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การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคก์ารศึกษาดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อสาํรวจพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี        
2)  เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงั  และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  ท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติ              
พุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 3) เพ่ือศึกษาปัจจยั  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ีไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Convenience Sampling) จาํนวน 381 คน และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 ประเภท คือสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยสถิติเชิงพรรณนาจะใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ส่วนสถิติเชิง
อนุมานท่ีใชเ้พื่อทดสอบสมมติฐานนั้น ใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-square)  การทดสอบผลต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ีย 2 ประชากร (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า  นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ช่วงอาย ุ 25 - 34  ปี       
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่คือ พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000 บาทหรือตํ่ากว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจากเพ่ือน 
ตดัสินใจมาเท่ียวดว้ยตวัเอง ส่วนใหญ่เพิ่งเคยมาคร้ังแรก เดินทางมากบัครอบครัว/ญาติ ใชร้ะยะเวลา
ในการมาเท่ียวประมาณ 2 วนั 1 คืน เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั พกัแรมดว้ยเตน็ทท่ี์ทางอุทยานมีไว้
บริการ นิยมไปเท่ียวท่ีป่าสนสองใบ รองลงมาคือ นํ้าตกตะเพินคล่ีนอ้ย และศาลเลาดา้ร์ ทาํกิจกรรม
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นนัทนาการ คือ ถ่ายรูปและตั้งแคมป์พกัแรม ใชเ้งินระหว่างท่ีมาเท่ียวตํ่ากว่า 1,500 บาท ส่วนใหญ่
คิดว่าควรจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในเร่ืองของ ห้องนํ้ า/ห้องสุขา ส่วนใหญ่มีจุดหมายปลาย 
ทางคือ   อุทยานแห่งชาติพเุตย   และจะกลบัมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยซํ้ าเม่ือมีโอกาส  ในส่วน         
ของการทดสอบ  chi-square  ในภาพรวมพบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  อาย ุ         
สถานภาพทางสังคม อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

ผลการศึกษาระดับความคาดหวงัพบว่า ความคาดหวงัในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ประเด็นท่ีมีความคาดหวงัมากท่ีสุด คือ การไดพ้กัผอ่นในบรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน เช่นเดียวกบั
ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การไดพ้กัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน เม่ือนาํผลของทั้งคู่มา
เปรียบเทียบแบบ  IPA พบว่า ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก  แต่กลบัมีความ 
พึงพอใจในระดบัปานกลาง มีเพียงประเด็นเดียว  คือ อุทยานมีหอ้งนํ้ า ลานจอดรถ และถงัขยะอยา่ง
เพียงพอ และประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง แต่กลบัมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก มีเพียงประเด็นเดียวเช่นกนั  คือ กิจกรรมการท่องเท่ียวภายในอุทยาน ในส่วนของการ
ทดสอบดว้ยการทดสอบ Independent Samples t-test และ ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ในภาพรวมพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพทาง
สังคม อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย ไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพเุตยแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่า ในภาพรวมปัจจยัผลกัมีความสาํคญั
อยูใ่นระดบัมาก ประเดน็ท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ ตอ้งการมาสัมผสัธรรมชาติ และปัจจยัดึงดูด 
พบว่า  ในภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัท่ีให้ความสาํคญัมากท่ีสุด  คือ  ปัจจยัดา้น
ความปลอดภยั รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียว และปัจจยัดา้นท่ีพกัแรม เม่ือนาํปัจจยัมา
ศึกษาดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression)  พบว่า  ปัจจยัดึงดูดดา้นแหล่ง
ท่องเท่ียวและดา้นท่ีพกัแรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  

จากผลการศึกษาและความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัต่อการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยได ้ 4  ประเด็น  คือ  (1) การ
วางแผนการจดัการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ คือ ควรมีการสาํรวจความพร้อมของอุทยาน และ
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนดา้นการพฒันาและดา้นการตลาดอยา่งเหมาะสม   (2) การพฒันาศกัยภาพ                
ของแหล่งท่องเท่ียวในการรองรับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะปัจจยัสนับสนุนและส่ิงอาํนวยความ
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สะดวก รวมถึงผลกระทบดา้นบวกของเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินจากการท่องเท่ียว คือ ควรดูแลปัจจยั
สนบัสนุนและส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งเหมาะสม (3) การรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติพเุตยใหค้งอยูไ่วไ้ดน้านท่ีสุด คือ ควรเนน้เร่ืองการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนืในเขตอุทยานแห่งชาติ (4) ผลกระทบดา้นลบของการท่องเท่ียวต่อสังคมและวฒันธรรมชุมชน
ทอ้งถ่ิน คือ ควรมีการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ทกัษะ การเรียนรู้ระหว่างกนัในการจดัการ การพฒันา และการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชนอย่าง
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ABSTRACT 
 

The purposes of this thesis are 1) to study the travel behavior of Thai tourists in Phu 
Toei National Park, Suphanburi Province 2) to study the expectation and satisfaction level of Thai 
tourist  in Phu Toei National Park, Suphanburi Province 3) to study the factors affecting Thai 
Tourist’s Satisfaction in Phu Toei National Park, Suphanburi Province. 

The sample for this research was obtained by using the Quota Sampling and 
Convenience Sampling technique consisting of 381 Thai tourists. The research instrument to 
collect the data is questionnaires. The statistical techniques used in the analysis of the data 
obtained were descriptive statistics and inferential statistics. The descriptive statistics are the 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics that were used to test the 
hypothesis are the Chi-square, t-test and One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

The results are as follows. Most Thai tourists who travelled in Phu Toei National Park 
are female aged between 25-34 and single. The education is bachelor degree. The major 
occupation is the employees and the average income is 10,000 baht or lower. Most of the Thai 
tourists are reaching information of Phu Toei national park by friend, deciding to travel by 
themselves. The majority of tourists are first time visitors, travelling with family/relationship, 
length of stay are 2 days and 1 night, travelling by car, using national park’s tent service. The 
famous tourist attraction is Pinus Merkusii Forest and another is Ta Pern Kee Noy Waterfall and 
Lauda Shrine. Most of tourist prefer to taking a photo and camping, spent lower than 1,500 baht, 
commending about facilities of bathroom/toilet, destining to Phu Toei National Park and will 
come back again. The chi-square tests have shown that the tourists who differ in personal factor 
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of age status, occupation, education, and income have related with the travel behavior of tourists.   
According to the result of expectation found that the level of expectation are high as a 

whole. The issue which the most expected was to have a good rest in fresh air. As well as the 
result of satisfaction that overall the level is high. The issues which the most satisfied was have a 
good rest in fresh air, too. Comparing the results of both by the IPA found that the issue which 
high expectation level but moderate satisfaction level is only the issue of adequacy of toilet, car 
park and trash can in national park. And the issue which moderate expectation level but high 
satisfaction level is only the issue of tourism activity. In the experiment with the Independent 
Samples t-test and ANOVA test (One-way ANOVA) generally found that tourists who differ in 
personal factor of age, status, occupation, education, and income have not shown the difference of 
expectation to Phu Toei National Park. However, tourists who differ in age, education and income 
have shown the difference of satisfaction to Phu Toei National Park. 

According to the result of factor affecting satisfaction found that the overall of push 
factor was high important level and the issue which the most important was needed to touch the 
nature. Moreover, the overall of pull factor was high important level and the issue which the most 
important was safety factor and the second issue were tourist attraction factor and accommodation 
factor respectively. For studying factor by a multiple regression analysis found that pull factor 
about tourist attraction and accommodation influence to the tourist satisfaction. 

The results of study and commend of tourist can be concluded that all stakeholders 
should give priority to tourism in Phu Toei National Park into 4 issues: (1) the management plan 
in the national park that should be explore the ready of park and the data obtained to plan the 
development and marketing appropriately (2) the development potential of tourist attraction to 
support visitors and especially the support and facilities factor including the positive economic 
impact of tourism on local communities that should handle the support and facilities factor 
appropriately (3) maintaining the integrity of nature. And the ecosystem in Phu Toei National 
Park to remain as long as possible and should to focus on sustainable tourism in the national park 
(4) the negative impacts of tourism on society and local communities culture that should create 
the community - based tourism network for the exchange the experience, skill, learning each other 
in management, development, and conservation of communities cultural, as appropriate. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวอยูห่ลายประเภททั้งทางธรรมชาติ ทางประวติัศาสตร์ และทางศิลปวฒันธรรม อาทิเช่น วดั
พระแกว้และพระบรมมหาราชวงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูเ่ขตภาคกลาง
ของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ และทุ่งบวัตองดอยแม่อูคอ – ดอย
แม่เหาะ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีอยู่ทางภาคเหนือ งานบุญบั้งไฟ จงัหวดัยโสธร และงานแห่เทียน
พรรษา จงัหวดัอุบลราชธานีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั 
จงัหวดัพงังา เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีอยูใ่นเขตภาคใตข้องประเทศไทย เป็นตน้ จากขอ้มูลท่ี
กล่าว ถึงในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึง เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของแต่ละ
จงัหวดัในประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย
เป็นจาํนวนมาก ทาํใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลายเป็นรายไดห้ลกัของประเทศและสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นจาํนวนมาก จากสถิติเก่ียวกับจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้
ประเทศไทยของกรมการท่องเท่ียว พบว่า มีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย
ทั้งส้ิน จาํนวน 14,584,220  คน  ในปี  พ.ศ. 2551  และจาํนวน  14,149,841  คน  ในปี  พ.ศ. 2552  
(กรมการท่องเท่ียว, 2554) ซ่ึงนํารายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่าถึง 898,818.70 ล้านบาท และ 
813,323.52 ลา้นบาทตาม ลาํดบั เม่ือดูจากสถิติสถานประกอบการท่ีพกัของสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใชบ้ริการท่ีพกัตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ถึง 19,875,417 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2554) โดยกรุงเทพมหานครจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้พกั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออกตามลาํดบั   

เม่ือพิจารณาสถิตินักท่องเท่ียวเป็นรายจงัหวดัจากสถิติสถานประกอบการท่ีพกัของ
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมา
ใชบ้ริการท่ีพกัตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เป็นจาํนวนไม่นอ้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก ภาพท่ี 1.1 แสดงการ
เปรียบเทียบสถิตินักท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการท่ีพกัตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ปีงบประมาณ 2550-2553  (ยอ้นหลงั  4  ปี)  กล่าวคือ  ในปี  พ.ศ. 2550-2553  มีนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการท่ีพกัทั้งหมดจาํนวน  268,081  คน  274,084  คน  143,888 คน และ 244,679  คน  ตามลาํดบั 
(กรมการท่องเท่ียว, 2554)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  การเปรียบเทียบสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการพี่พกัตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆในจงัหวดั 
 สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2550-2553 (ยอ้นหลงั 4 ปี) 

 
ท่ีมา:  กรมการท่องเท่ียว สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
 จงัหวดัสุพรรณบุรีมีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาเยือนจาํนวนมาก เน่ืองจากจงัหวดั

สุพรรณบุรีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง ดงัน้ีคือ ตลาดเกา้หอ้ง ตลาดร้อยปีสามชุก 
อุทยานมจัฉาวดัพระนอน หมู่บา้นอนุรักษค์วายไทย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย วดัเขาดี
สลกั วดัไผโ่รงววั วดัหน่อพุทธางกรู วดัพระรูปและพระพุทธบาทไม ้วดัสนามชยั วดัพระศรีรัตนม
หาธาตุ วดัป่าเลไลยก์ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองสุพรรณบุรี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง พระบรม
ราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์สวนเฉลิมภทัรราชินี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี เข่ือนกระเสียว 
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และอุทยานแห่งชาติพเุตย (สาํนกังานจงัหวดัสุพรรณบุรี, 2554) 

ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติ ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ ปิยะ หนูนิล (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการให้บริการในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนา
ลยั จงัหวดัสุโขทยั พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมามีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็น
อยา่งดีและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการใหบ้ริการของอุทยานแห่งชาติ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาพท่ี 1.2 แสดงการเปรียบเทียบสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนอุทยานแห่งชาติ 10 ปี 
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ยอ้นหลงั ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 
1.2 จะเห็นไดว้า่ จาํนวนนกัท่องเท่ียวในแต่ละปีงบประมาณมีการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั (กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2554) 

ภาพท่ี 1.2  การเปรียบเทียบสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด (10 ปียอ้นหลงั) 
 ปีงบประมาณ 2543-2552 

 
ท่ีมา:  สาํนกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช (2554) 
 

ทั้งน้ี จงัหวดัสุพรรณบุรีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง หน่ึงในนั้นคือ
พื้นท่ีป่าตะวนัตกในจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงมีเพียงอุทยานแห่งชาติพุเตย ครอบคลุมพื้นท่ีในอาํเภอ
ด่านชา้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  และจากภาพท่ี  1.2  ท่ีแสดงถึงจาํนวนนกัท่องเท่ียว   ท่ีมาเท่ียวในเขต
อุทยานแห่งชาติสอดคลอ้งกบัสถิติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช แยกตามสํานัก
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ท่ีแสดงจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยลดลงในช่วง
ปี พ.ศ. 2545–พ.ศ. 2549 และมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ย และลดลงอีกในช่วงปี พ.ศ. 
2550–พ.ศ. 2552 ตามลาํดบั ดงัภาพท่ี 1.3 (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2554) 
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ภาพท่ี 1.3  แสดงรายงานสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติพเุตย  
 ปีงบประมาณ 2543-2552 (ยอ้นหลงั 10 ปี) 

 
ท่ีมา:  สาํนกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช (2554) 
 

อน่ึง สาเหตุท่ีทาํให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลงมีหลายปัจจยั ทั้งจากตวันกัท่องเท่ียว จาก
แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น วิกฤติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Bish (2011: 
25) ท่ีกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติมกัจะอยูห่่างจากตวัเมือง ทาํใหก้ารเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแต่ละ
คร้ังมีค่าใชจ่้ายสูงตามเช้ือเพลิงท่ีเผาผลาญไป ทาํให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวอุทยาน
แห่งชาตินอ้ย  

จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า การท่ีจาํนวนนักท่องเท่ียวลดลงนั้นมีสาเหตุส่วนหน่ึงมา
จากความไม่พึงพอใจในสถานท่ีท่องเท่ียว (Hossain, Salma and Bolin, 2010: 6) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า 
ความพึงพอใจเป็นตวัแปรสาํคญัตวัแปรหน่ึง ต่อการเพ่ิมหรือลดของจาํนวนนกัท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียว รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวประเภทอุทยานแห่งชาติเช่นกนั ดงัตวัอย่างงานวิจยัของ มาโนช 
การพนกังาน  (2548: 2)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาส่ิงอาํนวยความ
สะดวกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ มีนกัท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่มท่ีเขา้
มาเท่ียวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อาจมีทั้งท่ีมีความพึงพอใจและมีความไม่พึงพอใจต่อส่ิง
อาํนวยความสะดวกท่ีทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่ีไดจ้ดัไวร้องรับ  
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ทั้งน้ี จากการรวบรวมงานวิจยัและบทความ พบว่า การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในอุทยานแห่งชาติในภาพรวมยงัมีอยูน่อ้ย ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นถึง
ความจาํเป็นในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี เน่ืองดว้ยความพึงพอใจนั้นมีความสาํคญัและมีผล
ต่อการเพ่ิมข้ึนและลดลงของจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียว นอกจากน้ีความพึงพอใจยงัมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูดให้นกัท่องเท่ียว เดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติ    
พเุตย กล่าวคือ ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์กบัเหตุผลท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวมาเท่ียว  

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัตระหนกัดีว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั จะสามารถนาํไปเป็นประโยชน์
ต่อทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย อนัจะเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและการส่งเสริมทางการตลาดของการ
ท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขต
อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งจะช่วยทาํใหส้ามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัในเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกั
ท่อง เท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี”  
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยาน
แห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
1.3  ประโยชน์ของการวจัิย 

1.3.1 ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ในอุทยานแห่งชาติ 

1.3.2 ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว
ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.3.3 ทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติ     
พเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี  

DPU



6 
 

1.3.4 สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดไปใชใ้นการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวและการบริการ
ของอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว
ต่อไปได ้

 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว
ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 

1.4.1  ดา้นเน้ือหา 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี รวมทั้งศึกษาถึง
ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติในดา้นต่างๆ  

ในเร่ืองของพฤติกรรมการท่องเท่ียว ผูว้ิจยัจะสาํรวจถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวในดา้น
ต่างๆ เช่น ลกัษณะและรูปแบบในการเดินทางมาท่องเท่ียว เหตุผลในการเดินทาง กิจกรรมท่ีทาํ 
ลกัษณะการใชจ่้าย ความชอบไม่ชอบ และความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.2  ดา้นประชากร  
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี  
1.4.3  ดา้นพื้นท่ี 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 
1.5  ตัวแปรในการวจัิย 

1.5.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   
1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา

รายได ้เป็นตน้ 
2) ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ความปลอดภยั 

การคมนาคม และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
1.5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว และ ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ในดา้นต่างๆ 
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1.6  กรอบแนวความคดิในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเทีย่ว 
-  แหล่งท่องเท่ียว 
-  ท่ีพกั 
-  ความปลอดภยั 
-  การคมนาคม  
-  ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ 

ตัวแปรต้น (X) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  สถานภาพสมรส 
-  อาชีพ 
-  ระดบัการศึกษา  
-  รายได ้ 

 

ตัวแปรตาม (Y) 

พฤติกรรม 
นกัท่องเท่ียว 

ตัวแปรตาม (Y) 

ความคาดหวงัและ 
ความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่ออุทยานแห่งชาติพเุตย 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ในดา้นต่างๆ 
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1.7  สมมติฐานการวจัิย 
1.7.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้แตกต่างกนั จะมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
1.7.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้แตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย 
แตกต่างกนั 

1.7.3 ปัจจยัดึงดูดด้านแหล่งท่องเท่ียวและด้านท่ีพกัแรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว 
 
1.8  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดนิ้ยามคาํศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัและเป็น
กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ในการดาํเนินงานวิจยัดงัน้ี 

1.8.1 นกัท่องเท่ียว หมายถึง ประชาชนชาวไทย อายไุม่ตํ่ากว่า 15 ปี ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพเุตย จ. สุพรรณบุรี 

1.8.2 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว หมายถึง การกระทาํทุกอย่างของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบสนองต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยการกระทาํนั้นอยูใ่นช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวทั้ง
รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซ่ึงบุคคลอ่ืนทั้ งสามารถสังเกตและไม่สามารถสังเกตการกระทาํนั้ นได้ โดย
พฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดด้ว้ยอาศยัประสาทสัมผสั ส่วน
พฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียวเป็นการกระทาํของอวยัวะต่างๆภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึก
นึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพนัธ์กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 

1.8.3 แรงจูงใจ หมายถึง แรงชนิดหน่ึงท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล และทาํให้บุคคลทาํบางส่ิง
บางอยา่งไปในทิศทางท่ีไดเ้ลือกไวอ้ยา่งมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองทั้งทาง
ร่างกายและทางจิตใจ โดยมีส่ิงกระตุน้เป็นสาเหตุใหบุ้คคลมีแรงจูงใจ 

1.8.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองจากการมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพเุตย จ. สุพรรณบุรี 

1.8.5 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะปัจจยัพื้นฐานของแต่ละบุคคลอนัประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ภูมิลาํเนา 

1.8.6 ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียว หมายถึง ปัจจยัท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพุเตย  จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย  แหล่งท่องเท่ียว  ท่ีพัก  ร้านอาหาร 
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ปัจจยัพื้นฐานทางการท่องเท่ียว การคมนาคม การตอ้นรับและบริการ ความปลอดภยั ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกอ่ืนๆ 

1.8.7 อุทยานแห่งชาติ หมายถึง เขตพื้นท่ีป่าท่ีทางราชการไดป้ระกาศใหเ้ป็นเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม ้ในท่ีน้ีหมายถึงอุทยานแห่งชาติพเุตย จ. สุพรรณบุรี 

1.8.8 ส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงปลูกสร้าง สถานท่ี เคร่ืองใช ้และเคร่ืองหมายต่างๆ 
ท่ีทางอุทยานฯ จดัสร้างหรือพฒันาข้ึนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จ. สุพรรณบุรี เพื่ออาํนวยความ
สะดวก สร้างความเขา้ใจ และสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในการเขา้มาท่องเท่ียว หรือ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้ไดรั้บความรู้ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความ
เพลิดเพลิน สามารถป้องกนัผลกระทบต่อพื้นท่ี และช่วยสร้างความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีได้
พบเห็น ส่ิงอาํนวยความสะดวกเหล่าน้ี ไดแ้ก่ สถานท่ีพกั ค่ายพกั ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว อาคาร
สาํนกังาน ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ถนน ทางเดินเทา้ ลานจดักิจกรรม ป้ายส่ือความหมาย
ต่างๆ รวมถึงหอ้งนํ้า หอ้งสุขา เป็นตน้ 

1.8.9 กิจกรรมนนัทนาการ หมายถึง การพกัผ่อนหย่อนใจดว้ยกิจกรรมต่างๆ ภายในอุทยาน
แห่งชาติพุเตย ประกอบดว้ย กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปิกนิก ถ่ายรูป ตั้งแคมป์พกัแรม ดูนก/
ส่องนก เล่นนํ้าตก พกัผอ่นในบรรยากาศท่ีเงียบสงบ เท่ียวถํ้า เป็นตน้ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง

มาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี” ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา คน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัยจากเอกสาร ตาํรา บทความวิชาการ บทความวิจยั และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 
2.1.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
2.1.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.1.6  แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจ (IPA) 
2.1.7  แนวคิดเก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติ 
2.1.8  อุทยานแห่งชาติพเุตย 

 2.2  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3  สรุปแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  
 ในส่วนน้ีผูว้ิจัยจึงกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียว รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว และปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
ดงัน้ี 

1)  ความหมายของพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ปริญ ลกัษิตานนท ์ และ  อุบลทิพย ์ตั้งมัน่ภูวดล  (อา้งถึงใน จกัรกฤษณ์ เรืองเวช, 2550: 

10) ไดพู้ดถึงความหมายของพฤติกรรมสอดคลอ้งกนัว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรืออาการ
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กระทาํต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต หรือการตอบสนองท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาทั้งภายในและภายนอกตวั
บุคคล โดยอาจแสดงออกมาทั้งท่ีรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ได ้ซ่ึงบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได ้เช่น การ
เดิน การพดู การหวัเราะ เรียกวา่ พฤติกรรมภายนอก หรือเป็นการกระทาํท่ีบุคคลอ่ืนมองไม่เห็นดว้ย
ตา เช่น การคิด การฝัน ตอ้งสังเกตโดยใชเ้คร่ืองมือในการตรวจสอบพฤติกรรม พฤติกรรมประเภท
น้ีเรียกวา่ พฤติกรรมภายใน 

ในขณะท่ี   Robert M. Goldensor    (อา้งถึงใน  สรัณยศ  บุญไข่, 2545: 7)   กล่าวว่า 
พฤติกรรมเป็นการกระทาํหรือการตอบสนองการกระทาํทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็น
ปฏิสัมพนัธ์ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ภายในหรือภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมการกระทาํ
ต่างๆ ท่ีเป็นไปอย่างมีจุดหมาย สังเกตเห็นได้ หรือเป็นกิจกรรมการกระทาํต่างๆ ท่ีได้ผ่านการ
ใคร่ครวญ  

ในขณะเดียวกนั   วนัเพญ็  องัคศิริสรรพ   (2545: 12) ไดก้ล่าวว่า   พฤติกรรมเป็นกริยา 
อาการหรือปฏิกิริยาท่ีแสดงออกหรือเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า (Stimulus) ซ่ึงจะมาจากภายในหรือ
ภายนอกร่างกายก็ได้ และปฏิกิริยาท่ีแสดงออกน้ีมิได้เป็นพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่รวมถึง
พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัจิตใจดว้ย  นอกจากน้ีคาํว่า  พฤติกรรม  (Behavior) ยงัแทนไดก้บัคาํว่า  Action 
และถือวา่การเคล่ือนไหวของอินทรียทุ์กชนิดปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรม ตอ้งมีแรงจูงใจ หรือตอ้ง
มีมูลเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

นอกจากน้ี สรัณยศ บุญไข่ (2545: 7) ยงัได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมท่ี
สนบัสนุนความหมายท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ว่า พฤติกรรมหรือการกระทาํของบุคคลนั้นไม่รวมเฉพาะ
ส่ิงท่ีแสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงส่ิงท่ีอยูภ่ายในใจของบุคคล ซ่ึงคนภายนอกไม่
สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง เช่น ค่านิยม (Value) ท่ียึดถือเป็นหลกัการในการประเมินส่ิงต่างๆ 
ทศันคติหรือเจตคติ (Attitude) ท่ีเขามีต่อส่ิงต่างๆ ความคิดเห็น (Opinion) ความเช่ือ (Belief) รสนิยม 
(Taste)     และสภาพจิตใจ     ซ่ึงถือว่าเป็นลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคล     เป็นเหตุปัจจยัท่ีกาํหนด
พฤติกรรม  

ดังนั้ นจึงพอสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรืออาการกระทาํต่างๆของ
ส่ิงมีชีวิต หรือการตอบสนองการกระทาํทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็นปฏิสัมพนัธ์ในการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ภายในหรือภายนอก หรือการตอบสนองท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาทั้งภายใน
และภายนอกตวับุคคล โดยอาจแสดงออกมาทั้งท่ีรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ได ้หรือเป็นกิจกรรมการกระทาํ
ต่างๆ ท่ีไดผ้า่นการใคร่ครวญ ซ่ึงบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได ้เช่น การเดิน การพูด การหัวเราะ 
เรียกว่า พฤติกรรมภายนอก หรือเป็นการกระทาํท่ีบุคคลอ่ืนมองไม่เห็นดว้ยตา เช่น การคิด การฝัน 
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ตอ้งสังเกตโดยใชเ้คร่ืองมือในการตรวจสอบพฤติกรรม พฤติกรรมประเภทน้ีเรียกว่า พฤติกรรม
ภายใน 

2)  องคป์ระกอบของพฤติกรรม 
Cronbach (อา้งถึงใน จกัรกฤษณ์ เรืองเวช, 2550: 10) ไดใ้หค้วามเห็นว่า พฤติกรรมของ

มนุษยมี์องคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ 
(1)  ความมุ่งหมาย  (Goal) เป็นความตอ้งการ  หรือ  วตัถุประสงคท่ี์ทาํใหเ้กิดกิจกรรม 

คนเราตอ้งทาํกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมบางอยา่งก็ใหค้วามพอใจหรือ
ตอบสนองความตอ้งการไดท้นัที แต่ความตอ้งการหรือวตัถุประสงคบ์างอยา่งก็ตอ้งใชเ้วลานานจึง
จะสามารถบรรลุผลความตอ้งการได ้คนเราจะมีความตอ้งการหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกนั และ
มกัจะตอ้งเลือกสนองความตอ้งการท่ีรีบด่วน และสนองความตอ้งการท่ีห่างไกลออกไปในภายหลงั 

(2)  ความพร้อม  (Readiness) หมายถึง  ระดบัวุฒิภาวะ  หรือความสามารถท่ีจาํเป็นใน
การทาํกิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ คนเราไม่สามารถสนองความตอ้งการได้หมดทุกอย่าง 
ความตอ้งการบางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถของคน 

(3)  สถานการณ์ (Situation)  เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกทาํกิจกรรม  เพื่อสนอง
ความตอ้งการ 

(4)  การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีคนเราจะทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงลง
ไป เราตอ้งพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแลว้ตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีคาดว่าจะไดค้วามพอใจมาก
ท่ีสุด 

(5)  การตอบสนอง  (Response) เป็นการทาํกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ โดย
วิธีการท่ีไดรั้บเลือกแลว้ในขั้นการแปลความหมาย 

(6)  ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีตามมา  (Consequence) เม่ือทาํกิจกรรมแลว้ ยอ่มไดรั้บผลจาก
การกระทาํนั้น  ผลท่ีไดรั้บอาจจะเป็นไปตามท่ีคิดไว ้ (Confirm) หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความหมาย 
(Contradict) กไ็ด ้

(7)  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั   (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได้ ก็กล่าวไดว้่า เขาประสบกบัความผิดหวงั ในกรณีเช่นน้ี เขาอาจจะ
ยอ้นกลบัไปแปลความหมายของสถานะเสียใหม่ และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่กไ็ด ้

จากองคป์ระกอบของพฤติกรรมท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ทาํให้ผูว้ิจยัทราบว่า การท่ีนกัท่องเท่ียว
มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน นอกจากจะมาจากปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกันแลว้ องค์ประกอบของ
พฤติกรรมเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

3)  ประเภทของนกัท่องเท่ียว 
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 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว แบ่งตามลกัษณะทางจิตวิทยาจะสามารถ
แบ่งนกัท่องเท่ียวเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ (กมลทิพย ์ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ, 2547: 20) 

 1) กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นผูต้าม   (Psychocentrics)   เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวดงัน้ี 

(1) ตอ้งการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ี
รู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่ไป มีการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีไม่เส่ียงอนัตราย 

(2)  ตอ้งการแหล่งท่องเท่ียวปลายทางท่ีมีแสงอาทิตยส่์องสว่าง มีกีฬากลางแจง้ท่ี
สนุกสนาน รวมทั้งสามารถทาํกิจกรรมท่ีทาํใหผ้อ่นคลายความเครียด  

(3)  มีกิจกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งอาศยัแรงกายมาก สามารถเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวได้โดยสะดวกง่ายดาย เช่น สามารถขบัรถเขา้ไปจอดในลานจอดรถของแหล่ง
ท่องเท่ียวได ้และ เดินไม่มาก ไม่ตอ้งเดินไกลหรือลาํบากในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  

(4)  ตอ้งการบรรยากาศในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีคุน้เคยใกลเ้คียงกบั วิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องตนในถ่ินท่ีพาํนกัอยู ่ 

(5)  การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวตอ้งจดัใหมี้การบริการต่างๆ อยา่งครบครัน ทั้ง
ดา้นท่ีพกัอาหาร และเคร่ืองด่ืม การเดินทาง และความปลอดภยั โดยตอ้งกาํหนดเวลาในโปรแกรม
การท่องเท่ียวและจดัการใหเ้ป็นไปตามกาํหนดการ 

2) กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผูน้าํ  (Allocentric) เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวดงัน้ี 

(1)  ตอ้งการเขา้ไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ียงัไม่มีนักท่องเท่ียวเขา้ไป
ท่องเท่ียวมากนัก หรือยงัไม่มีเลย ตอ้งการรู้สึกว่าตนเองเป็นผูค้น้พบ ได้รับประสบการณ์ใหม่ 
ตนเองไดเ้ขา้ไปในสถานท่ีท่ียงัไม่เคยมีผูเ้ขา้ไปท่องเท่ียวหรือมีกน็อ้ย 

(2)  ตอ้งการแหล่งท่องเท่ียวในจินตนาการ และแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียว ของ
บุคคลอ่ืน  

(3)  ต้องการกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการออกกําลังมากๆ มีกิจกรรมท่ีต้อง     
ออกแรงต่ืนเตน้ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ใหต้นเองตลอดเวลา  

(4)  การเดินทางยงัแหล่งท่องเท่ียวตอ้งใชเ้วลานอ้ย เพราะตอ้งการใชเ้วลา ในการ
แสวงหาส่ิงใหม่ๆ และทาํกิจกรรมต่างๆ มากกวา่จะใชเ้วลาอยูใ่นยานพาหนะในการเดินทาง  

(5)  สถานท่ีพกัและอาหารท่ีจดัให ้เพียงแค่อาํนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ในการ
ดาํรงชีวิต มีอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแปลกใหม่ (ไม่เป็นอนัตราย) และมีนักท่องเท่ียวพกัอยู่จาํนวน
นอ้ย หรือไม่มีเลย  
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(6)  ตอ้งการพบปะพูดคุยเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยูว่ฒันธรรม ความเช่ือท่ีแตกต่างกนักบัของตนเองและไม่เคยรู้มาก่อน  

(7)  การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวจะตอ้งทาํให้รู้สึกว่าไม่ถูกเร่งรัดมากเกินไป มี
ความยดืหยุน่ มีเวลาส่วนตวัท่ีจะใหค้น้หาส่ิงท่ีตนเองสนใจ 

ในขณะท่ี   บุญเลิศ   จิตตั้งวฒันา   (2548:  138)   กล่าวว่า   “นกัท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศหรือนกัท่องเท่ียวภายในประเทศก็ตาม สามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ได ้3 ประเภท” ดงัน้ี  

นักท่องเท่ียวประเภทหรูหรา เป็นนักท่องเท่ียวประเภทท่ีมีรายได้สูง มกัเรียกร้อง
บริการทางการท่องเท่ียวชนิดหรูหรา และพร้อมท่ีจะจ่ายค่าบริการในอตัราสูง ทาํให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่องเท่ียวมีกําไรต่อหน่วยสูงจากการขายบริการให้นักท่องเท่ียวประเภทน้ี โดยปกติ
นกัท่องเท่ียวประเภทน้ีจะมีจาํนวนไม่มากนกั มกัจูจ้ี้และเอาใจยากแต่จ่ายดี 

นกัท่องเท่ียวประเภทระดบักลาง เป็นนกัท่องเท่ียวประเภทท่ีมีรายไดป้านกลางไม่จูจ้ี้
หรือเรียกร้องบริการทางการท่องเท่ียวมากเหมือนนักท่องเท่ียวประเภทหรูหรา นักท่องเท่ียว
ระดบักลางน้ีมกัเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอารมณ์ดี มุ่งความสนุกสนานเป็นสําคญั โดยมีบริการทางการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งหรูหรามากนกั แต่ก็ไม่แยจ่นเกินไป โดยปกตินกัท่องเท่ียวประเภทน้ีจะมีจาํนวน
มากกว่านกัท่องเท่ียวประเภทหรูหรา จึงทาํให้ผูป้ระกอบการมีรายไดม้ากตามจาํนวนนกัท่องเท่ียว
แต่สามารถทาํกาํไรต่อหน่วยไม่สูงนกั  

นักท่องเท่ียวประเภทระดบัมวลชน เป็นนักท่องเท่ียวประเภทท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด
ส่วนมากมีรายไดน้อ้ยหรือไม่มีรายไดป้ระจาํ ตอ้งการบริการทางการท่องเท่ียวแบบพื้นๆในราคาถูก
เอาใจง่าย นักท่องเท่ียวประเภทน้ีเพ่ิงจะเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีเอง โดยไดรั้บการจูงใจจากการ
โฆษณา 

4)  รูปแบบพฤติกรรม 
  รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ Wahab Crampon and Rothfield เก่ียวขอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละแนวความคิดของนกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะในการกาํหนดพฤติกรรม คือ  
(1)  การท่องเท่ียวไม่มีส่ิงท่ีเป็นตวัตนท่ีไดก้ลบัมา 
(2)  การพิจารณาค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวจะมีความสัมพนัธ์กบัรายไดเ้งินท่ีสะสม

ไวแ้ละการวางแผนล่วงหนา้ 
(3)  การตดัสินใจในการท่องเท่ียวเกิดจากส่ิงท่ีเขา้มากระตุน้  

  รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวของ   Schmoll   ถูกกาํหนดจากส่ิงกระตุน้   ความ
ปรารถนา ความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคคลต่างๆ ในสงัคม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
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นกัท่องเท่ียว ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ไดแ้ก่  
(1)  ส่ิงกระตุน้ในการเดินทาง  (Travel stimuli) เช่น  ส่ือต่างๆ  ท่ีกระตุน้ความ

ตอ้งการของนกัท่อง เท่ียวใหม้ากข้ึน การแนะนาํจากบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริษทันาํ
เท่ียวหน่วยงานรัฐบาล  

(2)  ขอ้กาํหนด ของบุคคลและสังคม  (Personnal and Social Determinants) เป็น
ลกัษณะของขอ้บงัคบัในการตั้งวตัถุประสงคข์องการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ในรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนั  

(3)  การเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบภายนอก (External Variables) กาํหนดความ
เช่ือมั่นให้แก่นักท่องเท่ียวในการให้บริการของผูป้ระกอบการ ภาพพจน์ของแหล่งท่องเท่ียว 
ประสบการณ์ท่ีผา่นของนกัท่องเท่ียว ขอ้จาํกดัทางดา้นราคาและเวลาเป็นตน้  

(4)  ลกัษณะพิเศษของสถานท่ีให้บริการ  (Characteristics and Features of the 
Service Destination) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว เม่ือเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆแลว้ ส่ิงท่ีตนจะไดรั้บตามมาจะเป็นเช่นไร  

Kotler (1991: 164) กล่าวว่า รูปแบบและพฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการและส่ิงกระตุน้จะผา่นไปยงัความคิดของผูบ้ริโภค
หรือกล่องดาํ ซ่ึงผูข้ายไม่สามารถทราบถึงความคิดของผูบ้ริโภคได ้ รูปแบบพฤติกรรมการบริโภค
ประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ซ่ึงอาจจะเรียกว่า S-R Theory ซ่ึงส่ิงกระตุน้จะทาํใหเ้กิดความตอ้งการและ
จะทาํใหเ้กิดการตอบสนอง โดยมีรายละเอียดของรูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อ ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อ (Model of buyer behavior) 
 

 ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

การตลาด 
          - ผลิตภณัฑ ์
          - ราคา 
          - การจดัจาํหน่าย 
          - การส่งเสริมการตลาด 

สภาพแวดล้อม 
         - เศรษฐกิจ 
         - เทคโนโลย ี
         - การเมือง 
         - วฒันธรรม 

กล่องดําของผู้ซ้ือ (ความคิดของผูบ้ริโภค) 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ 
          - ปัจจยัวฒันธรรม 
          - ปัจจยัทางสงัคม 
          - ปัจจยัส่วนบุคคล 
          - ปัจจยัจิตวิทยา 

ขั้นตอนการตัดสินใจ 
         - รับรู้ปัญหา 
         - คน้หาขอ้มูล 
         - ประเมินทางเลือก 
         - ตดัสินใจซ้ือ 
         - พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

          - การเลือกผลิตภณัฑ ์        - การเลือกตรา            - การเลือกผูข้าย 
          - เวลาในการซ้ือ             - ปริมาณการซ้ือ 

 
ท่ีมา :  Kotler (1991) 

 
5)  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ทฤษฏีพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงกล่าวถึง คาํถาม 7 คาํถามท่ี
นิยมใชค้น้หาพฤติกรรมการบริโภค ประกอบดว้ย 6 Ws คือ Who, Who, What, Why, When, Where 
และ 1 H คือ How  

1.  6 Ws คือ Who, Who, What, Why, When, Where  
2.  ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย เช่น นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิง 

ศาสนา  
3.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  เช่น  ซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวเชิงศาสนาของจงัหวดั  
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นครศรีธรรมราช  
4.  ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เช่นปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ความจาํเป็น ความตอ้งการ 

การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ รูปแบบการดาํรงชีวิต แนวคิดเก่ียวกบัตนเอง ทศันคติ เป็น
ตน้ ปัจจยัภายนอก  ประกอบดว้ย  วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย  ชั้นของสังคม  กลุ่มอา้งอิง  ผูน้าํ
ความคิดเห็น ครอบครัว เป็นตน้  

5.  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ เช่น ผูริ้เร่ิม เป็นผูเ้สนอหรือแนะนาํความคิดใน 
การซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก ผูมี้อิทธิพลเป็นผูก้ระตุน้หรือชกัจูงวา่ควรซ้ือหรือไม่ควรซ้ือสินคา้และ
บริการ ผูต้ดัสินใจซ้ือ เป็นผูต้ดัสินใจขั้นสุดทา้ยว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้และบริการ ผูซ้ื้อ เป็นผูไ้ป
ทาํการซ้ือหรือลงมือซ้ือโดยนาํเงินไปแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในสินคา้และบริการ สุดทา้ยคือผูใ้ชเ้ป็น
ผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้และบริการนั้นๆ  

6.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด เช่น ซ้ือเม่ือถึงช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว โอกาสพิเศษ วนัหยดุ เวลา
วา่ง และช่วงเทศกาลของปี  

7.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน เช่น สาํนกังานตวัแทนจาํหน่าย เวบ็ไซคบ์ริษทัจดันาํเท่ียวต่างๆ 
เป็นตน้  

8.  1 H คือ How 
9.  ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร หมายถึง กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น การรับรู้ความ

ตอ้งการ การคน้หาขอ้มูลเพื่อตอบสนองความตอ้งการ การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นตน้  

คาํตอบ 7 คาํตอบท่ีตอ้งการทราบเพื่อรู้จกัพฤติกรรมการบริโภค ประกอบดว้ย 7 Os  
1. Occupants คือ  ลกัษณะกลุ่มเป้าหมายทางประชากรศาสตร์  ภูมิศาสตร์  จิตวิทยา

พฤติกรรมการบริโภค 
2. Objects คือ  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  ไดแ้ก่  สินคา้และบริการ  คุณสมบติัและ

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Components)  
3. Objectives คือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือไดแ้ก่ 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัเฉพาะบุคคล 
4. Organizations คือ  บทบาทของกลุ่มต่างๆ  ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ 

ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้
5. Occasions คือ  โอกาสในการซ้ือ  ช่วงฤดูกาลของปี  ฤดูกาลท่องเท่ียว  เทศกาล 

โอกาสพิเศษ วนัหยดุ วนัวา่ง 
6. Outlets คือ แหล่งหรือสถานท่ีจาํหน่าย เช่น สาํนกังานตวัแทนจาํหน่าย ฯลฯ 
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7. Operations คือ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ เช่น การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ 
การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลพฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือ ความรู้สึกหลงัการซ้ือ (ฉลองศรี พิมล
สมพงศ,์ 2550: 33-47) 

กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้นั้น สามารถนาํมาเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในเร่ืองการกาํหนด
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือหาคาํตอบของคาํถามการวิจยั และการตั้งสมมุติฐานการวิจยั 

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจึงกล่าวถึงแนวคิดและความหมายเก่ียวกบัการรับรู้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ และบทบาทสาํคญัของการรับรู้ต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 จาํเนียร  ช่วงโชติ (2525: 2) และ ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2534: 76) ไดส้รุป

ความหมายของการรับรู้สอดคลอ้งกนัว่า การรับรู้คือการแปลหรือตีความจากการสัมผสัท่ีไดรั้บเป็น
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมายหรือเป็นท่ีรู้จกัเขา้ใจ ซ่ึงการแปลหรือตีความน้ีจาํเป็นความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมท่ีมีมาก่อนจึงจะเกิดการรับรู้ ถา้ไม่มีความรู้เดิมหรือประสบการณ์กไ็ม่เป็นการรับรู้ 
เป็นเพียงแต่การสัมผสัเท่านั้น การรับรู้จึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดแทรกระหว่างส่ิงเร้าและการ
ตอบสนอง ในขณะท่ี Morison (อา้งถึงใน โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์, 2550: 30) ไดก้ล่าวว่า ลูกคา้ไดใ้ช้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การสัมผสั การรับรู้รสชาด และการไดก้ล่ินใน
การรับรู้ถึงการบริการและขอ้มูลการส่งเสริมการขาย หรือบริหารของธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะไม่
เป็นเพียงแรงกระตุน้ต่อการซ้ือหรือการใชบ้ริการของลูกคา้เท่านั้น แต่ยงัเป็นการรับรู้ว่าการบริการ
ต่างๆ นั้น จะสร้างความพึงพอใจต่อความปรารถนาและความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย นอกจากน้ี 
Huse and Bowditch (1977: 119) อธิบายว่า คนแต่ละคนจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัในส่ิงท่ีเห็น หรือ
ไดย้นิ ทั้งท่ีเป็นส่ิงเดียวกนั ความรู้สึกจะถูกนาํเขา้ไปในระบบความรู้สึก (sensory system) และการ
รับรู้จะถูกประมวลผลดว้ยวิธีการจดัระเบียบขอ้มูลออกมาเป็นความหมายท่ีตนเขา้ใจ โดยปัจจยัท่ี
เป็นเหตุผลในการรับรู้ของแต่ละบุคคล มี 3 ปัจจยั คือ 1) ลกัษณะทางกายภาพ (physiology) บุคคลมี
การรับรู้แตกต่างกนั เพราะลกัษณะทางร่างกายแตกต่างกนั 2) ครอบครัว (family) พื้นฐานการเล้ียงดู
ของครอบครัวตั้งแต่เด็ก การสร้างความเช่ือหรือทศันคติให้แก่เด็ก ทาํให้บุคคลมีการรับรู้แตกต่าง
กนั 3) วฒันธรรม สงัคม การใชชี้วิตมีผลต่อทศันคติค่านิยม และความคาดหวงัของคน  

 ดงันั้นพอจะสรุปไดว้่า การรับรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์จากการสัมผสั ซ่ึง
เกิดจากส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบกบัระบบประสาท ซ่ึงไดแ้ก่ การเห็น การไดย้นิ การสัมผสั การไดก้ล่ิน 
และรสชาด โดยมีการจาํแนกและประมวลผลเพื่อนาํไปสู้การเรียนรู้ต่อไป ซ่ึงการจาํแนก หรือการ
ประมวลผลนั้น มีปัจจยัต่างๆ เขา้มามีอิทธิพลนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงสามารถ
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แบ่งไดเ้ป็น 2 ปัจจยัใหญ่ๆ คือ คุณสมบติัของส่ิงเร้า และคุณสมบติัของผูรั้บรู้ (นิสิตสาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร, 2550) 

 ส่ิงเร้าแต่ละอย่างมีคุณสมบติัไม่เหมือนกนั บางอย่างสามารถกระทบความรู้สึกของผู ้
รับรู้ไดอ้ย่างเร็ว บางอย่างก็ทาํให้ผูรั้บรู้มองผ่านไปโดยไม่สามารถจาํได ้ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะความ
ดึงดูดของส่ิงเร้าไม่เหมือนกนั  (นิสิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร, 2550)  โดยทัว่ไปส่ิง
เร้าท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของคนมกัมีลกัษณะดงัน้ี  (1) ความเขม้ของส่ิงเร้า (Intensity) ส่ิงเร้าท่ี
มีความเขม้ขน้สูงจะความดึงดูดความสนใจของคนไดง่้ายกว่า หรือสามารถรับรู้ไดเ้ร็วกว่าส่ิงเร้าท่ีมี
ความเขม้ขน้น้อย เช่น เราสามารถรับรู้แสงจา้ กล่ินฉุน เสียงดงั ไดเ้ร็วกว่า แสงริบหร่ี กล่ินอ่อน 
เสียงเบา (2) ความเด่นหรือการตดักนั ( Prominency or Contrast) ส่ิงเร้าท่ีมีความเด่นหรือมีการตดั
กนัจะสามารถดึงดูดความสนใจคนไดง่้ายกว่าส่ิงเร้าท่ีมีความปกติ เช่น คนสูงในหมู่คนเต้ีย ดอก
กุหลาบสีแดงในกลุ่มดอกกุหลาบสีเหลือง (3) ขนาดของส่ิงเร้า  (Size) ส่ิงเร้าท่ีมีขนาดใหญ่ยอ่มทาํ
ใหค้นเห็นไดช้ดัเจนกวา่ส่ิงเร้าท่ีมีขนาดเลก็ เช่น ป้ายโฆษณาท่ีเห็นตามขา้งถนนจะมีขนาดใหญ่มาก 
เพื่อให้คนรับรู้ขอ้ความในป้ายโฆษณาไดง่้าย หรือโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพแ์บบเต็มหน้าจะ
ดึงดูดความสนใจไดม้ากกว่าโฆษณาในกรอบเลก็ๆ (4) การเคล่ือนไหว  (Motion) ส่ิงเร้าท่ีมีการ
เคล่ือนไหวจะถูกรับรู้ไดม้ากกว่าส่ิงเร้าท่ีอยู่น่ิง เช่น ป้ายโฆษณาท่ีติดไฟวบัๆ หรือมีตวัหนังสือวิ่ง 
จะดึงดูดความสนใจองคนไดง่้ายกว่า (5) ความถ่ีหรือความบ่อย (Frequency) ส่ิงเร้าท่ีปรากฏใหเ้ห็น
บ่อยๆ จะทาํให้สังเกตไดเ้ร็วกว่าส่ิงเร้าท่ีปรากฏให้เห็นนานๆ คร้ัง เช่น นํ้ าอดัลมยี่ห้อท่ีโฆษณาใน
โทรทศัน์หรือปิดป้ายตามทอ้งถนนใหเ้ห็นบ่อยๆจะเป็นนํ้าอดัลมท่ีคนนึกถึงและรับรู้เร็วกว่ายีห่อ้อ่ืน
ท่ีไม่ค่อยโฆษณา (6) ความแปลกใหม่และความคุน้เคย  (Novelty and Familiarity) ส่ิงใหม่อยูใ่น
สภาพแวดลอ้มเดิมหรือส่ิงท่ีคุน้เคยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใหม่จะเรียกร้องความสนใจของบุคคลได ้
เช่น พนกังานทาํงานในบรรยากาศเดิมแต่มีการสับเปล่ียนงาน จะช่วยให้พนกังานไดท้าํงานใหม่ท่ี
แปลกไปกว่าเดิม เกิดความสนใจงานใหม่ข้ึนมา หรือคนท่ีเคยแต่งตวัเรียบร้อยทุกวนั ลองมาสวม
เส้ือผา้สีสดๆ และรัดรูป กท็าํใหผู้อ่ื้นรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  (7) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 
Environment) สภาพท่ีตั้งของส่ิงเร้า  ไดแ้ก่  ความใกลห้รือไกลจากตวัเรา  ความลึก  ความสูงและ
จาํนวนส่ิงเร้าท่ีอยูร่อบตวัเรา เรามกัจะรับรู้ส่ิงท่ีใกลต้วัเราว่ามีขนาดใหญ่กว่าหรือเห็นความสาํคญั
มากกวา่ส่ิงท่ีอยูไ่กลตวั เช่น เรามกัรับรู้ว่าตึกสูงเทียมฟ้ามียอดตึกเลก็กว่าฐาน ทั้งๆท่ีความจริงขนาด
ของยอดและฐานตึกมีขนาดเท่ากนั 

 คุณสมบติัของผูรั้บรู้  บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัต่างๆ  (นิสิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร, 2550)  ดงัต่อไปน้ี (1) ขีดจาํกดัทาง
กายภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย (Physical Limit and Physical Perfection) ความสามารถใน
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การรับรู้ของบุคคลมีความแตกต่างกนั ส่วนหน่ึงมาจากสาเหตุทางดา้นร่างกายของผูรั้บรู้เอง เช่น คน
ท่ีสายตาปกติจะสามารถรับรู้ส่ิงเร้าไดเ้ร็วกว่าคนท่ีสายตาสั้นและสายตายาว และคนท่ีไม่สบายเป็น
ไขห้วดัจะรับรู้เร่ืองกล่ินไดไ้ม่ดีเท่ากบัคนท่ีปกติ เป็นตน้ (2) ประสบการณ์ในอดีตและการเรียนรู้ 
(Experience and Learning) เราจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีเราเคยพบมาก่อนไดเ้ร็วกว่าส่ิงเร้าท่ีเรายงัไม่เคยเห็น
มาก่อน (3) แรงจูงใจหรือความตอ้งการ (Motivation or Need) แรงจูงใจหรือความตอ้งการภายใน
ของบุคคลมีผลต่อการรับรู้ เช่น พนกังานท่ีมาสายทุกวนัถูกหัวหนา้งานเรียกไปตกัเตือนแลว้หลาย
คร้ัง พอมาทาํงานเชา้วนัหน่ึงพบซองสีขาววางอยูบ่นโต๊ะทาํงานของตนเองก็ตกอกตกใจคิดว่าเป็น
จดหมายไล่ออก แต่ความจริงซองนั้นอาจเป็นซองผา้ป่าของเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนฝากใหช่้วยทาํบุญก็
ได ้ (4) บุคลิกภาพและค่านิยม  ( Personality and Value) บุคลิกภาพและค่านิยมของบุคคลมกัมี
บทบาทร่วมในการรับรู้ เช่น หัวหน้างานท่ีคุน้เคยกบัการใชอ้าํนาจข่มขู่บงัคบัผูอ่ื้นก็จะรับรู้ว่าการ
เขม้งวดและการลงโทษเป็นส่ิงท่ีดี แต่หัวหนา้ท่ีคุน้เคยกบัการใชเ้หตุผลก็จะรับรู้ว่าการเขม้งวดและ
การลงโทษเป็นส่ิงท่ีป่าเถ่ือน เป็นตน้ (5) ความคุน้เคยกบัส่ิงเร้า (Familiarity) ส่ิงเร้าท่ีเราเห็นบ่อยๆ 
จะทาํให้เราระลึกถึงและรับรู้ส่ิงนั้นๆ ไดเ้ร็วกว่าส่ิงเร้าท่ีนานๆ คร้ังจะพบท่ีหน่ึง เช่น เม่ือเราเขา้ไป
ในร้านอาหารแลว้ตอ้งการด่ืมนํ้ าอดัลมเรามกัจะสั่ง เป็ปซ่ีหรือโคก้ มากกว่าสั่งกระทิงแดง (6) ความ
สอดคลอ้งกบัสภาวะภายในของผูรั้บรู้ในช่วงนั้น  (Internal Condition) ส่ิงเร้าท่ีสอดคลอ้งกบัช่วง
อารมณ์ ความรู้ สึก ความสนใจ ความคาดหวงั และทศันคติ ของเราในขณะนั้น เราจะรับรู้ไดเ้ร็วกว่า 
ส่ิงเร้าอ่ืนๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะภายใน 

 นอกจากน้ี การรับรู้ยงัมีบทบาทสําคญัต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการกาํหนด
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไป เช่น นักท่องเท่ียวจะรับรู้ถึงประโยชน์ของการเดินทางไปยงั
ประเทศหน่ึง ขณะเดียวกนัก็อาจรับรู้ถึงขอ้จาํกดัต่างๆ ของการเดินทางไปในประเทศนั้นดว้ย การ
รับรู้จะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง เช่น พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการเยี่ยมชม
สถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับว่านักท่องเท่ียวรับรู้เก่ียวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทใด เช่น นกัท่องเท่ียวท่ีรับรู้วา่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
เป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และศิลปกรรม นกัท่องเท่ียวก็จะให้ความสาํคญักบัการ
เยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หรือพิพิธภณัฑศิ์ลปะ เป้นตน้ การรับรู้ยงัมีความเก่ียวขอ้ง
หรือมีบทบาทต่อความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวหลงัจากการเดินทางอีกดว้ย เพราะการรับรู้เก่ียวกบัส่ิง
ท่ีไดส้ัมผสัระหว่างการท่องเท่ียวจะเป็นตวักาํหนดว่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ต่อการเดินทางในคร้ังนั้น ถา้นกัท่องเท่ียวรับรู้วา่การเดินทางเป็นไปตามท่ีคาดหวงั เขาก็จะเกิดความ
พึงพอใจและอาจเดินทางไปเยีย่มเยยีนสถานท่ีแห่งนั้นอีกและการรับรู้นั้นจะส่งผลต่อการปลุกเร้า 
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ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกตอ้งการไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ  
(นิรันดร ทพัไชย, 2545: 82)  

2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของความ

คาดหวงั และแหล่งท่ีมาของความคาดหวงั ไวด้งัน้ี 
Parasuraman (2004: 16) ไดก้ล่าวว่า  ความคาดหวงั  หมายถึง  ทศันคติท่ีเก่ียวกบัความ   

ปรารถนาหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีพวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดข้ึนในการบริการนั้นๆ ลูกคา้
ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงและลูกคา้จะประเมินผลของ
การซ้ือโดยพื้นฐานจากส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะไดรั้บความตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีถูกฝังลึกลงไปในจิตใจหรือ
จิตใตส้าํนึกของมนุษย ์เป็นผลสืบเน่ืองมาจากชีวิตความเป็นอยูแ่ละสถานภาพของแต่ละบุคคล เม่ือ
รู้สึกมีความตอ้งการ พวกเขาจะมีแรงจูงใจท่ีจะทาํใหค้วามตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง ในขณะท่ี 
Vroom (อา้งถึงใน  ปุณยวีร์  ศรีรัตน์, 2551, หนา้ 56)  ไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 
(Expectancy Theory) วา่ บุคคลจะมีแรงจูงใจในการทาํส่ิงนั้นๆ สูง ถา้เขาคาดหวงัหรือเช่ือว่า การทาํ
ส่ิงนั้นจะมีผลนาํไปสู่ผลงานท่ีดี นาํไปสู่รางวลัหรือการไดรั้บค่าตอบแทนสูงๆ โดยความคาดหวงั 
(Expectancy) หมายถึง ความเช่ือ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีว่าเม่ือกระทาํอยา่งหน่ึงแลว้จะเกิดผล
อยา่งน้ีข้ึน ซ่ีงเป็นความคิดหรือการรับรู้ของบุคคลว่าตนจะสามารถทาํไดส้าํเร็จหรือเอาส่ิงล่อใจนั้น
มาได ้แต่ถา้เขาคิดว่าตนเองไม่สามารถทาํให้สําเร็จไดห้รือเอาส่ิงนั้นมาไม่ไดแ้น่ดว้ยประการใดก็
ตาม เขาก็จะหมดความสนใจหรือแรงจูงใจทนัที แมว้่าส่ิงนั้นจะมีค่ามากต่อเขาก็ตาม นอกจากน้ี 
Vroom ยงักล่าวเสริมว่า บุคคลจะกระทาํการใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ประการ คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัส่ิงท่ีทาํลงไป ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อผลท่ีไดรั้บ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น
แลว้เช่ือว่าตนเองตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลอนันั้น และ ตนเองมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามความ
คาดหวงั นอกจากน้ี Lovelock, Patterson และ Walker (2004: 94) ยงัไดส้รุปแนวคิดความคาดหวงั
ในการใช้บริการว่า เป็นมาตรฐานภายในตวัลูกคา้ท่ีใช้ตดัสินคุณภาพในการบริการท่ีไดรั้บ การ
ทราบความคาดหวงัของลูกคา้จะมีความสาํคญัต่อการตลาดดา้นการบริการ เพราะเจา้ของสินคา้หรือ
ผูใ้หบ้ริการจะสามารถนาํเสนอสินคา้ใหต้รงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ได ้ความคาดหวงัของลูกคา้
จะเป็นไปตามองคก์ระกอบหลายๆ อยา่ง เช่น ประเภทของสินคา้ ประเภทอุตสาหกรรม ช่ือเสียงของ
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ดงันั้นพอจะสรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวยอ่มมีความคาดหวงัต่อส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ี
พึงปรารถนาและจินตนาการไวก่้อนท่ีจะได้มาสัมผสัจริงกับส่ิงดึงดูดใจนั้นๆ ด้วยตนเอง และ
ความคิดท่ีพึงปรารถนาและจินตนาการซ่ึงเป็นความคาดหวงัต่อส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวในแต่
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ละบุคคลนั้น ก็ย่อมแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และปัจจยัส่วนบุคคลดว้ย และ
หากผู ้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเ ท่ียวทราบความคาดหวังของลูกค้า  จะทําให้
ผูป้ระกอบการสามารถนําเสนอสินคา้ให้ตรงกับความคาดหวงัของลูกคา้ได้ นอกจากน้ีความ
คาดหวงัเก่ียวกบัการบริการ  (Parasuraman, 2004: 60) ไดรั้บอิทธิพลมาจาก  4  แหล่งสาํคญั  คือ  (1) 
ความตอ้งการส่วนบุค คลของผูบ้ริโภคเอง  (Personal Needs) ซ่ึงจะแตกต่างกนั  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ส่วนบุคคลและสภาพ แวดลอ้มของผูบ้ริโภคแต่ละคน ผูบ้ริโภคอาจจะคาดหวงัจากบริการชนิด
เดียวกนัแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล (2) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
เก่ียวกบัการบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บ (Word Of Mouth Communication) ทั้งทางบวกและทางลบ (3) 
ประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภค (Past Experience) ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
และ (4) การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค (External Communication to Customer) ซ่ึงการ
โฆษณาประชาสัม พนัธ์ต่างๆ มีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการ
บริการท่ีจะไดรั้บ 

2.1.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
ในส่วนน้ีผูว้ิจัยได้รวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวกับแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับความหมายของ

แรงจูงใจ ส่ิงกระตุน้จูงใจทางการท่องเท่ียว และประเภทของแรงจูงใจ โดยมีนักวิชาการได้ให้
คาํอธิบายและรายละเอียดไวด้งัน้ี 

1)  ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ หมายถึง แรงท่ีเป็นการต่อสู้ภายในของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัให้

บุคคลนั้นๆ ทาํบางส่ิงบางอย่างเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
(Fridgen, 1991: 5)  

ขณะท่ี Dann (1981: 187-188) ใหค้าํจาํกดัความแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวดงัน้ีคือ เป็น
ความหมายท่ีเขา้ใจโดยรวมถึงการจัดดาํเนินการของผูจ้ ัดการท่องเท่ียว โดยสามารถแสดงให้
นักท่องเท่ียวได้เห็นรายละเอียดของการจัดการและกิจกรรมท่องเท่ียวอย่างเพียงพอท่ีจะเลือก
ตดัสินใจใชบ้ริการนั้น  

ในขณะเดียวกนั Walters และ Loudon and Bitta (อา้งถึงใน สมกมล พวงพรหม, 2546: 
131) ไดพู้ดถึงความหมายของแรงจูงใจสอดคลอ้งกนัว่า บางส่ิงบางอยา่งหรือสภาวะท่ีอยูภ่ายในตวั
บุคคลท่ีมีพลงัและมีผลทาํให้บุคคลตอ้งกระทาํหรือเคล่ือนไหวหรือมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีมี
เป้าหมายท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้ม 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า แรงจูงใจหมายถึง แรงใดแรงหน่ึงท่ีเป็นแรงต่อสู้อยูภ่ายในตวับุคคล
และมีพลงัมากพอท่ีจะผลกัดนัใหบุ้คคลนั้นๆ ทาํบางส่ิงบางอยา่งท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้เพื่อตอบสนอง 
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ความตอ้งการของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2)  ส่ิงกระตุน้จูงใจในการท่องเท่ียว 
ส่ิงกระตุน้ทางการท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงต่างๆ อนัเป็นสาเหตุท่ีกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียว

เกิดความสนใจในความตอ้งการท่ีจะเดินทางหรือวางรูปแบบท่ีใชเ้พื่อการท่องเท่ียวหรือเป็นส่ิงท่ี
กาํหนดรูปแบบพฤติกรรมในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวใหมี้ความแตกต่างกนัซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ท่ีสาํคญั คือ (สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545: 72) 

ประเภทท่ีหน่ึง คือ ส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายในของนักท่องเท่ียว ได้แก่ ส่ิงกระตุ้น
ทางดา้นจิตใจ ทางดา้นร่างกาย ทศันคติ ความรู้สึก เป็นตน้ 

ประเภทท่ีสอง คือ ส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอก เช่น การให้บริการทางการท่องเท่ียว 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ขณะท่ี   McIntosh   และ   Goeldner   กล่าวว่า   แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว   (tourism 
motivation) หมายถึง  ส่ิงท่ีกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวออกเดินทางท่องเท่ียว  เพ่ือสนองความตอ้งการ
ของตนเอง ตามปกตินกัท่องเท่ียวจะเดินทางหรือไม่ยอ่มข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ (motivation) ทั้งคู่จึงได้
สรุปของส่ิงกระตุน้ทางการท่องเท่ียวจากลกัษณะของส่ิงกระตุน้ตามรูปแบบของ    Dann   โดยแบ่ง
ประเภทของส่ิงกระตุน้ทางการท่องเท่ียวออกเป็น  4  ประการ  คือ  (McIntosh & Goeldner, 1986: 
124-125) 

1.  ส่ิงจูงใจทางกายภาพ  (physical motivation) ไดแ้ก่  ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการพกัผอ่น
ร่างกาย การเล่นกีฬา การสันทนาการตามชายหาด การหยอ่นใจ ดว้ยการบนัเทิงและส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการรักษาสุขภาพ 

2.  ส่ิงจูงใจทางวฒันธรรม (cultural motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีอยากเรียนรู้พบ
เห็นวฒันธรรมท่ีแตกต่างของสถานท่ีต่างๆ เพื่อคน้หาความเป็นมารูปแบบของการดาํรงชีวิต ดนตรี 
ศิลปะพ้ืนบา้น การเตน้รํา เป็นตน้ 

3.  ส่ิงจูงใจระหว่างบุคคล (interpersonal motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีจะพบปะ
ผูอ่ื้นในสังคม การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อน คน้หาประสบการณ์ใหม่ และท่ีแตกต่างจาก
ประสบการณ์ท่ีเคยมีการเดินทางจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเดิม 

4.  ส่ิงจูงใจทางดา้นสถานภาพ  และช่ือเสียง  (status and prestige motivation) ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง และแสดงความสาํคญัของตนเอง เช่น การเดินทางทาํธุรกิจ การประชุม 
การศึกษา 
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นอกจากน้ี  Wahab (อา้งถึงใน  กลัยา  สมมาตย,์ 2541: 12)  ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัส่ิง
กระตุน้จูงใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวหรือเรียกว่า สินมรดกทางการท่องเท่ียวว่ามี 2 
ประการ คือ 

ประการท่ีหน่ึง คือ สินมรดกตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลม ฟ้า ลกัษณะภูมิประเทศ สัตว ์ป่า 
เขา ทะเล นํ้าตก ฯลฯ 

ประการท่ีสอง คือ สินมรดกท่ีคนสร้างข้ึน เพื่อจูงใจใหเ้กิดการท่องเท่ียวและเพื่อใหก้าร
ท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งสะดวกสบาย ไดแ้ก่ 

1.  สินมรดกทางการท่องเท่ียวในเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและศาสนา 
2.  โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า 

ประปา ถนน สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เคร่ืองอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้การ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวสะดวกและปลอดภยั 

3.  โครงสร้างเหนือฐานรอง ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวมากข้ึน 
เช่น โรงแรม ภตัตาคาร ไนตค์ลบั หอ้งประชุมขนาดใหญ่ ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

4.  วิถีการดาํรงชีวิตของคน ซ่ึงรวมถึงท่าทีความรู้สึกของประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว 
เช่น ความยิม้แยม้แจ่มใส ความมีนํ้าใจ ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว ฯลฯ 

3)  ประเภทของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้ให้คนเดินทางเป็นส่ิงสําคญัท่ีแสดงให้เห็นความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียววา่เดินทางเพื่ออะไรและคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละการบริการรูปแบบใด เม่ือนาํ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาประยุกตก์บัการท่องเท่ียว แรงจูงใจท่ีทาํให้คนเดินทางอาจ
จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ (สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545, หนา้ 73) 

ประเภทท่ีหน่ึง  คือ  ปัจจยัดึง  (pull factor) หมายถึง  ปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกตวับุคคลซ่ึง
ส่งเสริมหรือดึงดูดใหค้นเดินทางไปท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ (สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545: 73-74) 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประเทศใดท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีย่อมเอ้ืออาํนวยให้คนใน
ประเทศมีอาํนาจทางการซ้ือสูง และมีโอกาสเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดม้าก 

2. ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ นกัจิตวิทยา Adler Fedler ไดใ้หข้อ้คิดทางพฤติกรรมมนุษยไ์วว้า่ 
“คนมกัจะแสวงหาส่ิงท่ีตวัเองไม่มีหรือแสวงหาส่ิงท่ีแตกต่างไปเพื่อชดเชยส่ิงท่ีตนไม่มี” จากหลกั
จิตวิทยาน้ี อาจกล่าวได้ว่า ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีแตกต่างไปจากประเทศของตน
สามารถดึงดูดให้คนเดินทางไดแ้ละขอ้คิดดงักล่าวอาจนาํมาประยกุตใ์ชก้บัแนวความคิดทางปัจจยั
ภูมิศาสตร์ได้ว่า นักท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ี
แตกต่างไปจากของตน เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป หรือเพื่อหาส่ิงชดเชยในส่ิงท่ี
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ตนไม่มี ลกัษณะทางภูมิศาสตร์จึงเป็นปัจจยัดึงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างจากประเทศหรือทอ้งถ่ินของตน  (สุรีรัตน์  เตชาทวีวรรณ, 2545: 74)  นอกจากน้ี 
ลกัษณะภูมิประเทศท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึงและมีการจดัการคมนาคมท่ีดี รวมถึง มีการจดับริการท่ี
อาํนวยความสะดวกและมีกิจกรรมให้คนท่ีเดินทางมาถึงไดเ้ขา้ร่วม ส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนช่วยดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเท่ียวไดเ้ช่นกนั (Robinson, 1976: 29) 

3. ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม รูปแบบวฒันธรรมและบรรทดัฐานของสังคมใด
สังคมหน่ึงกําหนดค่านิยมในการเดินทางของคนในสังคมนั้ น ในขณะเดียวกันวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีงานเทศกาลประวติัศาสตร์ สามารถเป็นส่ิงดึงดูดท่ีทาํให้คนในสังคมอ่ืน
เดินทางมายงัทอ้งถ่ินของตนได ้

4. ปัจจยัทางการเมือง ประเทศใดท่ีมีสภาวะการณ์ทางการเมืองมัน่คงยอ่มเอ้ืออาํนวยให้
คนในประเทศอ่ืนเดินทางมายงัประเทศตนได ้และในขณะเดียวกนั นโยบายของรัฐบาลอาจกั้นหรือ
ส่งเสริมใหค้นเดินทางไปประเทศอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั 

5. ปัจจยัทางเทคโนโลยี การพฒันาเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารการคมนาคมโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกและส่ิงบนัเทิงเป็นปัจจัยท่ีเอ้ืออาํนวยให้คนเดินทางได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภยัยิง่ข้ึน นอกจากน้ีความลํ้าหนา้ทางเทคโนโลยขีองบางประเทศกส็ามารถเป็นส่ิง
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได ้

6. ส่ือ มีอิทธิพลต่อความคิดค่านิยม และการตดัสินใจของคนเน่ืองจากส่ือมวลชนจะ
ถ่ายทอดข่าวสารทางการท่องเท่ียวสู่ประชาชนและสามารถสร้างภาพพจน์ของสถานท่ีแต่ละแห่งได ้
ถา้ข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีปรากฏบนส่ือเป็นภาพท่ีดีก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทาง ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ขอ้มูลปรากฏในเชิงลบก็อาจเปล่ียนแปลงทศันคติและการตดัสินใจในการเดินทาง
ของนกัท่องเท่ียวไดเ้ช่นเดียวกนั 

นอกจากน้ีจากแนวคิดของ  Wahab  (อา้งถึงใน  กลัยา  สมมาตย,์ 2541: 12)  เก่ียวกบัส่ิง
กระตุน้จูงใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว หรือเรียกอีกอย่างว่า สินมรดกทางการท่องเท่ียว 
ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว ให้เดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
มากข้ึน แต่ขณะเดียวกนั ในการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวมีปัจจยัหลายอย่างเป็นองคป์ระกอบ แต่
องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญัดา้นการท่องเท่ียวมี 4 ประการ คือ 1. ส่ิงดึงดูดใจ (attraction) 2. ส่ิง
อาํนวยความสะดวก (facilities) 3. การขนส่ง (transportation) 4. การตอ้นรับ (hospitality) ดงัท่ี
กล่าวถึงดงัน้ี 

1.  ส่ิงดึงดูดใจ มีองคป์ระกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
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(1)  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ กล่าวคือ ทุกๆ พื้นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
สวยงาม ประทับใจ ซ่ึงเกิดจากลักษณะของธรรมชาติ เช่น อ่าว แหลม เกาะ หน้าผา โขดหิน 
ภูมิอากาศและความสวยงามตามธรรมชาติ ซ่ึงสภาพธรรมชาติเหล่าน้ีเป็นส่ิงดึงดูดใจให้มนุษย์
เดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขของความแตกต่างในเร่ืองฉากของ
ธรรมชาติ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวอาจเกิดข้ึนได ้2 ประการคือ (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2538: 38) 

ประการท่ีหน่ึง คือ สถานท่ีน่าสนใจ (place) เช่น จงัหวดัภูเกต็มีแหลมพรหมเทพยืน่ออก 
ไปจากหน้าผามุ่งสู่ทะเลลึก มีตน้ตาลข้ึนปลายแหลม ยามดวงอาทิตยต์กเวลาเย็นจึงเป็นภาพท่ี
สวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหอ้ยากมาเท่ียวยงัแหล่งนั้น 

ประการท่ีสอง คือ เหตุการณ์น่าสนใจ (event) เช่น การกาํหนดตจดังานพระนครคีรีเมือง
เพชรบุรี  ซ่ึงในงานจะมีการแสดง  แสง  สี  เสียงประกอบละครประวัติศาสตร์  การแสดง
ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นท่ีน่าสนใจหรือมีการจดังานขนมหวานเมืองเพชร ซ่ึงส่งผลให้นกัท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวมากข้ึน 

(2) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม วฒันธรรมแต่ละพ้ืนท่ีคือ วิถีชีวิตของคนในเขตพ้ืนท่ี
นั้นๆ อาจเหมือนหรือแตกต่างกนั วฒันธรรมอาจแสดงออกมาในรูปแบบศาสนา สถานท่ีสาํคญัทาง
ประวติัศาสตร์ของประชาชน จารีตประเพณี เช่น กลุ่มทอผา้พื้นเมือง ชาวลาวโซ่งท่ีตาํบลหนองปรง
ในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 

(3) ชาติพนัธ์ุ เหตุผลอยา่งหน่ึงในการเดินทางของประชาชน เพื่อตอ้งการเยีย่มญาติและ
เพื่อน คนมีความตอ้งการท่ีจะกลบัไปเยีย่มเยยีนแผน่ดินเดิมของตนเอง 

(4) แหล่งบนัเทิง ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึง สถานเริงรมยย์ามราตรีเพียงอย่างเดียวแต่อาจ
หมายถึง สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ 

2.  ส่ิงอาํนวยความสะดวก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเม่ือเดินทางห่างไกลจากบา้นยอ่ม
ตอ้งการส่ิงจาํเป็นหลายอย่างในการตอบสนองความตอ้งการของชีวิต ซ่ึงส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี
สาํคญัในการท่องเท่ียวมี 4 ประการ  

(1) ท่ีพกั (lodging) เป็นส่ิงสาํคญัในการเดินทาง นกัท่องเท่ียวอาจพกักบัญาติหรือเพื่อน 
แต่อีกส่วนหน่ึงก็ตอ้งการท่ีพกัซ่ึงตอ้งการเช่าอาศยัชัว่คราว ท่ีพกัอาจมีหลายประเภท เช่น โรงแรม  
รีสอร์ท เกสทเ์ฮา้ส์ หรือท่ีพกัลกัษณะอ่ืนๆ 

(2) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
(3) สถานบริการ เช่น ร้านขายของท่ีระลึก ร้านซกัรีด สถานท่ีนนัทนาการ 
(4) ปัจจยัพื้นฐานทางการท่องเท่ียว  (infrastructure) ท่ีสาํคญัไดแ้ก่  ระบบการส่ือสาร 

การคมนาคม สาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียวมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพราะทาํให้เกิดความ
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สะดวกในการจองท่ีพกั การติดต่อกบัครอบครัว ปัจจยัพื้นฐานดงักล่าวนอกจากจะอาํนวยความ
สะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียวแลว้ ยงัทาํให้ทอ้งถ่ินเกิดการพฒันาและส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย ทาํใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายข้ึนเน่ืองจากการพฒันาระบบส่ือสารการ 
คมนาคม และสาธารณูปโภคดงักล่าว 

3.  การขนส่ง เป็นส่ิงสาํคญัในการนาํนกัท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอยา่งรวดเร็ว 
สะดวกสบายและปลอดภยั การเดินทางของประชาชนมิไดว้ดัในรูปแบบของระยะทางแต่วดัดว้ย
เวลาของการเดินทาง ถึงแมร้ะยะทางจะไกลแต่ถา้ประหยดัเวลาในการเดินทาง ประชาชนก็พร้อมท่ี
จะเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นการปรับปรุงยานพาหนะ ถนนและระบบการจราจรใหดี้ข้ึน
จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ในการจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

4.  การตอ้นรับ เป็นส่ิงสาํคญัมากเพราะนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการกลบัไปยงัสถานท่ีเดิม
เกิดความประทบัใจในการตอ้นรับประชาชน หรือพนกังานบริการในพ้ืนท่ีมากกว่าสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเท่ียว ในทางกลบักนัถา้หากว่านกัท่องเท่ียวไดรั้บการตอ้นรับท่ีไม่ดีหรือไม่เหมาะสม 
นอกจากจะไม่ทาํใหรู้้สึกประทบัใจแลว้ โอกาสท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีเดิมจะมีนอ้ยตามไปดว้ย 

ประเภทท่ีสอง  คือ  ปัจจยัผลกั  (push factor) หมายถึง  ความรู้สึก  ความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนภายในตวับุคคลหรือสภาพเง่ือนไขท่ีมากระตุน้ใหค้นมีความตอ้งการท่ีจะเดินทางซ่ึงมาสโลว์
ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของปัจจยัผลกัไวว้่า “คนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง” ดงันั้น  ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน   จึงเป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีกาํหนดพฤติกรรมการแสดงออกของนกัท่องเท่ียว  ดงัน้ี  (สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545: 75-
76) (Hudman, 1980: 33) 

1.  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะผ่อนคลายความเครียด และไดรั้บความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ความบนัเทิง ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางกาย 

2.  นกัท่องเท่ียวตอ้งการพาหนะเดินทาง ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารท่ี
ปลอดภัยและสะอาด ผูบ้ริการท่ีจริงใจให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีถูกต้องซ่ึงจะทาํให้นักท่องเท่ียวรู้สึก
ปลอดภยัและมัน่คง 

