจะเป็นของกลุ่มตวัอยา่งที่จะ ไม่พงึพอใจและไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ า หรือ ไม่พงึพอใจและกลบัมาเที่ยว
ซ ้ า หรือ พงึพอใจและไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ า หรือ พงึพอใจและกลบัมาเที่ยวซ ้ า ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์ Bivariate Probit Model – ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการ       
เดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ าของนกัท่องเที่ยว 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพึงพอใจและการเดินทาง
กลบัมาเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่ว 

Coefficient Standard 
Error 

Robust 

Z Statistic p>|z| 

Y1 เพศ -.2703086    .2800998     -0.97    0.335 

 อาย ุ .0018634    .0232829      0.08    0.936 

 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 1.366983**   .8057438      1.70    0.090 

 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี .8565581   .5817991      1.47    0.141 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9.37e-06    .0000293      0.32    0.749 

 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว -.0003491*    .0001042     -3.35   0.001 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .5886777**   .3211059      1.83   0.067   

 ปัจจยัดา้นราคา -.06708    .5301601     -0.13    0.899 

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 1.140724*   .4728189      2.41    0.016 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .1536936**    .5430923      0.28    0.777 

 ปัจจยัดา้นบุคลากร .888631*  .4355103      2.04    0.041 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการ 1.003861**    .5669147      1.77    0.077 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ .4119197    .3901733      1.06    0.291 

 ค่าคงท่ี 0.7428   0.8020      0.93    0.354 
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ตารางที่ 4.36 การวเิคราะห์ Bivariate Probit Model – ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและการ       
เดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ าของนกัท่องเที่ยว (ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพึงพอใจและการเดินทาง
กลบัมาเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่ว 

Coefficient Standard 
Error 

Robust 

Z Statistic p>|z| 

Y2 เพศ -.2446327    .2193631     -1.12    0.265 

 อาย ุ .0226747**    .0122239      1.85    0.064 

 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 1.519006*  .7010666      2.17    0.030 

 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี .800212   .524532      1.53    0.127 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน -6.53e-06        4.23e-06 -1.54    0.123 

 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว -.0004682*    .0000933     -5.02    0.000 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .2347765    .2601183      0.90    0.367 

 ปัจจยัดา้นราคา 1.457835**  .7778721      1.87    0.061 

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .594766** .3180742      1.87    0.061 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .2892255    .3276864      0.88    0.377 

 ปัจจยัดา้นบุคลากร -.2307778    .2805702     -0.82    0.411 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการ -.2441856    .2565887     -0.95    0.341   

 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ .3909857    .2631253      1.49    0.137 

 ค่าคงท่ี 0.7412    0.8022      0.92    0.356 

/athrho  0.934    0.350      2.67    0.008 

rho    0.732    0.162     
หมายเหตุ  *มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 **มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
ท่ีมา : จากการค านวณแบบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท (Bivariate Probit) 
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 จากตารางที่ 4.36 ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท (Bivariate Probit) ซ่ึงเป็น
การศึกษาตัวแปรอิสระทุกตัวที่น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้ าของ
นักท่องเที่ยว พบว่าการทดสอบค่า rho = 0.732 หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และการเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ านั้นมีความสมัพนัธก์นัสูงในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 ผลจากแบบจ าลองพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความสัมพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจและการเดินทาง
กลบัมาเที่ยวซ ้ าในกรณีตวัเลือก Y1 คือ ความพึงพอใจ ที่นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
ในการท่องเที่ยว ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นบุคลากร นอกจากน้ีที่นัยส าคญัทาง
สถิติระดับ 0.1 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร 
และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ในขณะที่ตวัแปรอ่ืน เพศ อายุ ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ ์
 หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิจะพบว่าปัจจยัที่มีนัยส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นบวก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงเม่ือปัจจยั
ดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปในทางที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปัจจยัที่มี
นัยส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว หากปัจจยัดงักล่าว
ขา้งตน้เปล่ียนแปลงเพิม่ขึ้น ความน่าจะเป็นที่กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจจะลดลง  
 กรณีตวัเลือก Y2 คือ การเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ า ปัจจยัที่นัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ่้าย และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี นอกจากน้ีที่นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.1 ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และอาย ุในขณะที่ปัจจยัอ่ืน เพศ ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ ์
 หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิจะพบว่าปัจจยัที่มีนัยส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นบวก ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และอายุ ซ่ึงเม่ือปัจจยัดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปในทางที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการเดินทางกลบัมา
เที่ยวซ ้ าเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปัจจยัที่มีระดบันัยส าคญัและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเที่ยว จากปัจจยัดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้เม่ือเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นที่กลุ่มตวัอยา่งจะ
เดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้ าจะลดลง 
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ตารางที่ 4.37 การวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) หลงัจากการวเิคราะห์ Bivariate Probit Model 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพึงพอใจและการเดินทาง
กลบัมาเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่ว 

Y1=ไม่พึงพอใจ 

Y2=ไม่กลบัมา 

Y1=ไม่พึงพอใจ 

Y2=กลบัมา 

Y1=พึงพอใจ 

Y2=ไม่กลบัมา 

Y1=พึงพอใจ 

Y2=กลบัมา 

dy/dx p>|z| dy/dx p>|z| dy/dx p>|z| dy/dx p>|z| 

เพศ .0002126 0.456 .0000717       0.669 .0066306   0.390 -.0069149 0.376 

อาย ุ -4.36e-06        0.801   2.39e-06       0.797 -.0006375    0.152 .0006394 0.151 

ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี -.0008055        0.431 -.0002158       0.617 -.027739** 0.095 .028760** 0.095 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี -.0016671       0.542 -.0004438       0.646 -.0337101 0.279 .035821 0.281 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน -5.33e-09       0.807 -4.57e-09 0.669 1.90e-07 0.175 -1.80e-07 0.196 

ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว   2.96e-07       0.346 7.24e-08       0.640 .000013** 0.084 -.000013** 0.079 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ -.0005891       0.333 -.0005064        0.547 .0005891   0.333 .0005064        0.547 

ปัจจยัดา้นราคา .0000472       0.903 .0000289       0.909 -.0000472   0.903 -.0000289       0.909 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -.0010378        0.457 -.0010465        0.492 .0010378 0.457 .0010465        0.492 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด -.0000961       0.769 -.0000551 0.788 .0000961 0.769 .0000551 0.788 

ปัจจยัดา้นบุคลากร -.0007363       0.434 -.0006275   0.528 .0007363    0.434 .0006275   0.528 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ -.0008306       0.411 -.0007421 0.528 .0008306   0.411 .0007421 0.528 
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ตารางที่ 4.37 การวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) หลงัจากการวเิคราะห์ Bivariate Probit Model (ต่อ) 

หมายเหตุ  *มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 **มีระดบันยัส าคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
ท่ีมา : จากการค านวณแบบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท (Bivariate Probit) 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพึงพอใจและการเดินทาง
กลบัมาเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่ว 

Y1=ไม่พึงพอใจ 

Y2=ไม่กลบัมา 

Y1=ไม่พึงพอใจ 

Y2=กลบัมา 

Y1=พึงพอใจ 

Y2=ไม่กลบัมา 

Y1=พึงพอใจ 

Y2=กลบัมา 

dy/dx p>|z| dy/dx p>|z| dy/dx p>|z| dy/dx p>|z| 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ -.0003417        0.494 -.0002459 0.643 .0003417 0.494 .0002459 0.643 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์2 -.0000309       0.618 .0000309   0.618 -.0074731 0.469 .0074731 0.469 

