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 บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการเดินทางพักแรม ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) และเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or 
Chain Sampling) จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 400 คน 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ที่นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการเดินทางพักแรมในระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริการ มีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ใน
ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด 
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เรื่องท่านมีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และมีความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในอนาคตในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบอกต่อ เรื่องท่านจะแนะน าให้คน
รู้จักมาท่องเที่ยวที่นี่ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการเดินทางพักแรมมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความ
ความพึงพอใจ = .55 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความความพึงพอใจ = .57 
และความความพึงพอใจมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม = .31 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกำรเดินทำงพักแรม, ภำพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว, ควำมพึงพอใจ, ควำมตั้งใจเชิง
พฤติกรรม 
  
 



 

 

Jaikleaw, K.  M.B.A., March 2018, Graduate School Bangkok University.   
Trip Quality and Destination Image Factors Affecting Satisfaction and Behavioral 
Intention of Thai Tourists Travelling in Thailand (49 pp.) 
Advisor: Asst. Prof. Saranyapong Thiangtam, Ph.D. 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study trip quality, destination image 
towards satisfaction and behavioral intention of Thai tourists to travel in Thailand. 
This study applied the quantitative research. The structured questionnaire was used 
to collect data. Non-probability snow ball or chain sampling was applied to select 
sample group of 400 Thai tourists. Descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, and standard deviation were used. Confirmatory factor analysis: 
CFA and path analysis with statistical significance of .05 was utilized to test the 
hypotheses. 

Findings indicated that the sample group had an opinion level to trip quality 
at high level. The mean score of service part was the highest. The sample group had 
an opinion level to destination image at high level. The mean score of attraction part 
was the highest. The sample group had an opinion lever to satisfaction at the highest 
level. The mean score of you are happy for traveling in this time was the highest. 
And the behavioral intention was at high level. The mean score of word of mouth 
was the highest. 

Results of hypothesis testing shows that trip quality has a positive influence 
on satisfaction = .55.  Destination image has a positive influence on satisfaction = .57. 
And satisfaction has a positive influence on behavioral intention = .31. 

 
Keywords: Trip Quality, Destination Image, Satisfaction, Behavioral Intention 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและปัญหาของการวิจัย 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันกับธุรกิจ
หลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรง และธุรกิจที่เก่ียวข้องทางอ้อม รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง การผลิตของ
ที่ระลึก นวดและสปา ตลอดจนธุรกิจด้านความบันเทิงต่างๆ ธุรกิจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นกอบเป็นก า อีกทั้งยังสามารถน าประเทศไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคน
ในทอ้งถิ่น สังเกตเห็นได้จากการที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว และจัดตั้งองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือน าพาให้เศรษฐกจิของประเทศขยาย
ตัวอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข และ
ด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เป็นการต่อยอดให้มีนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอย่างไม่ขาดสาย  

ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยยุคโลกาภิวัฒน์มากขึ้น เนื่องจากรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนหันเข้ามาท างานในเมืองกรุงมากขึ้น ใช้ชีวิตแบบ
เร่งรีบมากขึ้น อีกทั้งยังต้องท างานบนความกดดัน เพ่ิมความเครียดให้กับตนเองและครอบครัว จึงท า
ให้ผู้คนมีความต้องการที่จะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดพิเศษ
ต่างๆ ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้คนเลือกท่ีจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดเป็นการช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียดจากการท างานประจ า การท่องเที่ยวจึงไดก้ลายเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของ
สังคมไทยในปัจจุบัน จึงท าให้รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการท่องเที่ยว โดยรณรงค์ให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ในต้นปี 2560 การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดตัวโครงการ “เที่ยวเมืองไทยเท่” เป็นโครงการที่ปลุกกระแส
ให้คนไทยเที่ยวไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเจนวาย (Gen Y) ชวนออกไปออกแบบความเท่ทั่ว
ไทย สร้างทัศนคติ และแนวคิดให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่า “เที่ยวเมืองไทย=เท่” (2560) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) ได้จัดท าการส ารวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยขึ้น เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศในรอบปีที่ผ่านมา โดยพบว่า ในรอบปี 2558 มีผู้เดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 65.2 (จากร้อยละ 64.9) ส าหรับกลุมผูที่เดินทางทองเที่ยวในรอบป 2558 พบวา ผู้ที่
เดินทางแบบการพักคางคืนอยางนอย 1 คืน รอยละ 49.2 สวนผทูี่เดินทางแบบไมพักคางคืนหรือ    
นักทัศนาจร ประมาณรอยละ 34.1 และผูที่เดินทางท้ัง 2 ลักษณะคือ ทั้งพักและไมพักคางคืน รอยละ 
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16.7 เมื่อพิจารณาภาคท่ีประชากรเดินทางไปทองเที่ยวในรอบป พบวา ประชากรเดินทางไปทองเที่ยว
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก- เฉียงเหนือมากที่สุด รอยละ 30.9 รองลงมาเปนภาคกลาง รอยละ 28.9 และ
ภาคเหนือ ร้อยละ 25.4 สวนพาหนะที่ใชในการเดินทาง ผูเดินทางทองเที่ยวนิยมเดินทางดวยรถยนต์
ส่วนตัว รอยละ 67.0 รองลงมารถโดยสาร รถตู รอยละ 15.9 รถเชาตาง ๆ เชน รถตูรถบัส รอยละ 
13.5 รถไฟ เครื่องบิน และ   อ่ืน ๆ รอยละ 3.6 ส าหรับคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวตอครั้ง     
ตอคนของผูที่เดินทางทองเที่ยว พบวา อยทูีป่ระมาณ 2,798 บาทตอคน หากเปนการเดินทางแบบ  
ไมพักคางคืน 1,317 บาทตอคน แบบพักคางคืน 3,780 บาทตอคน หากพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย 
พบวา คนกรุงเทพมหานครใชเงินในการเดินทางทองเที่ยวเฉลี่ยตอคนสูงสุดคือ 3,984 บาทตอคน 
รองลงมาภาคใต 3,356 บาทตอคน ภาคตะวันออก 3,061 บาทตอคน ภาคกลาง 2,458 บาทตอคน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,404 บาทตอคนและต่ าสุดคือ ภาคเหนือ 2,151 บาทตอคน  

จากสถิติเบื้องต้นท าให้เห็นได้ว่า คนไทยเริ่มตื่นตัวในการออกมาเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น 
การท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ส่วนตัว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่บางครั้งบาง
สถานทีย่ังคงมีปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักเดินทาง 
รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และการให้บริการยังคงไม่ทั่วถึงทุกสถานที่ ทั้งนี้รัฐบาลและ
เอกชนก็ต้องสนับสนุนและช่วยกันปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
(Trip Quality) ให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ในการเดินทางท่องเที่ยวให้มากที่สุด และจะ
ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว (Behavioral Intention) 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง How destination image and evaluative factors affect 
behavioral intentions? คุณภาพการเดินทางพักแรม คือ การประเมินผลของนักท่องเที่ยวตามแบบ
มาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทาง โดยคุณภาพการเดินทางพักแรมจะส่งผล
ทางอ้อมต่อความพึงพอใจผ่านการรับรู้คุณค่า และจึงจะส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต 
(คุณภาพการเดินทาง-->การรับรู้คุณค่า-->ความพึงพอใจ-->ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม) (Chen & Tsai, 
2007)  

ในธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น “ภาพลักษณข์องแหล่งท่องเที่ยว” (Destination Image) นับว่ามี
บทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวมักจะศึกษาและหา
ข้อมูลภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจจากโซเซียลมีเดีย ซึ่งยุคปัจจุบันก็ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
เหล่านี้ หากพบว่าแหล่งท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ในด้านบวก ก็จะง่ายต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว แต่ถ้า
หากพบว่าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ค่อยดี ก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจะรวมถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจด้าน



3 

 

ประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวยังค านึงถึงประโยชน์กับต้นทุนด้าน
เวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อความ
พึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่จะเดินทางท่องเที่ยวซ้ าในอนาคตของนักท่องเที่ยว ดังเช่น
งานวิจัยของ Chi & Qu (2008)  เรื่อง Examining the structural relationships of destination 
image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach พบว่า 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ า 

จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าคุณภาพการเดินทางและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมี
ความส าคัญกับอุตสากรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา 
ปัจจัยคุณภาพการเดินทางพักแรมและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว และรักษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดรายได้
กับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้มีความยั่งยืน
ตลอดไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพการเดินทางพักแรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 1.3.1 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไป
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
เพ่ือการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม 
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 1.3.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถน าผลที่ได้จาการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน 
 1.3.3 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูล
พ้ืนฐานและผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยุทยธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการเดินทางพักแรม 

ความหมายของคุณภาพการเดินทางพักแรม 
 Chen & Tsai (2007) อธิบายว่า คุณภาพการเดินทางพักแรม คือ การประเมินผลของ
นักท่องเที่ยวตามแบบมาตรฐานการให้บริการที่เก่ียวกับประสบการณ์การเดินทาง ซึ่งการประเมินผล
ของนักท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์จริงที่ได้เจอ  
 Backman & Veldkamp (1995 อ้างใน Chen & Tsai, 2007, p. 1) กล่าวว่า การรับรู้
คุณภาพการเดินทางเกิดขึ้นขณะที่เดินทางท่องเที่ยว และจะเกิดการประเมินผลหลังจากได้ท่องเที่ยว
แล้ว   
 Perera & Vlosky (2013) กล่าวว่า ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไม่มีขีดจ ากัด ซึ่ง
ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวทั้งหมดจะผ่านกระบวนการต่างๆ คือ ก่อนการเดินทาง ระหว่าง
เดินทาง และหลังการเดินทาง 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางพักแรม 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางพักแรมของนักท่องเที่ยว คือ  
 1. ด้านสินค้าและบริการ คือ สินค้ามีความหลากหลาย สินค้ามีความเหมาะสมกับสถานที่ 
สินค้ามีคุณภาพ รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มมีความหลากหลาย สะอาด และปลอดภัย และการ
บริการของพนักงานให้บริการมีความเหมาะสมและเต็มใจบริการเสมอ 
 2. ด้านราคา คือ ราคาท่ีพัก อาหาร ค่ากิจกรรม และของที่ระลึกมีความเหมาะสมกับสถานที่  
 3. ด้านสถานที่ คือ มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในที่พัก และมีสถานที่
ส าหรับจอดรถอย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องมีความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่นั้น 
 4. ด้านกิจกรรม คือ กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสถานที่ มีการให้บริการ
ด้านกิจกรรมอย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (วรลักษณ์ บริบูรณ์ยั่งยืน, 2560) 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาและการก าหนดศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยยว ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีการด ารงชีวิต รวมถึง
ความส าคัญทางลัทธิและศาสนา 
 2. ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ ลักษณะการเดินทาง สภาพของถนนในการเดินทาง 
ระยะเวลาในการเดินทางจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
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 3. สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ 
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย 
 4. สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ ระบบนิเวศ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม
อ่ืนๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว 
 5. ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่ ข้อจ ากัดด้านการบริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ และปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 6. ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่
นักท่องเที่ยว (ทิพย์นรา คุณเกษม, 2560) 
 จากการศึกษาคุณภาพการเดินทางพักแรม (Trip Quality)  สรุปได้ว่า คุณภาพการเดินทาง
พักแรม หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ที่ได้สัมผัสกับสถานที่จริง 
บรรยากาศจริง และสามารถประเมินผลจากการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งได้ว่าการเดินทางในแต่ละครั้งมี
คุณภาพมากน้อยแค่ไหน มีผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตอย่างไร ผู้วิจัย
จึงน าตัวแปรคุณภาพการเดินทางพักแรมมาเป็นตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิด เพ่ือน าไปสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาคุณภาพการเดินทางพักแรมส่งผลต่อความพึงพอใจและตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
อนาคตของนักท่องเที่ยว 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 

ความหมายของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 
Baloglu & McCleary (1999 อ้างใน Moon, Kim, Ko, Connaughton & Lee, 2011,   

p. 290) อธิบายว่า ภาพลักษณ์ปลายทางหรือภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว คือ ภาพปลายทางท่ีเกิด
ขึ้นมาจากการประมาณการณ์หรือความเข้าใจของแต่ละบุคคล แต่ละภูมิภาค  

Chen & Tsai (2007) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คือ ภาพปลายทางที่แสดงถึง
ความรู้ ความเชื่อ ความรู้สึก และการรับรู้ในทัศนคติของแต่ละบุคคล ซึ่งภาพปลายทางมีบทบาท
ส าคัญต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 2 ประการ ดังนี้ 

1. มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
2. เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมหลังจากตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว นั่นคือ การมีส่วนร่วม 

(ประสบการณ์จริงต่อสถานที่ท่องเที่ยว) การประเมิน (ความพึงพอใจ) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
อนาคต (ความตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวซ้ าและยินดีที่จะบอกต่อ) 

Chon (1990) อธิบายว่า ภาพลักษณ์เป็นการรวมความหมายของสิ่งที่ได้รับรู้ ได้สัมผัส โดย
ผ่านการบอกเล่า หรือความทรงจ าของตนเองที่เก่ียวกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งภาพลักษณ์คือผลที่เกิดจาก
ความเชื่อส่วนบุคคล ความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง และความประทับใจต่อสิ่งเหล่านั้น ในส่วน
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ของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว คือ ภาพปลายทางที่เกิดจากการรวมของความเชื่อ ความคิด 
ความรู้สึก ความคาดหวัง และความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 
Baloglu & McCleary (1999 อ้างใน Moon, Kim, Ko, Connaughton & Lee, 2011,   

p. 290) แบ่งภาพลักษณ์ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) เป็นการรับรู้ที่เกิดจากการเห็นหรือการ

ได้ยินจากสื่อต่างๆ ทั้งการรับรู้ที่ตนเองได้เห็นหรือได้พบเจอจากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ซึ่งภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้เป็นภาพลักษณ์ท่ีท าให้เกิดความเชื่อ (Beliefs) หรือความรู้ 
(Knowledge) เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและ
ประเพณีในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งความเชื่อหรือความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากสื่อต่างๆ 
จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความสนในที่จะมา
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วยตนเอง  