3.  นกัท่องเท่ียวคาดหวงัท่ีจะใหผู้บ้ริการทกัทายหรือใหค้วามสาํคญักบัการปรากฏ
ตวัของตนอยูเ่สมอและคาดหวงัใหผู้บ้ริการจดจาํช่ือ นามสกุล ขอ้มูลส่วนตวัของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เพราะแสดงถึงการเป็นท่ียกยอ่งยอมรับนบัถือในสงัคมนั้นๆ 

4.  นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อใหไ้ดเ้ห็น ไดย้นิ ไดล้องส่ิงแปลกใหม่
ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อสะสม
ประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตน 

DPU



28 
 

5.  นกัท่องเท่ียวบางคนนิยมเดินทางและสาํรวจทอ้งถ่ินต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยไม่
สนใจว่าทอ้งถ่ินนั้นจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกและอยู่ใกลเ้มืองหรือไม่ นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะ
เรียนรู้หรือพยายามทาํความรู้จกัเขา้ใจวฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในทอ้งถ่ิน และมกั
จดจาํหรือบันทึกส่ิงท่ีตนได้พบเห็นเพื่อเป็นการบันทึกประสบการณ์และความสําเร็จของตน 
นกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกนัและนกัท่องเท่ียวคนหน่ึงๆ ก็อาจมีพฤติกรรมท่ี
หลากหลาย ทั้ง น้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

นอกจากน้ีปัจจยัผลกัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ยงัมีบางส่วนท่ีสอดคลอ้งกับ การวิจยัของ 
Crompton ท่ีไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั  แรงผลกัดนัภายในตวัของบุคคล  ท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว โดยไดจ้าํแนกประเภทของแรงจูงใจทางสังคม ท่ีส่งผลให้คนตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
โดยแบ่งออกเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

1) การเดินทางเพื่อท่ีจะหลีกหนีจากส่ิงแวดลอ้มประจาํวนั 
2) การเดินทางเพื่อท่ีจะคน้หาตวัเอง หรือ ประเมินตวัเอง 
3) การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น หรือ ผอ่นคลาย 
4) การเดินทางเพื่อความมีเกียรติประวติัในการท่องเท่ียว 
5) การเดินทางเพื่อรําลึกอดีต 
6) การเดินทางเพื่อเยีย่มญาติ 
7) การเดินทางเพื่อปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

จากท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้่า แรงจูงใจ คือ แรงชนิดหน่ึงท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล และทาํให้
บุคคลทาํบางส่ิงบางอย่างไปในทิศทางท่ีไดเ้ลือกไวอ้ย่างมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ โดยมีส่ิงกระตุน้เป็นสาเหตุให้บุคคลมีแรงจูงใจ ซ่ึงส่ิง
กระตุน้ดงักล่าวสามารถทาํใหเ้กิดทั้งแรงผลกัดนัท่ีทาํใหบุ้คคลอยากเดินทางท่องเท่ียวและแรงดึงดูด
ใหบุ้คคลเดินทางท่องเท่ียวไปในท่ีต่างๆ  

2.1.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ    
ในส่วนน้ีผูว้ิจัยได้รวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวกับแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 

หลกัการและทฤษฎีความพึงพอใจ และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยมีนักวิชาการได้ให้
คาํอธิบายและรายละเอียดไวด้งัน้ี 

1)  ความหมายของความพึงพอใจ    
 “ความพึงพอใจ” ตรงกบัคาํภาษาองักฤษว่า  “Satisfaction” มีความหมายโดยทัว่ไปว่า 

“ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง” (จิตตินันท ์เตชะนนท,์ 2543:19) และมี
นกัวิชาการและนกัจิตวิทยาใหค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และ องอาจ ปทะวานิช (2546: 
100) กล่าวถึงความพึงพอใจไวว้่า เป็นทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และปฏิกิริยาท่ีตอบสนองต่อ
ส่ิงต่าง ๆ ของบุคคล 

ในขณะท่ี ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543: 14) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจท่ี
สอดคลอ้งกนัว่า หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความพอใจและความตอ้งการของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ 

ขณะเดียวกนั Powel (อา้งถึงใน ป้องศกัด์ิ ทองเน้ือแขง็, 2543: 7) และเยาวรี เจริญสวสัด์ิ 
(2543: 7) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงความสามารถของบุคคลในการดาํเนิน
ชีวิตอยา่งเป็นสุขสนุกสนาน ปราศจากความรู้สึกเป็นทุกข ์ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่า บุคคลจะไดรั้บ
การตอบสนองอยา่งสมบูรณ์ในทุกส่ิงท่ีตอ้งการ แต่ความพึงพอใจนั้นจะหมายถึงความสุขท่ีเกิดข้ึน
จากการปรับตวัของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี และเกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการ
ของบุคคลกบัการไดรั้บการตอบสนอง 

2)  หลกัการและทฤษฎี 
ทฤษฎีความคาดหมาย (expectancy theory)  อธิบายความพึงพอใจในแง่ท่ีวา่ ลูกคา้จะ 

เกิดความพอใจไดต่้อเม่ือเขาประเมินแลว้ว่า การบริการนั้นๆ จะนาํผลตอบแทนมาให ้ซ่ึงลูกคา้ไดมี้
การตดัสินใจล่วงหนา้แลว้ว่า คุณค่าของการบริการจากส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บเป็นเช่นไร ลูกคา้จึงเลือกเอา
บริการท่ีนาํเอาผลลพัธ์เหล่าน้ีมาให้ และในขั้นสุดทา้ย เม่ือมีการประเมินการเปรียบเทียบผลลพัธ์
ต่างๆ  ลูกคา้จะมีความพอใจท่ีจะเกิดข้ึน  โดยแนวคิดทฤษฎีน้ีอยูท่ี่ผล  (outcomes) ความปรารถนาท่ี
รุนแรง (violence) และความคาดหมาย (expectancy) โดยทฤษฎีความคาดหมายจะคาดคะเนว่า โดย
ทั่วๆ ไปลูกค้าแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเม่ือเขามองเห็นโอกาสความน่าจะเป็นไปได ้
(probability) ค่อนขา้งชดัเจน  หากความพึงพอใจของเขาเกิดจากการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ  เขาก็จะ
ใชบ้ริการนั้นตลอด เพราะเป็นผลลพัธ์ท่ีเขาปรารถนา ซ่ึงหมายความว่า ความหมายน้ีเกิดก่อนการ
บริการ จึงสามารถเป็นเหตุนาํไปสู่การมาใชบ้ริการ เพราะพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากแรงผลกัดนั 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากความตอ้งการ และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากความคาดหมายท่ีจะไดรั้บจากส่ิงจูงใจ 
ผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ท่ีได้จากการบริการท่ีมีคุณภาพ จะมีความสําคญัและจาํเป็นทาํให้เกิด
พฤติกรรมได ้ข้ึนอยูก่บัความพอใจต่อการบริการอยา่งมีคุณภาพ (McCormick, 1980: 396-397) 

ในขณะท่ีทฤษฎีความพงึพอใจของมาสโลว ์(Maslow’s general theory human and  
motivation) ได้อธิบายถึง ความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีลกัษณะเป็นลาํดับตอนจากตํ่าไปหาสูง 
(Hierarchy and needs)  และเป็นทฤษฎีท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลาย  โดยมีสมมติฐานเก่ียวกบั
พฤติกรรมความตอ้งการของมนุษยด์งัน้ี Maslow (อา้งถึงใน ดุษฎี คุปพนัธ์, 2553: 17)  
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2.1)  มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนั้นข้ึนอยู่
กบัว่ามีส่ิงนั้นอยู่แลว้หรือยงั ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองและความตอ้งการอ่ืนจะ
เขา้มาแทนท่ี กระบวนการน้ีจะไม่มีท่ีส้ินสุดและจะเร่ิมตน้ตั้งแต่เกิดจนตาย 

2.2)  ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองจะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  
ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีจะเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

2.3)  ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นลาํดบัขั้นตามลาํดบัความสาํคญั เม่ือมีความตอ้งการ
ในระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง
ทนัที ซ่ึงมาสโลวไ์ดแ้บ่งลาํดบัขั้นความตอ้งการ คือ ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
(Maslow’s hierarchy of human needs) ไว ้5 ระดบั คือ 

1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ในการดาํรงชีวิต ได้แก่ อาหาร นํ้ าด่ืม ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการการ
พกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ 

2.  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  (Safety needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง
ทางร่างกายแลว้ ความตอ้งการทางดา้นจิตใจกจ็ะตามมา 

3.  ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม  (Social needs or love needs) ขั้นน้ีเป็นความ
ตอ้งการท่ีสูงข้ึน ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม การให้ผูอ่ื้นรักใคร่เห็นความสาํคญัของตน และ
เป็นท่ีรู้จกัของคนในสงัคม 

4.  ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงหรือไดรั้บการยกย่องในสังคม (Esteem needs or 
status needs) เป็นความตอ้งการท่ีตอ้งการถีบตวัสูงข้ึน ทั้งตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน เพื่อความมี
ช่ือเสียงมีหนา้มีตา ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในสงัคม 

5.  ความตอ้งการประสบความสาํเร็จในชีวิต  (Self-actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดเพื่อให้ไดทุ้กส่ิงท่ีปรารถนา เป็นความตอ้งการพิเศษซ่ึงคนธรรมดาส่วนมากมกั
อยากได ้แต่ไม่สามารถเสาะหาได ้ความพอใจในลกัษณะดงักล่าวน้ีมกัมีลกัษณะกวา้งขวางมาก และ
แตกต่างกนัไปในแต่ละคน 
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อย่าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรือ อาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ความ   
พึงพอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

Oliver (อา้งถึงใน จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2543: 19) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณ์การซ้ือและการใช้
สินคา้และบริการ ซ่ึงอาจขยายความให้ชดัเจนไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิง
ท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือดีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ ในทางตรงกันขา้ม ความไม่พึงพอใจ คือ 
ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การ
ไดรั้บบริการท่ีตํ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ 

จากการศึกษาความหมาย ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการบริการ สรุปไดว้่า 
เป็นระดับความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ของบุคคลตามความรู้ความเขา้ใจท่ีตอ้งการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้โดยเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บจริงมากกวา่หรือเท่ากบัสิงท่ีคาดหวงัไว ้บุคคลนั้น
จะรู้สึกเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงท่ีไดรั้บจริงนอ้ยกว่าส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้บุคคลนั้น
จะรู้สึกไม่พึงพอใจ ซ่ึงความรู้สึกน้ีสามารถแปรเปล่ียนได้หลายระดับตามปัจจัยแวดล้อมและ
เง่ือนไขของการบริการในแต่ละคร้ังได ้ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ระดบั คือ 

1.  ความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคาดหวงัเป็นการแสดงความรู้สึกยนิดีมีความสุขของ
ผูรั้บบริการ เม่ือไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่

2.  ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงัเป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปล้ืมใจหรือ
ประทบัใจของผูรั้บบริการ เม่ือไดรั้บการบริการท่ีเกินความคาดหวงัท่ีมีอยู ่เช่น ลูกคา้เติมนํ้ ามนัรถท่ี
สถานีบริการพร้อมกบัไดรั้บบริการตรวจเคร่ืองยนตแ์ละเติมลมฟรี สําหรับความไม่พึงพอใจเป็น
การแสดงความรู้สึกขุ่นขอ้งใจ อารมณ์ไม่ดี เน่ืองจากไม่ไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงั 

4)  การวดัความพึงพอใจ 
มาตรวดัความพึงพอใจท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ มาตรวดัของเธอร์สโตน 

(Thurstone Scale) มาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) มาตรวดัของกตัตแ์มน (Guttman Scale) และ
มาตรวดัของออสกดู (Osgood Scale) แต่ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึกท่ีเกิดจากจิตใจสะทอ้น
ออกมาทางดา้นพฤติกรรม ฉะนั้นมาตรวดัท่ีมีความเหมาะสม และนิยมโดยทัว่ไปจะใชก้ารประยกุต์
มาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Type Scale) (เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์ุ, 2522: 94-95) 

ในขณะเดียวกนั ธีรศกัด์ิ กาํบรรณารักษ ์(อา้งถึงใน ปัญญา ซ้ิมส่ือ, 2547: 16) ไดก้ล่าวไว ้
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ว่า ความพึงพอใจย่อมเป็นผลมาจากหลายปัจจยัท่ียงัช้ีขาดชดัเจนไม่ไดว้่าปัจจยัใดสําคญักว่ากนั 
เร่ืองการวดัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจนั้นเป็นการยากท่ีจะทาํให้ได้ขอ้เท็จจริง เพราะไม่มี
เคร่ืองมือใดวดัจิตใจของคนไดอ้ย่างเพียงพอ พร้อมทั้งไดเ้สนอแนวทางการวดัความพึงพอใจไว ้
สรุปไดด้งัน้ี 

4.1)  การสังเกตการณ์  คือ การเฝ้าติดตามเอาใจใส่ดูแลความเป็นไปและการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีตอ้งการรู้อยา่งใกลชิ้ดในระยะเวลาท่ีกาํหนดให้ โดยการสังเกตส่ิงท่ีมีอยู ่ซ่ึง
อาจเป็นวตัถุส่ิงของท่ีไม่มีชีวิต การเคล่ือนไหวหรือส่ิงมีชีวิตในลกัษณะโครงสร้างทัว่ไป โดยไม่
คาํนึงถึงการกระทาํการวดัความพึงพอใจโดยวิธีน้ี ผูว้ดัจะตอ้งกระทาํอย่างจริงจงัและมีแบบแผนท่ี
แน่นอนจึงจะสามารถประเมินถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.2)  การสัมภาษณ์ เป็นการวิจยัท่ีมีแบบแผนเพื่อใชต้รวจหาขอ้เทจ็จริงจากภาษา
ความเป็นอยูข่องสงัคม เป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิค และความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์การวดั
ความพึงพอใจโดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง 

4.3)  การใชแ้บบสอบถาม เป็นการขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดั
แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีกาํหนดคาํตอบไวใ้หเ้ลือกหรือเป็นคาํตอบอิสระ โดยคาํถามจะ
ถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่างๆ เป็นลกัษณะการให้บริการ สถานท่ีให้บริการ ความสะดวกท่ีจะ
ใหบ้ริการต่างๆ 

จากท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้่า การวดัความพึงพอใจ สามารถวดัแนวโน้มการแสดงออก
ไม่ใช่เป็นการกระทาํแต่เป็นความรู้สึก ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงทาํการสอบถามนกัท่องเท่ียวไดทุ้ก
คน โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่ตอ้งมีการทาํกิจกรรมนั้นๆ เสียก่อน ในการสร้างแบบวดัในการวิจยัคร้ังน้ีจึง
ใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าโดยประยกุตใ์ชม้าตรวดัของลิเคิร์ท  (Likert Type Scale) 
เป็นแบบสอบถามท่ีใชว้ดัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและทาํการวดัตามรายดา้นและในภาพรวม
ของการมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.1.6  แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
ในส่วนน้ี      ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการประเมินแบบ      IPA      (Important 

Performance Analysis) ไวด้งัน้ี 
การวิเคราะห์ความความพึงพอใจไดน้าํกรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James (1977: 

77) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความสาํคญักบัผลท่ีได ้(Importance-Performance Analysis: IPA) เรียกยอ่ๆ 
วา่ IPA สรุปไดด้งัน้ี 

IPA เป็นเทคนิคท่ีใชว้ิเคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อวดัผล
หรือประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลกัษณะเฉพาะรูปแบบ
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ต่างๆ เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีใชไ้ดง่้ายสาํหรับการประเมินหรือวดัผลในคุณลกัษณะผลประกอบการ
และความสําคญัของผลิตภณัฑ์และบริการ หรืออีกนัยหน่ึงส่ิงน้ีก็คือความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีจะ
ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการตามท่ีตอ้งการ 

IPA    มีขอ้ไดเ้ปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผูบ้ริโภค    ซ่ึงในโปรแกรมทาง
การตลาดเป็นการประเมินท่ีมีตน้ทุนตํ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขา้ใจง่าย และใหข้อ้มูลท่ีในเชิงลึกท่ี
สําคญัในแง่ของส่วนประสมการตลาดกบักิจการ กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควร
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใชท้รัพยากรเกินความจาํเป็น การนาํเสนอผลการประเมิน IPA 
ในรูปกราฟ ทาํให้สามารถแปรผล จดัการขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและเขา้ใจมากข้ึน ทาํให้สามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางกลยทุธ์และตดัสินใจดา้นการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน 

ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ  IPA คือ  ผลท่ีได ้ สามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการ
แปลผล ในรูปของกราฟสองมิติ จากคุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) Martilla and James 1977 (อา้งถึงใน รัตนา กิจเจริญ, 2552) ดงัภาพท่ี 2.2 

 

 
ภาพท่ี 2.2  แสดงการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการใหร้ะดบัความคาดหวงัและการประเมินความ 

  ความคิดเห็น (ความพึงพอใจ) ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 
ท่ีมา:  ดดัแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977): Importance-Performance Analysis.  

Journal of Marketing. อา้งถึงใน รัตนา กิจเจริญ, 2552 
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เม่ือนาํค่าความคาดหวงัและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์
ท่ีไดต้กอยูท่ี่ Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลกัษณะท่ีมีความสาํคญัต่อลูกคา้และไม่ไดรั้บ
การตอบสนองอยา่งเพียงพอ 

Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใ้หบ้ริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่ง
ดีในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัมาก 

Quadrants  C  (Low  Priority )  คือ  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพตํ่าหรือมีการบริการตํ่า  ใน
คุณลกัษณะท่ีไม่สาํคญัต่อลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 

Quadrants D (Possible Over skill) คือ ผูใ้หบ้ริการใหค้วามสาํคญัมากเกินความจาํเป็น
ในคุณลกัษณะท่ีมีความสาํคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 

กล่าวโดยสรุปคือ การวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจดว้ยวิธีการประเมิน
แบบ IPA (Important Performance Analysis) จะช่วยใหง่้ายต่อการเขา้ใจในการเปรียบเทียบผลของ
ความคาดหวงัและความพึงพอใจ 

2.1.7  แนวคิดเก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติ 
  ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติ โดย

มีนกัวิชาการไดใ้หค้าํอธิบายและรายละเอียดไวด้งัน้ี 
1)  กาํเนิดอุทยานแห่งชาติ 
เม่ือปี พ.ศ. 2415 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมตน้การอนุรักษแ์หล่งธรรมชาติท่ีสวยงาม

และจดัสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ โดยไดป้ระกาศให้เยลโลสโตน 
(Yellowstone)   เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก   ต่อมาประเทศต่างๆ   ทัว่โลกไดน้าํมาเป็น
แบบอยา่ง (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์พืช. 2546: 45) 

สาํหรับประเทศไทย เม่ือมีการจดัตั้งกรมป่าไมข้ึ้นในปี พ.ศ. 2439 ก็ไดมี้การดาํเนินงาน
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมาเป็นลาํดับ โดยในปี พ.ศ. 2486 กรมป่าไมไ้ด้ดาํเนินการจดัตั้ งป่าภู
กระดึง จงัหวดัเลย เป็นวนอุทยานข้ึนเป็นแห่งแรก ต่อมาภายหลงัจากท่ีสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลง 
ไดมี้ผูค้นเขา้ป่าล่าสัตวม์ากข้ึน รวมทั้งมีการตดัถนนหนทางใหม่เปิดทางเขา้สู่พื้นท่ีป่าเพ่ือพฒันา
ประเทศและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจหลงัสงคราม ป่าไมแ้ละสตัวป่์าจึงถูกคุกคามอยา่งหนกัและลดจาํนวนลง
อย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2496 นายแพทยบุ์ญส่ง เลขะกุล และเพื่อนนักนิยมไพรไดร้วมกนัก่อตั้ง 
“นิยมไพรสมาคม” เพื่อร่วมกนัรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั โดยพยายามผลกัดนัให้
รัฐบาลออกกฎหมายเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ (กรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัวป่์า และพนัธ์พืช. 2546: 46)  
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ในปี พ.ศ. 2502 ฯพณฯ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี จึงไดเ้สนอเร่ืองการ
จัดตั้ งอุทยานแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกนัดาํเนินการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติ พร้อมกบัร่างพระราชบญัญติัสาํหรับ
ใชบ้งัคบัข้ึนเป็นการเร่งด่วน กระทรวงเกษตรจึงไดส้รรหาและพิจารณากาํหนดโครงการจดัตั้งป่า
ธรรมชาติท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม เพ่ือกาํหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ รวม 14 แห่ง ไดแ้ก่ ป่าทุ่งแสลง
หลวง จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ ป่าภูกระดึง จงัหวดัเลย ป่าเขาใหญ่ จงัหวดันครนายก 
จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัปราจีนบุรี ป่าเทือกเขาสลอบ จงัหวดักาญจนบุรี ป่า
ดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ ป่าดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ ป่านํ้ าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ป่า
ดอยขุนตาล จังหวดัลาํพูน และจังหวดัลาํปาง ป่าลานสาง จังหวดัตาก ป่าเขาสระบาป จังหวดั
จนัทบุรี ป่าเขาคิชกฏูหรือเขาพระบาท จงัหวดัจนัทบุรี ป่าเขาภูพาน จงัหวดัสกลนคร ป่าเขาสามร้อย
ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และป่าเขาหลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์พืช. 2546: 47) 

ในปี พ.ศ. 2504 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เม่ือวนัท่ี 
22 กนัยายน พ.ศ. 2504 หลงัจากนั้นก็ไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดให้พื้นท่ีต่างๆ เป็นอุทยาน
แห่งชาติ โดยมี เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2505 และต่อมา
จึงไดก้าํหนดให้อุทยานแห่งชาติท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล เกาะแก่ง พื้นนํ้ าชายฝ่ัง
ทะเล และทะเล ให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมีเขาสามร้อยยอดเป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลแห่งแรกของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์พืช. 2546: 49) 

จนถึงปัจจุบนั ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทางบกท่ีได้รับการประกาศจดัตั้งแลว้
ทั้งส้ิน 123 แห่ง และอุทยานแห่งชาติท่ีอยู่ระหว่างเตรียมการจดัตั้งอีก 25 แห่ง รวมพื้นท่ีทั้งหมด
ประมาณ 70,166.12 ตารางกิโลเมตร (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช. 2553: 9) 

2)  ความหมายของอุทยานแห่งชาติ 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไดก้าํหนดความหมายของอุทยานแห่งชาติ

ไวว้่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง ท่ีดินซ่ึงรวมทั้งท่ีดินทัว่ไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาํนํ้ า 
ทะเลสาบ เกาะ และชายฝ่ังท่ีไดรั้บการกาํหนดใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติ ลกัษณะท่ีดินดงักล่าวมีสภาพ
ทางธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ และมิไดอ้ยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของ
บุคคลใดซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง ทั้งน้ีการกาํหนดดงักล่าวเพื่อใหค้งอยูใ่นสภาพเดิม เพื่อสงวนไวเ้ป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาและความร่ืนรมยข์องประชาชนสืบไป อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยทุก
แห่งมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 10 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเป็นไปตามหลกัสากลของการจดัการอุทยานแห่งชาติ 
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ในขณะท่ีเสรี     เวชชบุษกร     (2529:     6)     ก็ไดใ้หค้วามหมายไปในแนวเดียวกนักบั
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ .ศ .  2504 ว่า  อุทยานแห่งชาติ  คือ  พื้นท่ีอันกว้างขวาง 
ประกอบดว้ยทิวทศัน์ท่ีสวยงามเหมาะสาํหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ มีส่ิงท่ีน่าสนใจดา้นการศึกษา 
เช่น เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของพืช สตัวท่ี์หายาก หรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นท่ีน่าอศัจรรย ์หรือ 
มีส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษทางด้านประวติัศาสตร์ ศิลปะหรือวฒันธรรม อุทยานแห่งชาติท่ีได้
มาตรฐานจะตอ้งมีพื้นท่ีอยา่งนอ้ย 10 ตารางกิโลเมตร บริหารงานโดยรัฐ มีเจา้หนา้ท่ีดูแลอยา่งเพียง
พอท่ีจะสามารถป้องกนัการบุกรุกไดอ้ยา่งเดด็ขาด ขอ้สาํคญัคือจะตอ้งอนุญาตใหเ้ขา้ไปท่องเท่ียวได ้
และจะตอ้งรักษาธรรมชาติใหค้งสภาพดงัเดิมมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ไดใ้หค้วามหมายของคาํ
วา่อุทยานแห่งชาติไวเ้ฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

อุทยานแห่งชาติ คือ พื้นท่ีท่ีค่อนขา้งกวา้งขวาง ซ่ึง 
1. เป็นพื้นท่ีซ่ึงระบบนิเวศหน่ึงระบบ หรือหลายๆ ระบบไม่มีการเปล่ียนแปลงใน

สาระสาํคญัไป เน่ืองจากการเขา้ไปแสวงหาประโยชน์และการยดึครองของมนุษย ์
2. เป็นท่ีซ่ึงพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว ์มีสัณฐานและถ่ินท่ีอยู่อาศยัของพืชท่ีน่าสนใจเป็น

พิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ ดา้นการศึกษา และดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นพื้นท่ีซ่ึงมีสภาพ
ธรรมชาติงดงามตระการตายิง่ 

3. เป็นท่ีซ่ึงองคก์รอนัมีอาํนาจสูงสุดของประเทศไดเ้ขา้คุม้ครอง รวมถึงเขา้จดัการยึด
ครองพ้ืนท่ีและจดัการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งหมดโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํได ้เพื่อปกป้อง
ระบบนิเวศ สัณฐาน หรือสภาพธรรมชาติอนังดงามยิ่งนั้นไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็น
องคป์ระกอบของอุทยานแห่งชาติตลอดไป 

4. เป็นท่ีท่ีเปิดโอกาสให้คนเขา้เยีย่มชมไดต้ามเง่ือนไขพิเศษ เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้น
การพฒันากาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัความรู้ของผูเ้ขา้เยีย่มชมในรูปของการศึกษา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

3)  วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติ 
สาํหรับอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย มีวตัถุประสงคใ์รการจดัตั้ง ดงัต่อไปน้ี (กรมป่า

ไม,้ 2543: 11) 
1.  การอนุรักษธ์รรมชาติ อุทยานแห่งชาติตอ้งทาํหนา้ท่ีอนุรักษส์ภาพพื้นท่ีใหค้งอยูต่าม 

ธรรมชาติ ทั้งน้ีรวมทั้งพืชพรรณและสัตวป่์าซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมของตนเอง การอนุรักษธ์รรมชาติจึงเป็นการอนุรักษร์ะบบนิเวศและความหลากหลายทาง

DPU



38 
 

พนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตไวด้ว้ย อนัจะยงัประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในดา้นการเกษตร การแพทย ์
และปัจจยัในการดาํรงชีวิตอีกนานปัการ 

2.  การท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ อุทยานแห่งชาติเป็นสถานท่ีซ่ึงมีทิวทศัน์สวยงาม ทั้ง
ทิวเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ นํ้ าตก ฯลฯ จึงเหมาะสมสาํหรับใชป้ระโยชน์ในการท่องเท่ียว โดยเป็นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจาํวนัของคนทัว่ไป การท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติยงัก่อให้เกิดธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการนาํรายไดม้าสู่ภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะราษฎรในทอ้งถ่ิน 

3.  การศึกษาคน้ควา้วิจยั อุทยานแห่งชาติเหมาะสาํหรับจดัเป็นพิพิธภณัฑธ์รรมชาติหรือ
หอ้งศึกษาทดลองธรรมชาติกลางแจง้ใหแ้ก่นกัศึกษาและนกัวิทยาศาสตร์ไดเ้ขา้มาคน้ควา้วิจยัอยา่ง
ไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะเดียวกนั ประชาชนก็สามารถเขา้ไปศึกษาธรรมชาติโดยการทาํกิจกรรม เช่น เดิน
ป่า ดูนก ดูผีเส้ือ ฯลฯ ปัจจุบนัอุทยานแห่งชาติยงัไดจ้ดัทาํเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้ประชาชน
ไดเ้ดินเท่ียวชมและศึกษาธรรมชาติอยา่งสะดวก 

4)  ความสาํคญัของอุทยานแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีคุม้ครองท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติร่วมกบัการ

อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยค์วบคู่ไปด้วย อุทยาน
แห่งชาติเป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยจะช่วยรักษาสภาวะสมดุล
ธรรมชาติ ช่วยให้กระบวนการทางนิเวศวิทยาดาํเนินไปตามปกติ ช่วยให้การดาํรงชีพของมนุษย์
ดาํรงอยู่เป็นปกติสุข ในอีกทางหน่ึงอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งพนัธุกรรมดั้ งเดิมของส่ิงมีชีวิตท่ี
มนุษยส์ามารถนาํมาใชป้รับปรุงพนัธุกรรมของพืชและสัตว ์โดยใชเ้ทคโนโลยทีางวิทยาศาสตร์และ
นวตักรรมใหม่ๆ เขา้ช่วย นอกจากน้ีอุทยานแห่งชาติยงัเป็นแหล่งท่ีใหค้วามมัน่ใจกบัผูป้ระกอบการ
ต่างๆ ท่ีใชท้รัพยากรท่ีมีชีวิตเป็นวตัถุดิบใหด้าํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมัน่ใจ และมีความมัน่คง โดยไม่
ตอ้งกงัวลว่าทรัพยากรพนัธุกรรมและระบบนิเวศจะเปล่ียนไป การรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวใ้ห้
ย ัง่ยืนตลอดไปตอ้งอาศยัความตั้งใจจริงของภาคราชการ อาศยัความร่วมมือจากผูรั้บผิดชอบและ
ประชาชนทัว่ไป ในการคุม้ครองพ้ืนท่ีตอ้งมัน่ใจว่าพื้นท่ีธรรมชาติดงักล่าวไดรั้บการสงวนและ
อนุรักษไ์วใ้ห้คงอยูอ่ยา่งถาวร ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งพนัธุกรรมดั้งเดิมของพืชและ
สตัวไ์ดรั้บการอนุรักษไ์ว ้(เสรี เวชชบุษกร. 2538: 6) 

การประกาศพ้ืนท่ีคุ ้มครองในรูปของอุทยานแห่งชาติ มีความสําคัญพอสรุปได้ 6 
ประการ ดงัน้ี 

1. ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การประกาศจดัตั้งพ้ืนท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติจะ
ช่วยคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัไว ้คือ ช่วยปกป้องรักษาพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวมิ์ให้สูญ
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พนัธ์ุไป โดยช่วยอนุรักษ์ถ่ินท่ีอยู่และระบบนิเวศไว ้เป็นมาตรการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการ
คุม้ครองพนัธ์ุพืชพนัธ์ุสัตวท่ี์อยู่ในระหว่างอนัตรายท่ีจะสูญพนัธ์ุและหายากไดดี้ท่ีสุด เน่ืองจากมี
กฎหมายท่ีมีความเขม้งวด อีกทั้งการบริหารอุทยานแห่งชาติมีอตัรากาํลงัและงบประมาณมากเพียง
พอท่ีจะดูแลไดใ้กลชิ้ด (เสรี เวชชบุษกร. 2538: 7) 

2. ดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอยูม่ากทาํให้
เกิดธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงเป็นท่ีมาของรายไดข้องราษฎรในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นแหล่ง
อนุรักษพ์นัธุกรรมดั้งเดิมท่ีมนุษยส์ามารถนาํมาใชใ้นการผสมพนัธ์ุพืชและสัตวเ์พ่ือใหไ้ดพ้นัธ์ุแทท่ี้
ทนทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งให้ผลผลิตสูง ช่วยรักษาสภาวะแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรม รวมถึงเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธารท่ีมีความสาํคญัต่อการเกษตรกรรมของประชาชน 

3. ดา้นการศึกษา คน้ควา้ วิจยั อุทยานแห่งชาติเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑธ์รรมชาติหรือ
ห้องทดลองกลางแจง้ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง มีพนัธ์ุไม  ้สัตวป่์า ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ทางธรรมชาติ
มากมายท่ีเหมาะท่ีจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิง  ค้นคว้า  วิจัยทางด้านนิเวศวิทยา ด้านวนศาสตร์
พฤกษศาสตร์ สตัวศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ท่ีไม่มีวนัส้ินสุด 

4. ดา้นสังคมและวฒันธรรม อุทยานแห่งชาติช่วยนาํความเจริญเขา้ไปสู่พื้นท่ีใกลเ้คียง
ทั้งน้ีเน่ืองจากการพฒันาอุทยานแห่งชาติเพื่อจดัสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว จะมี
การสร้างส่ิงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้ ทาํให้พื้นท่ีใกลเ้คียงไดรั้บประโยชน์
ด้วย รวมทั้ งยงัเป็นแหล่งรักษาไว้ซ่ึงโบราณวัตถุและโบราณสถานให้คงอยู่เป็นส่ิงเตือนใจ
ประชาชนทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

5. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อุทยานแห่งชาติช่วยรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม เป็นแหล่งสร้าง
ความมัน่คงให้แก่กระบวนการทางอุทกวิทยา ช่วยป้องกนัการพงัทลายของดิน ช่วยควบคุมสภาพ
ภูมิอากาศ ช่วยรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อส่ิงมีชีวิต ช่วยคุม้ครองรักษาประสิทธิภาพ
ของระบบนิเวศให้ไดผ้ลผลิตยัง่ยนืตลอดไป รวมทั้งเป็นแหล่งช่วยพฒันาจิตใจของมนุษย ์ส่งผลให้
ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางดา้นสงัคมตามมา 

6. ด้านความมัน่คงของประเทศ อุทยานแห่งชาติเปรียบเสมือนคลงัมหาสมบติัของ
ประเทศ เน่ืองจากพื้นท่ีบางแห่งมีแร่ธาตุท่ีมีค่าหรือมีความจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ ในยาม
วิกฤติเม่ือชาติตอ้งการจะใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวเพ่ือความอยู่รอดของประเทศก็สามารถนาํออกมา
ใชไ้ด ้รวมทั้งการใชเ้ป็นพื้นท่ีเพ่ือความมัน่คงทางการทหารดว้ย (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
2534: 361-363) 

5)  การใหบ้ริการนนัทนาการของอุทยานแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติถือวา่การใหบ้ริการนนัทนาการเป็นนโยบายหลกัในการใหบ้ริการแก่ 
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ประชาชนท่ีมาเยอืนในลกัษณะดงัน้ี (สมบติั กาญจนกิจ, 2535: 230) 
1.  ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ราบถึงความมุ่งหมายของการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติใหท้ราบถึง

วิธีการใชป้ระโยชน์ วิธีศึกษาหาความรู้และความเพลิดเพลินอยา่งถูกตอ้งโดยไม่ทาํความเสียหายแก่
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.  ให้มีวิทยากรไปบรรยายพร้อมกบัฉายภาพยนตร์ หรือ สไลด ์คามค่ายพกัแรมและ
จุดท่ีเห็นสมควร การบรรยาย จะช่วยให้นักท่องเท่ียวมีความรู้และมีความประทบัใจมากข้ึน เม่ือ
นกัท่องเท่ียวเขา้ใจนโยบายและกลไกการบริการของอุทยานแห่งชาติดีแลว้ เขา้ก็จะทราบคุณค่าของ
อุทยานดีข้ึน และจะเขา้ใจว่าคุณค่านั้น คือมรดกของชาติ จากนั้นเขาก็จะใชป้ระโยชน์ดว้ยความ
ระมดัระวงัและสนับสนุนโครงการของอุทยานแห่งชาติต่อไป 

3.  อุทยานแห่งชาติจะตอ้งทาํทางศึกษาธรรมชาติ  (Nature Trail)  และมีรายละเอียด
เก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้และสัตวป่์าสองขา้งทาง และถา้เห็นสมควรก็ควรทาํนิทรรศการขา้งทางดว้ย (Way 
Side Exhibits) 

4.  การบรรยายและเผยแพร่  จะต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เอกสาร รูปภาพ 
ส่ิงก่อสร้าง และอาจจะตอ้งขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีและบุคคลภายนอกดว้ย 

5.  จดัตั้ งพิพิธภณัฑ์ซ่ึงเป็นอาคารสําหรับติดตั้งนิทรรศการเก่ียวกับธรรมชาติและ
ประวติัศาสตร์ในอุทยานแห่งชาตินั้ น ทางอุทยานแห่งชาติจะต้องเป็นผูบ้ริการพิพิธภัณฑ์นั้ น
โดยตรง 

6.  จดัตั้งศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  (Visitor Center)  เพื่อใหค้าํแนะนาํ ใหค้วามรู้ และ
เพื่อบรรลุจุดประสงคใ์นการจดัการดา้นอ่ืนๆ ภายในศูนยจ์ะตอ้งมีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ เอกสาร 
แผนท่ี นิทรรศการ และอุปกรณ์ดา้นโสตทศันศึกษาเผยแพร่ 

7.  ใหจ้ดัสร้างโรงหนงักลางแจง้  (Outdoor Theater)  และมีการบรรยายตอนกลางคืน 
ซ่ึงใหค้วามรู้และความบนัเทิง 

8.  อุทยานแห่งชาติ ควรจะร่วมมือกบัโรงเรียน สถาบนั ผูพ้ิมพ ์นักเขียน หน่วยงาน
อ่ืนๆ เพื่อเผยแพร่ควมรู้อนัจะช่วยกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวงแหนธรรมชาติและช่วย
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

9.  ใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสไปชมสัตวป่์า โดยอุทยานแห่งาติจะสร้างหอดูสัตวใ์ห ้แต่
จะตอ้งไม่เป็นการรบกวนสตัวด์ว้ย 

10.  ในอุทยานแห่งชาตินั้น สมารถมีกิจกรรมกลางแจง้ไดห้ลายอยา่ง เช่น การเดินออก
กาํลงักาย ข่ีจกัรยาน ปีนเขา ชมวิว กีฬาทางนํ้ า ศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูปออกแคม้ป์ปิกนิก เป็นตน้ 
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และกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี จะตอ้งไม่ทาํใหเ้สียหายแก่ธรรมชาติและจะตอ้งไมร้บกวนหรือขดัแยง้ซ่ึง
กนัและกนั 

11.  ความงามของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ จะช่วยบนัดาลใจให้ศิลปินทั้งหลาย
เกิดความคิดในทางสร้างสรรค ์ฉะนั้นจึงเห็ฯสมควรจดัท่ีพกัและจดัการสอนใหก้บัผูท่ี้สนใจในดา้น
ศิลปกรรมดว้ย 

6)  ขอบเขตงานบริการในอุทยานแห่งชาติ 
กรมป่าไม ้(2541: 22) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปองพล อดิเรก

