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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญ 
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เป็นแหล่งรายได้ การจ้างงานที่สําคัญ และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพ่ือให้การท่องเท่ียว
ของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงได้กําหนด
เป้าหมายในปี 2560 คือ ตลาดในประเทศ โดยปรับแผนตลาดเพ่ือกระตุ้นคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยว
มากย่ิงขึ้น เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวด้วยการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว คุณภาพบริการ และสร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 คิดประมาณการรายได้เป็น 950,000 ล้านบาท (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย กองกลยุทธ์การตลาด, 2560) 
 โดยเป้าหมายการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี 2560 
คือ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวต่างชาติที่มาเท่ียวประเทศไทยร้อยละ 5.5 และเน้นให้มี 
การผลักดันรายได้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เพ่ือดึงนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพเข้ามาท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
และการรักษาสัดส่วนรายได้จากตลาดในประเทศต่อรายได้การท่องเท่ียวรวมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
33 เพ่ือกระจายความเส่ียงท่ีไม่ต้องพ่ึงรายได้จากตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลักเท่าน้ัน 
ขณะเดียวกันการขยายตัวของไทยเที่ยวไทยในปี 2560 มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง จากนโยบาย
สนับสนุนของรฐับาลท้ังมาตรการส่งเสริมให้คนไทยมีการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโดยตรงและ
เพ่ิมกําลังซ้ือให้ประชาชน นอกจากนี้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ที่รัฐบาลผลักดัน 
ให้สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ซ่ึงการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่สามารถทําให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของรัฐบาลได้ รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมท่ีอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวมากขึ้น (ยุทธศักด์ิ สุภสร, 2559) 
 การท่องเท่ียวในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย 
การท่องเที่ยวได้มีการกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยวออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (ยุทธศักด์ิ สุภสร, 
2559)  
 1) การท่องเท่ียวในแหลง่ธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบด้วย  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism)  
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo–tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) และ 
การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism)  
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 2) การท่องเท่ียวในแหลง่วัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบด้วย  
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณ ี
(Cultural & Traditional Tourism) และการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/ 
Village Tourism)  
 3) การท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบด้วย  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu–
meditation Tourism) การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุหรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic 
Tourism) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure 
Travel) การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm Stay) การท่องเท่ียว
พํานักระยะยาว (Long Stay) การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) การท่องเท่ียวเพ่ือ 
การประชุม (MICE: Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) และการท่องเที่ยวแบบ
ผสมผสาน (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2560)  
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักสําคัญ 
เพ่ือมุ่งส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโดยการสร้างจิตสํานึกที่ดี ร่วมกันอนุรักษ์สถานท่ีท่องเที่ยว 
ที่นักท่องเท่ียวไปเยือนด้วยการไม่ทําลายแต่รักษาไว้ให้คงอยู่ ทั้งน้ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศ โดยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่วใหม่ ๆ  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเท่ียว รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินน้ัน ๆ  
ได้มีบทบาทในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเท่ียวซ่ึงส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนมากยิ่งขึ้น 
(“รูปแบบการท่องเที่ยว”, 2560) นอกจากน้ี การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เม่ือมีนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นย่อมทําให้ชุมชน
ในแหลง่ท่องเที่ยวน้ัน ๆ เห็นคุณค่าของสิง่แวดล้อมซ่ึงเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นเหตุให้มี 
การช่วยกันรักษาสภาพภูมิทศัน์ของสิง่แวดล้อมในชุมชน เพ่ือสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา 
มากขึ้น และสามารถอาศัยรายได้จากการท่องเท่ียวมาสนับสนุนในการดูแลรักษาสิง่แวดล้อมของ 
แหลง่ท่องเที่ยวน้ัน ๆ อันเป็นการนําทรัพยากรการท่องเท่ียวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
(ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) อีกทั้งสถานทีท่่องเท่ียวทางธรรมชาติภายในประเทศไทยมีหลากหลาย
จังหวัดท่ีมีความโดดเด่นและมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2558 (ดังตารางท่ี 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1: การจัดอันดับเมืองท่องเท่ียวในประเทศแห่งปี 2559 
 

อันดับที่ จังหวัด สถานที่ท่องเทีย่วที่โดดเด่น 
การเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

เม่ือเทียบกับปี 2558 
1 กรุงเทพมหานคร สนามหลวง วัดพระแก้ว วัดอรุณ 49.29 
2 เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง 64.01 
3 ภูเก็ต เมืองเก่าภูเก็ต หาดป่าตอง แหลมพรหมเทพ 56.58 
4 สงขลา พิพิธภัณฑ์พะธํามะรงค์ เขาน้อย เกาะยอ 54.15 
5 กระบ่ี อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เกาะพีพี 63.59 
6 อุดรธานี ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน บ้านคําชะโนด 77.09 
7 อุบลราชธานี หินชมนภา ภูผาแต้ม นํ้าตกแสงจันทร ์ 143.53 
8 เชียงราย พระตําหนักดอยตุง ภูช้ีฟ้า ดอยช้าง 114.01 
9 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เขาสก ถ้ําขม้ิน นํ้าตกวิภาวดี 59.61 
10 ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ ภูผาม่าน บึงแก่นนคร 84.51 

 
ที่มา: เคยไปกันหรือยัง 10 จังหวัดท่องเท่ียวไทยสุดฮิตแห่งปี 2559 จากเหนือจรดใต้.  (2559).   
       สืบค้นจาก https://www.skyscanner.co.th/news/inspiration/thailand-popular- 
       destinations-2016-first-half/. 
 
 จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลการจัดอันดับเมืองท่องเท่ียวในประเทศแห่งปี 2559 
โดยอันดับ 1 คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 
49.29 อันดับที่ 2 คือ จังหวัดเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 64.01 
และอันดับที่ 3 คือ จังหวัดภูเก็ต มีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 56.58 
ตามลําดับ  
 ทั้งน้ี จังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2558 สงูสุด 3 อันดับ ได้แก่  
อันดับ 1 คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 143.53 
อันดับที่ 2 คือ จังหวัดเชียงราย มีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 114.01  
และอันดับที่ 3 คือ จังหวัดขอนแก่น มีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 84.51 
ตามลําดับ ในปัจจุบันประชาชนคนไทยนิยมการเดินทางท่องเท่ียวมากกว่าในอดีต เน่ืองจาก 
การคมนาคมที่ดีขึ้น มีหลากหลายทางเลือกในการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็ว และราคาทีเ่หมาะสม 
นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยอีกหลายประการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
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ชาวไทย ซ่ึงได้แก่ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายใน 
การการท่องเทีย่ว ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงค่าท่ีพัก และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (“ปัจจัย 
ของการท่องเทีย่ว”, 2557) และส่งผลโดยตรงต่อจํานวนนักท่องเท่ียวชาวไทยในประเทศ รายได้  
และสถานประกอบการที่พัก ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ดังตารางท่ี 1.2) 
 
ตารางท่ี 1.2: สรุปสถานการณ์ท่องเท่ียวภายในประเทศท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2554–2558 
 

นักท่องเท่ียวชาวไทย 2554 2555 2556 2557 2558 
จํานวนนักท่องเที่ยว 75,698,416 86,413,453 94,130,688 98,902,213 106,841,284
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  
(บาท/ คน/ วัน) 

2,042.00 2,195.00 2,302.00 2,378,00 2,536.00 

รายได้ (ล้านบาท) 483,225 588,865 660,715 703,664 803,785 
สถานประกอบการที่พัก
และจํานวนผู้เข้าพัก 

52,108,757 62,4243,288 71,691,922 76,427,598 85,508,120

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว.  (2560).  สรุปสถานการณ์ท่องเท่ียว 
       ภายในประเทศ พ.ศ. 2552–2558.  สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/  
       article_attach/17108/19662. 
 
 จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึงจํานวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย และรายได้ที่เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2554–2558 ดังน้ัน รัฐบาลได้คาดการว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในปี 2560  
และจะมีการกระจายรายได้สู่ประชาชนจากการท่องเท่ียว รัฐบาลจึงเร่งรดัให้ทุกกระทรวงขับเคลื่อน
ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายได้จากการท่องเท่ียว 2.5 ล้านล้านบาท 
(“จับตาปี 2560”, 2560)  
 การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Based Tourism) เป็นการท่องเทีย่วที่มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีความงดงามตามสภาพธรรมชาติ และความแปลกตาของสภาพ
ธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ มีภมิูศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะ
พิเศษ นอกจากน้ี การท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มีการจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่  
1) การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ 
และยังดํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 2) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism)  
มีความคล้ายกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่เน้นแหลง่ธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
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รวมทั้งระบบนเิวศทางทะเลด้วย เช่น ป่าโกงกาง หมู่บ้านชาวเล เป็นต้น 3) การท่องเทีย่วเชิง
ธรณีวิทยา (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือดูความงามของภูมิทัศน์ที่มีความแปลกท่ีเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เช่น อุโมงค์ ถ้ําบนหน้าผา ถ้ําหินงอกหินย้อย เป็นต้น และ  
4) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) คือ การเดินทางไปท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์ (กรมการท่องเท่ียว, 2559) 
 ในปี 2560 รัฐบาลคาดว่า ประเทศไทยยังคงรักษาอันดับรายได้การท่องเท่ียวให้อยู่ใน 
อันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียต่อไป ดังตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่า รายได้การท่องเท่ียวของประเทศไทย 
ระหว่างปี 2558–2560 มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยรัฐบาลได้กําหนด
เป้าหมายรายได้จากการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ของตลาดในประเทศ
ไทย จากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือทําให้คนไทยมองเห็นคุณค่า
ความเป็นไทยจนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศไทย สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของที่จะ
ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คงเอกลักษณค์วามเป็นไทย ซ่ึงเป็นจุดต่างที่เข้มแข็งของ
การท่องเที่ยวไทย เปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเท่ียวจากการสัมผัส และมีส่วนร่วมกับประสบการณ์
เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทย เพ่ือให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์ ความรู้และความประทับใจ
จากการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการในการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ (“เป้าหมายรายได้การท่องเทีย่ว”, 2559)  
 
ตารางท่ี 1.3: สรุปเป้าหมายรายได้การท่องเท่ียวของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2560 
 

นักท่องเท่ียว 
รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ตลาดต่างประเทศ 1.45 ล้านล้าน 1.72 ล้านล้าน 1.89 ล้านล้าน 
ตลาดในประเทศ 8.0 แสนล้าน 8.6 แสนล้าน 9.5 แสนล้าน 
รวมรายได้ 2.25 ล้านล้าน 2.58 ล้านล้าน 2.84 ล้านล้าน 

 
ที่มา: เป้าหมายรายได้การท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี 2560.  (2559).  สืบค้นจาก  
       http://www.thansettakij.com/content/70424. 
 
 ด้วยกระแสการท่องเท่ียวทางธรรมชาติได้รับความนิยมมากขึ้น นักท่องเที่ยวได้ถูกปลูกฝัง
ค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการรับผิดชอบต่อการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ทําให้นักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยเลือกท่ีจะท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เพ่ือสืบสานความสวยงามเหล่าน้ัน