ปัจจยัดา้นราคา 2 -.0002001         0.450 .0002001 0.450 -.0239896*   0.044 .0239896*  0.044 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 2 -.000078       0.493 .000078   0.493 -.0192321 0.169 .0192321 0.169 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 2 -.0000406       0.586 .0000406     0.586 -.0077081 0.392 .0077081 0.392 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 2 .0000319       0.578 -.0000319    0.578 .0063987   0.409 -.0063987   0.409 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 2 .0000337        0.572 -.0000337   0.572 .0068548   0.399 -.0068548   0.399 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 2 -.0000499       0.538 .0000499   0.538 -.0134017 0.218 .0134017 0.218 

ค่าความน่าจะเป็นโดยรวม 
Y=Pr(y1=0,
y2=0) 

0.0002 Y=Pr(y1=0,
y2=1) 

0.00008 Y=Pr(y1=1,
y2=0) 

0.0105 Y=Pr(y1=1,
y2=1) 

0.9892 
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 จากตารางที่ 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) หลงัจากการ
วเิคราะห์ Bivariate Probit ในกรณี (P00) ตวัเลือกที่ 1 คือ ไม่พึงพอใจมีค่าเท่ากบั 0 และให้ตวัเลือกที่ 2 
คือ ไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ าเท่ากบั 0 ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจ
และไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ า มีค่าความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.0002 หมายความว่า สัดส่วนความน่าจะ
เป็นโดยมีตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ที่กลุ่มตวัอยา่งจะไม่พงึพอใจและไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ านั้นร้อยละ 0.02 
 กรณี (P01) ตวัเลือกที่ 1 คือ ไม่พึงพอใจมีค่าเท่ากบั 0 และให้ตวัเลือกที่ 2 คือ กลบัมาเที่ยวซ ้ า
เท่ากบั 1 ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความไม่พงึพอใจและกลบัมาเที่ยวซ ้ า มีค่า
ความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.00008 หมายความว่า สัดส่วนความน่าจะเป็นโดยมีตวัแปรดงักล่าว
ขา้งตน้ที่กลุ่มตวัอยา่งจะไม่พงึพอใจและกลบัมาเที่ยวซ ้ านั้นร้อยละ 0.008 
  กรณี (P10) ตวัเลือกที่ 1 คือ พึงพอใจมีค่าเท่ากบั 1 และใหต้วัเลือกที่ 2 คือ ไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ า
เท่ากบั 0 ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพงึพอใจและไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ า มีค่า
ความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากับ 0.0105 หมายความว่า สัดส่วนความน่าจะเป็นโดยมีตวัแปรดงักล่าว
ขา้งตน้ที่กลุ่มตวัอยา่งจะพงึพอใจและไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ านั้นร้อยละ 1.05 โดยสามารถวเิคราะห์ตวัแปร
ยอ่ยไดด้งัน้ี  
 1. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งค  านึงถึงปัจจยัดา้นราคา ส่งผลท าให้โอกาสที่จะพึงพอใจและไม่กลบัมา
เที่ยวซ ้ าลดลงร้อยละ 0.023 
 2. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งค  านึงถึงค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว ส่งผลท าให้โอกาสที่จะพึงพอใจและไม่
กลบัมาเที่ยวซ ้ าเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.00003 
 3. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่งผลท าให้โอกาสที่จะพึงพอใจและ
ไม่กลบัมาเที่ยวซ ้ าลดลงร้อยละ 0.027 
 กรณี (P11) ตวัเลือกที่ 1 คือ พึงพอใจมีค่าเท่ากับ 1 และให้ตวัเลือกที่ 2 คือ กลับมาเที่ยวซ ้ า
เท่ากบั 1 ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและการกลบัมาเที่ยวซ ้ า มี
ค่าความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.9892 หมายความวา่ สัดส่วนความน่าจะเป็นโดยมีตวัแปรดงักล่าว
ขา้งตน้ที่กลุ่มตวัอยา่งจะพึงพอใจและการกลบัมาเที่ยวซ ้ านั้นร้อยละ 98.92 โดยสามารถวิเคราะห์ตวั
แปรยอ่ยไดด้งัน้ี 
 1. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งค  านึงถึงปัจจยัดา้นราคา ส่งผลท าให้โอกาสที่จะพึงพอใจและกลบัมาเที่ยว
ซ ้ าเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.023  
 2. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งค  านึงถึงค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว ส่งผลท าให้โอกาสที่จะพึงพอใจและ
กลบัมาเที่ยวซ ้ าลดลงร้อยละ 0.000013 
 3. เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่งผลท าให้โอกาสที่จะพึงพอใจและ
กลบัมาเที่ยวซ ้ าเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.028  
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในบทสุดท้ายของงานวิจยัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทาง
กลบัมาเท่ียวซ ้ า ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปางน้ี เป็นการสรุป
เน้ือหาทั้งหมดของการศึกษาวิจยั ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยสรุปสองส่วนดงัน้ี ส่วนแรกคือ
ผลสรุปของการศึกษา และส่วนท่ีสองคือ ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจและการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน 
จงัหวดัล าปาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจยัคร้ังน้ี ทั้งในส่วนของการออกแบบสอบถาม และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยไดท้  าการเลือกตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง จากประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จงัหวดัล าปาง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การการวิเคราะห์ตามเทคนิคการวดั
ทัศนคติตามแนวคิดของ  Likert scale และการวิเคราะห์โดยวิธีแบบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท 
(Bivariate Probit Model) สรุปลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการตามล าดบั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดน้ั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
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 ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 53.30 ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 21–30 ปี ร้อยละ 26.80 สถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 49.30 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.30 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
ร้อยละ 30.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 34.30 และภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดัล าปาง
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ45.5 
 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่าท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
จังหวดัล าปาง 
  จากการศึกษาสามารถแยกผลการศึกษาตามพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปางได ้ดงัน้ี ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ ร้อยละ 74.80 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด
คือ เพื่อน/คนรู้จกั ร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่พกัรีสอร์ท ร้อยละ 34.80 บุคคลท่ีร่วมเดินทางดว้ยมากท่ีสุด
คือเพื่อน ร้อยละ 46.80 ใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทางมากท่ีสุด ร้อยละ 70.30 ส่วนใหญ่เดินทาง
มาท่องเท่ียว 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 79.30 ใช้ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 1 วนั ร้อยละ 74.50 มี
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต ่ากวา่ 1,000 บาท ร้อยละ 42.30 ส่วนใหญ่พึงพอใจในการท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 99.00 และจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ร้อยละ 93.50 

 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความส าคัญของปัจจัยด้านต่างๆ 