สาร ไดก้ล่าวไวว้่า ในการจดัการอุทยานแห่งชาติ ส่ิงแรกท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้ของบา้นตอ้งคาํนึงถึง
คือนกัท่องเท่ียวตอ้งการอะไร ไม่วา่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ต่างมีความตอ้งการใน
เร่ือง ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภยั ทั้งในเร่ืองการเดินทาง ท่ีพกั อาหารและแหล่ง
ท่องเท่ียว และมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั คือ นกัท่องเท่ียวไทยตอ้งการจะพกัผอ่นเปล่ียนอิริยาบถ
หรือบรรยากาศ แต่นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะตอ้งการคือ กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติ และได้
เน้นให้มีการบริการท่ีอุทยานแห่งชาติทางทะเลตอ้งคาํนึงถึงอย่างมาก 3 ประการคือ ด้านท่ีพกั 
อาหาร และการเดินทางสู่พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้การบริการของอุทยานแห่งชาติทางทะเล
สามารถเขา้สู่มาตรฐานสากล 

ในมุมมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมป่าไม ้สรุปไดว้่า งานดา้นบริการ
ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ (กรมป่าไม.้ 2541: 30) ประกอบไปดว้ย 

1. งานบริการดา้นกฏระเบียบและการปฏิบติัของนกัท่องเท่ียว 
2. งานบริการดา้นความปลอดภยั 
3. งานบริการดา้นกิจกรรมและนนัทนาการ 
4. งานดา้นการส่ือความหมาย ป้าย สญัลกัษณ์ ขอ้ความ และการประชาสมัพนัธ์ 
5. งานดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
6. งานดา้นการจดัการภูมิทศัน์ และทศันีภาพ 
7. งานดา้นบริการบา้นพกั 
8. งานดา้นบริการอาหาร 
9. งานดา้นคมนาคมขนส่ง 
กรมป่าไม ้  (2541:  31)   แบ่งองคป์ระกอบของส่ิงอาํนวยความสะดวก   และการบริการ

ออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1.  ขอ้มูลข่าวสาร (Information) เป็นการบริการขอ้มูล ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บก่อนไปถึง

อุทยานแห่งชาติ 
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2.  โปรแกรมการส่ือความหมาย    (Interpretative    Programme)    เป็นงานบริการท่ี
สนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในดา้นการศึกษาเรียนรู้ 

3.  ท่ีพกั ซ่ึงมีหลายรูปแบบจากโรงแรม รีสอร์ท บงักะโล หรือท่ีกางเตน็ท ์
4.  การบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม 
5.  ของท่ีระลึกและอ่ืนๆ 
และไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว ออกเป็น 4 ประการ คือ 
1.  งานบริการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น บา้นพกั ร้านคา้ ร้านอาหาร หอ้งสุขา 
2.  งานบริการเพื่อรักษาความปลอดภยั เช่น การตรวจตราบริเวณท่ีพกัแรมและแหล่ง

นนัทนาการ เพื่อป้องกนัเหตุร้ายต่างๆ 
3.  งานบริการด้านข้อมูลและการส่ือความหมายธรรมชาติ  เช่น  ในศูนย์บริการ

นกัท่องเท่ียว การนาํเดินศึกษาธรรมชาติ 
4.  งานบริการอ่ืนๆ เช่น การเก็บเงินค่าธรรมเนียม การจัดค่ายเยาวชน การรับเร่ือง

ร้องเรียน 
กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้

นั้น สามารถจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในเร่ืองการกาํหนดแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการ
ตั้งสมมุติฐานการวิจยัคร้ังน้ี 

2.1.8  อุทยานแห่งชาติพเุตย 
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติพุเตย 

โดยมีนกัวิชาการไดใ้หค้าํอธิบายและรายละเอียดไวด้งัน้ี 
1)  ประวติัการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติพเุตย 
ในปี พ.ศ. 2527 กรมป่าไมไ้ดพ้ิจารณาเห็นว่าพื้นท่ีป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์

พระ ป่าเขาพุระกาํ ป่าเขาห้วยพลูทอ้งท่ีอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงเดิมเป็นวนอุทยาน      
พุเตย วนอุทยานพุกระทิง วนอุทยานเตรียมการตะเพินคล่ี และป่าไมข้า้งเคียงมีสภาพป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์ สมควรท่ีจะอนุรักษไ์ว ้ดงันั้นจึงไดมี้คาํสั่งให้ นายพนัเทพ อนัตระกูล นกัวิชาการป่าไม ้6 
ไปดาํเนินการ สาํรวจขอ้มูลเพิ่มเติม และจดัตั้งวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิงในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าองค์พระ  ป่าเขาพุระกํา จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดตั้ งเป็นอุทยานแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504  โดยทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้อุทยานแห่งชาติ  จากผลการ
สาํรวจพบว่า ประกอบไปดว้ยทรัพยากรท่ีสาํคญัและมีค่า เช่น พนัธ์ุไม ้ของป่า สัตวป่์านานาชนิด 
ตลอดจนทิวทศัน์ ป่า ภูเขา และนํ้ าตก ท่ีสวยงามยิ่ง สมควรกาํหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
สงวนไวใ้หค้งอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิมมิใหถู้กทาํลายหรือเปล่ียนแปลงไป 
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คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัในหลกัการเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยมีพระราช
กฤษฎีกากาํหนดบริเวณท่ีดินป่าองคพ์ระ ป่าเขาพรุะกาํ ป่าเขาหว้ยพลู ในทอ้งท่ีตาํบลองคพ์ระ ตาํบล
ห้วยขม้ิน ตาํบลนิคมกระเสียว ตาํบลวงัยาว และตาํบลด่านชา้ง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
เน้ือท่ีประมาณ 317.4752 ตารางกิโลเมตร เพื่อจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพุเตย ซ่ึงประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 115 ตอนท่ี 67 ก ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2541 นบัเป็นอุทยานแห่งชาติลาํดบั
ท่ี 86 ของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช. 2553: 114) 

2)  ท่ีตั้ง 
อุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของประเทศไทยใน

ทอ้งท่ีตาํบลองคพ์ระ ตาํบลห้วยขม้ิน ตาํบลนิคมกระเสียว ตาํบลวงัยาว และตาํบลด่านชา้ง อาํเภอ
ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ระหวา่งเสน้ละติจูดท่ี 14 องศา 46 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และ
ระหวา่งเสน้ลองติจูดท่ี 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 99 องศา 33 ลิปดาตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ จด เขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี (พื้นท่ีป่ากันชน
มรดกโลก เขตรักษษพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้) 

ทิศใต ้ จด ห้วยตะเพิน ห้วยวงันํ้ าเขียว และอ่างเก็บนํ้ าลาํตะเพิน 
ตามโรงการพระราชดาํริ 

ทิศตะวนัออก จด หว้ยซบัปลากั้ง หว้ยชะลอม หว้ยขม้ิน 
ทิศตะวนัตก จด เขตอาํเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 
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ภาพท่ี 2.3  สาํเนาภาพถ่ายแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติพเุตย 
 
ท่ีมา:  อนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กลุ (2548) 
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ภาพท่ี 2.4  ภาพแผนท่ีแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติพเุตย  
 
ท่ีมา:  สาํนกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช (2554)  
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4)  ลกัษณะภูมิประเทศ 
อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจงัหวดัสุพรรณบุรี ครอบคลุม

พื้นท่ีในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สภาพทัว่ไปเป็นเทือกเขาสลบัซับซ้อนมีความลาดชนั
มาก ประกอบดว้ย เขาผาแดง เขาพุเตย เขาพุระกาํ เขาปลกัหมู เขาขโมย เขาม่วงเฒ่า เขาปะโลง และ
เขาหว้ยพลู โดยมียอดเขาเทวดาสูงสุด มีระดบัความสูง 1,123 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ซ่ึง
เทือกเขาเหล่าน้ีเป็นตน้กาํเนิดของลาํห้วยท่ีสาํคญัหลายสาย ไดแ้ก่ ลาํตะเพิน ห้วยเหล็กไหล ห้วย
องคต หว้ยองคพ์ระ หว้ยท่าเด่ือ หว้ยขม้ิน ซ่ึงไหลงเข่ือนกระเสียว อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช. 2553: 114) 

5)  ลกัษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ มีมรสุมพดัผา่นตามฤดูกาล 3 ฤดูคือ ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม 

ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล  
ฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอด

ฤดูกาล มีอุณหภูมิต่สุดเฉ่ีลยประมาณ 7-15 องศาเซลเซียล 
ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิในเวลากลางวนัจะมี

ประมาณ 30-37 องศาเซลเซียลและในเวลากลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 23-28 องศาเซลเซียล 
6)  ทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติพเุตย สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
ป่าดิบช้ืน อยูบ่ริเวณทิศเหนือ ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ี ติดแนวกนัชนมรดกโลก

เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ 
ป่าสนสองใบธรรมชาติ อยู่กลางพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย ติดกบัเทือกเขาพุเตย มีไม้

สนสองใบ  (Pinus Merkusii Jungh. & De Vriese) ซ่ึงพบไดแ้ห่งเดียวในภาคกลาง  ซ่ึงโดยปกติสน
สองใบจะเติบโตท่ีระดับความสูง 1,000 เมตรข้ึนไปจากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง แต่ท่ีอุทยาน
แห่งชาติพุเตย สนสองใบเติบโตในระดบั 700 เมตรข้ึนไปจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง มีขนาดใหญ่ 
บางตน้มีอายมุากกวา่ 300 ปี มีจาํนวนทั้งหมดประมาณ 1,376 ตน้ 

ป่าเตง็รัง ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณใจกลางอุทยาน และดา้นทิศใต ้ชนิดพรรณไมไ้ดแ้ก่ เตง็ รัง 
แดง รกฟ้า ประดู่ เป็นตน้ 

ป่าเบญจพรรณ จะช้ืนสลบักบัป่าเต็งรังทัว่พื้นท่ี พรรณไมไ้ดแ้ก่ ประดู่ มะค่าโม มะค่า
แต ้ชิงชนั พยงุ กระบก แดง และไผห่ลากชนิด 

สตัวป่์าในเขตอุทยานแห่งชาติพเุตยสามารถแยกประเภทไดด้งัน้ี 
สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ท่ีพบมีทั้งหมด 34 ชนิด คิดเป็น 28.1 เปอร์เซ็นต ์ของชนิดสตัว ์
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ทั้งหมด พบว่ามีสมเสร็จและเลียงผาซ่ึงเป็นสัตวป่์าสงวน (สัตวป่์าท่ีหายากใกลสู้ญพนัธ์ุ 7 และอีก 
19 ชนิด เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง (ชนิดของสัตวป่์าท่ีมีจาํนวนนอ้ยลงตอ้งคุม้ครองไวเ้พื่อมิใหสู้ญพนัธ์ุ) 
เช่น ไก่ฟ้า หมาจ้ิงจอก เกง้ ลิง ท่ีเหลืออีก 13 ชนิด ไม่ไดเ้ป็นทั้งสัตวป่์าสงวนและสัตวป่์าคุม้ครอง ท่ี
พบมากท่ีสุดคือ หมูป่า นากใหญ่ 

สัตวเ์ล้ือยคลาน พบทั้งหมด 14 ชนิด คิดเป็น 11.57 เปอร์เซ็นต ์ของชนิดสัตวท์ั้งหมด 
เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง 7 ชนิด ส่วนใหญ่ท่ีพบไดแ้ก่ งูเขียว ตะกวด ตวัเงินตวัทอง งูเหลือม งูสิงห์ งู
จงอาง งูทางมะพร้าว 

สัตวสะเทินนํ้ าสะเทินบก พบทั้งหมด 6 ชนิด คิดเป็น 4.96 เปอร์เซ็นต์ ของชนิดสัตว์
ทั้งหมด เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง 2 ชนิด คือ คางคกเลก็ กบทูด และไม่เป็นทั้งสัตวป่์าสงวนและสัตวป่์า
คุม้ครอง 4 ชนิด ส่วนใหญ่ท่ีพบ ไดแ้ก่ กบภูเขา 

สตัวน์ํ้ าท่ีพบส่วนใหญ่เป็นปลาต่างๆ มีทั้งหมด 5 ชนิด คิดเป็น 4.13 เปอร์เซ็นตข์องชนิด
สตัวท์ั้งหมด ไดแ้ก่ ปลากา้ง ปลาพวง ปลากระสูบขีด ปลาชะโด และปลาซิวนํ้าตก 

สัตวจ์าํพวดนก มีจาํนวน 62 ชนิด คิดเป็น 51.24 เปอร์เซ็นต ์ของชนิดสัตวท์ั้งหมด เป็น
สัตวป่์าคุม้ครอง 48 ชนิด เช่น นกแซวสวรรค ์นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกตบยงุ นกตีทอง นกบั้ง
รอก นกโพระดก และนกเป็ดผ ี

กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีได้กล่าวไวข้้างต้นนั้ น 
สามารถจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในเร่ืองการกาํหนดแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือการวิจยัคร้ัง
น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
2.2  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้คดัเลือกเฉพาะงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
หวัขอ้งานวิจยัในคร้ังน้ี ทั้งน้ีเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการดาํเนินการวิจยั และเพื่อนาํผลงานการวิจยั
ต่างๆ เหล่าน้ีมาสนบัสนุนขอ้คน้พบจากวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

เยาวรี    เจริญสวสัด์ิ    (2543)    ศึกษาเร่ือง    ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการใช้
ประโยชน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อนนัทนาการ พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัปานกลางร้อยละ 61.3 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ คือ อาย ุและความคาดหวงัต่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย มีความ
พึงพอใจมากกวา่กลุ่มท่ีมีอายมุาก กลุ่มท่ีมีความคาดหวงัต่อการพกัผอ่นหยอ่นใจในระดบัสูงมีความ
พึงพอใจมากกว่ากลุ่มท่ีมีความคาดหวงัปานกลางและตํ่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการในระดบัปานกลางร้อยละ 51.9  

DPU



49 
 

อุดมศกัด์ิ     แนวจิตร     (2544)     ศึกษาเร่ือง     ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว ต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจ ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มอุทยานฯ 
ดา้นพื้นท่ี และการมีส่วนร่วม ในระดบัมาก แต่กลบัมีความคาดหวงัและความพึงพอใจเพียงปาน
กลางต่อการจดัการรวมทุกดา้น และต่อกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมชาติ ผลการศึกษาดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิลาํเนา และความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ไม่มีผลแต่อย่างใด ต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงักบัความพึงพอใจของ
กลุ่มตวัอยา่ง ต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งดา้นพื้นท่ี ดา้นการจดัการ 
ดา้นกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรรมชาติ และดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า ความคาดหวงั กบัความพึง
พอใจของกลุ่มตวัอยา่ง มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้ง 4 ดา้น 

ปิยะ    หนูนิล    (2547)    ศึกษาเร่ือง    ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการให้บริการในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการใหบ้ริการ ร้อยละ 
84.3 ด้านความรู้เ ก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ร้อยละ  89.9 ด้านความเต็มใจในการจ่าย
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ ร้อยละ 89.75 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ร้อยละ 87.8 และดา้น
การส่ือความหมายธรรมชาติ ร้อยละ 88.3 ส่วนเร่ืองความแตกต่างระหว่างภูมหลงันกัท่องเท่ียวกบั
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมการท่องดท่ียวเชิงนิเวศ และการให้บริการ ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างของเพศ ระดบัการศึกษา ภูมิลาํเนา ความรู้ 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก และการส่ือความหมายทางธรรมชาติ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนั ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกนัของเพศ, ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก และการส่ือความหมายธรรมชาติ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

ธิดารัตน์  คีรี  (2548) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาก
ท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ในดา้นความสวยงาม สงบ และเป็นธรรมชาติ และเม่ือนาํ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปรียบเทียบกบัตวัแปรอิสระ ในภาพรวม
พบวา่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ และท่ีอยูอ่าศยั ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนสถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัการศึกษา
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า เพศ มี
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ความแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 อาย ุมีความ
แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั    0.05    สถานภาพมีความแตกต่างกนัในดา้น
พฤติกรรมการท่องเท่ียว    อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั    0.001    ปัจจยัดา้นท่ีพกัแรมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั   0.01   ระดบัการศึกษา   มีความแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.001 ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว  ปัจจยัดา้นท่ีพกัแรม 
และปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัดา้นความปลอดภยั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายไดมี้ความแตกต่างกนัในดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นความปลอดภยั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  และปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 อาชีพ มีความแตกต่าง
กนัในปัจจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ปัจจยัดา้นการ
คมนาคม ปัจจยัดา้นความปลอดภยั และปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ท่ีอยูอ่าศยั มีความแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นท่ีพกัแรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ชลวรรณ  อตันะ  (2549) ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการบริการใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีอายุเฉล่ีย 32 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพรับราชการเป็น
อาชีพหลกั  ไม่มีอาชีพรอง  มีรายไดแ้ละรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉล่ียต่อปีเท่ากบั  279,657 บาท 
และ 268,660 บาท ตามลาํดบั มาท่องเท่ียวในลกัษณะกลุ่มเพื่อน มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มเฉล่ีย 
9 คน ใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะเดินทาง มีการพกัคา้งแรม โดยกางเตน็ทพ์กัมนอุทยานแห่งชาติ 
มีวตัถุประสงคข์องการมาเยือนเพื่อพกัผอ่นหย่อนใจ มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเฉล่ีย 2,426 บาท มี
ความพึงพอใจต่อการบริการในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ในระดบัสูง โดย
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คือ จาํนวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ และความรู้
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

อิตถีรัตน์ จนัทร์แสงทอง  (2549) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยักบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย: กรณีศึกษาเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั 
พื้นฐาน ประกอบดว้ย ปัจจยัแรงจูงใจและการรับสารกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่ามีปัจจยั
แรงจูงใจทั้งทางกายภายและทางจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัการรับสาร พบว่ามีปัจจยัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวในดา้นจาํนวนวนัท่ีมาท่องเท่ียวเท่านั้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
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.05 นอกนั้นไม่มีความความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวในทุกดา้น 
มานิต ศิริวชัรไพบูลย ์(2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบิน

บางกอกแอร์เวยข์องผูโ้ดยสารคนไทย พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเดินทางโดยสายการ
บินบางกอกแอร์เวย ์เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อนัดบัแรกคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีนํ้ าหนกั
การตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ อนัดบัท่ีสามคือดา้น
พนกังานท่ีให้บริการ อนัดบัท่ีส่ีคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  อนัดบัท่ีห้าคือดา้นการให้บริการ 
อนัดบัท่ีหกคือดา้นราคาค่าโดยสาร อนัดบัท่ีเจด็คือดา้นการส่งเสริมการตลาด 

มนตรี ปรางสูงเนิน (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อส่ิงอาํนวย
ความสะดวกบริเวณนํ้ าตกพล้ิวในอุทยานแห่งชาตินํ้ าตกพล้ิว จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ระดบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อส่ิงอาํนวยความสะดวกในแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ทางเดิน ถนน ท่ีจอดรถ ถงัขยะ/ระบบ
กําจัดขยะ ห้องนํ้ าห้องสุขา ป้ายบอกทิศทาง ป้ายคําเตือน ป้ายส่ือความหมาย  ศูนย์บริการ
นกัท่องเท่ียว เส้นทางศึกษาธณรมชาติ พื้นท่ีกางเตน็ท ์บา้นพกันกัท่องเท่ียว ร้านจาํหน่ายอาหาร มา้
นัง่ โต๊ะ และอาคารท่ีทาํการ พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ระดบัความพึงพอใจต่อส่ิงอาํนวยความสะดวก
ทุกประเภทซ่ึงหมายถึงวา่ การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
ในการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อส่ิงอาํนวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติ
นํ้ าตกพล้ิว  ดว้ยวิธีไคกาํลงัสอง (chi-square test) ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี  0.05  ปัจจยัท่ีนาํมาทดสอบ
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการศึกา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ภูมิลาํเนา ประเภทและขนาดของ
กลุ่มนักท่องเท่ียว ลักษณะการพกัแรม วตัถุประสงค์ของการมาเยือน และประสบการณ์การ
ท่องเท่ียว พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นรายได ้และลกัษณะการพกัแรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อส่ิงอาํนวยความสะดวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์  (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีตดัสินใจมาท่องเท่ียวและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว ณ วดัไชโยวรวิหาร จงัหวดัอ่างทอง พบว่า การ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่านกัท่องเท่ียวท่ี
มีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ อาชีพ 
รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั ในขณะท่ี การเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว จาํแนกตามปัจจยัท่ีตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
พบว่า  ลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว  ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว ระยะทางในการท่องเท่ียว 
การรับทราบขอ้มูลการท่องเท่ียว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว การบริการท่ีสนใจเขา้มาท่องเท่ียว
แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
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ผสุดี ภูชฎาภิรมย ์(2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด    3    อนัดบัแรก    คือ    ดา้นความเหมาะสมของอตัรา
ค่าบริการผา่นเขา้อุทยานแห่งชาติ   (ค่าเฉล่ีย   =   4.18)   ดา้นความสะอาดของหอ้งนํ้ าและหอ้งสุขา 
(ค่าเฉล่ีย = 4.03) ดา้นความพอเพียงของส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการส่ือสารสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.97) ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปรากฏว่า  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ
เอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะมีระดบัความ
พึงพอใจในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั 

อรทยั มูลคาํ (2551) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอย    
อินทนนท์และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 15-22 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญยาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียน/
นักศึกษา  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่  ตํ่ ากว่า  10,000 บาท  และมีถ่ินท่ีอยู่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 2) ผลการศึกษาสรุปพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มาท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติในภาคเหนือจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือกับครอบครัว ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาท่องเท่ียว มี
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น นิยมท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวประเภทตาม
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดตามเทศกาล และใชบ้า้นพกัเป็นท่ีพกัแรม 3) ผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติใน
ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลการท่องเท่ียวจากการแนะนาํจากบุคคลท่ีเคยไป/บุคคลในครอบครัว/เพื่อน อยู่ใน
ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมา ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต (Internet) หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร/วารสาร
ท่องเท่ียวการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โทรทศัน์/วิทยุ อนัดบัสุดทา้ย บริษทัทวัร์/มคัคุเทศก์นาํ
เท่ียว 4) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย สถิติ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Correlation)  พบว่า  ความสัมพนัธ์ของกระบวนการใหบ้ริการ
ดา้นร้านอาหาร เช่น ความเพียงพอของร้านอาหารกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวดา้นหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร/วารสาร มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติกบักระบวนการใหบ้ริการดา้นการ
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ใหบ้ริการของร้านขายสินคา้ ของท่ีระลึก หรือสินคา้พื้นเมือง มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 
นอ้ยท่ีสุด 

 
2.3  สรุปแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถนาํแนวคิดและทฤษฎี
ในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีได ้เร่ิมจากแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ท่ีทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และเป็นพื้นฐานในการทาํความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละประเภท ซ่ึงส่งผลไปถึง
ในส่วนของการสร้างแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และยงัเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของนักท่องเท่ียว เน่ืองจากพฤติกรรมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวแต่ละคน
แตกต่างกัน ทาํให้ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียว
แตกต่างตามไปด้วย ซ่ึงทั้ งพฤติกรรมนักท่องเท่ียวและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวจะเช่ือมโยงไปถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว กล่าวคือ เม่ือทั้งพฤติกรรมและปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกนั 
ดว้ยเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวต่างมีความตอ้งการแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้งมีการวดัระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปยงัแบบสอบถามในส่วนท่ี 3  

ในส่วนของการทบทวนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปภาพรวมไดว้่า มีผูใ้ห้ความ
สนใจและศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียว
และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยอยู่บา้ง อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยัเหล่านั้นยงัไม่ได้
มุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติมากนกั นอกจากน้ี การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ผูว้ิจยัพบว่ายงัมีการศึกษาคน้ควา้จาํนวนนอ้ยมาก ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นว่าการศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดั
สุพรรณบุรี จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเม่ือมีการวิเคราะห์ปัจจัยและระดับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้งน้ี เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ป
ใชป้ระโยชน์ในการนาํเสนอแนวทางในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว
ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี และเป็นประโยชน์ต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภท
อุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีอ่ืนต่อไป   
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี” ผูว้ิจยัไดมุ่้งเนน้การศึกษาถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองค์ประกอบในดา้นปัจจยั และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี รวมถึง
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจหรือเลือกเขา้ไปมีส่วนร่วม  และระดบัความพึง
พอใจท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี การวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้ นจึงนําแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้าน
สังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science) และอธิบายความหมายของขอ้มูล 
พร้อมสรุปผลการศึกษาโดยมีระเบียบวิธีวิจยัของการศึกษาตามขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี      

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.1.1  ประชากรท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยั      
3.1.2  การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง      

 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั    
3.2.2  การสร้างเคร่ืองมือและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ  

 3.3  วิธีการเกบ็รวมรวมขอ้มูล     
 3.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั 
 3.6  งบประมาณค่าใชจ่้ายในงานวิจยั 
 3.7  แผนการดาํเนินงานวิจยั 
 3.8  สรุประเบียบวิธีวิจยั  
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3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1  ประชากรท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยั  

  ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2554  ถึง  เดือนมกราคม  พ.ศ. 
2555        

3.1.2  การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  1)  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยใชข้อ้มูลจาก
สถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติพเุตย ปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงมีจาํนวนนกัท่องเท่ียว
ประมาณ 4,630 คน      

  2)  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง      
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยาน

แห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี จากขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงมีจํานวนนักท่องเท่ียวประมาณ 4,630 คน ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงใช้จ ํานวน
นกัท่องเท่ียวดงักล่าวในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํมาคาํนวณขนาดตวัอยา่งดว้ยการแทน
ค่าในสูตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane's (อา้งถึงใน เยาวรี เจริญสวสัด์ิ, 2543, หนา้ 
38) โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนไวร้้อยละ 5 (0.05)  
   

 สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณมีดงัน้ี 

สูตร n = N 
(1 + Ne2) 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N = ขนาดของประชากร (คน) 
 e = ความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

n = 4,630 = 368.19 
1 + (4,630) (0.05)2 
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 ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จะใช้กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนทั้งส้ินประมาณ 381 คน สาํหรับกรณีของ
แบบสอบถามยอ้นกลบัท่ีไม่สมบูรณ์ 

 3)  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง      
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว

ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 
2555 จาํนวน 381 คน โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยกาํหนด
สัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงของนกัท่องเท่ียวเป็น 50 : 50  และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ (Convenience Sampling) จนไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ ตามตาราง   
ท่ี 3.1     

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดั 

  สุพรรณบุรี  ในช่วงปีงบประมาณ  2553  ท่ีเป็นประชากร  และถูกคาํนวณออกมาเป็น
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

นักท่องเทีย่วเพศชาย 2,315 190 

นักท่องเทีย่วเพศหญงิ 2,315 191 

รวม 4,630 400 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

  3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีลักษณะท่ีเป็นทั้ ง

แบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิด ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนงานวรรณกรรม ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติพเุตย    จงัหวดัสุพรรณบุรี    และขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น    โดยแบบสอบถาม   จะมี
ลกัษณะดงัน้ี 
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- แบบสอบถามแบบปลายปิด   (Close-end   Questionnaire)   ท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบเติมขอ้ความ (Fill in 
the  Blank)  โดยอยูใ่นส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั  เพศ  อาย ุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้และในส่วนของขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

- แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Questionnaire) ท่ีใหน้กัท่องเท่ียวเขียนตอบ อยูใ่น
ส่วนของขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวและความคิดเห็นในการเดินทางท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวดัสุพรรณบุรี เก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นและเหตุผลในส่ิงท่ี
นกัท่องเท่ียวรู้สึกพึงพอใจ และประทบัใจมากท่ีสุด 

- แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยใหน้กัท่องเท่ียวเป็นผูใ้ห้
คะแนนของระดบัความสาํคญัของเหตุผลท่ีทาํให้อยากเดินทาง ระดบัความสาํคญัของส่ิงดึงดูดใจท่ี
ทาํให้อยากเดินทางมา   ระดบัความคาดหวงัก่อนมาอุทยาน   และระดบัความความพึงพอใจท่ีมีต่อ
อุทยานแห่งชาติพเุตย  จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยใชม้าตราวดัแบบประเมินค่า  5  ระดบั  ตามมาตราวดั
แบบลิเคิร์ท (Likert's Scale) ดงัต่อไปน้ี  
 

ค่าคะแนน  ระดับความพงึพอใจ 

5 = มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 = มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
3 = มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 = มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 = มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
และกาํหนดเกณฑค์ะแนนสาํหรับการแปลผลค่าเฉล่ียในการสรุปผล โดยการหาพิสัยของ

คะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแกว้. 2535: 23-24) มีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
จาํนวนชั้นของคะแนน 

 
= 

5 – 1 
5 

 = 0.80   
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ดงันั้นเกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉล่ียเป็นดงัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวและความคิดเห็นในการเดินทาง

ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 17 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียว

อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนยอ่ย  
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ     

พเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  3.2.2  การสร้างเคร่ืองมือและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชด้งัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และคาํแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อเป็นแนวทางการกาํหนดกรอบแบบสอบถาม 
 2.  สร้างแบบสอบถามท่ีถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พฤติ 

กรรมการท่องเท่ียวและความคิดเห็นในการเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยาน
แห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 3.  นาํแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจความครอบคลุมของเน้ือหา และความน่า 
เช่ือถือของแบบสอบถาม 

 4.  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์มาปรับปรุงแกไ้ขและเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีก
คร้ัง 

 5.  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์มาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ นาํไปดาํเนินการทดลอง
เก็บขอ้มูล (Pre - test) จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรศึกษา แต่มีสภาพคลา้ยคลึงกนั เพื่อหา
ขอ้บกพร่องก่อนนาํไปใชจ้ริง แลว้นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยค่าท่ีหาไดจ้ะตอ้งไม่ตํ่า
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กว่า 0.7 ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า สําหรับหาค่าสัมประสิทธ์ิของความ
เช่ือมัน่ ครอนบาค (cronbach) ซ่ึงผูว้ิจยัหาค่าความเช่ือมัน่ไดเ้ท่ากบั 0.941 

6.  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการวดัหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ไม่ตํ่ากว่า 0.7 ใหอ้าจารย์
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบแลว้นาํแบบสอบถามท่ีผา่นความเห็นชอบไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และนาํไปวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปต่อไป     
  
3.3  วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากขอ้มูล
ทุติยภูมิ   (Secondary   Data)   คือ   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากสถิตินกัท่องเท่ียวชาวไทย  เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีข้ึนตอนการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัทาํหนังสือในนามโครงการบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถึง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติพุเตยซ่ึงมีสภาพเป็นข้าราชการและพนักงาน และ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 
ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

2. ผูว้ิจยัประสานงานโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย เพื่อแจง้ความประสงค์
และนดัหมายวนัเวลาเกบ็รวบรวมขอ้มูลใหรั้บทราบ 

3. ผูว้ิจัยดําเนินการสํารวจสถิตินักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ปีงบประมาณ 2553 เพื่อนาํมาคาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งเกบ็ขอ้มูล 

4. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ ไปดาํเนินการเก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย  (Simple  random  sampling)  ภายในอุทยานแห่งชาติพุเตย 
เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

5. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง   เพื่อ
นาํไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และเขียนรายงานผลการวิจยัต่อไป 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ใชแ้บบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และความสมบูรณ์ของคาํตอบแต่ละฉบบั
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พร้อมทั้งลงรหัสของขอ้มูลแลว้กรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทัว่ไป (General Coding Form) 
ซ่ึงเป็นการเตรียมขอ้มูลเพื่อส่งไปบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้นาํมาวิเคราะห์ประมวลผล 
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํเสนอในเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) และตารางแสดงความสัมพนัธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และสมมุติฐานการวิจยั  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ   (Qualitative   Data)   และ 
ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ดงันั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
เป็นดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และ ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ใชก้ารวิเคราะห์โดยใชค่้าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard of 
Variance) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

2. แบบสอบถามท่ีใชแ้บบประเมินค่าเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี และ ความพึงพอใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผูว้ิจยัไดใ้ชม้าตราวดัแบบประเมินค่า  5  ระดบั 
ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert's Scale) ในการวดัระดบัความสาํคญั ความคาดหวงั และความพึง
พอใจ โดยในการวดัระดบัความสาํคญั มีเกณฑข์องระดบัให้ผูต้อบแบบสอบถามพิจารณา 5 ระดบั 
ดงัน้ี 

ค่าคะแนน ระดับความสําคญั 

5 มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
3 มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
และมีเกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉล่ียความสาํคญัเป็นดงัน้ี 
 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีความสาํคญัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความสาํคญัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสาํคญัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความสาํคญันอ้ย 
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1.00 – 1.80 หมายถึง มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
ในการวดัระดบัความคาดหวงั มีเกณฑ์ของระดบัให้ผูต้อบแบบสอบถามพิจารณา 5 

ระดบั ดงัน้ี 
 

ค่าคะแนน ระดับความคาดหวงั 

5 มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 
3 มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
และมีเกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉล่ียความคาดหวงัเป็นดงัน้ี 
 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวงัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคาดหวงัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคาดหวงัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคาดหวงันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

 
ในการวดัระดบัความพึงพอใจ มีเกณฑ์ของระดบัให้ผูต้อบแบบสอบถามพิจารณา 5 

ระดบั ดงัน้ี 
 

ค่าคะแนน ระดับความพงึพอใจ 

5 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
3 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
และมีเกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจเป็นดงัน้ี 
 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

3. แบบสอบถามท่ีใชแ้บบประเมินค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีการประเมินแบบ IPA (Important Performance Analysis) (Martilla and 
James,    1977:     77)     โดยแกนตั้งจะบอกระดบัความคาดหวงัท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อการเดินทางมา
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวดัสุพรรณบุรี และแกนนอนจะบอกระดับความพึงพอใจ
ภายหลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตยแลว้ การแบ่งแกนสาํหรับการศึกษาใชค่้า 
3.40 (ค่ากลาง) มาเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัหรือความพึงพอใจ
ตั้งแต่มากถึงมากท่ีสุด การแบ่งแกนของระดบัของความคาดหวงัและความพึงพอใจในกราฟจะแบ่ง
การวิเคราะห์เป็น 4 Quadrant ไดแ้ก่ 

Quadrant I หมายถึง ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสูง แต่ความพึงพอใจท่ีมีต่ออุทยาน
แห่งชาติพุเตยตํ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 3.41–5.00 และคะแนน
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00 – 3.39 

Quadrant II หมายถึง ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสูง และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
อุทยานแห่งชาติพุเตยสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 3.41–5.00 และ
คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 3.41 – 5.00 
กกกกกกกก Quadrant III หมายถึง ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัตํ่า และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
อุทยานแห่งชาติพุเตยตํ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 1.00–3.39 และ
คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00 – 3.39 
กกกกกกกก Quadrant IV หมายถึง ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัตํ่า และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
อุทยานแห่งชาติพุเตยสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 1.00–3.39 และ
คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 3.41 – 5.00 

4. แบบสอบถามส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นในส่วนท่ี 2 จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการแสดง
ความคิดเห็นและเหตุผลในส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวรู้สึกพึงพอใจ และประทบัใจมากท่ีสุด ซ่ึงจะใชว้ิธีการ
บนัทึกความคิดเห็นในแต่ละรายแลว้นาํมาเรียบเรียงและสรุปผล 
 
 3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวจัิย  

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิตินั้นผูว้ิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
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3.5.1  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
เพื่อใช้สรุปหรือบรรยายให้เห็นคุณลักษณะของตัวแปรท่ีเก็บรวบรวมมาจากกลุ่ม

ตวัอย่าง ผลการศึกษาไม่สามารถนาํไปอา้งอิงหรือใช้กบักลุ่มอ่ืนๆ ได ้โดยอาจเป็นการนาํเสนอ
ขอ้มูลในรูปตารางการแจกแจงความถ่ี กราฟ รูปภาพต่างๆ หรืออาจเสนอค่าวดัคุณลกัษณะของส่ิงท่ี
สนใจ เช่น การแจกแจงความถ่ี  (Frequencies)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard of Variance) และค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นตน้ (วรัญญา ภทัรสุข, 2545: 151) (พิศมยั หาญ
มงคลพิพฒัน์,     2546:     1)     ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะทาํการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แบบสอบถาม 2 ส่วน ดงั  
น้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

 
3.5.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

เพ่ือใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นศึกษา เพ่ือนาํไปสรุปเก่ียวกบัประชากร 
โดยการทดสอบสมมติฐานว่า การเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามนั้นเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ในตวัแปรอิสระหรือไม่ (วรัญญา ภทัรสุข. 2545: 156-157) โดยในงานวิจยัน้ีจะทาํการวิเคราะห์สถิติ
เชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

1. การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 ประชากร เม่ือสุ่มตวัอยา่งจาก
แต่ละประชากรเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples T-test) ซ่ึงเป็นการทดสอบผลต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของลกัษณะท่ีสนใจของ   2   ประชากรวา่แตกต่างกนัหรือไม่   หรือ  ทดสอบว่าค่าเฉล่ียของ
ประชากรท่ี 1 มากกว่าของประชากรท่ี 2 หรือไม่ โดยสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มอยา่งเป็นอิสระ ซ่ึง
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางดา้นสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) ดว้ยคาํสัง่ Independent-Sample T-test (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546: 241-243) 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือแบบมีปัจจยัเดียว (F-test หรือ One-
Way    ANOVA)    ซ่ึงเป็นการจาํแนกขอ้มูลดว้ยตวัแปร    หรือปัจจยัเพียงปัจจยัเดียว    หรือเป็นการ
วิเคราะห์ความแตกต่างกนัของระดบัต่างๆ ของปัจจยัท่ีสนใจ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 255) เพื่อ
หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกว่าสองตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Independent Samples) โดยค่า
นยัสาํคญัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล กาํหนดไวท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (α = 0.05) (ชูศรี 
วงศรั์ตนะ, 2544: 236) 

3. การทดสอบความเป็นอิสระกนัของตวัแปร 2 ตวั เพื่อทดสอบสมมุติฐานดว้ยการ 
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วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยาน
แห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ดว้ยวิธี chi – square test โดยกาํหนดค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติไว้
ท่ี 0.05 ซ่ึงมีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ ร้อยละ 95 

4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ   (Multiple   Regression   Analysis)   เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ตวัแปรระหว่างปัจจยัดึงดูด
ทางการท่องเท่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดั
สุพรรณบุรี ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

 
3.6  งบประมาณค่าใช้จ่าย 

ในส่วนน้ีผูว้ิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีตลอดการ
ดาํเนินงาน ดงัท่ีปรากฏในตารางท่ี 3.2  

