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ความพึงพอใจของนักท่ องเทียวชาวไทยทีมาเยือนสวนสัตว์ ขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่ น
The Thai tourists satisfaction visiting Khon Kaen Zoo,
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงปริ มาณครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพือ 1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวทีมาเยือนสวนสัตว์ ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ใช้ แบบสอบถาม
กับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 305 คน โดยใช้ โปรแกรม G*Power และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา
ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การทดสอบที t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวทีมาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุ 20-39 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือนตํากว่า 15,000 บาท
วัตถุประสงค์ในการมาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่น คือ เพือการพักผ่อน เดินทางมาพร้ อมกับครอบครัว/ญาติ มาด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคล
และท่องเทียวช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ทราบข้ อมูลข่าวสารจากการบอกต่อ และเดินทางมาเยือนครังแรก ความพึงพอใจของนักท่องเทียว
ทีมีตอ่ สวนสัตว์ขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้ านสิงดึงดูดใจมีค่าเฉลียสูงสุด ซึงค่าเฉลียสูงสุดคือ การนังรถรางชมสัตว์
พร้ อมบรรยายให้ ความรู้ และเดินชมสวนสัตว์ต่าง โซนต่างๆ เช่น อาณาจักรของนก หมี ควาย เสือ กวาง เป็ นต้ น ประการทีสอง
ตามด้ วยป้ายแสดงพันธุ์ ชือชัดเจน ประการทีสามบรรยากาศของวิวในสวนสัตว์ทีร่ มรื น ล่าสุดบรรยากาศสนามข้ าวสารกวาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
มาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมุติฐาน
คําสําคัญ: นักท่องเทียว ความพึงพอใจ สวนสัตว์

Abstract
The aims of this quantitative research were 1) to study the personal factors of tourists visiting Khon Kaen Zoo
and 2) to study the satisfaction of tourists visiting Khon Kaen Zoo in Khon Kaen province. The research tool were
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questionnaires with a sample of 305 people using G*Power program and randomly selected by accidental sampling.
Data analysis was performed using descriptive statistics such as percentage, mean, and standard deviation and
inferential statistics such as t-test and one-way ANOVA. The personal factor study of tourists visiting Khon Kaen Zoo
in Khon Kaen province, revealed that most of them are female, aged 20-39 years, secondary education, career as a
student, the average monthly income is less than 15,000 baht. The purpose of visiting the Khon Kaen Zoo was for
relaxation. The tourists travelled with family or relatives by personal cars in the weekend, knew information from word
of mouth, and most of them visited here for the first time. The satisfaction of tourists with the Khon Kaen Zoo overall
was at high level. The attraction had the highest average. The highest average value was riding the tram to see the
animals with tour guides and walking to the zoo in different zones such as the kingdom of birds, bears, buffaloes,
tigers, deer etc. The second-high average value were the sign showing the species name, which was clear. The third
were the atmosphere of the view in the shady zoo. The last were the atmosphere of Khao San Kwang field.
Hypothesis test results showed that, Thai tourists with different gender, age, education level, occupation, and
income, had satisfaction when visiting the Khon Kaen Zoo in Khon Kaen province, overall and each aspect
indifferently, therefore rejecting the hypothesis.
Keywords: tourist, satisfaction, zoo