 3.1) ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวดัล าปาง 

 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยแยกออกเป็น 4 ทางคือ 1. ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก 2. ความสวยงาม/ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก 3. ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก 4. ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
 2) ปัจจัยด้านราคา : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยแยกออกเป็น 3 ทางคือ 1. ราคาค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. ราคาค่าสินคา้และบริการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
ปานกลาง 3. ราคาค่าเขา้ชมและค่าสินคา้/บริการถูกกวา่ท่ีอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบ
แบบถามอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกออกเป็น 4 ทางคือ 1. การเดินทางมาสะดวกมีป้ายหรือ
สัญลกัษณ์ในการบอกทางอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. ช่องการจ าหน่ายและความสะดวก
รวดเร็วในการจ าหน่ายบตัรผา่น/บริการอ่ืนๆอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3. สถานท่ีท่องเท่ียว
มีความสะอาด/ปลอดภยัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 4. สถานท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพออยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก 
 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  : พบว่าความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแยกออกเป็น 2 ทางคือ 1. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการอยู่ในระดบัความพึงพอใจปาน
กลาง 
 5) ปัจจัยด้านบุคลากร : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยแยกออกเป็น 3 ทางคือ 1. จ  านวนเจา้หนา้ท่ี/พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ
อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 2. เจา้หน้าท่ี/พนักงานมีความรู้ความสามารถในการแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3. เจา้หน้าท่ี/พนักงานมีความสุภาพ /มนุษย์
สัมพนัธ์ดีอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
 6) ปั จ จัย ด้ านกระบวนการ  : พบว่าความพึ งพอใจโดยเฉ ล่ี ยของผู ้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแยกออกเป็น 4 ทางคือ 1. ความรวดเร็ว/สะดวกในการใช้
บริการอยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. การให้บริการด้านขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ี/พนกังานอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3. การมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจปานกลาง 4. ความประทบัใจในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
 7) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  : พบว่าความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก โดยแยกออกเป็น 3 ทางคือ 1. อุทยานแห่งชาติแจซ้้อนมีความแตกต่าง
จากสถานท่ีอ่ืนอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  2. การแบ่งโซนของสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งชดัเจนและ
สะดวกต่อการใช้บริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 3. การมีเส้นทางถนน/ทางเดินใกล้ชิด
ธรรมชาติอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
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 3.2) ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเดินทางกลบัมาเที่ยวซ ้าของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการ
ท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวดัล าปาง 
 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยแยกออกเป็น 4 ทางคือ 1.  ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก 2. ความสวยงาม/ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก 3. ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก 4. ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
 2) ปัจจัยด้านราคา : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยแยกออกเป็น 3 ทางคือ 1. ราคาค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. ราคาค่าสินคา้และบริการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
ปานกลาง 3. ราคาค่าเขา้ชมและค่าสินคา้/บริการถูกกวา่ท่ีอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบ
แบบถามอยูใ่นระดบัมาก โดยแยกออกเป็น 4 ทางคือ 1. การเดินทางมาสะดวกมีป้ายหรือสัญลกัษณ์ใน
การบอกทางอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. ช่องการจ าหน่ายและความสะดวกรวดเร็วในการ
จ าหน่ายบตัรผา่น/บริการอ่ืนๆอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะอาด/
ปลอดภยัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 4. สถานท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพออยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก 
 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  : พบว่าความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแยกออกเป็น 2 ทางคือ 1. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการอยู่ในระดบัความพึงพอใจปาน
กลาง 
 5) ปัจจัยด้านบุคลากร : พบวา่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัมาก โดยแยกออกเป็น 3 ทางคือ 1. จ  านวนเจา้หนา้ท่ี/พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. เจา้หน้าท่ี/พนักงานมีความรู้ความสามารถในการแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก 3. เจา้หน้าท่ี/พนกังานมีความสุภาพ/มนุษยส์ัมพนัธ์ดีอยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจมาก 
 6) ปั จ จัย ด้ านกระบวนการ  : พบว่าความพึ งพอใจโดยเฉ ล่ี ยของผู ้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแยกออกเป็น 4 ทางคือ 1. ความรวดเร็ว/สะดวกในการใช้
บริการอยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2. การให้บริการด้านขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ี/พนกังานอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3. การมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจปานกลาง 4. ความประทบัใจในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
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 7) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  : พบว่าความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก โดยแยกออกเป็น 3 ทางคือ 1. อุทยานแห่งชาติแจซ้้อนมีความแตกต่าง
จากสถานท่ีอ่ืนอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  2. การแบ่งโซนของสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งชดัเจนและ
สะดวกต่อการใช้บริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 3. การมีเส้นทางถนน/ทางเดินใกล้ชิด
ธรรมชาติอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

 ส่วนที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลบัมาเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวดัล าปาง 

 4.1) การวเิคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้า
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนด้วยแบบจ าลองโพรบิท (Probit Model) 

 จากผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆกบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวโดยใช้แบบจ าลองโพรบิท พบวา่ปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น
บวก ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และปัจจยัดา้นบุคลากร ซ่ึงเม่ือปัจจยัเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปจะท าให้ความพึง
พอใจเพิ่มสูงข้ึนในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ 
ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ความพึงพอใจ
ลดลง ในส่วนของการพิจารณาผลกระทบส่วนเพิ่ม  (Marginal Effect) ของความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวโดยรวม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.9994 หมายความวา่ สัดส่วนความน่าจะเป็นโดยมี
ตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจร้อยละ 99.94  

 จากแสดงผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆของการเดินทาง
กลับมาเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวโดยใช้แบบจ าลองโพรบิท ปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติและมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และอายุ ซ่ึงเม่ือปัจจยัเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลต่อการเดินทาง
กลบัมาเท่ียวซ ้ าเพิ่มสูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั ในส่วนการพิจารณาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effect) ของการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยโดยรวม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 
0.9875 หมายความว่า สัดส่วนความน่าจะเป็นโดยมีตวัแปรดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะ
เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าร้อยละ 98.75 
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 4.2) การทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและการเดินทางกลับมาเทีย่วซ ้า
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนด้วยแบบจ าลองไบวาริเอจโพรบิท (Bivariate 
Probit Model)  

  จากการศึกษาด้วยแบบจ าลองไบวาริเอจโพรบิทของความพึงพอใจและการ
เดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว พบวา่การทดสอบค่า rho = 0.732 หมายความ ความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ านั้นมีความสัมพนัธ์กนัสูงในทิศทางเดียวกนั
อยา่งมีนยัส าคญั  

  ในกรณีท่ีตัวเลือก  Y1 คือ ความพึงพอใจ หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิจะ
พบว่าปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ได้แก่ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัด้าน
บุคลากร และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ซ่ึงเม่ือปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน จะส่งผลต่อความพึงพอใจเพิ่มสูงข้ึน ส่วนปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว จากปัจจยัดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ความน่าจะเป็น
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะมีความพึงพอใจลดลง  

  ส่วนในกรณีท่ีตวัเลือก Y2 คือ การเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า หากพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธ์ิจะพบวา่ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และอายุ ซ่ึงเม่ือปัจจยัดงักล่าว
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลต่อการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าเพิ่มสูงข้ึน ส่วนปัจจยัท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว จากปัจจยัดงักล่าว
มาแลว้ขา้งตน้เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าลดลง 

  จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) หลงัจากการวิเคราะห์ 
Bivariate Probit Model  

  เม่ือก าหนดตวัเลือกท่ี 1 คือ ไม่พึงพอใจมีค่าเท่ากบั 0 และให้ตวัเลือกท่ี 2 คือ ไม่
กลบัมาเท่ียวซ ้ าเท่ากบั 0 ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจและไม่
กลบัมาเท่ียวซ ้ า มีค่าความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.0002 หมายความวา่ สัดส่วนความน่าจะเป็นโดย
มีตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะไม่พึงพอใจและไม่กลบัมาเท่ียวซ ้ านั้นร้อยละ 0.02 

  เม่ือก าหนดตัวเลือกท่ี  1 คือ ไม่พึงพอใจมีค่าเท่ากับ 0 และให้ตัวเลือกท่ี  2 คือ 
กลบัมาเท่ียวซ ้ าเท่ากบั 1 ได้ผลการวิเคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจและ
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กลบัมาเท่ียวซ ้ า มีค่าความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.00008 หมายความว่า สัดส่วนความน่าจะเป็น
โดยมีตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะไม่พึงพอใจและกลบัมาเท่ียวซ ้ านั้นร้อยละ 0.008 

  เม่ือก าหนดตัวเลือกท่ี 1 คือ พึงพอใจมีค่าเท่ากับ 1 และให้ตวัเลือกท่ี  2 คือ ไม่
กลบัมาเท่ียวซ ้ าเท่ากบั 0 ได้ผลการวิเคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจและไม่
กลบัมาเท่ียวซ ้ า มีค่าความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.0105 หมายความวา่ สัดส่วนความน่าจะเป็นโดย
มีตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะพึงพอใจและไม่กลบัมาเท่ียวซ ้ านั้นร้อยละ 1.05 