 
ตารางท่ี 3.2  แสดงค่าใชจ่้ายในการวิจยั ระหวา่ง มิถุนายน 2554 –มีนาคม 2555 
 

ลาํดับ รายละเอยีด จํานวนเงิน 
1 ค่าเดินทางเพื่อเกบ็แบบสอบถามและติดต่อเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 3,000 
2 ค่าถ่ายเอกสารในการคน้ควา้ 500 
3 ค่าปร้ินเอกสารสาํหรับส่งงานใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 500 
4 ค่าปร้ินเล่มเคา้โครงวิทยานิพนธ์และ hand out ใหค้ณะกรรมการ 5 เล่ม 1,000 
5 ค่าปร้ินเล่มเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีแกไ้ขตามมติคณะกรรมการ 1 เล่ม 300 
6 ค่าปร้ินเล่มความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 500 
7 ค่าปร้ินตวัเล่มวิทยานิพนธ์ ท่ีจะใชส้อบปากเปล่า 5 เล่ม 2,000 
8 ค่าปร้ินเล่มวิทยานิพนธ์ สาํหรับขออนุมติัจบหลกัสูตร 10 เล่ม 4,000 
9 ค่าเขา้ปกวิทยานิพนธ์ (ปกแขง็สีนํ้าตาล) 10 เล่ม เล่มละ 100 บาท 1,000 
10 ค่ากระดาษสาํหรับปร้ิน    1,000 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด  13,800 
 

3.7  แผนการดําเนินงานวจัิย 
ในส่วนน้ี ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงรายละเอียดของแผนการดาํเนินงานวจิยั โดยจะแสดงถึง

กาํหนดการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ดงัท่ีปรากฏในตารางท่ี 3.3  
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ตารางท่ี 3.3  แสดงแผนการดาํเนินงาน ระหวา่งมิถุนายน 2554 – มีนาคม 2555 
 

 

กาํหนดการและกจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2554 - 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ก.  การเตรียมการ                     
1.  การศกึษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ทบทวน
วรรณกรรม)                     
2.  ทําบทท่ี 1-3 ติดตอ่หน่วยงาน
และ รวบรวมข้อมลู                     
3.  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (27-
28 ก.ค.54) และแก้ไข
วิทยานิพนธ์ภายใน 1 เดือน                     
4.  สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั                      
5.  ทดสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั (Pre-test 30 ชุด)                     
ข.  การเกบ็ข้อมูล (ศุกร์-
อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์                     
6.  สุ่มตวัอยา่งเพ่ือเกบ็ขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถาม                     
ค.  การประมวลผลและการ
วเิคราะห์ข้อมูล                     
7.  ประมวลผลขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้                     
8.  วเิคราะห์และแปรผล                     
9.  สอบความกา้วหนา้   
    วทิยานิพนธ์และแกไ้ข                     
ง.  การเขียนรายงานและการ
เผยแพร่ผลงาน                     
10.  เขียนรายงานบทท่ี 4-5                     
11.  จดัพิมพร์ายงาน                     
12.  เผยแพร่ผลงานวจิยั                     
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3.8  สรุประเบียบวธีิวจัิย 
 จากการศึกษาระเบียบวิธีวิจยั ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งได้
ดงัน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี ในช่วงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยขอ้มูลจากสถิตินักท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปในเขต
อุทยานแห่งชาติพุเตย ปีงบประมาณ 2548-2552 (ยอ้นหลงั 5 ปี) มีจาํนวนนักท่องเท่ียวเฉล่ียปีละ 
4,960 คน เม่ือนาํมาคาํนวณขนาดตวัอย่างดว้ยการแทนค่าในสูตรการคาํนวณขนาดตวัอย่างของ 
Taro Yamane's โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนไวร้้อยละ 5 (0.05) จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
370.15 ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
พุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนทั้งส้ินประมาณ 400 คน สาํหรับกรณีท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่
สมบูรณ์ ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ โดยกาํหนดสดัส่วนระหวา่งเพศชายและเพศหญิง
ของนกัท่องเท่ียวเป็น  50  :  50  และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  จนไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งครบ
ตามจํานวนท่ีต้องการ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีเป็นทั้ ง
แบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ใน
ส่วนของวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัไดร้วบรวบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากสถิตินักท่องเท่ียวชาวไทย เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูล
จากการเก็บแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และเม่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และความสมบูรณ์ของคาํตอบแต่ละฉบบัแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการลง
รหัสของข้อมูลแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป เพื่อส่งไปบันทึกลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แลว้นาํมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS เพื่อหา
ค่าสถิติแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํเสนอในเชิงบรรยาย และในรูปของตารางแสดงความสัมพนัธ์
ต่างๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  และสมมุติฐานการวิจยั   โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ในส่วนของงบประมาณค่าใชจ่้ายสาํหรับงานวิจยัใน
คร้ังน้ี   มีค่าใชจ่้ายในการวิจยั  ประมาณ   13,800 บาท   โดยมีแผนการดาํเนินงานอยูใ่นช่วงระหว่าง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
 
 

DPU



 
 

 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 381 ชุด จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยจะน าเสนอตามล าดับดังนี้      

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง

ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการ

เดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่ออุทยานแห่งชาติ  

พุเตย จังหวัดสุพรรณบุร ี
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน  

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว 
 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างที่
เดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ โดยแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 189 49.6 
เพศ หญิง 192 50.4 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย
เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.4 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.6 
 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 69 18.1 

20 - 24 ปี 65 17.1 
25 - 34 ปี 97 25.5 
35 - 44 ปี 81 21.3 
45 - 54 ปี 50 13.1 
55 ปีขึ้นไป 19 5.0 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย มีอายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี และ มีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25.5, 21.3 และ 18.1 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพทางสังคม 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ โสด 224 58.8 

สมรส 144 37.8 
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ 13 3.4 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากที่สุด รองลงมาคือ 
สมรสแล้ว และ หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 58.8, 37.8 และ 3.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ นักวิชาชีพชั้นสูง 53 13.9 

เจ้าของกิจการ และ ผู้จัดการ 37 9.7 
พนักงานบริษัท และพนักงานขาย 136 35.7 
เกษตรกร 16 4.2 
อาชีพเกี่ยวกับงานฝีมือ 18 4.7 
ผู้ว่างงาน 121 31.8 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็น
พนักงานบริษัทและพนักงานขาย มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ว่างงาน และนักวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อย
ละ 35.7, 31.8 และ 13.9 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 53 13.9 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 66 17.3 
อนุปริญญา 52 13.6 
ปริญญาตรี 197 51.7 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 13 3.4 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในดับปริญญาตรี
มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 51.7, 17.3 และ 13.9 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 118 31.0 

10,001-15,000 บาท 70 18.4 
15,001-20,000 บาท 54 14.2 
20,001-25,000 บาท 42 11.0 
25,001 บาท ขึ้นไป 97 25.5 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท มาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 25,001 บาท และ มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,001-15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0, 25.5 และ 18.4 ตามล าดับ 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 
 ในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแจกแจงความถี่และค่า
ร้อยละ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.7  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามประสบการณ์ใช้บริการอุทยาน

แห่งชาติพุเตย 
 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ใช้
บริการอุทยาน
แห่งชาติพุเตย 

มาครั้งแรก 305 80.1 
มาเป็นคร้ังที่สอง 46 12.1 
มาเป็นคร้ังที่สามหรือมากกว่า  30 7.9 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย เพิ่งเคยมา
เป็นคร้ังแรกมากที่สุด รองลงมาคือ มาเป็นคร้ังที่สอง และคร้ังที่สาม คิดเป็นร้อยละ 80.1, 12.1 และ 
7.9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับ 
 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
แหล่งข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวได้รับ 

คนในครอบครัว 146 25.3 
เพื่อน 152 26.4 
หนังสือ นิตยสาร วารสาร 58 10.1 
วิทยุ 2 .3 
โทรทัศน ์ 29 5.0 
เว็บไซต ์ 146 25.3 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว 17 3.0 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. 12 2.1 

DPU



72 

 

ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
แหล่งข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวได้รับ 

การประชาสัมพันธ์ของบริษัททัวร์ 1 .2 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 13 2.3 

รวม 576 100.0 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติพุเตย
มาจากเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือ คนในครอบครัว และ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 26.4, 25.3 และ
25.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.9  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามระยะเวลาในการมาเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติพุเตย 
 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาในการมา
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ 
พุเตย 

ไปเช้าเย็นกลับ 36 9.4 
2 วัน 1 คืน 266 69.8 
3 วัน 2 คืน 73 19.2 
มากกว่า 3 วัน 6 1.6 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยและ
พักค้างคืนเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มากที่สุด รองลงมาคือ 3 วัน 2 คืน และไปเช้าเย็นกลับ คิดเป็น
ร้อยละ 69.8, 19.2 และ 9.4 ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.10  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามลักษณะกลุ่มเดินทางของ
นักท่องเที่ยว 

 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลักษณะกลุ่มเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว 

คนเดียว 9 2.4 
ครอบครัว / ญาต ิ 231 60.6 
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน 129 33.9 
บริษัทที่ท างาน 12 3.1 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่   4.10   พบว่า   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ    
พุเตยพร้อมกับครอบครัว / ญาติ มากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน และ บริษัทที่ท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 60.6, 33.9 และ 3.1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.11  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพาหนะที่ใช้เดินทาง 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
พาหนะที่ใช้เดินทาง รถยนต์ส่วนตัว 331 86.9 

รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ 12 3.1 
รถตู้ / รถเช่า 38 10.0 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาก
ที่สุด รองลงมาคือ รถตู้/รถเช่า และรถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 86.9, 10.0 และ
3.1 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของที่พัก 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทของที่พัก ไม่พักค้างคืน 30 7.9 

ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน 57 15.0 
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 48 12.6 
เต็นท์ที่ให้บริการ ในอุทยาน 240 63.0 
บ้านญาติ / เพื่อน 6 1.6 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตยนิยมพัก
ในเต็นท์ที่ให้บริการ ณ จุดต่างๆ ในอุทยาน มากที่สุด รองลงมาคือ ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน
แห่งชาต ิและ บ้านพักอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 63.0, 15.0 และ 12.6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.13  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง 

    ของนักท่องเที่ยว 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเดินทางของ
นักท่องเที่ยว 

ตัวท่านเอง 179 33.8 
พ่อแม ่ 100 18.9 
สามี หรือ ภรรยา 79 14.9 
เพื่อน 140 26.5 
บุตร 27 5.1 
บริษัทจัดน าเที่ยว 4 .8 

รวม 529 100.0 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
คือ ตัวของนักท่องเที่ยวเอง รองลงมาคือ เพื่อน และ พ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 33.8, 26.5 และ18.9 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.14  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยว 
    คิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติพุเตย 

 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่นักท่องเที่ยว
คิดว่าควรมีในอุทยาน
แห่งชาติ 

ที่จอดรถ / ลานจอดรถ 127 9.7 
ป้ายบอกทาง 199 15.2 
ป้ายสื่อความหมายในจุดต่างๆ 122 9.3 
ศูนย์จ าหน่ายของที่ระลึก 86 6.6 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 124 9.5 
ถังขยะ / จุดก าจัดของเสีย 111 8.5 
จุดบริการแวะพักส าหรับนักท่องเที่ยว 110 8.4 
ห้องน้ า / ห้องสุขา  217 16.6 
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 119 9.1 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 93 7.1 

รวม 1308 100.0 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอุทยานแห่งชาติพุเตย ในเร่ืองของ ห้องน้ า / ห้องสุขา มากที่สุด รองลงมาคือ ป้ายบอกทาง 
และที่จอดรถ / ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 16.6, 15.2 และ 9.7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.15  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 

   พุเตยที่นักท่องเที่ยวไปเยือน 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
แหล่งท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติพุเตย
ที่นักท่องเที่ยวไปเยือน 

ป่าสนสองใบ 134 20.6 
น้ าตกตะเพินคลี่น้อย 130 20.0 
น้ าตกพุกระทิง 20 3.1 
ถ้ านาคี หมีน้อย ห้อยระย้า และผาใหญ่ 14 2.2 
น้ าตกตาดใหญ ่ 12 1.8 
ผาใหญ ่ 6 .9 
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ) 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
แหล่งท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติพุเตย
ที่นักท่องเที่ยวไปเยือน 

น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ 84 12.9 
ยอดเขาเทวดา 69 10.6 
ถ้ าตะเพินทอง 34 5.2 
ถ้ าตะเพินเงิน 33 5.1 
ถ้ าตะเพินเพชร 15 2.3 
ศาลเลาด้าร ์ 99 15.2 

รวม 650 100.0 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปเยือนป่าสนสองใบมากที่สุด 
รองลงมาคือ น้ าตกตะเพินคลี่น้อย และ ศาลเลาด้าร์ คิดเป็นร้อยละ 20.6, 20.0 และ 15.2 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.16  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทกิจกรรมนันทนาการที่ 

   นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทกิจกรรม
นันทนาการที่
นักท่องเที่ยวประกอบ
กิจกรรม 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 104 9.1 
ปิกนิก 164 14.4 
ถ่ายรูป 260 22.8 
ตั้งแคมป์พักแรม 247 21.7 
ดูนก / ส่องนก 23 2.0 
เล่นน้ าตก/ไต่น้ าตก 82 7.2 
พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 215 18.9 
เที่ยวถ้ า 44 3.9 

รวม 1139 100.0 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย 
นิยมประกอบกิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับ การถ่ายรูป มากที่สุด รองลงมาคือ การตั้งแคมป์พักแรม  
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และการพักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ คิดเป็นร้อยละ 22.8, 21.7 และ 18.9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.17  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามงบประมาณในระหว่างมาเที่ยว 

   อุทยานแห่งชาติพุเตย 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
งบประมาณใน
ระหว่างมาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตย 

ต่ ากว่า 1,500 บาท 130 34.1 
1,501 – 2,000 บาท 76 19.9 
2,001 – 2,500 บาท 51 13.4 
มากกว่า 2,500 บาท 124 32.5 

รวม 381 100.0 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีงบประมาณในการใช้จ่ายในระหว่าง

มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตยต่ ากว่า 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.1 ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตยทั้งหมด รองลงมาคือ มากกว่า 2,500 บาท และ 1,501 – 2,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.5 และ 19.9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.18  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 

 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัญหา/อุปสรรคใน
การเดินทาง 

ไม่พบปัญหา 171 44.9 
พบปัญหา 210 55.1 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พบปัญหาในการเดินทางมาเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติพุเตย คิดเป็นร้อยละ 55.1 ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวที่ไม่พบปัญหาเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 44.9 
  

DPU



78 

 

ตารางที่ 4.19  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติ 
 พุเตย 

 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
จุดหมายปลายทางคือ
อุทยานแห่งชาติ 

ใช่ 347 91.1 
ไม่ใช่ 34 8.9 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกจุดหมายปลายทาง คือ อุทยาน
แห่งชาติพุเตย คิดเป็นร้อยละ 91.1 และมีนักท่องเที่ยวเพียงส่วนน้อยที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลัก คิดเป็นร้อยละ 8.9  
 
ตารางที่ 4.20  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามโอกาสที่กลับมาเยือนอุทยานซ้ า 
 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
โอกาสที่กลับมาเยือน
อุทยานซ้ า 

กลับมา 328 86.1 
ไม่กลับมา 53 13.9 

รวม 381 100.0 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า
ถ้ามีโอกาส คิดเป็นร้อยละ 86.1  
 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 

 พุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของเหตุผลที่ท าให้
นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย และระดับความส าคัญของสิ่งดึงดูดใจที่
ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี  ในรูปแบบของ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 ระดับ โดยมีการก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 
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4.21 – 5.00 หมายถึง มีความส าคัญมากที่สุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความส าคัญมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความส าคัญปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความส าคัญน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความส าคัญน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 4.21  ค่าเฉลี่ยของปัจจัยผลักหรือเหตุผลที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเที่ยวที่อุทยาน 

    แห่งชาติพุเตย 
 
เหตุผลท่ีท าให้นักท่องเท่ียวอยากเดินทางมาเท่ียว     S.D. การแปรผล 
1.  ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน 4.11 .807 มาก 
2.  ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเมือง 3.94 .901 มาก 
3.  ต้องการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานบันเทิง  3.50 1.234 มาก 
4.  ต้องการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีในอุทยานแห่งชาติ 3.57 .891 มาก 
5.  ต้องการเห็นสิ่งแปลกใหม่ 3.97 .916 มาก 
6.  ต้องการท่องเที่ยวเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัว 4.18 .804 มาก 
7.  ต้องการท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว  4.09 .829 มาก 
8.  ต้องการมาเที่ยวแบบค้างคืนและพักบ้านพักของอุทยาน 3.81 .895 มาก 
9.  ต้องการมาเที่ยวค้างคืนโดยพักแบบกางเต็นท์ 4.12 .864 มาก 
10.  ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย 4.32 .729 มากที่สุด 
11.  ความภาคภูมิใจที่มาเที่ยวยังสถานที่ที่คนกล่าวขวัญถึง  3.70 .984 มาก 

รวม 3.93 .528 มาก 
 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ปัจจัยผลักหรือเหตุผลที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมา

เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยมากที่สุด คือ ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย (   = 
4.32) รองลงมา คือ ต้องการท่องเที่ยวเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัว (   = 4.18) และ ต้องการผ่อน
คลายความเครียดจากการท างาน (   = 4.11) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.22  ค่าเฉลี่ยของปัจจัยดึงดูดหรือสิ่งดึงดูดใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเที่ยวที่ 
  อุทยานแห่งชาติพุเตย 

 
สิ่งดึงดูดใจท่ีท าให้นักท่องเท่ียวอยากเดินทาง     S.D. การแปรผล 
1.  ด้านแหล่งท่องเที่ยว    

ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 3.97 .797 มาก 
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 3.84 .760 มาก 
ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว 4.16 .739 มาก 
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 3.95 .854 มาก 
ความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว 3.54 .901 มาก 

รวม 3.89 .621 มาก 
2.  ด้านที่พักแรม    

ความเพียงพอของบ้านพัก / ลานกางเต็นท์ 3.88 .827 มาก 
ความเหมาะสมของราคาค่าบริการ 3.81 .867 มาก 

รวม 3.84 .766 มาก 
3.  ด้านความปลอดภัย    

ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก 4.10 .757 มาก 
4.  ด้านการคมนาคม    

ความสะดวกในการเดินทาง 3.53 1.130 มาก 
5.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ    

ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 3.62 .957 มาก 
ในภาพรวม 3.89 .621 มาก 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยดึงดูดที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเที่ยวที่อุทยาน

แห่งชาติพุเตยในภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก (   = 3.89) และเมื่อพิจารณาปัจจัยดึงดูดใน
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเป็นปัจจัยที่มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก (   = 4.10) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านด้านแหล่งท่องเที่ยว (   = 3.89) 
และ ปัจจัยด้านด้านที่พักแรม (   = 3.84) ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดในแต่ละด้าน
ได้ดังนี ้
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ด้านแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย ให้
ความส าคัญกับความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด (   = 4.16) รองลงมาคือ ความสวย 
งามของแหล่งท่องเที่ยว (   = 3.97) และความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว (   = 3.95) ตามล าดับ 

ด้านที่พักแรม พบว่า นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติพุเตย ให้
ความส าคัญกับความเพียงพอของบ้านพัก/ลานกางเต็นท์ มากที่สุด (   = 3.88) รองลงมาคือ ความ 
เหมาะสมของราคาค่าบริการ (   = 3.81) 
 
ตอนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวอุทยาน

แห่งชาติพุเตย 
 

ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวก่อนมา
อุทยานแห่งชาติพุเตย และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุร ี ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 ระดับ โดยมีการก าหนดเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี้ 

 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความส าคัญมากที่สุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความส าคัญมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความส าคัญปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความส าคัญน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความส าคัญน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 4.23  ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ความคาดหวัง 

    S.D. การแปรผล 
1.  ความสวยงาม ความสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากร ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย 

3.71 .809 มาก 

2. มีความโดดเด่นภายในอุทยานแตกต่างจากอุทยานแห่งอ่ืนๆ 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

3.48 .815 มาก 

3. ได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น 3.94 1.708 มาก 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ความคาดหวัง 

    S.D. การแปรผล 
4.  ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับเมื่อมาเที่ยวที่อุทยาน 3.61 .845 มาก 
5.  กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยาน 3.35 .886 ปานกลาง 
6.  ได้รับความรู้จากป้ายสื่อความหมายตามแหล่งท่องเที่ยว 3.26 .914 ปานกลาง 
7.  อุทยานเก็บอัตราค่าบริการต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม  3.53 .871 มาก 
8.  สภาพแวดล้อมที่บริเวณบ้านพักและลานกางเต็นท์ 3.68 1.665 มาก 
9.  ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติ
ภายในอุทยาน 

3.37 .914 ปานกลาง 

10.  ความสะอาดภายในอุทยาน  3.51 .867 มาก 
11.  อุทยานมีห้องน้ า ลานจอดรถ และถังขยะอย่างเพียงพอ 3.54 .907 มาก 
12.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน   3.33 .949 ปานกลาง 
13.  การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยาน 3.60 .830 มาก 
14.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร / มีความเป็นกันเอง 3.81 .865 มาก 
15.  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุทยานได้ 3.71 .841 มาก 
16.  อุทยานมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล  3.67 2.224 มาก 

รวม 3.55 .606 มาก 
 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ 

พุเตยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (    =  3.55)   เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า   ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังมากที่สุด คือ การได้
พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น (   = 3.94)  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็น
มิตร / มีความเป็นกันเอง   (     =   3.81)   อันดับที่สามคือ   ความสวยงาม   ความสมบูรณ์และความ
หลากหลายของทรัพยากร ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย และ เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับอุทยานได้ (   = 3.71)  

ในขณะที่บางประเด็น นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังน้อยที่สุด คือ การได้รับความรู้จากป้ายสื่อความหมายตามแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในอุทยาน (   = 3.26) รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยาน (   = 3.35) 
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ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน   (   =  3.37)   และ   การมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ตู้โทรศัพท์สาธารณะ และ
ลานจอดรถ เป็นต้น (   = 3.33) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.24  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

    S.D. การแปรผล 
1.  ความสวยงาม ความสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากร ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย 

3.76 .803 มาก 

2. มีความโดดเด่นภายในอุทยานแตกต่างจากอุทยานแห่งอ่ืนๆ 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

3.55 .819 มาก 

3. ได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น 4.07 .811 มาก 
4.  ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับเมื่อมาเที่ยวที่อุทยาน 3.75 .853 มาก 
5.  กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยาน 3.45 .920 มาก 
6.  ได้รับความรู้จากป้ายสื่อความหมายตามแหล่งท่องเที่ยว 3.14 1.014 ปานกลาง 
7.  อุทยานเก็บอัตราค่าบริการต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม  3.65 .905 มาก 
8.  สภาพแวดล้อมที่บริเวณบ้านพักและลานกางเต็นท์ 3.72 .889 มาก 
9.  ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติ
ภายในอุทยาน 

3.32 1.029 ปานกลาง 

10.  ความสะอาดภายในอุทยาน  3.54 1.030 มาก 
11.  อุทยานมีห้องน้ า ลานจอดรถ และถังขยะอย่างเพียงพอ 3.40 .997 ปานกลาง 
12.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน   3.08 1.012 ปานกลาง 
13.  การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยาน 3.64 .872 มาก 
14.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร / มีความเป็นกันเอง 4.02 .890 มาก 
15.  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุทยานได้ 3.87 .877 มาก 
16.  อุทยานมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล  3.56 .965 มาก 

รวม 3.58 .614 มาก 
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ 
พุเตยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.58) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   คือ   การได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี   อากาศสดชื่น   (   =    4.07) 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร / มีความเป็นกันเอง (   = 4.02) และ เจ้าหน้าที่
สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุทยานได้ (   = 3.87)      

นอกจากนี้ ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การมีสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ ในอุทยาน เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ตู้โทรศัพท์สาธารณะ และลานจอดรถ เป็นต้น 
(   = 3.08) รองลงมาคือ การได้รับความรู้จากป้ายสื่อความหมายตามแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยาน 
(   = 3.14) ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน (   = 3.32) และ 
อุทยานมีห้องน้ า ลานจอดรถ และถังขยะอย่างเพียงพอ (   = 3.40) ตามล าดับ 
 
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA  

ในส่วนต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยในแต่ละหัวข้อ ด้วยเทคนิค IPA โดยใช้
ค่าเฉลี่ยของความหวังเป็นจุดตัดในแกนตั้ง (แกน Y) และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเป็นจุดตัดใน
แกนนอน (แกน X) และใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนค่าเฉลี่ยแต่ละประเด็น ซึ่งมีรายละเอียด ตามภาพที่ 
4.1 ดังนี ้
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ภาพที่ 4.1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมา 

  เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยในแต่ละประเด็นด้วยเทคนิค IPA 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) (11) 

(12) 

(13) 
(14)  

(15)  (16) 

2.6 

2.8 

3 

3.2 

3.4 

3.6 

3.8 

4 

4.2 

4.4 

2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 

คว
าม
คา
ดห

วัง
 

ความพึงพอใจ 

 (1) ความสวยงาม ความสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแหง่ชาติพุเตย 
 (2) มีความโดดเดน่ภายในอุทยานแตกต่างจากอุทยานแห่งอืน่ๆ ในเขตภาคกลางและ   ภาคตะวันตก 
 (3) ได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น 
 (4) ประสบการณ์การท่องเที่ยวทีไ่ด้รับเมื่อมาเที่ยวที่อทุยาน 
 (5) กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยาน 
 (6) ได้รบัความรู้จากป้ายส่ือความหมายตามแหล่งทอ่งเที่ยวภายในอุทยาน 
 (7) อุทยานเก็บอัตราค่าบริการต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม 
 (8) สภาพแวดล้อมที่บริเวณบ้านพักและลานกางเต็นท ์
 (9) ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน 
 (10) ความสะอาดภายในอุทยาน 
 (11) อุทยานมีห้องน้ า ลานจอดรถ และถังขยะอย่างเพียงพอ 
 (12) มีส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ ในอุทยาน 
 (13) การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อทุยาน 
 (14) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมติร / มีความเป็นกันเอง 
 (15) เจ้าหน้าที่สามารถใหข้้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอทุยานได ้
 (16) อุทยานมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล 

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III Quadrant IV 
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จากภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน
การเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยในแต่ละประเด็นด้วยเทคนิค IPA สามารถสรุปได้ดังนี้ 

Quadrant I ซึ่งมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงและความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า 
พบว่า มีเพียง 1 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 11 อุทยานมีห้องน้ า ลานจอดรถ และถังขยะอย่างเพียงพอ 
หมายความว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังเกี่ยวกับประเด็นนี้สูง แต่เมื่อได้มาเที่ยวที่อุทยาน
แห่งชาติพุเตยแล้ว ประเด็นที่ 11 ไม่เป็นไปตามที่นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้ ท าให้นักท่องเที่ยวไม่พึง
พอใจในประเด็นดังกล่าว ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้น 

Quadrant     II     พบว่า     ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง     และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยอยู่ในระดับสูง มีทั้งหมด 12 ประเด็น 
ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1  ความสวยงาม ความสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
ในอุทยานแห่งชาติพุเตย 

ประเด็นที่ 2  มีความโดดเด่นภายในอุทยานแตกต่างจากอุทยานแห่งอ่ืนๆ ในเขตภาค
กลางและภาคตะวันตก 

ประเด็นที่ 3  ได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น 
ประเด็นที่ 4  ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับเมื่อมาเที่ยวที่อุทยาน 
ประเด็นที่ 7  อุทยานเก็บอัตราค่าบริการต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม เช่น ค่าบริการ

บ้านพัก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าบริการสถานที่กางเต็นท์ ค่าบริการเคร่ืองนอนและอุปกรณ์สนาม เป็นต้น 
ประเด็นที่ 8  สภาพแวดล้อมที่บริเวณบ้านพักและลานกางเต็นท์ 
ประเด็นที่ 10  ความสะอาดภายในอุทยาน เช่น ความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว 

ความสะอาดของบ้านพักและลานกางเต็นท์ ความสะอาดของห้องน้ า เป็นต้น 
ประเด็นที่ 13  การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยาน 
ประเด็นที่ 14  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร / มีความเป็นกันเอง 
ประเด็นที่ 15  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุทยานได้ 
ประเด็นที่ 16  อุทยานมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล เช่น มีแผ่นพับ หรือมี

หนังสือข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแจก 
ในทางตรงกันข้าม Quadrant III ซึ่งมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยอยู่ในระดับต่ า มีทั้งหมด 3 
ประเด็น ได้แก่  
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ประเด็นที่ 6  ได้รับความรู้จากป้ายสื่อความหมายตามแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยาน 
ประเด็นที่ 9  ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน 
ประเด็นที่ 12  มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน  เช่น ร้านขายของที่ระลึก  

ร้านอาหาร ตู้โทรศัพท์สาธารณะ และลานจอดรถ เป็นต้น 
ในขณะที่ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังอยู่ในระดับต่ า แต่ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจอยู่ในระดับสูง  ซึ่งอยู่ใน  Quadrant IV  มีเพียงประเด็นเดียว  คือ  ประเด็นที่  5  กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติพุเตย หมายความว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความส าคัญในเพียง
ประเด็นดังกล่าว แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ควรจะรักษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในประเด็น
ดังกล่าวไว้ต่อไป 
 
ตอนท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย   

     จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ในส่วนน้ี   ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในตอนที่   2  -  4   เกี่ยวกับความ
คิดเห็นในส่วนของสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและประทับใจ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนทั้งสิ้น  381 ชุดโดยสรุปผลเป็นค่าความถี่และร้อย
ละไว้ดังตารางที่ 4.25 - 4.26 ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.25  ค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและ 

  ประทับใจในการเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

สิ่งท่ีท าให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจและประทับใจ 
จ านวน (ค าตอบ) 

(frequencies) 
ร้อยละ 
(%) 

1.  ความสวยงาม ความสมบูรณ์และความหลาก 
หลายของทรัพยากร ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุ
เตย 

24 6.40 

2. มีความโดดเด่นภายในอุทยานแตกต่างจากอุทยาน
แห่งอ่ืนๆ ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

16 4.23 

3. ได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น 43 11.35 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

สิ่งท่ีท าให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจและประทับใจ 
จ านวน (ค าตอบ) 

(frequencies) 
ร้อยละ 
(%) 

4.  ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับเมื่อมาเที่ยวที่
อุทยาน 

25 6.67 

5.  กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยาน 18 4.77 
6.  ได้รับความรู้จากป้ายสื่อความหมายตามแหล่ง
ท่องเที่ยว 

12 3.06 

7.  อุทยานเก็บอัตราค่าบริการต่างๆ  ในราคาที่
เหมาะสม  

26 6.94 

8.  สภาพแวดล้อมที่บริเวณบ้านพักและลานกาง
เต็นท ์

27 7.12 

9.  ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษา
ธรรมชาติภายในอุทยาน 

16 4.32 

10.  ความสะอาดภายในอุทยาน  22 5.86 
11.  อุทยานมีห้องน้ า ลานจอดรถ และถังขยะอย่าง
เพียงพอ 

18 4.68 

12.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน   11 2.88 
13.  การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยาน 22 5.68 
14.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร / มีความ
เป็นกันเอง 

45 11.71 

15.  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวกับ
อุทยานได้ 

32 8.38 

16.  อุทยานมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล  23 5.95 
รวม 381 100 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย 
คิดว่า สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เจ้าหน้าที่ให้ 
บริการด้วยความเป็นมิตร / มีความเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ 11.71 รองลงมาคือ การได้พักผ่อนใน
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บรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น คิดเป็นร้อยละ 11.35 และเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
อุทยานได้ คิดเป็นร้อยละ 8.38 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.26  ค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ 

  อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุร ี 
 

สิ่งท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียว 
จ านวน (ค าตอบ) 

(frequencies) 
ร้อยละ 
(%) 

1.  ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 41.31 10.84 
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 29.68 7.79 
ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว 54.54 14.32 
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 44.52 11.68 
ความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว 23.66 6.21 

2.  ด้านที่พักแรม 
ความเพียงพอของบ้านพัก / ลานกางเต็นท์ 36.09 9.47 
ความเหมาะสมของราคาค่าบริการ 37.70 9.89 

3.  ด้านความปลอดภัย 
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก 50.13 13.16 

4.  ด้านการคมนาคม 
ความสะดวกในการเดินทาง 32.89 8.63 

5.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 30.48 8.00 

รวม 381 100 
 
  จากตารางที่  4.26  พบว่า  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ  
พุเตย คิดว่า สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความเป็นธรรมชาติของ
แหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 14.32 รองลงมาคือ ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก คิด
เป็นร้อยละ 13.16 และความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 11.68 ตามล าดับ 
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 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพุเตย ไว้ดังนี ้

1.  นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีการบอกเส้นทางในการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติพุเตย
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย หากบอกรายละเอียดสภาพเส้นทางได้ จะเป็นการดีมากยิ่งขึ้น เพราะท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทางได้ง่าย  ในที่นี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
หมายถึง การบอกเส้นทางการเดินทางในเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติพุเตย  ว่าควรมีการอัพเดท
ข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

2.  นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีการจัดท าป้ายบอกทางที่ชัดเจน และป้ายบอกทางควรตั้งอยู่
ในบริเวณที่เห็นและสังเกตได้ง่าย รวมถึงไม่ควรติดตั้งป้ายบอกทางในระยะประชิดจนเกินไป  

3.  นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีการปรับปรุงสภาพถนนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สะดวกในการ
เดินทาง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวบางส่วนก็เข้าใจและยอมรับว่า การปรับปรุงถนนอาจเป็นการ
ท าลายระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นเพียงแค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าการปรับปรุงสภาพถนนให้
สะดวกต่อการเดินทางด้วยการเกลี่ยดิน หรือลงดิน/หินลูกรัง ก็เพียงพอแล้ว และไม่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงถนนให้เป็นพื้นคอนกรีต เพราะเป็นการท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

4.  นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีห้องน้ า/สุขา เพิ่มมากขึ้น และภายในห้องน้ าควรมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นต่อนักท่องเที่ยวที่มาพักแรม เช่น ที่แขวนเสื้อผ้า ที่วางอุปกรณ์ส าหรับอาบน้ า 
และควรดูแลเกี่ยวกับความเพียงพอของน้ าที่ใช้ในห้องน้ า/สุขา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักแรมในช่วงเทศกาลต่างๆ  
 
ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ทางสังคม อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ แตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว 

ในส่วนของสมมติฐานข้อที่  1 มีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และรายได้ และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

1.  ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย  
2.  แหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับ  
3.  ระยะเวลาในการมาเที่ยวอุทยานแห่งพุเตย  
4.  ลักษณะกลุ่มเดินทางของนักท่องเที่ยว  
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5.  พาหนะที่ใช้เดินทาง ประเภทของที่พัก  
6.  ประเภทของที่พัก 
7.  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว  
8.  สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ  
9.  แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพุเตยที่นักท่องเที่ยวไปเยือน  
10.  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการที่นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม  
11.  งบประมาณในระหว่างมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
12.  ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 
13.  จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  
14.  โอกาสที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า 
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้  
H0: นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การท่องเที่ยว 
H1: นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว  
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติของการทดสอบ Pearson Chi-Square 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
น้อยกว่า 0.05 

ทั้งนี้ในส่วนของผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่    1   ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังตารางที่ 4.27 - 4.32 
 
ตารางที่ 4.27  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
เพศ (ร้อยละ)   

2  
(df) 

(Sig.) ชาย หญิง 

1. ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย 
มาครั้งแรก 75.1 84.9 5.753 

(2) 
(.056) 

มาเป็นคร้ังที่สอง 15.3 8.9 
มาเป็นคร้ังที่สามหรือมากกว่า 9.5 6.3 
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
เพศ (ร้อยละ)   

2  
(df) 

(Sig.) ชาย หญิง 

2. แหล่งข้อมูลที่นักท่องเท่ียวได้รับ 
คนในครอบครัว 20.1 30.9 

10.135 
(9) 

(.340) 

เพื่อน 27.5 25.2 
หนังสือ นิตยสาร วารสาร 11.1 9.0 
วิทยุ .3 .4 
โทรทัศน์ 5.4 4.7 
เว็บไซต์ 27.5 23.0 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว 3.4 2.5 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. 2.0 2.2 
การประชาสัมพันธ์ของบริษัททัวร์ .3 .0 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 2.3 2.2 

3. ระยะเวลาในการมาเท่ียวอุทยานแห่งพุเตย 
ไปเช้าเย็นกลับ 7.9 10.9 

7.1 
(3) 

(.069) 

2 วัน 1 คืน 70.4 69.3 
3 วัน 2 คืน 18.5 19.8 
มากกว่า 3 วัน 3.2 .0 

4. ลักษณะกลุ่มเดินทางของนักท่องเท่ียว 
คนเดียว 3.2 1.6 

2.612 
(3) 

(.455) 

ครอบครัว / ญาติ 59.8 61.5 
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน 32.8 34.9 
บริษัทที่ท างาน 4.2 2.1 
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
เพศ (ร้อยละ)   

2  
(df) 

(Sig.) ชาย หญิง 

5. พาหนะที่ใช้เดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 89.9 83.9 5.976 

(2) 
(.050) 

รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ 1.1 5.2 
รถตู้ / รถเช่า 9.0 10.9 

6. ประเภทของท่ีพัก 
ไม่พักค้างคืน 5.8 9.9 

7.899 
(4) 

(.095) 

ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน 16.4 13.5 
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 9.0 16.1 
เต็นท์ที่ให้บริการ ในอุทยาน 66.7 59.4 
บ้านญาติ / เพื่อน 2.1 1.0 

7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว 
ตัวท่านเอง 37.6 30.3 

11.009 
(5) 

(.051) 

พ่อแม่ 14.1 23.4 
สามี หรือ ภรรยา 13.3 16.4 
เพื่อน 27.8 25.2 
บุตร  5.9 4.4 
บริษัทจัดน าเที่ยว 1.2 .4 
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
เพศ (ร้อยละ)   

2  
(df) 

(Sig.) ชาย หญิง 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเท่ียวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ 
ที่จอดรถ / ลานจอดรถ 10.5 8.9 

12.628 
(9) 

(.180) 

ป้ายบอกทาง 15.2 15.2 
ป้ายสื่อความหมายในจุดต่างๆ 11.2 7.4 
ศูนย์จ าหน่ายของที่ระลึก 5.5 7.7 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 9.6 9.4 
ถังขยะ / จุดก าจัดของเสีย 9.3 7.7 
จุดบริการแวะพัก 8.7 8.1 
ห้องน้ า / ห้องสุขา 15.1 18.2 
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 8.5 9.7 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 6.4 7.8 

9. แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือน 
ป่าสนสองใบ 19.0 22.4 

15.652 
(11) 

(.155) 

น้ าตกตะเพินคลี่น้อย 21.1 18.8 
น้ าตกพุกระทิง 4.5 1.6 
ถ้ านาคี หมีน้อย ห้อยระย้า  3.3 1.0 
น้ าตกตาดใหญ่ 1.5 2.2 
ผาใหญ่ 1.5 .3 
น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ 12.2 13.7 
ยอดเขาเทวดา 10.1 11.2 
ถ้ าตะเพินทอง 5.9 4.5 
ถ้ าตะเพินเงิน 5.0 5.1 
ถ้ าตะเพินเพชร 2.7 1.9 
ศาลเลาด้าร์ 13.4 17.3 
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
เพศ (ร้อยละ)   