2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็นภาพลักษณ์ที่เกิด
จากการประเมินหลังจากท่ีนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้ยิน ท าให้นักท่องเที่ยวมีทัศนติหรือความรู้สึกท่ีดี
หรือไม่ดีต่อสถานที่นั้นๆ 

3. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall Image) เป็นภาพลักษณ์ที่รวมกันทั้ง 
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) และภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ 
(Affective Image) ซึ่งภาพรวมสะท้อนถึงความรู้สึก ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์
โดยรวมต่อสถานที่นั้นๆ กล่าวคือ ภาพลักษณ์โดยรวมตามคุณลักษณะต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
ลักษณะภูมิประเทศ อากาศ ทิวทัศน์ วัฒนธรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็น
ต้น ซึ่งความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อคุณลักษณะต่างๆ ของนักท่องเที่ยวนั้น จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดหรือประเทศนั้นๆ 

Dickman (1999 อ้างใน Morachat, 2003, p. 42) ระบุว่า ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยประกอบด้วย 5A คือ  

1. สิ่งดึงดูด (Attractions) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1.1 สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural Attractions) 
1.2 สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น 

ซึ่งเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 
2. การเข้าถึง (Accessibility) การเข้าถึง หรือ การคมนาคม หมายถึง สภาพการคมนาคมที่

จะสามารถน านักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ซ่ึงการ
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คมนาคมขนส่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ เที่ยวบิน การตรวจคนเข้าเมือง รถ
โดยสารสาธารณะ สภาพถนนหนทาง เป็นต้น 

3. ที่พัก (Accommodation) นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากท่ีสุด ดังนั้น 
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ควรมีจ านวนที่พักท่ีเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว อีกท้ังต้องมีราคา ประเภทห้องที่
หลากหลาย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของตน ส่วนท าเลที่ตั้งของที่พัก 
ไม่ควรห่างจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากที่พักมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ง่ายและปลอดภัย  

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) คือ สิ่งที่จะต้องมีในขั้นพ้ืนฐานเพ่ือบริการแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหารและเครื่องดี่ม ร้านขายของที่ระลึก สถานเริงรมย์ สถานบริการต่างๆ 
ระบบสาธารณูปโภค ตู้เอทีเอ็ม สถานรักษาพยาบาล สถานีต ารวจ รวมถึงระบบรักษาความปลอกภัย
ต่างๆ  

5. กิจกรรมต่างๆ (Activities) นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม เลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากกิจกรรมที่จะ
ได้ท าในขณะที่ท่องเที่ยวที่นั่น เช่น กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมดูนก กิจกรรมส่งสัตว์ กิจกรรมแสง สีเสียง 
เป็นต้น   

สถานที่ท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบเหล่านี้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่จ าเป็นต้องมีคุณภาพเท่าเทียม
กันทั้งหมด อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละปลายทาง  

Pearce (1988 อ้างใน Morachat, 2003, p. 42) อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากจะมีองค์ประกอบ 5A แล้วยังต้องเพ่ิมในเรื่องของการขนส่ง (Transportation) และ 
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นตัววัดภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ดี 

จากการศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Image) สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์เป็น
กระบวนการทางความคิด ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อและความประทับใจที่เกิดจากการรวม
ความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการรับรู้และมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจ สิ่งนั้นจะเชื่อมโยงอยู่
ภายในใจ สร้างการจดจ าและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลที่ลบเลือนไปได้ยาก ในการวิจัยครั้งนี้จะ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คือ ความคิด 
ความรู้สึก และความเชื่อของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มีผลต่อความพึงพอใจและความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมาเป็น
ตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิด เพ่ือน าไปสร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ส่งผลต่อความพึงพอใจและตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว 
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2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ 

 Wicks & Roethelin (2009 อ้างใน Lu, Berchoux, Michael & Chen, 2015, p. 179)  
ความพึงพอใจ หมายถึง การจัดหาสินค้าหรือบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจต่อองค์กรหรือสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจะมองผ่านมิติด้าน
สภาพแวดล้อมและด้านการให้บริการแก่ลูกค้า แต่ในส่วนของลูกค้าจะมองเห็นมิติด้านประสบการณ์
และด้านการรับรู้คุณค่า 
 Chen & Tsai (2007) ระบุว่า ความพึงพอใจโดยรวม คือ ความพึงพอใจจากความรู้สึกของ
นักท่องเที่ยวที่เกิดจากประสบการณ์ในการเดินทาง ซึ่งความพึงพอใจจะเชื่อมโยงมาจากความคาดหวัง
และความต้องการของนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวพบเจอประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยว 
และเกินความความคาดหวัง จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น 
ในทางตรงกันข้าม หากนักท่องเที่ยวเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการเดินทาง ก็จะเกิดความไม่พึง
พอใจกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น 

Oliver (1980 อ้างใน Lu, Berchoux, Michael & Chen, 2015, p. 171) อธิบายว่า ความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกเบี้องต้นและการรับรู้บางครั้งอาจจะแตกต่างออกไปจากความรู้สึกเดิม ซึ่งความ
พึงพอใจเกิดจากโมเดลของความคาดหวังของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีความคาดหวังก่อนการ
เดินทางท่องเที่ยว และหลังจากได้เดินทางท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเปรียบเทียบประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวจริงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ก่อนเดินทางท่องเที่ยว 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Oliver (1999) อธิบายว่า ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการตอบสนองที่ตรงต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว จากการตัดสินว่าสินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้หรือไม่ ซึ่งการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการ และยิ่งหากนักท่องเที่ยวได้รับการตอบสนองที่มากกว่าความคาดหวัง 
จะยิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในทางบวกของนักท่องเที่ยว 

Sheth, Mittal & Newman (1999) อธิบายถึงแนวคิดของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นจะข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งความพึง
พอใจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การเปรียบเทียบความสามารถของสินค้าหรือบริการกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้เสมอไป 
นั่นคือ ถ้านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการ ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจในต่อสินค้าหรือบริการนั้น แต่หากไม่มีความคาดหวังไว้ก่อนการซื้อเลย จะท าให้ความพึง
พอใจไม่เกิดข้ึน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ   
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกของ

นักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คือ (ปวีณา ทวีวงศ
โอฬาร, 2552) 

1. สถานที่ให้บริการ นักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจต่อสถานที่บริการเมื่อรู้สึกว่าได้รับ
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ รวมทั้งการกระจายสถานที่ให้บริการอย่างทั่วถึง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแกน่ักท่องเที่ยว 

2. การแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกิดข้ึนจาก การได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือการบอกกล่าวจากบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ
ความเชื่อที่ตนมี ก็จะมีความรู้สึกในทางบวกกับการบริการดังกล่าว สิ่งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวต้องการมาใช้บริการ 

3. ผู้ให้บริการ สิ่งที่ผู้ให้บริการต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกคือ การตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจทั้งต่อองค์กร และต่อ
สถานที่นั้นๆ 

4. สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของการบริการ นักท่องเที่ยวมักชื่นชมสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท่องเที่ยว บ้างก็จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
บริการจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  

5. กระบวนการบริการ เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ไม่จะ
เป็นวิธีการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ก็ล้วนแต่จะส่งผลให้กระบวนการบริการมีความคล่องตัว
และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีและมีคุณภาพ  