  เม่ือก าหนดตวัเลือกท่ี 1 คือ พึงพอใจมีค่าเท่ากบั 1 และให้ตวัเลือกท่ี 2 คือ กลบัมา
เท่ียวซ ้ าเท่ากบั 1 ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี เม่ือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจและการกลบัมา
เท่ียวซ ้ า มีค่าความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั 0.9892 หมายความว่า สัดส่วนความน่าจะเป็นโดยมีตวั
แปรดงักล่าวขา้งตน้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะพึงพอใจและการกลบัมาเท่ียวซ ้ านั้นร้อยละ 98.92 

5.2  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

5.2.1 พนกังานท่ีให้บริการควรจะมีเพียงพอต่อความตอ้งการ และมีความสุภาพ/มนุษยส์ัมพนัธ์
ดี มีความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อให้เกิดความประทับใจในการใช้บริการ และกลับมาใช้
บริการอีกในคร้ังต่อไป 

5.2.2 ปัจจยัท่ีไดรั้บระดบัความพึงพอใจมากอยู่แลว้ ควรจะมีการรักษาระดบัการให้บริการให้
คงท่ีไว ้และพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนไป  

5.2.3 ในการให้บริการ ควรมีการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว เช่น การแจกแผนผงัภายในอุทยาน
แห่งชาติ โดยมีการประกาศ ประชาสัมพนัธ์ หรือบอกรายละเอียด เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูล
ประกอบการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  
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5.3  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 5.3.1 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาในกลุ่มนักท่องเท่ียวจ านวนหน่ึงเท่านั้ น ดังนั้นใน
การศึกษาคร้ังต่อไปเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึนจึงควรท าการศึกษาถึงกลุ่มประชากรท่ีมี
จ านวนมากกวา่เดิม เพื่อท าใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนและขอบเขตท่ีกวา้งมากยิง่ข้ึน 
 5.3.2 การศึกษาคร้ังน้ีอาจมีปัจจยั ค่อนข้างน้อย ซ่ึงส่งผลท าให้การวิเคราะห์อาจไม่ละเอียด
ชดัเจนมากเท่าท่ีควร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพิ่มปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจดงักล่าวใหม้ากยิง่ข้ึน 
 5.3.3 การศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้เสนอถึงปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่างๆในการท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพิ่มวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึง
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียว เพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและตรงต่อความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 

 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโพรบิทและไบวาริเอจโพรบิท 

1.  แบบจ ำลองโพรบิทและกำรวเิครำะห์ Marginal Effect ควำมพึงพอใจ 
 

 
 

Note: 0 failures and 1 success completely determined.

                                                                               

        _cons     .4189658   1.064901     0.39   0.694    -1.668202    2.506134

    physical1     .5210012   .4344753     1.20   0.230    -.3305548    1.372557

     process1     1.026105   .7259631     1.41   0.158    -.3967566    2.448966

      people1     .7680534   .5770151     1.33   0.183    -.3628755    1.898982

   promotion1     .4583594   .6457998     0.71   0.478    -.8073849    1.724104

       place1     .7129106   .6739963     1.06   0.290    -.6080978    2.033919

       price1     .1012144   .5676488     0.18   0.858    -1.011357    1.213786

     product1     .6707798   .3669465     1.83   0.068    -.0484221    1.389982

       expend    -.0003189   .0001221    -2.61   0.009    -.0005581   -.0000797

       income    -2.03e-06   .0000113    -0.18   0.857    -.0000241      .00002

     bachelor     .9645969   .7565668     1.27   0.202    -.5182468    2.447441

lessthanbac~r     1.234727   .9474745     1.30   0.193    -.6222886    3.091743

          age     .0057868   .0182202     0.32   0.751    -.0299241    .0414977

          sex    -.0464203   .3544228    -0.13   0.896    -.7410762    .6482356

                                                                               

           y1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

Log likelihood = -37.424008                       Pseudo R2       =     0.4149

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(13)     =      53.08

Probit regression                                 Number of obs   =        400

Iteration 6:   log likelihood = -37.424008  

Iteration 5:   log likelihood = -37.424008  

Iteration 4:   log likelihood = -37.424095  

Iteration 3:   log likelihood = -37.450384  

Iteration 2:   log likelihood = -38.095571  

Iteration 1:   log likelihood = -43.704643  

Iteration 0:   log likelihood = -63.966382  

> e1 promotion1 people1 process1 physical1

. probit y1 sex age lessthanbachelor bachelor income expend product1 price1 plac
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Note: 0 failures and 1 success completely determined.

                                                                               

        _cons     .4189658   .8075272     0.52   0.604    -1.163758     2.00169

    physical1     .5210012   .4014306     1.30   0.194    -.2657883    1.307791

     process1     1.026105   .5662135     1.81   0.070    -.0836531    2.135863

      people1     .7680534   .4570693     1.68   0.093    -.1277861    1.663893

   promotion1     .4583594   .5560724     0.82   0.410    -.6315225    1.548241

       place1     .7129106   .4149573     1.72   0.086    -.1003908    1.526212

       price1     .1012144   .5743017     0.18   0.860    -1.024396    1.226825

     product1     .6707798   .3538537     1.90   0.058    -.0227607     1.36432

       expend    -.0003189   .0001109    -2.88   0.004    -.0005362   -.0001016

       income    -2.03e-06   6.02e-06    -0.34   0.736    -.0000138    9.76e-06

     bachelor     .9645969   .5723533     1.69   0.092    -.1571951    2.086389

lessthanbac~r     1.234727   .7559352     1.63   0.102    -.2468785    2.716333

          age     .0057868   .0141545     0.41   0.683    -.0219555    .0335291

          sex    -.0464203   .3210796    -0.14   0.885    -.6757248    .5828841

                                                                               

           y1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

Log pseudolikelihood = -37.424008                 Pseudo R2       =     0.4149

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(13)   =      53.89

Probit regression                                 Number of obs   =        400

Iteration 6:   log pseudolikelihood = -37.424008  

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -37.424008  

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -37.424095  

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -37.450384  

Iteration 2:   log pseudolikelihood = -38.095571  

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -43.704643  

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -63.966382  

> e1 promotion1 people1 process1 physical1, vce (robust)

. probit y1 sex age lessthanbachelor bachelor income expend product1 price1 plac
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

physic~1*    .0015808      .00201    0.79   0.431  -.002358  .005519     .6625

process1*    .0030886       .0032    0.97   0.334  -.003176  .009353     .4975

 people1*    .0020876       .0032    0.65   0.514  -.004189  .008364     .5175

promot~1*    .0008297      .00126    0.66   0.511  -.001644  .003303      .345

  place1*    .0018578      .00284    0.65   0.513  -.003709  .007425     .5125

  price1*    .0001932      .00108    0.18   0.858  -.001916  .002303        .2

product1*    .0025891      .00294    0.88   0.378  -.003171   .00835      .715

  expend    -6.69e-07      .00000   -0.88   0.380  -2.2e-06  8.3e-07   1839.05

  income    -4.25e-09      .00000   -0.38   0.701  -2.6e-08  1.7e-08   20118.1

bachelor*    .0049593      .00726    0.68   0.495  -.009276  .019195        .7

lessth~r*    .0017764      .00247    0.72   0.472  -.003063  .006615      .265

     age     .0000121      .00003    0.39   0.694  -.000048  .000073    33.535

     sex*   -.0000969      .00064   -0.15   0.880   -.00135  .001156       .54

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .99940153

      y  = Pr(y1) (predict, p)