2  
(df) 

(Sig.) ชาย หญิง 

10. ประเภทกิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวประกอบกิจกรรม 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 9.2 9.0 

12.169 
(7) 

(.095) 

ปิกนิก 14.4 14.4 
ถ่ายรูป 20.3 25.6 
ตั้งแคมป์พักแรม 22.0 21.4 
ดูนก / ส่องนก 3.0 .9 
เล่นน้ าตก/ไต่น้ าตก 7.0 7.4 
พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 19.3 18.4 
เที่ยวถ้ า 4.7 2.9 

11. งบประมาณในระหว่างมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่ ากว่า 1,500 บาท 32.3 35.9 

3.19 
(3) 

(.363) 

1,501 – 2,000 บาท 22.2 17.7 
2,001 – 2,500 บาท 11.1 15.6 
มากกว่า 2,500 บาท 34.4 30.7 

12. ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 

ไม่พบปัญหา 47.6 42.2 1.136 
(1) 

(.287) พบปัญหา 52.4 57.8 

13. จุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติพุเตย 

ไม่ใช่ 88.4 93.8 3.405 
(1) 

(.065) ใช่ 11.6 6.3 
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
เพศ (ร้อยละ)   

2  
(df) 

(Sig.) ชาย หญิง 

14. โอกาสที่กลับมาเยือนอุทยานซ้ า 

กลับมา 87.8 84.4 .95 
(1) 

(.330) ไม่กลับมา 12.2 15.6 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี เพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
ตารางที่ 4.28  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
อายุ   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
20 ปี 

20 - 
24 ปี 

25 - 
34 ปี 

35 - 
44 ปี 

45 - 
54 ปี 

55 ปี 
ขึ้นไป 

1. ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย 
มาครั้งแรก 76.8 81.5 80.4 81.5 78.0 84.2 8.587 

(10) 
(.572) 

มาเป็นคร้ังที่สอง 15.9 13.8 12.4 6.2 12.0 15.8 
มาเป็นคร้ังที่สามหรือมากกว่า 7.2 4.6 7.2 12.3 10.0 .0 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
อายุ   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
20 ปี 

20 - 
24 ปี 

25 - 
34 ปี 

35 - 
44 ปี 

45 - 
54 ปี 

55 ปี 
ขึ้นไป 

2. แหล่งข้อมูลที่นักท่องเท่ียวได้รับ  
คนในครอบครัว 32.8 22.1 28.2 19.5 20.3 32.0 

73.889 
(45) 

(.004)* 

เพื่อน 12.1 41.9 29.6 29.3 25.7 8.0 
หนังสือ นิตยสาร วารสาร 17.2 7.0 7.0 10.5 9.5 4.0 
วิทยุ .0 .0 .0 .8 1.4 .0 
โทรทัศน์ 5.2 .0 4.2 7.5 5.4 12.0 
เว็บไซต์ 25.0 19.8 25.4 26.3 28.4 32.0 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว 2.6 3.5 1.4 3.0 2.7 12.0 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. 1.7 4.7 .7 2.3 2.7 .0 
การประชาสัมพันธ์ของบริษัททัวร์ .0 .0 .0 .8 .0 .0 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 3.4 1.2 3.5 .0 4.1 .0 

3. ระยะเวลาในการมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย  
ไปเช้าเย็นกลับ 23.2 .0 8.2 9.9 6.0 5.3 

58.428  
(15) 

(.000)* 

2 วัน 1 คืน 49.3 58.5 81.4 76.5 76.0 78.9 
3 วัน 2 คืน 27.5 38.5 7.2 12.3 18.0 15.8 
มากกว่า 3 วัน .0 3.1 3.1 1.2 .0 .0 

4. ลักษณะกลุ่มเดินทางท่องเท่ียว  
คนเดียว 4.3 1.5 2.1 2.5 .0 5.3 

40.5  
(15) 

(.000)* 

ครอบครัว / ญาติ 71.0 40.0 50.5 65.4 74.0 89.5 
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน 21.7 50.8 45.4 30.9 22.0 5.3 
บริษัทที่ท างาน 2.9 7.7 2.1 1.2 4.0 .0 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
อายุ   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
20 ปี 

20 - 
24 ปี 

25 - 
34 ปี 

35 - 
44 ปี 

45 - 
54 ปี 

55 ปี 
ขึ้นไป 

5. พาหนะที่ใช้เดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 78.3 69.2 92.8 96.3 90.0 100 84.447 

(10) 
(.000)* 

รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ 15.9 .0 1.0 0 .0 .0 
รถตู้ / รถเช่า 5.8 30.8 6.2 3.7 10.0 .0 

6. ประเภทของท่ีพัก 
ไม่พักค้างคืน 23.2 .0 7.2 7.4 2.0 .0 

46.663 
(20) 

(.001)* 

ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน 13.0 10.8 21.6 9.9 20.0 10.5 
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 8.7 20.0 10.3 12.3 16.0 5.3 
เต็นท์ที่ให้บริการ ในอุทยาน 55.1 66.2 58.8 69.1 60.0 84.2 
บ้านญาติ / เพื่อน .0 3.1 2.1 1.2 2.0 .0 

7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว 
ตัวท่านเอง 23.9 36.0 35.0 37.7 35.1 34.8 

157.188 
(25) 

(.000)* 

พ่อแม่ 53.3 22.7 14.3 5.7 6.5 8.7 
สามี หรือ ภรรยา 3.3 4.0 12.9 24.6 23.4 30.4 
เพื่อน 15.2 37.3 36.4 22.1 22.1 13.0 
บุตร  2.2 .0 1.4 8.2 13.0 13.0 
บริษัทจัดน าเที่ยว 2.2 .0 .0 1.6 .0 .0 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
อายุ   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
20 ปี 

20 - 
24 ปี 

25 - 
34 ปี 

35 - 
44 ปี 

45 - 
54 ปี 

55 ปี 
ขึ้นไป 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเท่ียวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ 
ที่จอดรถ / ลานจอดรถ 20.5 17.3 25.2 22.8 11.0 3.1 

51.523 
(45) 

(.234) 

ป้ายบอกทาง 15.1 16.6 24.6 22.1 16.6 5.0 
ป้ายสื่อความหมายในจุดต่างๆ 16.4 18.0 23.0 30.3 10.7 1.6 
ศูนย์จ าหน่ายของที่ระลึก 26.7 19.8 20.9 20.9 10.5 1.2 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 17.7 21.0 25.8 22.6 9.7 3.2 
ถังขยะ / จุดก าจัดของเสีย 18.9 22.5 22.5 17.1 13.5 5.4 
จุดบริการแวะพัก 20.9 20.9 25.5 18.2 10.9 3.6 
ห้องน้ า / ห้องสุขา 14.7 16.1 27.2 22.1 14.3 5.5 
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 29.4 19.3 26.1 9.2 13.4 2.5 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 25.8 16.1 29.0 14.0 9.7 5.4 

9. แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือน 
ป่าสนสองใบ 16.4 18.1 23.8 22.0 23.7 21.1 

113.787 
(55) 

(.000)* 

น้ าตกตะเพินคลี่น้อย 21.6 20.0 18.4 22.0 15.8 26.3 
น้ าตกพุกระทิง .9 1.3 4.8 6.8 1.3 .0 
ถ้ านาคี หมีน้อย ห้อยระย้า  3.4 1.3 2.0 3.0 1.3 .0 
น้ าตกตาดใหญ่ 2.6 .6 1.4 2.3 3.9 .0 
ผาใหญ่ .9 .6 .7 1.5 1.3 .0 
น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ 24.1 7.5 13.6 10.6 11.8 5.3 
ยอดเขาเทวดา 11.2 15.0 7.5 7.6 11.8 10.5 
ถ้ าตะเพินทอง 3.4 12.5 2.7 2.3 2.6 5.3 
ถ้ าตะเพินเงิน 2.6 12.5 2.0 3.0 3.9 .0 
ถ้ าตะเพินเพชร 2.6 3.8 .7 2.3 1.3 5.3 
ศาลเลาด้าร์ 10.3 6.9 22.4 16.7 21.1 26.3 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
อายุ   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
20 ปี 

20 - 
24 ปี 

25 - 
34 ปี 

35 - 
44 ปี 

45 - 
54 ปี 

55 ปี 
ขึ้นไป 

10. ประเภทกิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวประกอบกิจกรรม 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 12.3 12.1 7.2 6.2 8.3 9.6 

52.939 
(35) 

(.026)* 

ปิกนิก 12.7 8.5 17.2 16.6 17.4 13.5 
ถ่ายรูป 26.9 23.3 23.7 21.6 19.7 13.5 
ตั้งแคมป์พักแรม 17.5 19.7 23.3 22.4 24.2 28.8 
ดูนก / ส่องนก 1.4 2.7 1.8 2.9 1.5 .0 
เล่นน้ าตก/ไต่น้ าตก 9.4 8.5 5.7 5.8 6.1 9.6 
พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 17.9 16.6 19.4 19.9 19.7 23.1 
เที่ยวถ้ า 1.9 8.5 1.8 4.6 3.0 1.9 

11. งบประมาณในระหว่างมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่ ากว่า 1,500 บาท 55.1 32.3 37.1 27.2 20.0 15.8 

29.513 
(15) 

(.014)* 

1,501 – 2,000 บาท 11.6 27.7 20.6 22.2 18.0 15.8 
2,001 – 2,500 บาท 10.1 12.3 13.4 14.8 14.0 21.1 
มากกว่า 2,500 บาท 23.2 27.7 28.9 35.8 48.0 47.4 

12. ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 

ไม่พบปัญหา 63.8 50.8 34.0 40.7 40.0 42.1 16.588 
(5) 

(.005)* พบปัญหา 36.2 49.2 66.0 59.3 60.0 57.9 

13. จุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติพุเตย 

ไม่ใช่ 2.9 4.6 8.2 14.8 10.0 21.1 11.590 
(5) 

(.041)* ใช่ 97.1 95.4 91.8 85.2 90.0 78.9 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
อายุ   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
20 ปี 

20 - 
24 ปี 

25 - 
34 ปี 

35 - 
44 ปี 

45 - 
54 ปี 

55 ปี 
ขึ้นไป 

14. โอกาสที่กลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า 

กลับมา 89.9 80.0 91.8 86.4 74.0 94.7 12.723 
(5) 

(.026)* ไม่กลับมา 10.1 20.0 8.2 13.6 26.0 5.3 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

จากตารางที่    4.28    ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ    และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับ ประสบการณ์ใช้
บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .572) และ สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีใน
อุทยานแห่ง ชาติ (Sig. = .234) 

ในขณะที่ผลการทดสอบอีกส่วนหนึ่ง พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย กล่าวคือ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยว
ได้รับ (Sig. = .004) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 24 ปี ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท่อง 
เที่ยวในอุทยานแห่งชาติพุเตยจากเพื่อนมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   41.9   ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ได้รับข้อมูลจากคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
32.8 และนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป ได้รับข้อมูลจากคนในครอบครัวและจากเว็บไซต์ คิด
เป็นร้อยละ 32.0 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการมาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี มาเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติพุเตยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.4 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุ 55 ปี ขึ้นไป มาเที่ยวเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 78.9 และนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 35 - 44 ปี มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 76.5 ตามล าดับ 
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ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับลักษณะกลุ่มเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 55 ปี ขึ้นไป นิยมเดินทางมา
เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยพร้อมกับครอบครัว / ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 ของนัก 
ท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 45 - 54 ปี นิยมเดินทางมาเที่ยว
พร้อมกับครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 74.0 และนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี นิยม
เดินทางมาเที่ยวพร้อมกับครอบครัว / ญาต ิคิดเป็นร้อยละ 71 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้
เดินทาง  (Sig. = .000)  โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ  55  ปี  ขึ้นไป  นิยมเดินทางมาเที่ยวที่อุทยาน
แห่งชาติพุเตยด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมา
คือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 96.3 
และนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 92.8 
ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับประเภทที่พักที่นักท่องเที่ยว
ใช้พักแรมในระหว่างอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .001) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 55 ปี ขึ้น
ไป นิยมพักที่พักปะเภทเต็นท์ที่ทางอุทยานมีไว้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมาคือ 
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี และ 20 - 24 ปี นิยมพักที่พักประเภทเต็นท์ที่ทางอุทยาน
มีไว้บริการ คิดเป็นร้อยละ 69.1 และ 66.2 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี มีพ่อแม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติพุเตยมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี ตัดสินใจมาเที่ยว
ที่อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 37.7 และ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 20 -24 
ปี มีเพื่อนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย คิดเป็นร้อยละ 
37.3 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับแหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติพุเตยที่นักท่องเที่ยวไปเยือน  (Sig. = .000)  โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ  55  ปี ขึ้นไป นิยม
ไปเที่ยวที่น้ าตกตะเพินคลี่น้อย และศาลเลาด้าร์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ 
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี นิยมไปเที่ยวที่น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง   25 - 34   ปี   นิยมไปเที่ยวที่ป่าสนสองใบ   คิดเป็นร้อยละ   23.8 
ตามล าดับ 
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ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับประเภทกิจกรรมนันทนา 
การที่นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม (Sig. = .026) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 55 ปี ขึ้นไป นิยม
ประกอบกิจกรรมนันทนาการด้วยการตั้งแคมป์พักแรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ 
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี นิยมประกอบกิจกรรมด้วยการถ่ายรูป คิดเป็นร้อยละ 26.9 และ
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 45 - 54 ปี นิยมประกอบกิจกรรมด้วยการตั้งแคมป์พักแรม คิดเป็น
ร้อยละ 24.2 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับงบประมาณที่นักท่องเที่ยว
ใช้ระหว่างมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .014) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ใช้
เงินต่ ากว่า 1,500 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 
45 - 54 ปี และ 55 ปีขึ้นไป ใช้เงินในระหว่างมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย มากกว่า 2,500 บาท คิด
เป็นร้อยละ 48.0 และ 47.4 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับปัญหา/อุปสรรคในการเดิน 
ทางที่นักท่องเที่ยวพบในการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .005) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุระหว่าง 25 - 34 ปี พบปัญหา/อุปสรรคในการเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.0 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่พบปัญหาในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 63.8 
และนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 45 - 54 ปี พบปัญหาในการเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
พุเตย คิดเป็นร้อยละ 60.0 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .041) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี มา
อุทยานแห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 24 ปี และ 25 - 34 ปี มาอุทยานแห่งชาติพุเตย
เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 95.4 และ 91.8 ตามล าดับ 

ช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับโอกาสกลับมาเยือนอุทยาน
แห่งชาติพุเตยซ้ า (Sig. = .026) โดยนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป เมื่อมีโอกาส จะ
กลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และต่ ากว่า 20 ปี จะกลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า คิดเป็นร้อยละ 
91.8 และ 89.9 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.29  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
สถานภาพ   

2  
(df) 

(Sig.) 
โสด สมรส 

หย่า/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

1. ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย 
มาครั้งแรก 82.1 77.1 76.9 3.56 

(4) 
(.469) 

มาเป็นคร้ังที่สอง 12.1 11.8 15.4 
มาเป็นคร้ังที่สามหรือมากกว่า 5.8 11.1 7.7 

2. แหล่งข้อมูลที่นักท่องเท่ียวได้รับ 
คนในครอบครัว 62.4 36.2 1.4 

19.572 
(18) 

(.357) 

เพื่อน 66.2 33.1 .7 
หนังสือ นิตยสาร วารสาร 66.7 33.3 .0 
วิทยุ .0 100.0 .0 
โทรทัศน์ 41.4 58.6 .0 
เว็บไซต์ 60.8 36.4 2.8 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว 43.8 56.3 .0 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. 66.7 33.3 .0 
การประชาสัมพันธ์ของบริษัททัวร์ .0 100.0 .0 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 61.5 38.5 .0 

3. ระยะเวลาในการมาเท่ียวอุทยานแห่งพุเตย 
ไปเช้าเย็นกลับ 8.5 10.4 15.4 

8.377 
(6) 

(.212) 

2 วัน 1 คืน 66.1 75.0 76.9 
3 วัน 2 คืน 23.2 13.9 7.7 
มากกว่า 3 วัน 2.2 .7 .0 
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
สถานภาพ   

2  
(df) 

(Sig.) 
โสด สมรส 

หย่า/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

4. ลักษณะกลุ่มเดินทางของนักท่องเท่ียว 
คนเดียว 2.7 2.1 .0 

35.460 
(6) 

(.000)* 

ครอบครัว / ญาติ 50.4 77.8 46.2 
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน 42.9 19.4 38.5 
บริษัทที่ท างาน 4.0 .7 15.4 

5. พาหนะที่ใช้เดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 79.0 97.9 100 29.739 

(4) 
(.000)* 

รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ 5.4 .0 .0 
รถตู้ / รถเช่า 15.6 2.1 .0 

6. ประเภทของท่ีพัก 
ไม่พักค้างคืน 8.5 6.3 15.4 

4.183 
(8) 

(.840) 

ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน 14.3 16.0 15.4 
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 14.3 9.7 15.4 
เต็นท์ที่ให้บริการ ในอุทยาน 61.6 66.0 53.8 
บ้านญาติ / เพื่อน 1.3 2.1 .0 

7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว 
ตัวท่านเอง 34.2 33.5 33.3 

135.781 
(10) 

(.000)* 

พ่อแม่ 28.5 7.0 16.7 
สามี หรือ ภรรยา 2.5 30.9 .0 
เพื่อน 33.1 17.4 50.0 
บุตร  1.1 10.4 .0 
บริษัทจัดน าเที่ยว .7 .9 .0 
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
สถานภาพ   

2  
(df) 

(Sig.) 
โสด สมรส 

หย่า/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเท่ียวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ 
ที่จอดรถ / ลานจอดรถ 62.4 36.0 1.6 

14.963 
(18) 

(.665) 

ป้ายบอกทาง 56.1 42.9 1.0 
ป้ายสื่อความหมายในจุดต่างๆ 59.2 39.2 1.7 
ศูนย์จ าหน่ายของที่ระลึก 68.2 31.8 .0 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 61.8 37.4 .8 
ถังขยะ / จุดก าจัดของเสีย 61.3 38.7 .0 
จุดบริการแวะพัก 60.7 38.3 .9 
ห้องน้ า / ห้องสุขา 57.2 41.4 1.4 
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 68.6 29.7 1.7 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 69.9 29.0 1.1 

9. แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือน 
ป่าสนสองใบ 64.4 34.8 .8 

28.177 
(22) 

(.170) 

น้ าตกตะเพินคลี่น้อย 57.6 41.6 .8 
น้ าตกพุกระทิง 36.8 63.2 .0 
ถ้ านาคี หมีน้อย ห้อยระย้า  57.1 35.7 7.1 
น้ าตกตาดใหญ่ 33.3 66.7 .0 
ผาใหญ่ 50.0 50.0 .0 
น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ 55.0 43.8 1.3 
ยอดเขาเทวดา 67.6 32.4 .0 
ถ้ าตะเพินทอง 76.5 20.6 2.9 
ถ้ าตะเพินเงิน 72.7 27.3 .0 
ถ้ าตะเพินเพชร 53.3 46.7 .0 
ศาลเลาด้าร์ 63.3 35.7 1.0 
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
สถานภาพ   

2  
(df) 

(Sig.) 
โสด สมรส 

หย่า/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

10. ประเภทกิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวประกอบกิจกรรม 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 73.3 25.7 1.0 

18.148 
(14) 

(.200) 

ปิกนิก 56.4 43.6 .0 
ถ่ายรูป 64.5 34.4 1.2 
ตั้งแคมป์พักแรม 56.4 42.3 1.2 
ดูนก / ส่องนก 69.6 26.1 4.3 
เล่นน้ าตก/ไต่น้ าตก 60.0 38.8 1.3 
พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 62.1 37.0 .9 
เที่ยวถ้ า 65.1 32.6 2.3 

11. งบประมาณในระหว่างมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่ ากว่า 1,500 บาท 39.3 25.7 38.5 

11.034 
(6) 

(.087) 

1,501 – 2,000 บาท 21.4 18.1 15.4 
2,001 – 2,500 บาท 11.2 16.7 15.4 
มากกว่า 2,500 บาท 28.1 39.6 30.8 

12. ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 

ไม่พบปัญหา 43.8 45.1 61.5 1.578 
(2) 

(.454) พบปัญหา 56.3 54.9 38.5 

13. จุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติพุเตย 

ไม่ใช่ 6.3 11.1 30.8 10.451 
(2) 

(.005)* ใช่ 93.8 88.9 69.2 
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
สถานภาพ   

2  
(df) 

(Sig.) 
โสด สมรส 

หย่า/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

14. โอกาสที่กลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า 

กลับมา 84.4 88.2 92.3 1.502 
(2) 

(.472) ไม่กลับมา 15.6 11.8 7.7 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

จากตารางที่ 4.29  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับ ประสบการณ์
ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .469) แหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับ (Sig. = .357) 
ระยะเวลาในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .212) ประเภทของที่พัก (Sig. = .840) สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ  (Sig. = .665) แหล่งท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติพุเตยที่นักท่องเที่ยวไปเยือน (Sig. = .170) ประเภทกิจกรรมนันทนาการที่
นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม (Sig. = .200) งบประมาณในระหว่างมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย 
(Sig. = .087) ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง (Sig. = .454) และโอกาสที่กลับมาเยือนอุทยาน
แห่งชาติพุเตยซ้ า (Sig. = .472) 

ในขณะที่ผลการทดสอบอีกส่วนหนึ่ง พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย กล่าวคือ 

สถานภาพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับลักษณะกลุ่มเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส นิยมเดินทางมาเที่ยว
ที่อุทยานแห่งชาติพุเตยพร้อมกับครอบครัว / ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.8 ของนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด และ สถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ นิยม
เดินทางมาเที่ยวพร้อมกับครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ50.4 และ 46.2 ตามล าดับ 

สถานภาพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้
เดินทาง (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ นิยมเดินทางมาเที่ยวที่
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อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส และสถานภาพโสด นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 97.9 และ 79.0 ตามล าดับ 

สถานภาพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ มีเพื่อนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่อุทยาน
แห่งชาติพุเตย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด และ
สถานภาพสมรส ตัดสินใจมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 33.5 
ตามล าดับ 

สถานภาพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .005) โดยนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด มาอุทยาน
แห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.8 รองลงมา
คือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส และ สถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ มาอุทยานแห่งชาติพุเตย
เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 88.9 และ 69.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.30  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

อาชีพ 

  
2  

(df) 
(Sig.) 

นัก
วิชาชีพ
ชั้นสูง 

เจ้าของ
กิจการ 
และ 

ผู้จัดการ 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตร 
กร 

อาชีพ
เกี่ยวกับ
งานฝีมือ 

ผู้
ว่างงาน 

1. ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย 
มาครั้งแรก 79.2 67.6 83.8 56.3 94.4 81.0 14.919 

(10) 
(.135) 

มาเป็นคร้ังที่สอง 11.3 21.6 8.8 25.0 .0 13.2 
มาเป็นคร้ังที่สามหรือมากกว่า 9.4 10.8 7.4 18.8 5.6 5.8 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

อาชีพ 

  
2  

(df) 
(Sig.) 

นัก
วิชาชีพ
ชั้นสูง 

เจ้าของ
กิจการ 
และ 

ผู้จัดการ 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตร 
กร 

อาชีพ
เกี่ยวกับ
งานฝีมือ 

ผู้
ว่างงาน 

2. แหล่งข้อมูลที่นักท่องเท่ียวได้รับ  
คนในครอบครัว 25.3 26.9 23.2 18.2 12.5 23.2 

54.821 
(36) 

(.023)* 

เพื่อน 24.1 34.6 30.3 22.7 25.0 28.6 
หนังสือ นิตยสาร วารสาร 6.9 7.7 8.1 13.6 16.7 8.6 
วิทยุ .0 .0 .0 4.5 .0 .3 
โทรทัศน์ 4.6 .0 5.9 9.1 .0 4.6 
เว็บไซต์ 28.7 23.1 25.9 13.6 45.8 26.8 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว 3.4 3.8 1.6 18.2 .0 3.2 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. 3.4 1.9 2.7 .0 .0 2.4 
การประชาสัมพันธ์ของบริษัททัวร์ .0 .0 .5 .0 .0 .3 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 3.4 1.9 1.6 .0 .0 1.9 

3. ระยะเวลาในการมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย  
ไปเช้าเย็นกลับ 3.8 8.1 6.6 43.8 5.6 11.6 

55.144 
(15) 

(.000)* 

2 วัน 1 คืน 84.9 70.3 77.2 37.5 83.3 57.0 
3 วัน 2 คืน 9.4 21.6 12.5 18.8 11.1 31.4 
มากกว่า 3 วัน 1.9 .0 3.7 .0 .0 .0 

4. ลักษณะกลุ่มเดินทางท่องเท่ียว 
คนเดียว .0 .0 2.9 .0 5.6 3.3 

47.216 
(15) 

(.000)* 

ครอบครัว / ญาติ 56.6 75.7 58.1 62.5 50.0 62.0 
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน 41.5 24.3 36.0 37.5 16.7 33.1 
บริษัทที่ท างาน 1.9 .0 2.9 .0 27.8 1.7 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

อาชีพ 

  
2  

(df) 
(Sig.) 

นัก
วิชาชีพ
ชั้นสูง 

เจ้าของ
กิจการ 
และ 

ผู้จัดการ 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตร 
กร 

อาชีพ
เกี่ยวกับ
งานฝีมือ 

ผู้
ว่างงาน 

5. พาหนะที่ใช้เดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 79.2 100 95.6 100 88.9 74.4 44.791 

(10) 
(.000)* 

รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ .0 .0 1.5 .0 .0 8.3 
รถตู้ / รถเช่า 20.8 .0 2.9 .0 11.1 17.4 

6. ประเภทของท่ีพัก 
ไม่พักค้างคืน 3.8 5.4 5.1 31.3 .0 11.6 

42.137 
(20) 

(.003)* 

ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน 18.9 18.9 15.4 6.3 16.7 12.4 
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 17.0 10.8 13.2 .0 .0 14.0 
เต็นท์ที่ให้บริการ ในอุทยาน 60.4 64.9 64.7 50.0 77.8 61.2 
บ้านญาติ / เพื่อน .0 .0 1.5 12.5 5.6 .8 

7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว 
ตัวท่านเอง 28.5 15.4 44.6 5.4 6.2 28.5 

22.367 
(20) 

(.321) 

พ่อแม่ 22.5 15.0 57.5 5.0 .0 22.5 
สามี หรือ ภรรยา 28.6 19.0 39.7 4.8 7.9 28.6 
เพื่อน 15.8 12.9 57.4 5.0 8.9 15.8 
บุตร  20.0 25.0 30.0 10.0 15.0 20.0 
บริษัทจัดน าเที่ยว .0 .0 66.7 .0 33.3 .0 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

อาชีพ 
  

2  
(df) 

(Sig.) 

นัก
วิชาชีพ
ชั้นสูง 

เจ้าของ
กิจการ 
และ 

ผู้จัดการ 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตร 
กร 

อาชีพ
เกี่ยวกับ
งานฝีมือ 

ผู้
ว่างงาน 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเท่ียวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ 
ที่จอดรถ / ลานจอดรถ 26.9 14.1 48.7 6.4 3.8 26.9 

12.840 
(36) 

(1.000) 

ป้ายบอกทาง 23.3 12.0 51.1 7.5 6.0 23.3 
ป้ายสื่อความหมายในจุดต่างๆ 25.3 11.4 48.1 8.9 6.3 25.3 
ศูนย์จ าหน่ายของที่ระลึก 20.8 8.3 60.4 6.3 4.2 20.8 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 18.4 14.5 51.3 10.5 5.3 18.4 
ถังขยะ / จุดก าจัดของเสีย 24.6 11.6 50.7 8.7 4.3 24.6 
จุดบริการแวะพัก 20.3 10.2 49.2 11.9 8.5 20.3 
ห้องน้ า / ห้องสุขา 23.9 13.4 55.2 4.5 3.0 23.9 
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 22.4 6.9 55.2 10.3 5.2 22.4 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 23.1 11.7 51.8 7.9 5.4 23.1 

9. แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือน 
ป่าสนสองใบ 21.8 12.6 48.3 6.9 10.3 21.8 

32.423 
(44) 
(.901) 

น้ าตกตะเพินคลี่น้อย 17.3 24.0 45.3 8.0 5.3 17.3 
น้ าตกพุกระทิง 25.0 31.3 31.3 6.3 6.3 25.0 
ถ้ านาคี หมีน้อย ห้อยระย้า  11.1 33.3 55.6 .0 .0 11.1 
น้ าตกตาดใหญ่ 12.5 25.0 62.5 .0 .0 12.5 
ผาใหญ่ 20.0 20.0 60.0 .0 .0 20.0 
น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ 17.0 14.9 55.3 8.5 4.3 17.0 
ยอดเขาเทวดา 31.4 20.0 40.0 8.6 .0 31.4 
ถ้ าตะเพินทอง 23.1 7.7 61.5 7.7 .0 23.1 
ถ้ าตะเพินเงิน 23.1 7.7 69.2 .0 .0 23.1 
ถ้ าตะเพินเพชร 12.5 25.0 50.0 12.5 .0 12.5 
ศาลเลาด้าร์ 21.9 12.3 56.2 6.8 2.7 21.9 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

อาชีพ 
  

2  
(df) 

(Sig.) 

นัก
วิชาชีพ
ชั้นสูง 

เจ้าของ
กิจการ 
และ 

ผู้จัดการ 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตร 
กร 

อาชีพ
เกี่ยวกับ
งานฝีมือ 

ผู้
ว่างงาน 

10. ประเภทกิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวประกอบกิจกรรม 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 28.1 19.3 47.4 3.5 1.8 28.1 

27.250 
(28) 

(.505) 

ปิกนิก 24.2 14.2 50.0 2.5 9.2 24.2 
ถ่ายรูป 20.3 13.3 54.4 7.6 4.4 20.3 
ตั้งแคมป์พักแรม 22.0 13.7 51.2 4.2 8.9 22.0 
ดูนก / ส่องนก 20.0 20.0 53.3 6.7 .0 20.0 
เล่นน้ าตก/ไต่น้ าตก 21.7 23.9 37.0 13.0 4.3 21.7 
พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 21.4 14.5 53.1 5.5 5.5 21.4 
เที่ยวถ้ า 33.3 4.8 52.4 4.8 4.8 33.3 

11. งบประมาณในระหว่างมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่ ากว่า 1,500 บาท 30.2 10.8 28.7 43.8 27.8 28.8 

35.587 
(15) 

(.002)* 

1,501 – 2,000 บาท 22.6 21.6 17.6 25.0 38.9 17.4 
2,001 – 2,500 บาท 7.5 13.5 17.6 12.5 11.1 11.6 
มากกว่า 2,500 บาท 39.6 54.1 36.0 18.8 22.2 22.3 

12. ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 

ไม่พบปัญหา 47.2 43.2 32.4 56.3 50.0 56.2 16.072 
(5) 

(.007)* พบปัญหา 52.8 56.8 67.6 43.8 50.0 43.8 

13. จุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติพุเตย 

ไม่ใช่ 3.8 24.3 6.6 25.0 11.1 6.6 19.407 
(5) 

(.002)* ใช่ 96.2 75.7 93.4 75.0 88.9 93.4 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

อาชีพ 

  
2  

(df) 
(Sig.) 

นัก
วิชาชีพ
ชั้นสูง 

เจ้าของ
กิจการ 
และ 

ผู้จัดการ 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตร 
กร 

อาชีพ
เกี่ยวกับ
งานฝีมือ 

ผู้
ว่างงาน 

14. โอกาสที่กลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า 

กลับมา 75.5 89.2 89.0 93.8 100.0 83.5 10.614 
(5) 

(.060) ไม่กลับมา 24.5 10.8 11.0 6.3 .0 16.5 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

จากตารางที่ 4.30  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับ ประสบการณ์ใช้
บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .135) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว
(Sig. = .321) สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ  (Sig. = 1.000) 
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพุเตยที่นักท่องเที่ยวไปเยือน (Sig. = .901) ประเภทกิจกรรม
นันทนาการที่นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม (Sig. = .505) และโอกาสที่กลับมาเยือนอุทยาน
แห่งชาติพุเตยซ้ า (Sig. = .060) 

ในขณะที่ผลการทดสอบอีกส่วนหนึ่ง พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย กล่าวคือ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยว
ได้รับ (Sig. = .023) โดยนักท่องเที่ยวที่ท างานเกี่ยวกับงานฝีมือ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติพุเตยจากเว็บไซต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.8 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมา
คือ นักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ และนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานขาย 
ได้รับข้อมูลจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 30.3 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการมาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นนักวิชาชีพชั้นสูง มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
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พุเตยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.9 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่ท างานเกี่ยวกับ
งานฝีมือ และนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานขาย มาเที่ยวเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 และ 77.2 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับลักษณะกลุ่มเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ นิยมเดินทางมาเที่ยว
ที่อุทยานแห่งชาติพุเตยพร้อมกับครอบครัว / ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.7 ของนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นเกษตรกร และ ผู้ว่างงาน นิยมเดินทางมาเที่ยวพร้อมกับ
ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 62.0 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้
เดินทาง (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ และนักท่องเที่ยวที่เป็น
เกษตรกร นิยมเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่ เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานขาย และ
นักท่องเที่ยวที่ท างานเกี่ยวกับงานฝีมือ นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 95.6 และ 
88.9 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับประเภทที่พักที่นักท่องเที่ยวใช้
พักแรมในระหว่างอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .003) โดยนักท่องเที่ยวที่ท างานเกี่ยวกับงาน
ฝีมือ นิยมพักที่พักประเภทเต็นท์ที่ทางอุทยานมีไว้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือ 
นักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ และ นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานขาย 
นิยมพักที่พักประเภทเต็นท์ที่ทางอุทยานมีไว้บริการ คิดเป็นร้อยละ 64.9 และ 64.7 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับงบประมาณที่นักท่องเที่ยวใช้
ระหว่างมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .002) โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานบริษัท/
พนักงานขาย ใช้เงินในระหว่างมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยมากกว่า 2,500 บาท มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นเกษตรกร ใช้เงินในระหว่างมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ 
พุเตยต่ ากว่า 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.8 และ นักท่องเที่ยวที่เป็นนักวิชาชีพชั้นสูง ใช้เงินมากกว่า 
2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.6 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับปัญหา /อุปสรรคในการ
เดินทางที่นักท่องเที่ยวพบในการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .007) โดยนักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานขาย พบปัญหา/อุปสรรคในการเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 67.6 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ พบปัญหาในการเดินทาง คิดเป็น
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ร้อยละ 56.8 และนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ว่างงาน ไม่พบปัญหาในการเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
พุเตย คิดเป็นร้อยละ 56.2 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .002) โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นนักวิชาชีพชั้นสูง มา
อุทยานแห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.2 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานขายและนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ว่างงาน มา
อุทยานแห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 93.4 ตามล าดับ 

อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับโอกาสกลับมาเยือนอุทยาน
แห่งชาติพุเตยซ้ า (Sig. = .060) โดยนักท่องเที่ยวที่ท างานเกี่ยวกับงานฝีมือ เมื่อมีโอกาส จะกลับมา
เยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่เป็น
เกษตรกร และนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ จะกลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า 
คิดเป็นร้อยละ 93.8 และ 89.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.31  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ระดับการศึกษา   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
ม.ปลาย 

ม.ปลาย 
อน ุ

ปริญญา 
ปริญญา 
ตรี 

ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

1. ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย 
มาครั้งแรก 79.2 72.7 75.0 83.8 84.6 6.963 

(8) 
(.541) 

มาเป็นคร้ังที่สอง 13.2 19.7 13.5 9.1 7.7 
มาเป็นคร้ังที่สามหรือมากกว่า 7.5 7.6 11.5 7.1 7.7 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ระดับการศึกษา   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
ม.ปลาย 

ม.ปลาย 
อน ุ

ปริญญา 
ปริญญา 
ตรี 

ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

2. แหล่งข้อมูลที่นักท่องเท่ียวได้รับ 
คนในครอบครัว 13.9 18.1 11.8 52.1 4.2 

47.534 
(36) 

(.095) 

เพื่อน 11.2 11.8 16.4 57.2 3.3 
หนังสือ นิตยสาร วารสาร 10.3 25.9 10.3 50.0 3.4 
วิทยุ 50.0 .0 .0 50.0 .0 
โทรทัศน์ 7.4 29.6 7.4 51.9 3.7 
เว็บไซต์ 19.9 9.6 9.6 56.8 4.1 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว 23.5 29.4 23.5 17.6 5.9 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. 16.7 .0 16.7 58.3 8.3 
การประชาสัมพันธ์ของบรษิัททัวร์ .0 .0 100.0 .0 .0 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 7.7 23.1 .0 61.5 7.7 

3. ระยะเวลาในการมาเท่ียวอุทยานแห่งพุเตย 
ไปเช้าเย็นกลับ 9.4 22.7 5.8 6.6 .0 

49.284 
(12) 

(.000)* 

2 วัน 1 คืน 66.0 36.4 82.7 77.2 92.3 
3 วัน 2 คืน 22.6 37.9 9.6 15.2 7.7 
มากกว่า 3 วัน 1.9 3.0 1.9 1.0 .0 

4. ลักษณะกลุ่มเดินทางของนักท่องเท่ียว 
คนเดียว .0 4.5 1.9 2.5 .0 

28.820 
(12) 

(.004)* 

ครอบครัว / ญาติ 75.5 51.5 67.3 56.3 84.6 
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน 15.1 39.4 26.9 40.1 15.4 
บริษัทที่ท างาน 9.4 4.5 3.8 1.0 .0 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ระดับการศึกษา   

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
ม.ปลาย 

ม.ปลาย 
อน ุ

ปริญญา 
ปริญญา 
ตรี 

ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

5. พาหนะที่ใช้เดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 96.2 68.2 100 86.8 92.3 61.162 

(8) 
(.000)* 

รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ .0 16.7 .0 .5 .0 
รถตู้ / รถเช่า 3.8 15.2 .0 12.7 7.7 

6. ประเภทของท่ีพัก 
ไม่พักค้างคืน 9.4 19.7 5.8 4.6 .0 

31.299 
(16) 

(.012)* 

ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน 17.0 19.1 13.5 16.2 23.1 
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 11.3 9.1 7.7 14.7 23.1 
เต็นท์ที่ให้บริการ ในอุทยาน 58.5 57.6 73.1 64.0 53.8 
บ้านญาติ / เพื่อน 3.8 4.5 .0 .5 .0 

7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว 
ตัวท่านเอง 34.3 25.9 31.8 36.7 43.8 

32.288 
(20) 

(.008)* 

พ่อแม่ 28.6 34.1 14.8 12.7 18.8 
สามี หรือ ภรรยา 14.3 11.8 18.2 15.0 12.5 
เพื่อน 15.7 22.4 26.1 31.5 18.8 
บุตร  7.1 3.5 8.0 3.7 6.3 
บริษัทจัดน าเที่ยว .0 2.4 1.1 .4 .0 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ระดับการศึกษา 
  