จากการศึกษาความพึงพอใจ (Satisfaction) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีดี หรือ
ทัศนคติที่ดีของแต่ละบุคคล มักจะเกิดจากการได้รับการตอบสนองตรงต่อความต้องการของตน ก็จะ
เกิดความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้นหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้น หากได้รับการตอบสนองที่ไม่ตรงต่อ
ความต้องการของตน ก็จะเกิดความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งนั้นหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ซึ่งหาก
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว ก็จะท าให้เกิดความตั้งใจที่จะกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ า หรือบอกต่อได้ ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรความพึงพอใจมาเป็นตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดเพ่ือ
น าไปสร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว 
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2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
ความหมายของความความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

 Oliver (1999 อ้างใน Cong, 2016, p. 52) กล่าวว่า ความตั้งใจได้ถูกก าหนดเป็นล าดับขั้น 
เริ่มจากความรู้ความเข้าใจ (การรับรู้คุณภาพ) ส่งผ่านความพึงพอใจ (Satisfaction) และองค์ประกอบ
ของความรู้ความเข้าใจ (ความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นที่จะบริโภค) เหล่านี้จะส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม ที่เรียกว่า “การแสดงออกต่อความภักดี”  
 Bosque & Martin (2008) กล่าวว่า ความหมายของความตั้งใจซื้อซ้ ามีสองแบบ คือ ความ
เต็มใจที่จะกลับมาซื้อซ้ า และความยินดีที่จะบอกต่อ ในส่วนของความเต็มใจที่จะกลับมาซื้อซ้ ามีความ
เป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะกลับมาซื้อซ้ าอีก และส่วนความยินดีที่จะบอกต่อ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความตั้งใจ
ของแต่บุคคลที่จะกลับมาซื้อซ้ า แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของผู้บริโภค 
 Chen & Tsai (2007) อธิบายว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คือ การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับความชอบที่จะไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้นอีกครั้งหรือความตั้งที่จะแนะน าแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ให้แก่ผู้อื่น 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจ 
 Engel (1995 อ้างใน พรชนก พลาบูลย์, 2560, หน้า 22) การที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
เกิดความตั้งใจนั้น จะต้องท าความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆ ที่จะใช้ก าหนดความตั้งใจของนักท่องเที่ยว 
นั้นคือ 
 1. ปัจจัยที่มาจากตัวบุคคล ได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่
สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร 
หรือความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น  
 2. ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นปัจจัย เป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้และน ามาใช้ในการวางแผน
ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งต้อง
ท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของตัวกระตุ้นเพ่ือที่จะน ามาใช้ในการกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องพิจารณาในด้านจุดยืนของสินค้าหรือบริการ ความแปลกใหม่ เป็นต้น  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
Weaver & Lawton (2002 อ้างใน จิรายุทธ์ สนดา, 2559, หน้า 18) อธิบายว่า การกลับมา

ท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวใน
ครั้งก่อน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวได้ 4 แบบ คือ 

1. Latent คือ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวมาก แต่ไม่
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีก เพราะแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเพียงการบันทึกประสบการณ์การเดินทาง
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ท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตและไม่สามารถจะกลับไปท่ีนั่นได้อีก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีราคา
แพง 

2. High คือ นักท่องเที่ยวมีความภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในระดับสูง และเดินทางกลับไป
ท่องเที่ยวซ้ าเสมอ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะท าหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้เป็นอย่างดี 
โดยวิธีการบอกต่อเกี่ยวกับความประทับใจจากการเดินทางท่องเที่ยวที่นั่น 

3. Low คือ นักท่องเที่ยวที่ไม่มีความภักดีหรือมีความภักดีในระดับต่ า ซึ่งนักท่องเที่ยว
ประเภทนี้จะเกิดจากความไม่พอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานที่ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ไม่คิดจะกลับไปท่องเที่ยวซ้ า  

4. Spurious คือ นักท่องเที่ยวที่กลับไปท่องเที่ยวซ้ าด้วยเหตุผลอื่น ที่ไม่ได้เกิดจากความพึง
พอใจหรือความภักดีของตน อาจเป็นเพราะความต้องการของคนในครอบครัว ที่เกิดจากการชื่นชอบ
สถานที่ท่องเที่ยว ท าให้จ าเป็นต้องเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ า อย่างไรก็ตาม หากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลด
จ านวนลงไป ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นขาดความนิยม เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็น
เพียงกลุ่มที่มาท่องเที่ยวเพราะความจ าเป็น ไม่ใช่ความชอบหรือความภักดีที่แท้จริง 

Lennon, Weber & Henson (2001) กล่าวว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Intention) ของนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่จะสะท้อนการท านายพฤติกรรมการใช้บริการในอนาคต ซึ่ง
สามารถประเมินได้จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ  

1. ประเมินจากแหล่งข้อมูลภายใน (Internal Sources of Information) ได้แก่ 
ประสบการณ์ของตนเอง หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการ
บอกเล่าปากต่อปาก (Word of Mouth) 

2. ประเมินจากแหล่งข้อมูลภายนอก (External Sources of Information) ได้แก่ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่างๆ ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลแล้วจะเกิดความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะซื้อบริการหรือใช้บริการอีกหรือไม่ โดยพฤติกรรมความตั้งใจ
ทางบวกจะเกิดข้ึนได้จากตัวกระตุ้นหรือแรงส่งที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา รณรงค์ หรือ
การสนับสนุน 

Oliver (1997 อ้างใน ณิชารีย์ จันทร์อินทร์, 2558, หน้า 15) อธิบายว่า ความตั้งใจเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งบุคคล
อ่ืนสามารถสังเกตได้จากการกระท าและสัมผัสได้ถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. เป้าหมาย ในการเดินทางแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวจะมีเป้าหมายในการเดินทางอยู่ในใจ 
อาจจะได้ข้อมูลจากการโฆษณา จากคนใกล้ชิด หรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่สามารถท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว 
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2. ความพร้อม นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทาง ต้องมีวุฒิ
ภาวะ ต้องมีความสามารถในการท ากิจกรรมที่ตั้งใจไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน  

3. สถานการณ์ คือ โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเดินทาง ไม่มีอุปสรรคในการเดินทาง
ท่องเที่ยว เช่น ควรไปทะเลในช่วงที่ไม่มีฝน คลื่นลมสงบ 

