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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย ด๎านอายุ ด๎าน
รายได๎ ด๎านภูมิลําเนา และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ได๎แกํ ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ 
และด๎านลักษณะทางกายภาพ ที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย กลุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปยังสวน
สัตว๑สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้ง จํานวน 195 ตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ซึ่ง
ประกอบด๎วย 3 สํวน คือ สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบสอบถาม 
ประกอบด๎วย อายุ รายได๎ตํอเดือน ภูมิลําเนา และพฤติกรรมการทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
สํวนที่ 2 ข๎อมูลปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาด 7 ด๎าน ที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยโดยมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิดที่แบํงเป็น 5 ระดับมาตรวัด 
และสํวนที่ 3 ข๎อมูลทางด๎านการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยมีลักษณะ
เป็นคําถามปลายปิดที่แบํงเป็น 5 ระดับมาตรวัด สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําแจกแจง
ความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห๑คําความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุ ด๎านรายได๎ ด๎านภูมิลําเนา ที่แตกตํางกัน สํงผล
ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ไมํแตกตํางกัน ในขณะ
ที่ ปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทยมี 3 ด๎าน คือ ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ 
 
ค าส าคัญ: สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย, นักท่องเที่ยวชาวไทย, การตัดสินใจ 

 



 

Charoenruen, Y.  Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry Management, 
February 2021, Graduate School, Bangkok University. 
Factors Influencing Thai Tourists’ Decision-Making on Travelling to Sukhothai Airport 
Zoo (90 pp.) 
Advisor: Nonthawan Songserm, Ph.D. 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study individual factors that include age, revenue, 

hometown and marketing mix (7Ps), namely product, price, place, promotion, 
people, process and physical evidence, which affect decision-making whether to visit 
Sukhothai Airport Zoo among Thais. The research subjects include 195 samples of 
Thais who at least once went to Sukhothai Airport Zoo. The research is conducted 
using a questionnaire, consisting of 3 sections, developed from literature review. The 
first section involves individual factors of the respondents including age, monthly 
revenue hometown and traveling behaviors in Sukhothai Airport Zoo. The second 
section involves the data of the marketing mix (7Ps) that affects decision-making to 
make trips to Sukhothai Airport Zoo using open-ended questions with 5-point Likert 
scale. The third section involves the data on decisions to make trip to Sukhothai 
Airport Zoo using open-ended questions with 5-point Likert scale. Analytical statistics 
include frequency distribution, percentage, average, standard deviation, One-way 
ANOVA and multiple linear regressions. 
 The findings reveal that individual factors, namely age, revenue, hometown, 
which are not the same do have different impacts on decision-making to visit 
Sukhothai Airport Zoo while 3 marketing mix factors that have impacts on decision-
making to visit Sukhothai Airport Zoo are price, promotion and physical evidence. 
 
Keywords: Sukhothai Airport Zoo, Thai Tourists, Decision 
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 การศึกษาค๎นคว๎าอิสระเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
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ผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งได๎ให๎ความรู๎ ชี้แนะแนวทางการศึกษาวิจัย ตรวจทานและแก๎ไขข๎อบกพรํองในงาน และ
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ผลการวิจัย 
 รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย๑ทุกทํานในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและ
การทํองเที่ยว ที่ได๎อบรมความรู๎ให๎แกํข๎าพเจ๎าเป็นอยํางดี ตลอดระยะชํวงเวลาที่ข๎าพเจ๎าได๎ศึกษาเลํา
เรียน รวมถึงเจ๎าหน๎าที่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ชํวยอํานวยความสะดวกชํวยเหลือ
ในแตํละด๎านอยํางครบถ๎วน 
 สุดท๎ายนี้ ข๎าพเจ๎าขอกราบขอบพระคุณบุคคลสําคัญ ซึ่งเป็นผู๎อยูํเบื้องหลังแหํงความสําเร็จ
ในครั้งนี้ และที่เป็นผู๎ผลักดันให๎เดินไปในทางที่ดีของชีวิต คํอยให๎กําลังใจ สํงเสริม และสนับสนุนทุก
อยํางเป็นอยํางดี รวมถึงคุณพํอ คุณแมํ เพื่อนรวมชั้นเรียน โดยเฉพาะเอิงและน๎องแบงค๑ท่ีคํอยให๎
คําปรึกษาและเป็นกําลังใจให๎ตลอดมา ซึ่งล๎วนมีสํวนที่ทําให๎การค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้สําเร็จได๎ตามที่
ตั้งใจไว๎ด๎วยดี 
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แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตํอการ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา ธุรกิจการทํองเที่ยวในประเทศถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว
สูง รวมไปถึงการสร๎างรายได๎ให๎กับธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการทํองเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสําคัญตํอระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยธุรกิจการที่องเที่ยวสามารถสร๎างรายได๎เป็นจํานวนมหาศาล แตํอยํางไร
ก็ตามจากข๎อมูลทางสถิต ิพบวํา ตั้งแตํปี พ.ศ. 2558–2562 (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2564) 
แม๎ประเทศไทยสามารถสร๎างรายได๎จากนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติได๎เพ่ิมข้ึน แตํอัตราการเติบโตของ
จํานวนนักทํองเที่ยวและรายได๎ตํอปีกลับลดลง ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1.1 อัตราการเติบโตของ
นักทํองเที่ยวและรายได๎จากการทํองเที่ยว ปี พ.ศ. 2558–2563 
 
ตารางที่ 1.1: อัตราการเติบโตของนักทํองเที่ยวและรายได๎จากการทํองเที่ยว ปี พ.ศ. 2558–2563 
 

ปี พ.ศ. จํานวนนักทํองเที่ยว 
(ล๎านคน) 

อัตราการเติบโต 
(ร๎อยละ) 

รายได๎ 
(ล๎านบาท) 

อัตราการเติบโต 
(ร๎อยละ) 

2563 6.70 -83 332,013.00 -82.83 

2562 39.73 4.06 1,933,368.00 3.05 
2561 38.18 7.28 1,876,136.00 2.46 

2560 35.59 9.41 1,831,105.00 12.10 

2559 32.53 8.87 1,633,497.00 12.88 
2558 29.88 20.44 1,447,158.00 13.58 

 
ที่มา: กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา. (2564). สถิตินักท่องเที่ยว. สืบค๎นจาก 

https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411.  
 
 ทั้งนี้ ข๎อมูลจากศูนย๑การวิจัยด๎านตลาดการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2562) 
พบวํา มีปัจจัยสําคัญท่ีทําให๎การเติบโตของการทํองเที่ยวระหวํางประเทศลดลง ไมํวําจะเป็นภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยความตึงเครียดทางการค๎าและการเมืองระหวํางประเทศ รวมทั้งแนวโน๎มการ
แขํงขันทางการทํองเที่ยวที่รุนแรงมากขึ้น ความผันผวนเหลํานี้ ล๎วนบั่นทอนบรรยากาศในการเดินทาง
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ระหวํางประเทศ แม๎กระนั้น หลายประเทศยังคงพยายามผลักดันภาคการทํองเที่ยวเพื่อให๎เกิดการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยหันมาให๎ความสําคัญและสํงเสริมการทํองเที่ยวภายในประเทศมากข้ึน 
ทั้งนี้เพ่ือทดแทนรายได๎ที่สูญหายไป เชํนเดียวกันไทยที่ได๎ปรับนโยบายโดยการเจาะกลุํมนักทํองเที่ยว
ภายในประเทศ รวมทั้งมีการปรับกลยุทธ๑ที่ชํวยสนับสนุนให๎เกิดการเดินทางทํองเที่ยวในประเทศมาก
ขึน้ ไมํวําจะเป็น การกระจายนักทํองเที่ยวสูํจังหวัดทํองเที่ยวรอง การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่
เชื่อมโยงกับศักยภาพของพื้นที่ และการสํงเสริมภาคธุรกิจที่เก่ียวข๎องพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวและ
บริการมีความหลากหลาย เพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการใช๎จํายซึ่งจะสํงผลตํอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ  
 จากสถานการณ๑ข๎างต๎น จะเห็นได๎วําหลายหนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
กับการทํองเที่ยวได๎พยายามเรํงพัฒนาและฟ้ืนฟูรูปแบบการทํองเที่ยว และกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน
ระหวํางการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของนักทํองเที่ยวในแตํละกลุํม โดยกรมการ
ทํองเที่ยว (2550) ได๎ทําโครงการเก็บรวบรวมข๎อมูลพฤติกรรมการเดินทางทํองเที่ยวของชาวไทยอยําง
เป็นระบบในทุก ๆ ปี เพื่อนําข๎อมูลไปใช๎ประกอบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ สนับสนุนการดําเนินงาน
ด๎านกลยุทธ๑สําหรับตลาดทํองเที่ยวชาวไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถสํงเสริมตลาดการ
ทํองเที่ยวให๎บรรลุเปูาหมายทั้งด๎านรายได๎ การสร๎างความเข๎มแข็ง และความยั่งยืนทางการทํองเที่ยว
ของประเทศ ผลสํารวจพบวําวัตถุประสงค๑ในการเดินทางทํองเที่ยวเพ่ือการพักผํอนหยํอนใจ (ร๎อยละ 
36.25) มาเป็นลําดับหนึ่ง ลําดับที่สอง คือ การทํองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลชีวิต (ร๎อยละ 13.90) ลําดับที่
สาม คือ การทํองเที่ยวเพ่ือสร๎างความทรงจําและประสบการณ๑ชีวิต (ร๎อยละ 11.98) และลําดับที่สี่การ
ทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎ เปิดโลกทัศน๑ (ร๎อยละ 8.44) (ศูนย๑การวิจัยด๎านตลาดการทํองเที่ยว การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2563) จากข๎อมูลของกรมการทํองเที่ยว (2564) แสดงให๎เห็นวํา แหลํง
ทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎ภายในประเทศมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันมีจํานวนมากถึง 4,940 แหลํง 
ประกอบด๎วย ความรู๎ทางประวัติศาสตร๑ 1,209 แหลํง วัฒนธรรม 2,174 แหลํง เชิงเกษตรกรรม 258 
แหลํง นันทนาการ 1,161 แหลํง และศิลปะวิทยาการ 138 แหลํง (กรมการทํองเที่ยว, 2550; 2564) 
หากดูจากข๎อมูลด๎านรายได๎ พบวํา ธุรกิจสวนสัตว๑ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวเพื่อนันทนาการที่สามารถ
สร๎างรายได๎ได๎สูงสุด โดยในปี พ.ศ. 2561 พบวํา ซาฟารีเวิลด๑ สวนเสือศรีราชา ชลบุรี สวนสัตว๑พาต๎า 
ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชียน เวิลด๑ ฟาร๑มจระเข๎ และสวนสัตว๑สมุทรปราการ มีรายได๎รวมกันถึง 1,996.2 
ล๎านบาท จากข๎อมูลดังกลําว สํงผลตํอการตัดสินใจของนักลงทุนในการพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ 
(“จํานวนแหลํงทํองเที่ยว ในฐานข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว”, 2562)  
 สุโขทัยเป็นหนึ่งในจังหวัดทํองเที่ยวรองที่มีศักยภาพด๎านพ้ืนที่และสิ่งดึงดูดใจทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร๑วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่สามารถพัฒนาเป็นแหลํงเรียนรู๎ ไมํวําจะเป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร๑สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร๑ศรีสัชนาลัยที่ได๎ขึ้นทะเบียนจากองค๑การศึกษา 
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วิทยาศาสตร๑ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (UNESCO) ให๎เป็นมรดกโลกทางด๎านวัฒนธรรม และ
มีแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักทํองเที่ยวให๎ความสนใจ (กรมสํงเสริมวัฒนธรรม, ม.ป.ป.) เชํน 
ศูนย๑ศึกษาและอนุรักษ๑เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) พิพิธภัณฑ๑เครื่องสังคโลก พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ
รามคําแหง ศูนย๑การเรียนรู๎และทอผ๎าตีนจกบ๎านหาดเสี้ยว ศูนย๑บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ตําบลเมืองเกํา รวมทั้งแหลํงการเรียนรู๎ทางการเกษตร เชํน โครงการเกษตรอินทรีย๑สนามบินสุโขทัย 
ชุมชนนาเชิงคีรีเขาหลวง ศูนย๑เรียนรู๎ต๎นแบบการทําไรํนาแบบผสมผสานบ๎านจําก๎อง จากผลการ
วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมการทํองเที่ยวตามแผนพัฒนาการทํองเที่ยวจังหวัด พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2564 
(การทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย, 2560) พบวํา สุโขทัยยังมีข๎อจํากัดด๎านการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวและกิจกรรมใหมํ ๆ ที่สามารถเป็นทางเลือกให๎แกํนักทํองเที่ยว โดยเฉพาะแหลํงทํองเที่ยว
เพ่ือนันทนาการ (Recreation Attraction) การทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยจึงได๎กําหนด
ยุทธศาสตร๑ในการสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํ ทีจ่ะสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมตํอเนื่องในแตํ
ละจังหวัด แตํละกลุํมจังหวัด ระหวํางจังหวัด และระหวํางกลุํมจังหวัด ซึ่งหนึ่งในแหลํงทํองเที่ยวแหํง
ใหมํและถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือนันทนาการที่เป็นแหลํงเรียนรู๎คือ “สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย” 
(Sukhothai Airport Zoo) ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนสัตว๑เปิดของเอกชนที่ตั้งอยูํในบริเวณพ้ืนที่ของ
สนามบินสุโขทัย จัดตั้งและดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถือได๎วําเป็นสวนสัตว๑แหํงแรก
และแหํงเดียวของจังหวัดสุโขทัย (วรรณรวี ทองเชื้อ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 2 กุมภาพันธ๑ 2564) มี
จุดมุํงหมายในการเป็นแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือการพักผํอนและการเรียนรู๎ โดยสร๎างความนําสนใจด๎วยการ
จัดแสดงสัตว๑หายากที่มาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก เชํน ออสเตรเลีย แอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย 
อีกท้ังมีการออกแบบเส๎นทางการทํองเที่ยวให๎เชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวอ่ืน ๆ ภายในจังหวัด เชํน 
โครงการเกษตรอินทรีย๑ ศาสนสถานพระเจ๎าทันใจ และร๎านอาหารเพื่อสุขภาพครัวสุโข ถือเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกให๎แกํนักทํองเที่ยว และเป็นการพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวภายในจังหวัดให๎มีความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ที่กําหนดโดยการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
นโยบายการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวของรัฐ และพฤติกรรมการทํองเที่ยวของผู๎บริโภคในปัจจุบัน  
 จากข๎อมูลข๎างต๎น แม๎สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยจะมีความพร๎อมและศักยภาพ แตํการดําเนิน
กิจการสวนสัตว๑จะประสบความสําเร็จได๎นั้นต๎องอาศัยสํวนประสมทางการตลาด 7Ps ตามกรอบของ
ธุรกิจทํองเที่ยว (ธันยวัฒน๑ จิตะยโศธร, 2558) อันประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ได๎แกํ 
รูปแบบของกิจกรรมภายในสวนสัตว๑ ด๎านราคา (Price) ได๎แกํ การมีราคาท่ีเหมาะสมและคุ๎มคําตํอการ
ใช๎บริการ ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ได๎แกํ การเข๎าถึงการซื้อสินค๎าและบริการของสวน
สัตว๑ที่ได๎งํายและสะดวกสบาย ด๎านสํงเสริมการตลาด (Promotion) ได๎แกํ การมีชํองทางที่
หลากหลายในการประชาสัมพันธ๑ให๎นักทํองเที่ยวรับรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว๑ ด๎านบุคลากร (People) 
ได๎แกํ การมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตํอการจัดการสวนสัตว๑ ด๎าน
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กระบวนการ (Process) ได๎แกํ การให๎บริการที่เป็นระบบและมีข้ันตอนที่ชัดเจน และด๎านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ได๎แกํ การมีภูมิทัศน๑ที่สวยงาม การมีสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่
ดี ซึ่งปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดเหลํานี้ถือเป็นตัวแปรสําคัญท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางของ
นักทํองเที่ยว อีกท้ังยังเป็นปัจจัยที่ใช๎ในการวิเคราะห๑เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจ
ทํองเที่ยวในด๎านตําง ๆ ให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางครอบคลุม 
อันจะนําไปสูํการยกระดับมาตรฐานของสถานที่และสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว
อยํางได๎อยํางสูงสุด (เขมกร จินตานนท๑, กนกวรรณ แสนเมือง และกาญจนา พันธุ๑เอ่ียม, 2553) 
  แตํอยํางไรก็ตาม เนื่องจากสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นมาใหมํ 
ยังไมํมีข๎อมูลที่แสดงให๎เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑แหํงนี้ ดังนั้น 
ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
อันเป็นหลักการพื้นฐานที่มักนํามาใช๎ในการหาแนวทางเพ่ือตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว
กลุํมเปูาหมายวําปัจจัยด๎านใดสํงผลตํอการตัดสินใจ ทั้งนี้เพ่ือให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถนําผล
การศึกษาท่ีได๎ไปประกอบเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวของสวนสัตว๑ตํอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนบุคคล (ประกอบด๎วย ด๎านอายุ ด๎านรายได๎ ด๎าน
ภูมิภาค และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 7Ps (ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านกิจกรรมสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ ที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยว
ชาวไทย 
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 1.3.2 ขอบเขตด๎านตัวแปร 
  1.3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ปัจจัยสํวนบุคคล (ประกอบด๎วย อายุ รายได๎ ภูมิภาค) และ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (ประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านชํอง
ทางการจัดจําหนําย ปัจจัยด๎านสํงเสริมการตลาด ปัจจัยด๎านบุคลากร ปัจจัยด๎านกระบวนการ และ
ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ) 
  1.3.2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 1.3.3 ขอบเขตด๎านกลุํมตัวอยําง 
 กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปยังสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้ง 
 1.3.4 ขอบเขตด๎านเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามและทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลในระหวําง
วันที่ 1 สิงหาคม 2564–31 ตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 
1.4 ค าถามของงานวิจัย 
 1.4.1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทยอยํางไร 
 1.4.2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดแตํละปัจจัยสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทยอยํางไร 
 1.4.3 การตัดสินใจในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทยอยูํ
ในระดับใด 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 เพ่ือให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในหนํวยงานของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยนําผลการศึกษาที่
ได๎ไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรังปรุงการให๎บริการของสวนสัตว๑ในด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็น
ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎าน
กระบวนการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ 
 1.5.2 เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนนําข๎อมูลจากงานวิจัยนี้ไปวางแผนในการ
พัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการด๎านธุรกิจทํองเที่ยวเชิงนันทนาการ 
 1.5.3 เพ่ือให๎นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับหัวข๎องานวิจัยนี้สามารถนํา
ข๎อมูลไปประยุกต๑หรือทําการศึกษาตํอยอดและปรังปรุงวิจัยให๎ดียิ่งขึ้น 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา 
 1.6.1 สวนสัตว๑สนามบิน (Airport Zoo) หมายถึง สวนสัตว๑ที่มีพ้ืนที่ตั้งอยูํในบริเวณทํา
อากาศยานสุโขทัย ในงานวิจัยนี้คือ “สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย” ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่ผู๎วิจัยเลือกมาเป็น
กรณีศึกษาในงานวิจัย 
 1.6.2 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการใครํควรกํอนการ
ตัดสินใจที่จะเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากหลายทางเลือกที่มีในขณะนั้น ด๎วยการใช๎ปัจจัย
ประกอบการพิจารณากํอนเกิดการตัดสินใจตามมา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสูํเปูาหมายที่วางไว๎ 
 1.6.3 ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factor) หมายถึง คุณลักษณะสํวนตัวของกลุํมตัวอยําง 
ประกอบด๎วย อายุ รายได๎ ภูมิภาค  
 1.6.4 นักทํองเที่ยวชาวไทย (Thai Tourist) หมายถึง บุคคลหรือกลุํมบุคคลทีถ่ิ่นฐานอาศัย
อยูํในประเทศไทย และออกเดินทางจากที่พํานักของตนเองมายังสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย เพ่ือ
วัตถุประสงค๑ทางการทํองเที่ยว 
 1.6.5 สํวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง รูปแบบกลยุทธ๑ที่นํามาใช๎ในทาง
การตลาดอยํางหนึ่ง โดยการนําข๎อมูลจากการวิจัยการตลาดมาวิเคราะห๑ความต๎องการของผู๎บริโภค 
และนําความต๎องการนั้นไปพัฒนาหรือสร๎างผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคที่เป็น
เปูาหมาย 
  P1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) หมายถึง สินค๎าหรือบริการ ที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภค ซึ่งผู๎ประกอบการจะเป็นผู๎เสนอขายให๎แกํผู๎บริโภค เชํน ข๎อมูล สินค๎า และ 
บริการ เป็นต๎น 
  P2 ปัจจัยด๎านราคา (Price) หมายถึง ความคุ๎มคําหรือคุณคําของผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎บริโภคจะ
ออกมาในรูปของราคาสินค๎าหรือบริการ ซึ่งผู๎บริโภคจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา (Value) ของสินค๎า
และบริการที่ตนได๎รับ กับราคา (Price) ที่ตนได๎จํายไป 
  P3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) หมายถึง ชํองทางในการจัดจําหนําย
และนําเสนอบริการ 
  P4 ปัจจัยด๎านสํงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตํอสื่อสารกับ
กลุํมเปูาหมายโดยมีวัตถุประสงค๑ท่ีแจ๎งขําวสารหรือชักจูงให๎เกิดทัศนคติท่ีดีตํอสถานที่ทํองเที่ยว 
  P5 ปัจจัยด๎านบุคคลากร (People) หมายถึง พนักงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการ
ให๎บริการ ซึ่งต๎องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให๎สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับ
ผู๎ใช๎บริการได๎อยํางแตกตําง 
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  P6 ปัจจัยด๎านกระบวนการในการดําเนินงาน (Process) หมายถึง ขั้นตอน ระเบียบ
วิธีการ การดําเนินงาน กิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติในด๎านการบริการที่นําเสนอสินค๎าและบริการ
ให๎กับผู๎บริโภคได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว 
  P7 ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพให๎บริโภคประทับใจ เชํน การจัดตกแตํงสถานที่ ลักษณะหีบหํอผลิตภัณฑ๑  
เป็นต๎น 
 



 

บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้
เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได๎ไปใช๎เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และสํงเสริมองค๑ประกอบด๎าน
ตําง ๆ ของพ้ืนที่ให๎นักเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ดังรายละเอียดตามหัวข๎อตํอไปนี้  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทํองเที่ยว 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของนักทํองเที่ยว 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสวนสัตว๑ 
 2.5 ข๎อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 2.6 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 2.7 สมมติฐานงานวิจัย 
 2.8 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยซึ่งเกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการทํองเที่ยวหรือนักทํองเที่ยวโดยตรง ดังนั้น จึงได๎
ทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว ดังปรากฏรายละเอียด
ตํอไปนี้ 
 2.1.1 คําจํากัดความของพฤติกรรมนักทํองเที่ยว 
 ชวัลนุช อุทยาน (2551 อ๎างใน อุมาพร บุญเพชรแก๎ว, 2562) กลําวถึงพฤติกรรม
นักทํองเที่ยววํา หมายถึง การกระทําทุกอยํางของนักทํองเที่ยว ทั้งการกระทําท่ีรู๎ตัวและไมํรู๎ตัว บุคคล
อ่ืนสังเกตการกระทําได๎หรือไมํก็ตาม เพ่ือตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ๑ท่ีแตกตํางกัน โดย
พฤติกรรมภายนอกคือ สิ่งที่ผู๎อ่ืนสัมผัสได๎ด๎วยประสาทสัมผัส สํวนพฤติกรรมภายใน คือ ความรู๎สึกนึก
คิดภายในที่สามารถกําหนดพฤติกรรมภายนอกได๎  
 ปนัสยา สิระรุํงโรจน๑กนก (2559) ให๎คําจํากัดความพฤติกรรมนักทํองเที่ยวไว๎วํา การกระทํา 
สิ่งที่แสดงออกมาทางความคิด ความรู๎สึก ที่ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าทางการทํองเที่ยว เชํน ขนาดผู๎รํวม
เดินทาง ลักษณะการเดินทาง รูปแบบการทํองเที่ยว 
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 สุรางคนา แก๎วตา (2557) ให๎ความหมายของพฤติกรรมนักทํองเที่ยววํา หมายถึง การ
ตัดสินใจของนักทํองเที่ยววําเขาจะซื้อสินค๎าและการบริการอะไรบ๎าง ทําไมถึงซ้ือ ซื้อเมื่อไหรํ ซื้อที่ไหน 
ซื้อบํอยแคํไหน และประเมินผลอยํางไร ผู๎ประกอบการต๎องปรับปรุงการบริการเพ่ือให๎นักทํองเที่ยว
พอใจ จนเกิดการเลือกซื้อหรือบริโภคซ้ําตามมา 
 วีรพร รอดทัศนา (2559) ได๎อธิบายพฤติกรรมนักทํองเที่ยวไว๎วํา หมายถึง สิ่งที่นักทํองเที่ยว
แสดงออกในหลากหลายรูปแบบ แตกตํางกันออกไปในแตํละบุคคล ซึ่งทําให๎เปูาหมายของการ
ทํองเที่ยวมีความแตกตํางกัน จนสํงผลให๎ระดับความพึงพอใจ ระดับความชื่นชอบในสถานที่ทํองเที่ยว
แหํงเดียวกัน ของแตํละบุคคลไมํเทํากัน 
 กลําวโดยสรุปได๎วํา พฤติกรรมนักทํองเที่ยว หมายถึง การกระทําทุกอยํางของนักทํองเที่ยวที่
แสดงออกมาตํอสิ่งที่เก่ียวข๎องกับกิจกรรมการทํองเที่ยว ซึ่งจะแตกตํางกันตามความชอบหรืออุปนิสัย
ของแตํละบุคคล ผลลัพธ๑ที่ได๎ก็ยํอมแตกตํางกัน 
 2.1.2 การวิเคราะห๑พฤติกรรมนักทํองเที่ยว  
 Kotler (2000 อ๎างใน ชัยณรงค๑ พิพิธวีรนันท๑, 2559) ได๎กลําววํา พฤติกรรมผู๎บริโภคเป็น
กระบวนการหรือพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการ ซึ่งมีสิ่งเร๎าในด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็น
บุคลิก ลักษณะนิสัย ความรัก ความชอบ ซึ่งนําไปสูํการตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการอยํางใดอยํางหนึ่ง  
เชํนเดียวกันกับเดินทางของนักทํองเที่ยว (หวาง โจวหยิง, 2560) กลําววํา ผู๎ที่เก่ียวข๎องจําเป็นต๎อง
ทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวแตํละคนเพื่อนํา
ผลที่ได๎ไปวิเคราะห๑พฤติกรรมที่นําไปสูํการตัดสินใจซื้อทั้งกระบวนการ โดยสามารถใช๎การตั้งคําถาม 7 
ข๎อ ตามหลักวิเคราะห๑ 6Ws และ 1H (ตารางท่ี 2.1) ได๎แกํ Who, What, Where, When, Why และ 
How เพ่ือค๎นหาคําตอบ 7 ประการ ได๎แกํ Objective, Objects, Occupants, Organization, 
Occasions, Outlets และ Operation ดังรายละเอียด ตํอไปนี้ 
  1) ใครอยูํในตลาดเปูาหมาย (Who constitutes the market?) เป็นการตั้งคําถาม
เพ่ือให๎ทราบถึงลักษณะของกลุํมเปูาหมาย (Occupants) วํากลุํมเปูาหมายของธุรกิจอยูํในกลุํมใด เชํน 
กลุํมครอบครัว กลุํมวัยรุํน หรือ กลุํมเด็ก เป็นต๎น  
  2) ใครมีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นการตั้ง
คําถามเพ่ือให๎ทราบถึงกลุํมคนที่มีอิทธิพลหรือบทบาทในการทําให๎เกิดการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 
(Organization)  
  3) ผู๎บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นการตั้งคําถามเพ่ือให๎
ทราบถึงความต๎องการของผู๎บริโภควําต๎องการสินค๎าหรือบริการอะไร (Object)  
  4) ผู๎บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) เป็นการตั้งคําถามเพ่ือให๎
ทราบถึงชํองทางจัดจําหนํายที่ผู๎บริโภคเข๎าไปเลือกซ้ือสินค๎าหรือบริการ (Outlets) 
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  5) ผู๎บริโภคซื้อเมื่อไร (When does the market buy?) เป็นการตั้งคําถามเพ่ือให๎
ทราบถึง ชํวงเวลา หรือเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่ผู๎บริโภคทําการซื้อสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ (Occasions) 
  6) ทําไมผู๎บริโภคจึงซื้อ (Why does the customer buy?) เป็นการตั้งคําถามเพ่ือให๎
ทราบถึงวัตถุประสงค๑ของการซื้อสินค๎าหรือบริการ (Objectives)  
  7) ผู๎บริโภคซื้ออยํางไร (How does the market buy?) เป็นการตั้งคําถามเพ่ือให๎
ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภควํามีขั้นตอนอยํางไรบ๎าง (Operations)  
 
ตารางที่ 2.1: วิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภค 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบตามหลัก (7 Os) 

1. ใครคือผู๎ที่อยูํในเปูาหมายทางการตลาด 
(Who constitutes the market?) 

ลักษณะของกลุํมเปูาหมาย (Occupants) 

2. ใครเป็นผู๎ที่มีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อ 
(Who participates in the buying?) 

กลุํมคนที่มีอิทธิพลในการโน๎มน๎าวผู๎บริโภคให๎เกิด
การตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการ 
(Organization) 

3. ผู๎บริโภคต๎องการที่จะซื้ออะไร  
(What does the consumer buy?)  

สินค๎าเปูาหมายทีผู่๎บริโภคต๎องการหรือบริการ
อะไรที่ผู๎บริโภคมองหาในขณะนั้น (Object) 

4. ผู๎บริโภคซื้อที่ไหน  
(Where does the market buy?) 

ชํองทางที่ผู๎บริโภคเข๎าไปเลือกซื้อสินค๎าหรือ
บริการ (Outlets) 

5. ผู๎บริโภคซื้อเมื่อไร  
(When does the market buy?) 

ชํวงเวลาหรือโอกาสที่ผู๎บริโภคเลือกซื้อสินค๎าหรือ
บริการ (Occasions) 

6. ทําไมผู๎บริโภคจึงซื้อ  
(Why does the customer buy?) 

วัตถุประสงค๑ของการซื้อสินค๎าหรือบริการ 
(Objectives) 

7. ผู๎บริโภคซื้ออยํางไร  
(How does the market buy?) 

กระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภค 
(Operations) 

 
ที่มา: Kotler, P. (2000). Marketing management (The Millennium ed.). New Jersey: 

Prentic - Hall. 
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 จากหลักการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคผํานการตั้งคําถาม 6Ws และ 1H ดังกลําวข๎างต๎น
ทําให๎เห็นถึงพฤติกรรมที่นําไปสูํกระบวนการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยนํา
หลักการ 6Ws และ 1H มาวิเคราะห๑เพ่ือให๎เข๎าใจถึงพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทย วําทําไมจึง
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยและมีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลสํงผลตํอพฤติกรรม 
 2.1.3 แบบจําลองพฤติกรรมนักทํองเที่ยว 
 ในการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวนั้น จําเป็นต๎องทําความเข๎าใจถึงปัจจัยที่มา
ข๎อกําหนดทีท่ําให๎เกิดการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจเดินทางของนักทํองเที่ยวแตํละคน โดย Kotler 
(2009) ได๎อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎วยแบบจําลองพฤติกรรมผู๎บริโภค (Stimulus – 
Response Model) หรือ S-R Model (ตารางที่ 2.2) ด๎วยการจําลองพฤติกรรมผู๎บริโภคเพ่ือแสดงให๎
เห็นวํา พฤติกรรมของผู๎บริโภคมีเหตุจูงใจที่ทําให๎ผู๎บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค๎า มีจุดเริ่มต๎นจากสิ่ง
กระตุ๎นที่ทําให๎เกิดความต๎องการ เมื่อมีสิ่งกระตุ๎นผํานเข๎ามาความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภค ก็จะ
เปรียบเสมือนกลํองดํา ซึ่งมีผลตํอการตอบสนองและการตัดสินใจของผู๎บริโภค  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน๑, 2550) 
 
ตารางที่ 2.2: แบบจําลองพฤติกรรมผู๎บริโภค (A Model of Consumer Behavior) 
 

 
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 2.2 (ตํอ): แบบจําลองพฤติกรรมผู๎บริโภค (A Model of Consumer Behavior) 
 

 

 
 
ที่มา: Kotler, P.  (2009).  Marketing, an introduction (9th ed.).  New Jersey: Pearson 

Prentice Hall. 
 