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
ม.ปลาย 

ม.ปลาย 
อน ุ

ปริญญา 
ปริญญา 
ตรี 

ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเท่ียวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ 
ที่จอดรถ / ลานจอดรถ 15.9 13.5 12.7 55.6 2.4 

35.269 
(36) 

(.503) 

ป้ายบอกทาง 11.7 12.2 14.7 58.4 3.0 
ป้ายสื่อความหมายในจุดต่างๆ 13.1 17.2 13.1 51.6 4.9 
ศูนย์จ าหน่ายของที่ระลึก 15.1 27.9 15.1 41.9 .0 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 15.4 14.6 12.2 55.3 2.4 
ถังขยะ / จุดก าจัดของเสีย 13.8 17.4 13.8 52.3 2.8 
จุดบริการแวะพัก 14.7 23.9 12.8 48.6 .0 
ห้องน้ า / ห้องสุขา 14.5 13.6 14.0 54.7 3.3 
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 11.0 22.0 12.7 49.2 5.1 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10.9 21.7 10.9 53.3 3.3 

9. แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือน 
ป่าสนสองใบ 11.2 20.9 9.0 56.0 3.0 

59.838 
(44) 

(.056) 

น้ าตกตะเพินคลี่น้อย 11.5 25.4 11.5 50.8 .8 
น้ าตกพุกระทิง 10.0 5.0 20.0 65.0 .0 
ถ้ านาคี หมีน้อย ห้อยระย้า  21.4 7.1 14.3 57.1 .0 
น้ าตกตาดใหญ่ 8.3 16.7 16.7 58.3 .0 
ผาใหญ่ 16.7 .0 33.3 50.0 .0 
น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ 10.8 34.9 16.9 37.3 .0 
ยอดเขาเทวดา 10.1 26.1 8.7 50.7 4.3 
ถ้ าตะเพินทอง 8.8 23.5 5.9 61.8 .0 
ถ้ าตะเพินเงิน 9.1 18.2 6.1 57.6 9.1 
ถ้ าตะเพินเพชร 13.3 40.0 13.3 33.3 .0 
ศาลเลาด้าร์ 12.1 8.1 15.2 59.6 5.1 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ระดับการศึกษา 
  

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
ม.ปลาย 

ม.ปลาย 
อน ุ

ปริญญา 
ปริญญา 
ตรี 

ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

10. ประเภทกิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวประกอบกิจกรรม 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 5.2 16.8 6.5 8.8 8.8 

52.680 
(28) 

(.003)* 

ปิกนิก 15.6 8.9 18.2 14.6 14.7 
ถ่ายรูป 25.3 26.3 22.4 21.9 14.7 
ตั้งแคมป์พักแรม 24.0 17.3 18.8 23.1 23.5 
ดูนก / ส่องนก 3.2 .6 4.1 1.7 .0 
เล่นน้ าตก/ไต่น้ าตก 7.1 11.7 5.9 6.6 .0 
พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 16.2 14.5 21.8 18.9 35.5 
เที่ยวถ้ า 3.2 3.9 2.4 4.5 2.9 

11. งบประมาณในระหว่างมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่ ากว่า 1,500 บาท 41.5 47.0 30.8 29.9 15.4 

13.504 
(12) 

(.334) 

1,501 – 2,000 บาท 13.2 19.7 21.2 21.8 15.4 
2,001 – 2,500 บาท 13.2 10.6 17.3 13.2 15.4 
มากกว่า 2,500 บาท 32.1 22.7 30.8 35.0 53.8 

12. ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 

ไม่พบปัญหา 49.1 59.1 55.8 37.1 30.8 14.178 
(4) 

(.007)* พบปัญหา 50.9 40.9 44.2 62.9 69.2 

13. จุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติพุเตย 

ไม่ใช่ 11.3 4.5 19.2 7.1 7.7 9.553 
(4) 

(.049)* ใช่ 88.7 95.5 80.8 92.9 92.3 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ระดับการศึกษา 
  

2  
(df) 

(Sig.) 
ต่ ากว่า  
ม.ปลาย 

ม.ปลาย 
อน ุ

ปริญญา 
ปริญญา 
ตรี 

ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

14. โอกาสที่กลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า 

กลับมา 84.9 90.9 92.3 84.8 61.5 9.850 
(4) 

(.043)* ไม่กลับมา 15.1 9.1 7.7 15.2 38.5 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

จากตารางที่ 4.31  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .541) แหล่งข้อมูลที่ได้รับ (Sig. = .095) สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ  (Sig. = .503) แหล่งท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติพุเตยที่นักท่องเที่ยวไปเยือน (Sig. = .056) และ งบประมาณในระหว่างมาเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .334)  

ในขณะที่ผลการทดสอบอีกส่วนหนึ่ง พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย กล่าวคือ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการมา
เที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .000) โดยนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูง
กว่า มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.3 รองลงมาคือ 
นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี มาเที่ยวเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน คิด
เปน็ร้อยละ 82.7 และ 77.2 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับลักษณะกลุ่มเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (Sig. = .004) โดยนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูง
กว่า นิยมเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยพร้อมกับครอบครัว / ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
84.6 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่า ม.ปลาย และ
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ระดับอนุปริญญา นิยมเดินทางมาเที่ยวพร้อมกับครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 75.5 และ 67.3 
ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์  กับพาหนะที่
นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง (Sig.=.000) โดยนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา นิยม
เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่า ม.ปลาย และระดับ
ปริญญาโทหรือสูงกว่า นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 96.2 และ 92.3 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับประเภทที่พักที่
นักท่องเที่ยวใช้พักแรมในระหว่างอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .012) โดยนักท่องเที่ยวที่มี
การศึกษาในระดับอนุปริญญา นิยมพักที่พักปะเภทเต็นท์ที่ทางอุทยานมีไว้บริการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.1 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับต่ ากว่า ม.ปลาย 
นิยมพักที่พักประเภทเต็นท์ที่ทางอุทยานมีไว้บริการ คิดเป็นร้อยละ 64.0 และ 58.5 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .008) โดยนักท่องเที่ยวที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า ตัดสินใจมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยตัวเองมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ   43.8  รองลงมาคือ  นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับต่ ากว่า  
ม.ปลาย ตัดสินใจมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ 34.3 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับประเภทกิจกรรมนัน 
ทนาการที่นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม (Sig. = .003) โดยนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญา
โท หรือสูงกว่า นิยมประกอบกิจกรรมนันทนาการด้วยการพักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับ ม.ปลาย และระดับต่ ากว่า ม.ปลาย 
นิยมประกอบกิจกรรมด้วยการถ่ายรูป คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ 25.3 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับปัญหา/อุปสรรคใน
การเดินทางที่นักท่องเที่ยวพบในการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .007) โดยนักท่องเที่ยว
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า พบปัญหา/อุปสรรคในการเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี พบปัญหาในการเดินทาง 
คิดเป็นร้อยละ 62.9 และนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับ ม.ปลาย ไม่พบปัญหาในการเดินทางมา
เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย คิดเป็นร้อยละ 59.1 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .049) โดยนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับม.ปลาย 
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มาอุทยานแห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.5 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า มา
อุทยานแห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 92.9 และ 92.3 
ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับโอกาสกลับมาเยือน
อุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า (Sig. = .043) โดยนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา เมื่อมีโอกาส
จะกลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.3 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มี
การศึกษาระดับ ม.ปลาย และระดับต่ ากว่า ม.ปลาย จะกลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า คิดเป็น
ร้อยละ 90.0 และ 84.9 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.32  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรม 
    นักท่องเที่ยว 

 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

2  
(df) 

(Sig.) 

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท  

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001 
บาท ขึ้นไป 

1. ประสบการณ์ใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย 
มาครั้งแรก 83.1 78.6 75.9 95.2 73.2 16.357 

(8) 
(.038)* 

มาเป็นคร้ังที่สอง 10.2 17.1 16.7 2.4 12.4 
มาเป็นคร้ังที่สามหรือมากกว่า 6.8 4.3 7.4 2.4 14.4 

2. แหล่งข้อมูลที่นักท่องเท่ียวได้รับ 
คนในครอบครัว 37.7 16.2 9.2 10.0 26.9 

29.905 
(36) 

(.753) 

เพื่อน 33.3 19.0 15.0 6.1 26.5 
หนังสือ นิตยสาร วารสาร 40.0 10.0 16.0 8.0 26.0 
วิทยุ 50.0 .0 .0 .0 50.0 
โทรทัศน์ 9.1 22.7 9.1 22.7 36.4 
เว็บไซต์ 27.6 19.4 14.2 7.5 31.3 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว 42.9 14.3 7.1 7.1 28.6 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. 33.3 25.0 .0 8.3 33.3 
การประชาสัมพันธ์ของบรษิัททัวร์ 100.0 .0 .0 .0 .0 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 41.7 16.7 .0 .0 41.7 

3. ระยะเวลาในการมาเท่ียวอุทยานแห่งพุเตย 
ไปเช้าเย็นกลับ 11.0 8.6 14.8 7.1 6.2 

22.972 
(12) 

(.028)* 

2 วัน 1 คืน 55.9 72.9 72.2 81.0 78.4 
3 วัน 2 คืน 29.7 17.1 13.0 11.9 14.4 
มากกว่า 3 วัน 3.4 1.4 .0 .0 1.0 
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ตารางที่ 4.32  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

2  
(df) 

(Sig.) 

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท  

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001 
บาท ขึ้นไป 

4. ลักษณะกลุ่มเดินทางของนักท่องเท่ียว 
คนเดียว .8 7.1 3.7 .0 1.0 

26.205 
(12) 

(.010)* 

ครอบครัว / ญาติ 50.8 52.9 61.1 81.0 61.9 
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน 35.6 37.1 35.2 16.7 36.1 
บริษัทที่ท างาน 6.8 2.9 .0 2.4 1.1 

5. พาหนะที่ใช้เดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 83.1 90.0 81.5 90.5 90.7 23.345 

(8) 
(.003)* 

รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ .8 7.1 5.6 7.1 .0 
รถตู้ / รถเช่า 16.1 2.9 13.0 2.4 9.3 

6. ประเภทของท่ีพัก 
ไม่พักค้างคืน 9.3 11.4 9.3 2.4 5.2 

12.004 
(16) 

(.744) 

ที่พักบริเวณรอบๆ อุทยาน 16.1 18.6 11.1 9.5 15.5 
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 13.6 7.1 14.8 16.7 12.4 
เต็นท์ที่ให้บริการ ในอุทยาน 59.3 60.0 63.0 69.0 67.0 
บ้านญาติ / เพื่อน 1.7 2.9 1.9 2.4 .0 

7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว 
ตัวท่านเอง 28.5 15.1 14.5 12.3 29.6 

46.639 
(20) 

(.001)* 

พ่อแม่ 43.0 21.0 7.0 14.0 15.0 
สามี หรือ ภรรยา 17.7 24.1 13.9 12.7 31.6 
เพื่อน 31.4 22.1 17.1 5.7 23.6 
บุตร  15.2 27.3 18.2 9.1 30.3 
บริษัทจัดน าเที่ยว 18.9 .0 25.0 25.0 31.1 
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ตารางที่ 4.32  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

2  
(df) 

(Sig.) 

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท  

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001 
บาท ขึ้นไป 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเท่ียวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ 
ที่จอดรถ / ลานจอดรถ 38.6 16.7 10.5 7.0 27.2 

30.193 
(36) 

(.741) 

ป้ายบอกทาง 26.0 17.5 14.7 11.9 29.9 
ป้ายสื่อความหมายในจุดต่างๆ 32.4 19.4 12.0 8.3 27.8 
ศูนย์จ าหน่ายของที่ระลึก 43.5 15.9 15.9 4.3 20.3 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 37.7 19.3 7.9 9.6 25.4 
ถังขยะ / จุดก าจัดของเสีย 34.7 20.4 10.2 6.1 28.6 
จุดบริการแวะพัก 42.1 17.9 13.7 5.3 21.1 
ห้องน้ า / ห้องสุขา 35.3 16.4 10.0 9.0 29.4 
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 42.3 15.4 11.5 5.8 25.0 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 32.9 22.4 15.8 3.9 25.0 

9. แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือน 
ป่าสนสองใบ 40.8 15.4 9.2 7.7 26.9 

53.506 
(44) 

(.154) 

น้ าตกตะเพินคลี่น้อย 39.5 17.6 10.1 5.9 26.9 
น้ าตกพุกระทิง 20.0 5.0 25.0 5.0 45.0 
ถ้ านาคี หมีน้อย ห้อยระย้า  38.5 23.1 7.7 .0 30.8 
น้ าตกตาดใหญ่ 33.3 8.3 8.3 16.7 33.3 
ผาใหญ่ 33.3 16.7 16.7 .0 33.3 
น้ าตกตะเพินคลี่ใหญ่ 36.8 23.5 8.8 1.5 29.4 
ยอดเขาเทวดา 46.3 11.9 7.5 10.4 23.9 
ถ้ าตะเพินทอง 65.6 9.4 6.3 3.1 15.6 
ถ้ าตะเพินเงิน 61.3 12.9 3.2 6.5 16.1 
ถ้ าตะเพินเพชร 57.1 7.1 7.1 .0 28.6 
ศาลเลาด้าร์ 28.3 12.0 15.2 12.0 32.6 
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ตารางที่ 4.32  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

2  
(df) 

(Sig.) 

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท  

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001 
บาท ขึ้นไป 

10. ประเภทกิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวประกอบกิจกรรม 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 44.0 11.0 8.8 7.7 28.6 

23.565 
(28) 

(.704) 

ปิกนิก 31.6 19.7 11.2 9.2 28.3 
ถ่ายรูป 39.1 19.1 13.9 5.7 22.2 
ตั้งแคมป์พักแรม 33.9 18.5 11.0 9.3 27.3 
ดูนก / ส่องนก 43.5 21.7 8.7 4.3 21.7 
เล่นน้ าตก/ไต่น้ าตก 40.0 14.7 16.0 9.3 20.0 
พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 33.7 19.6 12.1 6.5 28.1 
เที่ยวถ้ า 48.8 11.6 7.0 2.3 30.2 

11. งบประมาณในระหว่างมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่ ากว่า 1,500 บาท 43.2 35.7 44.4 23.8 20.6 

22.470 
(12) 

(.033)* 

1,501 – 2,000 บาท 19.5 21.4 14.8 21.4 21.6 
2,001 – 2,500 บาท 11.9 14.3 14.8 19.0 11.3 
มากกว่า 2,500 บาท 25.4 28.6 25.9 35.7 46.4 

12. ปัญหา/อุปสรรคในการเดินทาง 

ไม่พบปัญหา 57.6 47.1 37.0 28.6 39.2 15.030 
(4) 

(.005)* พบปัญหา 42.4 52.9 63.0 71.4 60.8 

13. จุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติพุเตย 

ไม่ใช่ 3.4 14.3 5.6 16.7 10.3 11.003 
(4) 

(.027)* ใช่ 96.6 85.7 94.4 83.3 89.7 
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ตารางที่ 4.32  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

2  
(df) 

(Sig.) 

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท  

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001 
บาท ขึ้นไป 

14. โอกาสที่กลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า 

กลับมา 90.7 91.4 92.6 73.8 78.4 15.787 
(4) 

(.003)* ไม่กลับมา 9.3 8.6 7.4 26.2 21.6 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

จากตารางที่ 4.32  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวไม่ มีความสัมพันธ์กับ 
แหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับ (Sig. = .753) ประเภทของที่พัก (Sig. = .744) สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่นักท่องเที่ยวคิดว่าควรมีในอุทยานแห่งชาติ (Sig. = .741) แหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติพุเตยที่นักท่องเที่ยวไปเยือน (Sig. = .154) และ ประเภทกิจกรรมนันทนาการที่นักท่องเที่ยว
ประกอบกิจกรรม (Sig. = .704) 

ในขณะที่ผลการทดสอบอีกส่วนหนึ่ง พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย กล่าวคือ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับประสบการณ์ใช้บริการ
อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .038) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท ไม่มี
ประสบการณ์ในการมาใช้บริการอุทยานแห่งชาติพุเตย  มากที่สุด  กล่าวคือ มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 
พุเตยเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 95.2 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มี
รายได้ต่ ากว่า  10,000  บาท  และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง  10,001 - 15,000  มาเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติพุเตยเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 83.1 และ 78.6 ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการมาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .028) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท มาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่
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มีรายได้มากกว่า 25,001 บาท ขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท มา
เที่ยวเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 78.4 และ 72.9 ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับลักษณะกลุ่มเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว (Sig. = .010) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท นิยม
เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยพร้อมกับครอบครัว / ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.0 
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 25,001 บาท ขึ้นไป และ
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท นิยมเดินทางมาเที่ยวพร้อมกับครอบครัว / ญาติ 
คิดเป็นร้อยละ 61.9 และ 61.1 ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้
เดินทาง (Sig. = .003) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 25,001 บาท ขึ้นไป นิยมเดินทางมาเที่ยว
ที่อุทยานแห่งชาติพุเตยด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.7 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 90.5 และ 90.0 
ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .012) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ า
กว่า 10,000 บาท มีพ่อแม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มี
สามี/ภรรยาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย คิดเป็นร้อยละ 31.6 
และ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีเพื่อนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมา
เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย คิดเป็นร้อยละ 31.4 ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับงบประมาณที่นักท่องเที่ยวใช้
ระหว่างมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig.=.033) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 25,001 บาท 
ขึ้นไป ใช้เงินมากกว่า 2,500 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ใช้เงินในระหว่างมา
เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย ต่ ากว่า 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 และ 43.2 ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับปัญหา /อุปสรรคในการ
เดินทางที่นักท่องเที่ยวพบในการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .005) โดยนักท่องเที่ยวที่มี
ราย ได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท พบปัญหา/อุปสรรคในการเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และ นักท่องเที่ยวที่มี
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รายได้มากกว่า 25,001 บาท ขึ้นไป พบปัญหาในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 63.0 และ 60.8 
ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติพุเตย (Sig. = .027) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท 
มาอุทยานแห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.6 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
มากกว่า 25,001 บาท ขึ้นไป มาอุทยานแห่งชาติพุเตยเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 
คิดเป็นร้อยละ 94.4 และ 89.7 ตามล าดับ 

รายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับโอกาสกลับมาเยือนอุทยาน
แห่งชาติพุเตยซ้ า (Sig. = .003) โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท เมื่อมีโอกาส
จะกลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่มี
รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จะกลับมาเยือน
อุทยานแห่งชาติพุเตยซ้ า คิดเป็นร้อยละ 91.4 และ 90.7 ตามล าดับ 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความคาดหวังและ
ความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย แตกต่างกัน  

ในส่วนของสมมติฐานข้อที่ 2 มีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และรายได้ และตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยรวม 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวม  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
H0: นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความคาดหวังและความพึงพอใจ

ต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความคาดหวังและความพึงพอใจ

ต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ Independent Samples t – test และ 

ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

ทั้งนี้ในส่วนของผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการทดสอบ
สมมติฐานดังตารางที่ 4.33 - 4.34 
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ตารางที่ 4.33  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย  
    จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

Independent Samples T-test 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคาดหวัง 

   S.D. T Sig. การแปรผล 
เพศ ชาย 3.51 .579 

2.592 .108 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.58 .632 

One-way ANOVA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคาดหวัง 

   S.D. F Sig. การแปรผล 
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 3.71 .626 1.815 .109 ไม่แตกต่าง 

20 - 24 ปี 3.52 .658 
25 - 34 ปี 3.59 .544 
35 - 44 ปี 3.47 .647 
45 - 54 ปี 3.43 .497 
55 ปีขึ้นไป 3.46 .665 

สถานภาพ โสด 3.58 .627 .834 .435 ไม่แตกต่าง 
สมรส 3.49 .567 
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ 3.54 .672 

อาชีพ นักวิชาชีพชั้นสูง 3.59 .500 .786 .560 ไม่แตกต่าง 
เจ้าของกิจการ และ ผู้จัดการ 3.42 .607 
พนักงานบริษัท 3.53 .616 
เกษตรกร 3.40 .645 
อาชีพเกี่ยวกับงานฝีมือ 3.59 .400 
ผู้ว่างงาน 3.60 .657 
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ตารางที่ 4.33  (ต่อ) 
 

One-way ANOVA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคาดหวัง 

   S.D. F Sig. การแปรผล 
ระดับ 
การศึกษา 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.70 .596 2.038 .088 ไม่แตกต่าง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.60 .587 
อนุปริญญา 3.42 .640 
ปริญญาตรี 3.54 .591 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 3.30 .736 

รายได้ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 3.49 .576 1.105 .354 ไม่แตกต่าง 
10,001-15,000 บาท 3.68 .604 
15,001-20,000 บาท 3.52 .700 
20,001-25,000 บาท 3.54 .705 
25,001 บาท ขึ้นไป 3.53 .537 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
จากตารางที่ 4.33  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่ออุทยาน

แห่งชาติพุเตย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ การศึกษา และรายได้ มีค่า Sig. เท่ากับ .108 , .109 , .435 , .560 , .088 , .354 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.34  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย  
    จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
Independent Samples T-test 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจ 

   S.D. T Sig. การแปรผล 
เพศ ชาย 3.60 .639 1.888 .170 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.57 .589 

One-way ANOVA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจ 

   S.D. F Sig. การแปรผล 
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 3.82 .665 3.487 .004* แตกต่าง 

20 - 24 ปี 3.55 .598 
25 - 34 ปี 3.62 .572 
35 - 44 ปี 3.46 .639 
45 - 54 ปี 3.48 .495 
55 ปีขึ้นไป 3.46 .653 

สถานภาพ โสด 3.58 .620 2.121 .121 ไม่แตกต่าง 
สมรส 3.57 .587 
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ 3.93 .731 

อาชีพ นักวิชาชีพชั้นสูง 3.48 .551 1.158 .330 ไม่แตกต่าง 
เจ้าของกิจการ และ ผู้จัดการ 3.64 .651 
พนักงานบริษัท 3.56 .590 
เกษตรกร 3.41 .608 
อาชีพเกี่ยวกับงานฝีมือ 3.73 .508 
ผู้ว่างงาน 3.65 .664 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

One-way ANOVA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจ 

   S.D. F Sig. การแปรผล 
ระดับ 
การศึกษา 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.74 .694 3.284 .012* แตกต่าง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.70 .625 
อนุปริญญา 3.65 .672 
ปริญญาตรี 3.51 .551 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 3.25 .659 

รายได้ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 3.69 .622 4.053 .003* แตกต่าง 
10,001-15,000 บาท 3.69 .619 
15,001-20,000 บาท 3.63 .649 
20,001-25,000 บาท 3.39 .603 
25,001 บาท ขึ้นไป 3.44 .543 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

จากตารางที่ 4.34  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ออุทยาน
แห่งชาติพุเตย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ และ
อาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ .170 , .121 , .330 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มี เพศ สถานภาพ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยาน
แห่งชาติพุเตย ไม่แตกต่าง ในขณะที่ ปัจจัยส่วยบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา และรายได้ มีค่า Sig. 
เท่ากับ .004 , .012 , .003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
นักท่องเที่ยวที่มี  อายุ  การศึกษา  และรายได้  ที่แตกต่างกัน  จะมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติ 
พุเตย แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffe ซึ่งได้
ผลลัพธ์ดังตารางที่ 4.35 - 4.37 
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ตารางที่ 4.35  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างช่วงอายุของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยาน 
    แห่งชาติพุเตยที่แตกต่างกัน กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวอุทยาน 
    แห่งชาติพุเตย 

 
อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี 20 – 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.82 - .271 .202 .368* .347 .360 
20 - 24 ปี 3.55 -.271 - -.070 .097 .075 .089 
25 - 34 ปี 3.62 -.202 .070 - .166 .145 .159 
35 - 44 ปี 3.46 -.368* -.097 -.166 - -.021 -.008 
45 - 54 ปี 3.48 -.347 -.075 -.145 .021 - .014 

55 ปีขึ้นไป 3.46 -.360 -.089 -.159 .008 -.014 - 
 
หมายเหต:ุ  *มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างช่วงอายุของนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตยที่แตกต่างกัน กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติพุเตย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบ 2 คู่ ที่แตกต่างกัน โดยคู่แรก ได้แก่ คู่ของ
ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี (   = 3.82) กับ ช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี (   = 3.55) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่
มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวช่วงอายุ
ระหว่าง 35 - 44 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .368 ในขณะที่คู่ที่สอง ได้แก่ คู่ของ ช่วงอายุระหว่าง 
35 - 44 ปี (   = 3.55) กับ ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี (   = 3.82) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุระหว่าง 
35 - 44 ปี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 
20 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -.368    
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ตารางที่ 4.36  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 
    อุทยานแห่งชาติพุเตยที่แตกต่างกัน กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยว 
    อุทยานแห่งชาติพุเตย 

 

ระดับการศึกษา    
ต่ ากว่า 
ม.ปลาย 

ม.ปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

ต่ ากว่า ม.ปลาย 3.74 - .045 .092 .229* .491* 
ม.ปลาย 3.70 -.045 - .046 .184* .445* 

อนุปริญญา 3.65 -.092 -.046 - .138 .399* 
ปริญญาตรี 3.51 -.229* -.184* -.138 - .261 
ปริญญาโท  
หรือสูงกว่า 

3.25 -.491* -.445* -.399* -.261 - 

 
หมายเหต:ุ  *มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.36  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับการศึกษาของนักท่อง 
เที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตยที่แตกต่างกัน กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
อุทยานแห่งชาติพุเตยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบ 5 คู่ ที่แตกต่างกัน 
ดังนี ้

คู่ที่ 1  คู่ของ การศึกษาระดับต่ ากว่า ม.ปลาย (   = 3.74) และระดับปริญญาตรี (   = 
3.51) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.ปลาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยาน
แห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่ าเฉลี่ยเท่ากับ .229 
และ -.229 

คู่ที่ 2  คู่ของ การศึกษาระดับต่ ากว่า ม.ปลาย (   = 3.74)  และระดับปริญญาโท หรือสูง
กว่า (   = 3.25) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.ปลาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .491 และ -.491 
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คู่ที่ 3  คู่ของ การศึกษาระดับ ม.ปลาย (   = 3.70)  และระดับปริญญาตรี (   = 3.51) 
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ม.ปลาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .184 และ -.184 
 คู่ที่ 4  คู่ของ การศึกษาระดับ ม.ปลาย (   = 3.70)  และระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  
(   = 3.25) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ม.ปลาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยาน
แห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .445 และ -.445 
 คู่ที่ 5  คู่ของ การศึกษาระดับอนุปริญญา (   = 3.65)  และระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  
(   = 3.25) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยาน
แห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .399 และ -.399 
 
ตารางที่ 4.37  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับรายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 

   ที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยว 
   อุทยานแห่งชาติพุเตย 

 

รายได้    
ต่ ากว่า 

10,000 บาท 
10,001-

15,000 บาท 
15,001-

20,000 บาท 
20,001-

25,000 บาท 
25,001 บาท 

ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 10,000 บาท  3.69 - -.006 .054 .297* .251* 
10,001-15,000 บาท 3.69 .006 - .059 .302* .257* 
15,001-20,000 บาท 3.63 -.054 -.059 - .243 .197 
20,001-25,000 บาท 3.39 -.297* -.302* -.243 - -.045 
25,001 บาท ขึ้นไป 3.44 -.251* -.257* -.197 .045 - 

 
หมายเหต:ุ  *มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยว
อุทยานแห่งชาติพุเตย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติ
พุเตยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบ 4 คู่ ที่แตกต่างกัน ดังนี ้ 
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 คู่ที่ 1  คู่ของ ระดับรายได้ที่ต่ ากว่า 10,000 บาท (   = 3.69)  และรายได้ระหว่าง 20,001 
- 25,000 บาท  (   = 3.39) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ที่ต่ ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .297 และ -.297 
 คู่ที่ 2  คู่ของ ระดับรายได้ที่ต่ ากว่า 10,000 บาท (   = 3.69)  และรายได้มากกว่า 25,001  
บาท ขึ้นไป  (   = 3.44) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ที่ต่ ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 25,001  บาท ขึ้นไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .251 และ -.251 
 คู่ที่ 3  คู่ของ ระดับรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท (   = 3.69)  และรายได้ระหว่าง 
20,001 - 25,000 บาท  (   = 3.39) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 
บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี รายได้ระหว่าง 
10,001 - 15,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .302 และ -.302 
 คู่ที่ 4  คู่ของ ระดับรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท (   = 3.69)  และรายได้มากกว่า 
25,001 บาท ขึ้นไป (   = 3.39) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี รายได้มากกว่า 25,001  
บาท ขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .257 และ -.257 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่พักแรม มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ในส่วนของสมมติฐานข้อที่ 3 นี้ มีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ปัจจัยด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว และปัจจัยด้านที่พักแรม และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
H0: ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่พักแรม ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยว 
H1: ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่พักแรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) จะยอมรับสม 
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มติฐานรอง (H1) ของตัวแปรตาม หมายความว่า ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่พักแรม 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ในส่วนของผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการทดสอบ
สมมติฐานดังตารางที่ 4.38 
 
ตารางที่ 4.38  ผลการการร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ด้วย 

    ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่พักแรม  
 

รูปแบบ SS df MS F Sig. 
Regression 36.506 5 7.301 25.688 0.000* 
Residual 106.585 375 .284   
Total 143.092 380    

r = .505 Adjusted R2 = .245 
R2 = .255 SE = .533 

 
หมายเหต:ุ  * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
จากตารางที่ 4.38  จะเห็นว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทั้งตัวแปรปัจจัยด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวและด้านที่พักแรม มีบางตัวที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่า มีตัวแปรต้นบางตัวที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานต่อ เพื่อทดสอบว่าตัวแปรต้นตัวใดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 3.1 
H0: ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
H1: ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 
H0: ปัจจัยดึงดูดด้านที่พักแรม ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
H1: ปัจจัยดึงดูดด้านที่พักแรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
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โดยได้อธิบายตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไว้ในตารางที่ 4.39 
ดังนี ้
ตารางที่ 4.39  แสดงปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่พักแรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

   ของนักท่องเที่ยว   
 

รูปแบบ B SE Beta t Sig. การแปรผล 

(ค่าคงที่) 1.587 .191  8.327 .000* มีอิทธิพล 
ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว .277 .056 .280 4.934 .000* มีอิทธิพล 
ปัจจัยด้านที่พักแรม .204 .046 .255 4.435 .000* มีอิทธิพล 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย -.015 .048 -.019 -.320 .749 ไม่มีอิทธิพล 
ปัจจัยด้านการคมนาคม .014 .033 .026 .429 .668 ไม่มีอิทธิพล 
ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก .042 .041 .065 1.024 .306 ไม่มีอิทธิพล 

r = .505  Adjusted R2 = .245 
R2 = .255  SE = .533 

 

 
หมายเหต:ุ  *มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มี 2 ตัว
แปร คือ ตัวแปรปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว และตัวแปรปัจจัยด้านที่พักแรม ซึ่งค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คือ ทั้งตัวแปรปัจจัยด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว และตัวแปรปัจจัยด้านที่พักแรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยตัวแปร
ทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวม ได้ร้อยละ 24.5 (Adjusted R2 = .245) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 
 

 ในส่วนน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลการศึกษา 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
5.1  วตัถุประสงค์การศึกษาวจัิย 

5.1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

5.1.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

5.1.3 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดั
สุพรรณบุรี 

 
5.2  ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึง
เป็นบริเวณท่ีผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2555 
 
5.3  ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ี มีค ําถามแบบปลายปิด  (Close-end Questionnaire) แบบปลายเ ปิด  (Open 
Questionnaire) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการวิจยัในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติ  
พเุตย  จงัหวดัสุพรรณบุรี  รวมทั้งส้ิน  381  ชุด   โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บแบบสอบถามแบบ
โควตา้ (Quota Sampling) ตามสดัส่วนจาํนวนนกัท่องเท่ียว และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  

DPU



142 
 

(Convenience Sampling)  จากนั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํไปวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
โดยวิธีการทดสอบหาค่าความแตกต่างแบบ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ดว้ยวิธี 
chi  –  square  test   และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ   (Multiple   Regression   Analysis)   เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ตวัแปรระหว่างปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวกบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดผ้ลสรุป
การศึกษา ดงัน้ี 
 
5.4  สรุปผลการศึกษา 

ในส่วนน้ีจะเป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูว้ิจยั ซ่ึงเรียง
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 ขอ้ ดงัน้ี 

5.4.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี  

จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 381 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยาน
แห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิง และมีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูมี้สถานภาพโสด และมีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี และนอกจากน้ี ยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาเท่ียวเป็น
ผูท้าํงานในสํานักงานมากท่ีสุด กล่าวคือ เป็นกลุ่มของพนักงานบริษทั และพนักงานขาย เช่น นัก
บญัชี เลขานุการ พนกังานธนาคาร ขา้ราชการ เป็นตน้ รองลงมาคือ ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ โดย
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000 บาท หรือตํ่ากว่า มากท่ีสุด รองลงมาคือ 25,001 บาท 
ข้ึนไป 

ในดา้นของพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติ
พุเตยนั้น พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติพุเตยมาจากเพื่อน 
รองลงมาคือ คนในครอบครัว และตดัสินใจมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตยดว้ยตวัเอง โดยส่วนใหญ่
เพิ่งเคยมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นคร้ังแรก และเดินทางมากบัครอบครัว/ญาติ รองลงมาคือ 
เดินทางมากับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน โดยใช้ระยะเวลาในการมาเท่ียวประมาณ 2 วนั 1 คืน ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาอุทยานแห่งชาติพุเตยดว้ยรถยนตส่์วนตวั และพกัแรมดว้ยเตน็ทท่ี์
ทางอุทยานมีไวบ้ริการ โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมไปเท่ียวท่ีป่าสนสองใบ รองลงมาคือ นํ้ าตก
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ตะเพินคล่ีน้อย และศาลเลาด้าร์  และทาํกิจกรรมนันทนาการคือ ถ่ายรูปและตั้ งแคมป์พกัแรม 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใชเ้งินระหวา่งท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยตํ่ากว่า 1,500 บาท นอกจากน้ี 
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดว่าควรจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติพุเตย ใน
เร่ืองของ ห้องนํ้ า / ห้องสุขา รองลงมาคือ ป้ายบอกทาง และท่ีจอดรถ / ลานจอดรถ เน่ืองจากส่วน
ใหญ่พบปัญหา/อุปสรรคในการเดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติพุเตย อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ท่ีมาเท่ียวมีจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวเดียวกันคือ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวดั
สุพรรณบุรี และจะกลบัมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตยซํ้าเม่ือมีโอกาส 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ใน
ภาพรวมได้ว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนั จะมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  

 
5.4.2  เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยาน

แห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี  
จากการศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

เท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ทั้ง  16  ประเด็น  ไดแ้ก่  1)  ความสวยงาม  ความ
สมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย   2)  มีความโดดเด่น
ภายในอุทยานแตกต่างจากอุทยานแห่งอ่ืนๆ    ในเขตภาคกลางและภาคตะวนัตก   3)   ไดพ้กัผอ่นใน
บรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน 4) ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีไดรั้บเม่ือมาเท่ียวท่ีอุทยาน 5) กิจกรรม
การท่องเท่ียวภายในอุทยาน     6)     ไดรั้บความรู้จากป้ายส่ือความหมายตามแหล่งท่องเท่ียวภายใน
อุทยาน 7) อุทยานเก็บอตัราค่าบริการต่างๆ ในราคาท่ีเหมาะสม เช่น ค่าบริการบา้นพกั ค่าเช่าเตน็ท ์
ค่าบริการสถานท่ีกางเตน็ท ์ ค่าบริการเคร่ืองนอนและอุปกรณ์สนาม  เป็นตน้  8)  สภาพแวดลอ้มท่ี
บริเวณบา้นพกัและลานกางเตน็ท ์9) ความสะดวกของเส้นทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติภายใน
อุทยาน 10) ความสะอาดภายในอุทยาน เช่น ความสะอาดภายในแหล่งท่องเท่ียว ความสะอาดของ
บา้นพกัและลานกางเตน็ท ์ความสะอาดของหอ้งนํ้ า เป็นตน้ 11) อุทยานมีหอ้งนํ้ า ลานจอดรถ และ
ถงัขยะอยา่งเพียงพอ    12)    มีส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ    ในอุทยาน    เช่น   ร้านขายของท่ีระลึก  
ร้านอาหาร    ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ    และลานจอดรถ    เป็นตน้    13)   การรักษาความปลอดภยัของ
เจา้หนา้ท่ีอุทยาน    14)    เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร/มีความเป็นกนัเอง    15)   เจา้หนา้ท่ี
สามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุทยานได ้16) อุทยานมีความพร้อมในการใหบ้ริการขอ้มูล เช่น มี
แผน่พบั หรือมีหนงัสือขอ้มูลทัว่ไปของอุทยานแห่งชาติแจก  
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โดยผูว้ิจยัได้แจกแบบสอบถามให้นักท่องเท่ียวให้คะแนนระดับความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจ เป็น 5 ระดบั ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรีให้คะแนนความคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัมากท่ีสุด คือ การได้พกัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน 
รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร/มีความเป็นกนัเอง ความสวยงาม ความสมบูรณ์
และความหลากหลายของทรัพยากร ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย และ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุทยานได ้ตามลาํดบั 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก
เกือบทุกขอ้   ในขณะท่ีบางประเดน็  นกัท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง   ซ่ึง
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด คือ การไดรั้บความรู้จากป้ายส่ือความหมายตามแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในอุทยาน ความสะดวกของเสน้ทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน และ 
การมีส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน เช่น ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ตูโ้ทรศพัท์
สาธารณะ และลานจอดรถ เป็นตน้ ตามลาํดบั 

ในขณะท่ี นักท่องเท่ียวให้คะแนนระดับความพึงพอใจภายหลังจากท่ีได้เดินทาง
ท่องเท่ียวแลว้นั้น พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การได้พกัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน 
รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเป็นมิตร/มีความเป็นกนัเอง และ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุทยานได ้ตามลาํดบั 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การ
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน เช่น ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 
และลานจอดรถ เป็นตน้ รองลงมาคือ การไดรั้บความรู้จากป้ายส่ือความหมายตามแหล่งท่องเท่ียว
ภายในอุทยาน ความสะดวกของเสน้ทางในการเดินชมศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน และ อุทยานมี
หอ้งนํ้า ลานจอดรถ และถงัขยะอยา่งเพียงพอ  ตามลาํดบั 

ในขณะเดียวกนั ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในส่วนของส่ิงท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียวพึง
พอใจและประทบัใจ และดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย พบว่า ส่ิงท่ีทาํให้
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจและประทบัใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความ
เป็นมิตร / มีความเป็นกนัเอง รองลงมาคือ การไดพ้กัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน และ
เจา้หน้าท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุทยานได ้ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคะแนนระดบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเดิน นอกจากน้ี ส่ิงท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาเท่ียวมากท่ีสุด 3 อนัดบั