4. การตอบสนอง คือ การตัดสินใจท ากิจกรรมที่ตนเองตั้งใจไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง เช่น การตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดสิ้นปี การวางแผนการเดินทาง หรือ
การจองกิจกรรมการท่องเที่ยวล่วงหน้า 
 จากการศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) สรุปได้ว่า ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม หมายถึง การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความชอบที่จะไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้น
อีกครั้งหรือความตั้งใจที่จะแนะน าแหล่งท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผู้อื่น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมมาเป็นตัวแปรตามในกรอบแนวคิดเพ่ือน าไปสร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาคุณภาพการ
เดินทางพักแรม ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Perera & Vlosky (2013) ศึกษาวิจัยเรื่อง How Previous Visits Shape Trip Quality, 
Perceived Value, Satisfaction, and Future Behavioral Intentions: The Case of Forest-
Based Ecotourism in Sri Lanka โดยเลือกใช้ประชากรที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักแรกใน 4 สถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศศรีลังกา ได้แก่  Sinharaja Forest Reserve, Horton Plains National Park, 
Yala National Park และ Minneriya National Park เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
จ านวน 1,360 ชุด แยกเป็น 340 ชุดต่อสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการเดินทางไม่ได้ส่งผล
ทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต แต่ส่งผลทางอ้อมผ่าน 2 รูปแบบ คือ คุณภาพการ
เดินทาง-การรับรู้-ความพึงพอใจ-ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต และ คุณภาพการเดินทาง-ความ
พึงพอใจ-ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต 
 Chen & Tsai (2007) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง How destination image and evaluative 
factors affect behavioral intentions? ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวในเขตเค่งติ้น 
(Kengtin) ประเทศใต้หวัน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 500 ชุด แต่แบบสอบถามท่ีได้กลับมาและ
สามารถใช้ได้เพียง 393 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว แต่จะส่งผลทางอ้อมโดยผ่านรูปแบบ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว-คุณภาพการ
เดินทาง-การรับรู้-ความพึงพอใจ-ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต  
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Quintal & Polczynski (2010) วิจัยเรื่อง Factors influencing tourists’ revisit 
intentions เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามจ านวน 378 ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ที่เคยเดินทางมาเยี่ยมชม WA’s South-west region จ านวน 
228 คน และ ผู้ที่ไม่เคยเดินทางมาเยี่ยมชมจ านวน 150 คน การวิจัยวัดเกี่ยวกับการรับรู้สิ่งที่น่าดึงดูด 
การรับรู้ถึงคุณภาพ  การรับรู้ถึงความเสี่ยง และการรับรู้ถึงคุณค่า ที่ส่งผ่านตัวแปรกลางคือ ความพึง
พอใจและส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า สรุปผลการวิจัย คือ การรับรู้สิ่งที่น่าดึงดูดส่งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า และส่งผลโดยอ้อมผ่านตัวแปรกลาง คือ ความพึงพอใจ 
เหมือนกับการรับรู้คุณค่า ส่วนการรับรู้ถึงคุณภาพและการรับรู้ถึงความเสี่ยง ไม่ส่งผลทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อความพึงพอใจและความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 

Altunel & Erkut (2015) ท าการวิจัยเรื่อง Cultural tourism in Istanbul: The 
mediation effect of tourist experience and satisfaction on the relationship between 
involvement and recommendation intention ประชากรในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวใน
ประเทศอิสตันบูล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวส่งผลต่อความตั้งใจที่จะแนะน าบุคคลอ่ืนมาท่องเที่ยว 
 
2.6 สมมุติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: คุณภาพการเดินทางพักแรมส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
สมมติฐานที่ 3: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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2.7 กรอบแนวความคิด 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวความคิด 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยคุณภาพการเดินทางพักแรมและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ  
มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 การออกแบบงานวิจัย 
 การวิจัยในเรื่องนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการ
ส ารวจความคิดเห็น และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการวิจัย 
 
3.2 ประชากร และการเลือกตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
จ านวน 28,954,590 คน อ้างอิงจากปี 2559 (สถิตินักท่องเที่ยว, 2557) ซ่ึงประกอบ ด้วย 6 ภาคของ
ประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันตก  

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain Sampling) เป็นการ
เลือกตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยตัวอย่างแรกจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเลือกตัวอย่างถัดไป 
และมีการแนะน าต่อไปจนกระทั่งได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน ซึ่งจ านวนนนี้ได้จากการใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อนในระดับ 
±5 ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
3.3 เครื่องมือส าหรับการวิจัย 

3.3.1 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมีการด าเนินการ 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้   

3.3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตของนักนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ ส าหรับสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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3.3.1.2 สร้างแบบสอบถามให้สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีข้อมูล
ต่อไปนี้ คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการเดินทางพักแรม 3) ข้อมูล
เกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 4) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ 5) ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตของนักนักท่องเที่ยวชาวไทย 

3.3.1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง แล้ว
น าไปทดลองเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นและ
ความสัมพันธ์ของแบบสอบถาม โดยวัดค่าท่ีระดับไม่ต่ ากว่า 0.70 เพื่อความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลต่อ
ได้ 

3.3.1.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการวัดความเชื่อมั่น (Reliability) ในระดับท่ีไม่ต่ า
กว่า0.70 ไปท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามและพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1.5 ท าการแจกแบบสอบถามโดยเลือกตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่อง ซึ่ง
ตัวอย่างแรกจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเลือกตัวอย่างถัดไป และมีการแนะน าต่อไปจนกระทั่งได้
ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ชุด 

3.3.2 ส่วนประกอบของแบบสอบถาม ได้แบ่งค าถามเป็น 51 ข้อ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ มี
จ านวน 4 ข้อ โดยเพศและอาชีพ ใช้ระดับการวัดแบบ นามบัญญัติ (Nominal Scale) ส่วนอายุและ
รายได้ ใช้ระดับการวัดแบบ เรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
 ในส่วนที่ 2-5 ข้อค าถามเป็นลักษณะของแบบสอบถามมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็นจากมากที่สุด (5) ไป
จนถึงน้อยท่ีสุด (1) ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระคือ คุณภาพการเดินทางพักแรม จ านวนรวม 19 ข้อ 
แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการขนส่ง 4 ข้อ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5 ข้อ ด้านค่าใช้จ่าย 4 ข้อ ด้าน
การบริการ 3 ข้อ และด้านสารสนเทศ 3 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระคือ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว จ านวนรวม 18 ข้อ 
แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 ข้อ ด้านสิ่งดึงดูดใจ 5 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อม 4 ข้อ 
และด้านกิจกรรม 4 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับตัวแปรขั้นกลางคือ ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว จ านวน 5 ข้อ  
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ส่วนที่ 5  ค าถามเก่ียวกับตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวนรวม 9 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการบอกต่อ 5 ข้อ และด้านการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 4 ข้อ  
 
3.4 ความเชื่อม่ัน และความตรงของเนื้อหา 
 3.4.1 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) ในการวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอแบบสอบถามต่อ                   
ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, ดร.ชาคริต พิชญางกูร และ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละตัวแปร (Content Validity)  

3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ท าการทดลองแจกแบบสอบถามจ านวน 
30 ชุดกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับประชากรที่ก าหนดในการท าวิจัย แล้วค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1: แสดงค่าความเชื่อมั่นจากการทดลองแจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 
 

          (ตารางมีต่อ) 
 
 

ตัวแปร ค่าความเชื่อม่ัน (n=30) 

คุณภาพการเดินทางพักแรม  

  -ด้านการขนส่ง 0.772 

  -ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 0.766 

  -ด้านค่าใช้จ่าย 0.849 

  -ด้านการบริการ 0.871 

  -ด้านสารสนเทศ 0.915 

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว  

  -ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0.823 

  -ด้านสิ่งดึงดูดใจ 0.896 

  -ด้านสภาพแวดล้อม 0.799 

  -ด้านกิจกรรม 0.896 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงค่าความเชื่อม่ันจากการทดลองแจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 
 

 
ค่าความเชื่อมั่นจากผลค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ที่ได้ทดลองแจกนั้นมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นพร้อมที่จะใช้เก็บข้อมูลเพ่ือ
การท าวิจัยได้ (Robinson, Shaver & Wrightsman, 1991) 