6 
 

ให้ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณท์ี่สุด (“เผย 8 เทรนด์ท่องเทีย่ว”, 2560) จากการศึกษาทัศนคติที่        
มีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของทัศนคติแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
1) ด้านความรู้หรือความเข้าใจ 2) ด้านความรู้สึก และ 3) ด้านพฤติกรรม โดยพบว่า นักท่องเท่ียว 
ที่มีทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมากหรือมีทัศนคติในเชิงบวกต่อ
แนวความคิดทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (วิภาศรี เจริญวงษ์, 2550) นอกจากน้ี ทัศนคติที่มีต่อ 
การท่องเที่ยวเกิดจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ทัศนคติที่เกิดจากการชมภาพยนตร์สารคดี
การท่องเที่ยว การดํารงชีวิต และรูปภาพ เป็นต้น (Huang, Deng, Li & Zhong, 2008)  
 ทั้งน้ี ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism Attitudes) ซ่ึงเป็นมุมมอง
ของนักท่องเทีย่วที่รู้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็น 
อย่างดี พร้อมท้ังมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาสภาพแหลง่ท่องเที่ยวให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืน
ตลอดไป (Miller, Rathouse, Scarles, Holmes & Tribe, 2009) จากการศึกษาช้ีให้เห็นว่าทัศนคติ
ของนักท่องเทีย่วที่มีต่อธรรมชาติและทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมีความเช่ือมโยงกัน โดยมีทัศนคติเป็น
ตัวกําหนดและพัฒนาความเช่ือมโยงจนกลายเป็นความสัมพันธ์ (Schultz, Shriver, Tabanic & 
Khazian, 2004) นอกจากนี้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนมักจะถูกกําหนดอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้นักทอ่งเที่ยวปฏิบัติตามจนกลายเป็นทัศนคติในเชิงบวก (Johnston & 
Tyrrellin, 2005) 
 ปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อทัศนคติการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืนมีหลากหลายปัจจัย ได้แก่  
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว (Tourism Image) ซ่ึงเป็นผลรวมของความประทับใจ ความเช่ือ ความคิด 
ความคาดหวัง และความรู้สึกที่มีต่อแหล่งทอ่งเท่ียวนั้น ๆ (Kim & Richardson, 2003) อีกทั้ง
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวยังถอืเป็นองค์รวมของความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีใด 
ที่หน่ึง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําท่ีนักท่องเที่ยวมีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีความเก่ียวพันกับ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่วนั้น ๆ (Kotler, 2000) และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวมีความสําคัญ 
ต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวท้ังปัจจุบนัและอนาคต (Chen & Tsai, 2007)  
ทั้งน้ีรัฐบาลได้มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวและการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวเพื่อให้การดําเนินงานด้านการท่องเท่ียวมีเอกภาพ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย (การท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย กองกลยุทธ์การตลาด, 2559) รวมถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยังมีความสําคัญ 
อย่างย่ิงต่อความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ดังน้ัน องค์กรซ่ึงมีหน้าท่ีกํากับดูแลแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจําเป็นต้องสร้างความศรัทธา ความน่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ 
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทีย่วนั้น (Kozak & Decrop, 2009) 
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 นอกจากนี้ ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ (Service Quality Image) ซ่ึงเป็นการรับรู้คุณภาพ
บริการท่ีเป็นกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคญัที่สุด โดยปัจจัยของการบรกิารต้องมีการตอบสนองกับ
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับรู้การบริการยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความพึงพอใจ 
ของผู้บริโภค (Garg & Dhar, 2014) ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีการกําหนด
แผนพัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันด้านคุณภาพบริการเพ่ือมุ่งเน้นการสื่อสารคุณคา่และ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหลง่ท่องเทีย่วยอดนิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสงู 
ต่อนักท่องเท่ียวด้วยการทําการตลาดเป้าหมายและสร้างการรับรู้คุณภาพบริการแก่นักท่องเท่ียว 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2560) จากการศึกษาพบว่า
ภาพลักษณ์คณุภาพการให้บริการมีผลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผ่านทางความพึงพอใจ  
ซ่ึงคุณภาพบริการนั้นประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไว้วางใจได้  
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือม่ันต่อลูกค้า และการรู้จักและเขา้ใจลูกค้า (Kun–His & 
Ming–Fang, 2011) นอกจากน้ี ภาพลักษณ์คุณภาพบริการมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความรู้สึกของ
นักท่องเท่ียว (De Keyser & Lariviere, 2014) และการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียว 
 ค่านิยมในการท่องเท่ียว (Tourism Value) ซ่ึงเป็นความเช่ือที่ถูกปลูกฝังในความคิดของ
นักท่องเท่ียวหรือกลุ่มบุคคล เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
ท่องเท่ียวหรือการบริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของนักท่องเที่ยว 
(Solomon, 2011) อีกทั้งค่านิยมในการท่องเท่ียวเป็นแรงจูงใจ พฤติกรรม การยอมรับความคิดเห็น
และการปฏิบัติตามของบุคคลหรือสังคมที่มีต่อการท่องเท่ียวในสถานที่ที่เป็นท่ีนิยม (จรัส บํารุงเสนา, 
2558) ซ่ึงค่านิยมยังเกิดขึ้นจากคุณค่าท่ีสนองความต้องการของบุคคลหรือสังคมที่มีต่อความเช่ือ 
ความคิด และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความต้องการ คุณค่าและความถูกต้องในสงัคมน้ัน ๆ โดย
ค่านิยมประกอบด้วย ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) และค่านิยมทางสังคม (Social Value) 
(อรระยา ณรงค์ชัย, 2554) และค่านิยมในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและสังคม 
ในการตัดสินใจเลือกแหลง่ทอ่งเท่ียวตามกระแสนิยม (Miller, 1995) 
 จากข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศกึษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ ค่านิยมในการท่องเที่ยว และทัศนคติการทอ่งเท่ียว 
อย่างย่ังยืนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยทางธรรมชาติ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลจากการวิจัยในครั้งน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
และผู้ทีส่นใจในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและ
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงสร้างความย่ังยืนในการท่องเท่ียว
ไทยทางธรรมชาติให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์การทอ่งเท่ียวท่ีสง่ผลต่อทัศนคติ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อทัศนคติ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์การทอ่งเท่ียวท่ีสง่ผลต่อค่านิยมใน 
การท่องเท่ียวของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.4 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อค่านิยมใน 
การท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.5 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์การทอ่งเท่ียวและภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการท่ีมีต่อค่านิยมในการท่องเท่ียว โดยส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้โดยเลือกวิธีการสํารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอยู่ในวัยทํางาน ซ่ึงมีอายุต้ังแต่ 25–60 ปี  
มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 1.3.2 ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอยู่ในวัยทํางานอายุต้ังแต่ 25–60 ปี  
ที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Sampling) และใช้โปรแกรม G*power ในการกําหนด
ขนาดตัวอย่าง ซ่ึงได้ตัวอย่างจํานวน 320 คน  
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1.3.4.1 ตัวแปรอิสระ คือ ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวและภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
   1.3.4.2 ตัวแปรแทรกซ้อน คือ ค่านิยมในการท่องเท่ียว 
   1.3.4.3 ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
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 1.3.4 ขอบเขตด้านสถานที่ 
  สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แหล่งชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ศูนย์การค้าต่าง ๆ และสถานรีถไฟฟ้า BTS ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 1.3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
 สําหรับระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนตุลาคม 
2560  
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยฉบับน้ีแบ่งเป็นเน้ือหาที่เก่ียวข้องทางวิชาการและ 
การปฏิบัติการ ดังน้ี 
 1.4.1 การได้รับทราบถึงผลสรุปจากการศึกษา (Output) ได้แก่ 
   1.4.1.1 ผลของการวิจัยในครัง้นี้ทําให้ผู้ประกอบการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
และภาพลักษณ์คุณภาพบริการ ทราบถึงทศันคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยนืของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1.4.1.2 ผลของการวิจัยในครัง้นี้ทําให้ผู้ประกอบการรับรู้ค่านิยมการท่องเท่ียวท่ี
ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1.4.1.3 ผลของการวิจัยในครัง้นี้ทําให้ผู้ประกอบการสามารถนําผลการศึกษาที่ได้ 
ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4.2 การนําผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน (Outcome) ในเร่ืองต่อไปนี้  
   1.4.2.1 ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวสามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ 
วางแผนการตลาดและการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ 
   1.4.2.2 กระทรวงการท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนําผลท่ีได้จาก
การศึกษาวิจัยไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างย่ังยืนได้ 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว (Tourism Image) หมายถึง ความประทับใจและความเช่ือของ
แต่ละบุคคลท่ีมีต่อสถานท่ีในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ความมีช่ือเสียงของ
บุคคลและปูชนียสถาน ตลอดจนแหลง่บันเทิงเรงิรมย์ ความผ่อนคลาย สมรรถนะในการบําบัดให้เกิด
ความผ่อนคลายและรักษาทางกายและจิตใจ (จิรายุทธ์ สนดา, 2559) ในการศึกษาครัง้นี้ ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวยังหมายถึง ด้านการจดจํา ด้านประสบการณ์ ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  
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และด้านสภาพแวดล้อม  
 ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ (Service Quality Image) หมายถึง การบริการท่ีมีมาตรฐาน
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจนทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจในการให้บริการ
ของแหล่งท่องเท่ียว (แสงเดือน วนิชดํารงค์ศักด์ิ, 2555) ในการศึกษาครัง้น้ี ภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการยังหมายถึง ความเป็นมิตรไมตรี ความเอาใจใส่ดูแล การตอบสนองต่อลูกค้า และความสามารถ
ในการสัมผัสได้  
 ค่านิยมในการท่องเท่ียว (Tourism Value) หมายถึง แรงจูงใจ พฤติกรรม การยอมรับ 
ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามของบุคคลหรือสังคมที่มีต่อการท่องเท่ียวในสถานที่ที่เป็นที่นิยม  
(จรัส บํารุงเสนา, 2558) รวมถึงทัศนะของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว ความคิด ประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับความปรารถนาคุณค่าและความเช่ือในการปฏิบัติตามในสิ่งที่บุคคลยอมรับและช่ืนชอบ
ของสังคม ในการศึกษาครั้งนีค้่านิยมแบ่งได้ 2 ประเภท คอื ค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมทางสังคม 
(“ค่านิยมหมายถึง?”, 2558)  
   ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) หมายถึง สิ่งที่บุคคล สนใจ สิง่ที่บุคคล
ปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเห็น หรือกลับกลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่าเป็นสิ่งบังคับ ต้องทําต้องปฏิบัติ 
เป็นสิ่งที่คนบูชายกย่อง และมีความสุขจะได้เห็น ได้ฟัง ได้เป็นเจ้าของ ในการศึกษาครั้งนี้ ค่านิยม 
ส่วนบุคคล ยังหมายถึง ความช่ืนชอบส่วนบุคคลท่ีมีต่อการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ความต้องการ 
การพักผ่อนหย่อนใจจากความเหน่ือยล้าจากงานประจําและการพักผ่อนอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว
โดยการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
   ค่านิยมทางสังคม (Social Values) หมายถึง ค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม
กล่าวคือ สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามหรือควรแก่การปฏิบัติ สิ่งหรือ
สถานการณ์นัน้ก็จะกลายเป็นค่านิยมทางสังคมนั้น ๆ ในการศึกษาครั้งน้ี ค่านิยมทางสังคมยังหมายถึง 
ความสามารถในการเข้าถึงสงัคมมีต่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติร่วมกับผู้อ่ืน และการท่ีได้รู้จักผู้คนท่ีหลากหลายโดยการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 ทัศนคติการท่องเท่ียวไทยแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Attitudes) หมายถึง 
แนวความคิด มุมมองความรู้สึกที่มีต่อการท่องเท่ียวท่ีสามารถดํารงไว้ซ่ึงทรัพยากรแหลง่ท่องเที่ยว 
ให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับปรุงด้านการจัดการ 
ด้านการอนุรักษ์แหลง่ธรรมชาติ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านการท่องเท่ียว  
เพ่ือให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมสมํ่าเสมออย่างเพียงพอ (“การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน”, 2560) และ 
ยังเป็นการผสมผสาน การจัดระเบียบความเช่ือที่มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวทัง้กลุ่มใหญ่และ 
กลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม (ธรา สุขคีรี, 2559) ในการศึกษาครัง้น้ี ทัศนคติการท่องเท่ียว 
อย่างย่ังยืน ยังหมายถึง การท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยด้วยความรู้สึกสนุกสนาน ความภูมิใจ 
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ที่ได้ท่องเท่ียว ความเต็มใจท่ีจะแนะนําผู้อ่ืนให้หันมาท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย การวางแผน
ท่องเท่ียวท่ีจะท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยเป็นอันดับแรก การอนุรักษ์ธรรมชาติ การให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีความยินดีที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงอยู่ 
ในประเทศไทยต่อไป 
 การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นนันทนาการรูปแบบหน่ึงที่เกดิข้ึนระหว่างเวลาว่างท่ีต้อง 
มีการเดินทางจากถิ่นพํานักประจําของตนเองไปยังอีกทีห่น่ึงที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค ์
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือไปอยู่ประจํา 
 การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง การท่องเท่ียวที่มุ่งการพักผ่อน
หย่อนใจเพื่อความสนุกสนาน ความช่ืนชอบในแหล่งธรรมชาติ และการศึกษาในแหล่งทอ่งเท่ียว
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาติ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ 
ความงดงามตามธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน การให้ความรู้แก่ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง  
และให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างจิตสาํนึกให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างย่ังยืน (“การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ”, 2560)   
 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางมาจากถ่ินพํานักถาวรของตนไปยังสถานท่ี
หน่ึง โดยมีการค้างคืนอย่างนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วัน ด้วยความสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์ 
อันมิใช่เพ่ือไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ และให้หมายความรวมถึงผู้รับบริการหรือความสะดวก
จากผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยเสียค่าบริการ (“ค่านิยมหมายถึง?”, 2558)  
 การท่องเท่ียวในประเทศ (Internal Tourism) คือ นักท่องเท่ียวที่เดินทางอยู่ภายใน 
ประเทศ ซ่ึงอาจแบ่งย่อยเป็นการท่องเท่ียวภายในจงัหวัดและการท่องเที่ยวไปในจังหวัดอ่ืน 
(“การท่องเท่ียวในประเทศ”, 2560)  
 นักท่องเที่ยววัยทํางาน (Tourist Working Age) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีกําลังซ้ือ 
สามารถจับจ่ายซ้ือสินค้าทางการท่องเที่ยวตามท่ีต้องการท่องเที่ยวตามท่ีต้องการได้ ขณะเดียวกัน 
เป็นนักท่องเทีย่วที่มีอายุตั้งแต่ 25–60 ปี (“พฤติกรรมนักท่องเท่ียว”, 2560) 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยม 
ในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวไทยแบบย่ังยืน กรณีศึกษาการท่องเที่ยวไทยทาง
ธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย โดยแบ่งเน้ือหาของบทนี้เป็น 7 ส่วน ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเทีย่ว (Tourism Image) 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการ (Service Quality Image) 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับค่านิยมในการท่องเท่ียว (Tourism Value) 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Tourism Attitudes) 
 2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.6 สมมติฐานการวิจัย 
 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเท่ียว (Tourism Image) 
 2.1.1 ความหมายของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  
 ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ  
และมักจะเป็นความรู้สึกที่สร้างขึ้นเองโดยมีข้อเท็จจริงเป็นหลักอ้างอิงอยู่ด้วย อาศัยประสบการณ์ 
การค้นคว้าหาความรู้ การหลอมรวมและสรา้งสรรค์ คิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จนทําให้เกิดความเช่ือ  
การรับรู้ การเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ ประกอบกันขึ้นเป็นภาพลกัษณ์ของตนเอง และแสดงออกในรูปของ
พฤติกรรม โดยผ่านการคิดและกลั่นกรองของแต่ละคนมาแล้ว จึงทําให้ภาพลักษณ์น้ันมีลักษณะท่ี
เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง เป็นการผ่านการตีความหมายการเลือกสรรและการให้ความหมายของ
ตนเอง (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2559) 
 การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่
หน่ึง หรือการเดินทางจากถิ่นพํานักที่อาศัยไปยังสถานท่ีอ่ืนเป็นการช่ัวคราวด้วยความสมัครใจไปและ
เป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การเดินทาง
เพ่ือการพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชมการแข่งขันกีฬา การเดินทางเพ่ือการศกึษา การเดินทางเพ่ือ
การประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือเย่ียมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน และการเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เป็นต้น (ฐิรชญา มณีเนตร, 2552) 
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 ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว (Tourism Image) หมายถึง กระบวนการทางความคิด 
ความรู้สึก ความเช่ือ และความประทับใจท่ีเกิดการสะสมจากความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน  
จนทําให้เกิดการรับรู้จากสิ่งที่ปรากฏข้ึนในใจ (บงกชมาศ เอกเอ่ียม และปานแพร เชาวน์ประยูร, 
2554) และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกิดจากประสบการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวทั้งโดยตรง
และได้รับรู้จากคําบอกเล่าของผู้อ่ืน รวมถึงการรับรู้จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
การท่องเท่ียว (Tsiotsou & Goldsmith, 2012) นอกจากน้ี ยังพบว่าภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
เกิดจากการสะสมของการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียวน้ัน แต่ถ้าหากการรับรู้ 
เรื่องใหม่ได้ขัดแย้งกับสิง่ที่มีอยู่เดิมภาพน้ันก็จะเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าการรับรู้ใหม่สอดคล้องกับภาพเดิม 
จะเป็นการตอกยํ้าทําให้เห็นภาพนั้นเด่นชัดขึ้น (Wang & Pizam, 2011) รวมถึงภาพลกัษณ์ 
การท่องเที่ยวที่เกิดจากความนึกคิดต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใด 
แห่งหนึง่ซ่ึงประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์กร 2) ด้านสินค้าและบริการ และ 3) ด้าน 
แหลง่ท่องเที่ยว (Kozak & Decrop, 2009) ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวประกอบด้วย การสร้างคุณคา่ให้แก่แหลง่ทอ่งเท่ียว การปรับปรุงคุณภาพบริการ
ทางการท่องเทีย่วให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงการให้ขอ้มูลข่าวสารโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
(Prebensen, 2007) 
 2.1.2 แนวความคิดและทฤษฎีของภาพลักษณ์การท่องเทีย่ว  
 ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณจ์ากการเดินทางท่องเที่ยวน้ันนกัท่องเท่ียวจะ 
ต้องมีการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งทอ่งเท่ียวน้ัน ๆ ก่อนล่วงหน้า ซ่ึงการรับรู้อาจมีที่มาแตกต่างกัน เช่น 
การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือหรือเอกสาร จากสื่อโฆษณา และจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (Govers & 
Go, 2009) ทั้งน้ี ภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวเกิดข้ึนได้ 2 ทาง คือ 1) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากแหล่งข้อมูล 
ที่นักท่องเท่ียวค้นหาด้วยตนเอง ได้แก่ ประสบการณ์โดยตรงจาการท่องเที่ยว การแนะนําของเพ่ือน
หรือคนรู้จัก เป็นต้น และ 2) ภาพลักษณ์ที่เกิดข้ึนจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากน้ี
นักท่องเท่ียวอาจได้รับข้อมูลจากตัวแทนบริษัททัวร์ (Kozak & Baloglu, 2011) จากการศึกษาพบว่า 
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวสง่ผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยทําให้นักทอ่งเท่ียวเกิดการจดจําและ
คาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์จากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากแหลง่ท่องเที่ยวที่ตนเองได้ไปท่องเท่ียว  
และภาพลักษณ์ที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจของนักทอ่งเท่ียว (Chi & Qu, 2008)  
 โคซอค และเดอร์ครอป (Kozak & Decrop, 2009) กล่าวว่า ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน ซ่ึงองค์กรที่มีหน้าท่ีกํากับดูแล 
แหลง่ท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการที่ดีจําเป็นต้องสร้างความน่าเช่ือถือ การจดจํา และภาพลักษณ ์
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ที่ดีให้แก่การทอ่งเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวน้ัน ๆ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของสถานที่ส่งผลต่อความประทับใจทีมี่
ต่อสถานท่ีหนึ่ง ๆ รวมถึงการรับรู้ เช่น ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม ที่พัก เป็นต้น โดย
ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทางของนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ นักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางไปยังสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เช่น สถานท่ีที่มีช่ือเสียง มีความสวยงาม  
มีความสะอาด และมีความปลอดภัย เป็นต้น ดังน้ัน สถานท่ีท่องเท่ียวจึงมีความจําเป็นต้องบริหาร
จัดการภาพลักษณ์ เพราะเป็นด่านสําคัญในการตัดสินใจเลอืกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวน้ัน ๆ 
(Echtner & Ritchie, 2003) ทั้งน้ี จากการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยในมุมมอง
ของนักท่องเทีย่ว พบว่า นักท่องเท่ียวมีมุมมองด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยท่ีเหมือนกัน  
คือ ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ผู้คนเป็นมิตร และมีอาหาร 
ที่หลากหลาย รวมถึงการท่องเท่ียวในประเทศไทยน้ันเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงและมีแหลง่ท่ีน่าสนใจ
มากมาย (Henkel,   2006)  
 วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2551) กล่าวว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่มีผลการท่องเท่ียวจําแนก
ออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านประสบการณ์ หมายถึง ความสะดวกสบายท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ราคาที่พักมีความเหมาะสม การมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่สร้างความประทับใจ  
และได้รับความสนุกสนานในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
 2) ด้านสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง วัฒนธรรมรวมถึงธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมา 
ของแหล่งท่องเท่ียว การจดจําชื่อสถานที่ท่องเท่ียว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงาม
ทรงคุณค่า 
 3) ด้านราคาและสภาพแวดล้อม หมายถึง ราคาท่ีพักที่มีความเหมาะสม แหลง่ท่องเที่ยวมี
สภาพอากาศทีดี่ ไม่มีมลพิษ มีความสะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูล และการจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
โดยรอบอย่างเป็นระเบียบสวยงาม 
 4) ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย หมายถึง สถานท่ีพักผอ่นหย่อนใจได้ดี ไม่แออัด และ 
ไม่วุ่นวาย 
 5) ด้านความน่าต่ืนเต้นและการผจญภัย หมายถึง สถานท่ีที่สามารถค้นพบและทําสิง่ที่
ต่ืนเต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้ เช่น การเดินป่า ไต่เขา เป็นต้น 
 6) ด้านการเรียนรู้ หมายถึง ความหลากหลายของสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ การศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติ และค้นพบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ ๆ จากการเดินทางมาท่องเที่ยว 
 7) ด้านสังคม หมายถึง สภาพการเป็นอยู่ในแหลง่ท่องเทีย่ว มีความสนใจแลวิถีชีวิตที่
คล้ายกัน มีนํ้าใจ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 
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 8) ด้านช่ือเสียง หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและนํา
ประสบการณก์ารท่องเท่ียวน้ัน ๆ เล่าสู่เพ่ือนหรือบุคคลอื่นรับฟัง 
 จากข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างต้นที่ศึกษาโดยผู้วิจัยทั้งในและต่างประเทศจะเหน็ได้ว่าภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของผู้วิจัยแต่ละท่านน้ันมีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถสรุป
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวดังกล่าวได้ดังตารางที่ 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1: แสดงการสรุปทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกับภาพลักษณ์การท่องเทีย่ว (Tourism Image) 
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ด้านประสบการณ์       
ความสะดวกสบาย       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
ราคาท่ีพักมีความเหมาะสม       
ด้านการรับรู้ ความประทับใจ       
ความสนุกสนานในการท่องเที่ยว       
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ ์       
ด้านการจดจําช่ือสถานที่ท่องเที่ยว       
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงาม ทรงคุณค่า       
แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศท่ีดี       
มีความสะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูล       
การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติ
โดยรอบ 

       

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่แออัด  
ไม่วุ่นวาย 

       

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ): แสดงการสรุปทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Tourism Image) 
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มีการผจญภัย เช่น การเดินป่า ไต่เขา       
ด้านการเรียนรู้ความหลากหลายของ 
สถานที่ท่องเทีย่ว 

       

ด้านสังคมมีการศึกษาสภาพการเป็นอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต และความเป็นมิตร 

       

ด้านช่ือเสียงมีการเล่าประสบการณ์ 
การท่องเท่ียว        

การศึกษาค้นคว้าจากสื่อโฆษณา 
อินเทอร์เน็ต       

สร้างความน่าเช่ือถือ     
 
 จากตารางที่ 2.1 สรุปทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Tourism Image)  
ได้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์สามารถใช้แนวทางการศึกษาได้หลายแนวทางด้วยกัน 
นักทฤษฏีได้เสนอทฤษฎีอธิบายภาพลักษณก์ารท่องเท่ียวท่ีมีส่วนคล้ายกัน จากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่ง
ปัจจัยที่สําคัญของภาพลักษณ์การท่องเท่ียวออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจดจํา ด้านประสบการณ์ 
ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และด้านสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สร้าง 
การเช่ือมโยงระหว่างการรับรูจ้ากสื่อต่าง ๆ และการศึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ กับภาพลักษณข์อง 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อค่านิยมและทัศนคติในการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ โดยผลการวิจัยใน 
อดีตของ โคซอค และโบล็อคยู (Kozak & Baloglu, 2011) และ โกเวอส์ และโก (Govers & Go, 
2009) แสดงให้เห็นว่า สื่อโฆษณาและอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการ (Service Quality Image) 
 2.2.1 ความหมายของภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
 ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
องค์การ สถาบัน บุคคล หรือการดําเนินงาน ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจท่ีได้รบัประสบการณ์โดยตรงหรือ
ประสบการณท์างอ้อมท่ีบุคคลน้ันรับรู้มา (จิราภรณ์ สีขาว, 2560) 
 คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง การรับรู้ด้านคุณภาพบริการด้วยความสามารถ
ที่ดีกว่าของสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้าใช้สินคา้หรือบริการนั้นรับรู้ได้ (Lee, Lee & Yoon, 2009) 
นอกจากน้ี การรับรู้ด้านคุณภาพบริการได้รับจากการประเมินโดยท่ัวไปของลูกค้าที่เกีย่วข้องกับสินคา้ 
หรือการบริการที่มีคุณภาพทีส่อดคล้องกับมาตรฐานของลูกค้าในแต่ละบุคคล (Olsen, 2002) 
 ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ (Service Quality Image) คือ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรฐานการบริการและคุณภาพการให้บรกิารของการท่องเที่ยว (Tsaur, Wang, Yen & Liu, 2014) 
รวมถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีถูกกําหนดให้เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการเปรียบเทียบสินค้า 
หรือบริการตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว (Chen, 2012) อีกทั้งภาพลักษณ์คุณภาพบริการทําให้
นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ที่ดีและรู้สกึประทับใจต่อบริการท่ีได้รับ (Wu, Chen & Chen, 2012) 
นอกจากน้ี ภาพลักษณ์คุณภาพบริการสามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยที่มี
ตัวตน หมายถึง เทคโนโลยีสิง่อํานวยความสะดวกทางกายภาพ เช่น บุคลากร การสื่อสาร และอ่ืน ๆ 
และ 2) ปัจจัยท่ีไม่มีตัวตน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ความปลอดภัย และ
การเอาใจใส่ดูแล (Halil, Nizamettin & Selim, 2010) 
 2.2.2 แนวความคิดและทฤษฎีของภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
 ภาพลักษณ์คุณภาพการให้บริการ (Service Quality Image) มีผลต่อการตอบสนอง 
ความเช่ือใจในธุรกิจด้านบริการ ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 
การตอบสนองของนักท่องเทีย่ว (De Keyser & Lariviere, 2014) เม่ือนักท่องเท่ียวได้รับสินค้าหรือ
บริการท่ีมีคุณภาพตามที่เคยได้รับรู้ก่อนใช้บริการ หรือได้รับเกินกว่าที่คาดหวังของนักท่องเที่ยวจะ 
ทําให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกิดขึ้น (Mohajerani & Miremadi, 2012) รวมถึงคุณภาพของ
สินค้าและบริการสามารถสร้างความพึงพอใจ และความจงรักภัคดีของนักท่องเท่ียว (Kasiri, Cheng, 
Sambasivan & Sidin, 2016) อีกทั้งราคาและคุณภาพของการบริการเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้
นักท่องเท่ียวเกิดความต้องการในการท่องเท่ียว (Maiti & Giri, 2016) ดังน้ันคุณภาพบริการต้อง 
เป็นคุณลักษณะท่ีเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมปราศจากข้อผิดพลาดทําให้เกิดผลลพัธ์ที่ดีและ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นท่ีพึงพอใจ (ศราวุทธ แจ้งใจดี, 2552) 
 พาราสุลามาน ไซทาล์ม และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) ได้ให้
ความหมายเก่ียวกับคุณภาพการบริการว่า เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของผู้บริโภคใช้ในการกําหนดเร่ือง 
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คุณภาพการบริการมี 10 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 1) เข้าถึงการบริการ (Access) หมายถึง การท่ีผู้รับได้รับบริการได้ง่ายและสะดวกสบาย 
เช่น สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลา การบริการต้องให้คําแนะนําด้านสถานที่แก่นกัท่องเท่ียว 
ไม่ให้นักท่องเที่ยวรอนาน ทําเลท่ีต้ังต้องมีความง่ายต่อการเดินทาง 
 2) การติดต่อและสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้ 
บริการกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นนักท่องเท่ียว เช่น การให้ข้อมูล การสื่อสารด้วยข้อความหรือภาษาที่ทําให้
นักท่องเท่ียวเข้าใจและรับฟังความต้องการของนักท่องเทีย่ว 
 3) ความสามารถทักษะของผูใ้ห้บริการ (Competence) หมายถึง การแสดงความสามารถ
ความรู้ของผู้ให้บริการให้ผู้รบับริการท่ีเป็นนักท่องเท่ียวยอมรับถึงความสามารถและทักษะในการให้ 
บริการ  
 4) การเอ้ือเฟ้ือในการบริการ (Courtesy) หมายถึง ผู้ให้บริการมีความเอ้ือเฟ้ือ เป็นมิตร  
ให้เกียรติ มีความสุขภาพ มีความนอบน้อม รวมไปถึงการแต่งกายท่ีสุขภาพและเหมาะสม 
 5) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ช่ือเสียงขององค์กร สถานที่ทอ่งเท่ียวในลักษณะ
ที่น่าเช่ือถือของผู้ให้บริการ ที่เจรจาต่อกับผู้รับบริการที่เป็นนักท่องเที่ยว ความซ่ือสัตย์ น่าไว้วางใจ 
ความเช่ือถือได้และการนําเสนอบริการท่ียอดเย่ียมให้กับนักท่องเท่ียว 
 6) ความเช่ือม่ันในการบริการ (Reliability) หมายถึง การให้บริการตามท่ีสัญญาไว้กับ
ผู้รับบริการท่ีเป็นนักท่องเท่ียวด้วยความครบถ้วน 
 7) การสนองตอบต่อความประสงค์ (Responsiveness) หมายถึง การมีเจตนามุ่งม่ัน  
มีความพร้อมของทีมงานและพนักงาน รวมไปถึงระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสมในการบรกิารด้วย  
และตอบสนองต่อผู้รับบริการที่เป็นนักท่องเที่ยวได้ทันทีทนัใด 
 8) ความปลอดภัย (Security) หมายถึง กานนําส่งการบริการท่ีไม่มีอันตรายให้แก่
ผู้รับบริการ ไม่มีความเสี่ยง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ความปลอดภัยของร่างกายทรพัย์สิน  
และความเป็นส่วนตัว 
 9) การบริการแบบเป็นรูปธรรม (Tangible) หมายถึง คุณลักษณะภายนอกของสถานท่ี
ท่องเท่ียว คุณลักษณะภายนอกของผู้ให้บรกิาร รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
 10) การเข้าใจและการรู้จักผูร้ับบริการท่ีเป็นนักท่องเท่ียว (Understanding/ Knowing 
the Customer) หมายถึง การเข้าใจว่าผู้รับบริการท่ีเป็นนักท่องเท่ียวมีความประสงค์เป็นอย่างไร 
และเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการเฉพาะส่วนตัว มีการให้ความเอาใจใสผู่้รับบริการเฉพาะบุคคลและ
สามารถจําช่ือของผู้รับบริการ  
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 ต่อมา พาลาสุลามาน ไซทาล์ม และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988)  
ได้นําปัจจัย 10 ด้านไปพัฒนาเป็นเคร่ืองมือแบบประเมินคุณภาพการบริการท่ีเรียกว่า คุณภาพ 
การบริการ (Service Quality) มีการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ สามารถสรุปรวมมิติสําคัญที่บ่งช้ีถึง
คุณภาพการบริการมี 5 ด้าน ดังน้ี  
 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง บริการท่ีให้แก่ผู้รับบริการต้อง
แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพบริการได้ชัดเจน เป็นการแสดงถึงลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ รวมท้ังสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 2) ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการน้ันตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการท่ีให้ทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสมและความสมํ่าเสมอในทุกครัง้
ของการบริการ ทําให้ผู้รับบรกิารรู้สกึว่า บริการนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 
 3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองต้องมีความต้ังใจ
และมีเจตนามุ่งม่ันให้บริการเพ่ือท่ีจะแสดงถงึการเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างเต็มเป่ียม ผู้รับบริการสามารถ
เข้ารับบริการได้ง่าย และได้รบัความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการ 
ไปอย่างท่ังถงึและรวดเร็ว รวมไปถึงความยืดหยุ่นและความสะดวกในการดําเนินการให้บริการแก่
ลูกค้า 
 4) การให้ความเช่ือม่ันต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารด้วยความสุขภาพ มีกิริยา
ท่าทางและมารยาทท่ีดีในการบริการ สามารถที่จะทําให้ผูร้ับบริการเกิดความไว้วางใจ และเกิด 
ความม่ันใจจะได้บริการท่ีดีที่สุด 
 5) ความใส่ใจในลูกค้า (Empathy) หมายถึง มีความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูร้ับบริการ
ตามความต้องการท่ีแตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน ผู้ให้บริการจึงต้องให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ
ได้อย่างท่ัวถึง 
 จากข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างต้นที่ศึกษาโดยผู้วิจัยทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของผู้วิจัยแต่ละท่านน้ันมีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถสรุป
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวดังกล่าวได้ดังตารางที่ 2.2  
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ตารางท่ี 2.2: แสดงการสรุปทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการ (Service Quality 
Image) 