DPU



145 
 

แรกคือ ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวและ
ท่ีพกั และความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ตามลาํดบั 

นอกจากน้ี จากการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของนกัท่องเท่ียว
ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 2-3 โดยสรุปได ้ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ประเด็นท่ี 1     การเผยแพร่ขอ้มูลของอุทยานแห่งชาติ    ในดา้นการเดินทาง    พบว่า 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาตามเส้นทางท่ีเป็นถนนท่ีเป็นทางดินลูกรัง ทั้ งน้ี เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คน้หาเส้นทางการเดินทางผา่นเวบ็ไซตข์องอุทยาน ซ่ึงส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวพบ
ภายในเวบ็ไซต ์คือ ช่ือถนนท่ีสามารถใชเ้ดินทางมาอุทยานแห่งชาติพุเตยได ้แต่ไม่มีรายละเอียด
เพ่ิมเติมว่า ถนนแต่ละสายมีสภาพเช่นใด ทาํให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจเอาเองว่า ถนนทุกสายมีสภาพท่ี
สะดวกต่อการเดินทางมาเยอืนอุทยานแห่งชาติพเุตย 

ประเด็นท่ี 2  ส่ิงอาํนวยความสะดวก ในดา้นของป้ายบอกทาง พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะสังเกตป้ายบอกทางจนกว่าจะถึงท่ีหมาย แต่เน่ืองจากป้ายบอกทางบางจุดอยูใ่กลต้น้ไมใ้หญ่ 
ทาํใหบ้ดบงัป้ายบอกทาง ซ่ึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวบางส่วนเดินทางออกนอกเส้นทาง และตอ้งเสียเวลา
ยอ้นกลบัมาใหม่ ทั้งน้ี ป้ายบอกทางบางจุดตั้งอยูใ่นระยะประชิดกบัทางแยก ทาํใหน้กัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ขบัรถออกนอกเสน้ทางเช่นเดียวกนั 

ประเด็นท่ี 3  ส่ิงอาํนวยความสะดวก ในดา้นของหอ้งนํ้ า/สุขา พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ท่ีพกัคา้งแรมท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย มีความคิดเห็นตรงกนัเก่ียวกบัการเพิ่มหอ้งนํ้า/สุขาใหม้าก
ข้ึน เน่ืองดว้ยช่วงเทศกาลท่ีนกัท่องเท่ียวมาพกัแรม พบว่า มีนกัท่องเท่ียวจาํนวนไม่นอ้ยตอ้งรอการ
ใชห้้องนํ้ า รวมถึงความไม่เพียงพอของนํ้ าท่ีใชใ้นห้องนํ้ า/สุขา ทั้งน้ี ภายในห้องนํ้ าควรมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกท่ีจาํเป็นต่อนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัแรมท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย 

ประเดน็ท่ี 4  การคมนาคม ในดา้นของความสะดวกในการเดินทาง พบว่า นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพถนน ในส่วนต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ
พุเตย โดยเฉพาะทางท่ีจะข้ึนไปบนหมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินคล่ี - นํ้ าตกตะเพินคล่ีน้อย - นํ้ าตก
ตะเพินคล่ีใหญ่ และยอดเขาเทวดา โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงสภาพถนนให้
สะดวกต่อการเดินทางดว้ยการเกล่ียดินหรือลงดิน/หินลูกรัง เพื่อไม่ให้เป็นการทาํลายระบบนิเวศ
ของป่าภายในอุทยาน 

อยา่งไรก็ตามเม่ือนาํค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนั พบว่า 
ประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้คะแนนความคาดหวงัในระดบัมาก แต่กลบัให้คะแนนระดบัความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง มีเพียงประเด็นเดียว คือ อุทยานมีห้องนํ้ า ลานจอดรถ และถงัขยะอย่าง
เพียงพอ ในขณะท่ี ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้คะแนนความคาดหวงัในระดบัปานกลาง แต่กลบัให้
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คะแนนระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก มีเพียงประเด็นเดียวเช่นกนั คือ กิจกรรมการท่องเท่ียว
ภายในอุทยาน 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ใน
ภาพรวมไดว้่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัต่ออุทยานแห่งชาติ 
พุเตย ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา และรายได ้
ท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพเุตยแตกต่างกนั 

5.4.3  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว
ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาปัจจยัออกเป็น 2 ปัจจยัหลกั โดย
ปัจจยัท่ีหน่ึง คือ ปัจจยัผลกั แบ่งยอ่ยออกเป็น 11 ประเดน็ ไดแ้ก่  

1)  ตอ้งการผอ่นคลายความเครียดจากการทาํงาน  
2)  ตอ้งการหลีกหนีความวุน่วายจากสงัคมเมือง  
3)  ตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อความสนุก สนานบนัเทิง (การกินอาหาร ด่ืมสุรา เล่นดนตรี)  
4)  ตอ้งการทาํกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีในอุทยานแห่งชาติพเุตย  
5)  ตอ้งการเห็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่มีโอกาสเห็นในชีวิตประจาํวนั  
6)  ตอ้งการท่อง เท่ียวเพื่อใชเ้วลาร่วมกบัครอบครัว  
7)  ตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อหาประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว เช่น ศึกษาธรรมชาติ การ

เรียนรู้ส่ิงใหม่  
8)  ตอ้งการมาเท่ียวแบบคา้งคืนและพกับา้นพกัของอุทยานแห่ง ชาติและไดท้าํกิจกรรม 

เช่น ออกกาํลงักาย เพื่อการผจญภยั  
9)  ตอ้งการมาเท่ียวคา้งคืนโดยพกัแบบกางเตน็ท ์ 
10)  ตอ้งการมาสมัผสัธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพเุตย  
11)  ความภาคภูมิใจท่ีมาเท่ียวยงัสถานท่ีท่ีคนกล่าวขวญัถึง ไดช่ื้อวา่ไม่นอ้ยหนา้ผูอ่ื้น ใน

การเดินทางมาเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  
และปัจจยัท่ีสอง คือ ปัจจยัดึงดูด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1)  ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียว  
2)  ปัจจยัดา้นท่ีพกัแรม  
3)  ปัจจยัดา้นความปลอดภยั  
4)  ปัจจยัดา้นการคมนาคม  
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5)  ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  
โดยผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามให้นกัท่องเท่ียวให้คะแนนระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ผลกัในการเดินทางมาอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ของนกัท่องเท่ียว เป็น 5 ระดบั ซ่ึง
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวดั
สุพรรณบุรีใหค้ะแนนระดบัความสาํคญัของปัจจยัผลกัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียความสาํคญัมากท่ีสุด คือ ตอ้งการมาสัมผสัธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย รองลงมา คือ 
ตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ือใชเ้วลาร่วมกบัครอบครัว และ ตอ้งการผอ่นคลายความเครียดจากการทาํงาน 
ตามลาํดบั  

ในส่วนของคะแนนระดบัความสาํคญัของปัจจยัดึงดูดในการเดินทางมาอุทยานแห่งชาติ
พุเตย จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัดึงดูดท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียวอยากเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยาน
แห่งชาติพุเตยในภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญั
ของปัจจยัดึงดูดในการเดินทางมาอุทยานแห่งชาติพุเตยมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นความปลอดภยั เป็น
ปัจจยัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด และเป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาเป็นรายได ้พบวา่  
1)  ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียความสาํคญัมากท่ีสุด คือ ความเป็นธรรมชาติ

ของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสวย งามของแหล่งท่องเท่ียว และความสะอาดของ
แหล่งท่องเท่ียว ตามลาํดบั  

2)  ด้านท่ีพกัแรม พบว่า นัก ท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย ให้
ความสาํคญักบัความเพียงพอของบา้นพกั/ลานกางเตน็ท ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
ราคาค่าบริการ  

3)  ดา้นความปลอดภยั พบ ว่า นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียวและท่ีพกัอยูใ่นระดบัมาก  

4)  ด้านการคมนาคม พบว่า ปัจจัยความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยท่ีมีระดับ
ความสาํคญัอยูใ่นระ ดบัมาก  

5)  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนนระดบัความสําคญัของ
ความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวกนะระดบัมากเช่นเดียวกนั  

จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 ได้
วา่ ปัจจยัดึงดูดดา้นแหล่งท่องเท่ียวและดา้นท่ีพกัแรม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
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5.5  อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดิน 

ทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

5.5.1 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จากการศึกษาดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย     จาํนวน     381    ชุด    พบวา่    นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น
นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้
วา่งงานมากท่ีสุด คือ เป็นนกัเรียน นกัศึกษาและผูเ้กษียณอายแุลว้ และมีรายได ้10,000 บาท หรือตํ่า
กวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนตรี ปรางสูงเนิน (2551: 90)  

ในดา้นของพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติ
พุเตยนั้น พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพิ่งเคยมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นคร้ังแรก โดย
เดินทางมาอุทยานแห่งชาติพุเตยดว้ยรถยนตส่์วนตวั และพกัแรมดว้ยเตน็ทท่ี์ทางอุทยานมีไวบ้ริการ 
และมีค่าใชจ่้ายระหวา่งท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตยตํ่ากวา่ 1,500 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชลวรรณ อตันะ (2549: 40-41) และยงัสอดคลอ้งกบัมนตรี ปรางสูงเนิน (2551: 90) ท่ีกล่าวว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมากบัครอบครัว/ญาติ โดยใชร้ะยะเวลาในการมาเท่ียวประมาณ 2 วนั 
1  คืน  ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบั  เยาวรี  เจริญสวสัด์ิ  (2543:  52-53)  และ  ปิยะ  หนูนิล  (2547:  50-52) 
นักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติพุเตยมาจากเพ่ือน และกิจกรรม
นนัทนาการท่ีชอบทาํคือ ถ่ายรูปและตั้งแคมป์พกัแรม นอกจากน้ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดวา่
ควรจัดให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติพุเตย ในเร่ืองของ ห้องนํ้ า / ห้องสุขา 
รองลงมาคือ ป้ายบอกทาง และท่ีจอดรถ / ลานจอดรถ เน่ืองจากส่วนใหญ่พบปัญหา/อุปสรรคใน
การเดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติพุเตย อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวมีจุดหมาย
ปลายทางในการท่องเท่ียวเดียวกนัคือ อุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี และจะกลบัมาเท่ียว
ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตยซํ้าเม่ือมีโอกาส  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ผสุดี  ภูชฎาภิรมย ์ (2551: 53-
54) 

อย่างไรก็ตาม  เ ม่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว ดว้ยวิธีการทดสอบ Pearson Chi-Square ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ี
มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพทางสังคม อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนั จะ
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรทยั 
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มูลคาํ   (2551:    274)    เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จะมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

5.5.2 สรุปผลการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยาน
แห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จากการศึกษาความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย 
พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัก่อนการมาเยือนอุทยานแห่งชาติพุเตยในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัมากท่ีสุด คือ การได้พักผ่อนใน
บรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร/มีความเป็นกนัเอง 
ความสวยงาม ความสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากร ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติพุเตย 
และ เจา้ หนา้ท่ีสามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุทยานได ้ตามลาํดบั ในขณะเดียวกนั ผลการศึกษา
ดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเดน็ความคาดหวงัในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัมากท่ีสุด 
คือ การไดพ้กัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี อากาศสดช่ืน รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความเป็น
มิตร/มีความเป็นกนัเอง และ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุทยานได ้ตามลาํดบั ใน
ขณะเดียวกนั จากการคน้ควา้ขอ้มูลพบว่า งานวิจยัของ อุดมศกัด์ิ แนวจิตร (2544: 62-76) เร่ืองความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: 
กรณีอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง ในประเดน็ของ
เจา้หนา้ท่ีสามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุทยานได ้และ อุทยานมีหอ้งนํ้า ลานจอดรถ และถงัขยะ
อยา่งเพียงพอ อยา่งไรกต็ามเม่ือนาํค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนั พบวา่ 
นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยในระดับมาเกือบทุก
ประเด็น แต่ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก แต่กลบัมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง มีเพียงประเดน็เดียว คือ อุทยานมีหอ้งนํ้ า ลานจอดรถ และถงัขยะอยา่งเพียงพอ ในขณะท่ี 
ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง แต่กลบัมีความพึงพอใจในระดบัมาก มี
เพียงประเด็นเดียวเช่นกัน คือ กิจกรรมการท่องเท่ียวภายในอุทยาน ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Oliver (อา้งถึงใน จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2543: 19) ท่ีกล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ
ประสบการณ์การได้รับบริการท่ีตรงกับส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือดีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ 
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ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่พึงพอใจ คือ ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการ
ประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีตํ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยของนกัท่องเท่ียว ดว้ยวิธีการทดสอบ Independent Samples  
t - test และ ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาในภาพรวม
พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ ระดบัการศึกษา 
รายได ้    ท่ีแตกต่างกนั     จะมีความคาดหวงัต่ออุทยานแห่งชาติพเุตย     ไม่แตกต่างกนั     ในขณะท่ี 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจ
ต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม จากการคน้ควา้ขอ้มูล พบว่า งานวิจยัของ อุดม
ศกัด์ิ แนวจิตร (2544: บทคดัยอ่) เร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ต่อการจดั
สภาพแวดลอ้ม เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น พบว่า ผลการศึกษาดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิลาํเนาและความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ไม่มีผลแต่อยา่งใด ต่อความคาดหวงั และความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

5.5.3 สรุปผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว
ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ ความสาํคญัของปัจจยัผลกัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ ตอ้งการมาสัมผสัธรรมชาติ โดยเป็น
ประเด็นท่ีมีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อใช้เวลา
ร่วมกบัครอบครัว และ ตอ้งการผ่อนคลายความเครียดจากการทาํงาน ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Parasuraman (2004: 60) กล่าวว่า ความคาดหวงัเก่ียวกบัการบริการ ไดรั้บอิทธิพลมา
จาก 4 แหล่งสาํคญัสาํคญั คือ 1) ความตอ้งการส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเอง (Personal Needs) ซ่ึงจะ
แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้มของผูบ้ริโภคแต่ละคน ผูบ้ริโภคอาจจะ
คาดหวงัจากบริการชนิดเดียวกนัแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 2) การบอก
เล่าแบบปากต่อปาก เก่ียวกบัการบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บ (Word Of Mouth Communication) ทั้ง
ทางบวกและทางลบ 3) ประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภค (Past Experience) ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความ
คาดหวังของผู ้บ ริโภค  และ  4 )  การโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ ท่ี มี ต่อผู ้บ ริโภค  ( External 
Communication to Customer) ซ่ึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่างๆ มีบทบาทสาํคญัต่อการสร้าง
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริการท่ีจะไดรั้บ 
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ในส่วนของปัจจยัดึงดูด พบว่า ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงปัจจยัท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นความปลอดภยั โดยเป็นปัจจยัท่ีมี
ระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียว และปัจจยัดา้นท่ีพกั
แรม ในขณะเดียวกนั จากการคน้ควา้ขอ้มูลพบว่า งานวิจยัของ ธิดารัตน์ คีรี (2548: 54) เร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า นักท่องเท่ียวให้ระดับ
ความสาํคญัปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด ในดา้นความสวยงาม สงบ และเป็นธรรมชาติ 

เม่ือศึกษาถึงระดบัความสําคญัของปัจจยัดึงดูดในแต่ละดา้นเพื่อยืนยนัว่า ปัจจยัต่างๆ 
เหล่านั้นมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย 
จงัหวดัสุพรรณบุรี   ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   (Multiple   Regression)    ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยดึงดูดด้านแหล่งท่องเท่ียวและด้านท่ีพักแรม  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ คีรี (2548: 54) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหร้ะดบัความสาํคญัปัจจยัดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด ในดา้นความสวยงาม สงบ และเป็นธรรมชาติ 
 
5.6  ข้อเสนอแนะ 

5.6.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
1)  จากผลการวิจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยาน

แห่งชาติพุเตย ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัต่อการวางแผนการจดัการ
ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียว โดยการสาํรวจความพร้อมในดา้นต่างๆ ของอุทยาน เพื่อนาํมาวางแผนดา้นการพฒันา 
และดา้นการตลาดท่องเท่ียว รวมถึงสามารถกาํหนดกระบวนการในการดาํเนินงานในอนาคตได้
อยา่งเหมาะสม 

2)  จากผลการวิจยัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งชาติพุเตย ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสําคญัในเร่ืองของการ
พฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในการรองรับนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะปัจจยัสนบัสนุนและส่ิงอาํ 
นวยความสะดวก ไดแ้ก่ ท่ีพกัแรม ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ระบบไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท ์สถานรักษาพยาบาล เป็นตน้ ทั้งน้ีเป็นการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถ
รองรับนกัท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต  

นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสําคญัต่อผลกระทบดา้นบวกของเศรษฐกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินจากการท่องเท่ียว เช่น การนาํงานศิลปหตัถกรรมของคนในชุมชนทอ้งถ่ินมาจาํหน่าย
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เป็นของท่ีระลึก การจา้งงานคนในชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน 
อีกทั้งเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในขณะเดียวกนั ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัถึง
ผลกระทบดา้นลบ กล่าวคือ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได ้และการแก่งแยง่ผลประโยชน์
ภายในชุมชนทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดขอ้บงัคบัหรือมาตรการเพ่ือป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน
ในภายหลงั 

3)  จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญักบัการรักษา
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติพุเตยให้คงอยู่ไวไ้ดน้านท่ีสุด 
หรืออีกนัยหน่ึงคือ การให้ความสาํคญัต่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน กล่าวคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควร
คาํนึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว และคุณภาพของประสบการณ์จากการท่องเท่ียวและนนัทนาการ ใน
ขณะเดียวกนัตอ้งคาํนึงถึงความต่อเน่ืองย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความ
ต่อเน่ืองของทรัพยากรวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชน นอกจากน้ีควรคาํนึงถึงความสมดุลระหว่าง
ความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกบัความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน และขีดความสามารถ
รองรับของทรัพยากรท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม และความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ี
ส่วนรวมไดรั้บในปัจจุบนักบัประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บในอนาคต 

4)  เม่ือจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้
ความสาํคญัต่อผลกระทบดา้นลบของการท่องเท่ียวต่อสังคมและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ 
วฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวมีบทบาทในการรับวฒันธรรมใหม่    (Acculturate)    ของคนในทอ้งถ่ิน 
การเกิดภาวะตระหนกและสบัสนทางวฒันธรรม     (Culture     Shock)    การยอมรับพฤติกรรมและ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้น  (Demonstration   Effect)   การขดัแยง้ระหว่างคนทอ้งถ่ินกบัคนนอกพ้ืนท่ี 
การลดคุณค่าดั้งเดิมของงานศิลปหัตถกรรม และการทาํลายศิลปวตัถุของชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยการ
สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือชุมชนอ่ืนๆ 
ท่ีมีลกัษณะบางอยา่งใกลเ้คียงกนัมาร่วมกนัคิดเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทกัษะ การเรียนรู้
ระหวา่งกนัในการจดัการ การพฒันา และการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างฐาน
ความเขม้แข็งให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยกาํลงัของชุมชนเอง ซ่ึงหากพฒันาเครือข่ายให้เขม้แข็งข้ึน
เร่ือยๆ ชุมชนจะสามารถนาํประสบการณ์ต่างๆ จากเครือข่ายไปจดัการหรือพฒันาชุมชนสู่ความ
ยัง่ยนืต่อไปได ้

5.6.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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1)  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาตอ้งระมดัระวงัเร่ืองช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอย่าง เน่ืองจากการท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นการท่องเท่ียวเฉพาะฤดูกาล กล่าวคือ 
นักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวในช่วงฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนอาจมีนักท่องเท่ียวบางกลุ่ม ส่วนมากเป็น
กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา ซ่ึงมาจดักิจกรรมท่ีอุทยาน ในขณะท่ีช่วงฤดูฝน จะมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียว
ค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกับฤดูกาลอ่ืน ยกเวน้กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษต่อการ
ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงควรให้ความสาํคญัในการกาํหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการล่าชา้ในการเก็บรวบรวบขอ้มูล ซ่ึงอาจทาํให้ผูว้ิจยั
สรุปผลการวิจยัล่าชา้ออกไปได ้

2)  ในดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติพเุตย ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ 
ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติพุเตย เน่ืองจาก พบว่า 
อุทยานแห่งชาติพุเตย เพิ่งจะเร่ิมเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว จากการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
โทรทัศน์ และยงัไม่มีการศึกษาเร่ืองศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และด้านการรองรับ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงน่าจะเป็นปัญหาหลกัท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวได ้

3)  ในดา้นผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษา
เก่ียวกบัผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน เน่ืองจาก อุทยานแห่งชาติพุเตยเพิ่งจะเร่ิมเป็นท่ี
รู้จกัของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัสุพรรณบุรี ดงันั้น จาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ภายในอุทยานจะเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีแหล่งท่องเท่ียวบางแหล่งอยูใ่นเขตชุมชน ท่ีชาวบา้นซ่ึงเป็น
ชาวกะเหร่ียงอาศยัอยู ่และยงัไม่มีการศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว
และชุมชนชาวกะเหร่ียงท่ีอยูใ่นบริเวณแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะทาํใหส้ภาพความเป็นอยูข่องชุมชน
ชาวกะเหร่ียงเปล่ียนไป 
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แบบสอบถาม 
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาทองเท่ียว 

อุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุร ี
 

คําชี้แจง  
แบบสอบถามน้ีเปนสวนสําคัญของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํา
การวิจัยเร่ือง "ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเท่ียว
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี" ขอมูลและความคิดเห็นของทานตอแบบสอบถาม ผูวิจัย
จะนําไปวิเคราะหหาพฤติกรรมการทองเท่ียว และปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงจะมีประโยชนตอองคกร
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป  

ทานเปนผูท่ีมีความสําคัญตอการใหขอมูลซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้ ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอมูลของทานถือเปน
ส่ิงสําคัญท่ีจะจัดเก็บเปนความลับ 

ขอขอบพระคุณทานในความกรุณาและความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้เปน
อยางยิ่ง 

ดวงกมล  บุญทวีทรัพย 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาการจัดการการทองเท่ียว   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 

 

   แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเท่ียวและความคิดเห็นในการเดินทาง
ทองเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย  

ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางมาเท่ียวอุทยาน
แหงชาติพุเตย 

ตอนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวของกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางทองเท่ียว
อุทยานแหงชาติพุเตย 

 

แบบสอบถามหมายเลขท่ี   
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  (   )  หนาขอท่ีตรงกับคุณสมบัติของทาน 
1. เพศ 

 1) ชาย     2) หญิง 
2. อายุ 

 1) ต่ํากวา 20 ป    2) 20-24 ป    3) 25-34 ป  
  4) 35-44 ป    5) 45-54 ป    6) 55 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ 

 1) โสด   2) สมรส   3) หยา/หมาย/แยกกันอยู  
4. อาชีพ 

 1) นักวิชาชีพชั้นสูง เชน แพทย พยาบาล นักกฎหมาย อาจารย นักวิทยาศาสตร 
สถาปนิก วิศวกร นักบริหาร นักสังคมศาสตร เปนตน    

 2) เจาของกิจการ และ ผูจัดการ เชน ผูอํานวยการ เจาของธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดใหญ 
ผูจัดการบริษัท เปนตน 

 3) พนักงานบริษัท และพนักงานขาย เชน นักบัญชี เลขานุการ พนักงานธนาคาร 
ขาราชการ เปนตน 

 4) เกษตรกร เชน เจาของหรือผูจัดการไร/นา/สวน ชาวนา คนงานในไร/นา/สวน  
 5) อาชีพเกี่ยวกับงานฝมือ เชน ชางไฟฟา ชางไม พอครัว ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชาง

ปูน ชางประปา ชางกอสราง 
 6) ผูวางงาน เชน นักศึกษา แมบาน ผูรับเงินบํานาญ 

5. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ 
 1) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย    2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3) อนุปริญญา (ปวช., ปวส.หรือเทียบเทา)   4) ปริญญาตรี 
 5) ปริญญาโท หรือสูงกวา 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1) 10,000 บาท หรือตํ่ากวา  2) 10,001-15,000 บาท     
 3) 15,001-20,000 บาท  4) 20,001-25,000 บาท    
 5) 25,001 บาท ข้ึนไป   
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเท่ียวและความคิดเห็นในการเดินทางทองเท่ียว
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  (   )  หนาขอท่ีตรงกับพฤติกรรมการการเดินทางทองเท่ียวของทาน 
1. ทานเคยเดินทางมาเที่ยวอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี กี่คร้ัง 

 1) มาคร้ังแรก     2) มาเปนคร้ังท่ีสอง 
 3) มาเปนคร้ังท่ีสามหรือมากกวา  

2. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1) คนในครอบครัว     2) เพื่อน 
 3) หนังสือ นิตยสาร วารสารการทองเท่ียว   4) วิทย ุ 
 5) โทรทัศน       6) เว็บไซต 
 7) เจาหนาท่ีการทองเท่ียว    8) การประชาสัมพันธของ ททท. 
 9) การประชาสัมพันธของบริษัททัวร   10) โปสเตอร/แผนพับ 
 11) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............................     

3. ทานใชระยะเวลาในการมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี นานเพียงไร 
 1) ไปเชาเย็นกลับ     2) 2 วัน 1 คืน 
 3) 3 วัน 2 คืน     4) มากกวา 3 วัน 

4. ทานเดินทางมาเที่ยวอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี กับบุคคลกลุมใด 
 1) คนเดียว       2) ครอบครัว / ญาติ 
 3) เพื่อน / เพื่อนรวมงาน    4) บริษัทนําเท่ียว 
 5) บริษัทท่ีทํางาน      6) อ่ืนๆโปรดระบุ........................... 

 
5. ทานใชพาหนะใดในการเดินทางมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี              

 1) รถยนตสวนตัว      2) รถโดยสารประจําทาง / รถทัวร 
 3) รถตู / รถเชา      4) รถบริษัททัวร 
 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

6. ในการมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี คร้ังน้ี ทานพักท่ีใด 
 1) ไมพักคางคืน        2) ท่ีพักบริเวณรอบๆ อุทยานแหงชาติพุเตย 
 3) บานพักอุทยานแหงชาติพุเตย  4) เต็นทท่ีใหบริการ ณ จุดตางๆ ในอุทยาน 
 5) บานญาติ / เพื่อน    6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 
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7. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใหทานเดินทางมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ตัวทานเอง     2) พอแม  
 3) สามี หรือ ภรรยา     4) เพื่อน    
 5) บุตร      6) บริษัทจัดนําเท่ียว  
 7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

8. ส่ิงอํานวยความสะดวกใดที่ทานคิดวาควรจัดใหมีในแหลงทองเท่ียว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1) ท่ีจอดรถ / ลานจอดรถ    2) ปายบอกทาง 
 3) ปายส่ือความหมายใหความรูในจุดตางๆ  4) ศูนยจําหนายของท่ีระลึก 

  5) ศูนยบริการขอมูลนักทองเท่ียว   6) ถังขยะ / จุดกําจัดของเสีย 
  7) จุดบริการแวะพักสําหรับนักทองเท่ียว  8) หองน้ํา / หองสุขา  
  9) บริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ   10) ตูโทรศัพทสาธารณะ 
  11) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 
9. ในการมาเท่ียวอุทยานครั้งนี้ ทานไดไปแหลงทองเท่ียวใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ปาสนสองใบ    2) น้ําตกตะเพินคล่ีนอย 
 3) น้ําตกพุกระทิง    4) ถํ้านาคี หมีนอย หอยระยา และผาใหญ 
 5) น้ําตกตาดใหญ    6) ผาใหญ 
 7) น้ําตกตะเพินคล่ีใหญ   8) ยอดเขาเทวดา 
 9) ถํ้าตะเพินทอง    10) ถํ้าตะเพินเงิน 
 11) ถํ้าตะเพินเพชร    12) ศาลเลาดาร    

 
 
10. ในการมาเยือนคร้ังนี้ ทานประกอบกิจกรรมนันทนาการใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) เดินปาศึกษาธรรมชาติ    2) ปกนิก   
 3) ถายรูป       4) ตั้งแคมปพักแรม 
 5) ดูนก / สองนก     6) เลนน้ําตก/ไตน้ําตก 
 7) พักผอนในบรรยากาศที่สงบ   8) เที่ยวถํ้า 
 9) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 
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11. ทานใชงบประมาณเทาไรในระหวางท่ีมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี  
(รวมคาอาหาร คาท่ีพัก คาเดินทาง และอ่ืนๆ) 

 1) ต่ํากวา 1,500 บาท     2) 1,501 – 2,000 บาท 
 3) 2,001 – 2,500 บาท    4) มากกวา 2,500 บาท 

12. ทานพบเห็นปญหาหรืออุปสรรคในการมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี หรือไม 
 1) ไมพบปญหา  
 2) พบปญหา (โปรดระบุ) .................................................................  

13. แหลงทองเท่ียวแหงนี้ เปนจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทางทองเที่ยวคร้ังนี้ของทาน
หรือไม 

 1) ใช   
 2) ไมใช (โปรดระบุจุดหมายปลายทางหลัก) ................................................................. 

14. หากมีโอกาส ทานจะกลับมาเยือนอุทยานแหงชาติพุเตยแหงนี้อีกหรือไม 
 1) กลับมา   
 2) ไมกลับมา เพราะ (โปรดระบุเหตุผล) .................................................................  

15. ในการมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย ส่ิงใดท่ีทานพึงพอใจและประทับใจมากท่ีสุด และอยากให
อุทยานมีการพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไร 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุ
เตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

คําช้ีแจง: แบบสอบถามตอไปนี้เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึง
พอใจในการเดินทางทองเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 ตอนท่ี 3.1 ขอมูลเกี่ยวของกับปจจัยผลักในการเดินทางมาเท่ียวของนักทองเท่ียว “อะไร
เปนเหตุผลท่ีทําใหทานอยากเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  (   )  ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความสําคัญของเหตุผลท่ีทําให
ทานอยากเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยยึดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ 

5 =  มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 
4 = มีความสําคัญอยูในระดับมาก 
3 =  มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
2 =  มีความสําคัญอยูในระดับนอย 
1 =  มีความสําคัญอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

เหตุผลท่ีทําใหทานอยากเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับความสําคัญของเหตุผลท่ีทําใหทานอยาก
เดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัด

สุพรรณบุรี 

  สําคัญ 
 มากท่ีสุด 

(5) 

สําคัญ 
มาก 
(4) 

สําคัญ 
ปานกลาง 

(3) 

สําคัญ 
นอย 
(2) 

สําคัญ 
นอยท่ีสุด 

(1) 

1.  ตองการผอนคลายความเครียดจากการ
ทํางาน 

     

2.  ตองการหลีกหนีความวุนวายจากสังคม
เมือง 

     

3.  ตองการทองเท่ียวเพื่อความสนุกสนาน
บันเทิง (การกนิอาหาร ดื่มสุรา เลนดนตรี) 
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เหตุผลท่ีทําใหทานอยากเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับความสําคัญของเหตุผลท่ีทําใหทานอยาก
เดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัด

สุพรรณบุรี 

  สําคัญ 
 มากท่ีสุด 

(5) 

สําคัญ 
มาก 
(4) 

สําคัญ 
ปานกลาง 

(3) 

สําคัญ 
นอย 
(2) 

สําคัญ 
นอยท่ีสุด 

(1) 

4.  ตองการทํากิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีใน
อุทยานแหงชาติพุเตย 

     

5.  ตองการเหน็ส่ิงแปลกใหมท่ีไมมีโอกาส
เห็นในชีวิตประจําวัน 

     

6.  ตองการทองเท่ียวเพื่อใชเวลารวมกับ
ครอบครัว 

     

7.  ตองการทองเท่ียวเพื่อหาประสบการณ
ทางการทองเท่ียว เชน ศึกษาธรรมชาติ 
การเรียนรูส่ิงใหม 

     

8.  ตองการมาเท่ียวแบบคางคืนและพกั
บานพักของอุทยานแหงชาติ และไดทํา
กิจกรรม เชน ออกกําลังกาย เพื่อการผจญ
ภัย 

     

9.  ตองการมาเท่ียวคางคืนโดยพักแบบกาง
เต็นท 

     

10.  ตองการมาสัมผัสธรรมชาติในอุทยาน
แหงชาติพเุตย 

     

11.  ความภาคภูมิใจที่มาเท่ียวยังสถานท่ีท่ีคน
กลาวขวัญถึง ไดช่ือวาไมนอยหนาผูอ่ืน 
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ตอนท่ี 3.2 ขอมูลเกี่ยวของกับปจจัยดึงดูดในการเดินทางมาเที่ยวของนักทองเท่ียว “อะไรเปนส่ิง
ดึงดูดใจท่ีทําใหทานเดินทางมาเที่ยวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  (   )  ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความสําคัญของส่ิงดึงดูดใจท่ีทํา
ใหทานเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยยึดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ 

5 =  มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 
4 = มีความสําคัญอยูในระดับมาก 
3 =  มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
2 =  มีความสําคัญอยูในระดับนอย 
1 =  มีความสําคัญอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ส่ิงดงึดดูใจท่ีทําใหทานอยากเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับความสําคัญของส่ิงดึงดูดใจท่ีทําใหทาน
อยากเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

  สําคัญ 
 มากท่ีสุด 

(5) 

สําคัญ
มาก 
(4) 

สําคัญ 
ปานกลาง 

(3) 

สําคัญ 
นอย 
(2) 

สําคัญ 
นอยท่ีสุด 

(1) 

1.  ดานแหลงทองเที่ยว 
1.1  ความสวยงามของแหลงทองเท่ียว 

     

1.2  ความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว      

1.3  ความเปนธรรมชาติของแหลงทองเท่ียว      

1.4  ความสะอาดของแหลงทองเท่ียว      

1.5  ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีทองเท่ียว      

2.  ดานท่ีพักแรม 
2.1  ความเพียงพอของบานพัก / ลานกาง

เต็นท 
     

2.2  ความเหมาะสมของราคาคาบริการ
บานพัก / ท่ีพักเต็นท 
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ส่ิงดงึดดูใจท่ีทําใหทานอยากเดินทางมาเท่ียวท่ี
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

(ตอ) 

ระดับความสําคัญของส่ิงดึงดูดใจท่ีทําใหทาน
อยากเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติพุเตย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

  สําคัญ 
 มากท่ีสุด 

(5) 

สําคัญ
มาก 
(4) 

สําคัญ 
ปานกลาง 

(3) 

สําคัญ 
นอย 
(2) 

สําคัญ 
นอยท่ีสุด 

(1) 

3.  ดานความปลอดภัย 
3.1  ความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียวและ 

  ท่ีพัก 
     

4.  ดานการคมนาคม 
4.1  ความสะดวกในการเดินทาง 

     

5.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
5.1  ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความ

สะดวกภายในอุทยาน 
     

 
ส่ิงดึงดูดใจอ่ืนๆ ท่ีทําใหทานอยากเดินทางมาอุทยานแหงชาติพุเตย 
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ตอนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวของกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางทองเท่ียวอุทยาน
แหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

คําช้ีแจง: แบบสอบถามตอไปนี้เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับความคาดหวังและความพึง
พอใจในการเดินทางทองเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี “อะไรเปนส่ิงท่ีทําใหทาน
คาดหวังและพึงพอใจเม่ือมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี” 

 

ตารางดานซายมือของทาน : โปรดใสเคร่ืองหมาย  (   )  ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับ
ความคาดหวังในส่ิงท่ีทําใหทานต้ังความคาดหวังไวกอนท่ีจะมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยยึดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ 

5 =  มีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด 
4 = มีความคาดหวังอยูในระดับมาก 
3 =  มีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 
2 =  มีความคาดหวังอยูในระดับนอย 
1 =  มีความคาดหวังอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
ตารางดานขวามือของทาน : โปรดใสเคร่ืองหมาย  (   )  ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับ

ความพึงพอใจในส่ิงท่ีทําใหทานมีความพึงพอใจเม่ือมาเท่ียวอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยยึดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ 

5 =  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
4 = มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
3 =  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
2 =  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
1 =  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด  
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ระดับความคาดหวัง 
กอน มาอุทยานแหงชาติ

พุเตย 
ส่ิงท่ีทานคาดหวัง และพึงพอใจ เม่ือมาเท่ียว
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับความพงึพอใจท่ีมี
ตออุทยานแหงชาติพุเตย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

     
1.  ความสวยงาม  ความสมบูรณและความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติใน
อุทยานแหงชาติพุเตย 

     

     
2.   มีความโดดเดนภายในอุทยานแตกตางจาก

อุทยานแหงอ่ืนๆ ในเขตภาคกลางและ 
  ภาคตะวันตก 

     

     3.  ไดพักผอนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดช่ืน      

     
4.  ประสบการณการทองเที่ยวท่ีไดรับเม่ือมา

เท่ียวท่ีอุทยาน 
     

     5.  กิจกรรมการทองเท่ียวภายในอุทยาน      

     
6.  ไดรับความรูจากปายส่ือความหมายตาม

แหลงทองเท่ียวภายในอุทยาน 
     

     

7.  อุทยานเก็บอัตราคาบริการตางๆ ในราคาท่ี
เหมาะสม เชน คาบริการบานพัก คาเชา
เต็นท คาบริการสถานที่กางเต็นท คาบริการ
เคร่ืองนอนและอุปกรณสนาม เปนตน  

     

     
8.  สภาพแวดลอมท่ีบริเวณบานพักและลานกาง

เต็นท 
     

     
9.  ความสะดวกของเสนทางในการเดินชม

ศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน 
     

     

10.  ความสะอาดภายในอุทยาน เชน ความ
สะอาดภายในแหลงทองเท่ียว ความสะอาด
ของบานพักและลานกางเต็นท ความสะอาด
ของหองน้ํา เปนตน 
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ระดับความคาดหวัง 
กอน มาอุทยานแหงชาติ

พุเตย 
ส่ิงท่ีทานคาดหวัง และพึงพอใจ เม่ือมาเท่ียว
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับความพงึพอใจท่ีมี
ตออุทยานแหงชาติพุเตย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

     
11.  อุทยานมีหองน้ํา ลานจอดรถ และถังขยะ

อยางเพียงพอ 
     

     
12.  มีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในอุทยาน  

เชน รานขายของท่ีระลึก  รานอาหาร ตู
โทรศัพทสาธารณะ และลานจอดรถ เปนตน 

     

     
13.  การรักษาความปลอดภัยของเจาหนาท่ี

อุทยาน 
     

     
14.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเปนมิตร / มี

ความเปนกันเอง 
     

     
15.  เจาหนาท่ีสามารถใหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

อุทยานได 
     

     
16.  อุทยานมีความพรอมในการใหบริการ

ขอมูล เชน มีแผนพับ หรือมีหนังสือขอมูล
ท่ัวไปของอุทยานแหงชาติแจก 

     

 
ขอขอบพระคณุท่ีกรุณาสละเวลา และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวดวงกมล  บุญทวีทรัพย 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2553  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) 

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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