 
3.5 สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้จะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการแปรผล 
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ คือ  

3.5.1.1 ตัวแปรด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
และรายได้ ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และ แบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ เป็นเพียงการบรรยายคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น 
สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

3.5.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ประกอบด้วย คุณภาพการเดินทางพักแรม 
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต
ของนักท่องเที่ยว เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือแปรผลข้อมูล ดังนี้ 

ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น (Interval Scale) คือ 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด   =   5-1 =  0.8 
             จ านวนระดับ     5 
         

ตัวแปร ค่าความเชื่อม่ัน (n=30) 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 0.955 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต  

  -การบอกต่อ 0.960 

  -การกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 0.873 
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ค่าเฉลี่ย   4.20 – 5.00 คะแนน  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
          ค่าเฉลี่ย   3.40 – 4.19 คะแนน  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
          ค่าเฉลี่ย   2.60 – 3.39 คะแนน  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย   1.80 – 2.59 คะแนน  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
          ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.79 คะแนน  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 

3.5.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 สรุปผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

ในส่วนของข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

 
ตารางที่ 4.1: แสดงจ านวนหรือความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ตามเพศ อายุ 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
 

  1.1 ชาย 126 31.5 

  1.2 หญิง 274 68.5 

รวม 400 100.0 

2. อายุ 
 

  
  2.1 15-24 ปี 55 13.8 

  2.2 25-34 ปี 157 39.3 

  2.3 35-44 ปี 85 21.3 

  2.4 45-55ปี 58 14.5 

  2.5 55 ปีขึ้นไป 45 11.3 

รวม 400 100.0 

3. อาชีพ     

  3.1 นักเรียน/นักศึกษา 39 9.8 

  3.2 พนักงานบริษัทเอกชน 245 61.3 

  3.3 เจ้าของกิจการ 40 10.0 

  3.4 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 48 12.0 

 (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงจ านวนหรือความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ตามเพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

  3.5 ค้าขาย 14 3.5 

  3.6 รับจ้างทั่วไป 7 1.8 

  3.7 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................... 7 1.8 

รวม  400 100.0 

4. รายได ้     

  4.1 ต่ ากว่า 15,000 บาท 55 13.8 

  4.2 15,000 - 25,000 บาท 73 18.3 

  4.3 25,001 - 35,000 บาท 98 24.5 

  4.4 35,001 - 45,000 บาท 132 33.0 

  4.5  45,001 บาทข้ึนไป 42 10.5 

รวม 400 100.0 

 
จากการศึกษาข้อมูลตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 อายุ 25-34 ปี จ านวน 157 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
และมีรายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33  

 
4.2 ผลการศึกษาด้านตัวแปร 

ในส่วนของข้อมูลตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ประกอบด้วย คุณภาพการเดินทางพักแรม 
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ใช้สถิติ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นคุณภาพ
การเดินทางพักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในภาพรวมของแต่ละด้าน  

 

คุณภาพการเดินทางพักแรม Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการขนส่ง 3.63 0.71 มาก 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.81 0.64 มาก 

3. ด้านค่าใช้จ่าย 3.92 0.72 มาก 

4. ด้านการบริการ 4.21 0.67 มากที่สุด 

5 ด้านสารสนเทศ 4.13 0.72 มาก 

รวม 3.94 0.48 มาก 

 
จากตาราง 4.2 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการเดินทางพัก

แรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.94) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีระดับความคิดเห็นต่อด้านการบริการในระดับมากที่สุด (Mean = 4.21) 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นคุณภาพ

การเดินทางพักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละด้าน  
 

ด้านการขนส่ง Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. การเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นท าได้ง่ายและสะดวก 3.88 0.81 มาก 

2. การเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีระบบขนส่งที่ใช้งานง่าย 3.73 0.80 มาก 
3. การเดินทางขนส่งภายในจังหวัด/อ าเภอหรือในย่านสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นมีความสะดวก 

3.58 0.87 มาก 

4. สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีที่จอดรถที่สะดวกสบาย 3.33 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.71 มาก 

           (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น
คุณภาพการเดินทางพักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละด้าน  

   

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ย่านสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีร้านอาหารเพียงพอเหมาะสม
กับนักท่องเที่ยว 

4.19 0.75 มาก 

2. ย่านสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีโรงแรมที่พักเพียงพอ
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว 

4.22 0.81 มากที่สุด 

3. ข้อมูลการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมเพียงพอ 3.78 0.84 มาก 

4. ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ในย่านสถานที่ท่องเที่ยวจัดไว้
อย่างเหมาะสม 

3.55 0.93 มาก 

5. ร้านจ าหน่ายสินค้าจัดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม 3.33 1.05 ปากกลาง 

รวม 3.81 0.64 มาก 

ด้านค่าใช้จ่าย Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ราคาค่าที่พักเหมาะสมกับบริการที่จัดให้ 4.13 0.79 มาก 

2. ราคาค่ากิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ 4.03 0.88 มาก 

3. ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับสถานที่ 3.87 0.87 มาก 

4. ราคาสินค้าที่มีจ าหน่ายยุติธรรมส าหรับนักท่องเที่ยว 3.65 0.92 มาก 

รวม 3.92 0.72 มาก 

           (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น
คุณภาพการเดินทางพักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละด้าน  

 

ด้านการบริการ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.พนักงานในที่พักและร้านอาหารให้บริการดี 4.21 0.74 มากที่สุด 
2.ผู้ให้บริการที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความรู้ในการตอบ
ค าถาม 

4.24 0.74 มากที่สุด 

3.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้บริการอย่างเต็มใจ 4.16 0.76 มาก  

รวม 4.21 0.67 มากที่สุด 

ด้านสารสนเทศ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.ข้อมูลการท่องเที่ยวมีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน 

4.16 0.80 มาก 

2.ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้รับมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 4.12 0.80 มาก 
3.ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้รับมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

4.11 0.80 มาก 

รวม 4.13 0.72 มาก 

 
จากตาราง 4.3 แสดงผลการศึกษา ดังนี้  
คุณภาพการเดินทางพักแรมด้านการขนส่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (Mean = 3.63) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญมาก
ที่สุดในข้อ นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจกับการเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นท าได้ง่ายและ
สะดวก 

เมื่อพิจารณาคุณภาพการเดินทางพักแรมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.81) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญมากที่สุดในข้อ ย่านสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีโรงแรมที่พักเพียงพอ
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว  
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เมื่อพิจารณาคุณภาพการเดินทางพักแรมด้านค่าใช้จ่าย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.92) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยให้ความส าคัญมากท่ีสุดในข้อ ราคาค่าที่พักเหมาะสมกับบริการที่จัดให้  

เมื่อพิจารณาคุณภาพการเดินทางพักแรมด้านการบริการ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.21) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญมากที่สุดในข้อ ผู้ให้บริการที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความรู้ในการ
ตอบค าถาม  

เมื่อพิจารณาคุณภาพการเดินทางพักแรมด้านสารสนเทศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.13) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยให้ความส าคัญมากท่ีสุดในข้อ ข้อมูลการท่องเที่ยวมีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  