 

 
 

ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ 
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ความต้องการในการท่องเท่ียว        
ความพึงพอใจ        
ความจงรักภัคดี        
การตอบสนองความเช่ือใจ       
ความเป็นมาตรฐานของงานบริการ       
การเข้าถึงการบริการ       
การติดต่อและสื่อสาร      
ความสามารถทักษะของผูใ้ห้บริการ       
ความเอ้ือเฟ้ือในการบริการ ความเป็นมิตร       
ความน่าเช่ือถือ น่าไว้วางใจ      
ความเช่ือมันในการบริการ      
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน       
การอํานวยความสะดวกต่าง ๆ      
การเอาใจใส่ดูแล      

 
 จากตารางที่ 2.2 สรุปทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์คณุภาพบริการ (Service Quality 
Image) ได้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการสามารถใช้แนวทางการศึกษา
ได้หลายแนวทางด้วยกัน นักทฤษฏีได้เสนอทฤษฎีอธิบายการบริการที่มีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของลกูค้าที่เป็นนักทอ่งเท่ียวมากที่สุด เพราะการบริการน้ันไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถ 
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วัดคุณภาพการบริการได้จากความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ว เม่ือนักท่องเท่ียวเกิดความพอใจใน 
การบริการและคิดว่าตรงตามความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวังจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิด
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการและกลับมาใช้บริการซํ้าก่อให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน จากการศึกษา 
ผู้วิจัยได้แบ่งปัจจัยท่ีสําคัญของภาพลักษณก์ารบริการออกเป็น 4 ด้าน คือ ความเป็นมิตรไมตรี  
ความเอาใจใสดู่แล การตอบสนองต่อลูกค้า และความสามรถในการสัมผัสได้ นอกจากนี้ การศึกษา 
ในเร่ืองคุณภาพการบริการสามารถสร้างความสําเร็จขององค์กรและในการศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย 
การเช่ือมโยงภาพลักษณ์การบริการท่ีส่งผลต่อค่านิยมและทัศนคติในการท่องเที่ยวไทยทางธรรมชาติ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับค่านิยมการท่องเท่ียว (Tourism Value) 
 2.3.1 ความหมายของค่านิยมการท่องเท่ียว 
 ค่านิยม (Value) หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมี
ความเช่ือเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยค่านิยมท่ีอยู่ในตัวบุคคลประกอบด้วย อารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น นอกจากน้ี ค่านิยมยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาหรือตาม
สถานการณ์ตามที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ต้องเผชิญ (Mooii, 2011) นอกจากน้ี ค่านิยม 
ยังหมายถึง บรรทัดฐานที่ถูกปลูกฝังไว้ในตัวบุคคล ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีใช้ร่วมกัน เป็นค่านิยมทางสังคม 
และเป็นความเช่ือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเป็นค่านิยมส่วนบุคคล สําหรับค่านิยมของผู้บริโภคนั้นคือ 
ความต้องการของผู้บริโภคทีแ่สดงถงึเป้าหมายผ่านการแสดงออกทางความคิด หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ค่านิยม คือ ความปรารถนาของบุคคลในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่แสดงออกผา่นทางความคิดเห็นนั่นเอง 
โดยสามารถแบ่งค่านิยมออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมปัจเจกบุคคล (Individual Value) และ
ค่านิยมทางสังคม (Social Value) โดยสามารถอธิบายได้ดังน้ี (Rokeach, 1973)  
 1) ค่านิยมปัจเจกบุคลคล (Individual Value) คือ ค่านิยมส่วนบุคคลที่แสดงออกตาม 
ความต้องการหรือความพึงพอใจของตนเอง เป็นการตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ตามความรู้สึก
หรือความชอบของตนเอง โดยยึดถือเอาความเช่ือน้ัน ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เช่น ค่านิยม
การใช้สินค้าแบรนด์เนม ค่านิยมการทําศัลยกรรม ค่านิยมการอยากมีผิวขาว เป็นต้น 
 2) ค่านิยมทางสังคม (Social Value) คือ ค่านิยมท่ีกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสงัคมเห็นชอบและ
ช่วยส่งเสริมค่านิยมน้ัน ๆ ว่าเป็นค่านิยมท่ีดีงาม ควรกระทําตาม เพ่ือเป็นหลักในการปฏบัิติตนตาม
ค่านิยมของคนในสังคมนั้น ๆ เช่น การนิยมส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีช่ือเสียง เป็นต้น 
 ค่านิยมการท่องเที่ยว (Tourism Value) หมายถึง สิ่งที่นักท่องเท่ียวใหค้วามสําคัญต่อ 
การท่องเที่ยวมากที่สุด นักท่องเที่ยวจะทําการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยแหล่งข้อมูล 
มักจะแสดงถึงความสําคัญที่มาที่ไปและกระแสความนิยมของแหล่งท่องเท่ียวน้ัน ๆ (“ค่านิยม 
การท่องเที่ยว”, 2560) รวมถึงภาพรวมของสถานท่ีที่สร้างกระแสความนิยมในด้านการท่องเท่ียว  
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ซ่ึงสถานที่ท่องเท่ียวน้ันได้สร้างความประทับใจด้านของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (“การท่องเท่ียว
ในประเทศไทย”, 2560) นอกจากนี้ ค่านิยมการท่องเท่ียว หมายถึง ค่านิยมท่ีเกิดจากประสบการณ์
ของนักท่องเทีย่วที่มีสาเหตุมาจาก 1) การเดินทางที่สะดวกสบาย คือ นักท่องเท่ียวมักจะเลือก
ท่องเท่ียวในสถานท่ีที่สามารถเข้าขึ้นได้ง่าย โดยมีการตัดสินใจจากสถานที่ท่องเท่ียวใกล้กับที่พักหรือ
ใกล้กับทีท่ํางาน หรือตรงกับวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ 2) สถานที่ท่องเท่ียว คือ สถานท่ีท่องเที่ยวนั้น ๆ 
อยู่ในช่วงที่เป็นกระแสนิยมทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการท่ีจะไปท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนัน้ 
และ 3) ค่าใช้จ่าย คือ นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวทีอ่ยู่ในช่วงฤดูกาลท่ีนักท่องเทีย่วน้อย  
หรือโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีมีการลดราคา ทําให้เกิดกระแสนิยมในการท่องเท่ียวสถานที่แห่งนั้น 
(“สํารวจพฤติกรรมของคนไทย”, 2558) 
 2.3.2 แนวความคิดและทฤษฎีของค่านิยมการท่องเท่ียว 
 ค่านิยมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพซ่ึงได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการด้านการตลาดเน่ืองจากมีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเทีย่ว (Flint, 
Blocker & Boutin, 2011) ซ่ึงเป็นความเชื่อและมาตรฐานส่วนบุคคลท่ีจะแนะนําให้บุคคลทําหน้าท่ี
ในสังคม และทําให้ค่านิยมมีทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและความรู้สึก ทฤษฎีค่านิยมสว่นใหญ่ยอมรับ
ว่าบุคคลกระทาํตามค่านิยมของตนเอง ดังนั้น ค่านิยมของบุคคลทําหน้าท่ีเป็นเกณฑ์ในการเลือก
เป้าหมายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการปฏบัิติ (Chen & Choi, 2008) โดยแบ่งค่านิยม
ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 1) ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป้าหมายท่ีสําคัญ
ของแต่ละบุคคลทางด้านความคิดและอารมณ์ ส่งต่อไปถึงการดําเนินชีวิตต่อไปในสังคมทางด้านสังคม
และวัฒนธรรม ผลจากการศึกษากล่าวว่า ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นตัวกําหนดบทบาทความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องกับทศันคติ พฤติกรรม และประสบการณ์ทางสงัคมของบุคคลท่ีมาจากสังคมที่แตกต่างกัน 
(Schwartz, 2006) นักวิชาการได้ยอมรับว่า ค่านิยมส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(Steg, Bolderdijk, Keizer & Perlaviciute, 2014) นอกจากน้ี ค่านิยมส่วนบุคคลยังเป็นสิ่งทีค่น
สนใจจนกลายเป็นสิ่งที่ถือว่าต้องนํามาปฏิบัติเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและมีความสุขที่ได้เห็น ได้ฟัง ได้เป็น
เจ้าของ ค่านิยมจึงเป็นวิถีของการจัดรูปแบบความประพฤติที่มีความหมายต่อบุคคลเป็นแบบฉบับ
ความคิดที่ยึดถือและปฏิบัติตนในสังคมและชีวิต ทั้งนี้ ค่านิยมยังหมายถึงจุดหมายหรือความต้องการ
ในชีวิตและสิ่งที่บุคคลชอบ (ธัญชนก สุขแสง, 2556) 
 2) ค่านิยมทางสังคม (Social Values) จากผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนใหม่แสดงให้เห็นถงึ 
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเท่ียวและบทบาทที่สาํคัญในการให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและการสร้างค่านยิมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างทางสงัคม 
ที่มีความรับผิดชอบต่อแหล่งชุมชน (Gordin & Dedova, 2015) นอกจากนี้ ค่านิยมทางสังคมเป็น 
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ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างคณุค่าทางสงัคม และ 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวสามารถนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมได้ (Kline, Shah & 
Rubright, 2014) และค่านิยมทางสังคมที่เกิดข้ึนจากลูกคา้ท่ีได้รับรู้คุณค่าของสินค้าเพ่ือนําไปใช้ 
ให้เหมาะสมกับฐานะทางสงัคม เม่ือใช้สินค้าแล้วทําให้เกิดการยอมรับในสังคม (Peng & Liang, 
2013) 
 จากข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างต้น ที่ศึกษาโดยผู้วิจัยทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของผู้วิจัยแต่ละท่านนั้นมีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถ 
สรุปภาพลักษณ์การท่องเที่ยวดังกล่าวได้ดังตารางที่ 2.3  

 
ตารางท่ี 2.3: แสดงการสรุปทฤษฎทีี่เกี่ยวกับค่านิยมการท่องเที่ยว (Tourism Value) 
 

ค่านิยมการท่องเที่ยว 

Fli
nt

, e
t a

l. (
20

11
) 

Ch
en

 &
 Ch

oi 
(20

08
) 

Sc
hw

art
z (

20
06

) 

Ste
g, 

et 
al.

 (2
01

4) 

ธัญ
ชน

ก ส
ุขแ

สง
 (2

55
6) 

Go
rdi

n &
 D

ed
ov

a (
20

15
) 

Sh
ah

, G
up

ta,
  &

 Bo
yd

, (2
00

0) 
ความพึงพอใจ        
ความภัคดีของนักท่องเท่ียว        
ความชื่นชอบส่วนบุคคล        
ความสามารถในการเข้าถึงสงัคม       
การกําหนดบทบาทที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ        
ประสบการณ์ทางสังคม        
อิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม        
ความต้องการในชีวิต        
การสร้างคุณค่าทางสังคม       

 
 จากตารางที่ 2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่านิยมการท่องเท่ียว (Tourism Value) นักทฤษฏ ี
ได้เสนอทฤษฎอีธิบายความหมายของค่านิยมการท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์ทางด้านบุคคลและสังคม 



24 
 

โดยคํานึงถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ พฤติกรรม ทัศนคติ ประสบการณ์ การยอมรับ ความช่ืนชอบ  
ส่ิงแวดล้อมและทางด้านสงัคมที่ฝังอยู่ในตัวผู้บริโภคหรือนกัท่องเท่ียว เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การประพฤติปฏิบัติตนในสงัคมใดสังคมหน่ึง ซ่ึงค่านิยมของนักท่องเที่ยวน้ันเป็นสิ่งที่นักท่องเท่ียว 
แสดงออกทางความคิดเห็น จากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งปจัจัยที่สําคัญของค่านิยมการท่องเท่ียว 
แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมการท่องเท่ียวส่วนบุคคล และค่านิยมการท่องเท่ียวทางสังคม  
อย่างไรก็ตามค่านิยมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism 
Attitude) 
 2.4.1 ความหมายของทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 ทัศนคติ (Attitude) หรือเจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิง่หน่ึง 
ทัศนคติถือเป็นกิริยาท่าที ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลท่ีเกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียงของ
จิตใจหรือประสาท ซ่ึงแสดงออกเพ่ือโต้ตอบต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยจะแสดงออกในทางสนับสนุน
เห็นดีเห็นชอบหรือต่อต้าน ไม่เห็นดีเห็นขอบด้วยก็ได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540) 
 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถดํารงไว้ซ้ือทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูใจ
อย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจการท่องเท่ียวมีการปรับปรุง คุณภาพให้ได้ผลกําไรอย่างเป็นธรรม  
โดยมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมเยือนสมํ่าเสมออย่างเพียงพอ การท่องเทีย่วอย่างย่ังยืนมีลักษณะอยู่  
6 ประการ คือ 1) การท่องเท่ียวในแหลง่ท่องเที่ยวทุกประเภท 2) การท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณค่าและ 
ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหลง่ท่องเที่ยว 3) การท่องเท่ียวที่รับผดิชอบต่อทรัพยากร 
การท่องเที่ยวและส่ิงแวดล้อม 4) การท่องเท่ียวที่ให้นักทอ่งเที่ยวได้รับความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 5) การท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
อย่างยืนยาว และ 6) การท่องเท่ียวท่ีให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินและคืนผลประโยชน์กลับสู่
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542) 
 ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism Attitude) หมายถึง 
นักท่องเท่ียวจะต้องรู้จักตระหนักถึงคุณค่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่วนั้น (Maher, 2012) ซ่ึง 
เกิดจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและชุมชนในท้องถ่ิน
ภายใต้ข้อจํากดัของธรรมชาติที่สามารถรองรับได้ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ธรรมชาติใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพ่ือการสร้างความย่ังยืน (Schultz, et al., 
2004) รวมถึงทัศนคติที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การชมภาพยนตร์สารคดี 
การท่องเที่ยว การดํารงชีวิต สัตว์ และรูปภาพ (Huang, et al., 2008) 
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 2.4.2 แนวความคิดและทฤษฎีของทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน เป็นแนวความคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติของทุกหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างจะต้องให้ความร่วมมือกันในการดูแลเอาใจใส ่
แหลง่ท่องเที่ยวและจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนรอบข้าง เพ่ือให้แหลง่ท่องเที่ยวมีการ
พัฒนาที่ย่ังยืนและประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (Chiu, Lee  
& Chen, 2014) โดยมีมุมมองท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติจะเกิดต่อเม่ือมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใน 
การพัฒนาในการสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเท่ียวและสถานทีท่่องเที่ยวเพ่ือสร้างความย่ังยืน 
(Buckley, 2012) นอกจากน้ี อุษาวดี พูลพิพัฒน์ (2545) กล่าวว่า ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
มี 10 หลักการ ดังน้ี 
  1) การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) ทั้งใน 
ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม เป็นสิ่งสําคัญและเน้นการทําธุรกิจในระยะยาว 
 2) การลดการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นและการลดของเสยี (Reducing Over–
consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํานุบํารุงสิ่งแวดล้อมท่ีถูกทําลายใน 
ระยะยาว และเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วย 
 3) การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 
Diversity) สังคมและวัฒนธรรมจะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต 
 4) การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) เข้ากับ
กรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถ่ิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จะช่วยขยายศักยภาพการท่องเท่ียว 
 5) การท่องเท่ียวที่รองรับกิจกรรมในท้องถ่ิน (Supporting Local Economic) โดยคํานึงถึง
ราคาและพัฒนาคุณค่าของสิง่แวดล้อมไว้ ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันสิง่แวดล้อม
ไม่ให้ถูกทําลายอีกด้วย 
 6) เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน (Involving Local Communities) ในด้าน 
การจัดการผลตอบแทนของประชาชน และสิง่แวดล้อมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการ
การท่องเที่ยว 
 7) การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถ่ิน องค์กร และสถาบัน
ที่เก่ียวข้อง (Consulting Stakeholders and the Public) เพ่ือลดข้อขัดแย้งและร่วมแก้ปัญหา 
 8) เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติใน 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนแก่บุคลากรท้องถิ่นทุก ๆ ระดับเพ่ือยกระดับการบริการการท่องเทีย่ว 
 9) ข้อมูลข่าวสารท่ีสื่อให้กับนักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรม ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้งเป็นการช่วย 
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ยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
 10) การวิจัยและติดตามผล (Undertaking Research) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพใน 
การดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่แนวทางการแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  นอกจากนี้ ลักษณะของทัศนคติการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืนควรมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี ้ 
(อุษาวดี พูลพัฒน์ผล, 2545) 
 1) เป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความต่อเนื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความต่อเน่ืองของวัฒนธรรมซ่ึงจัดเป็นทรัพยากรหลักในการทอ่งเท่ียว 
และสามารถมอบประสบการณ์นันทนาการท่ีดีให้แก่นักทอ่งเท่ียว 
 2) เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality) หมายถึง การเน้นคุณภาพของสามส่วนหลัก คือ 
คุณภาพของสิง่แวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ และคณุภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
 3) เป็นการท่องเที่ยวที่มีความสมดุล (Balance) หมายถึง ความสมดุลระหว่างความต้องการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และขีดความสามารถของทรัพยากร 
 ทั้งน้ี การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู้เป็นเจ้าของ
ท้องถ่ินในปัจจบัุนโดยมีการปกป้องรักษาเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไปโดยมีขอบเขตการ
พัฒนาที่ครอบคลุมทุกส่วนของการท่องเที่ยว โดยการสร้างทัศนคติการทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืนให้กับ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบด้วย 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องดํารงอยู่ได้ 2) มีนักท่องเท่ียวมาเยือน
อย่างสมํ่าเสมอ 3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไม่เสื่อมคลาย และ 4) กิจการ 
การบริการมีกําไร แม้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมท้ังทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (กฤติยา จักรสาร, 2545) 
 จากข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างต้นที่ศึกษาโดยผู้วิจัยทั้งในและต่างประเทศจะเหน็ได้ว่าภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของผู้วิจัยแต่ละท่านน้ันมีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถสรุป
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวดังกล่าวได้ดังตารางที่ 2.4  
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ตารางท่ี 2.4: แสดงการสรุปทฤษฎทีี่เกี่ยวกับทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Tourism Attitude) 
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มุมมองในการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาอย่างย่ังยืน     
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม     
ความร่วมมือในการดูแลแหลง่ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน     
คํานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนรอบข้างเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว     
การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ    
การประสานการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนาท้องถิ่น     
ส่งเสริมกิจกรรมในท้องถิ่น พัฒนาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทําลาย     
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต     
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้เกีย่วข้อง    
ฝึกอบรมบุคลากร แนวความคิดและวิธีปฏบัิติในการพัฒนา     
สร้างความเข้าใจในธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว     
การวิจัยและติดตามผลเพ่ือตรวจสอบประสทิธิภาพการดําเนินงาน     
การท่องเท่ียวที่มีความต่อเน่ืองและได้รับประสบการณท์ี่ดี    
การท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพของสิง่แวดล้อม คุณภาพชีวิตในชุมชน    
ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและชุมชนท้องถ่ิน    