 จากตารางที่ 2.2 กลําวได๎วํา โมเดลพฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นระบบที่เกิดข้ึนจากสิ่งเร๎าหรือสิ่ง
กระตุ๎น (Stimulus) ทําให๎เกิดความต๎องการ (Need) ในความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ซื้อ และมีอิทธิพลทําให๎
เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจของผู๎ซื้อ (Buyer’s Purchase 
Decision) ตามรายละเอียด ดังนี้ (อดุลย๑ จาตุรงคกุล, 2543) 
  1) สิ่งกระตุ๎น คือ สิ่งจูงใจที่ทําให๎เกิดการซื้อสินค๎าหรือบริการซึ่งอาจเกิดได๎ทั้งจาก
ภายในและภายนอก ผู๎ประกอบการควรให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก โดยสิ่งกระตุ๎นสามารถแบํงได๎เป็น 
2 ประเภท (วีระวัฒน๑ เลิศประสิทธิ์ธนา, 2556) 
   - สิ่งกระตุ๎นทางการตลาด คือ สิ่งกระตุ๎นที่สามารถควบคุมได๎ เป็นสิ่งกระตุ๎นที่
เกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดประกอบด๎วย 
    - สิ่งกระตุ๎นด๎านผลิตภัณฑ๑ เชํน ลักษณะของสถานที่ทํองเที่ยวที่มีความเป็น
เอกลักษณ๑ของสถานที่ มีบรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัย ซึ่งจะชํวยดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเกิดความ
ต๎องการเดินทางมาทํองเที่ยวมากขึ้น 
    - สิ่งกระตุ๎นด๎านราคา เชํน คําเข๎าชม คําใช๎จํายในการเดินทาง คําที่พักอาศัย 
โดยสิ่งกระตุ๎นด๎านราคาควรมีความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ๑และลักษณะของกลุํมเปูาหมาย  
    - สิ่งกระตุ๎นด๎านการจัดชํองทางการจัดจําหนําย เชํน การเพ่ิมชํองทางในการซื้อ
บัตรเข๎าชม มีชํองทางผํานสื่อสังคมออนไลน๑ที่หลากหลาย มีแอพพลิเคชั่นในการจัดจําหนําย เพ่ือให๎
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เกิดความสะดวกสบายแกํผู๎บริโภคเม่ือต๎องการสืบค๎นข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยวซึ่งถือวําเป็นการ
กระตุ๎นความต๎องการให๎เกิดการซื้อได๎ 
    - สิ่งกระตุ๎นด๎านการสํงเสริมการตลาด เชํน การสร๎างชํองทางที่หลากหลายผําน
สื่อสังคมออนไลน๑ มีการประชาสัมพันธ๑อยํางสม่ําเสมอผํานสื่อในท๎องที รวมทั้งมีการลดคําเข๎าชม และ
สร๎างความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยว ซึ่งสามารถกระตุ๎มความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคได๎ 
   - สิ่งกระตุ๎นอื่น ๆ คือ สิ่งที่กระตุ๎นความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีอยูํภายนอกองค๑การ
ซึ่งบริษัทควบคุมไมํได๎ สิ่งกระตุ๎นเหลํานี้ ได๎แกํ 
    - สิ่งกระตุ๎นทางเศรษฐกิจ คือ รายได๎ของผู๎บริโภค 
    - สิ่งกระตุ๎นทางเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีตําง ๆ ที่กําลังพัฒนาขึ้น 
    - สิ่งกระตุ๎นทางกฎหมายและการเมือง คือ กฎหมายการเพิ่มหรือลดภาษี 
    - สิ่งกระตุ๎นวัฒนธรรม คือ ประเพณีไทยในเทศกาลตําง ๆ 
  2) ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภค เปรียบเสมือนกลํองดํา โดยนักการตลาดไมํสามารถ
รับรู๎ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภคได๎ เนื่องจากเป็นความรู๎สึกที่อยูํภายในและยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เข๎ามา
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ (อดุลย๑ จาตุรงคกุล, 2543) 
   - ลักษณะของผู๎ซื้อ ลักษณะของผู๎บริโภคท่ีได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยตําง ๆ คือปัจจัย
ด๎านสังคม ด๎านวัฒนธรรม ปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยด๎านจิตวิทยา  
   - กระบวนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ คือการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค เริ่มจากการค๎นหา
ข๎อมูล การรับรู๎ความต๎องการ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ซึ่งทําให๎เกิดพฤติกรรมขึ้นใน
ภายหลัง ซึ่งในบริบทของการทํองเที่ยวกระบวนการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวก็จะมีลักษณะที่
คล๎ายกัน คือ การค๎นคว๎าข๎อมูล การรับรู๎ความต๎องการของตน การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจ
เดินทาง ซึ่งทําให๎เกิดพฤติกรรมการทํองเที่ยวตํอมานั่นเอง 
  3) การตอบสนองของผู๎บริโภค คือ การตัดสินใจซื้อซึ่งประเมินจากประเด็นตําง ๆ 
เหลํานี้  
   - การเลือกผลิตภัณฑ๑ เชํน การเลือกชนิดสถานที่ทํองเที่ยว ไมํวําจะเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวธรรมชาติ หรือแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงแหลํงทํองเที่ยวเชิงนันทนาการ 
   - การเลือกตราสินค๎า เชํน การเลือกสถานที่ทํองเที่ยวเชิงนันทนาการชนิดสวนสัตว๑ 
เชํน สยามโอเชี่ยนเวิร๑ล สวนสตัว๑เชียงใหมํ สวนสัตว๑เปิดเขาเขียว ซาฟารีพาร๑ค เป็นต๎น 
   - การเลือกผู๎ขาย เชํน การเลือกซ้ือบัตรเข๎าชมของนักทํองเที่ยวผํานชํองทางตําง ๆ 
เชํน ซื้อจากพนักงานขาย ซื้อผํานระบบออนไลน๑ ซื้อผํานแอปพลิเคชั่น เป็นต๎น 
   - การเลือกเวลาในการซื้อ เชํน ชํวงเวลาในการเดินทางของนักทํองเที่ยวในชํวง
วันหยุด ชํวงวันธรรมดา หรือ ชํวงเทศกาล เป็นต๎น 
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   - การเลือกปริมาณการซื้อ เชํน การเลือกซื้อบัตรเข๎าชมสวนสัตว๑ตามจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว ตามจํานวนของผู๎ที่สนใจ 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําพฤติกรรมของผู๎บริโภคหรือนักทํองเที่ยว เริ่มจากสิ่ง
กระตุ๎น ทั้งภายในและภายนอกรํางกาย สําหรับการวิจัยครั้งนี้ให๎ความสําคัญกับสิ่งกระตุ๎นภายนอกคือ 
สํวนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ๎นที่ทําให๎นักทํองเที่ยวเกิดความต๎องการในการตัดสินใจ
เดินทางมาทํองเที่ยวยังสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
 การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต๎องเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การตัดสินใจซื้อของนักทํองเที่ยว ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาและรวบรวบข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อตาม
รายละเอียด ดังตํอไปนี้ 
 2.2.1 คําจํากัดความของการตัดสินใจซื้อ  
 นัฐชัย เฮงไพจิตร (2561) ได๎อธิบายความหมายของการตัดสินใจซื้อไว๎วํา การตัดสินใจซื้อ
เป็นกระบวนการเลือกเส๎นทางใดเส๎นทางหนึ่งเพ่ือให๎ได๎มาในสิ่งที่ต๎องการ ซึ่งเป็นการตัดสินใจสํวนตัว
ของผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าและบริการที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง 
 รัตนา โพธิวรรณ๑ (2562) กลําววํา การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่ต๎องการ
จากตัวเลือกที่หลากหลายด๎วยการนํามาพิจารณาไตรํตรองด๎วยหลักการและเหตุผล แล๎วตัดสินใจเลือก
สิ่งที่ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค๑มากท่ีสุด 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2556 อ๎างใน อรุณศรี ตันอรชร, 2557) ให๎ความหมายของการตัดสินใจซื้อ
ไว๎วํา การตัดสินใจซื้อคือกระบวนการเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตําง ๆ ที่มีอยูํ โดย
ผู๎บริโภคจะเลือกซื้อสินค๎าและบริการจากข๎อมูล ข๎อจํากัดของสถานการณ๑ในขณะนั้น 
 อรอนงค๑ สวัสดิ์บุรี (2555 อ๎างใน นัฏฐิกานต๑ อัศวมงคลพันธุ๑, 2559) ได๎อธิบายการตัดสินใจ
ซื้อไว๎วําคือการกําหนดขั้นตอนการตัดสินใจตั้งแตํขั้นตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท๎ายโดยใช๎หลักเหตุผล
และกฎเกณฑ๑ในการตัดสินใจอยํางเป็นระบบ  
 ชุติมา นุตยะสกุล และประสพชัย พสุนันท๑ (2559) ได๎ให๎คําจํากัดความของคําวํา การ
ตัดสินใจของนักทํองเที่ยวเป็นกระบวนการที่นักทํองเที่ยวจะตัดสินใจวําจะเลือกเดินทางไปที่ใด โดยมี
ปัจจัยคือ ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวแหลํงทํองเที่ยว สังคมและกลุํมทางสังคม กลยุทธ๑ทางการตลาดของแหลํง
ทํองเที่ยวนั้น และทัศคติของนักทํองเที่ยวเอง 
 จากคําจํากัดความที่หลากหลายจากนักวิชาการสามารถสรุปได๎วํา การตัดสินใจซื้อของ
นักทํองเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่นักทํองเที่ยวเลือกซ้ือบริการหรือเดินทางทํองเที่ยวจากการ
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ประเมินทางเลือกตําง ๆ โดยพิจารณาตัวเลือกเหลํานั้นผํานปัจจัยทางด๎านข๎อมูล ความต๎องการและ
ทัศนคติสํวนบุคคล รวมถึงตัวกระตุ๎นทางการตลาด 
 2.2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทํองเที่ยว 
 การศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวจําเป็นต๎องทําความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการใน
การตัดสินใจซึ่งอยูํภายในจิตใจของนักทํองเที่ยวแตํละคนทั้งกํอนและหลังเดินทาง ทั้งนี้นักวิจัยสํวน
ใหญํได๎ใช๎กระบวนการตัดสินใจวิเคราะห๑รํวมกับรูปแบบพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่ปรากฏ โดย
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง ตามรายละเอียดดังนี้ 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 อ๎างใน วันคํา ประเสริฐศักดิ์, 2555) กลําววํา อุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคในการตัดสินใจทํองเที่ยว เพ่ือให๎สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของนักทํองเที่ยวให๎ได๎รับความพึงพอใจได๎มากท่ีสุด ซึ่งพฤติกรรมดังกลําวถือเป็น
กระบวนการอยํางหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของนักทํองเที่ยวที่มีข้ันตอนสําคัญอยูํ 9 ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสํงเสริมการตลาดทํองเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นกระบวนการ
แจ๎งข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยวให๎แกํกลุํมเปูาหมายผํานสื่อตําง ๆ เชํน นิตยสาร 
หนังสือพิมพ๑ อินเทอร๑เน็ต หรือผํานองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว เชํน บริษัทนําเที่ยว บริษัทสาย
การบิน กระทรวงการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย เป็นต๎น โดยข๎อมูลที่สื่อสารมักเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับ
แหลํงทํองเที่ยว วัฒนธรรม สภาพอากาศ ความปลอดภัยตําง ๆ 
  ขั้นตอนที่ 2 ความต๎องการทํองเที่ยว (Need) เป็นกระบวนการที่กลุํมเปูาหมายรับรู๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับการทํองเที่ยวและเกิดความต๎องการทํองเที่ยวขึ้นภายในจิตใจ ทั้งนี้ความต๎องการ
ทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวแตํละคนมีเหตุปัจจัยที่แตกตํางกันออกไป 
  ขั้นตอนที่ 3 สิ่งจูงใจสําหรับนักทํองเที่ยว (Motivation) เป็นกระบวนการรับรู๎ปัจจัย
กระตุ๎นที่กํอให๎เกิดความต๎องการออกไปทํองเที่ยวซึ่งประกอบด๎วยปัจจัย 2 ประการ คือ ปัจจัยผลักดัน 
(Push Factor) เป็นปัจจัยที่กระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน และ 
ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) เป็นปัจจัยที่ดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎ออกเดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยว 
โดยสามารถแบํงสิ่งจูงใจออกมาได๎ 4 ประเภท คือ 
   1) สิ่งจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) คือ แรงกระตุ๎นที่เกิดจากความ
ต๎องการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจ เชํน การอาบน้ําแรํ การทําสปา การรํวมเลํนกีฬา เป็นต๎น 
   2) สิ่งจูงใจทางด๎านวัฒนธรรม (Culture Motivation) คือ แรงกระตุ๎นจากความ
ต๎องการเรียนรู๎ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยูํของประเทศที่ไมํเคยรู๎จักมากํอน 
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   3) สิ่งจูงใจทางด๎านสํวนตัว (Personal Motivation) คือ แรงกระตุ๎นจากธุระเฉพาะ
บุคคล เชํน การเดินทางไปทําบุญ การเดินทางไปเยี่ยมญาติ การเดินทางเพ่ือรํวมพิธีกรรมทางศาสนา 
เป็นต๎น 
   4) สิ่งจูงใจด๎านสถานภาพและชื่อเสียง (Prestige and status Motivation) คือ 
แรงกระตุ๎นที่เกิดจากความต๎องการพัฒนาตนเองให๎มีสถานะที่ดีข้ึน เชํน การเดินทางไปศึกษาตํอ
ตํางประเทศ การอบรม การเข๎ารํวมประชุม เป็นต๎น 
  ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจของนักทํองเที่ยว (Decision Making) เป็นกระบวนการที่
สํงผลตํอการทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก เพราะเมื่อบุคคลได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับการทํองเที่ยวและเกิดความ
ต๎องการขึ้น ประกอบกับการได๎รับการกระตุ๎นจากสิ่งจูงใจกระท่ังเกิดเป็นภาพลักษณ๑ของการทํองเที่ยว 
(Tourist Image) ขึ้นมาในจิตใจ ภาพลักษณ๑ดังกลําวนี้เองที่เป็นสํวนสําคัญซึ่งนักทํองเที่ยวจะใช๎
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทํองเที่ยว โดยภาพลักษณ๑ท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นได๎ทั้งทางบวก
และทางลบ เชํน ในประเทศที่พัฒนาแล๎วจะมีภาพลักษณ๑ทางบวกในด๎านความปลอดภัยแตํมี
ภาพลักษณ๑ด๎านลบเรื่องคําครองชีพที่สูง ในขณะที่ประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีภาพลักษณ๑ทางบวกด๎าน
คําครองชีพที่ต่ํา แตํจะมีภาพลักษณ๑ทางลบในด๎านความปลอดภัย เป็นต๎น 
  ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนคําใช๎จํายทางการทํองเที่ยว (Planning for Expenditure) 
เป็นกระบวนการที่เก่ียวข๎องกับการวางแผนเรื่องคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตลอดเส๎นทาง โดยการ
เดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจะต๎องมีคําใช๎จํายที่ต๎องคํานึงถึง เชํน คําพาหนะ คําโรงแรม คํา
ประกันการเดินทาง เป็นต๎น โดยกํอนเดินทางแตํละครั้งนักทํองเที่ยวจะต๎องวางแผนเตรียมเงินไว๎กํอน
การเดินทางจริง 
  ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เป็นกระบวนการกํอนที่จะ
ไปและเตรียมคําใช๎จํายไว๎แล๎ว ในขั้นตอนนี้นักทํองเที่ยวจะต๎องเตรียมตัวในเรื่องการจองและยืนยัน
เรื่องตําง ๆ เชํน การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม และการทําหนังสือเดินทาง เป็นต๎น อีกท้ังรวม
ไปถึงการเตรียมกระเป๋าเสื้อผ๎า การแลกเงิน การทําประกันสุขภาพ และเรื่องสํวนตัวตําง ๆ ของ
นักทํองเที่ยวด๎วย 
  ขั้นตอนที่ 7 การออกเดินทางทํองเที่ยว (Travel) เป็นกระบวนการที่นักทํองเที่ยวออก
เดินทางจากบ๎านจนกระทั่งทํองเที่ยวเสร็จและเดินทางกลับ ซึ่งระหวํางการเดินทางจะมีการ
ประเมินผลการทํองเที่ยวจากสิ่งที่ได๎รับเป็นระยะ ตั้งแตํยานพาหนะที่ใช๎ สภาพแวดล๎อมของแหลํง
ทํองเที่ยว ที่พัก ร๎านอาหาร รวมถึงการบริการที่ได๎รับเพื่อประเมินวําตนพึงพอใจหรือไมํ ซึ่งจะสํงผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวในครั้งตํอไป รวมทั้งพฤติกรรมการบอกตํอบุคคลอ่ืนอีกด๎วย 
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  ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการเดินทาง (Evaluation) เป็นกระบวนการที่นักทํองเที่ยว
ประเมินผลการเดินทางจากประสบการณ๑ที่ได๎รับจากสภาพแวดล๎อม การบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวก การบริการที่ได๎รับ ซึ่งผลที่ได๎แบํงออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
   1) มีความพึงพอใจ เป็นประสบการณ๑ทางบวก (Positive) ที่ผู๎เดินทางได๎รับจากการ
สัมผัสสภาพแวดล๎อมที่ดี ได๎รับความสะดวกสบายจากการเดินทางทํองเที่ยวในครั้งนั้น ทําให๎ผลการ
ประเมินที่ออกมาเป็นไปในทางที่ดี เกิดความรู๎สึกพึงพอใจขึ้นมา 
   2) ไมํมีความพึงพอใจ เป็นประสบการณ๑ทางลบ (Negative) ที่ผู๎เดินทางได๎รับจาก
การสัมผัสสภาพแวดล๎อมที่ไมํดี ไมํได๎รับความสะดวกสบายจากการเดินทางทํองเที่ยว จนสํงผลให๎ผล
การประเมินที่ออกมาเป็นไปในทางที่ไมํดี เกิดความรู๎สึกไมํพึงพอใจขึ้นมา 
  ขั้นตอนที่ 9 ทัศนคตขิองนักทํองเที่ยว เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการได๎รับ
ประสบการณ๑ในการทํองเที่ยว หากมีความรู๎สึกพึงพอใจก็จะสํงผลให๎นักทํองเที่ยวมีทัศนคติที่ดีและ
ต๎องการกลับมาทํองเที่ยวในสถานที่เดิมซ้ําได๎ในอนาคต 
 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทํองเที่ยว 9 ขั้นตอนจะเห็นได๎วํากํอนการ
ตัดสินใจเดินทางมาของนักทํองเที่ยวมักมีปัจจัยตําง ๆ มาเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการตัดสินใจ ไมํวําจะ
เป็น การสํงเสริมการตลาดทํองเที่ยว (Tourism Promotion) ความต๎องการทํองเที่ยว (Need) และ
สิ่งจูงใจสําหรับนักทํองเที่ยว (Motivation) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาวําปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดแตํละตัวมีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมายังสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาว
ไทยหรือไมํ ทั้งนี้ เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และสํงเสริมองค๑ประกอบ
ตําง ๆ ของสถานประกอบการซึ่งจะนําไปสูํการยกระดับความพึงพอใจให๎กับนักทํองเที่ยวตํอไป 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวํา โดยทั่วไปธุรกิจทํองเที่ยวจะประสบความสําเร็จได๎นั้นต๎อง
อาศัยปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ในขณะที่นักทํองเที่ยวเองมักจะใช๎ปัจจัยนี้มาเป็นเกณฑ๑ในการ
พิจารณาและตัดสินใจเลือกเดินทางไปใช๎ยังแหลํงทํองเที่ยว ดังนั้นจะเห็นได๎วํานักวิจัยสํวนใหญํมัก
นําเอาองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดมาประยุกต๑ใช๎ในการวิเคราะห๑ เชํนเดียวกับงานวิจัยนี้ 
ซึ่งได๎ทําการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง ตามรายละเอียดตํอไปนี้  
 2.3.1 คําจํากัดความของสํวนประสมทางการตลาดทํองเที่ยว 
 Kotler (2000 อ๎างใน ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์, 2555) อธิบายวํา สํวนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได๎ ใช๎เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกํลูกค๎าท่ีเป็น
กลุํมเปูาหมาย 
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 นิติพล ภูตะโชติ (2558 อ๎างใน จิตตวุฒิ รัตตกุล, 2559) ได๎ให๎ความหมายของสํวนประสม
ทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่องค๑กรนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในด๎านตําง ๆ จน
นําไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎ในการดําเนินธุรกิจด๎วยการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า 
 ปาณิศรา สิริเอกศาสตร๑ (2556) ให๎นิยามของสํวนประสมทางการตลาดไว๎วําเป็นเครื่องมือ
หรือปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได๎ และภายในองค๑กรต๎องใช๎รํวมกันเพ่ือให๎สินค๎าและการ
บริการสามารถตอบสนองและสร๎างความพึงพอใจแกํกลุํมลูกค๎าเปูาหมายได๎จนเขาเกิดความต๎องการ
สินค๎าและบริการของตน 
 ละเอียด ศิลาน๎อย และสุภาวดี สุทธิรักษ๑ (2558) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด
ทํองเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมายังสถานที่หนึ่ง ๆ ของนักทํองเที่ยว ดังนั้น 
ในการดําเนินธุรกิจผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องควบคุมปัจจัยเหลํานั้นให๎สามารถตอบสนองตํอความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยวกลุํมเปูาหมาย ซึ่งท๎ายที่สุดจะนําไปสูํการได๎รับผลกําไรตามต๎องการจากความ
พึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ให๎คําจํากัดความไว๎วํา สํวนประสมทางการตลาดทํองเที่ยว 
หมายถึง ความพยายามของผู๎ประกอบการที่วิเคราะห๑ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับทรัพยากรการทํองเที่ยว
รวมถึงการบริการทํองเที่ยวที่สามารถปรับปรุงและเสนอขายให๎แกํนักทํองเที่ยวแตํละกลุํม โดยปัจจัย
เหลํานั้นสามารถจูงใจให๎นักทํองเที่ยวเกิดความต๎องการเดินทางเข๎ามายังแหลํงทํองเที่ยวและเกิดความ
พอใจในสินค๎าและบริการที่ได๎รับ  
 จากคําจํากัดความที่หลากหลายจากนักวิชาการสามารถสรุปได๎วํา สํวนประสมการตลาด
ทํองเที่ยวคือ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได๎ซึ่งผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวจําเป็นต๎องจัดการให๎ปัจจัย
เหลํานั้นให๎สอดคล๎องตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยวกลุํมเปูาหมายเพื่อทําให๎เกิดความพึงพอใจ
จนกระท่ังเกิดความต๎องการในการเดินทางมายังแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งเกิดความประทับใจขณะเข๎าใช๎
บริการ  
 2.3.2 สํวนประสมทางการตลาดทํองเที่ยว  
  2.3.2.1 สํวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
  สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได๎ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลํานี้ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึง
พอใจให๎แกํกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย สํวนประสมการตลาด ประกอบด๎วยทุกสิ่งทุกอยํางที่กิจการใช๎เพ่ือให๎มี
อิทธิพลโน๎มน๎าวความต๎องการผลิตภัณฑ๑ของกิจการ สํวนประสมการตลาดแบํงออกเป็นกลุํมได๎ 4 กลุํม 
ดังที่รู๎จักกันวําคือ “4Ps” อันได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ (Product) ราคา (Price) ชํองทางการจัดจําหนําย 
(Place) และการสํงเสริมการขาย (Promotion) โดยมีราละเอียด ดังนี้ (Kotler, 2009)  
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   P1: ผลิตภัณฑ๑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูํตลาดเพ่ือตอบสนองตํอความ
ต๎องการของของผู๎บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วยสิ่งที่สัมผัสได๎และสัมผัสไมํได๎ เชํน บรรจุภัณฑ๑ สี 
ราคา คุณภาพ ตราสินค๎า บริการและชื่อเสียงของผู๎ขายหรือองค๑กรธุรกิจ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ๑อาจจะเป็น
สินค๎า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด โดยผลิตภัณฑ๑ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมํมีตัวตนก็
ได๎ ผลิตภัณฑ๑ต๎องมีอรรถประโยชน๑  มีคุณคํา ในสายตาของลูกค๎า จึงจะมีผลทําให๎ผลิตภัณฑ๑สามารถ
ขายได๎ ในบริบทการทํองเที่ยวผลิตภัณฑ๑คือสถานที่ทํองเที่ยว ทั้งนี้ผู๎ดําเนินธุรกิจหรือองค๑กรที่
เกี่ยวข๎องจําเป็นต๎องสร๎างความแตกตําง และเสนอคุณคําของสถานที่ทํองเที่ยวนั้น ๆ เพื่อให๎เกิดการ
ตระหนักรู๎ในคณุคําของสถานที่ดังกลําวและเกิดการตัดสินใจเข๎าใช๎บริการ หรือเดินทางไปทํองเที่ยว 
   P2: ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ต๎องจํายเพ่ือให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑หรือบริการ 
โดยผู๎บริโภคจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคําท่ีตนได๎รับและราคาของสินค๎าหรือบริการ ดังนั้นเมื่อ
ผู๎บริโภคตระหนักรู๎ถึงคุณคํามากกวําราคาผู๎บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นในการกําหนดราคา
ผู๎ประกอบการหรือองค๑กรที่เก่ียวข๎องต๎องคํานึงถึงคุณคําที่ผู๎บริโภคจะได๎รับเปรียบเทียบกับราคาขาย
ของสินค๎าหรือบริการนั่นเอง ในบริบทของการทํองเที่ยวราคาคือ ราคาของคําเข๎าชม คําใช๎จํายในการ
เดินทาง รวมถึงคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกทํองเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่ง ๆ หาก
นักทํองเที่ยวตระหนักรู๎ถึงคุณคําท่ีจะได๎รับจากสถานที่ทํองเที่ยวนั้น ยํอมทําให๎นักทํองเที่ยวตัดสินใจ
เดินทางไปยังสถานนี่แหํงนั้นนั่นเอง 
   P3: ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) หมายถึง โครงสร๎างของชํองทางซึ่ง
ประกอบด๎วยสถาบันและกิจกรรมใช๎เพ่ือเสนอขายสินค๎าหรือบริการ นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึง
สถานที่ตั้งของสถานบริหารหรือสถานที่ทํองเที่ยว ซึ่งควรมีความเหมาะสมและสอดคล๎องตํอความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมาย อีกท้ังต๎องคํานึงถึงความสะดวกของลูกค๎าในการมารับบริการหรือเดินทาง
ทํองเที่ยวมายังสถานประกอบการหรือสถานที่ทํองเที่ยวนั้น 
   P4: การสํงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารเพื่อสร๎างความพอใจ
ตํอตราสินค๎าหรือบริการ หรือความคิด หรือตํอบุคคล โดยใช๎จูงใจให๎เกิดความต๎องการหรือเพ่ือให๎
ข๎อมลูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑หรือบริการนั้น ๆ โดยเชื่อวําการสื่อสารซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการสํงเสริม
การตลาดนั้นมีอิทธิพลตํอความรู๎สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ นอกจากนี้การสํงเสริมการตลาด
ยังรวมถึงการติดตํอสื่อสารเกี่ยวกับข๎อมูลระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อเพ่ือสร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 
โดยเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารมีหลายประการ องค๑การอาจเลือกใช๎หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต๎อง
ใช๎หลักการเลือกใช๎เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing 
Communication (IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค๎า ผลิตภัณฑ๑คูํแขํงขันโดยบรรลุ
จุดมุํงหมายรํวมกันได๎ 
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 อยํางไรก็ตามแม๎วําการวางแผนการตลาดของธุรกิจโดยทั่วไปมักจะใช๎สํวนประสมทาง
การตลาดแบบ 4Ps ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ (Product) ราคา (Price) ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) และ
การสํงเสริมการตลาด (Promotion) แตํสําหรับธุรกิจทํองเที่ยวซึ่งมีบริบทของสินค๎าท่ีแตกตํางออกไป
เนื่องจากมีงานบริการเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ทั้งนี้มีนักวิชาการได๎แสดงทรรศนะวําจําเป็นต๎องมีสํวนประสม
ทางการตลาดเพ่ิมอีก 3Ps คือ บุคลากร (People) ด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และด๎านกระบวนการ (Process) เพ่ือให๎การดําเนินงานและการวางแผนการตลาดมีประสิทธิภาพ 
(MarGrath, 1986 อ๎างใน วรุตม๑ ประไพพักตร๑, 2556)  
  2.3.2.2 สํวนประสมทางการตลาดทํองเที่ยว (7Ps) 
  สํวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการหรือการทํองเที่ยวเป็นองค๑ประกอบสําคัญ
ที่ผู๎ประกอบการและนักการตลาดด๎านการทํองเที่ยว ซึ่งมีสํวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ๑การตลาดซึ่งประกอบด๎วย (ธันยวัฒน๑ จิตะยโศธร, 2558) 
   P1: ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) 
   คือ สิ่งซึ่งสนองความต๎องการของมนุษย๑ซึ่งผู๎ประกอบการเป็นผู๎เสนอขายให๎แกํ
ผู๎บริโภค โดยผู๎บรโิภคจะได๎รับผลประโยชน๑และคุณคําของผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ ทั้งนี้แล๎วผลิตภัณฑ๑
แบํงเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ๑ที่อาจจับต๎องได๎ คือ สินค๎าและผลิตภัณฑ๑ท่ีจับต๎องไมํได๎ คือ การ
บริการ โดยสํวนประสมด๎านผลิตภัณฑ๑ของแหลํงทํองเที่ยว มีดังนี้ 
    1) สิ่งดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว (Tourist Attractions) คือสิ่งที่ได๎รับการ
พิจารณาและอยูํในความสนใจของนักทํองเที่ยว เชํน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ สังคม 
วัฒนธรรม สถานที่พักผํอนหยํอนใจทางธรรมชาติ และเหตุการณ๑สําคัญหรือโอกาสพิเศษ นักทํองเที่ยว
จะพิจารณาอยํางละเอียดถึงประเภทรูปแบบ ที่ตั้งของแหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํงวํามีความแตกตําง
อยํางไรบ๎าง 
    2) การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว คือเส๎นทางการเดินทาง ยานพาหนะ โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน การควบคุมการเดินทาง และยานพาหนะในการเข๎าออก ระยะเวลา ความถี่ในการให๎บริการ 
รวมถึงอัตราและการเก็บคําบริการผํานทาง การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญตํอต๎นทุนของ
นักทํองเที่ยว 
    3) สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ ณ แหลํงทํองเที่ยว คือ บริการหรือ
สินค๎าอ่ืน ๆ ที่เสนอขายให๎นักทํองเที่ยว ได๎แกํ ที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม การคมนาคมขนสํงใน
ท๎องถิ่น สินค๎าอุปโภคบริโภค 
    4) กิจกรรมการทํองเที่ยวและกีฬา คือ กิจกรรมที่แหลํงทํองเที่ยวสามารถ
จัดเตรียมไว๎สําหรับนักทํองเที่ยว เชํน ดําน้ํา ปีนเขา แลํนเรือใบ เป็นต๎น 
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    5) การให๎ความปลอดภัย คือ การให๎บริการเพ่ือรักษาความปลอดภัยโดยบุคคล
ที่เก่ียวข๎องกับแหลํงทํองเที่ยว เชํน เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรที่ให๎บริการ ชมรมหรือสมาคม 
    6) ภาพลักษณ๑ของแหลํงทํองเที่ยว คือ สิ่งที่ผู๎ประกอบการสามารถสร๎างการรับรู๎ 
ความเข๎าใจ และความคาดหวังให๎แกํนักทํองเที่ยว ซึ่งภาพลักษณ๑และความคาดหวังเกิดจาก
ประสบการณ๑ของนักทํองเที่ยว ทั้งนี้ภาพลักษณ๑เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อของ
นักทํองเที่ยว 
   P2: ด๎านราคา (Price) 
   คือ คุณคําผลิตภัณฑ๑ในรูปตัวเงินซึ่งผู๎บริโภคจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา (Value) 
ของสินค๎าและบริการ กับราคา (Price) บริการนั้น ถ๎าคุณคําสูงกวําราคาลูกค๎าจะตัดสินใจซื้อ การ
กําหนดราคาของสินค๎าและการให๎บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให๎บริการชัดเจนและงําย
ตํอการจําแนกระดับการบริการที่ตํางกัน ทั้งนี้หากผู๎บริโภคกระหนักถึงคุณคําท่ีสูงกวําราคามีความ
เป็นได๎สูงที่ลูกค๎าจะตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ การกําหนดราคาเป็นกลยุทธ๑ที่สําคัญในการ
บริหารธุรกิจ การตั้งราคาจะต๎องมีความชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค๑ของการตั้งราคา เชํน การลด
ราคาเพ่ือสกัดคูํแขํง การตั้งราคาต่ําเพ่ือไมํให๎เสียโอกาสการได๎ลูกค๎าใหมํ การลดราคาตาคูํแขํง เป็นต๎น 
ทั้งนี้องค๑ประกอบในการกําหนดราคามี 2 ลักษณะ ได๎แกํ การกําหนดราต่ําสุดมีองค๑ประกอบการ
วิเคราะห๑คือต๎นทุนการผลิต และการกําหนดราคาสูงสุดมีองค๑ประกอบการวิเคราะห๑คือคุณคําใน
สายตาผู๎บริโภค 
   การกําหนดราคาสินค๎าของการทํองเที่ยวนั้นคํอนข๎างมีความซับซ๎อน เนื่องจาก
สภาวะความต๎องการของตลาดและจํานวนสินค๎าที่มีอยูํในตลาดล๎วนมีความผันผวน อีกท้ังยังมีปัจจัย
อ่ืนเป็นตัวกําหนด ดังนี้  
    1) ฤดูกาล (Seasonal) ความปกติราคาสินค๎าจะขึ้นอยูํกับฤดูกาลทํองเที่ยว ซึ่ง
ในสินค๎าชนิดเดียวกันอาจมีราคาท่ีแตกตํางกันมากกวําเทําตัวในชํวงฤดูกาลทํองเที่ยว 
    3) มาตรฐานการบริการ (Service Standard) ที่ตํางกันจะเป็นตัวกําหนดราคา
สินค๎า ซึ่งผู๎ซื้อสินค๎าจะต๎องยอมรับในมาตรฐานดังกลําว 
    4) ทิศทางและแนวโน๎มความนิยม (Trend) จะเป็นตัวกําหนดราคาของสินค๎า
ทางด๎าน 
    5) การทํองเที่ยวและนับเป็นสิ่งสําคัญอยํางยิ่ง ทิศทางและแนวโน๎มความนิยม
อาจแบํงได๎เป็น 4 ลักษณะ ได๎แกํ ลักษณะปกติตามวงจร (Lifecycle) ซึ่งจะขึ้นลงตามความนิยม
ภายในชํวงเวลา ลักษณะขึ้นลงแบบสลับ (Parabora) ซึ่งจะขึ้นลงในชํวงเวลาอันสั้นและจะสลับ
สับเปลี่ยนโดยตํอเนื่อง ลักษณะขึ้นแบบถาวร (Stable) ซึ่งจะขึ้นและรักษาระดับความนิยมอยูํโดย
ตลอด ลักษณะขึ้นและลงอยํางรวดเร็ว (Fashion) เป็นลักษณะขึ้นและลงอยํางรวดเร็ว 
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    6) ลักษณะของตัวสินค๎าของการทํองเที่ยวเองที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือลดน๎อยลง
ซึ่งเป็นตัวกําหนดราคาได๎ ตัวอยํางเชํน การดําน้ําในชํวงต๎นฤดูฝน ที่แม๎มีการให๎การบริการแตํราคาก็
จะลดลงพร๎อมกับทัศนียภาพที่เห็นได๎น๎อยลงเนื่องจากความขํุนมัวของน้ําที่เพ่ิมขึ้น 
   P3: ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) 
   คือกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมในการนําเสนอบริการให๎แกํลูกค๎า 
ซึ่งมีผลตํอการรับรู๎ของลูกค๎าในคุณคําและคุณประโยชน๑ของบริการที่นําเสนอ โดยจะต๎องพิจารณาใน
ด๎านทําเลที่ตั้ง (Location) และชํองทางในการนําเสนอบริการ (Channels) ทั้งนี้ในการจัดจําหนําย
สินค๎าทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการสํวนมากมักเลือกใช๎ชํองทางการจัดจําหนํายโดยตรงให๎กับลูกค๎า 
(Direct Sale) หรือ (B to C - Business To Customer) ถือได๎วําเป็นชํองทางที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือหรือแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยม โดยการจัดจําหนํายสินค๎าด๎านการทํองเที่ยวให๎กับ
ลูกค๎าโดยตรงซึ่งอาจใช๎ชํองทางออนไลน๑อยํางเว็บไซต๑ของแหลํงทํองเที่ยวเองหรือสื่อโซเชียลมีเดีย เชํน 
เฟซบุ๏กแฟนเพจ อินสตราแกรม ทวิตเตอร๑ เป็นต๎น ในการเสนอขายบริการให๎แกํลูกค๎า โดยข๎อดีของ
การจําหนํายโดยตรงให๎แกํลูกค๎าคือ สินค๎าสามารถขายได๎ราคาโดยที่ไมํต๎องเสียคํานายหน๎าและผู๎ขาย
สามารถควบคุมระบบการขายได๎โดยตรง ทั้งนี้ในการบริหารจัดการชํองทางการจัดจําหนํายของตลาด
ทํองเที่ยวจําเป็นต๎องคํานึงถึงสิ่งสําคัญตํอไปนี้ 
    1) การเข๎าถึง คือการกระจายข๎อมูลของสินค๎าทํองเที่ยวไปหานักทํองเที่ยวให๎
ตรงตามพฤติกรรมลักษณะนิสัยความต๎องการ เป็นต๎น 
    2) รักษาไว๎ คือการสร๎างความสัมพันธ๑ให๎เกิดการซื้อขายตํอเนื่อง ทั้งนี้ศูนย๑ข๎อมูล
สําหรับนักทํองเที่ยว สํานักงานการทํองเที่ยวในท๎องถิ่น ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวในท๎องถิ่น
โรงแรม บริษัทนําเที่ยว เว็บไซต๑ เป็นชํองทางการจัดจําหนํายที่สําคัญของบริการและสินค๎าทางการ
ทํองเที่ยว 
   P4: ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion)  
   คือ กลยุทธ๑ที่สําคัญของสินค๎าทางด๎านการทํองเที่ยวที่เป็นกุญแจสําคัญของการสร๎าง
สายสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎บริโภคซึ่งสามารถจัดทําได๎หลายลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
    1) การสํงเสริมการจัดจําหนํายแบบเน๎นในตัวสินค๎าเอง (Product Promotion) 
เป็นการสํงเสริมการขายโดยตรงสร๎างความคุ๎นเคยในตัวสินค๎า (Product Awareness) อาจใช๎กลยุทธ๑
หลายวิธี เชํน การโฆษณา การลดราคา การจับรางวัล หรือข๎อเสนอราคาพิเศษ 
    2) การสํงเสริมการจัดจําหนํายแบบรํวมกับสินค๎าอ่ืน (Joint Promotion) เป็น
การจัดสํงเสริมการจัดจําหนํายโดยรํวมกับสินค๎าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจการทํองเที่ยวหรือไมํก็ได๎ 
ยกตัวอยํางเชํน การได๎รับสํวนลดพิเศษจากร๎านอาหารเมื่อแสดงหลักฐานการเข๎าพักในโรงแรมที่ทํา
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การรํวมรายการลดราคา หรือการซือ้สินค๎าในห๎างสรรพสินค๎าและสามารถจับรางวัลเป็นแพ็คเกจทัวร๑ 
เป็นต๎น การสํงเสริมการตลาดเชํนนี้เป็นการสร๎างคุณคําเพ่ิม (Value Added) ให๎กับตัวสินค๎า 
    3) การสํงเสริมการจัดจําหนํายแบบการเน๎นที่เครื่องหมายการค๎า (Brand 
Awareness) เป็นการจัดที่ไมํเน๎นการขายหรือกลยุทธ๑การตลาดอื่นใด สํวนใหญํจะใช๎การโฆษณา การ
บริจาคหรือกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ (Reputation) และเน๎นให๎ชื่อของแหลํง
ทํองเที่ยวออกสูํมวลชนเป็นสํวนใหญํ ตัวอยํางเชํน การเปิดให๎เยาวชนเข๎าชมสวนสัตว๑เชียงใหมํโดยไมํมี
คําใช๎จํายในวันเด็กแหํงชาติ (สวนสัตว๑เชียงใหมํ, 2563) 
  นอกจากนี้การสํงเสริมการตลาดเป็นการสร๎างความพึงพอใจตํอตราสินค๎าหรือบริการ
เพ่ือจูงใจให๎เกิดความต๎องการและเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ๑ โดยคาดวําจะมีอิทธิพล
ตํอความรู๎สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ ทั้งนี้เครื่องมือในการติดตํอสื่อสารมีหลายแบบ อาจ
เลือกใช๎หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต๎องใช๎หลักการเลือกใช๎เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสาน (Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค๎า 
ผลิตภัณฑ๑ คูํแขํงขัน โดยบรรลุจุดมุํงหมายรํวมกันได๎ เครื่องมือการสํงเสริมการตลาดที่สําคัญ
ประกอบด๎วย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช๎พนักงานขาย (Personal Selling) การ
สํงเสริมการขาย (Sales Promotion) การให๎ขําวและการประชาสัมพันธ๑ (Publicity and Public 
Relations: PR) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) และปากตํอปาก (Word of Mouth) 
   P5: ด๎านบุคลากร (People) 
   คือ พนักงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการให๎บริการซึ่งต๎องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให๎สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎ใช๎บริการได๎อยํางแตกตํางและเหนือ
คูํแขํงในท๎องตลาด ทั้งนี้พนักงานยังมีสํวนในการสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับผู๎ใช๎บริการ ดังนั้นพนักงาน
หรือเจ๎าหน๎าที่ขององค๑กรจึงต๎องมีความสามารถรวมถึงมีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎ใช๎บริการได๎อยํางดีเยี่ยม นอกจากนี้พนักงานหรือเจ๎าหน๎าที่ขององค๑กรควรมีความคิดริเริ่มในการ
แก๎ไขปัญหาและสามารถสร๎างคํานิยมท่ีดีให๎แกํองค๑กรได๎ 
   P6: ด๎านกระบวนการ (Process) 
   คือ กระบวนการออกแบบการสํงมอบบริการให๎กับลูกค๎า การออกแบบกระบวนการ
ในการให๎บริการควรมีความเรียบงํายไมํซับซ๎อนจะทําให๎การสํงมอบบริการมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสม่ําเสมอซึ่งสํงผลให๎เกิดความประทับใจของนักทํองเที่ยว ในทางตรงกันข๎ามหากมี
กระบวนการที่ยุํงยากซับซ๎อน ไมํมีคุณภาพ และไมํเป็นไปตามมาตรฐาน อาจจะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิด
ความไมํพอใจและไมํประทับใจในบริการทั้งจากกระบวนการและจากบุคลากรให๎บริการกระท่ังไมํ
กลับมาใช๎บริการอีกในที่สุด 
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   P7: ด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
   คือ บรรยากาศท่ีนักทํองเที่ยวมองเห็นและจับต๎องได๎ขณะซื้อขายสินค๎าและบริการ
ซึ่งจะสามารถสร๎างความรู๎สึกพอใจหรือไมํพอใจก็ได๎ ทั้งนี้ในการทําให๎กลุํมเปูาหมายรับรู๎ภาพลักษณ๑ที่
ดีของสถานที่ทํองเที่ยวผู๎ประกอบการจะต๎องพยายามสร๎างบรรยากาศที่ดีให๎กับองค๑ประกอบเชิง
โครงสร๎างของสถานประกอบการ เชํน การทําความสะอาด การตบแตํงความสวยงาม และการสร๎าง
ความสะดวกสบาย เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังต๎องคํานึงถึงการสร๎างบรรยากาศด๎วยเทคนิคอ่ืน ๆ เชํน การ
ใช๎กลิ่นหอม การเปิดเสียงเพลง รวมถึงการจัดแสงให๎มีบรรยากาศที่นําจดจํา เป็นต๎น ทั้งนี้การสร๎าง
บรรยากาศที่แตกตํางยํอมทําให๎สถานประกอบการมีความนําสนใจและเป็นที่จดจําของนักทํองเที่ยว 
นอกจากนี้ Lovelock and Wright (1999 อ๎างใน พิมพาพร งามศรีวิเศษ, 2555) กลําวํา ในการ
จัดการลักษณะทางกายภาพให๎เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของกิจการ ผู๎ประกอบการ
จําเป็นต๎องกําหนดวัตถุประสงค๑ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ และต๎องมีความสอดคล๎องกับ
ภูมิทัศน๑และเปูาหมายของกิจการ ตัวอยํางเชํน ควรสร๎างบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ๑ให๎มีบรรยากาศ
เหมาะสมกับการเรียนรู๎ มิใชํเปิดเพลงเสียงดังหรือมีแสงสวํางที่ไมํเพียงพอ นอกจากนี้ผู๎ประกอบการ
ควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให๎มีความทันสมัยอยูํเสมอเพ่ือให๎มีความสอดคล๎องตํอ
สภาพแวดล๎อมตําง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 จากการศึกษาแนวคิดเรื่องสํวนประสมทางการตลาด ซึ่งมีความเก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว 
ผู๎วิจัยได๎ประยุกต๑ประเด็นสําคัญ จาก Kotler (2009) และ ธันยวัฒน๑ จิตะยโศธร (2558) เพ่ือ
ประกอบการศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวในการ
ตัดสินใจมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยเลือกนําสํวนประสมทาง
การตลาด 7 ปัจจัย (7Ps) ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ (Product) ราคา (Price) ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) 
การสํงเสริมการจัดจําหนําย (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และ 
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical Environment) มาศึกษาวําแตํละปัจจัยสํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทยอยํางไร ด๎วยการนําแนวคิดของนักวิจัย
ข๎างต๎นมาออกแบบแบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ตํอไป  
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนสัตว์ 
 งานวิจัยนี้มุํงเน๎นที่จะทําการศึกษาถึงปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัย ดังนั้นเพื่อให๎เห็นถึงกรอบแนวคิดของปัจจัยดังกลําวจึงจําเป็นต๎องค๎นคว๎าและทํา
ความเข๎าใจเกี่ยวกับบริบทของการดําเนินกิจการธุรกิจสวนสัตว๑ 
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 2.4.1 คําจํากัดความของสวนสัตว๑ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องมีนักวิชาการได๎กลําวถึงคําจํากัดความ
ของสวนสัตว๑ไว๎ ดังนี้ 
 สวนสัตว๑ หมายถึง แหลํงรวบรวมพันธุ๑สัตว๑หรือสถานที่นําสัตว๑ปุาทุกชนิดมาเพ่ือแสดงตํอ
สาธารณะ รวมทั้งเพ่ือการอนุรักษ๑และศึกษาวิจัย โดยทําให๎สัตว๑อยูํในเขตการควบคุมดูแลอยํางมีระบบ 
โดยไมํได๎มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการค๎าหรือเพ่ือการทรมานสัตว๑ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552) 
 อริยา อรุณินท๑ (2544) กลําววํา สวนสัตว๑ หมายถึง สถานที่จัดแสดงสัตว๑ปุานอกถิ่นอาศัย 
โดยมีวัตถุประสงค๑ในการรวบรวมสัตว๑นานาชนิดไว๎ เพ่ือประโยชน๑ในการศึกษาและอํานวยความ
สะดวกและบริการแกํประชาชนรวมทั้งสํงเสริมและจัดให๎มีการบํารุงและผสมพันธุ๑สัตว๑ตําง ๆ ไว๎เพื่อ  
มิให๎สูญพันธุ๑  
 ในขณะที่ Bartos & Kelly (2008 อ๎างใน นาวา วงษ๑พรม, 2560) ได๎ให๎คําจํากัดความของ
สวนสัตว๑วําเป็น สถานที่นําสัตว๑มาเลี้ยงไว๎ในที่เลี้ยงหรือด๎วยวิธีอยํางใดอยํางหนึ่งที่ทําให๎สัตว๑อยูํใน
บริเวณท่ีควบคุมดูแลได๎เพ่ือแสดงตํอสาธารณะ ไมํวําจะมีการเก็บคําเข๎าชมหรือไมํก็ตาม ทั้งนี้ต๎องไมํ
เป็นวัตถุประสงค๑เพ่ือกิจการละครสัตว๑หรือร๎านขายสัตว๑ 
 จากคําจํากัดความข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา สวนสัตว๑ คือ สถานที่รวบรวมสัตว๑เพ่ือนํามา
ดํารงชีวิตอยูํในบริเวณท่ีสามารถควบคุมดูแลได๎อยํางเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค๑เพ่ืออนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
ตลอดจนเผยแพรํตํอสาธารณชน ซึ่งอาจมีการเก็บคําเข๎าชมหรือคํากิจกรรมแตํต๎องไมํมีวัตถุประสงค๑
เพ่ือการค๎าหรือเพ่ือการแสดงละครสัตว๑ 
 2.4.2 วัตถุประสงค๑ของแหลํงการเรียนรู๎ประเภทสวนสัตว๑ 
 สวนสัตว๑จัดเป็นแหลํงเรียนรู๎ระเภทหนึ่งซึ่งทําให๎ประชาชนทุกกลุํมได๎เรียนรู๎ผํานสัตว๑นานา
ชนิด ซึ่งการเรียนรู๎ในสวนสัตว๑กํอให๎เกิดจินตนาการ สร๎างแรงจูงใจ และสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ด๎าน
ตําง ๆ จากประสบการณ๑จริง โดย อภิเดช สิงหเสนี และคณะ (2548) ได๎กลําวถึงวัตถุประสงค๑ของการ
จัดตั้งสวนสัตว๑ ไว๎ดังนี้ 
  1) เพ่ือเป็นสถานที่ที่จัดทําขึ้นเพ่ือการพักผํอนหยํอนของประชาชน 
  2) เพ่ือเป็นสถานที่ ที่ได๎รับการจัดสรรสภาพแวดล๎อมที่ถูกต๎องและเหมาะสมตํอสัตว๑ 
แตํละชนิด เพ่ือการอนุรักษ๑และขยายพันธุ๑สัตว๑ปุาที่ใกล๎จะสูญพันธุ๑ให๎ดํารงเผําพันธุ๑ไว๎ 
  3) เพ่ือเป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎าทางวิทยาศาสตร๑สําหรับนักเรียนนักศึกษาและสนับสนุน
การวิจัยเกี่ยวกับสัตว๑  
  4) เพ่ือเป็นชํองทางในการเข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎ของประชาชนที่สนใจต๎องการเรียนรู๎
ตามอัธยาศัยสวนสัตว๑เป็นแหลํงและมีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่สวนสัตว๑จัดขึ้น 
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 2.4.3 การบริหารจัดการสวนสัตว๑ในฐานะแหลํงการเรียนรู๎ในชุมชน 
 การบริหารจัดการสวนสัตว๑ให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎สําหรับประชาชนต๎องมีการดําเนินการ
โดยอาศัยแนวทางที่เป็นมาตรฐานของสวนสัตว๑ ที่สําคัญ ได๎แกํ คุณลักษณะของสวนสัตว๑ตามนโยบาย
ของ 3 หนํวยงานคือ องค๑การสวนสัตว๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑ World Association of Zoo and 
Aquariums (WAZA) และ South East Asian Zoos Association (SEA Zoos) ซึ่งสรุปคุณลักษณะ
ของสวนสัตว๑ที่สามารถพัฒนาและสํงเสริมให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (นาวา วงษ๑พรม, 2560) 
ดังนี้ 
  1) การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการของสวนสัตว๑ ประกอบด๎วย 
   - ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ นโยบาย เปูาหมาย และวัตถุประสงค๑กลยุทธ๑
รวมทั้งแผนงานของการบริหารจัดการของสวนสัตว๑ให๎สอดคล๎องและมีเปูาหมายเดียวกัน 
   - ควรกําหนดแนวทางการบริหาร โครงสร๎างองค๑กร สถานที่แสดงสัตว๑ การบริการ
กลุํมเปูาหมาย การสัตวบาล การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ การจัดการ
เทคโนโลยี เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ๑ และการจัดการศึกษาอยํางชัดเจนและเหมาะสม 
   - ควรกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของสวนสัตว๑ มีการจัดทํามาตรฐานการ
จัดการแหลํงการเรียนรู๎ 
   - การจัดตั้งสวนสัตว๑ให๎ถูกต๎องตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว๎ 
  2) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน ประกอบด๎วย 
   - การบริหารงบประมาณท้ังด๎านรายรับและรายจําย 
   - การจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังของบุคลากร 
   - การจัดวิทยากรหรือผู๎นําชม 
   - การจัดปูายบอกรายละเอียดสาระความรู๎ตําง ๆ 
   - การแสดงและกิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู๎และความบันเทิง 
  3) การจัดตั้งและขยายเครือขํายการเรียนรู๎ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 
   - การขยายเครือขํายไปยังองค๑กรสวนสัตว๑ทั้งในและตํางประเทศ 
   - การประสานสัมพันธ๑ความรํวมมือกับองค๑กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
  4) การพัฒนาบุคลากรในแหลํงการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ ประกอบด๎วย 
   - การจัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรมบุคลากรขององค๑กรสวนสัตว๑ 
   - การจัดสํงบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
   - การจัดอบรมเพ่ิมความรู๎ ทักษะ เจตคติให๎แกํบุคลากร 
   - การจัดอบรมเพ่ิมความรู๎ ทักษะ เจตคติให๎กับวิทยากร ผู๎นําชมและอาสาสมัคร 
  5) การจัดองค๑ประกอบการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 
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   - การสร๎างความหลากหลายและความโดดเดํนของสวนสัตว๑เพ่ือการเรียนรู๎โดยต๎อง
คํานึงถึงการออกแบบที่เหมาะสม ปลอดภัย สอดคล๎องกับจํานวนและชนิดของสัตว๑ 
   - การสร๎างความหลากหลายขององค๑ความรู๎ที่มีอยูํในสวนสัตว๑ ทั้งระบบข๎อมูล
ขําวสาร ความสะดวก ผู๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วิทยากร ผู๎เชี่ยวชาญ เป็นต๎น 
   - ความพร๎อมด๎านสถานที่ ต๎องคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ ความปลอดภัยความ
เหมาะสม และความสอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
  6) การสนับสนุนการศึกษา ประกอบด๎วย 
   - การสร๎างสื่อ นวัตกรรม และกิจกรรมเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย โดยผลิตสื่อที่
เหมาะสม เชํน แผํนพับ แผนที่ เว็บไซต๑ ฐานข๎อมูล วารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน๑ ปูายแนะนํา  
คําเตือน คูํมือ เป็นต๎น ทั้งนี้ ต๎องคํานึงถึงกลุํมเปูาหมายที่มาใช๎บริการ  
   - การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เชํน การสํงเสริมให๎นักเรียนนักศึกษาเข๎ามาฝึกงานในสวนสัตว๑ การจัดทําหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การจัดการสวนสัตว๑เพ่ือสนับสนุนการศึกษา เป็นต๎น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข๎างต๎น สวนสัตว๑ถือเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่มีบทบาทสําคัญใน
การเป็นจุดเริ่มต๎นและเป็นเครื่องมือในการสร๎างพ้ืนฐานการเรียนรู๎ให๎กับประชาชนนอกเหนือจากการ
เรียนในระบบการศึกษา ในด๎านการทํองเที่ยว สวนสัตว๑ถือวําเป็นสถานที่ท่ีเหมาะกับการพักผํอน
หยํอนใจและสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทํองเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู๎เพราะสามารถให๎
ทั้งความความรู๎และความเพลิดเพลิน นักวิจัยจึงมีความสนใจวํา แม๎วําสวนสัตว๑แตํละแหํงจะ
ดําเนินการภาพใต๎มาตรฐาน แตํในมุมของนักทํองเที่ยวแล๎วปัจจัยใดที่มีความสําคัญและสํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมายังสวนสัตว๑ 
 