Marginal effects after probit

. mfx compute, predict (p)
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2.  แบบจ ำลองโพรบิทและกำรวเิครำะห์ Marginal Effect กำรเดินทำงกลบัมำเท่ียวซ ้ ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

        _cons     .7032399   .7501925     0.94   0.349    -.7671104     2.17359

    physical2     .3594454   .2871304     1.25   0.211    -.2033199    .9222106

     process2     -.136614   .3414001    -0.40   0.689    -.8057459     .532518

      people2    -.2093684   .3200279    -0.65   0.513    -.8366116    .4178748

   promotion2     .2513638   .3918807     0.64   0.521    -.5167084    1.019436

       place2     .6440167   .3527111     1.83   0.068    -.0472843    1.335318

       price2     1.302731   .6008311     2.17   0.030      .125124    2.480339

     product2     .2257538   .3008242     0.75   0.453    -.3638508    .8153583

       expend    -.0004452   .0000896    -4.97   0.000    -.0006208   -.0002696

       income    -6.27e-06   6.82e-06    -0.92   0.358    -.0000196    7.09e-06

     bachelor     .8156674   .4919012     1.66   0.097    -.1484412    1.779776

lessthanbac~r     1.436339   .6962182     2.06   0.039     .0717761    2.800901

          age     .0201498   .0136721     1.47   0.141    -.0066471    .0469467

          sex    -.2250688   .2609207    -0.86   0.388    -.7364639    .2863264

                                                                               

           y2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

Log likelihood =  -68.04863                       Pseudo R2       =     0.3293

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(13)     =      66.81

Probit regression                                 Number of obs   =        400

Iteration 5:   log likelihood =  -68.04863  

Iteration 4:   log likelihood =  -68.04863  

Iteration 3:   log likelihood = -68.048831  

Iteration 2:   log likelihood = -68.232336  

Iteration 1:   log likelihood = -74.090131  

Iteration 0:   log likelihood = -101.45558  

> e2 promotion2 people2 process2 physical2

. probit y2 sex age lessthanbachelor bachelor income expend product2 price2 plac
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        _cons     .7032399   .8176622     0.86   0.390    -.8993485    2.305828

    physical2     .3594454   .2667157     1.35   0.178    -.1633078    .8821985

     process2     -.136614    .239075    -0.57   0.568    -.6051924    .3319644

      people2    -.2093684   .2751959    -0.76   0.447    -.7487425    .3300057

   promotion2     .2513638   .3331009     0.75   0.450     -.401502    .9042295

       place2     .6440167   .2845516     2.26   0.024     .0863057    1.201728

       price2     1.302731    .868928     1.50   0.134    -.4003362    3.005799

     product2     .2257538   .2761642     0.82   0.414    -.3155181    .7670256

       expend    -.0004452   .0000961    -4.63   0.000    -.0006335   -.0002569

       income    -6.27e-06   4.10e-06    -1.53   0.126    -.0000143    1.77e-06

     bachelor     .8156674   .5601254     1.46   0.145    -.2821582    1.913493

lessthanbac~r     1.436339     .71165     2.02   0.044     .0415304    2.831147

          age     .0201498   .0120301     1.67   0.094    -.0034287    .0437283

          sex    -.2250688   .2197043    -1.02   0.306    -.6556812    .2055437

                                                                               

           y2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

Log pseudolikelihood =  -68.04863                 Pseudo R2       =     0.3293

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(13)   =      44.41

Probit regression                                 Number of obs   =        400

Iteration 5:   log pseudolikelihood =  -68.04863  

Iteration 4:   log pseudolikelihood =  -68.04863  

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -68.048831  

Iteration 2:   log pseudolikelihood = -68.232336  

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -74.090131  

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -101.45558  

> e2 promotion2 people2 process2 physical2, vce (robust)

. probit y2 sex age lessthanbachelor bachelor income expend product2 price2 plac
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

physic~2*    .0138144      .01211    1.14   0.254  -.009916  .037545     .6925

process2*   -.0043985      .00765   -0.57   0.566  -.019401  .010604      .525

 people2*   -.0066712      .00896   -0.74   0.457  -.024235  .010892     .5475

promot~2*    .0077437      .01001    0.77   0.439  -.011877  .027364      .395

  place2*    .0241201      .01587    1.52   0.129  -.006991  .055232     .5575

  price2*    .0252916      .01198    2.11   0.035   .001819  .048764     .2275

product2*    .0081768      .01229    0.67   0.506  -.015916  .032269       .71

  expend    -.0000144      .00001   -1.79   0.073   -.00003  1.3e-06   1839.05

  income    -2.03e-07      .00000   -1.31   0.191  -5.1e-07  1.0e-07   20118.1

bachelor*    .0409418      .03786    1.08   0.280   -.03327  .115154        .7

lessth~r*     .030885      .01815    1.70   0.089  -.004685  .066455      .265

     age     .0006517      .00048    1.35   0.176  -.000291  .001595    33.535

     sex*   -.0071948       .0089   -0.81   0.419  -.024637  .010247       .54

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .98750692

      y  = Pr(y2) (predict, p)

Marginal effects after probit

. mfx compute, predict (p)
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3.  แบบจ ำลองไบวำริเอจโพรบิทและกำรวเิครำะห์ Marginal Effect 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparison:    log likelihood = -105.47264

Iteration 5:   log likelihood =  -68.04863  

Iteration 4:   log likelihood =  -68.04863  

Iteration 3:   log likelihood = -68.048831  

Iteration 2:   log likelihood = -68.232336  

Iteration 1:   log likelihood = -74.090131  

Iteration 0:   log likelihood = -101.45558  

Fitting comparison equation 2:

Iteration 6:   log likelihood = -37.424008  

Iteration 5:   log likelihood = -37.424008  

Iteration 4:   log likelihood = -37.424095  

Iteration 3:   log likelihood = -37.450384  

Iteration 2:   log likelihood = -38.095571  

Iteration 1:   log likelihood = -43.704643  

Iteration 0:   log likelihood = -63.966382  

Fitting comparison equation 1:

> ical2)

> bachelor income expend product2 price2 place2 promotion2 people2 process2 phys

>  place1 promotion1 people1 process1 physical1) (y2 = sex age lessthanbachelor 

. biprobit (y1 = sex age lessthanbachelor bachelor income expend product1 price1
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Likelihood-ratio test of rho=0:     chi2(1) =    13.39    Prob > chi2 = 0.0003

                                                                               

          rho     .7327349   .1547704                      .2725134    .9200939

                                                                               

      /athrho     .9346076   .3342055     2.80   0.005     .2795768    1.589638

                                                                               

        _cons     .7412754   .7520367     0.99   0.324    -.7326894     2.21524

    physical2     .3909857   .2805393     1.39   0.163    -.1588612    .9408326

     process2    -.2441856    .324365    -0.75   0.452    -.8799293     .391558

      people2    -.2307778   .3173262    -0.73   0.467    -.8527257    .3911701

   promotion2     .2892255    .378878     0.76   0.445    -.4533618    1.031813

       place2      .594766   .3345152     1.78   0.075    -.0608718    1.250404

       price2     1.457835   .5583964     2.61   0.009      .363398    2.552271

     product2     .2347765   .2919419     0.80   0.421    -.3374192    .8069723

       expend    -.0004682   .0000895    -5.23   0.000    -.0006435   -.0002928

       income    -6.53e-06   6.58e-06    -0.99   0.321    -.0000194    6.36e-06

     bachelor      .800212   .4886974     1.64   0.102    -.1576174    1.758041

lessthanbac~r     1.519006   .7152821     2.12   0.034      .117079    2.920933

          age     .0226747   .0137228     1.65   0.098    -.0042214    .0495708

          sex    -.2446327    .264296    -0.93   0.355    -.7626435     .273378

y2             

                                                                               