เพือความสนุกสนานของผู้มาเยือน (World Association
สวนสัต ว์ เ ป็ นสถานที ท่อ งเที ยวอย่ า งหนึ งที of Zoos and Aquariums, 2005) โดยคาดการณ์ว่า
ดึงดูดผู้เยียมชมเป็ นจํานวนมากเดินทางมาท่องเทียว ประชากรโลกประมาณร้ อยละ 10 มี ก ารเยี ยมชม
เพราะสวนสัตว์ให้ ทงความบั
ั
นเทิง การพักผ่อนหย่อน สวนสัตว์ทกุ ปี (Queiroz, & Young, 2018)
สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็ นแหล่ง
ใจและเป็ นสถานทีศึกษาหาความรู้ เหมาะกับทุกคน
ทุก เพศทุก วัย เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที ยวนัน ทนาการที มี เรี ย นรู้ สัตว์ ป่าทางธรรมชาติที ใหญ่ ทีสุด ในเขตภาค
สภาพแวดล้ อม ประกอบด้ วยบรรยากาศของความ ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน เป็ นสถานทีท่องเทียว
เป็ นธรรมชาติ เ หมาะแก่ ก ารท่ อ งเที ยวพั ก ผ่ อ น ที สํ า คัญ น่ า ดึ ง ดูด ใจแก่ นัก ท่ อ งเที ยวอี ก ทังจํ า นวน
และทัศนะศึกษา (Suriyasupapong, 2015) ปั จจุบนั อัต รานัก ท่ อ งเที ยวที เดิ น ทางไปเที ยวในเขตภาค
สวนสัตว์สมัยใหม่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นสถานที ตะวันออกเฉียงเหนือในปั จจุบนั มีจํานวนเพิมมากขึน
อนุรักษ์ สตั ว์ ให้ การศึกษาด้ านสิงแวดล้ อม การวิจัย (Suriyasupapong, 2015) พืนทีภายใน แบ่งออกเป็ น
และความบันเทิง (Carr, & Cohen, 2011; Ballantyne, 2 ส่วน คือส่วนการศึกษาและส่วนจัดแสดงสัตว์ โดย
Packer, Hughes, & Dierking, 2018) แนวความคิด พืนทีส่วนการศึกษาจัดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และศึกษา
ของสวนสัตว์ ในยุคใหม่ได้ สร้ างขึนจากการก่อสร้ าง ทางด้ านการอนุรักษ์ พนั ธุ์ สัตว์ป่า หายาก เป็ นศูนย์วิจยั
สถานทีประวัติศาสตร์ เป็ นสถานทีความบันเทิงของมนุษย์ เพาะเลี ยง และเป็ นการท่ อ งเที ยวแบบอั ธ ยาศั ย
และเป็ นสถานที ที นํ า เสนอสัต ว์ ห ลากหลายชนิ ด รวมทังกิจกรรมการเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรม
บทนํา
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โครงการนัก เรี ย นเข้ า เรี ย นรู้ ในสวนสัต ว์ โครงการ
แค้ มป์ปิ ง โครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือและยุวกาชาด
รวมถึงศูนย์ประชุมสัมมนา (Khon Kaen Zoo, 2016)
ปั จจุบนั ขอนแก่นได้ เติบโตขึนอย่างแข็งแกร่ง ก้ าวขึนสู่
เมืองหลักทางการท่องเทียว ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า
มี นัก ท่ อ งเที ยวเดิ น ทางเข้ าพื นที จั ง หวัด ขอนแก่ น
มีจํานวน 5,583,809 คน สร้ างรายได้ ให้ กบั จังหวัด
18,111.28 ล้ านบาท เติบโตขึนจากปี ก่อน ร้ อยละ 5.10
(Ministry of Tourism and Sports, 2020)
ปั ญหาสําคัญอย่างหนึงของสวนสัตว์ทวโลกที
ั
ประสบในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา ก็คือ ปั ญหาทางการเงิน
เพือให้ สวนสัตว์สามารถดําเนินงานต่อได้ ซึงแหล่ง
รายได้ หลัก คือ ค่าเข้ าชมจากผู้เยียมชม (Davey, 2007)
นอกจากนีการให้ เงินสนับสนุนอย่างจํากัดจากรัฐบาล
ทํ า ให้ ส วนสัต ว์ ใ นหลายประเทศต้ อ งพึ งพารายได้
จากการรั บผู้เยี ยมชมมากขึน และบริ ก ารอืนๆ เช่ น
ร้ านขายของทีระลึก และสัมปทานพืนทีให้ เช่าภายใน
สวนสัตว์ (Cain, & Meritt, 2007; Hosey, Melfi, &
Pankhurst, 2009) อย่างไรก็ ตามสวนสัตว์ ไม่อาจ
เรี ย กเก็ บ ค่า เข้ า ชมในราคาที สูง ได้ หรื อหากเก็ บใน
อัตราทีสูงผู้เยียมชมก็อาจปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิง
สําหรับค่าใช้ จ่ายเพิมเติม หรื อการได้ รับประสบการณ์
พิเ ศษต่างๆ เช่ น การสัมผัส หรื อ ให้ อ าหารสัต ว์ ห รื อ
นําเสนอทัวร์ เบืองหลังพิเศษ (Cain, & Meritt, 2007;
Beri Tranent, & Abelson, 2010) นอกจากนี Turley
(2001); Fernandez, Tamborski, Pickens, & Timberlake
(2009) กล่าวว่าสวนสัตว์ ไม่สามารถดําเนินการได้
มากกว่านี เนืองจากหน้ าทีทีกํ าหนดขึนโดยเฉพาะ
นันคือสวนสัตว์เป็ นสถานทีด้ านการท่องเทียวเพือการ
พักผ่อนหย่อนใจ ให้ ความบันเทิงสําหรับประชาชนทัวไป
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ในลักษณะทีคล้ ายคลึงกับแบบดังเดิม (เป็ นสถานที
แสดงสัตว์มากกว่าสถานทีเรี ยนรู้ และทางวิทยาศาสตร์ )
ซึงในอดีตสวนสัตว์ เป็ นส่วนหนึงของสวนของคหบดี
หรื อคนชันสูงในการสะสมหรื อรวบรวมสัตว์ทีหายาก
เพืออวดกันในแวดวงชนชันสูง อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
ในหลายประเทศได้ ป รั บ ปรุ ง สวนสัตว์ จ ากเดิม ให้ มี
สภาพแวดล้ อมเหมาะสมกับสัตว์ มากขึน เป็ นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ เช่น เดี ยวกับ พิพิ ธภัณ ฑ์ และมี การ
รักษาสภาพแวดล้ อมธรรมชาติ ป่ าไม้ และสัตว์ป่าไว้
เพือเป็ นสถานทีพักผ่อนของประชาชน ดังนัน การที
สวนสัตว์ดําเนินการในด้ านการอนุรักษ์ และให้ ความรู้
(Ngarmsriwiset, 2012) อาจไม่ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้เยียมชมในปั จจุบนั สวนสัตว์สว่ นใหญ่จึงได้ ปรับ
ภาพลักษณ์ของสวนสัตว์เป็ นสถานทีเพือความบันเทิง