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย 
 สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นสถานที่ในการทําวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดย
ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลของสวนสัตว๑ดังกลําวโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 2.5.1 ประวัติความเป็นมาและความสําคัญ 
 สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย (Sukhothai Airport Zoo) ตั้งอยูํที่ตําบลคลองกระจง อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 96 ไรํ 2 งาน 70 ตารางวา โดยเริ่มแรกนั้นไมํได๎
จัดตั้งและดําเนินการเป็นสวนสัตว๑อยํางเป็นทางการ เป็นเพียงพ้ืนที่บางสํวนของสนามบินสุโขทัยที่มี
การนําสัตว๑หายากจากทุกมุมโลกมาจัดแสดงให๎แกํผู๎ที่มาใช๎บริการสนามบิน ตํอมาได๎พัฒนาพื้นที่จัด
แสดงดังกลําวให๎ได๎มาตรฐาน มีการปรับปรุงโครงสร๎าง และตํอขยายอาคาร รวมถึงหาสัตว๑มาเพ่ิมเติม 
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กระทั่งจัดตั้งเป็นสวนสัตว๑สาธารณะเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เปิดให๎บริการเฉพาะวันเสาร๑–อาทิตย๑
และวันหยุดนักขัตฤกษ๑ เวลา 09:00–16:00 น. (วรรณรวี ทองเชื้อ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 2 
กุมภาพันธ๑ 2564)  
 
ภาพที่ 2.1: บรรยากาศสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 

 
 
ที่มา: “สวนสัตวส์นามบินสุโขทัย” เปิดให้เที่ยว 3 ต.ค. นี้ พบกับ 5 โซนไม่ธรรมดา. (2563). สืบค๎น

จาก https://mgronline.com/travel/detail/9630000096562. 
 

 2.5.2 ลักษณะทั่วไปของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยมีการจัดแสดงสัตว๑ที่มาจากหลากหลายพื้นท่ีทั่วโลก เชํน 
ออสเตรเลีย แอฟริกาและภูมิภาคเอเชีย โดยแบํงพ้ืนที่ออกเป็น 6 โซน (วรรณรวี ทองเชื้อ, การสื่อสาร
สํวนบุคคล, 2 กุมภาพันธ๑ 2564) คือ  
  โซนที่ 1: โซนแอฟริกันซาวันนํา 1 เป็นพื้นที่การจัดแสดงสัตว๑จากแอฟริกา ได๎แกํ ยีราฟ 
ม๎าลาย และโซนแอฟริกันซาวันนํา 2 ซึ่งจัดแสดงสิงโตขาว สัตว๑ผู๎ถูกลํา และฝูงแอนทีโลปทั้ง 4 ชนิด 
ได๎แกํ ไนอาลํา ออริกซ๑หรือเจมส๑บ็อกซ๑ อิมพาลํา และสปริงบ็อก  
  โซนที่ 2: โซนอุทยานสัตว๑ปีก เป็นพื้นที่การจัดแสดงฝูงสัตว๑ปีกจากแอฟริกาที่มากที่สุด
ในประเทศไทย ฝูงไกํต็อก และสัตว๑ปีกน้ํามากมายหลายชนิด ได๎แกํ เป็ดอ้ีเหลียง เป็ดวู๎ดดัก เป็ดแมน
ดาริน เป็นหน๎าขาว นกเป็ดแดง เป็ดมาร๑ราจหัวเขียว และโซนทะเลสาบหงส๑ที่ประกอบด๎วย ฝูงหงส๑
ขาว หงส๑ดํา และหงส๑ขาวคอดํา 
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  โซนที่ 3: โซนสัตว๑เอ็กโซติก เป็นพื้นที่ท่ีจัดแสดงสัตว๑เลี้ยงขนาดเล็กจากตํางประเทศ
หลากหลายชนิด เชํน เมียร๑แคต แพร๑รี่ด็อก แมวปุาคาราคัล สุนัขจิ้งจอกสีแดง แรคคูน เมํนหงอน
แอฟริกา โคอาติอเมริกาใต๎ มาร๑โมเสต ลิงกระรอก ไกํฟูาหลากหลายสายพันธุ๑ และสัตว๑เลื้อยคลาน 
  โซนที่ 4: โซนสัตว๑ออสเตรเลีย เป็นพ้ืนที่จัดแสดงสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนมที่มีกระเป๋าหน๎า
ท๎อง เชํน จิงโจ๎แคระ วัลลาบีเผือก และนกขนาดใหญํ เชํน นกคาสโววารี  
  โซนที่ 5: โซนสัตว๑เอเชีย เป็นพ้ืนที่จัดแสดงฝูงกวางจากอินเดีย เชํน กวางดาว นกยูง
อินเดีย ไกํฟูาคอแหวน และสัตว๑ปุาคุ๎มครองของไทย เชํน เนื้อทราย 
  โซนที่ 6: โซนฝูงกระบือเผือก เป็นพื้นที่จัดแสดงกระบือเผือกท่ีใหญํที่สุดในประเทศไทย
กวํา 200 ตัว 
 
ภาพที่ 2.2: แผนผังสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 

 
 
ที่มา: “สวนสัตวส์นามบินสุโขทัย” เปิดให้เที่ยว 3 ต.ค. นี้ พบกับ 5 โซนไม่ธรรมดา. (2563). สืบค๎น

จาก https://mgronline.com/travel/detail/9630000096562. 
 
 สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยตั้งอยูํบริเวณเดียวกับสนามบินสุโขทัย ทําให๎การเดินทางมายังสวน
สัตว๑มีความสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นเส๎นทางที่ปลอดภัยเข๎าถึงได๎งํายและนําไปสูํการเดินทางไป
สถานที่ทํองเที่ยวอ่ืนได๎สะดวก เชํน อุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย บ๎านนาต๎นจั่น ตลาดริมยม ในเวลา
ไมํถึง 1 ชั่วโมง บรรยากาศภายในสวนสัตว๑มีความรํมรื่น โปรํงสบาย มีต๎นไม๎ใหญํเป็นจํานวนมาก  
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กรงท่ีใช๎ดูแลสัตว๑มีการจัดให๎คล๎ายกับลักษณะที่อยูํของสัตว๑แตํละชนิด ได๎รับการดูแลรักษาอยํางดีและ
ไมํมีกลิ่นมูลสัตว๑รบกวน 
 2.5.3 คําธรรมเนียมการเข๎าชมและบริการอื่น ๆ 
 สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยมีมาตรการในการตั้งราคาที่ไมํขึ้นอยูํกับฤดูกาลการทํองเที่ยว หรือ
ความนิยมของนักทํองเที่ยวในชํวงเวลานั้น ๆ แตํมีการลดราคาคําเข๎าชมสําหรับนักทํองเที่ยวที่เป็น
เยาวชน และเปิดให๎ผู๎พิการรวมถึงผู๎สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี เข๎าใช๎บริการได๎โดยไมํมีคําใช๎จําย อัตรา
ราคาของการเข๎าชมมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - บัตรเข๎าชมสําหรับเด็ก เก็บอัตราคําเช๎าชม 50 บาท  
  - บัตรเข๎าชมผู๎ใหญํ เก็บอัตราคําเช๎าชม 100 บาท  
  - บัตรเข๎าชมนักเรียนและนักศึกษา เก็บอัตราคําเช๎าชม 50 บาท  
  - บัตรเข๎าชมชาวตํางชาติ เก็บอัตราคําเช๎าชม 100 บาท 
  - คนพิการและผู๎สูงอายุที่มีอายุมากกวํา 60 ปี ไมํมีคําใช๎จํายในการเข๎าชม 
 นอกจากการเข๎าชมสัตว๑แล๎ว สนามบินสุโขทัยยังมีบริการอ่ืน ๆ ไว๎คอยรองรับนักทํองเที่ยว 
ได๎แกํ 
  - รถราง อัตราคําบริการ เด็ก 10 บาท ผู๎ใหญํ 20 บาท (เด็กสํวนสูงไมํเกิน 100 
เซนติเมตรและผู๎สูงอายุที่มีอายุมากกวํา 60 ปี รับบริการฟรี) 
  - รํม อัตราคําบริการ คันละ 20 บาท วางเงินประกันความเสียหาย คันละ 100 บาท 
  - รถจักรยาน อัตราคําบริการ คันละ 40 บาท วางเงินประกันความเสียหาย คันละ 100 
บาท 
  - รถกอล๑ฟไฟฟูา อัตราคําบริการ คันละ 300 บาทตํอชั่วโมง วางเงินประกันความ
เสียหายคันละ 500 บาท 
  - ศูนย๑อาหาร มีบริการอาหารตามสั่ง ก๐วยเตี๋ยวสุโขทัย ผลไม๎ เครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียว 
  - จําหนํายกล๎วยไม๎ และไม๎ประดับสายพันธุ๑ตําง ๆ 
 2.5.4 ชํองทางการจัดจําหนํายและการสํงเสริมการตลาด 
 สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยมีชํองทางการจัดจําหนํายบัตรเข๎าชมให๎แกํนักทํองเที่ยวโดยตรงคือ 
บริเวณหน๎าสวนสัตว๑เทํานั้น โดยไมํมีการติดตํอผํานตัวแทนจําหนํายหรือการจัดจําหนํายผํานชํองทาง
ออนไลน๑  
 นอกจากนั้นแล๎ว สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยยังมีการสํงเสริมการตลาดในหลายรูปแบบ ทั้งใน
สํวนของการสํงเสริมการขายที่เน๎นในตัวสินค๎าเองในลักษณะของการลดแลกแจกแถม ได๎แกํ การลดคํา
เข๎าชมครึ่งหนึ่งของทุกชนิดบัตรเข๎าชมในชํวงเวลาที่กําหนดของแตํละปี รวมทั้งในแงํของการโฆษณา
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ประชาสัมพันธ๑ ทางสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยมีการเปิดชํองประชาสัมพันธ๑ทางออนไลน๑ของตนเองใน
เว็บไซต๑เฟซบุ๏ก (ภาพที่ 2.3) เพ่ือเป็นชํองทางที่ทางสวนสัตว๑สามารถสื่อสารกับนักทํองเที่ยวได๎โดยตรง 
 
ภาพที่ 2.3: เฟซบุ๏กแฟนเพจของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 

 
 
ที่มา: สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย. (2564). สืบค๎นจาก www.facebook.com/Sukhothaiairportzoo. 
 
 2.5.5 บุคลากรและกระบวนการให๎บริการ 
 สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยมีพนักงานที่คอยให๎บริการ โดยมีมาตรฐานในการบริการวําต๎องมี  
มนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดีตํอผู๎เข๎าชม นอกจากนี้ยังมีการจัดให๎มีวิทยากรประจําตําแหนํงบริเวณกรงสัตว๑ที่
ได๎รับความสนใจเพ่ือให๎ข๎อมูลและความรู๎แกํนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเยี่ยมชม  
 ในสํวนปัจจัยของกระบวนการของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย เปิดให๎นักทํองเที่ยวมีอิสระใน
การตัดสินใจเลือกชมสัตว๑เอง แตํทั้งนี้ก็ยังมีบริการรถรางที่จะพานักทํองเที่ยวไปเยี่ยมชมรอบพื้นที่ของ
สวนสัตว๑ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให๎เด็กเล็กหรือผู๎สูงอายุที่ไมํสามารถเดินในเวลานานได๎ ซึ่ง
รถรางจะจอดรับนักทํองเที่ยวตามจุดตําง ๆ ของสวนสัตว๑ 
 จากข๎อมูลทั่วไปข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยมีองค๑ประกอบที่พร๎อมในการ
ต๎อนรับนักทํองเที่ยว อยํางไรก็ตามผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 
(7Ps) มีอิทธิพลตํอการเดินทางมายังสวนสัตว๑แหํงนี้หรือไมํและอยูํในระดับใด ทั้งนี้เพ่ือนําผลที่ได๎ไป
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสินค๎าและบริการด๎านตําง ๆ อันจะเป็นการชํวยยกระดับความ 
พึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอไป 
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2.6 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พิมมาพร งามศรีวิเศษ (2555) ได๎ทําการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมด๎านการตลาด
บริการที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการทํองเที่ยวสวนสัตว๑ดุสิตและสวนสัตว๑ซาฟารีเวิร๑ลของนักทํองเที่ยว 
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนประสมด๎านการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมกางทํองเที่ยว
สวนสัตว๑ดุสิตและสวนสัตว๑ซาฟารีเวิร๑ลของนักทํองเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข๎อมูล
ทั้งหมด 400 ตัวอยํางผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
ทํองเที่ยวในระดับมากในทุกด๎าน โดยในปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับ
สภาพแวดล๎อมภายในสวนสัตว๑ที่มีความเป็นธรรมชาติรํมรื่นมากที่สุด ด๎านปัจจัยทางด๎านราคากลุํม
ตัวอยํางให๎ความสําคัญกับราคาการเข๎าชมที่ค๎ุมคํากับความหลากหลายของสัตว๑ที่จัดแสดงมากที่สุด ใน
ด๎านชํองทางการเดินทาง กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับสถานที่ตั้งที่สะดวกตํอการเดินทางมากท่ีสุด 
ในด๎านปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับการมีสํวนลดราคาคําเข๎าชมใน
วันหยุดเทศกาลมากท่ีสุด ในด๎านบุคลากร กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับพนักงานที่ให๎บริการด๎วย
มนุษยสัมพันธ๑ที่ดีเป็นมิตรกับนักทํองเที่ยว ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ กลุํมตัวอยํางให๎
ความสําคัญกับความปลอดภัยแกํการเข๎าชมมากท่ีสุด และในด๎านกระบวนการ กลุํมตัวอยํางให๎
ความสําคัญกับการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมากที่สุด 
 พิทยาทร ยงค๑พันธุ๑ (2562) ได๎ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอ
การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยในการทํองเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร๑ พฤติกรรมผู๎บริโภค และศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวชาวไทย ในการทํองเที่ยวเกาะพยาม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บข๎อมูลโดยการสุํมกลุํมตัวอยํางจากนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มาทํองเที่ยวเกาะพยามจํานวน 
400 ตัวอยําง ผลการวิจัยในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด พบวํา นักทํองเที่ยว
ชาวไทยสํวนใหญํให๎ความสําคัญกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑และบริการอันดันดับแรก รองลงมาคือปัจจัย
ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ ด๎านสถานที่ และด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ ตามลําดับ โดยปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑และบริการกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับรูปแบบ
กิจกรรมที่มีในเกาะพยามซึ่งมีความหลากหลายไมํวําจะเป็น การทํองเที่ยวชมความงามธรรมชาติ การ
ดําน้ําดูปะการัง และการพายเรือคายัค  
 กันต๑กนิษฐ๑ แสนพานิช และสุภาวดี กลับใหมํ (2562) ได๎ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจมาเที่ยวชมของนักทํองเที่ยวที่พิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ําราชมงคลตรัง มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่มาทํองเที่ยวที่พิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ําราชมงคลตรัง และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลตํอการตัดสินใจเลือกมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ําราชมงคลตรัง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 384 ตัวอยําง จากการศึกษา พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการ
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ตัดสินใจเดินทางมายังพิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ําราชมงคลตรังมากที่สุด คือ ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย 
(Place) โดยกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับการสํงจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑เชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑ใน
โอกาสพิเศษ นอกจากนี้ ยังให๎ความสําคัญกับการแนะนําจากเจ๎าหน๎าที่ประจําพิพิธภัณฑ๑ให๎เข๎าเยี่ยม 
รองลงมาคือด๎านบุคคล (Person) โดยกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับพนักงานขายบัตรที่ยิ้มแย๎มให๎
การต๎อนรับที่ดี และมีการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดีและชํวยเหลือที่เป็นประโยชน๑สูงสุดกับผู๎เข๎าชม 
รองลงมา คือ ให๎ความสําคัญกับวิทยากรที่สามารถให๎ข๎อมูลประจําจุดตําง ๆ ในพิพิธภัณฑ๑ได๎  
 ละเอียด ศิลาน๎อย และสุภาวดี สุทธิรักษ๑ (2558) ได๎ทําการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวในการเดินทางทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตรกรณีศึกษาสวนสละอาทิตย๑ อําเภอบ๎านนาสาร จังหวัดสุราษฎร๑ธานี มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษา
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เดินทางทํองเที่ยวแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งศึกษาจากตัวอยํางนักทํองเที่ยวชาวไทย
จํานวน 377 คน ผลจากการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ มีระดับอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาทํองเที่ยวอยูํในระดับมากที่สุด โดยกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับรสชาติของสละมากที่สุด 
รองลงมาคือผลิตภัณฑ๑แปรงรูปจากสละ นอกจากนี้ยังพบวําปัจจัยด๎านบุคลากรที่ให๎บริการในสวน 
กระบวนการทํองเที่ยวในสวน ราคาสินค๎าและบริการในสวน ชํองทางการจัดจําหนํายสินค๎าและ
บริการทํองเที่ยวภายในสวน มีระดับอิทธิพลตํอการตัดสินใจอยูํในระดับมาก โดยผลวิจัยยังแสดงให๎
เห็นวําปัจจัยการสํงเสริมการตลาดทํองเที่ยวของสวน และลักษณะทางกายภาพของสวน มีระดับ
อิทธิพลอยูํในระดับปานกลาง 
 ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ได๎ทําการศึกษานักทํองเที่ยวชาวไทย ถึงพฤติกรรมและปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตํอการตัดสินใจเข๎าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑ตําหนักสายสุทธานภดล ในวัง
สวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตํางของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยในการเข๎าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑ตําหนักสาย
สุทธานภดลในวังสวนสุนันทา โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง 153 
ตัวอยําง จากการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดทุกด๎านมีระดับความสําคัญในระดับมาก 
เรียงจาก การสํงเสริมการตลาด ราคา ผลิตภัณฑ๑ และชํองทางการจัดจําหนําย งานวิจัยยังพบวํา 
สถาปัตยกรรมตําหนักสวยงามและเป็นเอกลักษณ๑ ความมีชื่อเสียงที่เป็นวังเกําแกํ ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ความมีชื่อเสียงในด๎านการพัฒนาตํารับอาหารชาววัง และความมีชื่อเสียงด๎านการอบรม
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑ 
 เขมกร จินตานนท๑ และคณะ (2553) ได๎ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สํวนประสมทาง
การตลาดทีส่ํงผลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ศึกษาสํวนประสมทางการตลาดและเปรียบเทียบความคิดเห็นสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
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ตํอการตัดสินใจการทํองเที่ยวอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุํม
ตัวอยําง 385 คน ผลการวิจัย พบวํา สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ประกอบไปด๎วยด๎านบุคลากร ด๎าน
ราคา ด๎านลักษณะทางกายภาพ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย และด๎านกระบวนการ ตามลําดับ โดยพบวํา ปัจจัยด๎านบุคลากรที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด 
เนื่องจากบุคลากรเป็นเสมือนหัวใจสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพในการสํง
มอบบริการ และถํายทอดเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ทํองเที่ยวทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑และ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคําเฉลี่ยจะพบวํา ความรู๎ ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ในการข๎อมูล 
เนื่องจากความรู๎ความสามารถเป็นทักษะอันพึงประสงค๑ของการดําเนินกิจการที่จะนําไปสูํความพึง
พอใจของผู๎บริโภคและความสําเร็จของธุรกิจ นอกจากนี้ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลในท๎องถิ่น การ
แบํงสัดสํวนพื้นที่ในการให๎บริการอยํางชัดเจนจะชํวยเสริมสร๎างความเป็นเอกลักษณ๑ทางสังคมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ๑อยํางเป็นธรรมชาติระหวํางนักทํองเที่ยวและบุคคลในชุมชน 
 ธันยวัฒน๑ จิตตะยโศธร (2558) ได๎ทําการศึกษา โครงการทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎ในกลุํม
ประเทศแหลมมลายู มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจ และการตัดสินใจในการเดินทาง
ทํองเที่ยวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุํมตัวอยําง 385 คน 
ผลการวิจัยด๎านการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวโดยศึกษาจากปัจจัยสํวนประสมการตลาดพบวํา กลุํม
ตัวอยํางให๎ความสําคัญกับ สถานที่ทํองเที่ยวที่มีภาพลักษณ๑และชื่อเสียงที่ดี มีคําใช๎จํายเป็นแบบ 
เพจเกจ มีชํองทางการจัดจําหนํายอยํางเว็บไซต๑ที่ให๎ข๎อมูลและภาพประกอบรวมถึงให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร๑ของแตํละประเทศที่ตนสนใจเดินไปทางทํองเที่ยว อีกท้ังสถานที่ทํองเที่ยวดังกลําวต๎องมี
เจ๎าหน๎าที่มีคอยประสานงานในตํางประเทศได๎เป็นอยํางดี 
 
2.7 สมมติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.1 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.2 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.3 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิลําเนาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
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 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.2 ปัจจัยด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.4 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.5 ปัจจัยด๎านบุคลากร สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.6 ปัจจัยด๎านกระบวนการ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.7 ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
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2.8 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิด 
 

 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อายุ 
- รายได ๎
- ภูมลิําเนา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ๑ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ชํองทางการจัดจําหนําย  
(Place) 
- การสํงเสริมการตลาด 
(Promotion) 
- บุคลากร (People) 

- กระบวนการ (Process) 

- ลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) 

 

 

การตัดสินใจเดินทางมาสวน

สัตว์สนามบินสุโขทัยของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 7Ps ที่
สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้ เพ่ือนําผล
การศึกษาท่ีได๎ไปเป็นข๎อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และสํงเสริมกิจกรรมของสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยที่มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของนักทํองเที่ยวตํอไป โดยผู๎วิจัยได๎ดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนและรายละเอียด ตามหัวข๎อตํอไปนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 กลุํมประชากรและการสุํมกลุํมตัวอยําง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บข๎อมูล  
 3.6 การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติท่ีใช๎ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยใช๎แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยสํารวจจากกลุํมประชากรที่เคยมี
ประสบการณ๑การเข๎าเยี่ยมชมสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ รายได๎ 
ภูมิภาค และเพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทาง
การจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริมการจัดจําหนําย ด๎านบุคคลากร ด๎านกระบวนการ และ ด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ ที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
และนํามาวิเคราะห๑หาข๎อสรุปผลการวิจัยด๎วยวิธีการทางสถิติ จากนั้นจึงนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ด๎วย
วิธีการทางกสถิติเพ่ือหาข๎อสรุปที่สมบูรณ๑และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑งานวิจัย 
 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปยังสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้ง ซึ่งผู๎วิจัยใช๎วิธีการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางและวิธีการเลือกกลุํม
ตัวอยําง ดังนี้ 
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 การกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง ใช๎สูตรการกําหนดขนาดตัวอยํางแบบไมํทราบจํานวน
ประชากรที่แนํนอนของ Cohen (1977) โดยใช๎โปรแกรม G*Power เวอร๑ชั่น 3.1.9.7 (ภาพท่ี 3.1) 
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร๎างจากสูตรของ Cohen (1977) และผํานการตรวจสอบและรับรองจากนักวิจัย
หลายทําน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996 และ นงลักษณ๑ วิรัชชัย, 2555) ซึ่งเป็นการกําหนด
ตามสถิติการวิเคราะห๑ด๎วยวิธีสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยสํวนบุคคล (ได๎แกํ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
ภูมิลําเนา) และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด๎าน (ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ) ที่สํงผลถึงตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งกําหนดคําพารามิเตอร๑ตําง ๆ ได๎ดังนี้ 

   คือ คําขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เป็นคําสถิติที่ใช๎บอกขนาดความตําง เมื่อ
ผลการทดสอบสมมติฐานตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ = 0.15 

  α คือ คําความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสําคัญ (Level of Significant) หรือความนําจะเป็น
ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ (Error Probability) โดยกําหนดที่ระดับ 0.05 (=0.05) เทํากับ
ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

  1- β คือ คําอํานาจการทดสอบ (Power of Test) โดยกําหนดให๎ผลตํางของความ
ผิดพลาดเทํากับ 0.05 และความนําจะเป็นในการตัดสินใจที่ถูกต๎อง = 0.95 

จากผลการคํานวณผลที่ได๎ คือ ขนาดของกลุํมตัวอยํางเทํากับ 178 ตัวอยําง อยํางไรก็ตาม 
เพ่ือปูองกันความผิดพลาดในกรณีตอบคําถามไมํครบถ๎วน ผู๎วิจัยจะเก็บกลุํมตัวอยํางเพ่ิมร๎อยละ 10 
คิดเป็นขนาดกลุํมตัวอยํางของงานวิจัยนี้จํานวนทั้งสิ้น 195 ตัวอยําง 
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ภาพที่ 3.1:  ผลการวิเคราะห๑ขนาดกลุํมตัวอยําง 
 

 
 
 เนื่องจากไมํทราบจํานวนที่แนํนอน งานวิจัยนี้จึงใช๎วิธีเลือกตัวอยํางโดยไมํอาศัยหลักความ
นําจะเป็น (Non–probability Sampling) ด๎วยเทคนิคการเลือกตัวอยํางแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) กลําวคือ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทาง
มายงัสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้ง โดยจะดําเนินการแจกแบบสอบถามในบริเวณสวน
สัตว๑สนามบิน รวมทั้งแจกแบบสอบถามผํานระบบออนไลน๑ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยเริ่มศึกษาข๎อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมนักทํองเที่ยว การ
ตัดสินใจซื้อ และสํวนประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม รวมทั้งขอ
คําปรึกษาจากท่ีปรึกษา จากนั้นจึงสร๎างแบบสอบถามให๎สอดคล๎องกับกรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
สําหรับงานวิจัยนี้แบบสอบถามประกอบด๎วย 3 สํวน ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 สํวนที่ 1 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด๎วย อายุ รายได๎ตํอเดือน และภูมิลําเนา รวมทั้ง พฤติกรรมการทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย ซึ่งมีลักษณะคําถามปลายปิด (Close-ended Question) แบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 
 สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 7Ps ทีม่ีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสนามบินสุโขทัย โดยเป็นคําถามปลายปิด ประกอบด๎วยคําตอบยํอยที่
แบํงเป็น 5 ระดับ โดยใช๎มาตรวัด (Rating Scale)  
  1) ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
  2) ด๎านราคา  
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  3) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย  
  4) ด๎านการสํงเสริมการตลาด  
  5) ด๎านบุคคลากร  
  6) ด๎านกระบวนการ 
  7) ด๎านลักษณะทางกายภาพ 
 สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
โดยเป็นคําถามปลายปิดประกอบด๎วยคําถามยํอยที่แบํงเป็น 5 ระดับ โดยใช๎มาตรวัดประมาณคํา 
(Rating Scale) 
 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามดังกลําวเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห๑และแสดงผลการวิจัยเป็น 
จํานวนร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให๎งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ 
 สําหรับแบบสอบถามสํวนที่ 2 และ 3 เป็นคําถามที่มีลักษณะปลายปิด โดยจัดระดับการวัด
ข๎อมูลเป็นประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งทําขึ้นมาเพ่ือให๎คะแนนแบบวัดเจตคติตามหลัก
ของ Likert (Likert’s Scale) ลักษณะคําถามจะมีคําตอบให๎เลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มีคําคะแนนเป็น 5 
  ระดับความคิดเห็นมาก มีคําคะแนนเป็น 4 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง มีคําคะแนนเป็น 3 
  ระดับความคิดเห็นน๎อย มีคําคะแนนเป็น 2 
  ระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด มีคําคะแนนเป็น 1 
 สําหรับการแปลผลข๎อมูลความหมายของคะแนน โดยคํานวณคําอันตรภาคชั้นเพื่อกําหนด
ชํวงชั้น ด๎วยการใช๎สูตรคํานวณและคําอธิบายสาหรับแตํละชํวงชั้น ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด 
       จํานวนระดับของคะแนน 
      = 5-1 
         5 
      =  0.08 
 ดังนั้น เกณฑ๑การประเมินผลและการแปลผลคําเฉลี่ยในสํวนของการวิจัยเชิงพรรณนา  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ชํวงชั้นคะแนน  คําอธิบายสําหรับการแปลผล 
  1.00–1.80   ระดับน๎อยที่สุด 
  1.81–2.61   ระดับนอ๎ย 
  2.62–3.42   ระดับปานกลาง 
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  3.43–4.23   ระดับมาก 
  4.24–5.00   ระดับมากท่ีสุด 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 แบบสอบถามที่นําไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ทําการทดสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความนําเชื่อถือ (Reliability) ตามข้ันตอนและ
รายละเอียด ตํอไปนี้ 
 3.4.1 นําแบบสอบถามที่จะใช๎เป็นเครื่องมือมาทบทวนวัตถุประสงค๑และความเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกัน แล๎วจึงนําเสนอแบบสอบถามตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระเพ่ือทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต๎อง จากนั้นนําคําแนะนํามาปรับปรุงแก๎ไขให๎มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 
 3.4.2 นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับปรุงแก๎ไขแล๎วเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทํานเพ่ือ
ทําการพิจารณาความสอดคล๎องของข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑งานวิจัย โดยการหาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามที่จะให๎เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล 