        _cons     .7428441   1.092313     0.68   0.496    -1.398049    2.883738

    physical1     .4119197   .3979858     1.04   0.301    -.3681181    1.191957

     process1     1.003861   .7204535     1.39   0.164     -.408202    2.415924

      people1      .888631   .5898335     1.51   0.132    -.2674215    2.044683

   promotion1     .1536936   .6513756     0.24   0.813    -1.122979    1.430366

       place1     1.140724   .8000488     1.43   0.154    -.4273424    2.708791

       price1      -.06708    .510663    -0.13   0.895    -1.067961    .9338012

     product1     .5886777   .3473536     1.69   0.090    -.0921228    1.269478

       expend    -.0003491   .0001325    -2.64   0.008    -.0006087   -.0000895

       income     9.37e-06   .0000258     0.36   0.716    -.0000412    .0000599

     bachelor     .8565581   .8083306     1.06   0.289    -.7277408    2.440857

lessthanbac~r     1.366983   1.069038     1.28   0.201    -.7282933     3.46226

          age     .0018634   .0215158     0.09   0.931    -.0403068    .0440335

          sex    -.2703086     .37394    -0.72   0.470    -1.003217    .4626002

y1             

                                                                               

                     Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

Log likelihood = -98.777628                       Prob > chi2     =     0.0015

                                                  Wald chi2(26)   =      52.57

Seemingly unrelated bivariate probit              Number of obs   =        400
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Comparison:    log pseudolikelihood = -105.47264

Iteration 5:   log pseudolikelihood =  -68.04863  

Iteration 4:   log pseudolikelihood =  -68.04863  

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -68.048831  

Iteration 2:   log pseudolikelihood = -68.232336  

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -74.090131  

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -101.45558  

Fitting comparison equation 2:

Iteration 6:   log pseudolikelihood = -37.424008  

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -37.424008  

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -37.424095  

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -37.450384  

Iteration 2:   log pseudolikelihood = -38.095571  

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -43.704643  

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -63.966382  

Fitting comparison equation 1:

> ical2), vce (robust)

> bachelor income expend product2 price2 place2 promotion2 people2 process2 phys

>  place1 promotion1 people1 process1 physical1) (y2 = sex age lessthanbachelor 

. biprobit (y1 = sex age lessthanbachelor bachelor income expend product1 price1
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Wald test of rho=0:                 chi2(1) =  7.11828    Prob > chi2 = 0.0076

                                                                               

          rho     .7327349   .1622244                      .2430655     .924796

                                                                               

      /athrho     .9346076   .3503014     2.67   0.008     .2480295    1.621186

                                                                               

        _cons     .7412754   .8022739     0.92   0.356    -.8311527    2.313703

    physical2     .3909857   .2631253     1.49   0.137    -.1247304    .9067018

     process2    -.2441856   .2565887    -0.95   0.341    -.7470903     .258719

      people2    -.2307778   .2805702    -0.82   0.411    -.7806852    .3191296

   promotion2     .2892255   .3276864     0.88   0.377    -.3530279     .931479

       place2      .594766   .3180742     1.87   0.061     -.028648     1.21818

       price2     1.457835   .7778721     1.87   0.061    -.0667665    2.982436

     product2     .2347765   .2601183     0.90   0.367     -.275046    .7445991

       expend    -.0004682   .0000933    -5.02   0.000    -.0006509   -.0002854

       income    -6.53e-06   4.23e-06    -1.54   0.123    -.0000148    1.77e-06

     bachelor      .800212    .524532     1.53   0.127    -.2278519    1.828276

lessthanbac~r     1.519006   .7010666     2.17   0.030     .1449408    2.893071

          age     .0226747   .0122239     1.85   0.064    -.0012838    .0466332

          sex    -.2446327   .2193631    -1.12   0.265    -.6745765    .1853111

y2             

                                                                               

        _cons     .7428441   .8020137     0.93   0.354    -.8290738    2.314762

    physical1     .4119197   .3901733     1.06   0.291    -.3528059    1.176645

     process1     1.003861   .5669147     1.77   0.077    -.1072715    2.114993

      people1      .888631   .4355103     2.04   0.041     .0350465    1.742215

   promotion1     .1536936   .5430923     0.28   0.777    -.9107477    1.218135

       place1     1.140724   .4728189     2.41   0.016     .2140164    2.067432

       price1      -.06708   .5301601    -0.13   0.899    -1.106175    .9720146

     product1     .5886777   .3211059     1.83   0.067    -.0406784    1.218034

       expend    -.0003491   .0001042    -3.35   0.001    -.0005534   -.0001448

       income     9.37e-06   .0000293     0.32   0.749    -.0000481    .0000668

     bachelor     .8565581   .5817991     1.47   0.141    -.2837472    1.996863

lessthanbac~r     1.366983   .8057438     1.70   0.090    -.2122457    2.946212

          age     .0018634   .0232829     0.08   0.936    -.0437703    .0474971

          sex    -.2703086   .2800998    -0.97   0.335    -.8192942     .278677

y1             

                                                                               

                     Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

Log pseudolikelihood = -98.777628                 Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(26)   =     128.80

Seemingly unrelated bivariate probit              Number of obs   =        400
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

physic~2*   -.0000499      .00008   -0.62   0.538  -.000209  .000109     .6925

process2*    .0000337      .00006    0.56   0.572  -.000083  .000151      .525

 people2*    .0000319      .00006    0.56   0.578   -.00008  .000144     .5475

promot~2*   -.0000406      .00007   -0.55   0.586  -.000186  .000105      .395

  place2*    -.000078      .00011   -0.69   0.493  -.000301  .000145     .5575

  price2*   -.0002001      .00026   -0.76   0.450  -.000719  .000319     .2275

product2*   -.0000309      .00006   -0.50   0.618  -.000152   .00009       .71

physic~1*   -.0003417       .0005   -0.68   0.494   -.00132  .000637     .6625

process1*   -.0008306      .00101   -0.82   0.411   -.00281  .001149     .4975

 people1*   -.0007363      .00094   -0.78   0.434  -.002582  .001109     .5175

promot~1*   -.0000961      .00033   -0.29   0.769  -.000737  .000545      .345

  place1*   -.0010378       .0014   -0.74   0.457  -.003773  .001697     .5125

  price1*    .0000472      .00039    0.12   0.903  -.000714  .000808        .2

product1*   -.0005891      .00061   -0.97   0.333  -.001783  .000604      .715

  expend     2.96e-07      .00000    0.94   0.346  -3.2e-07  9.1e-07   1839.05

  income    -5.33e-09      .00000   -0.24   0.807  -4.8e-08  3.7e-08   20118.1

bachelor*   -.0016671      .00273   -0.61   0.542  -.007025  .003691        .7

lessth~r*   -.0008055      .00102   -0.79   0.431   -.00281  .001199      .265

     age    -4.36e-06      .00002   -0.25   0.801  -.000038  .000029    33.535

     sex*    .0002126      .00029    0.74   0.456  -.000347  .000772       .54

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =   .0002055

      y  = Pr(y1=0,y2=0) (predict, p00)