ที มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ยวกั บ สัต ว์ สวนสัต ว์ ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินการในระยะยาวได้ หากความพึงพอใจ และ
ความต้ องการของผู้มาเยือนลดลง (Jordaan, & du
Plessis, 2014; Ogunjinmi, Oniya, & Oboh, 2017)
ดังนันการดึงดูดผู้เยียมชมเป็ นเรื องทีน่ากังวลสําหรับ
สวนสัตว์ขอนแก่น ซึงมีสภาพปั ญหาทีพบเช่นเดียวกัน
ตลาดการท่ อ งเที ยวมี ก ารแข่ง ขัน สูง จํ า เป็ น
อย่างยิงทีผู้ประกอบการจะต้ องประเมินผู้เข้ าเยียมชม
ในเรื องของระดับความพึงพอใจ (Barbeitos, Oom do
Valle, Guerreiro, & Mendes, 2014) ซึงความพึงพอใจ
เป็ นตัวบ่งชีทีสําคัญของประสบการณ์การท่องเทียว และ
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการท่องเทียว ความพึงพอใจ
คือ การประเมินจากประสบการณ์ การบริ โภคสินค้ า
หรื อบริ การโดยรวม เพื อที จะประสบความสําเร็ จใน
ตลาดนันไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งจะดึง ดูด ลูก ค้ า ใหม่เ ท่า นัน
แต่ยงั ต้ องรักษาลูกค้ าปั จจุบนั โดยดําเนินนโยบายทีมี
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ประสิทธิ ผล เพือความพึงพอใจของลูกค้ าและความ
ภักดี (Dominici, & Guzzo, 2010) การศึกษาผู้เยียม
ชมสวนสัต ว์ เ ป็ นสิงที ทํ า ให้ ผ้ ูป ระกอบการทราบว่ า
ผู้เข้ าชมมีสว่ นร่ วมกับสวนสัตว์อย่างไร มีปฏิสมั พันธ์
อย่างไรกับสัตว์ และระบุความต้ องการของผู้เข้ าชม
(Davey, 2007) ได้ ขณะที Tomas, & Saltmarsh (2012)
การประเมิ น จุ ด หมายปลายทางของผู้เ ยี ยมชมใน
ระหว่างการเยียมชมอาจมีผลต่อระดับความพึงพอใจ
โดยรวม ซึงความพึงพอใจมีสว่ นเชือมโยงกับรายได้
ของสวนสัตว์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เยียมชม
สวนสัตว์จึงเป็ นหัวใจของธุรกิจทีให้ บริ การ ด้ วยการ
สร้ างความพึ ง พอใจที จะกลับ มาใช้ บริ ก ารอี ก ครั ง
ธุรกิจหรื อองค์กรใดๆ ทีไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจ
ให้ แก่ผ้ ูมารับบริ การได้ แล้ ว ในทีสุดก็จะถูกคู่แข่งขัน
ก้ า วข้ า มไป หรื อ ถูกลูกค้ า เมิ นอย่างไม่มี เยื อใย (Li,
Hu, Huang, & Duan, 2017) นอกจากนีความพร้ อม
ของจุดหมายปลายทางทียังไม่ดีพอ อาจทําให้ เกิดผล
กระทบเชิ ง ลบต่ อ สถานที ท่ อ งเที ยวซึ งกระทบกั บ
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที ยว หรื อ ลดความตังใจที จะ
กลับมาเทียวซํา นอกจากนี (Izogo, 2013) ระบุว่า
ความพึงพอใจคือการกําหนดผ่านสิงทีเป็ นนามธรรม
รวมถึ ง ความต้ อ งการของลูก ค้ า อารมณ์ ข องลูก ค้ า
และปั จจัย เป้าหมาย ฉะนันการตรวจสอบความ
พึงพอใจในจุดหมายปลายทาง โดยการนําแนวคิ ด
องค์ ป ระกอบการท่ อ งเที ยว 4A ได้ แ ก่ สิ งดึ ง ดูด ใจ
กิ จ กรรมการท่ อ งเที ยว การเข้ า ถึ ง และสิ งอํ า นวย
ความสะดวก (Cooper, 2000) มาเป็ นตัวแปรสํารวจ
มุมมองการรั บรู้ ของนักท่องเทียวสวนสัตว์ ขอนแก่ น
เนืองจากส่วนใหญ่เป็ นนักทัศนาจร และมิได้ พกั แรม
จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั ใช้ แนวคิดของ Cooper (2000)
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ดังนัน ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวทีมาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่น เพือศึกษา
ปั จ จัย ส่ว นบุค คลและพฤติ ก รรมนัก ท่ อ งเที ยวที มา
เยือนสวนสัตว์ ขอนแก่น และเพือศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเทียวทีมาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่น
ซึงผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการกําหนดแผนการ
ตลาด และกิจกรรมสําหรับกลุม่ เป้าหมายให้ เกิดความ
พึงพอใจ ประทับใจในการท่องเทียวสวนสัตว์ขอนแก่น
ทังในปั จจุบนั และในอนาคต และจูงใจให้ นกั ท่องเทียว
เหล่านันกลับมาใช้ บริ การซําอีก รวมทังยังสามารถเป็ น
แบบอย่างให้ กับสวนสัตว์อืนๆ ทีอยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลขององค์การสวนสัตว์ตอ่ ไปได้
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง คือ นักท่องเทียว
ทีมาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่น ซึงไม่ทราบจํานวนประชากร
ทีแน่นอน แต่ทราบว่าจํ านวนไม่มาก จึงกําหนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่างด้ วยการวิเคราะห์อํานาจการทดสอบ (power
analysis) สํ าหรั บการใช้ สัมประสิ ทธิƒ สหสัมพันธ์ ข อง
เพียร์ สนั กําหนดการทดสอบสมมติฐานเป็ นทางเดียว
(one-tailed test) กํ า หนดขนาดอิท ธิ พ ล 0.25
ค่าความคลาดเคลือน 0.05 และอํานาจทดสอบ 0.95
(Srisathitnarakun, 2020) ทําการคํานวณด้ วยโปรแกรม
G*Power 3.1.2 ได้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 305 ราย
เครื องมือทีใช้ สําหรับกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเทียว
จะใช้ แ บบสอบถาม (questionnaire) ปลายปิ ด
(closed-end question) โดยผู้วิจยั อ้ างอิงและประยุกต์
แบบสอบถามให้ เข้ ากับงานวิจัยครั งนี โดยรวบรวม