  โดยใช๎สูตร IOC = NΣR 
  เมื่อ IOC หมายถึง ดําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item – Objective 
Congruence) 
  R หมายถึง ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 
  โดยที่ คํา+1 หมายถึง แนํใจวําข๎อคําถามสอดคล๎องกับเนื้อหา 
  คํา 0 หมายถึง ไมํแนํใจวําข๎อคําถามสอดคล๎องกับเนื้อหา 
  คํา -1 หมายถึง แนํใจวําข๎อคําถามนั้นไมํสอดคล๎องกับเนื้อหา 
  N หมายถึง จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ 
 ทั้งนี้ ผู๎วิจัยเลือกข๎อคําถามที่มีคํา IOC มากกวํา 0.5 และได๎ทําการปรับปรุงแก๎ไข
แบบสอบถามตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ 
 3.4.3 นําแบบสอบถามที่ผํานการพิจารณาจากอาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระและ
ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทํานมาปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎อง กํอนนําไปทดลองใช๎เก็บข๎อมูลเหมือนจริง (Try Out) 
กับกลุํมตัวอยําง จํานวน 20 ชุด ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 10 ของจํานวนกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้
เพ่ือพิจารณาภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม จากนั้นผู๎วิจัยจึงจะนําผลลัพธ๑ที่ได๎จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุํมตัวอยํางมาวิเคราะห๑หาความเชื่อมั่น (Reliability) และความสอดคล๎องกันใน
แตํละตัวแปรด๎วยวิธีการหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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โดยมีเกณฑ๑การประเมินแบบสอบถามด๎วยการคํานวณคํา Cronbach’s Alpha ซึ่งต๎องไมํน๎อยกวํา 
0.65 จึงแสดงให๎เห็นวํา เครื่องมือนี้มีความเชื่อถือได๎ (Nunnally, 1975 อ๎างใน กัลยา เมืองตะ, 2559) 
แล๎วจึงทําการปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสมเพ่ือให๎เครื่องมือมีความสมบูรณ๑แบบยิ่งขึ้นกํอนการนําไปใช๎ใน
การเก็บข๎อมูลจริง ซึ่งแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ได๎คําครอนบัคถึง 0.89 จึงนับวําผํานเกณฑ๑ที่
กําหนดไว๎  
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยจะทําการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางโดยตรง
และเก็บข๎อมูลแบบออนไลน๑โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตํอไปนี้ 
 3.5.1 การเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางโดยตรง 
  1) จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห๑ในการเข๎าพ้ืนที่สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเพื่อเก็บ
ข๎อมูลงานวิจัยจากนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  2) ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง ณ สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
  3) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ในแตํละชุดเพ่ือทําการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
ทางสถิติด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปตํอไป 
 3.5.2 การเก็บข๎อมูลแบบออนไลน๑ 
  1) ทําแบบสอบถามออนไลน๑ผํานทาง Google Form เพ่ือเก็บข๎อมูลจากนักทํองเที่ยวที่
เคยเข๎าชมสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้ง โดยประสานงานกับทางสวนสัตว๑ให๎โพสต๑ผําน
ชํองทางออนไลน๑ของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย  
  2) ตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบสอบถามออนไลน๑เพ่ือทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ
ด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปตํอไป 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎กําหนดสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่ง
แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
  ข๎อมูลสํวนที่ 1 เป็นคําถามที่เกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคล วิเคราะห๑โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และร๎อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
  ข๎อมูลสํวนที่ 2 และ 3 เป็นคําถามที่เกี่ยวกับระดับความเห็นของปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาด ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านกิจกรรมสํงเสริม
การตลาด ด๎านบุคคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตํอการตัดสินใจ
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เดินทางทํองเที่ยวมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ทําการวิเคราะห๑โดยหาคําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 3.6.2 การวิเคราะห๑ด๎วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช๎สําหรับ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.1 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย  
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.2 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.3 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิลําเนาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 สําหรับสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑สมมติฐานยํอยที่ 1.1 – 1.3 จะใช๎การทดสอบด๎วยคําความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way Anova) และกําหนดคํา
นัยสําคัญทางสถิติไว๎ที่ 0.05 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.2 ปัจจัยด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.4 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.5 ปัจจัยด๎านบุคคลากร สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.6 ปัจจัยด๎านกระบวนการ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.7 ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
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 สําหรับสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑สมมติฐานที่ 2.1–2.7 จะใช๎การทดสอบหาความสัมพันธ๑
แบบวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และกําหนดคํานัยสําคัญทางสถิติไว๎ที่ 
0.05 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลที่ประกอบด๎วยด๎านอายุ ด๎าน
รายได๎ ด๎านภูมิลําเนา และปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดที่ประกอบด๎วยด๎านผลิตภัณฑ๑ 
ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ 
ด๎านลักษณะทางกายภาพ ที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย รวมถึงระดับ
การตัดสินใจในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล ด๎วยการจําแนกออกเป็น 4 สํวน ดังนี ้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ผลการวิเคราะห๑ระดับความเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 4.3 ผลการวิเคราะห๑ระดับของความเห็นของการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 4.4 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน 
 ทั้งนีเ้พ่ือให๎การเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสามารถสื่อความหมายได๎เข๎าใจตรงกัน ผู๎วิจัยจึง
ใช๎สัญลักษณ๑และความหมาย (อภิญญา นวลใย, 2563) แทนที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 
  N แทน ขนาดของกลุํมตัวอยําง 

   แทน คําคะแนนเฉลี่ย 
  S.D. แทน คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  B แทน คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ๑ในรูปคะแนนดิบ 
  R2 แทน คําสัมประสิทธิ์การพยากรณ๑หรือประสิทธิภาพในการทํานาย 

  Β แทน คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ๑ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Sig. แทน ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  * แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  F แทน สถิติทดสอบ F-test ซึ่งเป็นสถิติที่ชิวิเคราะห๑ความแปรปรวน 
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  B แทน คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแตํละตัวที่จะนํามาสร๎างสมการ
พยากรณ๑ ซึ่งเป็น คํา Unstandardized Coefficient จะเป็นการเขียนสมการในรูปคะแนนดิบหรือคํา
จริง 
  t แทน คําสถิติท่ีใช๎ทดสอบวําตัวแปรอิสระใดบ๎างที่สามารถใช๎พยากรณ๑ตัวแปรตามได๎
บ๎าง เป็นการทดสอบคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 
  Std. Error แทน คําท่ีแสดงระดับของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช๎ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมา พยากรณ๑ตัวแปรตาม การพิจารณาคําความคลาดเคลื่อนนี้จะพิจารณาจากหนํวย ที่ใช๎ด๎วย
จึงจะสามารถบอกได๎วําความคาดเคลื่อนนี้สูงหรือต่ํา 
  Beta แทน คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแตํละตัวที่จะนํามาสร๎างสมการ
พยากรณ๑ ซึ่งคํา Standardized Coefficient จะเป็นการเขียนสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 งานวิจัยนี้ได๎นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น เพ่ือรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ซ่ึงผู๎เป็น
นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้ง โดยเป็น
การเก็บข๎อมูลออนไลน๑ผําน Facebook Page ของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย และได๎แบบสอบถาม
ตอบกลับมา จํานวน 195 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 โดยนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคล
ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎วยการจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ลักษณะชํวงวงจรชีวิต รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่มา ระยะเวลาในการใช๎บริการแตํละครั้ง คําใช๎จํายที่บริการ จํานวนคน
ที่มาด๎วยวัตถุประสงค๑ท่ีเดินทางมา และชํองทางการรับข๎อมูลขําวสารของสวนสัตว๑ ในรูปแบบของ
จํานวนและร๎อยละ แสดงผลดังตาราง 4.1 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและคําร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคล (n = 195) 
 

ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง  

 
71 
124 

 
36.40 
63.60 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตํอ): จํานวนและคําร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคล  
     (n = 195) 
 

ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 
2. อายุ 
   ต่ํากวําหรือเทํากับ 20 ปี 
   21-30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี 
   61 ปีขึ้นไป 

 
17 
47 
76 
37 
13 
5 

 
8.70 
24.10 
39.00 
19.00 
6.60 
2.60 

3. อาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา 
   ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานบริษัท 
   เจ๎าของธุรกิจ 
   อ่ืน ๆ 

 
32 
59 
56 
27 
21 

 
16.40 
30.30 
28.70 
13.80 
10.80 

4. ลักษณะชํวงวงจรชีวิต 
    โสด 
   สมรส/อยูํด๎วยกัน (ยังไมํมีบุตร) 
   ครอบครัวที่มีลูกเล็ก (อายุต่ํากวํา 6 ปี) 
   ครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กโต (อายุ 6-12 ปี) 
   ครอบครัวที่มีลูกวัยรุํน (อายุ 13-19 ปี) 
   ครอบครัวที่มีลูกแตํงงานแล๎วและไมํได๎อยูํด๎วยกัน 
   หม๎าย/หยําร๎าง 

 
66 
16 
69 
19 
12 
9 
4 

 
33.80 
8.20 
35.40 
9.70 
6.20 
4.60 
2.10 
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตํอ): จํานวนและคําร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคล  
     (n = 195) 
 

ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 

5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
   ต่ํากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท 
   15,001-25,000 บาท  
   25,001-35,000 บาท 
   35,001-45,000 บาท  
   45,001-55,000 บาท  
   55,001 บาทข้ึนไป 

 
57 
49 
38 
21 
5 
25 

 
29.20 
25.10 
19.50 
10.80 
2.60 
12.80 

6. ภูมิลําเนาของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
   ภาคเหนือ 
   ภาคกลาง 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ภาคตะวันตก 
   ภาคตะวันออก 
   ภาคใต๎ 

 
143 
32 
2 
1 
3 
14 

 
73.30 
16.40 
1.00 
0.50 
1.60 
7.20 

7. ทํานเคยเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยกี่ครั้ง (ไมํรวม
ครั้งนี้) 
   ไมํเคยมา 
   1 ครั้ง 
   2 ครั้ง 
   3 ครั้ง 
   4 ครั้งข้ึนไป 

 
 

39 
49 
25 
17 
65 

 
 

20.00 
25.10 
12.80 
8.70 
33.40 
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตํอ): จํานวนและคําร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคล  
     (n = 195) 
 

ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 
8. ทํานใช๎บริการสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นเวลานานเทําใดใน
แตํละครั้งโดยเฉลี่ย 
   ต่ํากวํา 2 ชั่วโมง 
   2-4 ชั่วโมง 
   4-6 ชั่วโมง 
   มากกวํา 6 ชั่วโมง 

 
 

76 
110 
6 
3 

 
 

39.00 
56.40 
3.10 
1.50 

9. คําใช๎จํายที่ทํานใช๎จํายในการใช๎บริการสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย เชํน คําบัตรผํานประตู คําอาหารและเครื่องดื่ม คําของที่
ระลึก (ไมํนับรวมคําเดินทาง) 
   ต่ํากวําหรือเทํากับ 500 บาท 
   501 – 1,000 บาท  
   1,001 – 1,500 บาท 
   1,501 – 2,000 บาท 
   มากกวํา 2,000 บาท 

 
 
 

104 
69 
14 
2 
6 

 
 
 

53.3 
35.40 
7.20 
1.00 
3.10 

10. จํานวนคนที่ใช๎บริการสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย (นับรวมตัว
ทํานเองด๎วย) 
   ใช๎บริการคนเดียว 
   2-3 คน 
   4-5 คน 
   มากกวํา 5 คน 

 
 

14 
86 
55 
40 

 
 

7.20 
44.10 
28.20 
20.50 

11. วัตถุประสงค๑ในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
   เพ่ือพักผํอนกับเพ่ือน/ครอบครัว 
   เพ่ือหยุดพักระหวํางการเดินทางตํอไปยังที่อ่ืน 
   เพ่ือทัศนศึกษา/ดูงาน 
   อ่ืน ๆ 

 
173 
7 
10 
5 

 
88.70 
3.60 
5.10 
2.60 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตํอ): จํานวนและคําร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคล  
     (n = 195) 
 

ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน ร๎อยละ 
12. ทํานรับทราบข๎อมูล ขําวสารหรือการประชาสัมพันธ๑สวน
สัตว๑สนามบินสุโขทัยจากสื่อใดมากที่สุด 
   สื่อสิ่งพิมพ๑ (ปูายโฆษณา แผํนพับ โปสเตอร๑) 
   สื่อสังคมออนไลน๑ (เชํน Facebook Instagram Tweeter) 
   เว็บไซต๑ตําง ๆ เชํน เว็บไซต๑ขําว เว็บไซต๑ทํองเที่ยว และ
เว็บไซต๑ของจังหวัดสุโขทัย 
   ปากตํอปากจากเพ่ือนหรือคนรู๎จัก 

 
 
3 

139 
 

17 
36 

 
 

1.50 
71.30 

 
8.70 
18.50 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและคําร๎อยละข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
สามารถจําแนกรายละเอียด ได๎ดังนี้ 
  เพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 
63.60 รองลงมา เป็นเพศชาย จํานวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.40 
  อายุ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํมีอายุ 31-40 ปี จํานวน 76 คน คิดเป็น  
ร๎อยละ 39.00 รองลงมา อายุ 20-30 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.10 อายุ 41-50 ปี จํานวน 
37 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.00 อายุต่ํากวําหรือเทํากับ 20 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.70 อายุ 
51-60 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.60 และมากกวํา 61 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.60 
  อาชีพ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพเป็นข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.30 รองลงมา มีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 56 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 28.70 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.40 เจ๎าของธุรกิจ จํานวน 27 คน คิด
เป็นร๎อยละ 13.80 และอาชีพอ่ืนๆ อีก 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.80  
  ลักษณะชํวงวงจรชีวิต พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็ก 
(อายุต่ํากวํา 6 ปี) จํานวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.40 รองลงมาเป็นโสด จํานวน 66 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 33.80 เป็นครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กโต (อายุ 6-12 ปี) จํานวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.70 
สมรส/อยูํด๎วยกัน (ยังไมํมีบุตร) จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.20 ครอบครัวที่มีลูกวัยรุํน (อายุ 13-
19 ปี) จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.10 ครอบครัวที่มีลูกแตํงงานแล๎วและไมํได๎อยูํด๎วยกัน 9 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 4.60 และเป็นหม๎าย/หยําร๎าง 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.10 
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  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ต่ํากวําหรือเทํากับ 
15,000 บาท จํานวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.20 รองลงมามีรายได๎ 15,001-25,000 บาท จํานวน 
49 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.10 25,001-35,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.50 55,001 
บาทข้ึนไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.80 35,001-45,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ 10.80 45,001-55,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.60 
  ภูมิลําเนาของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา สํวนใหญํอาศัยอยูํในภาคเหนือ จํานวน 143 
คน คิดเป็นร๎อยละ 73.30 รองลงมาอยูํภาคกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.40 ภาคใต๎ 
จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.20 ภาคตะวันออก จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.00 และภาคตะวันตก จํานวน 1 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ 0.50 
  จํานวนครั้งที่เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เคยเดินทางมาแล๎ว 4 ครั้งข้ึนไป จํานวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.40 รองลงมาเคยเดินทางมาแล๎ว  
1 ครั้ง จํานวน 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.10 ไมํเคยเดินทางมา จํานวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00  
2 ครั้ง จํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.80 และ 3 ครั้ง จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.70 
  ระยะเวลาในการเยี่ยมชมแตํละครั้ง พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํใช๎เวลา 2-4 
ชั่วโมง จํานวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.40 รองลงมาต่ํากวํา 2 ชั่วโมง จํานวน 76 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 39.00 4-6 ชั่วโมง จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.10 และมากกวํา 6 ชั่วโมง จํานวน 3 คน คิด
เป็นร๎อยละ 1.50  
  คําใช๎จํายที่ใช๎จํายในการใช๎บริการ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํใช๎จํายเงินต่ํากวํา
หรือเทํากับ 500 บาท จํานวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.30 บาท รองลงมา 501-1,000 บาท 
จํานวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.40 1,001-1,500 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.20 
มากกวํา 2,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปน็ร๎อยละ 3.10 1,501-2,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 1.00 
  จํานวนคนที่มาใช๎บริการด๎วยกัน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเดินทางมาเป็น
กลุํม 2-3 คน จํานวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.10 รองลงมาเดินทางมาเป็นกลุํม 4-5 คน จํานวน 55 
คน คิดเป็นร๎อยละ 28.20 มากกวํา 5 คน จํานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.50 และใช๎บริการคน
เดียว จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.20 
  วัตถุประสงค๑ในการเดินทางมา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํต๎องการพักผํอนกับ
เพ่ือน/ครอบครัว จํานวน 173 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.70 รองลงมา เพ่ือทัศนศึกษา ดูงาน จํานวน 10 
คน คิดเป็นร๎อยละ 5.10 หยุดพักระหวํางการเดินทางตํอไปยังที่อ่ืน จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.60 
และอ่ืน ๆ อีกจํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.60 
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  ชํองทางที่ทราบข๎อมูลขําวสาร พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํทราบขําวจากสื่อ
สังคมออนไลน๑ (Facebook Instagram Tweeter) จํานวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.30 รองลงมา
ทราบจากการบอกแบบปากตํอปากจากเพ่ือนหรือคนรู๎จัก จํานวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.50 
เว็บไซต๑ตําง ๆ เชํน เว็บไซต๑ขําว เว็บไซต๑ทํองเที่ยว และเว็บไซต๑ของจังหวัดสุโขทัย จํานวน 17 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 8.70 และจากสื่อสิ่งพิมพ๑ (ปูายโฆษณา แผํนพับ โปสเตอร๑) จํานวน 3 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ 1.50 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว์สนามบินสุโขทัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ผลจากการวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางด๎านปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาด 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริม
การตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ด๎วยรูปแบบของการหาคําเฉลี่ย 
(Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แสดงผลดังตาราง 4.2-4.9 
 4.2.1 ผลวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านผลิตภัณฑ๑ 
 
ตารางที่ 4.2: คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 
ด๎านผลิตภัณฑ๑  S.D. การแปลผล 

ความหลากหลายและความนําสนใจของสัตว๑ที่จัด
แสดง 

3.88 0.83 มาก 

ความหลากหลายและความนําสนใจของกิจกรรม
ภายในสวนสัตว๑ เชํน ให๎อาหารสัตว๑ ระบายสีรูปปั้น 
เลํนม๎าหมุน 

3.56 0.89 มาก 

สิ่งอํานวยความสะดวก เชํน จุดบริการอาหาร จุด
บริการเครื่องดื่ม ร๎านขายของที่ระลึก ให๎บริการ
อยํางเพียงพอและมีคุณภาพ 

3.59 1.01 มาก 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.2 (ตํอ): คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

ด๎านผลิตภัณฑ๑  S.D. การแปลผล 

ความมีชื่อเสียงของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นที่
รู๎จัก 

3.86 0.87 มาก 

รวม 3.72 0.73 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มี

ผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 3.72) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ ความหลากหลายและความนําสนใจของสัตว๑ที่จัดแสดง 

(  = 3.88) ความมีชื่อเสียงของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นที่รู๎จัก (  = 3.86) สิ่งอํานวยความ
สะดวก เชํน จุดบริการอาหาร จุดบริการเครื่องดื่ม ร๎านขายของที่ระลึก ให๎บริการอยํางเพียงพอและมี

คุณภาพ (  = 3.59) และความหลากหลายและความนําสนใจของกิจกรรมภายในสวนสัตว๑ เชํน ให๎

อาหารสัตว๑ ระบายสีรูปปั้น เลํนม๎าหมุน (  = 3.56) 
 4.2.2 ผลวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านราคา 
 
ตารางที่ 4.3: คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านราคา ที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

ด๎านราคา  S.D. การแปลผล 
ความคุ๎มคําของการเข๎าชมสวนสัตว๑เมื่อเทียบกับ
ราคาบัตรผํานประตู 

4.97 0.85 มากที่สุด 

อัตราคําบริการยานพาหนะภายในสวนสัตว๑มี
ความเหมาะสม (รถราง จักรยาน รถกอล๑ฟ) 

3.85 0.84 มาก 

ราคาของอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนํายในสวน
สัตว๑มีความเหมาะสม 

3.73 0.88 มาก 

รวม 4.18 0.81 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.3 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านราคาที่มีผล

ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด (  = 4.18) เพ่ือ
พิจารณาเป็นรายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ ความคุ๎มคําของการเข๎าชมสวนสัตว๑เมื่อเทียบกับราคา

บัตรผํานประตู (  = 4.97) อัตราคําบริการยานพาหนะภายในสวนสัตว๑มีความเหมาะสม (รถราง 

จักรยาน รถกอล๑ฟ) (  = 3.85) และราคาของอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนํายในสวนสัตว๑มีความ

เหมาะสม (  = 3.73) 
 4.2.3 ผลวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านชํองทางจัดจําหนําย 
 
ตารางที่ 4.4: คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางจัดจําหนําย ที่มีผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 
ด๎านชํองทางจัดจําหนําย  S.D. การแปลผล 

มีชํองจําหนํายบัตรเข๎าชมสวนสัตว๑เพียงพอ 3.81 0.87 มาก 

มีความรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อบัตรเข๎าชม 3.88 0.83 มาก 
ความเป็นระเบียบในบริเวณท่ีจําหนํายบัตรเข๎าชม 3.90 0.81 มาก 

รวม 3.86 0.78 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านชํองทางจัด

จําหนํายที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยโดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 
3.86) เพ่ือพิจารณาเป็นรายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ ความเป็นระเบียบในบริเวณที่จําหนํายบัตร

เข๎าชม (  = 3.90) มีความรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อบัตรเข๎าชม (  = 3.88) และมีชํองจําหนํายบัตร

เข๎าชมสวนสัตว๑เพียงพอ (  = 3.81) 
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 4.2.4 ผลวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านการสํงเสริมการตลาด 
 
ตารางที่ 4.5: คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด ที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด  S.D. การแปลผล 

การมีสํวนลดราคาคําเช๎าชมในวันเทศกาล 3.88 0.93 มาก 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ ผํานเว็บไซต๑ และ 
เฟซบุ๏กของสวนสัตว๑ รวมทั้งเว็บไซต๑อ่ืน ๆ เชํน 
เว็บไซต๑ขําว เว็บไซต๑ทํองเที่ยว และเว็บไซต๑ของ
จังหวัดสุโขทัย 

4.03 0.87 มาก 

มีการรีวิวโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคม
ออนไลน๑ 

3.53 1.03 มาก 

มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลและโอกาส
ตําง ๆ เชํน วันเด็ก วันฮาโลวนี วันขึ้นปีใหมํ 

3.76 0.98 มาก 

รวม 3.80 0.81 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านการสํงเสริม

การตลาด ที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยโดยรวม อยูํในระดับมาก (  = 
3.80) เพ่ือพิจารณาเป็นรายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ ผํานเว็บไซต๑ 
และเฟซบุ๏กของสวนสัตว๑ รวมทั้งเว็บไซต๑อ่ืน ๆ เชํน เว็บไซต๑ขําว เว็บไซต๑ทํองเที่ยว และเว็บไซต๑ของ

จังหวัดสุโขทัย (  = 4.03) การมีสํวนลดราคาคําเช๎าชมในวันเทศกาล (  = 3.88) มีการจัดกิจกรรม

พิเศษตามเทศกาลและโอกาสตําง ๆ เชํน วันเด็ก วันฮาโลวนี วันขึ้นปีใหมํ (  = 3.76) และการมีรีวิว

โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน๑ (  = 3.53) 
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 4.2.5 ผลวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านบุคลากร 
 
ตารางที่ 4.6: คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านบุคลากร ที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

ด๎านบุคลากร  S.D. การแปลผล 

พนักงานคอยดูแลให๎บริการอยํางทั่วถึงและเพียงพอ 3.95 0.82 มาก 
พนักงานอํานวยความสะดวกแกํทุกคนอยํางเทําเทียม 4.03 0.78 มาก 

พนักงานมีความรู๎สามารถให๎ข๎อมูลตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎องและครบถ๎วน 

3.95 0.82 มาก 

พนักงานที่ให๎บริการมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี เป็นมิตรกับ
นักทํองเที่ยว 

4.13 0.75 มาก 

พนักงานของสวนสัตว๑แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย 4.18 0.75 มาก 

รวม 4.05 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านบุคลากรที่มี

ผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 4.05) เพ่ือ

พิจารณาเป็นรายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ พนักงานของสวนสัตว๑แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย (  = 

4.18) พนักงานที่ให๎บริการมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี เป็นมิตรกับนักทํองเที่ยว (  = 4.13) พนักงานอํานวย

ความสะดวกแกํทุกคนอยํางเทําเทียม (  = 4.03) พนักงานมีความรู๎ความสามารถให๎ข๎อมูลตําง ๆ ได๎

ถูกต๎องและครบถ๎วน (  = 3.95) และพนักงานคอยดูแลให๎บริการอยํางทั่วถึงและเพียงพอ (  = 
3.95)  
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 4.2.6 ผลวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านกระบวนการ 
 
ตารางที่ 4.7: คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านกระบวนการ ที่มีผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