 
ตารางที่ 4.4: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของ

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมของแต่ละด้าน 
 

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.97 0.60 มาก 

2. ด้านสิ่งดึงดูดใจ 4.40 0.55 มากที่สุด 

3. ด้านสภาพแวดล้อม 4.23 0.57 มากที่สุด 

4. ด้านกิจกรรม 3.42 0.91 มาก 

รวม 4.00 0.50 มาก 

 
จากตาราง 4.4 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นต่อด้านด้านสิ่งดึงดูดใจในระดับมากที่สุด (Mean = 4.40) 
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ตารางที่ 4.5: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของ
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละด้าน  

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพดี (ถนน, สนามบิน, 
สาธารณูปโภค) 

4.09 0.75 มาก 

2. มีที่พักหลากหลายประเภทส าหรับนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง
สไตล์ 

4.31 0.75 มากที่สุด 

3. มีศูนย์บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว 3.74 0.81 มาก 

4. มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาด 3.77 0.86 มาก 

5. มีความปลอดภัย 3.96 0.83 มาก 

รวม 3.97 0.60 มาก 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ 4.49 0.63 มากทีสุ่ด 

2. มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 4.55 0.62 มากทีสุ่ด 

3. มีภูมิอากาศท่ีดี 4.52 0.60 มากทีสุ่ด 

4. มีวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลที่น่าสนใจ 4.24 0.71 มากทีสุ่ด 

5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ (พิพิธภัณฑ์, 
ศูนย์ศิลปะ) 

4.18 0.78 มาก 

รวม 4.40 0.55 มากที่สุด 

ด้านสภาพแวดล้อม Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 4.39 0.67 มากที่สุด 

2. มีแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.22 0.81 มากที่สุด 

           (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของ
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละด้าน  

 

ด้านสภาพแวดล้อม Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

3. คนในท้องถิ่นมีความเป็นมิตร 4.26 0.72 มากที่สุด 

4. มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน 4.05 0.83 มาก 

รวม 4.23 0.57 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรม Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าตื่นเต้น 3.49 1.01 มาก 

2. มีกิจกรรมการเดินป่า ปิกนิก หรือแคมป์ปิ้ง 3.38 1.08 ปานกลาง 

3. มีกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งที่หลากหลาย 3.33 1.00 ปานกลาง 

4. มีเทศกาลหรือประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจ 3.48 0.98 มาก 

รวม 3.42 0.91 มาก 

 
จากตาราง 4.5 แสดงผลการศึกษา ดังนี้ 
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐาน นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.97) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความส าคัญมากท่ีสุดในข้อ มีที่พักหลากหลายประเภทส าหรับนักท่องเที่ยวที่แตกต่างสไตล์ 

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.40) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญมากที่สุดในข้อ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.23) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญมากที่สุดในข้อ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวด้านกิจกรรม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับ
ความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.42) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยให้ความส าคัญมากท่ีสุดในข้อ มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าตื่นเต้น 
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ตารางที่ 4.6: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของความ
พึงพอใจในการท่องเที่ยว  

 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ท่านมีความพึงพอใจกับภาพรวมของการเดินทางท่องเที่ยว 4.37 0.67 มากที่สุด 
2. ท่านมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ 4.46 0.64 มากที่สุด 
3. ท่านมีความพอใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ 4.22 0.69 มากที่สุด 
4. ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา 4.23 0.71 มากที่สุด 
5. การตัดสินใจมาท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 4.25 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.58 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4.6 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.30) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ ท่านมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ 

 
 ตารางที่ 4.7: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตในภาพรวมของแต่ละด้าน  
 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การบอกต่อ 4.22 0.59 มากที่สุด 
2. การกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 3.72 0.72 มาก 

รวม 3.97 0.55 มาก  

 
จากตาราง 4.7 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในอนาคตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.97) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นต่อด้านการบอกต่อในระดับมากท่ีสุด (Mean = 
4.22) 
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ตารางที่ 4.8: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตในแต่ละด้าน  

 

การบอกต่อ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ท่านจะแนะน าให้คนใกล้ชิดมาท่องเที่ยวที่นี่ 4.31 0.67     มากที่สุด 

2. ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักมาท่องเที่ยวที่นี่ 4.34 0.67   มากที่สุด 

3. ท่านจะสื่อสารแนะน าที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน 4.15 0.69 มาก 
4. ท่านจะแนะน าคนที่ก าลังวางแผนท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว
ที่นี ่

4.16 0.70 มาก 

5. ท่านยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับจากที่นี่ให้คนอื่น
รับรู้ 

4.15 0.71 มาก 

รวม 4.22 0.59 มากที่สุด  

การกลับมาท่องเที่ยวซ้ า Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีแนวโน้มที่ท่านจะกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต (3-6 
เดือน) 

3.36 1.11 ปานกลาง 

2. มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดนี้อีก ใน
สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

3.89 0.79 มาก 

3. ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่นี่อีก 3.83 0.75 มาก 

4. ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่นี่อีกเพ่ือท ากิจกรรม
อ่ืนๆ 

3.81 0.75 มาก 

รวม 3.72 0.72 มาก 

 
จากตาราง 4.8 แสดงผลการศึกษา ดังนี้ 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมด้านการบอกต่อ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นโดยรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.22) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความส าคัญมากท่ีสุดในข้อ ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักมาท่องเที่ยวที่นี่ 

เมื่อพิจารณาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมด้านการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
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ไทยมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.72) และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญมากที่สุดในข้อ มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะมาท่องเที่ยวในจังหวัด
นี้อีก ในสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

 
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละสมมติฐาน  
 การวิจัยครั้งนี้ มีการทดสอบความสอดคล้องของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์อิทธิพล
เชิงสาเหตุ (Path Analysis) 
 
ตารางที ่4.9: แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
 

 
หมายเหตุ : TSP: Transportation, AMN: Amenities, COS: Cost, HOP: Hospitalities,            
INF: Information, IFS: Infrastructure, ATT: Attraction, ENV: Environment, ACT: Activities,    
SAT: Satisfaction, BEI: Behavioral Intention, WOM: Word of Mouth,  
RVS: Revisit Intention 