ข้ อมูลทีได้ จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
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ส่วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วน
บุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เป็ นคํา ถามแบบให้ เลือกตอบ และเป็ น
คําถามแบบปลายปิ ด
ส่วนที 2 แบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเทียว
ที เดิ น ทางมาเที ยวในสวนสั ต ว์ ข อนแก่ น ได้ แก่
จุดประสงค์ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง แหล่งข้ อมูล
ข่ า วสารการท่ อ งเที ยว ช่ ว งเวลาในการเดิ น ทาง
จํานวนครัง (ทีเคยเดินทาง) เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
(closed end) มีคําตอบหลายตัวเลือก (multiple choice)
ซึงผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียว
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับองค์ประกอบ
การท่องเทียว 4 ประการ ได้ แก่ สิงดึงดูดใจ กิจกรรม
การท่องเทียว การเข้ าถึง และสิงอํานวยความสะดวก
(Cooper, 2000) ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตรส่วน
การประเมินค่า (rating scale) มีคําตอบให้ เลือกตอบ
5 ระดั บ ซึ งผู้ ตอบแบบสอบถามจะแสดงระดั บ
ความสําคัญ โดยแบ่งเป็ นช่วงคะแนนดังนี หมายเลข
5 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุด หมายเลข 4 หมายถึง
พึงพอใจมาก หมายเลข 3 หมายถึง พึงพอใจปาน
กลาง หมายเลข 2 หมายถึ ง พึง พอใจน้ อ ย และ
หมายเลข 1 หมายถึง พึงพอใจน้ อยทีสุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื องมื อ เครื องมื อ
แบบสอบถามดังกล่าวนํามาตรวจสอบ ดังนี
1. การทดสอบความตรง (test of validity)
ด้ วย IOC (Tirakanan, 2014) การตรวจสอบความ
ตรงตามเนือหา (content validity) เป็ นการตรวจสอบ
โดยอาศัยผู้เชียวชาญทางด้ านเนือหา (subject matter
specialists) หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบคําถาม
โดยการแสดงความเห็ นเป็ นรายข้ อ การตรวจสอบ
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และประเมิ น คุ ณ ภาพของแบบสอบถามและ
แบบสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ างกั บ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
แบบเจาะจงจํานวน 5 ท่าน เมือได้ ความเห็นมาแล้ ว
ใช้ สตู รในการคํานวณ มีเกณฑ์กําหนดค่าของข้ อมูล
ค่า IOC ≥0.50 หมายความว่า คําถามข้ อนันจะวัด
ได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึงผู้วิจยั สามารถ
นําไปใช้ ดําเนินการวิจยั ต่อไป
2. จะนําแบบสอบถามไป (try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ทีไม่ใช่กลุ่มประชากรในการศึกษา
แต่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน เพือทดสอบความเข้ าใจใน
ข้ อคําถามของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงวิธีการเก็บข้ อมูล
และนํ า ข้ อมู ล ที ได้ มาหาค่ า ความน่ า เชื อถื อ ของ
แบบสอบถาม (reliability of the best) โดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิƒ อลั ฟา Cronbachs’ alpha coefficient
ซึงได้ ค่าความน่าเชื อถื อที 0.91 แสดงว่าเครื องมือมี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ยอมรับได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างจํ านวน 305 ชุด โดยเก็ บตัวอย่าง
แบบบัง เอิ ญ ผู้วิ จัย ไปเก็ บ ข้ อ มูล จากนัก ท่ อ งเที ยว
ด้ วยตนเอง โดยดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
ทังในช่ ว งวัน ธรรมดาและในช่ ว งวัน เสาร์ -อาทิ ต ย์
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ สถิ ติ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้ วย
ความถี ร้ อยละ ค่า เฉลี ยคะแนน (mean) และ
ส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และสถิติเชิ งอนุมาน ได้ แก่ ค่าทดสอบ t-test และ
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว (one-way
ANOVA) โดยกํ า หนดค่า ความเชื อมั นที ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01
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ผลการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้มาเยี ยมชมสวนสัต ว์
ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งจํ า นวน 183 คน
หรื อ ร้ อยละ 60 มีอ ายุ 20-39 ปี จํา นวน 143 คน
หรื อร้ อยละ 46.90 รองลงมาคือ อายุตํากว่า 20 ปี
จํานวน 90 คน หรื อร้ อยละ 29.5 การศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษา จํา นวน 100 คน หรื อ ร้ อยละ 32.8
รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป จํา นวน 96 คน
หรื อ ร้ อยละ 31.50 มีอ าชี พ เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
จํา นวน 139 คน หรื อ ร้ อยละ 45.60 รองลงมาคือ
รั บ จ้ า ง/ค้ า ขาย จํา นวน 69 คน หรื อ ร้ อยละ 22.60
มีรายได้ เฉลียต่อเดือนตํากว่า 15,000 บาท จํานวน
192 คน หรื อร้ อยละ 63 รองลงมาคือ มีรายได้ เฉลีย