ด๎านกระบวนการ  S.D. การแปลผล 

สวนสัตว๑มีกระบวนการในการให๎บริการที่สะดวกสบาย
ตรงกับความต๎องการของทําน 

3.93 0.80 มาก 

สวนสัตว๑มีเส๎นทางการเยี่ยมชมสัตว๑ที่ไมํซับซ๎อน และ
ไมํเกิดการหลงทาง 

4.11 0.80 มาก 

ความรวดเร็วในการชํวยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 3.86 0.85 มาก 
(ระยะเวลาการจัดแสดงโชว๑ตําง ๆ มีความเหมาะสม 
ไมํทับซ๎อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในสวนสัตว๑ 

3.73 0.99 มาก 

รวม 3.91 0.73 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านกระบวนการ

ที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 3.91) เพ่ือ
พิจารณาเป็นรายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ สวนสัตว๑มีเส๎นทางการเยี่ยมชมสัตว๑ที่ไมํซับซ๎อน และไมํ

เกิดการหลงทาง (  = 4.11) สวนสัตว๑มีกระบวนการในการให๎บริการที่สะดวกสบายตรงกับความ

ต๎องการ (  = 3.93) ความรวดเร็วในการชํวยเหลือเมื่อเกิดปัญหา (  = 3.86) และระยะเวลาการจัด

แสดงโชว๑ตําง ๆ มีความเหมาะสม ไมํทับซ๎อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในสวนสัตว๑ (  = 3.73) 
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 4.2.7 ผลวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านลักษณะทางกายภาพ 
 
ตารางที่ 4.8: คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

ด๎านลักษณะทางกายภาพ  S.D. การแปลผล 

บริเวณภายในสวนสัตว๑ สะอาด และปราศจากกลิ่นไมํ
พึงประสงค๑ 

4.10 0.79 มาก 

สภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยของสัตว๑มีความเหมาะสม
ตามธรรมชาติปลอดภัยแกํการเข๎าชม 

4.14 0.81 มาก 

สวนสัตว๑มีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ รํมรื่น เหมาะ
แกํการพักผํอน 

4.11 0.85 มาก 

บริเวณท่ีนั่งพักผํอนมีความเพียงพอและสะอาด 3.88 0.92 มาก 

สวนสัตว๑ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด๎าน
สาธารณสุข 

4.17 0.75 มาก 

รวม 4.08 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านลักษณะทาง

กายภาพท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 
4.08) เพ่ือพิจารณาเป็นรายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ สวนสัตว๑ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย

ด๎านสาธารณสุข (  = 4.17) สภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยของสัตว๑มีความเหมาะสมตามธรรมชาติ

ปลอดภัยแกํการเข๎าชม (  = 4.14) สวนสัตว๑มีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ รํมรื่น เหมาะแกํการ

พักผํอน (  = 4.11) บริเวณภายในสวนสัตว๑ สะอาด และปราศจากกลิ่นไมํพึงประสงค๑ (  = 4.10) 

และบริเวณท่ีนั่งพักผํอนมีความเพียงพอและสะอาด (  = 3.88) 
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 4.2.8 สรุปผลการวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 
ตารางที่ 4.9: คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยในแตํละด๎าน 

 
ระดับความคิดเห็น  S.D. การแปลผล 

ด๎านผลิตภัณฑ๑ 3.72 0.73 มาก 

ด๎านราคา 4.18 0.81 มากที่สุด 
ด๎านชํองทางจัดจําหนําย 3.86 0.78 มาก 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด 3.80 0.81 มาก 

ด๎านบุคลากร 4.05 0.71 มาก 
ด๎านกระบวนการ 3.91 0.73 มาก 

ด๎านลักษณะทางกายภาพ 4.08 0.71 มาก 
รวม 3.94 0.75 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยรวมอยูํในระดับมาก  

(  = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎ว พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตํอด๎าน

ราคาอยูํในระดับแรก (  = 4.18) สํวนอันดับรองลงมา คือ ด๎านลักษณะทางกายภาพ (  = 4.08) 

ด๎านบุคลากร (  = 4.05) ด๎านกระบวนการ (  = 3.91) ด๎านชํองทางจัดจําหนําย (  = 3.86) ด๎าน

การสํงเสริมการตลาด (  = 3.80) และด๎านผลิตภัณฑ๑ (  = 3.72) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับของความเห็นของการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวสวนสัตว์สนามบิน
สุโขทัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 4.3.1 ผลการวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นด๎านการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัย 
 ผลจากการวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ด๎วยการนําเสนอในรูปของคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แสดงผลดังตาราง 4.10 
 
ตารางที่ 4.10: คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 
การตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย  S.D. การแปลผล 

ความต๎องการเรียนรู๎ ศึกษาวิถีชีวิตของสัตว๑จากทั่วโลก ทํา
ให๎ทํานตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว 

4.05 0.76 มาก 

ความต๎องการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจกับธรรมชาติ
และสภาพแวดล๎อมภายในสวนสัตว๑ ทําให๎ทํานตัดสินใจ
เดินทางมาทํองเที่ยว 

4.16 0.76 มาก 

ทํานจะเลือกเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑แหํงนี้อีกครั้ง 4.29 0.78 มากที่สุด 
รวม 4.17 0.67 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ

เดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข๎อตามลําดับมากไปน๎อย คือ การเลือกเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑แหํงนี้อีกครั้ง (  = 4.29) 
ความต๎องการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจกับธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมภายในสวนสัตว๑ ทําให๎

ตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว (  = 4.16) และความต๎องการเรียนรู๎ ศึกษาวิถีชีวิตของสัตว๑จากทั่วโลก 

ทําให๎ตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว (  = 4.05)  
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน 
 การวิจัยครั้งนี้ใช๎สถิติการวิเคราะห๑สมการด๎วยคําความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way Anova) และการหาความสัมพันธ๑แบบวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณ 
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(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมุติฐาน ด๎วยการกําหนดคํานัยสําคัญทางสถิติไว๎
ที่ 0.05  
 เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งผู๎วิจัยได๎ตั้งสมมติฐานไว๎ ดังนี้  
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยที่ 1.1 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุที่ตํางกันของนักทํองเที่ยวชาวไทย มีผล
ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยที่แตกตํางกัน 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.2 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ที่ตํางกันของนักทํองเที่ยวชาวไทย มี
ผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยที่แตกตํางกัน 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.3 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิลําเนาที่ตํางกันของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยที่แตกตํางกัน 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.2 ปัจจัยด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.4 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.5 ปัจจัยด๎านบุคลากร สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.6 ปัจจัยด๎านกระบวนการ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.7 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผล
ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 4.4.1 ผลการวิเคราะห๑สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
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 สมมติฐานยํอยที ่1.1 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุที่ตํางกันของนักทํองเที่ยวชาวไทย มีผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยที่แตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.11: การทดสอบความแตกตํางระหวํางนักทํองเที่ยวที่มีปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านอายุตํางกัน

กับการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 

การตัดสินใจ
เดินทางมา
สวนสัตว๑
สนามบิน
สุโขทัย 

แหลํงความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
กําลังสองของ
คําเบี่ยงเบน 

องศา
อิสระ 

คําเฉลี่ยความ
เบี่ยงเบน
กําลังสอง 

F Sig. 

ระหวํางกลุํม 3.848 5 0.770 1.704 0.136 
ภายในกลุํม 85.346 189 0.456   

รวม 89.194 194    
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบวํา ผลการทดสอบความแตกตํางระหวํางลักษณะสํวนบุคคลของ
นักทํองเที่ยว ในด๎านอายุกับการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ใช๎สถิติทดสอบแบบ  
F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา คํา F-test = 1.704, Sig. = 0.136 > 0.05  
 สรุปผลการทดสอบได๎วํา เป็นการปฏิเสธสมมติฐานยํอยท่ี 1.1 อายุที่แตกตํางกันจะมีการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ไมํแตกตํางกันระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 4.4.2 ผลการวิเคราะห๑สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 1.2 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ที่ตํางกันของนักทํองเที่ยวชาวไทย มี
ผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยที่แตกตํางกัน 
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ตารางที่ 4.12: การทดสอบความแตกตํางระหวํางนักทํองเที่ยวที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ตํางกัน
กับการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
แหลํงความ
แปรปรวน 

ผลรวมของกําลัง
สองของคํา
เบี่ยงเบน 

องศาอิสระ คําเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบน

กําลังสอง 

F Sig. 

ระหวํางกลุํม 1.492 5 0.298 0.643 0.667 
ภายในกลุํม 87.702 189 0.464   

รวม 89.194 194    

*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบความแตกตํางระหวํางลักษณะสํวนบุคคลของ
นักทํองเที่ยว ในด๎านรายได๎กับการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสนามบินสุโขทัย ใช๎สถิติ
ทดสอบแบบ F-test ที่ระดับนับสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา คํา F-test = 0.643, Sig. = 0.667 > 
0.05 
 สรุปผลการทดสอบได๎วํา เป็นการปฏิเสธสมมติฐานยํอยท่ี 1.2 รายได๎ที่แตกตํางกันจะมีการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ไมํแตกตํางกันระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 4.4.3 ผลการวิเคราะห๑สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 สมมติฐานยํอยท่ี 1.3 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิลําเนาที่ตํางกันของนักทํองเที่ยวชาวไทย มี
ผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยที่แตกตํางกัน 
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ตารางที ่4.13: การทดสอบความแตกตํางระหวํางนักทํองเที่ยวที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิลําเนา
ตํางกันกับการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 

การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
แหลํงความ
แปรปรวน 

ผลรวมของกําลัง
สองของคํา
เบี่ยงเบน 

องศาอิสระ คําเฉลี่ยความ
เบี่ยงเบนกําลัง

สอง 

F Sig. 

ระหวํางกลุํม 4.827 5 0.965 2.162 0.060 
ภายในกลุํม 84.368 189 .446   

แหลํงความ
แปรปรวน 

ผลรวมของกําลัง
สองของคํา
เบี่ยงเบน 

องศาอิสระ คําเฉลี่ยความ
เบี่ยงเบนกําลัง

สอง 

F Sig. 

รวม 89.194 194    
 

 จากตารางที่ 4.13 พบวํา ผลการทดสอบความแตกตํางระหวํางลักษณะสํวนบุคคลของ
นักทํองเที่ยว ในด๎านภูมิลําเนากับการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสนามบินสุโขทัย ใช๎สถิติ
ทดสอบแบบ F-test ที่ระดับนับสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา คํา F-test = 2.162, Sig. = 0.060 > 
0.05 
 สรุปผลการทดสอบได๎วํา เป็นการปฏิเสธสมมติฐานยํอยท่ี 1.3 ภูมิลําเนาที่แตกตํางกันจะมี
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ไมํแตกตํางกันระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 4.4.4 ผลการวิเคราะห๑สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.2 ปัจจัยด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.4 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
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  สมมติฐานยํอยท่ี 2.5 ปัจจัยด๎านบุคลากร สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.6 ปัจจัยด๎านกระบวนการ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานยํอยท่ี 2.7 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผล
ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 
ตารางที่ 4.14: การทดสอบความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย  
 

ตัวแปร b Std. Error Beta t Sig 
คําคงที่  0.997 0.206  4.826 <0.001 

ด๎านผลิตภัณฑ๑ 0.005 0.061 0.005 0.082 0.935  

ด๎านราคา 0.146 0.053 0.175 2.728 0.007* 
ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย -0.002 0.061 -0.003 -0.040 0.968 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด 0.141 0.066 0.170 2.133 0.034* 

ด๎านบุคลากร 0.050 0.085 0.053 0.589 0.557 
ด๎านกระบวนการ 0.024 0.085 0.026 0.282 0.779 

ด๎านลักษณะทางกายภาพ 0.435 0.074 0.460 5.839 <0.001* 

r = 0.644, adj.r2 = 0.415, F = 34.530, p = 0.000 *p<.05 
 
 จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห๑การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ด๎วยวิธี 
Enter พบวํา ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และปัจจัยด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย โดยเมื่อพิจารณาจากคํา b พบวํา ปัจจัยด๎านราคา มีน้ําหนักเทํากับ 0.146 ปัจจัยด๎านการ
สํงเสริมการตลาด มีน้ําหนักเทํากับ 0.141 และปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ มีน้ําหนักเทํากับ 
0.435 โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกัน หมายถึง ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านการสํงเสริม
การตลาด และปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ๑ในเชิงบวกกับการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 นั้นคือ ถ๎าองค๑ประกอบของปัจจัยด๎านราคา 
ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพเพ่ิมมากขึ้น จะกํอให๎เกิดการ



66 

ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเพิ่มมากข้ึนตามไปด๎วย และจากผลดังกลําว สามารถ
สร๎างสมการถดถอย ได๎ดังนี้ 
 การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย = 0.997 คําคงที่ + 0.005 ด๎านผลิตภัณฑ๑
ns + 0.146 ด๎านราคา + -0.002 ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายns + 0.141 ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
+ 0.050 ด๎านบุคลากรns + 0.024 ด๎านกระบวนการns + 0.435 ด๎านลักษณะทางกายภาพ 
 จากสมการข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ถ๎าเพ่ิมปัจจัยด๎านราคา 1 หนํวย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยจะเพ่ิมข้ึน 0.146 หนํวย 
 หากเพ่ิมปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 1 หนํวย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ การตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยจะเพ่ิมข้ึน 0.141 หนํวย 
 รวมทั้ง หากเพ่ิมปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ 1 หนํวย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงท่ี การ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยจะเพ่ิมขึ้น 0.435 หนํวย 
 จากผลการวิเคราะห๑ดังกลําวสรุปได๎วํา ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 
และปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.14 พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านลักษณะทาง
กายภาพ (Sig = <0.001) ด๎านราคา (Sig = 0.007) และด๎านการสํงเสริมการตลาด (Sig = <0.034) 
สํงผลตํอการ ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สํวน
ปัจจัยด๎านบุคลากร (Sig = 0.557) ด๎านกระบวนการ (Sig = 0.779) ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Sig = 0.935) 
และด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Sig = 0.968) ยังไมํมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
ตารางที่ 4.15: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยสํวนบคุคลด๎านอายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 
 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยสํวนบคุคลด๎านรายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาว
ไทย 

 
 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.15 (ตํอ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยสํวนบคุคลด๎านภูมิลําเนาที่แตกตํางกัน สํงผล
ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยว
ชาวไทย 

 
 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 
 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด๎านชอํงทางการจัดจําหนําย สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 
 

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 

สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยด๎านบุคลากร สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 
 

สมมติฐานที่ 2.6 ปัจจัยด๎านกระบวนการ สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 
 

สมมติฐานที่ 2.7 ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 

 

ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
 จากผลการวิเคราะห๑ดังกลําวทําให๎สามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุ ด๎านรายได๎ 
และด๎านภูมิลําเนาที่แตกตํางกัน ไมํได๎ทําให๎การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยแตกตําง
กัน สํวนปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎านลักษณะทาง
กายภาพ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
 



 

บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย มีวัตถุประสงค๑ดังนี้  
  1) เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  3) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย 
 กลุํมตัวอยําง คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางที่เคยเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้งข้ึนไป จํานวนทั้งสิ้น 195 ตัวอยําง  
 เครื่องมือที่ใช๎ คือ แบบสอบถามท่ีผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด๎วย 3 สํวน ดังนี ้
  สํวนที่ 1 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด๎วยเพศ อายุ อาชีพ ลักษณะชํวงวงจรชีวิต รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ภูมิลําเนา รวมทั้งพฤติกรรม
การทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดยมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Close-ended 
Question) จํานวน 12 ข๎อ  
  สํวนที่ 2 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 7Ps ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
(Product) ด๎านราคา (Price) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
(Promotion) ด๎านกระบวนการ (Process) ด๎านบุคลากร (People) และด๎านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย โดย
เป็นคําถามปลายปิด จํานวน 28 ข๎อ แบํงเป็น 5 ระดับ คอื ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 
  สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย โดยเป็นคําถามปลายปิด จํานวน 3 ข๎อ แบํงเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 
 เมือ่สร๎างแบบสอบถามเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยได๎นําไปเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการ
ค๎นคว๎าอิสระแล๎วแก๎ไขตามคําแนะนํา จากนั้นจึงทําการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ด๎วยการสํงแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ๑ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาความ
สอดคล๎องของข๎อคําถามที่มีคํา IOC มากกวํา 0.5 แล๎วทําการปรับปรุงแก๎ไขข๎อคําถามตามคําแนะนํา
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ของผู๎เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง แล๎วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บข๎อมูลกับนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เคย
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยอยํางน๎อย 1 ครั้ง ซึ่งใช๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 20 คน และนํา
ผลลัพธ๑การตอบคําถามมาวิเคราะห๑หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยในภาพรวม (Reliability) 
ด๎วยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทําให๎ได๎คํา 
Cronbach’s Apha อยูํที่ 0.89 แสดงให๎เห็นได๎วํา เครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีความนําเชื่อถือ 
และสามารถนําไปให๎เก็บข๎อมูลจริงตํอไปได๎ 
 การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ซึ่งเป็นนักทํองเที่ยวชาวไทยผู๎ที่เคย
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ในรูปแบบออนไลน๑ ผลปรากฏวํา มีผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 
195 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 100.00 แล๎วจึงนําคําตอบที่ได๎มาลงรหัส และใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สํวนการทดสอบ
สมมติฐานใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงอนุมาน ได๎แกํ การหาคําความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way Anova) และการวิเคราะห๑สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยกําหนดคํานัยสําคัญทางสถิติไว๎ที่ระดับ 0.05 สําหรับผลการวิจัยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย มีรายละเอียด ดังตํอไปนี้  
 5.1.1 ผลสรุปข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีลักษณะชํวงวงจรชีวิตเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็ก (อายุต่ํากวํา 6 ปี) มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
ต่ํากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูํทางภาคเหนือ เคยเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย 4 ครั้งข้ึนไป มีระยะเวลาการใช๎บริการแตํละครั้ง 2-4 ชั่วโมง มีคําใช๎จํายที่ใช๎จํายในการใช๎
บริการต่ํากวําหรือเทํากับ 500 บาท มีจํานวนคนที่มาใช๎บริการด๎วย 2-3 คน มีวัตถุประสงค๑ในการ
เดินทางมาเพ่ือพักผํอนกับเพ่ือน/ครอบครัว และได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารของสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยผํานสื่อสังคมออนไลน๑ 
 ในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช๎ปัจจัยสํวนบุคคล 3 ด๎านเป็นตัวแปรหลัก คือ 1) ด๎านอายุ 
ประกอบด๎วย อายุต่ํากวํา 20 ปี จํานวน 17 คน อายุ 21-30 ปี จํานวน 47 คน อายุ 31-40 ปี จํานวน 
76 คน อายุ 41-50 ปี จํานวน 37 คน อายุ 51-60 ปี จํานวน 13 คน อายุ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน 
2) ด๎านรายได ๎ประกอบด๎วย มีรายไดตํ่๎ากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท จํานวน 57 คน มีรายได๎ 
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15,001-25,000 บาท จํานวน 49 คน มีรายได๎ 25,001-35,000 บาท จํานวน 38 คน มีรายได๎ 
35,001-45,000 บาท จํานวน 21 คน มีรายได๎ 45,001-55,000 บาท จํานวน 5 คน มีรายได๎ 55,001 
บาทข้ึนไป จํานวน 25 คน และ 3) ด๎านภูมิลําเนา ประกอบด๎วย มีภูมิลําเนาอยูํ ภาคกลาง จํานวน 32 
คน มีภูมิลําเนาอยูํภาคเหนือ จํานวน 143 คน มีภูมิลําเนาอยูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 คน 
มีภูมิลําเนาอยูํภาคตะวันตก จํานวน 1 คน มีภูมิลําเนาอยูํภาคตะวันออก จํานวน 3 คน มีภูมิลําเนาอยูํ
ภาคใต๎ จํานวน 14 คน โดยพบวํา ปัจจัยทั้ง 3 ด๎าน สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยไมํแตกตํางกัน และสามารถพิจารณารายด๎านจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับ คือ 
ด๎านรายได๎ ด๎านอายุ และด๎านภูมิลําเนา  
 5.1.2 ผลสรุปข๎อมูลระดับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมา
สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัย พบวํา 
  1) ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับคือ ความ
หลากหลายและความนําสนใจของสัตว๑ที่จัดแสดง ความมีชื่อเสียงของสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นที่
รู๎จัก สิ่งอํานวยความสะดวก เชํน จุดบริการอาหาร จุดบริการเครื่องดื่ม ร๎านขายของที่ระลึก ให๎บริการ
อยํางเพียงพอและมีคุณภาพ และความหลากหลายและความนําสนใจของกิจกรรมภายในสวนสัตว๑ 
เชํน ให๎อาหารสัตว๑ ระบายสีรูปปั้น เลํนม๎าหมุน  
  2) ปัจจัยด๎านราคาที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับคือ ความ
คุ๎มคําของการเข๎าชมสวนสัตว๑เมื่อเทียบกับราคาบัตรผํานประตู อัตราคําบริการยานพาหนะภายในสวน
สัตว๑มีความเหมาะสม (รถราง จักรยาน รถกอล๑ฟ) และราคาของอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนํายใน
สวนสัตว๑มีความเหมาะสม 
  3) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนํายที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัย ในภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อย
ตามลําดับ คือ ความเป็นระเบียบในบริเวณท่ีจําหนํายบัตรเข๎าชม มีความรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อ
บัตรเข๎าชม และมีชํองจําหนํายบัตรเข๎าชมสวนสัตว๑เพียงพอ 
  4) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย ในภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับ 
คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ ผํานเว็บไซต๑ และเฟซบุ๏กของสวนสัตว๑ รวมทั้งเว็บไซต๑อ่ืน ๆ เชํน 
เว็บไซต๑ขําว เว็บไซต๑ทํองเที่ยว และเว็บไซต๑ของจังหวัดสุโขทัย การมีสํวนลดราคาคําเช๎าชมในวัน
เทศกาล มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลและโอกาสตําง ๆ เชํน วันเด็ก วันฮาโลวีน วนัขึ้นปีใหมํ 
และมีการรีวิวโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน๑ 
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  5) ปัจจัยด๎านบุคลากรที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับ คือ พนักงาน
ของสวนสัตว๑แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย พนักงานที่ให๎บริการมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีเป็นมิตรกับนักทํองเที่ยว 
พนักงานอํานวยความสะดวกแกํทุกคนอยํางเทําเทียม พนักงานมีความรู๎ความสามารถให๎ข๎อมูลตําง ๆ
ได๎ถูกต๎องและครบถ๎วน และพนักงานคอยดูแลให๎บริการอยํางทั่วถึงและเพียงพอ 
  6) ปัจจัยด๎านกระบวนการที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับคือ สวนสัตว๑มี
เส๎นทางการเยี่ยมชมสัตว๑ที่ไมํซับซ๎อนและไมํเกิดการหลงทาง สวนสัตว๑มีกระบวนการในการให๎บริการ
ที่สะดวกสบายตรงกับความต๎องการ ความรวดเร็วในการชํวยเหลือเมื่อเกิดปัญหา และระยะเวลาการ
จัดแสดงโชว๑ตําง ๆ มีความเหมาะสมไมํทับซ๎อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในสวนสัตว๑ 
  7) ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย ในภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับ 
คือ สวนสัตว๑ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด๎านสาธารณสุข สภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยของสัตว๑มี
ความเหมาะสมตามธรรมชาติปลอดภัยแกํการเข๎าชม สวนสัตว๑มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติรํมรื่น
เหมาะแกํการพักผํอน บริเวณภายในสวนสัตว๑สะอาดและปราศจากกลิ่นไมํพึงประสงค๑ และบริเวณท่ี
นั่งพักผํอนมีความเพียงพอและสะอาด 
 5.1.3 ผลสรุปข๎อมูลระดับความคิดเห็นที่มีตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก โดยสามารถพิจารณารายข๎อจากคะแนนมากไปน๎อยตามลําดับ คือ การเลือกเดินทางมา
ทํองเที่ยวสวนสัตว๑แหํงนี้อีกครั้ง ความต๎องการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจกับธรรมชาติและ
สภาพแวดล๎อมภายในสวนสัตว๑ทําให๎ตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว และความต๎องการเรียนรู๎ศึกษาวิถี
ชีวิตของสัตว๑จากทั่วโลกทําให๎ตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว 
 5.1.4 ผลสรุปข๎อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
   สมมติฐานยํอยที่ 1.1 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
   ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ไมํแตกตํางกัน 
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   สมมติฐานยํอยที่ 1.2 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
   ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ไมํแตกตํางกัน 
   สมมติฐานยํอยที่ 1.3 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิลําเนาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
   ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิลําเนาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ไมํแตกตํางกัน 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑
สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย (ราคา) 
  สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห๑พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ ไมสํํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห๑พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านราคา สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางการจัดจําหนําย สํงผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห๑พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ไมํ
สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด สํงผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห๑พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด สํงผล
ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านบุคลากร สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห๑พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านบุคลากร ไมํสํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
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  สมมติฐานที่ 2.6 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านกระบวนการ สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านกระบวนการ ไมํสํงผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 2.7 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผลตํอ
การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห๑พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผล
ตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ผู๎วิจัยได๎นําผลสรุปการวิเคราะห๑มาเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง จึงสามารถนํามาอภิปรายผลได๎ดังนี้  
 5.2.1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย 
 ผลจากการศึกษาวิจัย พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันทั้งด๎านอายุ ด๎านรายได๎ และ
ภูมิลําเนา สํงผลให๎การตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ไมํ
แตกตํางกัน ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวําปัจจัยด๎านรายได๎ท่ีแตกตํางกัน สํงผลให๎การตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ไมํแตกตํางกันมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากคํา Sig ที่มากท่ีสุด 
สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ กนกเกล๎า แกล๎วกล๎า (2560) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสํวนบุคคลที่สํงผล
ตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครชัยบุรินทร๑ โดยผลการศึกษากลุํมตัวอยําง พบวํา 
รายได๎สํงผลให๎การตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครชัยบุรินทร๑ ไมํแตกตํางกัน และ
เนื่องจากคําใช๎จํายในการเข๎าชมสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยมีราคายํอมเยา ไมํแพงมากจนเกินไป สํงผล
ให๎ผู๎ที่มีรายได๎น๎อยสามารถเข๎าถึงได๎งํายเชํนกัน จนทําให๎ปัจจัยด๎านรายได๎สํงผลให๎การตัดสินใจเดินทาง
มาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยไมํแตกตํางกัน แตํเมื่อเทียบกับปัจจัยด๎านอายุกลับไมํสอดคล๎อง
กัน เนื่องจากผลงานวิจัยของ กนกเกล๎า แกล๎วกล๎า พบวําผู๎ที่มีอายุต่ํากวํา 30 ปี มีการตัดสินใจมา
ทํองเที่ยวสูงกวําชํวงอายุอื่น แตํสวนสัตว๑เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่เหมาะกับทุกวัยในครอบครัว สํวน
ผลการวิจัยของ เกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาทํองเที่ยวประเทศไต๎หวันของนักทํองเที่ยวชาวไทย ไมํสอดคล๎องกันเนื่องจากพบวําผู๎ที่มี
รายได๎ไมํเกิน 35,000 บาทตํอเดือน มีการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวประเทศไต๎หวันมากกวํา
นักทํองเที่ยวกลุํมรายได๎อ่ืน สํวนปัจจัยด๎านภูมิลําเนา พบวําสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นิภาพร 
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นิลรัตน๑ (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทย 
พบวําปัจจัยด๎านภูมิลําเนาสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยไมํแตกตํางกัน 
 5.2.2 ปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวน
สัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 ผลการศึกษาปัจจัย พบวํา องค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย คือ ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริม
การตลาด และด๎านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พิมมาพร งามศรีวิเศษ (2555) 
ที่ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมด๎านการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
ทํองเที่ยวสวนสัตว๑ดุสิตและสวนสัตว๑ซาฟารีเวิร๑ลของนักทํองเที่ยว พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญ
กับด๎านราคาด๎วยคําเข๎าชมที่ค๎ุมคํา ด๎านการสํงเสริมการตลาดด๎วยการมีสํวนลดราคาคําเข๎าชมใน
วันหยุดเทศกาล และด๎านลักษณะทางกายภาพด๎วยการมีสภาพแวดล๎อมภายในสวนสัตว๑ที่มีความเป็น
ธรรมชาติรํมรื่น แสดงให๎เห็นวํา นักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว๑ให๎ความสําคัญกับบรรยากาศของสวน
สัตว๑ที่เหมาะสมตํอการพักผํอนหยํอนใจ แตํในขณะเดียวกันก็ต๎องมีราคาที่ค๎ุมคําไมํแพงจนเกินไปและ
มีสํวนลดในโอกาสพิเศษตําง ๆ โดยที่ไมํได๎ให๎ความสําคัญกับผลิตภัณฑ๑หลัก ซึ่งก็คือสัตว๑ที่จัดแสดง ซ่ึง
แตกตํางจากสถานที่ทํองเที่ยวอ่ืน ที่ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของของ พิทยาทร ยงค๑พันธุ๑ (2562) ทีไ่ด๎
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวชาว
ไทยในการทํองเที่ยวเกาะพยายาม จังหวัดระนอง ที่พบวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาของนักทํองเที่ยวมากท่ีสุด 
 5.2.3 ระดับการตัดสินใจในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาว
ไทย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยพบวํา การตัดสินใจในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากมากไปน๎อยคือ การเลือก
จะเดินทางมาสวนสัตว๑แหํงนี้อีกครั้ง ความต๎องการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจกับธรรมชาติและ
สภาพแวดล๎อมภายในสวนสัตว๑ และความต๎องการเรียนรู๎ศึกษาวิถีชีวิตของสัตว๑จากทั่วโลก ซ่ึง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พิมมาพร งามศรีวิเศษ (2555) ที่ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสม
ด๎านการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการทํองเที่ยวสวนสัตว๑ดุสิตและสวนสัตว๑ซาฟารีเวิร๑ลของ
นักทํองเที่ยว พบวํา กลุํมตัวอยํางมีวัตถุประสงค๑ในการทํองเที่ยวเพื่อพักผํอนหยํอนใจมากที่สุด และ
น๎อยที่สุด คือ เพ่ือศึกษาหาความรู๎ แตํไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วันวิสาข๑ ศรีกลับ (2561) ที่ได๎
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความสําคัญที่สํงผลตํอความพึงพอใจและการกลับมาทํองเที่ยวสวน
สัตว๑ พบวําปัจจัยที่มีผลตํอความพึงพอใจในการทํองเที่ยวสวนสัตว๑ที่สุด คือ การให๎ข๎อมูลและการให๎
ความรู๎ในด๎านตําง ๆ ภายในสวนสัตว๑ แสดงให๎เห็นวําสวนสตัว๑เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่รวบรวมพันธุ๑
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สัตว๑หายากจึงสามารถมอบประสบการณ๑ที่แปลกใหมํให๎กับนักทํองเที่ยวได๎ ประกอบกับบรรยากาศ
ภายในสวนสัตว๑ที่มีความรํมรื่นมีการจัดแตํงบรรยากาศให๎เข๎ากับถิ่นที่อยูํของสัตว๑แตํละชนิดตาม
ธรรมชาติทําให๎เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผํอนหยํอนใจเป็นหลัก สํวนการศึกษาหาความรู๎ถือเป็น
วัตถุประสงค๑รองลงมาของการทํองเที่ยวสวนสัตว๑ ซึ่งสอดคล๎องตามแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
(2555) ที่กลําววําปัจจัยดึงดูด เป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎ออกเดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยว 
โดยสามารถแบํงปัจจัยดึงดูดได๎เป็น สิ่งดึงดูดทางกายภาพ (Physical Motivation) คือ แรงกระตุ๎นที่
เกิดจากความต๎องการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจ และสิ่งจูงใจทางวัฒนธรรม (Culture 
Motivation) คือ แรงกระตุ๎นที่เกิดจากความต๎องการที่จะเรียนรู๎ เข๎าถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความ
เป็นอยูํนั้นเอง  