                
 จากตารางที่ 2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Tourism Attitude) เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในตัวนักท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผู้จัดระเบียบแนวความคิด ความเช่ือ 
ประสบการณก์ารท่องเท่ียว และส่ิงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทัศนคติ
ที่ยินดีจะสนับสนุนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีความคงอยู่ต่อไป และการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นน้ันจะมีกระบวนการคิด  
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วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปการจัดระเบียบความเช่ือ หากจะเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องใช้เวลามาก 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของร้านและคณุภาพการบริการ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลกูค้าท่ีใช้บริการร้าน Pets’ Ville ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นว่า ภาพลักษณ์ของร้านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยร้านมีภาพลักษณ์ด้านความตรง
เวลามากท่ีสุด ตามด้วย ด้านความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย และด้านการบริการ เม่ือพิจารณา 
ถึงคุณภาพการบริการของร้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า คุณภาพการบริการของร้าน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยร้านมีคุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่มากท่ีสุด ตามด้วย ด้านการให้
ความเช่ือม่ัน ด้านการตอบสนอง ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ การให้
ความเช่ือม่ัน และการเอาใจใส่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารท่ีร้าน Pets’ Ville อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.50 ในขณะทีภ่าพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความปลอดภัย 
และการบริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการท่ีร้าน Pets’ Ville  
 ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว (2555ข) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณแ์ละ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซํ้าของนักท่องเท่ียวท่ีจงัหวัดปทุมธานี 
โดยใช้วิธีการสํารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทย จํานวน 392 ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ ์
ด้านแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อการกลับมาท่องเท่ียวซํ้าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด 
ตามด้วย ความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเทีย่ว  
 ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว (2555ก) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความต้ังใจกลับมาเที่ยวซํ้า 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จํานวน 403 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูด 
ของแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซํ้าที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด ตามด้วย  
ความพึงพอใจต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเท่ียว ภาพลักษณ์ด้าน 
ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ด้านของท่ีระลึก  
 เมทินี วงศ์ธราวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการบริการ 
ของพนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัย 
เชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรมระดับ 5 ดาว  
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้างาน 
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แผนกบริการสว่นหน้าโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรงุเทพมหานคร จํานวน 5 คน จากผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีเป็นรูปธรรมของการบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสดุแต่ 
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีเป็นด้านการดูแลเอาใจใส่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด และเม่ือจําแนกตาม
ลักษณะประชากรพบว่า เม่ือลักษณะประชากรแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการ 
ที่แตกต่างกัน  
 ศุภลักษณ์ สุรยิะ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนก
ต้อนรับ ส่วนหน้าโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร 
ผลของ งานวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวอาเซียนที่ส่งต่อคุณลักษณะคุณภาพ 
การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความคาดหวัง
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านภูมิลําเนา และปัจจัยด้านรายได้ 
ส่วนในด้านการรับรู้ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัย
ด้านอัตราการเข้าพัก และปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก นอกจากน้ันนักท่องเท่ียวอาเซียน 
ยังมีความคาดหวังในคุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสูงทีสุ่ด 
และมีการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจสูงทีสุ่ดแต่เม่ือคํานวณ 
หาค่าความแตกต่างหรือช่องว่างของท้ัง 5 คุณลักษณะตาม หลักคุณภาพการบริการแล้ว พบว่า 
นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าการรับรู้ในทุกด้าน โดยช่องว่างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เป็นอันดับแรกคือ คุณลักษณะด้านการให้ความมันใจแก่ผูร้ับบริการ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวอาเซียน การทําความเข้าใจในความคาดหวังและการรบัรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน 
ปัจจัยคุณภาพการบริการ และการประเมินคุณภาพการบริการจะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร 
ผู้จัดการโรงแรม และพนักงานสามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือนําไปพัฒนาและปรบัปรุงกลยุทธ์
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวอาเซียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซ่ึงนําไปสู ่
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเจริญเติบโตของธุรกิจ  
 รติรส อินกล่ํา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการของศูนย์บริการข่าวสาร 
การท่องเที่ยวการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาคือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่ได้รับการบริการของศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ช้ัน 2 ประตู 3 และ
ประตู 10 จํานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 21–30 ปี เช้ือชาติยุโรป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
พนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,001–4,000 ดอลลาร์ มีทัศนคติต่อคุณภาพการบริการ 



30 
 

และทัศนคติต่อข้อมูลการท่องเที่ยว อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต การแนะนําการท่องเที่ยว และการใช้บริการศูนย์ท่องเท่ียว และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ที่มีกิจกรรมการท่องเท่ียว การเข้าพัก สถานที่
ท่องเท่ียว ความม่ันใจและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติ
ต่อคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ ท่องเท่ียว ด้านการท่องเท่ียวในอนาคต แนวโน้ม
การแนะนําการท่องเท่ียว และแนวโน้มการรับบริการ  
 ศิวณัฐ กัลยาณวิชัย และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้การศึกษาเรื่อง คุณค่าของตราสนิค้า 
และคุณค่าส่วนบุคคลท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 220 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) คุณค่าส่วนบุคคล 
ด้านการคล้อยตาม (Conformity) ด้านความภูมิใจในตนเอง (Vanity) และด้านความต้องการ 
ความโดดเด่นเฉพาะตัว (Needs for Uniqueness) ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนม 
ในห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่คุณค่าตราสินค้า 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Royalty) ด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand Association)  
และด้านรับรู้คณุภาพของตราสินค้า (Perceived Brand Quality) และคณุค่าส่วนบุคคลด้านอัตนิยม
หรือความเป็นชาตินิยม (Ethnocentrism) และด้านวัตถุนิยม (Materialism) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สุวภาพ ประภาสวัสด์ิ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
ที่มีต่อการท่องเท่ียวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยกําหนดตัวอย่างไว้ที่ 400 คน และทําการสํารวจนักทอ่งเท่ียวด้วยแบบสอบถามที่หน้าหาด 
บางแสนโดยตรง โดยทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นด้านของสิ่งที่ดึงดูดใจให้มาเท่ียว รู้สึก
อย่างไรท่ีได้มา ความโดดเด่นของบางแสน ด้านท่ีควรปรับปรุง ส่วนของความพึงพอใจใช้ปัจจัยทาง
การตลาด 7Ps คือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  
ด้านสถานท่ี ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านบุคลากร ผลการวิจัยว่า 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครที่มีต่อหาดบางแสน จังหวังชลบุรี มีความคิดเห็นว่า  
มีความโดดเด่นและดึงดูดใจในเรื่องสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด และคิดว่าพัฒนาการของ
หาดบางแสนมีการพัฒนาเพียงบางด้าน มีช่องทางการสื่อสารท่ีชัดเจนในเร่ืองความมีช่ือเสียงมา
ยาวนาน กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่หาดบางแสนจัดข้ึนมีความน่าสนใจ เม่ือได้มาเที่ยว ณ หาดบางแสน
รู้สึกผ่อนคลายและเกิดความสนุกสนาน ควรปรับปรุงในเรือ่งของความสะอาดมากที่สุด และสุดท้าย 
นักท่องเท่ียวสว่นใหญ่คิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอน ส่วนของความพึงพอใจในทุกปัจจัยการตลาด  
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7Ps มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 สิริภา กิจประพฤทธ์ิกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ  
และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิเคราะหพ์บว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18–25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก
คือ พนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่่เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ สามารถหาข้อมูลการท่องเท่ียวได้ง่าย
จากอินเทอร์เน็ต ปัจจัยด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ ประเทศเกาหล ี
มีแหล่งท่องเทีย่วที่ดึงดูดใจปัจจัยด้านแรงจูงใจโดยรวมอยู่่ในระดับมากทีสุ่ด อันดับแรก ได้แก่ 
บรรยากาศดี ปัจจัยด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลี โดยรวมอยู่่ในระดับ 
มากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไม่ต้องขอวีซ่า โดยปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ รองลงมาคือ ปัจจัย 
ด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ตามลําดับ 
 พูนทรัพย์ สวนเมืองตุลาพันธ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการท่องเที่ยวที ่
ผ่านมาเนื่องจากชุมชนเช่ือว่า การท่องเท่ียวที่ผ่านมาทําลายความเข้มแข็งและวัฒนธรรมของชุมชน 
นอกจากน้ี รัฐยังเข้ามามีบทบาทในการจัดการการท่องเท่ียวแทนประชาชน ชุมชนโดยส่วนใหญ่ 
ไม่รู้จักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแต่ก็คาดหวังการท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชนจะช่วยอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 
วัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว้ถ้าชุมชนจะจัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์อันดับแรกที่ชุมชน 
ต้องการคือ การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อันดับที่สองคือ การอนุรักษ์และ 
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินส่วนการเผยแพร่ของดีของชุมชนและการศึกษาร่วมกันของชุมชน 
เป้าหมายกับนักท่องเที่ยวเป็นวัตถุประสงค ์ 
 ศรชัย ไทรชมพู (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน วิถีชีวิต
วัฒนธรรมไทยและมอญ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ศึกษาศักยภาพของทรัพยากร
ท่องเท่ียววัฒนธรรมไทยและมอญในพ้ืนที่ศึกษามีศักยภาพทั้งทางด้านศลิปะ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์มีความเก่าแก่ ด้านธรรมชาติมีเอกลักษณ์ดึงดูดใจ และเหมาะสมกับการจัด กิจกรรม
เหล่าน้ีมากท่ีสุด สามารถจัดรูปแบบการท่องเท่ียวทางจักรยานได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมาก 
เนื่องจากมีความร่มร่ืน มีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและมีจุดบริการที่แวะพัก ป้ายบอกทาง ทั้งนี ้
ในส่วนองค์กรบริหารส่วนตําบล อําเภอ และจังหวัด ควรให้การสนับสนนุชมรมจักรยานในท้องถ่ิน 
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และสนับสนุนเรื่องเส้นทางจักรยาน และสิง่อํานวยความสะดวกท่ียังขาด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
วัฒนธรรมไทยและมอญให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ศึกษา จากเอกสารแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง มีปัจจัยหลายอย่างท่ีมีความสําคัญต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้แก่ แนวทางการวางแผน 
การท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเทีย่ว และพฤติกรรมการท่องเท่ียว ในมิติของแหล่ง 
ท่องเท่ียวท่ีเกีย่วข้องกับพ้ืนที่ศึกษาทัง้แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น  
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 มารุตติ, กีรติ, มูรา และเกรตซิติ (Mariutti, Giraldi, Moura & Crescitelli, 2013)  
ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศบราซิล: นักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา พบว่า 
ประเทศบราซิลมีภาพลักษณ์ในเชิงบวก คือ มีธรรมชาติและสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตร 
ร่าเริงและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีช่ือเสียงด้านฟุตบอล นักฟุตบอลมีช่ือเสียง เช่น โรนัลโด้ เปเล่ บุนด์เชน 
และซิโก้ เป็นต้น และมีภาพลกัษณ์ในเชิงลบ คือ ที่พักและโรงแรมไม่มีคุณภาพ การทําลายสิ่งแวดล้อม 
และความรุนแรงทางการเมือง  
 ปรายัค และไรอัน (Prayag & Ryan, 2012) ได้ศึกษาเร่ือง ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
ต่อเกาะมอริเชียส: บทบาทและอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเท่ียว สถานที่ไปเยือน การมีส่วนร่วม 
และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว โดยศึกษารูปแบบพ้ืนฐานทฤษฎีความสัมพันธ์ใน 4 สมมติฐาน คือ 
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว สถานที่ไปเยือน การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว สํารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้าพักในโรงแรมบนเกาะมอริเชียสจํานวน 705 
คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว สถานท่ีไปเยือน และการมี 
ส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญ  
 อัลตินบาซ๊อค และยัลซิล (Altinbasak & Yalçin, 2010) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
พิพิธภัณฑ์และเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์ว่า อิสตันบูลเป็น 
เมืองประวัติศาสตร์ที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมแบบยุโรปและเอเชีย ช่ืนชอบในสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง อนุสาวรีย์ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ ภาครัฐและเอกชนควรมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งในประเทศตุรกแีละทั่วโลกเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ของเมืองอิสตันบูล  
 ทีรัน–อาติก้า และยูสกันก้า–มาติน่า (Terán–Arteaga & Uscanga–Medina, 2011)  
ได้ศึกษาเรื่อง Impact of services quality on customer satisfaction and repeat purchase 
attributes in hospitality industry หรือเรื่องผลกระทบของการบริการท่ีมีคุณภาพทีมี่ต่อ 
ความพึงพอใจของลูกค้า และการใช้บริการซํ้าในอุตสาหกรรมการโรงแรม อุตสาหกรรมการโรงแรม 
ทั่วโลกน้ันกําลงัเผชิญปัญหาที่ยากในการบริหารการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท์ี่ถูกควบคมุโดย
พฤติกรรมการเปล่ียนแบรนด์ของลูกค้าภายใต้สภาพแวดลอ้มของการแข่งขัน โรงแรมก็มีกฎพ้ืนฐาน 
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อยู่สองข้อสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีย่ังยืนภายในอุตสาหกรรมน้ัน คือ ราคาท่ีตํ่า คุณภาพที่สงู
และการให้ความสําคัญแก่ลูกค้า งานวิจัยช้ินนี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้า
และพฤติกรรมการใช้บริการซํ้าของลูกค้าต่อการบริการโรงแรมในประเทศเม็กซิโก ผู้วิจัยให้เหตุผลว่า 
ความจงรักภักดีของลูกค้านั้น สามารถเกิดข้ึนได้จากการเข้าใจความคาดหวังของลกูค้าอย่างละเอียด 
วางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือตอบ โจทย์ความคาดหวังเหล่าน้ันและประเมินการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือยุทธศาสตร์การแข่งขันเป็นระยะ  
 จาลิวัน, ซามิเอ, ดินน่ี และแมนซารี (Jalilvand, Samiei, Dini & Manzari, 2012)  
ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบอกต่อแบบปากอิเล็กทรอนิกส ์(eWOM) ทัศนคติต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยว และความต้ังใจที่จะเดินทางในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวในอิสฟาฮันผ่านประเทศอิหร่าน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยโมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) ทดสอบที่มีการประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสดุที่ได้ดําเนินการใน 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัย โดยใช้ 264 ตัวอย่าง ผลการศึกษาจากรูปแบบ
โครงสร้างช้ีให้เห็นว่า 1) eWOM มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยวและความต้ังใจเดินทาง
ไปท่องเท่ียว 2) ภาพลักษณ์และทัศนคติของสถานที่ท่องเทีย่วมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับ 
ความต้ังใจที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยว 3) ภาพลักษณ์สง่ผลกระทบทางบวกต่อการท่องเท่ียว และ  
4) ลักษณะทางสังคมและประชากรมีอิทธิพลต่อการใช้ eWOM  
 ฟูจุล, มิทซ์ และแบรี่ (Fujun, Mitch & Barry, 2009) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพ คุณค่า 
ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจก่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้าท่ีบริษัท ไซนีสเทเลคอมได้อย่างไร 
(How quality, value, image and satisfaction create loyalty at a Chinese telecom)  
โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการการรับรู้ด้านค่านิยม การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ 
ความพึงพอใจของลูกค้าและความจงรักภักดีของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยทําการเก็บข้อมูลจาก
ลูกค้าของบริษทัท่ีทําธุรกิจทางด้านโทรศัพทมื์อถือในประเทศจีน จํานวน 118 คน ผลจากงานวิจัย
พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ด้านค่านิยมและการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ ซ่ึง 
การรับรู้ด้านค่านิยมและการรับรู้ด้านภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนความรู้สึก
ที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านค่านิยม ซ่ึงทั้งความพึงพอใจของลูกค้าและการรับรู้
ด้านค่านิยม ทั้งสองปัจจัยน้ีมีความสําคัญต่อความจงรักภักดี ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ ระหว่างคุณภาพ
บริการ และความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้า มีผลกระทบในระดับปานกลางต่อความจงรักภกัดี 
ของลูกค้า 
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2.6 สมมติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษา ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมใน 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวไทยทาง 
ธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1: ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวสง่ผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ตัวแปรตาม คือ ค่านิยมในการท่องเที่ยว 
   ตัวแปรอิสระ คือ ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
 สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวสง่ผลต่อทัศนคตกิารท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
   ตัวแปรอิสระ คือ ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
 สมมติฐานที่ 3: ภาพลักษณ์คณุภาพบริการส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ตัวแปรตาม คือ ค่านิยมในการท่องเท่ียว 
   ตัวแปรอิสระ คือ ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
 สมมติฐานที่ 4: ภาพลักษณ์คณุภาพบริการส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
   ตัวแปรอิสระ คือ ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
 สมมติฐานที่ 5: ค่านิยมในการท่องเท่ียวสง่ผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
   ตัวแปรอิสระ คือ ค่านิยมในการท่องเท่ียว 
 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเท่ียว
ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวไทยทางธรรมชาติของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดการวิจัยดังแสดงใน 
ภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวความคิดของงานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการ และค่านิยมในการท่องเท่ียวท่ีสง่ผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน: 
กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานใน 

   เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
          ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรแทรกซ้อน                         ตัวแปรตาม 
        
 
 
 
 
 
 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัยในข้างต้นแสดงถงึความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ตนเองได้ไปท่องเท่ียว และภาพลักษณ์ที่ดีย่อม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวภายใต้แนวคิดของ ซี และคู (Chi & Qu, 2008) และ
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตอบสนองของนกัทอ่งเท่ียวภายใต้แนวคิดของ 
เดอ ไคเซอร์ และลาวิเยย (De Keyser & Lariviere, 2014) กับตัวแปรแทรกซ้อน ได้แก่ ค่านิยม 
การท่องเที่ยว มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเท่ียว ภายใต้แนวคิดของ ฟลินซ์ 
และคณะ (Flint, et al., 2011) และตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน มีผลต่อ 
ความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเทีย่ว ภายใต้แนวคิดของ ฟลินซ์ และคณะ (Flint, et al., 
2011) 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพลักษณก์ารท่องเท่ียว 
(Tourism Image) 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
(Image of Service 

ค่านิยมในการท่องเที่ยว 
(Tourism Value)

ทัศนคติการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน 

(Attitude toward 
Sustainable 

Tourism)



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เนื้อหาของบทนี้เป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้รูปแบบ 
ของการวิจัยเชิงปริมาณที่ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล วิธีการทางสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ และการทดสอบ
สมมติฐาน โดยมีล าดับดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยมี 
แบบสอบถามปลายปิด (Close–ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในวัยท างาน อายุตั้งแต่      
25–60 ปี ที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.2.2 ขนาดตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่าง 
จ านวน 40 ชุด และค านวณหาค่า Partial R2  เพ่ือน าไปประมาณค่าขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ โคเฮน (Cohen, 1977) ผ่านการตรวจสอบ
และได้รับการยอมรับจากนักวิจัยจ านวนมาก ส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย 
(Howell, 2010 และ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีค่าขนาดอิทธิพล 



37 
 

(Effect Size) เท่ากับ 0.0319 ค านวณจากค่าตัวอย่าง 40 ชดุ ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน

ในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.1 จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 10 อ านาจการทดสอบ   
(1–ß) เท่ากับ 0.9 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 309 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้นเป็น 320 ตัวอย่าง เพื่อส ารองข้อมูล 
 3.2.3 การสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Sampling) 
เพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกวิธีการ
จับฉลากเพ่ือสุ่มเลือกตัวแทนพ้ืนที่ 1 เขต ในแต่ละกลุ่มเขตตามการแบ่งกลุ่มของการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556–2560 (“แผนการบริหารราชการ”, 2560) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเขต 
ดังต่อไปนี้ 
   1) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ 
เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน (8 เขต) 
   2) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพระนคร  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และ เขตห้วยขวาง  
(9 เขต) 
   3) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม  
เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน (7 เขต) 
   4) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตคันนายาว 
เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตประเวศ (9 เขต) 
   5) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน 
เขตบางรัก เขตสาทร เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง (10 เขต) 
   6) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร  
เขตบางซื่อ เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตดอนเมือง (7 เขต) 
   จากการสุ่มจับฉลากเลือก 1 เขตพ้ืนที่ที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเขต  
มีรายละเอียดเขตที่สุ่มและจ านวนประชากรในแต่ละเขตที่สุ่ม ดังต่อไปนี้ (กรมการปกครอง, 2560)  
   1) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตธนบุรี จ านวนประชากร 110,779 
คน 
   2) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตพญาไท จ านวนประชากร 72,001 
คน 
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   3) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตบางขุนเทียน จ านวนประชากร 
180,121 คน 
   4) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตบางกะปิ จ านวนประชากร 
148,325 คน 
   5) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตคลองเตย จ านวนประชากร  
103,950 คน 
   6) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตดอนเมือง จ านวนประชากร 
169,524 คน 
   รวมประชากรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ทั้ง 6 เขต ได้เท่ากับ 784,700 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยการค านวณ
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวน
ประชากรในเขตนั้น ๆ และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายตัวและมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์
ประชากรทั้งหมดที่จะท าการสุ่มตัวอย่าง คือ 320 คน ซึ่งจะได้สัดส่วนของจ านวนตัวอย่างแต่ละเขต 
ดังวิธีการค านวณและได้ขนาดตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนตัวอย่าง 
จ านวนประชากร 

X   จ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม 

แทนค่าได้เท่ากับ 
320 

784,700 
X   จ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม 

 
ตารางที่ 3.1: จ านวนประชากรจ าแนกตามเขตท่ีสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

เขต 
บริเวณ 

ที่เก็บแบบสอบถาม 
จ านวน 

ประชากร (คน) 
จ านวนตัวอย่าง 

1) เขตธนบุรี เดอะมอลล์ท่าพระ 
สถานีรถไฟฟ้า BTS 
ตลาดพลู 

110,779 (110,779 x 320) ÷ 784,700  
= 45 

2) เขตพญาไท สถานีรถไฟฟ้า  
BTS พญาไท 

72,001 (72,001 x 320) ÷ 784,700 
= 29 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): จ านวนประชากรจ าแนกตามเขตท่ีสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

เขต 
บริเวณ 

ที่เก็บแบบสอบถาม 
จ านวน 

ประชากร (คน) 
จ านวนตัวอย่าง 

3) เขตบางขุนเทียน เซ็นทรัลพระราม 2 
บางขุนเทียนชายทะเล 

180,121 (180,121 x 320) ÷ 784,700 
= 73 

4) เขตบางกะปิ เดอะมอลล์บางกะปิ 
ตลาดน้ าขวัญเรียม 

148,325 (148,325 x 320) ÷ 784,700 
= 60 

5) เขตคลองเตย สถานีรถไฟฟ้า MRT 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ ์

103,950 (103,950 x 320) ÷ 784,700 
= 42 

6) เขตดอนเมือง สนามบินดอนเมือง  
บิ๊กซี ดอนเมือง 

169,524 (169,524 x 320) ÷ 784,700  
= 69 

 รวม 784,700 320 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560  
 
ที่มา: กรมการปกครอง. (2560). สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน.  สืบค้นจาก  
       http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php. 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในวัยท างาน อายุตั้งแต่ 25–60 ปี ที่มีประสบการณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแหล่งชุมชน สถานที่
ท่องเที่ยวและศูนย์การค้าต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขตที่สุ่มไว้ ซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ และ 
สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท เซ็นทรัลพระราม 2 และจุดชมวิวทะเล 
บางขุนเทียน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ และตลาดน้ าขวัญเรียม สถานีรถไฟฟ้า MRT  
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนามบินดอนเมือง และศูนย์การค้าบิ๊กซี ดอนเมือง จนครบจ านวน 
ที่ก าหนด 
 