ต่อ เดือ น 15,000-30,000 บาท จํา นวน 86 คน
หรื อร้ อยละ 28.20
พฤติกรรมนักท่องเทียวส่วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์
ในการมาเยื อ นสวนสั ต ว์ ข อนแก่ น คื อ เพื อการ
พักผ่อน จํานวน 171 คน หรื อร้ อยละ 56.06 เดินทาง
มาพร้ อมกับ ครอบครั ว/ญาติ จํ า นวน 190 คน หรื อ
ร้ อยละ 62.29 มาด้ วยรถยนต์ ส่ว นบุ ค คล จํ า นวน
251 คน หรื อ ร้ อยละ 82.29 เดิน ทางท่อ งเที ยว
ช่ว งวัน หยุด เสาร์ -อาทิต ย์ จํ า นวน 204 คน หรื อ
ร้ อยละ 66.88 ทราบข้ อมูลข่าวสารจากการบอกเล่า
ปากต่อปาก จํา นวน 174 คน หรื อ ร้ อยละ 57 และ
เดินทางมาเยือนครังแรก จํานวน 120 คน หรื อร้ อยละ
39.34 ดังแสดงใน (Table 1)

Table 1 Number and percentage of Thai tourists' basic details when visiting Khon Kaen Zoo,
Khon Kaen province. (n = 305)
the behaviors of tourists’ visiting Khon Kaen Zoo
1. what is your most important reason to visit a Khon Kaen Zoo?
1.1 to relax
1.2 to study and learn about animal life
1.3 to spending time with a family/friends
2. who do you travel with?
2.1 myself
2.2 family/relative
2.3 friend/colleague
2.4 boyfriend/girlfriend
3. how do you travel to Khon Kaen Zoo?
3.1 by personal car
3.2 by public transportation
3.3 travel agency
3.4 by motorcycle