 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 5.3.1 ด๎านปัจจัยสํวนบุคคล จากการศึกษา พบวํา อายุ รายได๎ และภูมิลําเนาของกลุํม
ตัวอยํางไมํมีผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ดังนั้นผู๎ประกอบการอาจทํา
โปรโมชั่นหรือจัดการบริการให๎เหมาะสมกับลูกค๎าและเข๎าถึงผู๎บริโภคแตํละกลุํมมากข้ึน ด๎วยการเพ่ิม
ตัวเลือกให๎ผู๎ที่ต๎องการได๎รับการบริการแบบพิเศษสามารถเลือกใช๎บริการและใช๎จํายเพ่ิมมากขึ้น อยําง
การจัดทริปทานอาหารในบรรยากาศที่ใกล๎ชิดกับสัตว๑ Aquarium และคาเฟุสัตว๑ Exotic เพ่ือดึงดูด
กลุํมวัยรุํนและครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กเล็ก การทําโปรโมชั่นลดราคารํวมกับบัตรโดยสารของ 
Bangkok Airways สําหรับผู๎ที่เดินทางมาจากภูมิลําเนาอ่ืนให๎มาเที่ยวสวนสัตว๑ หรือการจับกลุํม
นักทํองเที่ยวที่มีรายได๎เยอะให๎มาเที่ยวมากขึ้นด๎วยการเสนอขายเป็น Package พร๎อมกับห๎องพักหรู
ของโรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ เพ่ือจูงใจนักทํองเที่ยวให๎เดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑มากขึ้น 
 5.2.1 ด๎านปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาด จากการศึกษา พบวํา ปัจจัยด๎าน
ราคา ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และปัจจัยด๎านลักษณะด๎านกายภาพ ที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย ซึ่งสวนสัตว๑สามารถตั้งราคาให๎นักทํองเที่ยวรู๎สึกค๎ุมคําได๎ ด๎วยการ
จัดชุดบัตรเข๎าชมพร๎อมกับเครื่องดื่ม สํวนด๎านการสํงเสริมการตลาดสวนสัตว๑สามารถจัดกิจกรรมพิเศษ
ตามเทศกาลตําง ๆ ได๎ด๎วยการแตํงตัวให๎สัตว๑ตามวันสําคัญ เชํน วันฮาโลวีนแตํงชุดผี วันคริสต๑มาสแตํง
ชุดซานตาคลอส วันสงกรานต๑แตํงชุดไทย เพ่ือสร๎างสีสันดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวมาเยีย่มชมชํวงเทศกาล 
สํวนด๎านลักษณะทางกายภาพสวนสัตว๑อาจจัดที่นั่งพักผํอนเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวให๎มากขึ้นพร๎อม
ปรับปรุงห๎องน้ําให๎มีเยอะขึ้น สะอาด และสะดวกสบายเหมาะกับผู๎สูงอายุหรือผู๎พิการก็จะสามารถ
ดึงดูดนักทํองเที่ยวกลุํมครอบครัวให๎มาเยี่ยมชมสวนสัตว๑มากยิ่งข้ึน 
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 5.2.3 การตัดสินใจในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย จาก
การศึกษา พบวํา เหตุผลที่นักทํองเที่ยวเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเพราะต๎องการพักผํอน
ทางรํางกายและจิตใจ รองลงมา คือ ความต๎องการเรียนรู๎ศึกษาวิธีชีวิตของสัตว๑จากทั่วโลก ดังนั้น 
สวนสัตว๑สามารถพัฒนาสถานที่ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวมากขึ้นด๎วยการ
จัดสถานที่ให๎รํมรื่น มีต๎นไม๎เยอะเหมาะแกํการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจ และอาจมีลานกางเสื่อ
เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวใช๎เวลาทํองเที่ยวภายในสวนสัตว๑ได๎นานขึ้นเพื่อปิกนิกก็จะเป็นการเพ่ิมยอดขาย
อาหารภายในสวนสัตว๑ได๎อีกชํองทางหนึ่ง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 5.4.1 ในการครั้งตํอไปควรทําการศึกษาพฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสําคัญสําหรับนํามาพัฒนาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยให๎เป็นทางเลือกท่ีหลากหลายและตรงกับความต๎องการของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติตํอไปใน
อนาคต 
 5.4.2 ในการครั้งตํอไปควรศึกษาความต๎องการของกลุํมนักทํองเที่ยวเยาวชนหรือเด็ก
โดยเฉพาะการเก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึก เนื่องจากลูกค๎ากลุํมนี้ถือเป็นผู๎ที่ชื่นชอบการ
ทํองเที่ยวสวนสัตว๑มากเป็นพิเศษและมักจะเดินทางมาซํ้าดังนั้นหากมีข๎อมูลจากเด็กโดยเฉพาะก็จะ
ชํวยให๎สวนสัตว๑สามารถจัดรูปแบบกิจกรรมให๎ตรงกับความต๎องการของเด็กที่เป็นลูกค๎ากลุํมหลักได๎
มากขึ้น 
 5.4.3 ในการครั้งตํอไปควรศึกษาวิจัยตัวแปรสํวนบุคคลด๎านอ่ืนที่อาจจะสํงผลตํอการ
ตัดสินใจของนักทํองเที่ยวเพ่ิมเติม เชํน ลักษณะวงจรชีวิต อาชีพ เพศ วํามีผลตํอการตัดสินใจเดินทาง
มาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยหรือไมํ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลของกลุํมเปูาหมายของสวนสัตว๑มาก
ยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
 คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลและ
ปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในรายวิชาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study) 
ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การ
บริการและการทํองเที่ยว) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ทางผู๎วิจัยขอความรํวมมือจากผู๎ตอบแบบสอบถามทุกทํานในการตอบคําถามให๎ครบถ๎วนทุก
ข๎อและตรงตามความคิดท่ีแท๎จริงของทําน โดยใช๎เวลาในการทําโดยประมาณ 5-10 นาที ทั้งนี้เพ่ือให๎
ผู๎วิจัยสามารถนําผลที่ได๎ไปใช๎ประโยชน๑ทางการศึกษาตํอไป โดยข๎อมูลที่ได๎จากทํานจะถูกเก็บเป็น
ความลับและนําเสนอในภาพรวมเทํานั้น ผู๎วิจัยขอขอบคุณท่ีทํานให๎ความอนุเคราะห๑ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ 

ญาณิศา เจริญรื่น 
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 แบบสอบถามชุดนี้แบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้ 
  สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคล 
  สํวนที่ 2 ข๎อมูลปัจจัยองค๑ประกอบสํวนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด๎าน ได๎แกํ 
   2.1 ผลิตภัณฑ๑ (Product) 
   2.2 ราคา (Price) 
   2.3 ชํองทางการจัดจาหนําย (Place) 
   2.4 การสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
   2.5 บุคลากร (People) 
   2.6 กระบวนการ (Process) 
   2.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
  สํวนที่ 3 ข๎อมูลทางด๎านการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกับข๎อมูลของทําน 

1. เพศ 
  ชาย 

  หญิง 

2. อายุ 
  ต่ํากวําหรือเทํากับ 20 ปี 

  21-30 ปี 

  31-40 ปี 

  41-50 ปี 

  51-60 ปี 

  61 ปี ขึ้นไป 

3. อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา 

  ข๎าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  พนักงานบริษัท 

  เจ๎าของธุรกิจ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 
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4. ลักษณะชํวงวงจรชีวิต 
  โสด 

  สมรส / อยูํด๎วยกัน (ยังไมํมีบุตร) 

  ครอบครัวที่มีลูกเล็ก (อายุต่ํากวํา 6 ปี) 

  ครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กโต (อายุ 6-12 ปี) 

  ครอบครัวที่มีลูกวัยรุํน (อายุ 13-19 ปี) 

  ครอบครัวที่มีลูกแตํงงานแล๎วและไมํได๎อยูํด๎วยกัน 

  หม๎าย / อยําร๎าง 

5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
  ต่ํากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท 

  15,001-25,000 บาท  

  25,001-35,000 บาท 

  35,001-45,000 บาท  

  45,001-55,000 บาท 

  55,001 บาทข้ึนไป 

6. ภูมิลําเนาของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
  ภาคเหนือ 

  ภาคกลาง 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ภาคตะวันตก 

  ภาคตะวันออก 

  ภาคใต๎ 

7. ทํานเคยเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยกี่ครั้ง (ไมํรวมครั้งนี้) 
  ไมํเคยมา 

  1 ครั้ง 

  2 ครั้ง 

  3 ครั้ง 

  4 ครัง้ขึ้นไป 
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8. ทํานใช๎บริการสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นเวลานานเทําใดในแตํละครั้งโดยเฉลี่ย 
  ต่ํากวํา 2 ชั่วโมง 

  2-4 ชั่วโมง 

  4-6 ชั่วโมง 

  มากกวํา 6 ชั่วโมง 

9. คําใช๎จํายที่ทํานใช๎จํายในการใช๎บริการสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย เชํน คําบัตรผํานประตู คําอาหาร
และเครื่องดื่ม คําของที่ระลึก (ไมํนับรวมคําเดินทาง) 
  ต่ํากวําหรือเทํากับ 500 บาท 

  501 – 1,000 บาท 

  1,001 – 1,500 บาท 

  1,501 – 2,000 บาท 

  มากกวํา 2,000 บาท 

10. จํานวนคนที่ใช๎บริการสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย (นับรวมตัวทํานเองด๎วย) 
  ใช๎บริการคนเดียว 

  2-3 คน 

  4-5 คน 

  มากกวํา 5 คน 

11. วัตถุประสงค๑ในการเดินทางมาสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัย 
  เพ่ือพักผํอนกับเพ่ือน/ครอบครัว 

  เพ่ือหยุดพักระหวํางการเดินทางตํอไปยังที่อ่ืน 

  เพ่ือทัศนศึกษา/ดูงาน 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 
12. ทํานรับทราบข๎อมูล ขําวสารหรือการประชาสัมพันธ๑สวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยจากสื่อใดมากท่ีสุด 
  สื่อสิ่งพิมพ๑ (ปูายโฆษณา แผํนพับ โปสเตอร๑) 

  สื่อสังคมออนไลน๑ (เชํน Facebook Instagram Tweeter) 

  เว็บไซต๑ตําง ๆ เชํน เว็บไซต๑ขําว เว็บไซต๑ทํองเที่ยว และเว็บไซต๑ของจังหวัดสุโขทัย 

  ปากตํอปากจากเพ่ือนหรือคนรู๎จัก 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย 

คําชี้แจง โปรดใสํทําเครื่องหมาย ✓ในชํองขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด 
 

ข๎อมูลปัจจัยด๎านองค๑ประกอบสํวนประสมทาง
การตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น๎อย น๎อย
ที่สุด 

ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) 
ความหลากหลายและความนําสนใจของสัตว๑ที่จัด
แสดง 

     

ความหลากหลายและความนําสนใจของกิจกรรม
ภายในสวนสัตว๑ เชํน ให๎อาหารสัตว๑ ระบายสีรูปปั้น 
เลํนม๎าหมุน 

     

สิ่งอํานวยความสะดวก เชํน จุดบริการอาหาร จุด
บริการเครื่องดื่ม ร๎านขายของที่ระลึก ให๎บริการ
อยํางเพียงพอและมีคุณภาพ 

     

ความมีชื่อเสียงของสํวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยเป็นที่
รู๎จัก 

     

ด๎านราคา (Price) 
ความคุ๎มคําของการเข๎าชมสวนสัตว๑เมื่อเทียบกับ
ราคาบัตรผํานประตู 

     

อัตราคําบริการยานพาหนะภายในสวนสัตว๑มีความ
เหมาะสม (รถราง จักรยาน รถกอล๑ฟ) 

     

ราคาของอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนํายในสวนสัตว๑
มีความเหมาะสม 

     

ด๎านชํองทางจัดจําหนําย (Place) 

มีชํองจําหนํายบัตรเข๎าชมสวนสัตว๑เพียงพอ      

มีความรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อบัตรเข๎าชม      
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ข๎อมูลปัจจัยด๎านองค๑ประกอบสํวนประสมทาง
การตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น๎อย น๎อย
ที่สุด 

ความเป็นระเบียบในบริเวณท่ีจําหนํายบัตรเข๎าชม      

ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
การมีสํวนลดราคาคําเช๎าชมในวันเทศกาล      

การโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ ผํานเว็บไซต๑ และ 
เฟซบุ๏กของสวนสัตว๑ รวมทั้งเว็บไซต๑อ่ืน ๆ เชํน 
เว็บไซต๑ขําว เว็บไซต๑ทํองเที่ยว และเว็บไซต๑ของ
จังหวัดสุโขทัย 

     

มีการรีวิวโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน๑      
มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลและโอกาส  
ตําง ๆ เชํน วันเด็ก วันฮาโลวนี วันขึ้นปีใหมํ 

     

ด๎านบุคลากร (People) 
พนักงานคอยดูแลให๎บริการอยํางทั่วถึงและเพียงพอ      

พนักงานอํานวยความสะดวกแกํทุกคนอยํางเทํา
เทียม 

     

พนักงานมีความรู๎สามารถให๎ข๎อมูลตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎องและครบถ๎วน 

     

พนักงานที่ให๎บริการมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี เป็นมิตรกับ
นักทํองเที่ยว 

     

พนักงานของสวนสัตว๑แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย      

ด๎านกระบวนการ (Process) 
สวนสัตว๑มีกระบวนการในการให๎บริการที่
สะดวกสบายตรงกับความต๎องการของทําน 

     

สวนสัตว๑มีเส๎นทางการเยี่ยมชมสัตว๑ที่ไมํซับซ๎อน 
และไมํเกิดการหลงทาง 

     

ความรวดเร็วในการชํวยเหลือเมื่อเกิดปัญหา      
ระยะเวลาการจัดแสดงโชว๑ตําง ๆ มีความเหมาะสม 
ไมํทับซ๎อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในสวนสัตว๑ 
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ข๎อมูลปัจจัยด๎านองค๑ประกอบสํวนประสมทาง
การตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น๎อย น๎อย
ที่สุด 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

บริเวณภายในสวนสัตว๑ สะอาด และปราศจากกลิ่น
ไมํพึงประสงค๑ 

     

สภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยของสัตว๑มีความเหมาะสม
ตามธรรมชาติปลอดภัยแกํการเข๎าชม 

     

สวนสัตว๑มีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ รํมรื่น เหมาะ
แกํการพักผํอน 

     

บริเวณท่ีนั่งพักผํอนมีความเพียงพอและสะอาด      
สวนสัตว๑ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด๎าน
สาธารณสุข 

     

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางด้านการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบินสุโขทัยโดย

ทําเครื่องหมาย ✓ในชํองขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทํานมากท่ีสุด 
 

การตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑สนามบิน
สุโขทัย 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น๎อย น๎อย
ที่สุด 

ความต๎องการเรียนรู๎ ศึกษาวิถีชีวิตของสัตว๑จากทั่ว
โลก ทําให๎ทํานตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว 

     

ความต๎องการพักผํอนทางรํางกายและจิตใจกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมภายในสวนสัตว๑ ทําให๎
ทํานตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว 

     

ทํานจะเลือกเดินทางมาทํองเที่ยวสวนสัตว๑แหํงนี้อีก
ครั้ง 

     

 
ขอขอบพระคุณ ท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี



90 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล  ญาณิศา เจริญรื่น 
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ประวัติการศึกษา  2558 ปริญญาตรี คณะโบราณคดี  
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   วิทยาเขตวังทําพระ 
    
   2554 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
   สายศิลป์-ภาษา (ภาษาจีน) 
   โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 