 
 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 3.3.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของไทย ภาพลักษณ์คุณภาพบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย และทัศนคติในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือน ามา 
เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   3.3.1.2 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และน าค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 
   3.3.1.3 น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด และน าไปท าการวิเคราะห์ 
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  
Alpha Coefficient) 
   3.3.1.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 320 
ตัวอย่าง  
 3.3.2 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close–ended 
Questionnaire) จ านวน 320 ชุด โดยผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน พร้อม
กับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปนี้ คือ 
   ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว  
การวางแผนการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพื่อวางแผนในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว และประเภทที่พักในการท่องเที่ยว  
โดยใช้ในการเก็บข้อมูล ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ (Close–ended 
Questionnaire) 
   ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  
(Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5 
   ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการทีเ่กี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ 
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ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 
   ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณ
ค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด 
คือ 5 
   ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating 
Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะค าถาม 
ให้เลือกตอบ ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2: ตัวแปร ประเภทของมาตรวัดข้อมูลและลักษณะของการวัด ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าถามของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
1) เพศ นามบัญญัติ 1 = เพศชาย 

2 = เพศหญิง 
2) อายุ จัดอันดับ 1 = 25–30 ปี 

2 = 31–35 ปี 
3 = 36–40 ปี 
4 = 41–45 ปี 
5 = 46–50 ปี 
6 = 51–55 ปี 
7 = 56–60 ปี 

3) ระดับการศึกษา จัดอันดับ 1 = ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2 = ปริญญาตรี 
3 = สูงกว่าปริญญาตรี 

  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): ตัวแปร ประเภทของมาตรวัดข้อมูลและลักษณะของการวัด ส าหรับข้อมูล 
     ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าถามของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
4) อาชีพ นามบัญญัติ 1 = พนักงานบริษัทเอกชน 

2 = ธุรกิจส่วนตัว 
3 = ข้าราชการ/ พนักงาน  
      รฐัวิสาหกิจ 
4 = อ่ืน ๆ 

5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) จัดอันดับ 1 = น้อยกว่า 10,000 
2 = 10,001–20,000 
3 = 20,001–30,000 
4 = 30,001–40,000 
5 = 40,001–50,000 
6 = 50,001 ขึ้นไป 

6) ท่านเคยเดินทางท่องเที่ยวทาง 
   ธรรมชาติ เช่น ทะเล น้ าตก ภูเขา  
   หรือไม่ 

จัดอันดับ 1 = ไม่เคย 
2 = นาน ๆ ครั้ง 
3 = บ่อยมาก 

7) ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวกับใคร นามบัญญัติ 1 = คนเดียว 
2 = พ่อ–แม่ และครอบครัว 
3 = เพ่ือน 
4 = แฟน 
5 = สามี–ภรรยา 
6 = อ่ืน ๆ 

8) ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 
   มีการวางแผนก่อนเดินทาง 
   หรือไม่ 

นามบัญญัติ 1 = มีการวางแผนล่วงหน้า 
     ในการจองท่ีพัก หาข้อมูล 
     แหล่งท่องเที่ยว 
2 = ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): ตัวแปร ประเภทของมาตรวัดข้อมูลและลักษณะของการวัด ส าหรับข้อมูล 
      ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าถามของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
9) แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพ่ือ 
   วางแผนในการท่องเที่ยวไทย 
   ทางธรรมชาติ 

นามบัญญัติ 1 = เพ่ือน 
2 = ครอบครัว 
3 = บริษัททัวร์ 
4 = โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
5 = อินเทอร์เน็ต 
6 = ประสบการณ์ของตนเอง 
7 = อ่ืน ๆ 

10) ท่านมักจะเดินทางท่องเที่ยว 
ในช่วงใด 

นามบัญญัติ 1 = วันธรรมดา (จันทร์–ศุกร์) 
 2 = วันหยุดสุดสัปดาห์  
      (เสาร–์อาทิตย์) 
3 = วันหยุดนักขัตฤกษ์/ เทศกาล 
4 = เมื่อใดก็ได้ที่อยากไป 
5 = อ่ืน ๆ 

11) พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
     ท่องเที่ยวมากที่สุด 
 

นามบัญญัติ 1 = รถโดยสาร 
2 = รถยนต์ส่วนตัว 
3 = รถเช่า 
4 = รถไฟ 
5 = เครื่องบิน 
6 = อ่ืน ๆ 

12) ประเภทของที่พักใน 
     การท่องเที่ยว 

นามบัญญัติ 1 = บ้านพักส่วนตัว 
2 = โรงแรม 
3 = รีสอร์ท 
4 = บ้านญาติ/ บ้านเพื่อน 
5 = โฮมสเตย์ 
6 = อ่ืน ๆ 

 



44 
 

 ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย โดยวัดระดับความส าคัญเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ  
 
ตารางที่ 3.3: แบบสอบถามส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย  
 

ตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1) ด้านการจดจ า อันตรภาค      1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
     2 = เห็นด้วยค่อยข้างน้อย 
     3 = เห็นด้วยปานกลาง 
     4 = เห็นด้วยมาก 
     5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

2) ด้านประสบการณ์ 
3) ด้านความหลากหลาย 
   ของแหล่งท่องเที่ยว 
4) ด้านสภาพแวดล้อม 

 
 ส่วนที่ 3 ภาพลักษณ์คุณภาพบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย  
โดยวัดระดับความส าคัญเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ  
 
ตารางที่ 3.4: แบบสอบถามส่วนที่ 3 ภาพลักษณ์คุณภาพบริการทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติของไทย 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1) ความเป็นมิตรไมตรี อันตรภาค      1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
     2 = เห็นด้วยค่อยข้างน้อย 
     3 = เห็นด้วยปานกลาง 
     4 = เห็นด้วยมาก 
     5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

2) ความเอาใจใส่ดูแล 
3) การตอบสนองต่อลูกค้า 
4) ความสามารถในการสัมผัสได้ 
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 ส่วนที่ 4 ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย โดยวัดระดับความส าคัญเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ  
 
ตารางที่ 3.5: แบบสอบถามส่วนที่ 4 ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1) ทางสังคม อันตรภาค      1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
     2 = เห็นด้วยค่อยข้างน้อย 
     3 = เห็นด้วยปานกลาง 
     4 = เห็นด้วยมาก 
     5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

2) ส่วนบุคคล 

 
 ส่วนที่ 5 ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยวัดระดับความส าคัญเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ  
 
ตารางที่ 3.6: แบบสอบถามส่วนที่ 5 ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันตรภาค      1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

     2 = เห็นด้วยค่อยข้างน้อย 
     3 = เห็นด้วยปานกลาง 
     4 = เห็นด้วยมาก 
     5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึน 
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามที่ตรงกับหัวข้อที่ศึกษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน 
ที่พิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่ 
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 – ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ อาจารย์ประจ า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 – ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล อาจารย์ประจ า คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหาร
กิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 – ดร.มารยาท โยทองยศ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบัน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 – อาจารย์ยศสินี วิพัชนานนท์ อาจารย์ประจ า แผนกธุรการวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 โดยผู้วิจัยได้น านิยามเชิงปฏิบัติการและข้อค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง
พิจารณาความสอดคล้อง และกรอกผลการพิจารณา ซึ่งดัชนีที่ใช้แสดงความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item–objective Congruence index: IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ  
 ให้คะแนน +1 หากแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
 ให้คะแนน   0 หากไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
 ให้คะแนน –1 หากแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (วรัญญา ภัทรสุข, 2554) 
   สูตรในการค านวณ 
 

     IOC =  
∑ 

 
  

   
     IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
     R  คือ คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ 

     R  คือ  ผลรวมของคะแนนผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 
     N  คือ จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ส่วนที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย  
 ผลการพิจารณาของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.7: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติของไทย ด้านการจดจ า 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย  
ด้านการจดจ า 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) ท่านจ าชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   ของไทยที่ท่านชื่นชอบอย่างแม่นย า 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

2) ท่านจ าได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   ของไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์น่าศึกษา 
   และน่าจดจ า 

1 1 0 0 0.50 ใช้ได้ 

3) ท่านจ าได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   ของไทยมีความงดงามและทรงคุณค่าแตกต่าง 
   จากที่อ่ืนที่ท่านเคยไปเที่ยวหรือได้ศึกษามาก่อน 

1 1 1 0 0.75 ใช้ได้ 

4) ท่านจ าได้ถึงความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 
   ทางธรรมชาติที่ท่านสนใจได้อย่างแม่นย า 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของไทย ด้านการจดจ า มีค่าตั้งแต่ 0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือ
ท าการศึกษาได้ 
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ตารางที่ 3.8: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทย ด้านประสบการณ์ 

 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ด้านประสบการณ์ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) ท่านได้รับความสนุกสนานมากที่ได้มีโอกาส 
   มาท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติของไทย 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2) ท่านได้รับความประทับใจกับการได้มาเที่ยว 
   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 

1 1 0 1 0.75 ใช้ได้ 

3) ท่านได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของ 
   สถานที่พักซ่ึงมีหลากหลายประเภท 

1 1 1 0 0.75 ใช้ได้ 

4) ท่านพอใจกับราคาที่พักท่ีเหมาะสม 1 0 0 1 0.50 ใช้ได้ 
5) ท่านได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ในขณะที่ท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของไทย ด้านประสบการณ์ มีค่าตั้งแต่ 0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้ 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามใน
แบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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ตารางที่ 3.9: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทย ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 

 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีทะเล 
   ที่สวยงามอยู่มากมายที่ท่านสามารถสัมผัสได้ 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

2) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีเกาะ 
   ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมหรือเข้าพักได้ 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

3) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีภูเขา 
   มากมายที่มีความงามทางธรรมชาติ 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

4) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีป่าไม้ 
   หลายแห่งที่ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 
   ธรรมชาติได้ 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

5) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีน้ าตก 
   ที่มีความสวยงามและท่านสามารถเพลิดเพลิน 
   กับการเล่นน้ าได้อย่างสนุกสนาน 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

6) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีแม่น้ า 
   หลายสายที่สามารถล่องเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศน์  
   และศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสังคมริมน้ าได้ 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของไทย ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว มีค่าตั้งแต่ 0.50–1.00 แสดงให้เห็น
ว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็น
ค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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ตารางที่ 3.10: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทย ด้านสภาพแวดล้อม 

 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ด้านสภาพแวดล้อม 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มีมลพิษ 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2) แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความปลอดภัย มีการจัด 
   ผู้ดูแลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความปลอดภัย 
   แก่นักท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3) แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความสะอาด เช่น ไม่มีขยะ 
ห้องน้ าสะอาด เป็นต้น 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4) แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติโดยรอบอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของไทย ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าตั้งแต่ 0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้ 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามใน
แบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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 ส่วนที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ของไทย  
 ผลการพิจารณาของการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.11: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
    ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านความเป็นมิตรไมตรี 
 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ด้านความเป็นมิตรไมตรี 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) ท่านประทับใจบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ 
   ต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการกับการบริการด้วยรอยยิ้ม 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2) ท่านชื่นชมบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ  
   ที่ท่านใช้บริการกับการใช้มารยาทที่สุภาพ 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

3) ท่านประทับใจบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ 
   ต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการกับการพูดท่ีสุภาพของ 
   บุคลากร 

1 1 0 0 0.50 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านความเป็นมิตรไมตรี มีค่าตั้งแต่  
0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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ตารางที่ 3.12: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
   ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านความเอาใจใส่ดูแล 
 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ด้านความเอาใจใส่ดูแล 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) ท่านประทับใจบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ 
   ต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการกับการเอาใจใส่ดูแล 
   ที่จะสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2) ท่านประทับใจบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ 
   ต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการกับความเอาใจใส่ที่จะ 
   แก้ปัญหาให้แก่นักท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3) ท่านประทับใจบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ 
   ต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการกับความเอาใจใส่ดูแล 
   ตลอดเวลาในระหว่างที่นักท่องเที่ยวก าลังใช้ 
   บริการที่บุคลากรนั้นต้องรับผิดชอบ 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านความเอาใจใส่ดูแล มีค่าตั้งแต่  
0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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ตารางที่ 3.13: ค่าดัชนีความสอดคล้อง และผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
   ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) ท่านประทับใจกับบริการที่รวดเร็วของบุคลากร 
   ที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ 

1 1 1 0 0.75 ใช้ได้ 

2) ท่านประทับใจกับการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
   ของบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ ให้กับ 
   ท่านเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือในระหว่าง 
   การท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3) ท่านประทับใจกับค าแนะน าที่ได้รับจากบุคลากร 
   ที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ เช่น การหาสถานที่  
   การใช้เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีค่าตั้งแต่ 
0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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ตารางที่ 3.14: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
   ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านความสามารถในการสัมผัสได้ 
 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ด้านความสามารถในการสัมผัสได้ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) ท่านประทับใจกับบริการที่รวดเร็วของบุคลากร 
   ที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ 

1 1 1 0 0.75 ใช้ได้ 

2) ท่านประทับใจกับการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
   ของบุคลากรที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ ให้กับ 
   ท่านเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือในระหว่าง 
   การท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3) ท่านประทับใจกับค าแนะน าที่ได้รับจากบุคลากร 
   ที่ประจ าอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ เช่น การหาสถานที่  
   การใช้เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ด้านความสามารถในการสัมผัสได้ มีค่า 
ตั้งแต่ 0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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 ส่วนที่ 3 ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
 ผลการพิจารณาของการรับรู้ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.15: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ค่านิยมในการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติของไทย 
 

ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

ทางสังคม       
1) การท่องเที่ยวทางธรรมชาติท าให้ท่านสามารถเข้าถึง

สังคมท่ีมีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน 
1 0 0 1 0.50 ใช้ได้ 

2) ท่านท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือท ากิจกรรมเก่ียวกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันกับผู้อ่ืน 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3) ท่านท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือให้ท่านได้รู้จักผู้คน 
   ที่หลากหลาย 

1 1 1 0 0.75 ใช้ได้ 

ส่วนบุคคล       
1) ท่านท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนื่องจากมีความชื่นชอบ

ส่วนตัว 
1 1 1 0 0.75 ใช้ได้ 

2) ท่านท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือต้องการพักผ่อน
หย่อนใจจากความเหนื่อยล้าจากงานประจ า 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3) ท่านท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือได้มีโอกาสพักผ่อน
และอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละข้อเกี่ยวกับค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของไทยทางสังคมและส่วนบุคคล มีค่าตั้งแต่ 0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถาม 
เพ่ือท าการศึกษาได้ 
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 ส่วนที่ 4 ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 ผลการพิจารณาของการรับรู้ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.16: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R 
N 

สรุปผล 
1 2 3 4 

1) ท่านยังรู้สึกสนุกสนานที่จะท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของไทยต่อไปเรื่อย ๆ 

1 0 1 0 0.50 ใช้ได้ 

2) ท่านภาคภูมิใจที่ได้ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 
3) ท่านเต็มใจที่จะแนะน าให้ทุกคนหันมาเที่ยว 
   ทางธรรมชาติของไทย 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4) เมื่อนึกถึงแผนการท่องเที่ยวในวันว่างจากการท างาน 
ท่านจะนึกถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในไทย 

   ก่อนท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

1 0 1 1 0.75 ใช้ได้ 

5) ท่านมีความคิดที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือให้ประเทศ
ยังคงมีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม
ของธรรมชาติต่อไปในวันข้างหน้า 

1 0 0 1 0.50 ใช้ได้ 

6) ท่านจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
   ในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว 

1 1 0 1 0.75 ใช้ได้ 

7) ท่านยินดีที่จะสนับสนุนให้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มีความคงอยู่ต่อไปในประเทศไทย 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละข้อเกี่ยวกับทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีค่า
ตั้งแต่ 0.50–1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้  
 จากผลการประเมินข้อค าถามในแบบสอบถามจ านวน 44 ข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของ 44 ข้อค าถามมีค่า
คะแนนเท่ากับ 0.50–1.00 คะแนน แสดงว่าค าถามเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปร 
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ก าหนดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยได้ (วรัญญา 
ภัทรสุข, 2554) 
 3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบเพ่ือ 
ให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความเข้าใจตรงกันและตอบค าถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อ 
รวมทั้งข้อค าถามมีความเชื่อมั่นทางสถิต ิวิธีการทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถาม 
ไปเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในวัยท างานอายุตั้งแต่ 25–60 ปี ที่มีความชอบและ
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 
ตัวอย่าง หลังจากนั้น จึงวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สถิติและพิจารณาจาก 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในแต่ละด้าน  
 
ตารางที่ 3.17: ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
จ านวน
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
กลุ่มทดลอง 
(n = 40) 

จ านวน
(ข้อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 320) 

1) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 19 .875 19 .880 
    1.1) ด้านการจดจ า 4 .722 4 .731 
    1.2) ด้านประสบการณ์ 5 .848 5 .786 
    1.3) ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 6 .797 6 .852 
    1.4) ด้านสภาพแวดล้อม 4 .841 4 .778 

2) ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 12 .943 12 .933 

    2.1) ความเป็นมิตรไมตรี 3 .841 3 .860 

    2.2) ความเอาใจใส่ดูแล 3 .934 3 .890 

    2.3) การตอบสนองต่อลูกค้า 3 .907 3 .869 

    2.4) ความสามารถในการสัมผัสได้ 3 .686 3 .776 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.17 (ต่อ): ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
จ านวน
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

กลุ่มทดลอง 
(n = 40) 

จ านวน
(ข้อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 320) 

3) ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 6 .805 6 .826 
    3.1) ทางสังคม 3 .750 3 .756 
    3.2) ส่วนบุคคล 3 .830 3 .849 
4) ทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 7 .862 7 .899 

ค่าความเชื่อมั่นรวม 44 .941 44 .946 

 

 เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 < α <1 
ค่าความเท่ียงส าหรับงานวิจัยประเภทต่าง ๆ โดย นันนอลลี (Nunnally, 1978) เสนอว่า 

 ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 

 ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.8 ส าหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

 ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.9 ส าหรับการตัดสินใจ (Important Research) 
 ผลจากการวัดค่าความเชื่อม่ันพบว่า ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามเมื่อน าไปใช้ทดสอบ
กับกลุ่มทดลอง 40 ชุด พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ .941 โดย
ค าถามแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันรวมอยู่ระหว่าง .686–.943 และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 320 ชุด 
มีค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ .946 โดยค าถามแต่ละด้านมีระดับ 
ความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่าง .731–.933 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาคของแบบสอบถาม 
ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าความเชื่อมั่นรวมตามเกณฑ์ของ นันนอลลี (Nunnally, 1978) สามารถน ามาใช้ใน
งานวิจัยได้  
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 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
 จากสูตรค านวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นโดยใช้สูตรค านวณช่วง 
ความกว้างของชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
 

ความกว้างของชั้น  = พิสัย (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
                    จ านวนชั้น 
         =       5 – 1 
             5 
         = 0.80 
 
   ช่วงชั้นของค่าคะแนน ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 

   คะแนน 1.00–1.80 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
   คะแนน 1.81–2.61 หมายถึง  ระดับน้อย 
   คะแนน 2.62–3.42 หมายถึง  ระดับปานกลาง/ ระดับ 
   คะแนน 3.43–4.23 หมายถึง  ระดับมาก 
   คะแนน 4.24–5.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
 
 การหาค่าสัมพันธ์ของค าถามที่เป็นมาตรวัดอันตรภาค โดยสูตรของ Cronbach ซ่ึง 
ค านวณภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่าทุก ๆ ข้อค าถามควรจะมีค่าความเชื่อมั่นใกล้เคียงกัน นอกจากนี้  
ค่าความเชื่อมั่นที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามและจ านวนข้อค าถาม กล่าวคือ  
ถ้าข้อค าถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันสูงหรือจ านวนข้อค าถามมีมาก ค่าของความน่าเชื่อถือ 
ก็จะมีค่าสูง นั่นคือ ถ้าได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามต่ า ก็ควรจะเพ่ิมข้อถามให้มากข้ึน  
โดยข้อค าถามที่เพ่ิมข้ึนมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับข้อค าถามเดิมก็จะท าให้ค่าความเชื่อม่ัน 
ลดลงได้ นอกจากนี้ ความยากง่ายของแบบสอบถาม สภาพการให้ตอบแบบสอบถาม การเดา  
ความคาบเกี่ยวของค าถามต่าง ๆ ล้วนแต่มีผลต่อความเชื่อมั่นของการทดสอบแบบสอบถามและ 
การเก็บแบบสอบถามในครั้งนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550) โดยผลการตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในของข้อค าถามจากแบบสอบถาม 
40 ชุด  
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
และค่านิยมในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวไทย
ทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 3.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 320 ตัวอย่าง เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
 3.5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้น
และอ้างอิงได้ เช่น บทความ อินเทอร์เน็ต วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารานิพนธ์ เป็นต้น  
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ 
ไว้ดังนี้ คือ  
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ  
   3.6.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว           
การวางแผนการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพื่อวางแผนในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว และประเภทที่พักในการท่องเที่ยว   
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ และมาตราวัดแบบจัดอันดับ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็น
มูลค่าได้และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น 
สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จ านวน) และค่าร้อยละ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
   3.6.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทย ภาพลักษณ์คุณภาพบริการทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย และทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นข้อมูลที่ 
ใช้มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบ
จ านวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติท่ีใช้จึงได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
 3.6.2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของ
ตัวอย่าง คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปร
อิสระหลายตัว ได้แก่ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย และภาพลักษณ์คุณภาพบริการ
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ทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัว  
คือ ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพ่ือทดสอบถึง 
ความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
 การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมใน 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่มีคําตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวนทั้งสิ้น 320 ชุด คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 100 
โดยมีค่าความเช่ือม่ันของคําถามแต่ละด้าน มีค่าเท่ากับ .731–.933 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 
1978) จึงสามารถนําผลลัพธ์ไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะหข์้อมูล ทดสอบสมมติฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะห์ 
โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังน้ี 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์คุณภาพบริการ  
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลค่านิยมในการท่องเท่ียว  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
 การนําเสนอในส่วนน้ี เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะการเดินทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเท่ียว การวางแผนก่อนเดินทางท่องเท่ียว แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพ่ือวางแผนในการท่องเที่ยว
ไทยทางธรรมชาติ ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทางท่องเที่ยว และ
ประเภทของท่ีพักในการท่องเที่ยว สถิติที่นํามาใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (จํานวน) และค่าร้อยละ  
ดังตารางและคาํอธิบายต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 137 42.8 
หญิง 183 57.2 