number (PAX)

percentage

171
44
90

56.06
14.42
29.50

29
190
60
26

9.50
62.29
19.67
8.52

251
19
9
26

82.29
6.22
2.95
8.52
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Table 1 Number and percentage of Thai tourists' basic details when visiting Khon Kaen Zoo,
Khon Kaen province. (n = 305) (continue)
the behaviors of tourists’ visiting Khon Kaen Zoo
4. when do you visit Khon Kaen Zoo?
4.1 working day
4.2 weekend
4.3 special holiday
5. how do you know the Khon Kaen zoo? (can answer more than
one question)
5.1 word of mouth
5.2 website
5.3 brochure
5.4 social media
5.5 magazine
6. how often have you been to the Khon Kaen Zoo?
6.1 first time
6.2 2-3 times
6.3 more than 4 times

ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที ยวที มาเยื อ น
สวนสัตว์ขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.95)
โดยมี ด้ า นสิ งดึ ง ดู ด ใจมี ค่ า เฉลี ยสูง สุด ( ̅ = 3.99)

number (PAX)

percentage

38
204
63

12.45
66.88
20.65

174
122
21
109
13

57.00
40.00
6.90
35.70
4.30

120
116
69

39.34
38.03
22.62

รองลงมาด้ านสิ งอํ า นวยความสะดวก ( ̅ = 3.95)
ด้ า นการเข้ าถึ ง ( ̅ = 3.94) และด้ า นกิ จ กรรมการ
ท่องเทียว ( ̅ =3.93) ดังแสดงใน (Table 2)

Table 2 Satisfaction of Thai tourists visiting Khon Kaen Zoo, Khon Kaen province, measured by the
mean ( ̅ ) and standard deviation (S.D.). (n=305; all 4 components’)
the satisfaction of visiting Khon Kaen Zoo
S.D.
level of satisfaction
̅
attraction
activities
amenities
accessibility
total

3.99
3.93
3.95
3.94
3.95

0.63
0.70
0.68
0.85
0.60

high
high
high
high
high
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ความพึงพอใจของนักท่องเทียวจํ าแนกตาม
เพศ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้ านอยู่
ในระดับมากทังหมด โดยมีด้านสิงดึงดูดใจมีค่าเฉลีย
สูงสุด ( ̅ =3.99) รองลงมาด้ านสิงอํานวยความสะดวก
( ̅ =3.95) ด้ านการเข้ าถึง ( ̅ =3.94) และด้ านกิ จกรรม
การท่องเทียว ( ̅ =3.93) โดยรวมเพศชายมีค่าเฉลีย
น้ อ ยกว่ า เพศหญิ ง และเพศหญิ ง มี ค วามพึ ง พอใจ
มากกว่า เพศชาย โดยเพศชายมี ด้ า นสิงดึง ดูด ใจมี
ค่าเฉลียสูงสุด ( ̅ =3.94) รองลงมาด้ านกิจกรรมการ
ท่ อ งเที ยว ( ̅ = 3.91) ด้ านการเข้ าถึ ง ( ̅ = 3.88)
ขณะที เพศหญิ ง มี ด้ า นสิงดึง ดูด ใจมี ค่า เฉลียสูง สุด
( ̅ = 4.03) รองลงมาด้ านกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยว
( ̅ =4.01) ด้ านสิงอํานวยความสะดวก และด้ านการ
เข้ าถึง ( ̅ =3.98)
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวจํ าแนกตาม
อายุ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้ านอยู่
ในระดับมากทังหมด โดยมีด้านสิงดึงดูดใจมีค่าเฉลีย
สูง สุด ( ̅ = 3.99) รองลงมาด้ านสิ งอํ า นวยความ
สะดวก ( ̅ =3.95) ด้ านการเข้ าถึง ( ̅ =3.93) โดยอายุ
60 ปี ขึนไปมีค่าเฉลียสูงสุด ( ̅ =4.25) รองลงมาอายุ
ตํากว่า 20 ปี มีค่าเฉลีย ( ̅ =4.02) อายุ 20-39 ปี มี
ค่าเฉลีย ( ̅ =3.92) โดยอายุ 60 ปี ขึนไป มีค่าเฉลีย
สูงสุดด้ า นสิงดึง ดูดใจ ( ̅ =4.35) รองลงมาด้ า นสิง
อํ า นวยความสะดวก ( ̅ = 4.24) ด้ านการเข้ าถึ ง
( ̅ =4.23) และด้ านกิจกรรมการท่องเทียว ( ̅ =4.22)
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวจํ าแนกตาม
การศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้ านอยูใ่ น
ระดับ มากทังหมด โดยด้ า นสิ งดึ ง ดูด ใจมี ค่ า เฉลี ย
สูง สุด ( ̅ = 3.99) รองลงมาด้ านสิ งอํ า นวยความ
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สะดวก ( ̅ =3.95) ด้ านการเข้ าถึง ( ̅ =3.94) ระดับ
ประถมศึกษามีค่าเฉลียสูงสุด ( ̅ =4.08) รองลงมา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ขึ นไปมี ค่ า เฉลี ย ( ̅ = 3.91) โดย
ระดับมัธยมศึกษามีด้านการเข้ าถึงมีค่าเฉลียสูงสุด
( ̅ = 4.08) รองลงมาด้ านสิ งอํ า นวยความสะดวก
( ̅ =4.04) และด้ านกิจกรรมการท่องเทียว ( ̅ =4.03)
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวจํ าแนกตาม
อาชี พ มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมและรายด้ า นอยู่ใ น
ระดับ มากทังหมด โดยมีด้า นสิงดึงดูดใจมีค่า เฉลีย
สูง สุด ( ̅ = 3.99) รองลงมาด้ านสิ งอํ า นวยความ
สะดวก ( ̅ =3.95) ด้ านการเข้ าถึง ( ̅ =3.94) อาชี พ
นั ก เรี ยน/นั ก ศึ ก ษามี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด ( ̅ = 3.99)
รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลีย ( ̅ =3.92)
ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว มี ค่ า เฉลี ย ( ̅ = 3.86) โดยนัก เรี ย น/
นักศึกษามีด้านสิงดึงดูดใจมีคา่ เฉลียสูงสุด ( ̅ =4.08)
รองลงมาด้ านกิจกรรมการท่องเทียว ( ̅ =4.01) และ
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก ( ̅ =3.97)
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวจํ าแนกตาม
รายได้ มี ความพึง พอใจโดยรวมและรายด้ า นอยู่ใ น
ระดับ มากทังหมด โดยมีด้า นสิงดึงดูดใจมีค่า เฉลีย
สูง สุด ( ̅ = 3.99) รองลงมาด้ านสิ งอํ า นวยความ
สะดวก ( ̅ =3.95) ด้ า นการเข้ า ถึ ง ( ̅ = 3.94) และ
ด้ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยว ( ̅ = 3.92) โดยรายได้
มากกว่ า 40,000 บาทมี ค่ า เฉลี ยสูง สุด ( ̅ = 4.18)
รองลงมา รายได้ 15,000-30,000 บาทมี ค่ า เฉลี ย
( ̅ =4.00) และรายได้ ตํากว่า 15,000 บาทมีค่าเฉลีย
( ̅ =3.94) โดยรายได้ มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉลีย
สูงสุด ด้ านสิงดึงดูดใจ ( ̅ =4.26) รองลงมาด้ านกิจกรรม
การท่องเทียว ( ̅ =4.24) และด้ านการเข้ าถึง ( ̅ =4.15)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน นักท่องเทียวทีมี
เพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการมาเยือนสวนสัตว์

ขอนแก่ น โดยรวมและรายด้ านไม่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ดังแสงดใน (Table 3)

Table 3 Comparison of tourists' satisfaction towards visiting the Khon Kaen Zoo, Khon Kaen
province, (all 4 components) classified by gender (male / female).
male
n=122

the satisfaction of visiting Khon Kaen Zoo
attraction
activities
amenities
accessibility
total
p<0.01

̅
3.94
3.81
3.91
3.87
3.88

นั ก ท่ อ งเที ยวที มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา
อาชีพ รายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการมาเยือน

female
n=183
S.D
0.65
0.75
0.70
0.90
0.62

̅
4.03
4.00
3.98
3.98
4.00

S.D
0.61
0.65
0.69
0.82
0.58

t

p

-1.24
-2.45
-0.86
-1.11
-1.67

0.22
0.02
0.39
0.27
0.10

สวนสัตว์ขอนแก่น โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมุติฐานดังแสดงใน (Table 4)

Table 4 Variance analysis the average satisfaction of tourists who visited Khon Kaen Zoo (all 4
components).
the satisfaction of visiting Khon Kaen Zoo
age

education

occupation

income

p<0.01

source of variation
between group
within group
total
between group
within group
total
between group
within group
total
between group
within group
total

SS
2.66
106.87
109.53
1.17
108.36
109.53
1.21
108.32
109.53
1.70
107.83
109.53

df
3
301
304
3
301
304
4
300
304
4
300
304

MS
0.89
0.36

F
2.50

P
0.06

0.39
0.36

1.08

0.36

0.30
0.36

0.84

0.50

0.57
0.36

1.58

0.194
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อภิปรายผล
นักท่องเทียวสวนสัตว์ ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 20-39 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือน
ตํากว่า 15,000 บาท สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Tanitnon
(2017) พบว่า นัก ท่อ งเที ยวส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง
อายุ 21-30 ปี ส่ว นมากเป็ นนัก เรี ย น/นัก ศึก ษา
และมีรายได้ ตอ่ เดือนตํากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Suksanchananun
(2016) พบว่า นักท่องเทียวเป็ นเพศหญิ ง และมีอายุ
ระหว่ า ง 20-25 ปี มี ร ายได้ เ ฉลี ยต่ อ เดื อ นระหว่ า ง
5,000-10,000 บาท ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
นัก ท่ อ งเที ยวส่ว นใหญ่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื อ
การพัก ผ่อ น มากับ ครอบครั ว และญาติ เดิน ทาง
โดยรถส่วนตัว มาเทียวในช่วงวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์
ทราบโดยการบอกเล่าปากต่อปาก และเป็ นการเดินทาง
มาครั งแรก สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ Jankingthong
(2016) พบว่า นักท่องเทียวโดยส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์
ในการเดินทางเข้ ามาเพื อพักผ่อน หย่อนใจ โดยใช้
รถยนต์สว่ นตัวมากทีสุด จํานวนคนทีเข้ ามาท่องเทียว
ด้ วยกันส่วนใหญ่มีจํานวนมากกว่า 5 คน ส่วนใหญ่จะ
เป็ นวันหยุดเสาร์ หรื ออาทิตย์
ความพึงพอใจของนัก ท่องเที ยวอยู่ใ นระดับ
มากทังหมด เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีคา่ เฉลีย
สูงสุดคือ การนังรถรางชมสัตว์พร้ อมการบรรยายให้
ความรู้ และการเดิ น ชมสวนสัต ว์ ใ นโซนต่ า งๆ เช่ น
อาณาจักรนก หมี ควาย เสือ กวาง เป็ นต้ น รองลงมา
คือ ป้ายแสดงชือพันธุ์สตั ว์มีความชัดเจน บรรยากาศ
วิวทิวทัศน์ ภายในสวนสัตว์ร่มรื น บรรยากาศทุ่งเขา
แสนกวาง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Saengpong
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(2017) พบว่า มีความพึงพอใจมากทีสุดในประเด็น
การบรรยายให้ ความรู้ และการเดิ น ชมสวนสัต ว์
ความสะดวกของเส้ นทางที เดิ นทางมายังสวนสัต ว์
รองลงมา คือ เส้ นทางชมสัตว์ภายในสวนสัตว์มีป้าย
บอกอย่างชัดเจน และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Turley
(2001); Özturk (2017) พบว่าเด็กๆ ทีมาท่องเทียว
สวนสัตว์มีความสุขกับการเยียมชมสวนสัตว์
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวเป็ นความรู้ สึก
ของนักท่องเทียวทีพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจหลังการ
รับบริ การ ซึงเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการ
รับรู้ตอ่ การปฏิบตั ิงานของผู้ให้ บริ การ หรื อประสิทธิภาพ
ของสินค้ ากับความคาดหวัง ซึงถ้ าการรับรู้ของนักท่องเทียว
หรื อประสิทธิภาพของสินค้ าตํากว่าความคาดหวังของ
นักท่องเทียว นักท่องเทียวก็จะไม่พงึ พอใจ อย่างไรก็ตาม
ถ้ าหากการรับรู้ ของนักท่องเทียว หรื อประสิทธิ ภาพ
ของสินค้ าสูงกว่าความคาดหวัง นักท่องเทียวก็จะเกิด
ความพึง พอใจอย่างมาก โดยการสร้ างคุณ ค่า เพิ ม
(added value creation) ด้ วยการสร้ างความแตกต่าง
ให้ กับผลิตภัณฑ์ (Aaker, 2001) เพือให้ ลูกค้ าได้ รับ
ความพึงพอใจสูงสุด จากสิน ค้ า และบริ ก าร ซึงเป็ น
มูลค่าเพิมทีทําให้ ลกู ค้ ามีความรู้สกึ มากกว่าความพอใจ
รวมทังการทํางานร่ วมกันของฝ่ ายต่างๆ โดยยึดหลัก
การสร้ างคุณภาพโดยรวม (Kotler, & Kevin, 2016;
Zeithaml, Wilson, Bitner, & Gremler, 2016) ในบริ บท
การท่องเทียวความพึงพอใจอาจเป็ นประสบการณ์
ความรู้ สึกทีดีของนักท่อ งเที ยว (Sarker, Aimin, &
Begum, 2012) ดังนันสิงสําคัญทีจะทําให้ สวนสัตว์
ขอนแก่นประสบความสําเร็ จก็คือ การเสนอผลิตภัณฑ์
สิงดึงดูดใจ และดําเนินการด้ านสิงอํานวยความสะดวก
ที สอดคล้ องกั บ ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที ยว
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โดยยึดหลักการสร้ างความพึงพอใจโดยรวมสําหรับลูกค้ า
(total customer satisfaction) สิงสําคัญอีกประการหนึง
คื อ ต้ อ งค้ น หาและวัด ผลความพึง พอใจของลูก ค้ า
อย่างสมําเสมอ
สิงดึงดูดใจ การเข้ าถึงและสิงอํานวยความสะดวก
เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาการท่องเทียว
เนืองจากความน่าสนใจของสถานทีท่องเทียวอยู่ใน
สามสิงนี รวมทังกิ จ กรรมต่า งๆ ในแหล่ง ท่อ งเที ยว
(Andrianto, & Sugiama, 2016) สิงดึงดูดใจสวนสัตว์
ขอนแก่นเป็ นสถานทีทีมีคุณค่าทางธรรมชาติหรื อมี