Marginal effects after biprobit

. mfx compute, predict (p00)
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

physic~2*    .0000499      .00008    0.62   0.538  -.000109  .000209     .6925

process2*   -.0000337      .00006   -0.56   0.572  -.000151  .000083      .525

 people2*   -.0000319      .00006   -0.56   0.578  -.000144   .00008     .5475

promot~2*    .0000406      .00007    0.55   0.586  -.000105  .000186      .395

  place2*     .000078      .00011    0.69   0.493  -.000145  .000301     .5575

  price2*    .0002001      .00026    0.76   0.450  -.000319  .000719     .2275

product2*    .0000309      .00006    0.50   0.618   -.00009  .000152       .71

physic~1*   -.0002459      .00053   -0.46   0.643  -.001286  .000794     .6625

process1*   -.0007421      .00118   -0.63   0.528  -.003047  .001563     .4975

 people1*   -.0006275      .00099   -0.63   0.528  -.002577  .001322     .5175

promot~1*   -.0000551       .0002   -0.27   0.788  -.000457  .000346      .345

  place1*   -.0010465      .00152   -0.69   0.492  -.004031  .001938     .5125

  price1*    .0000289      .00025    0.11   0.909  -.000468  .000526        .2

product1*   -.0005064      .00084   -0.60   0.547  -.002153  .001141      .715

  expend     7.24e-08      .00000    0.47   0.640  -2.3e-07  3.8e-07   1839.05

  income    -4.57e-09      .00000   -0.43   0.669  -2.6e-08  1.6e-08   20118.1

bachelor*   -.0004438      .00097   -0.46   0.646   -.00234  .001452        .7

lessth~r*   -.0002158      .00043   -0.50   0.617  -.001062   .00063      .265

     age     2.39e-06      .00001    0.26   0.797  -.000016  .000021    33.535

     sex*    .0000717      .00017    0.43   0.669  -.000256    .0004       .54

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .00008006

      y  = Pr(y1=0,y2=1) (predict, p01)

Marginal effects after biprobit

. mfx compute, predict (p01)
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

physic~2*   -.0134017      .01088   -1.23   0.218  -.034725  .007922     .6925

process2*    .0068548      .00812    0.84   0.399  -.009065  .022775      .525

 people2*    .0063987      .00775    0.83   0.409  -.008784  .021581     .5475

promot~2*   -.0077081      .00901   -0.86   0.392  -.025362  .009946      .395

  place2*   -.0192321      .01399   -1.38   0.169  -.046645  .008181     .5575

  price2*   -.0239896      .01193   -2.01   0.044  -.047365 -.000614     .2275

product2*   -.0074731      .01032   -0.72   0.469  -.027693  .012747       .71

physic~1*    .0003417       .0005    0.68   0.494  -.000637   .00132     .6625

process1*    .0008306      .00101    0.82   0.411  -.001149   .00281     .4975

 people1*    .0007363      .00094    0.78   0.434  -.001109  .002582     .5175

promot~1*    .0000961      .00033    0.29   0.769  -.000545  .000737      .345

  place1*    .0010378       .0014    0.74   0.457  -.001697  .003773     .5125

  price1*   -.0000472      .00039   -0.12   0.903  -.000808  .000714        .2

product1*    .0005891      .00061    0.97   0.333  -.000604  .001783      .715

  expend      .000013      .00001    1.73   0.084  -1.7e-06  .000028   1839.05

  income     1.90e-07      .00000    1.36   0.175  -8.5e-08  4.7e-07   20118.1

bachelor*   -.0337101      .03116   -1.08   0.279  -.094781  .027361        .7

lessth~r*   -.0277393      .01664   -1.67   0.095  -.060344  .004865      .265

     age    -.0006375      .00044   -1.43   0.152  -.001509  .000235    33.535

     sex*    .0066306      .00771    0.86   0.390  -.008474  .021736       .54

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .01050926

      y  = Pr(y1=1,y2=0) (predict, p10)

Marginal effects after biprobit

. mfx compute, predict (p10)
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

physic~2*    .0134017      .01088    1.23   0.218  -.007922  .034725     .6925

process2*   -.0068548      .00812   -0.84   0.399  -.022775  .009065      .525

 people2*   -.0063987      .00775   -0.83   0.409  -.021581  .008784     .5475

promot~2*    .0077081      .00901    0.86   0.392  -.009946  .025362      .395

  place2*    .0192321      .01399    1.38   0.169  -.008181  .046645     .5575

  price2*    .0239896      .01193    2.01   0.044   .000614  .047365     .2275

product2*    .0074731      .01032    0.72   0.469  -.012747  .027693       .71

physic~1*    .0002459      .00053    0.46   0.643  -.000794  .001286     .6625

process1*    .0007421      .00118    0.63   0.528  -.001563  .003047     .4975

 people1*    .0006275      .00099    0.63   0.528  -.001322  .002577     .5175

promot~1*    .0000551       .0002    0.27   0.788  -.000346  .000457      .345

  place1*    .0010465      .00152    0.69   0.492  -.001938  .004031     .5125

  price1*   -.0000289      .00025   -0.11   0.909  -.000526  .000468        .2

product1*    .0005064      .00084    0.60   0.547  -.001141  .002153      .715

  expend    -.0000133      .00001   -1.76   0.079  -.000028  1.5e-06   1839.05

  income    -1.80e-07      .00000   -1.29   0.196  -4.5e-07  9.3e-08   20118.1

bachelor*     .035821       .0332    1.08   0.281  -.029251  .100893        .7

lessth~r*    .0287606      .01721    1.67   0.095  -.004974  .062495      .265

     age     .0006394      .00044    1.44   0.151  -.000233  .001512    33.535

     sex*   -.0069149      .00782   -0.88   0.376  -.022238  .008408       .54

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .98920518

      y  = Pr(y1=1,y2=1) (predict, p11)

Marginal effects after biprobit

. mfx compute, predict (p11)
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถำมน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรประกอบรำยงำนกำรคน้ควำ้แบบ
อิสระ ตำมหลกัสูตรปริญญำโท คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ แบบสอบถำมในคร้ังน้ีจะ
ถูกน ำมำใช้ในกำรศึกษำเชิงวิชำกำรเท่ำนั้น และค ำตอบของผูต้อบแบบสอบถำมจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ควำมลับ จึงขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมโดยกำรให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถำมท่ีเสียสละเวลำใหค้วำมร่วมมือมำ ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 
 

ค าช้ีแจง: กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  / ลงใน (  ) หนำ้ขอ้ควำมท่ีท่ำนตอ้งกำรเลือก หรือเติมค ำลงในช่องวำ่ง
ท่ีก ำหนดไว ้
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1)  เพศ 
 (   )  ชำย     (   )  หญิง 
1.2)  อำยุ …………… ปี 
1.3)  สถำนภำพ 
 (   )  โสด      (   )  สมรส   
 (   )  หยำ่ร้ำง    
1.4)  ระดบักำรศึกษำ 
      (   )  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี    (   )  ปริญญำตรี 
       (   )  สูงกวำ่ปริญญำตรี 
 