รวม 320 100.0 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง ซ่ึงมีจํานวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.2 และเป็นเพศชาย มีจํานวน 137 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 42.8 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.2: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
25–30 ปี 72 22.5 
31–35 ปี 89 27.8 
36–40 ปี 66 20.6 
41–45 ปี 70 21.9 
46–50 ปี 12 3.8 
51–55 ปี 8 2.5 
55–60 ปี 3 0.9 

รวม 320 100.0 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ     
31–35 ปี ซ่ึงมีจํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาได้แก่ อายุ 25–30 ปี จํานวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 อายุ 41–45 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 อายุ 36–40 ปี จํานวน    
66 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 อายุ 46–50 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 อายุ 51–55 ปี 
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอายุ 50–60 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 46 14.4 
ปริญญาตรี 194 60.6 
สูงกว่าปริญญาตรี 80 25.0 

รวม 320 100.0 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีจํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาได้แก่ ผู้มีการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และผูมี้การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน   
46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.4: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน 215 67.2 
ธุรกิจส่วนตัว 38 11.9 
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 41 12.8 
อ่ืน ๆ 26 8.1 

รวม 320 100.0 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงมีจํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 41 คิดเป็นร้อยละ 12.8 ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.9 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท 18 5.6 
10,001–20,000 บาท 107 33.4 
20,001–30,000 บาท 74 23.1 
30,001–40,000 บาท 60 18.8 
40,001–50,000 บาท 32 10.0 
50,001 บาทข้ึนไป 29 9.1 

รวม 320 100.0 
 
ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาได้แก่ รายได้ 
20,001–30,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 รายได้ 30,001–40,000 บาท จํานวน   
60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รายได้ 40,001–50,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  
รายได้ 50,001 ขึ้นไป จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน  
18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเดินทางท่องเที่ยวทาง  

ธรรมชาติ เช่น ทะเล นํ้าตก ภูเขา  
 
เดินทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จํานวน ร้อยละ 
ไม่เคย 3 1.0 
นาน ๆ ครั้ง 235 73.4 
บ่อยมาก 82 25.6 

รวม 320 100.0 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาตินาน ๆ ครั้ง จํานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมาได้แก่ บ่อยมาก 
จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และไม่เคย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผู้ร่วมเดินทาง 
   

ผู้ร่วมเดินทาง จํานวน ร้อยละ 
คนเดียว 3 0.9 
พ่อ–แม่ และครอบครัว 130 40.6 
เพ่ือน 125 39.1 
แฟน 28 8.8 
สามี–ภรรยา 24 7.5 
อ่ืน ๆ  10 3.1 

รวม 320 100.0 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทาง
ไปท่องเท่ียวกับพ่อ–แม่ และครอบครัว จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมา คือ เดินทาง
ไปกับเพ่ือน จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 เดินทางไปกับแฟน จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.8 เดินทางไปกับสามี–ภรรยา จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อ่ืน ๆ จํานวน 10 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 3.1 และเดินทางไปคนเดียว จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.8: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการวางแผนก่อนเดินทาง

ท่องเท่ียว 
 

การวางแผนกอ่นเดินทางท่องเท่ียว จํานวน ร้อยละ 
มีการวางแผนล่วงหน้าในการจองท่ีพัก หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 278 86.9 
ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า 42 13.1 

รวม 320 100.0 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีการวางแผนล่วงหน้าในการจองท่ีพัก และหาข้อมูลแหลง่ท่องเที่ยว จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.9 รองลงมาคือ ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 
  เพ่ือวางแผนในการท่องเที่ยวไทยทางธรรมชาติ 
 

แหลง่ข้อมูลในการค้นคว้าเพ่ือวางแผน จํานวน ร้อยละ 
เพ่ือน  53 16.6 
ครอบครัว 19 5.9 
บริษัททัวร ์ 7 2.2 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ 11 3.4 
อินเทอร์เน็ต 218 68.1 
ประสบการณ์ของตนเอง 12 3.8 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 320 100.0 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นคว้า
แหลง่ข้อมูลเพ่ือวางแผนการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติจากอินเทอร์เน็ต จํานวน 218 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.1 รองลงมาคือ เพ่ือน จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ครอบครัว จํานวน 19 คน   
คิดเป็นร้อยละ 5.9 ประสบการณ์ของตนเอง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 บริษัททัวร์ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2   
และอ่ืน ๆ ไม่มี ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.10: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว 
 

ช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 
วันธรรมดา (จันทร์–ศุกร์) 15 4.7 
วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์–อาทิตย์) 115 35.9 
วันหยุดนักขัตฤกษ์/ เทศกาล 111 34.7 
เม่ือใดก็ได้ที่อยากไป 79 24.7 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 320 100.0 
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 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มักจะเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์–อาทิตย์) จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 
รองลงมา คือ เดินทางท่องเทีย่วในวันหยุดนักขัตฤกษ์/ เทศกาล จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 
เดินทางเม่ือใดก็ได้ที่อยากไป จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 เดินทางวันธรรมดา (จันทร–์ศุกร์) 
จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และอ่ืน ๆ ไม่มี ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.11: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

ท่องเท่ียว 
 

พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 
รถโดยสาร 28 8.8 
รถยนต์ส่วนตัว 234 73.1 
รถเช่า 38 11.9 
รถไฟ 5 1.6 
เครื่องบิน 10 3.1 
อ่ืน ๆ 5 1.6 

รวม 320 100.0 
      
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
เดินทางท่องเทีย่วโดยรถยนต์ส่วนตัว จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 รองลงมา คือ รถเช่า 
จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 รถโดยสาร จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 เครื่องบิน จํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 รถไฟ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.6 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของท่ีพักใน 
   การท่องเที่ยว 
 

ประเภทของที่พักในการท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 
บ้านพักส่วนตัว 11 3.4 
โรงแรม 129 40.3 
รีสอร์ท 119 37.2 
บ้านญาติ/ บ้านเพ่ือน 21 6.6 
โฮมสเตย์ 34 10.6 
อ่ืน ๆ 6 1.9 

รวม 320 100.0 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ประเภทของท่ีพักในการท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรม จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ  
รีสอร์ท จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 โฮมสเตย์ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6  
บ้านญาติ/ บ้านเพ่ือน จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 บ้านพักส่วนตัว จํานวน 11 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.4 และอ่ืน ๆ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามลําดับ 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
 การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสําคัญของภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่นํามาใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางและคําอธิบายต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.13: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของ 
   นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการจดจํา 
 

ด้านการจดจํา x  S.D. การแปลผล 

1) การจดจําช่ือสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
   ที่ช่ืนชอบอย่างแม่นยํา 

3.94 0.701 มาก 

2) การจําสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมี 
   วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์น่าศึกษาและนา่จดจํา 

3.54 0.791 มาก 

3) การจําสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย 
   มีความงดงามและทรงคณุค่าแตกต่างจากท่ีอ่ืน 
   ที่เคยไปเท่ียวหรือได้ศึกษามาก่อน 

3.96 0.652 มาก 

4) การจําความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   ที่น่าสนใจได้อย่างแม่นยํา 

3.61 0.772 มาก 

รวม 3.76 0.544 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.13 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านการจดจํา โดยรวมในระดับมากแต่เม่ือพิจารณาประเภท
แล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากต่อการจําสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ของไทยมีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์น่าศึกษาและน่าจดจํา ( x = 3.96, S.D. = 0.652) การจดจํา 
ช่ือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยที่ช่ืนชอบอย่างแม่นยํา ( x = 3.94, S.D. = 0.701) การจํา
ความเป็นมาของแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจได้อย่างแม่นยํา ( x = 3.61, S.D. = 0.772) 
และการจําสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์น่าศึกษาและน่าจดจํา 
( x = 3.54, S.D. = 0.791) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประสบการณ์ 

 

ด้านประสบการณ์ x  S.D. การแปลผล 

1) การได้รับความสนุกสนานมากท่ีได้มีโอกาส 
   มาท่องเท่ียวแหลง่ธรรมชาติของไทย 

4.21 0.688 มาก 

2) การได้รับความประทับใจกับการได้มาเที่ยว 
   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 

4.23 0.631 มาก 

3) การได้รับความสะดวกสบายในเร่ืองของสถานท่ีพัก 
   ซ่ึงมีหลากหลายประเภท 

3.96 0.718 มาก 

4) การพอใจกับราคาที่พักที่เหมาะสม 3.72 0.762 มาก 
5) การได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
   ในขณะทีท่่องเท่ียว 

3.86 0.687 มาก 

รวม 3.99 0.512 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.14 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านประสบการณ์ โดยรวมในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณา
ประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากต่อการได้รับความประทับใจ 
กับการได้มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ( x = 4.23, S.D. = 0.631) การได้รับ 
ความสนุกสนานมากที่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติของไทย ( x = 4.21, S.D. = 0.688) 
การได้รับความสะดวกสบายในเร่ืองของสถานที่พักซ่ึงมีหลากหลายประเภท ( x = 3.96, S.D. = 
0.718) การได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในขณะทีท่่องเท่ียว ( x = 3.86, S.D. = 0.687) 
และการพอใจกับราคาที่พักที่เหมาะสม ( x = 3.72, S.D. = 0.762) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.15: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของ 
   นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความหลากหลาย 
   ของแหลง่ท่องเที่ยว 
 

ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว x  S.D. การแปลผล

1) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีทะเล 
   ที่สวยงามอยู่มากมายที่สามารถสัมผัสได้ 

4.32 0.622 มากท่ีสุด 

2) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีเกาะ 
   ที่นักท่องเท่ียวสามารถไปแวะชมหรือเข้าพักได้ 

4.14 0.642 มาก 

3) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีภูเขา
มากมายท่ีมีความงามทางธรรมชาติ 

4.21 0.665 มาก 

4) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีป่าไม้ 
   หลายแห่งทีส่ามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติได้ 

4.03 0.723 มาก 

5) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีน้ําตกท่ีมี 
   ความสวยงามและสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นนํ้า 
   ได้อย่างสนุกสนาน 

4.13 0.693 มาก 

6) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีแม่นํ้า 
   หลายสายที่สามารถล่องเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศน์  
   และศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสังคมริมนํ้าได้ 

4.01 0.672 มาก 

รวม 4.14 0.508 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.15 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเท่ียว โดยรวมในระดับ
มาก แต่เม่ือพิจารณาประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดต่อ
สถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติของไทยมีทะเลท่ีสวยงามอยู่มากมายที่สามารถสัมผัสได้ ( x = 4.32, 
S.D. = 0.622) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีภูเขามากมายท่ีมีความงามทางธรรมชาติ      
( x = 4.21, S.D. = 0.665) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีเกาะทีนั่กท่องเท่ียวสามารถ 
ไปแวะชมหรือเข้าพักได้ ( x = 4.14, S.D. = 0.665)  สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีน้ําตก 
ที่มีความสวยงามและสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นน้ําได้อย่างสนุกสนาน ( x = 4.13, S.D. = 0.693) 
สถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติของไทยมีป่าไม้หลายแห่งทีส่ามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติได้     
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( x = 4.03, S.D. = 0.723) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยมีแม่นํ้าหลายสายท่ีสามารถ
ล่องเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศน์ และศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสังคมริมนํ้าได้ ( x = 4.01,  
S.D. = 0.672) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.16: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดลอ้ม 
 

ด้านสภาพแวดล้อม x  S.D. การแปลผล

1) แหลง่ท่องเที่ยวมีสภาพอากาศท่ีดี ไม่มีมลพิษ 3.93 0.689 มาก 
2) แหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความปลอดภัย มีการจัด

ผู้ดูแลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว 

3.78 0.676 มาก 

3) แหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความสะอาด เช่น ไม่มีขยะ 
ห้องนํ้าสะอาด เป็นต้น 

3.52 0.779 มาก 

4) แหลง่ท่องเที่ยวมีการจัดสถานที่ ให้เหมาะสม 
   กับธรรมชาติโดยรอบอย่างเป็นระเบียบสวยงาม 

3.72 0.732 มาก 

รวม 3.74 0.558 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.16 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณา
ประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากต่อแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศ
ที่ดี ไม่มีมลพิษ ( x = 3.93, S.D. = 0.689) แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความปลอดภัย มีการจัดผู้ดูแล
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ( x = 3.78, S.D. = 0.676)  
แหลง่ท่องเที่ยวมีการจัดสถานที่ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติโดยรอบอย่างเป็นระเบียบสวยงาม  
( x = 3.72, S.D. = 0.732) แหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความสะอาด เช่น ไม่มีขยะ ห้องนํ้าสะอาด  
เป็นต้น ( x = 3.52, S.D. = 0.779) ตามลําดับ 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
 การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสําคัญของภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่นํามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตารางและคําอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.17: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์คุณภาพบริการของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความเป็นมิตรไมตรี 
 

ความเป็นมิตรไมตรี x  S.D. การแปลผล

1) ความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ  
ที่ใช้บริการกับการบริการด้วยรอยยิ้ม 

3.81 0.674 มาก 

2) ความช่ืนชมบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ       
ที่ใช้บริการกับการใช้มารยาทที่สุภาพ 

3.84 0.642 มาก 

3) ความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ  
ที่ใช้บริการกับการพูดที่สุภาพของบุคลากร 

3.82 0.671 มาก 

รวม 3.82 0.585 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านความเป็นมิตรไมตรี 
โดยรวมในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับ
มากต่อความช่ืนชมบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ใช้บริการกับการใช้มารยาทท่ีสภุาพ       
( x = 3.84, S.D. = 0.642) ความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ใช้บริการกับ 
การพูดท่ีสุภาพของบุคลากร ( x = 3.82, S.D. = 0.671) และความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่  
ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ใช้บริการกับการบริการด้วยรอยย้ิม ( x = 3.81, S.D. = 0.674) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์คุณภาพบริการของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความเอาใจใส่ดูแล 

 

ความเอาใจใส่ดูแล x  S.D. การแปลผล

1) ความประทับใจบุคลากรทีป่ระจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ  
   ที่ใช้บริการกับการเอาใจใส่ดูแลทีจ่ะสอบถาม 
   ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.85 0.681 มาก 

2) ความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ  
   ที่ใช้บริการกับความเอาใจใส่ที่จะแก้ปัญหาให้แก่ 
   นักท่องเที่ยว 

3.81 0.655 มาก 

3) ความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ  
   ที่ใช้บริการกับความเอาใจใส่ดูแลตลอดเวลาใน 
   ระหว่างที่นักท่องเที่ยวกําลังใช้บริการท่ีบุคลากรน้ัน 
   ต้องรับผิดชอบ 

3.83 
 

0.671 มาก 

รวม 3.83 0.606 มาก 
 

ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านความเอาใจใส่ดูแล โดยรวม
ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากต่อ 
ความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ใช้บริการกับการเอาใจใส่ดูแลท่ีจะสอบถาม
ความต้องการของนักท่องเทีย่ว ( x = 3.85, S.D. = 0.681) ความประทับใจบุคลากรที่ประจําอยู่ ณ 
สถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้บริการกับความเอาใจใสดู่แลตลอดเวลาในระหว่างทีนั่กท่องเท่ียวกาํลังใช้บริการ 
ที่บุคลากรน้ันต้องรับผิดชอบ ( x = 3.83, S.D. = 0.671) และความประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่  
ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ใช้บริการกับความเอาใจใส่ที่จะแก้ปัญหาให้แก่นักท่องเที่ยว ( x = 3.81,  
S.D. = 0.655) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.19: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์คุณภาพบริการของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

 

การตอบสนองต่อลูกค้า x  S.D. การแปลผล

1) ความประทับใจกับบริการท่ีรวดเร็วของบุคลากร 
   ที่ประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ 

3.73 0.626 มาก 

2) ความประทับใจกับการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
   ของบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ให้กับ 
   นักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือ 
   ในระหว่างการท่องเท่ียว 

3.86 0.684 มาก 

3) ความประทับใจกับคําแนะนําท่ีได้รับจากบุคลากร 
   ที่ประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ เช่น การหาสถานท่ี  
   การใช้เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น 

3.87 0.718 มาก 

รวม 3.82 0.603 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.19 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
โดยรวมในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับ
มากต่อ ความประทับใจกับคาํแนะนําที่ได้รบัจากบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ เช่น การหา
สถานที่ การใช้เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น ( x = 3.87, S.D. = 0.718) ความประทับใจกับการให ้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลของบคุลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเม่ือนักท่องเท่ียว
ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการท่องเที่ยว ( x = 3.86, S.D. = 0.684) และความประทับใจกับ
บริการท่ีรวดเร็วของบุคลากรที่ประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ เป็นต้น ( x = 3.73, S.D. = 0.626) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.20: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลักษณ์คุณภาพบริการของ 
   นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสามารถใน 
   การสัมผัสได้ 
 

ความสามารถในการสัมผัสได้ x  S.D. การแปลผล

1) ความประทับใจกับบริการท่ีรวดเร็วของบุคลากร 
   ที่ประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ 

3.74 0.769 มาก 

2) ความประทับใจกับการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
   ของบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ให้กับ 
   นักท่องเที่ยวเม่ือนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือ 
   ในระหว่างการท่องเท่ียว 

3.69 0.779 มาก 

3) ความประทับใจกับคําแนะนําท่ีได้รับจากบุคลากร 
   ที่ประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ เช่น การหาสถานท่ี 
   การใช้เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น 

3.73 0.787 มาก 

รวม 3.72 0.647 มาก 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.20 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้านความสามารถในการสัมผัส
ได้ โดยรวมในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ 
ในระดับมากต่อ ความประทับใจกับบริการท่ีรวดเร็วของบุคลากรที่ประจําอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ  
( x = 3.74, S.D. = 0.769) ความประทับใจกับคําแนะนําท่ีได้รับจากบุคลากรที่ประจําอยู่ ณ  
สถานที่ต่าง ๆ เช่น การหาสถานท่ี การใช้เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น ( x = 3.73, S.D. = 0.787)   
และความประทับใจกับการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลของบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ  
ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการท่องเท่ียว ( x = 3.69,  
S.D. = 0.779) ตามลําดับ 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลค่านิยมในการท่องเท่ียว 
 การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสําคัญของค่านยิมใน 
การท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่นํามาใช้ได้แก่  
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางและคําอธิบายต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.21: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของค่านิยมในการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทางด้านสังคม 
 

ด้านสังคม x  S.D. การแปลผล

1) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติทําให้นักท่องเท่ียว 
   สามารถเข้าถึงสงัคมที่มีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน 

4.04 0.702 มาก 

2) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันกับผู้อ่ืน 

3.74 0.757 มาก 

3) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก
ผู้คนท่ีหลากหลาย 

3.80 0.824 มาก 

รวม 3.86 0.626 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.21 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ค่านิยมในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางด้านสังคม โดยรวมในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาประเภท
แล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากต่อการท่องเท่ียวทางธรรมชาติทําให้
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงสังคมที่มีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน ( x = 4.04, S.D. = 0.702)  
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักผู้คนที่หลากหลาย ( x = 3.80, S.D. = 0.824) 
และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันกับผู้อ่ืน  
( x =3.74, S.D. = 0.757) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.22: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของค่านิยมในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทางด้านบุคคล 

 

ด้านบุคคล x  S.D. การแปลผล

1) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติเน่ืองจากมีความช่ืนชอบ 
   ส่วนตัว 

4.25 0.703 มากท่ีสุด 

2) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือต้องการพักผ่อน 
   หย่อนใจจากความเหนื่อยล้าจากงานประจํา 

4.24 0.673 มากท่ีสุด 

3) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือได้มีโอกาสพักผ่อน 
   และอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว 

4.28 0.694 มากท่ีสุด 

รวม 4.25 0.605 มากท่ีสุด 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.22 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ค่านิยมในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางด้านบุคคล โดยรวมในระดับมากที่สุด แต่เม่ือพิจารณา
ประเภทแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดต่อการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติเพ่ือได้มีโอกาสพักผ่อนและอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว ( x = 4.28, S.D. = 0.694)  
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนื่องจากมีความช่ืนชอบส่วนตัว ( x = 4.25, S.D. = 0.703)  และ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือต้องการพักผ่อนหย่อนใจจากความเหน่ือยล้าจากงานประจํา  
( x = 4.24, S.D. = 0.673) ตามลําดับ 
 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน 
 การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสําคัญของทัศนคติการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่นํามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตารางและคําอธิบายต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.23: ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่มีต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทัศนคติการทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืน x  S.D. การแปลผล

1) ความรู้สึกสนุกสนานที่จะท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
   ของไทยต่อไปเรื่อย ๆ 

4.36 0.618 มากท่ีสุด 

2) ความภาคภูมิใจที่ได้ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย 4.47 0.613 มากท่ีสุด 
3) ความเต็มใจที่จะแนะนําให้ทุกคนหันมาเที่ยวทาง 
   ธรรมชาติของไทย 

4.45 0.616 มากท่ีสุด 

4) การวางแผนการท่องเที่ยวในวันว่างจากการทํางาน  
   จะนึกถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในไทย 
   ก่อนท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