การจัดแสดงสัตว์ หรื อสิงปลูกสร้ างหรื อโอกาสในการ
เล่นสนุก ซึงนักท่องเทียวนิยมการนังรถรางชมสัต ว์
พร้ อมการบรรยายให้ ความรู้ และการเดินชมสวนสัตว์
ในโซนต่างๆ เช่น อาณาจักรนก หมี ควาย เสือ กวาง
เป็ นต้ น และชื นชอบบรรยากาศ วิ ว ทิว ทัศน์ ภ ายใน
สวนสัตว์ร่มรื น จึงต้ องให้ ความสําคัญจุดนี ด้ านการ
เข้ าถึง นักท่องเทียวมองหาความสะดวกสบายและ
การเดินทางทีไม่ยงุ่ ยาก นอกจากนันทางสวนสัตว์ต้อง
คํานึงถึงค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เวลาในการเดินทาง
ทีสัน และปลอดภัยเป็ นปั จจัยสําคัญทีต้ องพิจารณา
ก่อนออกเดินทาง สิงอํานวยความสะดวก นักท่องเทียว
จะคํานึงถึงสิงอํานวยความสะดวกด้ านอาหารและ
เครื องดืม การขนส่งในพืนที เครื อข่ายการสือสารทีดี
ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) สถานพยาบาล ฯลฯ ดังนัน
สิ งอํ า นวยความสะดวกทังหมดเหล่ า นี จึ ง เป็ นสิ ง
อํานวยความสะดวกทีสําคัญและต้ องมีให้ บริ การ และ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การนังรถรางชมสัตว์ การแสดง
สัตว์จากต่างประเทศ เป็ นต้ น
นักท่องเทียวมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเยี ยมชม
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สวนสัตว์ขอนแก่น โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
จึ ง ปฏิ เ สธสมมุ ติ ฐ าน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Tassamalee, & Thunmathiwat (2019) พบว่า ความ
พึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยต่อการจัดการการ
ท่องเทียวเชิ งนิเวศของชุมชนบ้ านคีรีวง จําแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชี พ และภูมิลําเนาไม่แตกต่างกัน เว้ นด้ านรายได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Sangkapan, Boonprakarn,
Wangbenmat, Remegio, & Atimatmaitree (2016)
พบว่า นักท่องเที ยวที มีเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา
และรายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจมาใช้
บริ การตลาดนําคลองแหทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านการบริ การ
และความปลอดภัย ด้ านสถานทีท่องเทียวและสินค้ า
และด้ านสิงแวดล้ อมและความสะอาดทีแตกต่างกัน
และสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ค วามคาดหวัง (Vroom,
1964) ทีกล่าวไว้ ว่าความคาดหวังทีสูงอาจทําให้ ไม่
ค้ นพบความแตกต่างจากความคาดหวังนัน จึงทําให้
ไม่มีความแตกต่างในความพึงพอใจ
สรุ ป
นักท่องเทียวสวนสัตว์ ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 20-39 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้ เฉลียต่อเดือนตํากว่า
15,000 บาท พฤติกรรมนักท่องเทียวส่วนใหญ่มาเยือน
สวนสัตว์ขอนแก่น เพือการพักผ่อน เดินทางมาพร้ อม
กับครอบครัว/ญาติ มาด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคล ในช่วง
วันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ทราบข้ อมูลข่าวสารจากการ
บอกต่อ และเดินทางมาเยือนครังแรก ความพึงพอใจ
ของนักท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน
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สิงดึงดูดใจมีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา ด้ านสิงอํานวย
ความสะดวก นักท่องเทียวทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเยียมชม
สวนสัตว์ขอนแก่น โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
สิงดึงดูดใจ การเข้ าถึงและสิงอํานวยความสะดวกเป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาการท่องเทียว เนืองจาก
ความน่าสนใจของสถานทีท่องเทียวอยู่ในสามสิงนี
สิงสําคัญทีจะทําให้ สวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสําเร็ จ
ก็คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ สิงดึงดูดใจ และดําเนินการ
ด้ า นสิ งอํ า นวยความสะดวกที สอดคล้ อ งกับ ความ
คาดหวังของนักท่องเทียว โดยยึดหลักการสร้ างความ
พึง พอใจโดยรวมสํา หรั บ ลูก ค้ า (total customer
satisfaction) สิงสําคัญอีกประการหนึง คือ ต้ องค้ นหา
และวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าอย่างสมําเสมอ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. สวนสัต ว์ ข อนแก่ น ต้ องให้ ความสํ า คัญ
กับระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีระดับตํา
ได้ แ ก่ ด้ า นกิ จ กรรมการท่อ งเที ยว เพื อพัฒ นาและ
เพิมระดับความพึงพอใจให้ มากขึน โดยการกําหนด
แผน หรื อระบุ กิ จ กรรมรายเดื อ นในรอบหนึ งปี
เพื อกระตุ้น ความสนใจของนัก ท่อ งเที ยว และเกิ ด
ความพึงพอใจมากขึน
2. ผู้มาเยียมชมเดินทางมาเพือการพักผ่อน
มากับ ครอบครั ว และญาติ ด้ ว ยรถยนต์ ส่ว นบุค คล
มาเทียวในช่วงวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ดังนัน สวนสัตว์
ขอนแก่ น ควรเน้ นการจัดหาสถานที ในการพักผ่อ น
อย่ า งเพี ย งพอ เช่ น มี ม้ านั งพั ก ระหว่ า งเส้ นทาง
มีทีจอดรถให้ เพียงพอ สะดวก และปลอดภัย
3. สวนสัต ว์ ข อนแก่ น ต้ อ งให้ ค วามสํา คัญ
ในเรื องบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ภายในสวนสัตว์ร่มรื น
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การนังรถรางชมสวนสัตว์พร้ อมการบรรยายให้ ความรู้
การเดินชมสวนสัตว์ในโซนต่างๆ เช่น อาณาจักรนก
หมี ควาย เสือ กวาง เป็ นต้ น รวมทังป้ายแสดงชือพันธุ์
สัตว์มีความชัดเจน มีห้องสุขาเพียงพอ เพือดึงดูดให้
นักท่องเทียวเดินทางมาเยือนสมําเสมอ เพราะมีระดับ
ความพึงพอใจในส่วนนีระดับมาก
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าต่ อไป
1. ควรมีก ารวิ จัย ศึกษาการรั บรู้ และความ
คาดหวังของนักท่องเทียวทีมาท่อ งเทียวทีสวนสัต ว์
เพือนํามากําหนดกลยุทธ์ได้ ถกู ต้ องยิงขึน
2. การวิ จัย ครั งต่อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จัย
เปรี ยบเทีย บสวนสัต ว์ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
เช่ น สวนสัต ว์ น ครราชสีม า สวนสัต ว์ อุบ ลราชธานี
เป็ นต้ น เพื อให้ ท ราบข้ อ แตกต่ า งของนัก ท่อ งเที ยว
และสามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเทียว
กลุม่ เป้าหมายได้ ถกู ต้ อง
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