1.5)  อำชีพ 
       (   )  ขำ้รำชกำร/รัฐวสิำหกิจ   (   )  พนกังำนบริษทั 
       (   )  ธุรกิจส่วนตวั    (   )  นกัเรียน/นกัศึกษำ 
       (   )  อ่ืนๆ ระบุ ………………….     
1.6)  รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ……………………... บำท 
1.7)  ภูมิล ำเนำ จงัหวดั  ………………. ……. 
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ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
จังหวดัล าปาง 
2.1)  วตัถุประสงคห์ลกัในกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวอุทยำนแห่งชำติแจซ้อ้น 
       (   )  พกัผอ่นหยอ่นใจ    (   )  ศึกษำหำควำมรู้ 
       (   )  สร้ำงควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว/เพื่อน (   )  เก่ียวกบักำรท ำงำน  
2.2)  แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรคน้หำสถำนท่ีท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 
       (   )  โทรทศัน์     (   )  หนงัสือท่องเท่ียว 
       (   )  เพื่อน/คนรู้จกั    (   )  อินเทอร์เน็ต 
       (   )  อ่ืนๆ ระบุ ………………. 
2.3)  สถำนท่ีพกัแรมในคร้ังน้ี 
       (   )  โรงแรม     (   )  รีสอร์ท 
       (   )  บำ้นญำติ/เพื่อน    (   )  บำ้นพกัรับรองขำ้รำชกำร/เอกชน 
       (   )  โฮมสเตย ์     (   )  อ่ืนๆ ระบุ ……………… 
2.4)  บุคคลท่ีร่วมเดินทำงในกำรท่องเท่ียวคร้ังน้ี 
       (   )  เดินทำงคนเดียว    (   )  ครอบครัว/ญำติพี่นอ้ง 
       (   )  เพื่อน     (   )  ผูบ้งัคบับญัชำ/เพื่อนร่วมงำน 
2.5)  พำหนะท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวอุทยำนแห่งชำติแจซ้อ้น 
       (   )  รถยนต ์     (   )  รถจกัรยำนยนต ์
       (   )  รถตู ้     (   )  รถทวัร์ 
2.6)  จ ำนวนคร้ังท่ีท่ำนเดินทำงมำท่องเท่ียวอุทยำนแห่งชำติแจซ้้อน …..………….. คร้ัง 
2.7)  ระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรท่องเท่ียวคร้ังน้ี 
       (   )  1 วนั     (   )  2 วนั 
       (   )  3 วนั     (   )  มำกกวำ่ 3 วนั 
2.8)  ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวคร้ังน้ีโดยประมำณ …………………. บำท 
2.9)  ควำมพึงพอใจในกำรท่องเท่ียวอุทยำนแห่งชำติแจซ้อ้น จงัหวดัล ำปำง 
       (   )  พึงพอใจ     (   )  ไม่พึงพอใจ 
2.10)  กำรเดินทำงกลบัมำท่องเท่ียวอุทยำนแห่งชำติแจซ้อ้น จงัหวดัล ำปำง 
       (   )  กลบัมำ     (   )  ไม่กลบัมำ 
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ส่วนที ่3   ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความส าคัญของปัจจัยด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
3.1) ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้
ซ้อน จังหวดัล าปาง  

ปัจจยั 

ระดบัความส าคญั 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

3.1  ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

-  ควำมมีช่ือเสียงของสถำนท่ีท่องเท่ียว      

-  ควำมสวยงำม/ควำมหลำกหลำยของสถำนท่ี
ท่องเท่ียว 

     

-  ควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติ      
-  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนท่ีท่องเท่ียว      

3.2  ปัจจยัด้านราคา (Price) 
-  รำคำค่ำธรรมเนียมในกำรเขำ้ชมมีควำมเหมำะสม      

-  รำคำค่ำสินคำ้และบริกำรมีควำมเหมำะสม      

-  รำคำค่ำเขำ้ชมและค่ำสินคำ้/บริกำรถูกกวำ่ท่ีอ่ืน      

3.3  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
-  กำรเดินทำงมำสะดวกมีป้ำยหรือสญัลกัษณ์ใน
กำรบอกทำง 

     

-  ช่องกำรจ ำหน่ำยและควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
จ ำหน่ำยบตัรผำ่น/บริกำรอ่ืนๆ 

     

-  สถำนท่ีท่องเท่ียวมีควำมสะอำด/ปลอดภยั      
-  สถำนท่ีจอดรถสะดวกสบำยและเพียงพอ      
3.4  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
-  กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ เช่น นิตยสำร 
หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ แจกแผน่พบั 
หรือติดป้ำยประกำศ เป็นตน้ 

     

-  กิจกรรมส่งเสริมกำรใชบ้ริกำร เช่น ส่วนลด  
รำคำพิเศษ 
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ปัจจยั 

ระดบัความส าคญั 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

3.5  ปัจจยัด้านบุคลากร (People) 
-  จ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำนเพียงพอต่อกำร
ใหบ้ริกำร 

     

-  เจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
แนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว 

     

-  เจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำนมีควำมสุภำพ/มนุษยส์มัพนัธ์
ดี 

     

3.6  ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) 
-  ควำมรวดเร็ว/สะดวกในกำรใชบ้ริกำร      
-  กำรใหบ้ริกำรดำ้นขอ้มูลข่ำวสำรและค ำแนะน ำ
จำกเจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำน 

     

-  กำรมีศูนยบ์ริกำรนกัท่องเท่ียว      
-  ควำมประทบัใจในกำรใชบ้ริกำร      

3.7 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 
-  อุทยำนแห่งชำติแจซ้อ้นมีควำมแตกต่ำงจำก
สถำนท่ีอ่ืน 

     

-  กำรแบ่งโซนของสถำนท่ีท่องเท่ียวอยำ่งชดัเจน
และสะดวกต่อกำรใชบ้ริกำร 

     

- กำรมีเสน้ทำงถนน/ทำงเดินใกลชิ้ดธรรมชำติ      
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3.2) ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางกลับมาเที่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวดัล าปาง 

ปัจจยั 

ระดบัความส าคญั 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

3.1  ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

-  ควำมมีช่ือเสียงของสถำนท่ีท่องเท่ียว      

-  ควำมสวยงำม/ควำมหลำกหลำยของสถำนท่ี
ท่องเท่ียว 

     

-  ควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติ      
-  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนท่ีท่องเท่ียว      

3.2  ปัจจยัด้านราคา (Price) 
-  รำคำค่ำธรรมเนียมในกำรเขำ้ชมมีควำมเหมำะสม      

-  รำคำค่ำสินคำ้และบริกำรมีควำมเหมำะสม      

-  รำคำค่ำเขำ้ชมและค่ำสินคำ้/บริกำรถูกกวำ่ท่ีอ่ืน      

3.3  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
-  กำรเดินทำงมำสะดวกมีป้ำยหรือสญัลกัษณ์ใน
กำรบอกทำง 

     

-  ช่องกำรจ ำหน่ำยและควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
จ ำหน่ำยบตัรผำ่น/บริกำรอ่ืนๆ 

     

-  สถำนท่ีท่องเท่ียวมีควำมสะอำด/ปลอดภยั      
-  สถำนท่ีจอดรถสะดวกสบำยและเพียงพอ      
3.4  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
-  กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ เช่น นิตยสำร 
หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ แจกแผน่พบั 
หรือติดป้ำยประกำศ เป็นตน้ 

     

-  กิจกรรมส่งเสริมกำรใชบ้ริกำร เช่น ส่วนลด  
รำคำพิเศษ 
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ปัจจยั 

ระดบัความส าคญั 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

3.5  ปัจจยัด้านบุคลากร (People) 
-  จ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำนเพียงพอต่อกำร
ใหบ้ริกำร 

     

-  เจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
แนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว 

     

-  เจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำนมีควำมสุภำพ/มนุษยส์มัพนัธ์
ดี 

     

3.6  ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) 
-  ควำมรวดเร็ว/สะดวกในกำรใชบ้ริกำร      
-  กำรใหบ้ริกำรดำ้นขอ้มูลข่ำวสำรและค ำแนะน ำ
จำกเจำ้หนำ้ท่ี/พนกังำน 

     

-  กำรมีศูนยบ์ริกำรนกัท่องเท่ียว      
-  ควำมประทบัใจในกำรใชบ้ริกำร      

3.7 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 
-  อุทยำนแห่งชำติแจซ้อ้นมีควำมแตกต่ำงจำก
สถำนท่ีอ่ืน 

     

-  กำรแบ่งโซนของสถำนท่ีท่องเท่ียวอยำ่งชดัเจน
และสะดวกต่อกำรใชบ้ริกำร 

     

- กำรมีเสน้ทำงถนน/ทำงเดินใกลชิ้ดธรรมชำติ      

 
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ - สกุล   นำงสำวกนกวรรณ  อติชำต 

วนั เดือน ปีเกดิ   14  มกรำคม  2534 

ประวตัิการศึกษา   ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบณัฑิต   

    มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555 

 