4.29 0.689 มากท่ีสุด 

5) ความคิดท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือให้ประเทศยังคง 
   มีการท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม 
   ของธรรมชาติต่อไปในวันข้างหน้า 

4.48 0.587 มากท่ีสุด 

6) ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
   ธรรมชาติเพ่ือการท่องเท่ียว 

4.41 0.611 มากท่ีสุด 

7) ความยินดีที่จะสนับสนุนให้การท่องเท่ียวทาง 
   ธรรมชาติมีความคงอยู่ต่อไปในประเทศไทย 

4.54 0.586 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.487 มากท่ีสุด 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามตารางท่ี 4.23 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ
ทัศนคติการทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืนทางธรรมชาติ โดยรวมในระดับมากที่สุด แต่เม่ือพิจารณาประเภท
แล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดต่อ ความยินดีที่จะสนับสนุนให้ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความคงอยู่ต่อไปในประเทศไทย ( x = 4.54, S.D. = 0.586) ความคิด 
ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือให้ประเทศยังคงมีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามของ
ธรรมชาติต่อไปในวันข้างหน้า ( x = 4.48, S.D. = 0.587) ความภาคภูมิใจที่ได้ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ของไทย ( x = 4.47, S.D. = 0.613) ความเต็มใจท่ีจะแนะนาํให้ทุกคนหันมาเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไทย ( x = 4.45, S.D. = 0.616) ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือการ
ท่องเท่ียว ( x = 4.41, S.D. = 0.611) ความรู้สึกสนุกสนานที่จะท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยต่อไป
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เรื่อย ๆ ( x = 4.36, S.D. = 0.618) และการวางแผนการท่องเท่ียวในวันว่างจากการทํางานจะนึกถงึ
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในไทยก่อนท่องเที่ยวประเภทอ่ืน ( x = 4.29, S.D. = 0.689) ตามลําดับ 

 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 การนําเสนอข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยเร่ือง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน: 
กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์และมี
ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังน้ี 
 b    หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 Beta (ß)  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการท่ีเขียนใน 
รูปคะแนนดิบ 
 t    หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของสมการ 
แต่ละค่าท่ีอยู่ในสมการ 
 Sig.    หมายถึง ระดับนัยสําคัญ  
 Tolerance  หมายถึง ค่าทีส่ภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
 VIF    หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
 Adjusted R2 หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
 
ตารางท่ี 4.24: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่สง่ผลต่อค่านิยม 
   ในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว b Beta t Sig. Tolerance VIF 

ด้านการจดจํา 0.192 0.196 3.894 0.000* 0.752 1.329 
ด้านประสบการณ์ 0.080 0.077 1.323   0.187 0.565 1.771 
ด้านความหลากหลาย 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

0.415 0.396 7.266 0.000* 0.641 1.560 

ด้านสภาพแวดล้อม 0.150 0.157 3.286 0.001* 0.835 1.198 
Adjusted R2 = 0.391, F = 52.274, p < 0.05 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสภาพที่เกดิข้ึนระหว่างภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวพบว่า มี Tolerance ระหว่าง 0.565–0.835  
ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า คือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน  
จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห ์
พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 1.198–1.771 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ 
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590)  
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุพบว่า  
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวสง่ผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานใน 
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (Sig. = 0.000) ด้านการจดจํา (Sig. = 0.000) และ 
ด้านสภาพแวดล้อม (Sig. = 0.001) ในขณะที่ปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของไทย คือ ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านประสบการณ์ 
 เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สง่ผลกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (ß = 0.396) มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านการจดจํา (ß = 0.196) และด้านสภาพแวดล้อม (ß = 0.157) ตามลําดับ  
 นอกจากนี้ สัมประสทิธ์ิการกําหนด (R2 = 0.391) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัย
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว ด้านการจดจํา และด้าน
สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 39.1 ที่เหลืออีกร้อยละ 60.9 เป็นผล 
เน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

ตารางท่ี 4.25: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่สง่ผลต่อทัศนคติ 
   การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว b Beta t Sig. Tolerance VIF 
ด้านการจดจํา 0.044 0.049 0.987   0.324 0.752 1.329 
ด้านประสบการณ์ 0.275 0.289 5.011 0.000* 0.565 1.771 
ด้านความหลากหลาย 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

0.410 0.427 7.882 0.000* 0.641 1.560 

ด้านสภาพแวดล้อม -0.068  -0.078 -1.647   0.100 0.835 1.198 
Adjusted R2 = 0.401, F = 54.286, p < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสภาพที่เกดิข้ึนระหว่างภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพบว่า มี Tolerance ระหวา่ง 0.565–0.835  
ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า คือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน 
จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห ์
พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 1.198–1.771 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ 
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, et al., 2013, p. 590)  
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหพุบว่า ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานใน 
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (Sig. = 0.000) และด้านประสบการณ์ (Sig. =0. 000) 
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้แก่ ภาพลักษณก์ารท่องเท่ียวด้านการจดจํา 
และด้านสภาพแวดล้อม 
 เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สง่ผลกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเท่ียว (ß = 0.427)  
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านประสบการณ์ (ß = 0.289) ตามลําดับ  
 นอกจากนี้ สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.401) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัย
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวและด้านประสบการณ์ ส่งผลต่อ
ทัศนคติการท่องเที่ยวไทยอย่างย่ังยืน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
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คิดเป็นร้อยละ 40.1 ที่เหลืออีกร้อยละ 59.9 เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 
 
ตารางท่ี 4.26: การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อค่านิยม 
   ในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ b Beta t Sig. Tolerance VIF 
ความเป็นมิตรไมตรี  -0.015  -0.016  -0.220 0.826 0.430 2.327 
ความเอาใจใสดู่แล 0.138 0.157 1.773 0.077 0.294 3.403 
การตอบสนองต่อลูกค้า 0.137 0.155 1.917 0.056 0.350 2.855 
ความสามารถในการสัมผัสได้ 0.237 0.289 4.199  0.000* 0.486 2.059 

Adjusted R2 = 0.268, F = 30.170, p < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสภาพที่เกดิข้ึนระหว่างภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการท่ีส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยว พบว่ามี Tolerance ระหว่าง 0.294–0.486 ซ่ึงมีค่า 
สูงกว่าเกณฑ์ขัน้ตํ่า คือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน  
จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห์
พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 2.059–3.403 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ 
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, et al., 2013, p. 590)  
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุพบว่า  
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเทีย่ว ของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้าน
ความสามารถในการสัมผัสได้ (Sig. = 0.000) ในขณะท่ีปัจจัยท่ีไม่ส่งผลกับค่านิยมในการท่องเท่ียว
ไทยทางธรรมชาติ ได้แก่ ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความเอาใจใสดู่แล ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า และด้านความเป็นมิตรไมตรี 
 เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สง่ผลกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการ
ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความสามารถในการสัมผัสได้ (ß = 0.289) เพียงปัจจัยเดียว 
 นอกจากนี้ สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.268) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัย
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการด้านความสามารถในการสัมผัสได้ ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 26.8 ที่เหลืออีกร้อยละ 73.2  
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เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน 
 
ตารางท่ี 4.27: การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อทัศนคติ

การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ b Beta t Sig. Tolerance VIF 
ความเป็นมิตรไมตรี 0.046 0.055 0.683 0.495 0.430 2.327 
ความเอาใจใสดู่แล 0.094 0.116 1.201 0.231 0.294 3.403 
การตอบสนองต่อลูกค้า 0.182 0.225 2.540  0.012* 0.350 2.855 
ความสามารถในการสัมผัสได้ 0.000 0.001 0.008 0.994 0.486 2.059 

Adjusted R2 = 0.121, F = 12.008, p < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสภาพที่เกดิข้ึนระหว่างภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการท่ีส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน พบว่ามี Tolerance ระหว่าง 0.294–0.486  
ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า คือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน  
จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห ์
พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 2.059–3.403 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ 
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, et al., 2013, p. 590)  
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุพบว่า ภาพลักษณ์
คุณภาพบริการส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้าน 
การตอบสนองต่อลูกค้า (Sig. = 0.012) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้แก่ 
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการด้านความเอาใจใส่ดูแล ด้านความเป็นมิตรไมตรี และด้านความสามารถ 
ในการสัมผัสได้ 
 เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สง่ผลกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการ
ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (ß = 0.225) เพียงปัจจัยเดียว 
 นอกจากนี้ สัมประสทิธ์ิการกําหนด (R2 = 0.121) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัย
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 12.1 ที่เหลอือีกร้อยละ  
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87.9 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน 
 
ตารางท่ี 4.28: การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุของค่านิยมในการท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อทัศนคติ 
   การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค่านิยมในการท่องเท่ียว b Beta t Sig. Tolerance VIF 
ค่านิยมทางสังคม 0.058 0.074 1.607 0.109 0.753 1.328
ค่านิยมส่วนบุคคล 0.537 0.666 14.517  0.000* 0.753 1.328

Adjusted R2 = 0.495, F = 157.081, p < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสภาพที่เกดิข้ึนระหว่างคา่นิยมใน 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพบว่า มี Tolerance เท่ากับ 0.753  
ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า คือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน 
จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห ์
พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าเท่ากับ 1.325 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ 
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, et al., 2013, p. 590)  
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุพบว่า ค่านิยม 
ในการท่องเท่ียวส่งผลต่อทัศนคติการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ค่านิยมในการท่องเท่ียวไทย 
ทางธรรมชาติส่วนบุคคล (Sig. = 0.000) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คือ 
ค่านิยมในการท่องเท่ียวทางสังคม 
 เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สง่ผลกับค่านิยมในการท่องเที่ยว 
ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ค่านิยมในการท่องเที่ยวส่วนบุคคล (ß = 0.666)  
 นอกจากนี้ สัมประสทิธ์ิการกําหนด (R2 = 0.495) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของค่านิยม 
ในการท่องเท่ียวส่วนบุคคลส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 49.5 ที่เหลืออีกร้อยละ 50.5 เป็นผลเน่ืองมาจาก 
ตัวแปรอ่ืน 
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4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมใน 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในกรอบแนวความคิดการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 
ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 *    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 
         หมายถึง มีอิทธิพล/ มีผล 
        หมายถึง ไม่มีอิทธิพล/ ไม่มีผล

ภาพลักษณก์ารท่องเที่ยว 

- ประสบการณ ์(ß = 0.289, Sig. = 0.000*)

- สภาพแวดล้อม (ß = -0.078, Sig. = 0.100)

- ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 
  (ß = 0.427, Sig. = 0.000*) 

- การจดจํา (ß = 0.049, Sig. = 0.324)

- ส่วนบุคคล (ß = 0.666, Sig. = 0.000*)

- ทางสังคม (ß = 0.074, Sig. = 0.109)
ค่านิยมในการท่องเที่ยว 

ทัศนคติการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 

- ความเอาใจใสดู่แล (ß = 0.116, Sig. = 0.231)

- การตอบสนองต่อลูกค้า (ß = 0.225, Sig. = 0.012*)

- ความสามารถในการสัมผสัได้  
  (ß = 0.049, Sig. = 0.994) 

- ความเป็นมิตรไมตรี (ß = 0.055, Sig. = 0.495)



88 
 

 จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิและตัวแปรอิสระ ได้แก ่ภาพลักษณ ์
การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเท่ียว สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านประสบการณ์ และด้านความ
หลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 2) ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ  
3) ค่านิยมในการท่องเท่ียวส่วนบุคคล ในขณะท่ีปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์การทอ่งเท่ียว 
ด้านการจดจํา และด้านสภาพแวดล้อม 2) ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความเป็นมิตรไมตรี  
ด้านความเอาใจใส่ดูแล และด้านความสามารถในการสัมผัสได้ และ 3) ค่านิยมในการท่องเที่ยว 
ทางสงัคม 
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ภาพที่ 4.2: สรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  
  และภาพลักษณ์คุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ  
  ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิและตัวแปรอิสระ ได้แก ่ภาพลักษณ ์
การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์คุณภาพบริการ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านยิมใน 
การท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการจดจํา ด้านความหลากหลายของแหลง่ท่องเที่ยว และด้าน
สภาพแวดล้อม และ 2) ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความสามารถในการสัมผัสได้ ในขณะท่ีปัจจยั
ที่ไม่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
1) ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านประสบการณ์ และด้านสภาพแวดล้อม และ 2) ภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการด้านความเป็นมิตรไมตรี ด้านความเอาใจใส่ดูแล และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  

- ประสบการณ ์(ß = 0.077, Sig. = 0.187)

- สภาพแวดล้อม (ß = -0.157, Sig. = 0.001*)

- ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 
  (ß = 0.396, Sig. = 0.000*) 

- การจดจํา (ß = 0.196, Sig. = 0.000*)
ภาพลักษณก์ารท่องเท่ียว 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 

- ความเอาใจใสดู่แล (ß = 0.157, Sig. = 0.077)

- การตอบสนองต่อลูกค้า (ß = 0.155, Sig. = 0.056)

- ความสามารถในการสัมผสัได้  
  (ß = 0.289, Sig. = 0.000*) 

- ความเป็นมิตรไมตรี (ß = -0.016, Sig. = 0.826)

ค่านิยม 
ในการท่องเท่ียว 

 *     หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 
         หมายถึง มีอิทธิพล/ มีผล 
         หมายถึง ไม่มีอิทธิพล/ ไม่มีผล 
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ภาพที่ 4.3: สรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 จากการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อทัศนคติ 
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 

 
 

ภาพลักษณก์ารท่องเท่ียว 

- ประสบการณ ์ 

- สภาพแวดล้อม  

- ความหลากหลาย 
  ของแหล่งท่องเที่ยว 

- การจดจํา  

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 

- ความเอาใจใสดู่แล 

- ความสามารถใน 
  การสัมผัสได ้

- การตอบสนองต่อลูกค้า 

- ความเป็นมิตรไมตร ี

ค่านิยมในการท่องเท่ียว 
- ทางสังคม

- ส่วนบุคคล

ทัศนคติ 
การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน 

          หมายถึง มีอิทธิพล/ มีผล 
        หมายถึง ไม่มีอิทธิพล/ ไม่มีผล



91 
 

ตารางท่ี 4.29: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์ 
   คุณภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่าง 
   ย่ังยืนของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐาน ตัวแปร ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1: ภาพลักษณ์ 
การท่องเท่ียวส่งผลต่อค่านิยมใน 
การท่องเท่ียวของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  

- การจดจํา 
- ประสบการณ ์
- ความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
- สภาพแวดล้อม 

ยอมรับ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณ์ 
การท่องเท่ียวส่งผลต่อทัศนคติ 
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

- การจดจํา 
- ประสบการณ ์
- ความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
- สภาพแวดล้อม 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3: ภาพลักษณ์คณุภาพ
บริการส่งผลต่อค่านิยมใน 
การท่องเท่ียวของนักท่องเทีย่วชาวไทย
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  

- ความเป็นมิตรไมตรี 
- ความเอาใจใสดู่แล 
- การตอบสนองต่อลูกค้า 
- ความสามารถในการสัมผัสได้ 

ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4: ภาพลักษณ์คณุภาพ
บริการส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  

- ความเป็นมิตรไมตรี 
- ความเอาใจใสดู่แล 
- การตอบสนองต่อลูกค้า 
- ความสามารถในการสัมผัสได้ 

ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 5: ค่านิยมใน 
การท่องเท่ียวส่งผลต่อทัศนคติ 
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ทางสงัคม 
- ส่วนบุคคล 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

 

 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ค่านิยมในการท่องเท่ียวท่ีสง่ผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาการทอ่งเท่ียวไทย 
ทางธรรมชาติของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักท่องเท่ียวชาวไทย 
วัยทํางาน อายุต้ังแต่ 25–60 ปี ที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และอาศัยอยู่ใน 
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา จํานวน 320 คน ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Statistics Version 20.0 สถิติที่ใช้
สําหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติที่ใช้สําหรับข้อมูลเชิงอ้างอิงเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
ซ่ึงสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.3 การอภิปรายผล 
 5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
 5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา    
 การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมใน 
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 5.1.1 ข้อมูลสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 320 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–35 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท มีการเดินทางทอ่งเท่ียวทาง
ธรรมชาติ เช่น ทะเล นํ้าตก ภูเขา เป็นต้น ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวนาน ๆ ครั้ง เดินทางท่องเที่ยว
กับพ่อ–แม่ และครอบครัว ในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังมีการวงแผนล่วงหน้าในการจองที่พัก และ 
หาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวล่วงหน้า โดยแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพ่ือวางแผนในการท่องเท่ียวไทย 
ทางธรรมชาติส่วนใหญ่ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาในการทอ่งเท่ียวส่วนใหญ่มักจะเดินทาง 
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ท่องเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์–อาทิตย์) พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้
รถยนต์ส่วนตัว และเลือกท่ีพักในการท่องเท่ียวที่โรงแรมเป็นส่วนใหญ่ 
 5.1.2 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการ และค่านิยมในการท่องเท่ียวท่ีสง่ผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา 
การท่องเที่ยวไทยทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นของภาพลักษณก์ารท่องเท่ียวอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ภาพลักษณ์คณุภาพบริการอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ค่านิยมในการท่องเที่ยวอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
และทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยเชิงพหุคูณเส้น (Multiple 
Linear Regression) จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 320 คน สรุปผลทดสอบสมมติฐาน
ได้ดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณก์ารท่องเท่ียวสง่ผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
ด้านการจดจํา ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อค่านิยม 
ในการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ในขณะท่ีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านประสบการณ ์
ไม่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวสง่ผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวด้านประสบการณ์ และด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวสง่ผลต่อทัศนคติ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ในขณะทีผ่ลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเทีย่วด้าน 
การจดจําและด้านสภาพแวดล้อมไม่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักทอ่งเท่ียว 
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์คุณภาพบริการส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ
ด้านความสามารถในการสัมผัสได้ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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พบว่า ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความเป็นมิตรไมตรี ความเอาใจใส่ดูแล และการตอบสนองต่อ
ลูกค้าไม่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์คุณภาพบริการส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์
คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้าส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ในขณะท่ีผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความเป็นมิตรไมตรี ด้านความเอาใจใส่ดูแล 
และด้านความสามารถในการสัมผัสได้ไม่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 5 ค่านิยมในการท่องเที่ยวส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิยมใน 
การท่องเที่ยวส่วนบุคคล ส่งผลต่อทัศนคตกิารท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ค่านิยมในการท่องเที่ยวทางสังคมไม่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
5.3 การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ ค่านิยมในการ
ท่องเท่ียว ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นําผลสรุปการวิเคราะห์มา
เช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการจดจํา  
ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยว
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวมีความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวทาํให้สามารถการจดจําช่ือ
สถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติของไทยที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวมีธรรมชาติและ
สถานที่ท่องเทีย่วที่สวยงาม สภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเที่ยวมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มีมลพิษ มีความ
สะอาด และมีการจัดระเบียบสถานท่ีท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมถึงมีการจัดผู้ดูแลบริเวณแหลง่ท่องเที่ยว
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กบันักท่องเท่ียว ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัลตินบาซัค 
และยาลซิน (Altinbasak & Yalcin, 2010) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์และเมือง 
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อิสตันบูล ประเทศตุรกี พบว่า นักท่องเท่ียวรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองอิสตันบูลว่า เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมแบบยุโรปและเอเชีย และนักท่องเท่ียวมีความช่ืนชอบ
ในสถานทีท่างประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง 
อนุสาวรีย์ เป็นต้น ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่วสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มารุตติ และคณะ (Mariutti, et al., 2013) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณก์ารท่องเท่ียว
ของประเทศบราซิล: นักท่องเท่ียวสหรัฐอเมริกา พบว่า ประเทศบราซิลมีภาพบลักษณ์ในเชิงบวก คือ 
มีธรรมชาติและสถานท่ีที่สวยงามหลากหลาย ผู้คนเป็นมิตร ร่าเริงและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีช่ือเสียง
ด้านฟุตบอล นอกจากน้ี ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2555ข) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ด้านแหลง่ท่องเทีย่วส่งผลต่อ 
การกลับมาท่องเที่ยวซํ้าของนักท่องเท่ียวในจังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด ตามด้วยความพึงพอใจด้าน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียว ในขณะท่ีภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้าน
ประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มากกว่าด้านประสบการณ์การท่องเท่ียว เช่น ราคาที่พักที่เหมาะสม และโปรโมช่ัน 
ที่น่าสนใจ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ โฟล และมาร์ซเบอร์เกอร์ (Floh & 
Madlberger, 2013) ซ่ึงอธิบายว่า การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเป็น
พ้ืนฐานเร่ิมต้นสําหรับการศึกษาการค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ และมีการศึกษาเชิงประจักษ์จํานวน
มากที่แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ที่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบเชิงบวก 
ต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าและการใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านประสบการณแ์ละ 
ความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเที่ยวส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเท่ียว 
ชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย เช่น ทะเล เกาะ ป่าไม้ นํ้าตก 
และแม่นํ้าท่ีหลากหลาย ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวท้ังความประทับใจที่ได้ท่องเที่ยว ความสนุกสนาน รวมถึงความสะดวกสบายในเรื่องของ
สถานที่พัก จึงทําให้ประสบการณ์ที่ดีส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ซ่ึงผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เก๋า และบาร์อิ (Gao & Bai, 2014) ที่อธิบายว่า ประสบการณ์ที่ดีใน 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นพ้ืนฐานที่จะอํานวยความสะดวกในการนําเสนอสินค้าและบริการผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์ โดยการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจอนัเกิดจากความรู้สึกภายในของผู้บริโภค 
ที่มีต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านความหลากหลายของ 
แหลง่ท่องเที่ยวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว (2555ก) ได้ศึกษา
เรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณก์ารท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 
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ความต้ังใจกลับมาเที่ยวซํ้าท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดของ 
แหลง่ท่องเที่ยวที่หลากหายสง่ผลต่อการกลบัมาเที่ยวซํ้าท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด ตามด้วย
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเท่ียว ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
และภาพลักษณ์ด้านของท่ีระลึก ในขณะท่ีภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านการจดจําและสภาพแวดล้อม
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวใน
ปัจจุบันมีความสามารถเรียนรู้ในสิง่ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์มากกว่าการจดจํา ซ่ึงผลการวิจัย
น้ีไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ ธิญาดา พรรณบัว (2551) ที่กล่าวว่า ในกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดน้ัน การจดจําถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สําคัญในกระบวนการของพฤติกรรมการเปิดรับสาร 
ผู้รับสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือกจดจําข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจความต้องการและทัศนคติ
ของตนเอง รวมถึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา (Suriya, 2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอุปสงค ์
การท่องเท่ียวในจังหวัดลําปาง โดยใช้การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากนักท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2546 พบว่า 
ความคาดหวังในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหนั้กท่องเท่ียวชาวไทยมาเท่ียว
จังหวัดลําปางได้มากที่สุด  
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความสามารถในการ
สัมผัสได้ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากนักท่องเทีย่วพึงพอใจกับความสะดวก
ในการเดินทาง เช่น ป้ายบอกทาง การให้บรกิาร คําแนะนําของบุคลากรในแหลง่ท่องเที่ยว รวมถึง
ได้รับความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีต 
ที่พบว่า การพัฒนาการท่องเท่ียวจะต้องพฒันาควบคู่ไปกับการพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวด้วย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ตระหนักถงึการรักษา
ส่ิงแวดล้อม ลดการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดการทําลายทรัพยากรท่องเที่ยวและควรเพ่ิม 
การพัฒนาด้านภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่ (Promsaka Na Sakolnakorn & Naipinit, 
2011) ในขณะท่ีภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านความเป็นมิตรไมตรี ความเอาใจใส่ดูแล และ 
การตอบสนองต่อลูกค้าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักท่องเท่ียวมี 
ความคาดหวังความเป็นมิตรไมตรีจากเจ้าของท้องถ่ินด้วยการ ทักทาย การพูดคุย หรือรอยย้ิมท่ี 
ส่งให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงคาํแนะนําและความช่วยเหลือต่าง ๆ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2549) พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและความเป็น 
มิตรไมตรีจากเจ้าถิ่นเป็นสิ่งทีท่ําให้นักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในแหลง่ท่องเที่ยวเกิด 
ความประทับใจ และทําให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้นหรือกลับมาเท่ียวซํ้าอีก และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตที่พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือได้  
ด้านความม่ันใจ ด้านการเอาใจใส่ และการลดความเสี่ยงโดยพนักงานขายมีผลต่อความภักดีของลูกค้า  
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(ณรงค์ คุ้นวานิช และนิตนา ฐานิตธนกร, 2560) ซ่ึงผลการวิจัยด้านความเอาใจใส่ดูแลไม่สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ซิตต้ี, วาร์ด และชัวร์ (Chitty, Ward & Chua, 2007) ที่พบว่า ภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าท่ีรับรู้ คุณค่าท่ีรับรู้ถึงความเอาใจใส่ดูแลมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี นอกจากนี้ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้าไม่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากภาพลักษณ์
คุณภาพบริการไม่สามารถสร้างการตอบสนองความต้องการนักท่องเท่ียว ซ่ึงผลการวิจัยน้ีไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาร์ฟเล่ (Sharpley, 2009) พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการเดินทาง
เพ่ือการแสวงบุญเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ซ่ึงความสัมพันธ์กันระหว่าง
นักท่องเท่ียวกบันักแสวงบุญ ได้สรุปว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงจงูใจของวัตถุประสงค์ด้านศาสนาและ 
จิตวิญญาณ คือ การไปเคารพสักการะบูชาหรือการเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่มีผลต่อ 
การตอบสนองความต้องการของการท่องเทีย่วทางศาสนาของนักท่องเทีย่ว นอกจากนั้นยังไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมฐินี ภิญโญประการ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบรรยากาศ ด้านการจัดวางโต๊ะ ด้านการจัดวางแผนผังของร้าน 
ปัจจัยคุณภาพในการให้บริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า ด้านการให้ 
ความม่ันใจ ด้านความเป็นรูปธรรม และปัจจัยคุณภาพอาหารไม่ส่งผลต่อความต้ังใจใช้บริการ
ร้านอาหารเวียดนามซํ้าของผู้บริโภค 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านการตอบสนอง 
ต่อลูกคา้ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวได้รับ
การบริการที่รวดเร็วจากบุคลากรที่ประจําอยู่ในสถานที่ทอ่งเท่ียวต่าง ๆ รวมถึงได้รับความช่วยเหลือ
และคําแนะนําท่ีดีทําให้นักทอ่งเท่ียวเกิดความประทับใจ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างคณุภาพการบริการท่ีได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการด้านต่าง ๆ มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจและความภักดีของผู้เข้ารับบรกิาร โดยเฉพาะคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง 
ที่รวดเร็วจะสง่ต่อระดับความพึงพอใจของคนไข้ที่เข้ามารับบริการ นอกจากน้ัน ยังได้กล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจในการบริการของ พาราสุลามาน ไซทาล์ม และเบอร์รี่ 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1998, pp. 12-40 อ้างใน ศุภรางค์ โชชัยชาญ, 2549, หน้า 9) 
ว่าด้วยการปฏิบัติหรือดําเนินการที่คนกลุ่มหน่ึงจะเสนอให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการให้พอใจในบริการ (Satisfactory Service) โดยพิจารณาได้จาก 5 ประการ คือ 1) 
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การบริการอย่างเท่าเทียมกัน 2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 
4) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และ 5) การให้บริการอย่างทั่วหน้า ในขณะท่ีภาพลักษณค์ุณภาพ
บริการด้านความเป็นมิตรไมตรี ความเอาใจใส่ดูแล และความสามารถในการสัมผัสได้ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือต้องการพักผ่อน และคาดหวังท่ีจะ
ได้รับคุณภาพการบริการท่ีดีจากผู้คนในท้องถิ่นท่องเที่ยวน้ัน ๆ ซ่ึงผลการวิจัยน้ี ซ่ึงผลการวิจัยน้ี 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภวัติ วรรณพิณ (2554) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพ 
การบริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคใ์นการวิจัยเพ่ือ
ประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย พบว่า ลูกค้ามีความพอใจ
ต่อคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย ระดับความคาดหวังต่อคุณภาพ
การบริการและการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการท่ีได้รับจริงมีความแตกต่างกัน รวมถึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัตพล มนตเสรีวงศ์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2558) ที่พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพในการบรกิารด้านการใส่ใจลูกค้า และการสร้างคุณค่าของตราสินค้า
ด้านการรับรู้ตราสินค้าและด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ค่านิยมในการท่องเท่ียวส่วนบุคคลสง่ผลต่อทัศนคติ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากความช่ืนชอบส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วที่ต้องการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว และเพ่ือการพักผ่อนจากความ 
เหน่ือยล้าจากการทํางานประจํา ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวณัฐ กัลยาณวิชัย  
และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าของตราสินค้าและคุณค่าส่วนบุคคลท่ีสง่ผล 
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการตระหนักรู้ในตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 
รองลงมาคือ คุณค่าส่วนบุคคลด้านการคล้อยตาม ด้านความภูมิใจในตนเอง และด้านความต้องการ
ความโดดเด่นเฉพาะตัว ตามลําดับ ในขณะท่ีค่านิยมในการท่องเที่ยวทางสังคมไม่ส่งผลต่อทัศนคติ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการทํากิจกรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มท่ีมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประภาพร พนมไพร, วาวนา ทิพย์ศรี และราเชนทร์ ชูครี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศที่มีต่อการต้อนรับของชาวเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียว 
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ชาวต่างประเทศมีทัศนคติต่อการต้อนรับของชาวเชียงรายในด้านความเป็นมิตรไมตรี ความปลอดภัย  
และความสะดวกในการเดินทางอยู่ในระดับดี  
 
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้  
 จากการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ ค่านิยมในการ
ท่องเท่ียวท่ีสง่ผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผลการศึกษาในครัง้น้ีเป็นประโยชน์
สําหรับ ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรทีดํ่าเนินการเก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
 จากผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมและทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเท่ียว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ควรมีการจัดโปรแกรมทัวร์ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ให้มีสถานท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน  
น่าเรียนรู้ รวมท้ังได้มีการบอกเล่าและใหค้วามรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของแหล่งธรรมชาติ ซ่ึงในเรื่อง
ดังกล่าวรัฐบาลควรให้การสนับสนุนโดยการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น นโยบายในเรื่อง
ของการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Tourism Events 
เพ่ือเป็นการให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักท่องเทีย่วเกิดความประทับใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมา
เที่ยวซํ้า รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีความประทับใจจะมีการบอกต่อให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ให้มาท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติมากย่ิงขึ้น  
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดังน้ัน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรทีดํ่าเนินการเก่ียวกับธุรกิจท่องเท่ียว และหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ควรมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์คณุภาพบริการให้นักท่องเท่ียวโดยการตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่าง
กันของนักท่องเท่ียวน้ัน ควรจะมีการมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนโดย ก) การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ประเพณี และวิถีชีวิต ข) สร้างความต่อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติและความต่อเน่ืองของ
วัฒนธรรม โดยเน้นคุณภาพของสิง่แวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการที่นักท่องเท่ียว
ได้รับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ค) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการพัฒนานวัตกรรมทาง
ความคิด และ ง) สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความต้องการของ
ชุมชนท้องถ่ินและขีดความสามารถของทรัพยากร  
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5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ ค่านิยมในการ
ท่องเท่ียว ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้เปน็ประโยชน์และ
สามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกว้างขึ้น ผู้วิจัยขอนําเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 
 5.5.1 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณก์ารท่องเท่ียว ภาพลักษณ์คณุภาพ
บริการ ค่านิยมในการท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ดังนั้น นักวิจัยหรือผู้ที่
สนใจควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนแบบเฉพาะเจาะจง และกําลงัเป็นที่
นิยมในปัจจุบัน อาทิเช่น Facebook, Instagram เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการเก็บข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นําผลการศึกษามาใช้วางแผนประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจท่องเท่ียวของ
ผู้ประกอบการ 
 5.5.2 ควรเพ่ิมปัจจัยในการศกึษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลการศึกษามากขึ้น เช่น ด้านความปลอดภัย 
การพัฒนาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้านมาตรการการส่งเสริมการท่องเท่ียวของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิงธรรมชาติ เป็นต้น 
ซ่ึงผู้วิจัยไม่ได้ทําการศึกษา ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรนําปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่สําคัญมาทําการ 
ศึกษาในครัง้ต่อไปด้วย 
 5.5.3 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน 
นักวิจัยหรือผู้ทีส่นใจควรทําการศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวและ คุณภาพบริการท่ีเก่ียวข้องกับ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ในคร้ังต่อไปควรจะศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักทอ่งเท่ียวระดับ
นานาชาติ โดยนําข้อมูลจากผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับของนักท่องเที่ยวชาวไทย และนาํผล
การศึกษามาปรับปรุงภาพลักษณ์การท่องเทีย่วและคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
แหลง่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศต่อไป 
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เรื่อง 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยว 
ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวไทยทางธรรมชาติ 

ของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 

ภาพลักษณ์คณุภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน: 
กรณีศึกษาการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติของนักท่องเทีย่วชาวไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชา บธ.700 การศึกษาเฉพาะบุคคล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทางผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ ในการให้ข้อมูล 
ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยท่ีข้อมูลท้ังหมดของท่านจะถกูเก็บเป็นความลับและใช้เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่าน้ัน   

ขอขอบพระคณุทุกท่านที่กรณุาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ มา ณ โอกาสน้ี   
 

             นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล 
คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  	ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ   

 ชาย      หญิง 
 
2. อายุ   

 25–30 ปี     31–35 ปี    
 36–40 ปี     41–45 ปี    
 46–50 ปี     51–55 ปี  
 56–60 ปี  

 
 

ชุดท่ี ..............
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3. ระดับการศึกษา  
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี     

 สูงกว่าปริญญาตรี    
  
4. อาชีพ 
  พนักงานบริษัทเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว   

 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
  น้อยกว่า 10,000    10,001–20,000   

 20,001–30,000    30,001–40,000   
 40,001–50,000    50,001 ขึน้ไป 

 
6. ท่านเคยเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล นํ้าตก ภูเขา หรือไม่ 
  ไม่เคย     นาน ๆ คร้ัง    

 บ่อยมาก 
 
7. ท่านเดินทางไปท่องเท่ียวกับใคร 
  คนเดียว     พ่อ–แม่ และครอบครัว  

 เพ่ือน     แฟน   
 สามี–ภรรยา     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................. 

 
8. ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งมีการวางแผนก่อนเดินทางหรือไม่  
  มีการวางแผนล่วงหน้าในการจองท่ีพัก หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
  ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า    
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9. แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพ่ือวางแผนในการท่องเท่ียวไทยทางธรรมชาติ 
 เพ่ือน      ครอบครัว   
 บริษัททัวร์     โฆษณาประชาสัมพันธ์  
 อินเทอร์เน็ต     ประสบการณ์ของตนเอง 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................... 
 

10. ท่านมักจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงใด 
 วันธรรมดา (จันทร์–ศุกร)์   วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์–อาทิตย์) 
 วันหยุดนักขัตฤกษ์/ เทศกาล   เม่ือใดก็ได้ที่อยากไป   
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................. 

 
11. พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด 

 รถโดยสาร     รถยนต์ส่วนตัว  
 รถเช่า     รถไฟ    
 เครื่องบิน     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................. 

 
12. ประเภทของท่ีพักในการท่องเท่ียว 

 บ้านพักส่วนตัว    โรงแรม   
 รีสอร์ท     บ้านญาติ/ บ้านเพ่ือน  
 โฮมสเตย์     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................. 
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ส่วนที่ 2  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  	ลงในช่องว่างท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งช้ีในการเลือกดังน้ี 

5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 

คําถาม: ท่านมีการรับรู้อย่างไร ต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ด้านการจดจํา (5) (4) (3) (2) (1) 
1) ท่านจดจําช่ือสถานท่ีท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติของไทยที่ท่านช่ืนชอบ 
    อย่างแม่นยํา 

     

2) ท่านจําได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทยมีวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์น่าศึกษาและน่า
จดจํา 

     

3) ท่านจําได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทยมีความงดงาม
และทรงคุณค่าแตกต่างจากทีอ่ื่น
ท่านเคยไปเที่ยวหรือได้ศึกษา 

    มาก่อน 

     

4) ท่านจําได้ถึงความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่ท่านสนใจ 

    ได้อย่างแม่นยํา 
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ด้านประสบการณ์ (5) (4) (3) (2) (1) 
1) ท่านได้รับความสนุกสนานมากท่ีได้

มีโอกาสมาท่องเที่ยวแหล่ง
ธรรมชาติของไทย 

     

2) ท่านได้รับความประทับใจกับ 
    การได้มาเท่ียวแหลง่ท่องเท่ียว 
    ทางธรรมชาติของไทย 

     

3) ท่านได้รับความสะดวกสบายใน 
    เรื่องของสถานที่พักซ่ึงมีหลากหลาย

ประเภท 

     

4) ท่านพอใจกบัราคาที่พักที่เหมาะสม      
5) ท่านได้รับความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินในขณะที่ท่องเที่ยว 
     

ด้านความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไทยมีทะเลท่ีสวยงามอยู่มากมายท่ี
ท่านสามารถสัมผัสได้ 

     

2) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไทยมีเกาะท่ีนักท่องเที่ยวสามารถ
ไปแวะชมหรือเข้าพักได้ 

     

3) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไทยมีภูเขามากมายที่มีความงาม
ทางธรรมชาติ 
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
4) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ 
    ไทยมีป่าไม้หลายแห่งที่ท่านสามารถ
    เข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติได้ 

     

5) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไทยมีนํ้าตกท่ีมีความสวยงามและ
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่น
นํ้าได้อย่างสนุกสนาน 

     

6) สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไทยมีแม่นํ้าหลายสายที่สามารถ
ล่องเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศน์ และ
ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสังคม
ริมน้ําได้ 

     

ด้านสภาพแวดล้อม (5) (4) (3) (2) (1) 
1) แหลง่ท่องเที่ยวมีสภาพอากาศท่ีดี 

ไม่มีมลพิษ 
     

2) แหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัย มีการจัดผู้ดูแลบริเวณ
แหลง่ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

     

3) แหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความสะอาด 
เช่น ไม่มี ขยะ ห้องนํ้าสะอาด  

    เป็นต้น 

     

4) แหลง่ท่องเที่ยวมีการจัดสถานที่  
    ให้เหมาะสมกับธรรมชาติโดยรอบ

อย่างเป็นระเบยีบสวยงาม 

     

 
 
 



124 
 

ส่วนที่ 3  ภาพลักษณ์คุณภาพบริการท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งช้ีในการเลือกดังน้ี 

5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 
คําถาม : ท่านรับรู้อย่างไร เกี่ยวกับภาพลักษณ์คุณภาพบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไทย 

ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ความเป็นมิตรไมตรี (5) (4) (3) (2) (1) 
1)  ท่านประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่ 
    ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการ 
    กับการบริการด้วยรอยย้ิม 

     

2) ท่านช่ืนชมบุคลากรท่ีประจําอยู่  
    ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการ

กับการใช้มารยาทที่สภุาพ 

     

3) ท่านประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่  
    ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการ 
    กับการพูดที่สุภาพของบุคลากร 
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ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ความเอาใจใสดู่แล (5) (4) (3) (2) (1) 
1) ท่านประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่  
    ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการ 
    กับการเอาใจใส่ดูแลท่ีจะสอบถาม 
    ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

     

2) ท่านประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่  
    ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการ

กับความเอาใจใส่ที่จะแก้ปัญหา
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

     

3) ท่านประทับใจบุคลากรท่ีประจําอยู่  
    ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการ 
    กับความเอาใจใส่ดูแลตลอดเวลา 
    ในระหว่างท่ีนักท่องเที่ยวกําลังใช้

บริการท่ีบุคลากรน้ันต้องรับผดิชอบ

     

การตอบสนองต่อลูกค้า (5) (4) (3) (2) (1) 
1) ท่านประทับใจกับบริการท่ีรวดเร็ว

ของบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ 
สถานท่ีต่าง ๆ 

     

2) ท่านประทับใจกับการให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลของบุคลากรที่
ประจําอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ ให้กับ
ท่านเมื่อท่านต้องการความ
ช่วยเหลือในระหว่างการท่องเที่ยว 

     

3) ท่านประทับใจกับคําแนะนําท่ีได้รับ
จากบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ สถานท่ี
ต่าง ๆ เช่น การหาสถานที่ การใช้
เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น 
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ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ความสามารถในการสัมผัสได้ (5) (4) (3) (2) (1) 
1) ท่านประทับใจกับบริการท่ีรวดเร็ว

ของบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ 
สถานท่ีต่าง ๆ  

     

2) ท่านประทับใจกับการให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลของบุคลากรที่
ประจําอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ ให้กับ
ท่านเมื่อท่านต้องการความ
ช่วยเหลือในระหว่างการท่องเที่ยว 

     

3) ท่านประทับใจกับคําแนะนําท่ีได้รับ
จากบุคลากรท่ีประจําอยู่ ณ 
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น การหาสถานที่ 
การใช้เส้นทางต่าง ๆ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 ค่านิยมในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งช้ีในการเลือกดังน้ี 

5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด   
4  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
2  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 

คําถาม   : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับค่านิยมในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 

ค่านิยมในการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ทางสังคม (5) (4) (3) (2) (1) 
1) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติทําให้

ท่านสามารถเข้าถึงสงัคมที่มีความ
เป็นธรรมชาติมากข้ึน 

     

2) ท่านท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ร่วมกันกับผู้อ่ืน 

     

3) ท่านท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือให้
ท่านได้รู้จักผู้คนท่ีหลากหลาย 

     

ส่วนบุคคล (5) (4) (3) (2) (1) 
1) ท่านท่องเท่ียวทางธรรมชาติเนื่องจาก
    มีความช่ืนชอบส่วนตัว 

     

2) ท่านท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือต้อง 
การพักผ่อนหย่อนใจจากความ
เหน่ือยล้าจากงานประจํา 

     

 
 
 



128 
 

ค่านิยมในการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ส่วนบุคคล (5) (4) (3) (2) (1) 
3) ท่านท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือได้มี

โอกาสพักผ่อนและอยู่ร่วมกับคนใน
ครอบครัว 

     

 
 
ส่วนที่ 5 ทัศนคติการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งช้ีในการเลือกดังน้ี 

5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด   
4  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
2  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 

คําถาม  : ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อการท่องเท่ียวไทยอย่างย่ังยืน 

 
 

ทัศนคติการท่องเที่ยวไทยอย่างย่ังยืน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
 (5) (4) (3) (2) (1) 
1) ท่านยังรู้สกึสนุกสนานที่จะท่องเที่ยว
    ทางธรรมชาติของไทยต่อไปเรื่อย ๆ 

     

2) ท่านภาคภมิูใจที่ได้ท่องเท่ียวทาง 
    ธรรมชาติของไทย 

     

3) ท่านเต็มใจที่จะแนะนําให้ทุกคน 
    หันมาเที่ยวทางธรรมชาติของไทย 
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** ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรณุาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
 
 

ทัศนคติการท่องเที่ยวไทยอย่างย่ังยืน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
 (5) (4) (3) (2) (1) 
4) เม่ือนึกถึงแผนการท่องเทีย่วในวันว่าง

จากการทํางาน ท่านจะนึกถงึการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในไทยก่อน
ท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

     

5) ท่านมีความคิดท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติ
เพ่ือให้ประเทศยังคงมีการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติที่มีความสวยงามของ
ธรรมชาติต่อไปในวันข้างหน้า 

     

6) ท่านจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือ
การท่องเท่ียว 

     

7) ท่านยินดีที่จะสนับสนุนให้ 
    การท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีความ 
    คงอยู่ต่อไปในประเทศไทย 
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