ตัวแปร
Factor 

Loading
SE t-Test

Factor 

Loading
SE t-Test

Factor 

Loading
SE t-Test

Factor 

Loading
SE t-Test

TSP 0.16 .04 4.14 - - - - - - - - - .05

AMN 0.32 .03 9.38 - - - - - - - - - .25

COS 0.51 .03 15.19 - - - - - - - - - .51

HOP 0.52 .03 17.37 - - - - - - - - - .62

INF 0.52 .03 15.76 - - - - - - - - - .53

IFS - - - 0.40 .03 14.22 - - - - - - .45

ATT - - - 0.41 .03 15.24 - - - - - - .55

ENV - - - 0.46 .03 16.83 - - - - - - .64

ACT - - - 0.31 .05 6.72 - - - - - - .12

SAT - - - 0.31 .07 14.54 - - - 0.31 .07 14.54 .62

BEI - .043 6.79 - - - - .043 6.79 - - - .49

WOM - - - 0.50 .02 5.29 - - - 0.50 .02 5.29 .71

RVS - - - 0.36 .04 9.23 - - - 0.36 .04 9.23 .25

R-

Square

เมทริ กซ์น ้าหนักองค์ ประกอบ

SatisfactionDestination ImageTrip Quality Behavioral Intention
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 จากตาราง 4.9 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปร (Factor Loading) มีค่าไม่เท่ากับ 
0 แตม่ีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ของตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) อยู่ในระดับสูง ส่วนตัวแปร
อ่ืนๆมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) อยู่ในระดับต่ า และค่า t ของทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ค่า t มากกว่า 1.96) แสดงว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของโมเดลมีความ
สอดคล้องกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 
 การทดสอบความสอดคล้องของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจใน
เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย โมเดลมีความสอดคล้องกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี มีค่าผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด (Joreskog & Sorbom, 1993) คือ มีค่า P-Value > 0.05 (P-Value=0.053) และ
ประเมินความสอดคล้องด้วยค่า x2/df ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 2 (x2/df = 1.44) ค่า Chi-Square = 44.72 
ค่า df = 31 ค่า RMSEA ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ มีค่าน้อยกว่า 0.05 (RMSEA = 0.033) ค่า RMR = 
0.013 และวิเคราะห์ค่า GFI ซึ่งเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ มีค่าเข้าใกล้ 1 หรือมีค่ามากกว่า 0.95 และ 
AGFI มีค่ามากกว่า .90 ที่ระดับความเชื่อมั่น .01 (GFI=0.98, AGFI = 0.95) แสดงให้เห็นว่า คุณภาพ
การเดินทางพักแรมมีอิทธิพลในเชิงบวกทางตรงต่อความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว = .55 
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลในเชิงบวกทางตรงต่อความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว = .57 
และความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธพลในเชิงบวกทางตรงต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม
ในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทย = .31 (ภาพที่ 4.1) 
 
ภาพที่ 4.1: แสดงค่าความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร (Factor Loading) 
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4.4 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่า t มีค่าแตกต่างจาก 0 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ตาม
ตาราง 
 
ตารางที่ 4.10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1: คุณภาพการเดินทางพักแรมส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ยอมรับ 
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บทที่ 5  
การอภิปรายผล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพการเดินทางพักแรมที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และเพ่ือ
ศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยท าการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาค-
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก จ านวน 400 ชุด ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ 
(Path Analysis) โดยใช้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสรุปผลและอภิปรายผล ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาภาพรวม 

ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ มีดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการเดินทางพักแรม ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ด้านการบริการมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาด้านสารสนเทศ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านการขนส่ง ตามล าดับ แยกระดับความคิดเห็นรายด้าน พบว่า ด้านการขนส่ง 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความคิดเห็นรายข้อพบว่า การเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
ท าได้ง่ายและสะดวก มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ระดับความคิดเห็นรายข้อพบว่า ย่านสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีโรงแรมที่พักเพียงพอเหมาะสมกับ
นักท่องเที่ยว มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ด้านค่าใช้จ่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความ
คิดเห็นรายข้อพบว่า ราคาค่าที่พักเหมาะสมกับบริการที่จัดให้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้านการ
บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นรายข้อพบว่า ผู้ให้บริการที่สถานที่ท่องเที่ยว
นั้นมีความรู้ในการตอบค าถาม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และด้านสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ระดับความคิดเห็นรายข้อพบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวมีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านสิ่งดึงดูดใจมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาด้านสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และด้านกิจกรรม ตามล าดับ แยกระดับความคิดเห็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นรายข้อพบว่า มีที่พักหลากหลายประเภทส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างสไตล์ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้านสิ่งดึงดูดใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ระดับความคิดเห็นรายข้อพบว่า มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้าน
สภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นรายข้อพบว่า มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้านกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นราย
ข้อพบว่า มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าตื่นเต้น มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด แยกระดับความคิดเห็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

ผลการวิจัยตามสมมติฐาน มีดังนี ้
สมมติฐานที่ 1: คุณภาพการเดินทางพักแรมส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการเดินทางพัก

แรมส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 
สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยวส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 
สมมติฐานที่ 3: ความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
5.2 การอภิปรายผล  

5.2.1 ผลการวิจัยที่สรุปว่า คุณภาพการเดินทางพักแรมส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับคุณภาพการ
เดินทางพักแรมสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Chen & Tsai (2007) อธิบายว่า คุณภาพการ
เดินทางพักแรม คือ การประเมินผลของนักท่องเที่ยวตามแบบมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเดินทาง ซึ่งการประเมินผลของนักท่องเที่ยวจะข้ึนอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวังและประสบการณ์จริงที่ได้เจอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Perera & Vlosky (2013) 
วิจัยเรื่อง How Previous Visits Shape Trip Quality, Perceived Value, Satisfaction, and 
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Future Behavioral Intentions: The Case of Forest-Based Ecotourism in Sri Lanka พบว่า 
คุณภาพการเดินทางพักแรมส่งผลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผ่าน 2 รูปแบบ คือ คุณภาพ
การเดินทาง-การรับรู้-ความพึงพอใจ-ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และ คุณภาพการเดินทาง-ความพึง
พอใจ-ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

5.2.2 ผลการวิจัยที่สรุปว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Baloglu & McCleary (1999 อ้างใน Moon, 
Kim, Ko, Connaughton & Lee, 2011, p. 290) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ปลายทางหรือภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว คือ ภาพปลายทางท่ีเกิดข้ึนมาจากการประมาณการณ์หรือความเข้าใจของแต่ละ
บุคคล แต่ละภูมิภาค ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ 
(Cognitive Image) เป็นการรับรู้ที่เกิดจากการเห็นด้วยตนเองหรือการได้ยินจากบุคคลอื่น ซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเชื่อ (Beliefs) ต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งความ
เชื่อเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากสื่อต่างๆ เป็นปัจจัยในการจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็นและเกิดความสนในที่จะมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วยตนเอง 2) ภาพลักษณ์ท่ี
เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการประเมินหลังจากท่ี
ได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น 3) ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานที่โดยรวม 
(Overall Image) เป็นภาพลักษณ์ที่รวมกันทั้ง ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) 
และภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็นภาพรวมสะท้อนถึง
ความรู้สึก ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณลักษณะต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลักษณะ
ภูมิประเทศ อากาศ ทิวทัศน์ วัฒนธรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่ง
ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อคุณลักษณะต่างๆ นั้น จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัด
หรือประเทศนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen & Tsai (2007) เรื่อง How destination 
image and evaluative factors affect behavioral intentions? ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวส่งผลเชิงบวกทางอ้อมโดยผ่านตัวแปร คุณภาพการเดินทาง การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chi & Qu (2008) เรื่อง 
Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and 
destination loyalty: An integrated approach พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 

5.2.3 ผลการวิจัยที่สรุปว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Oliver (1980 อ้าง
ใน Lu, Berchoux, Michael & Chen, 2015, p. 171) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกเบี้อง
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ต้นและการรับรู้บางครั้งอาจจะแตกต่างออกไปจากความรู้สึกเดิม ซึ่งความพึงพอใจเกิดจากโมเดลของ
ความคาดหวัง นักท่องเที่ยวจะมีความคาดหวังก่อนการเดินทางท่องเที่ยว และหลังจากได้เดินทาง
ท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเปรียบเทียบประสบการณ์จากการท่องเที่ยวจริงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ก่อน
เดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Quintal & Polczynski (2010) เรื่อง Factors 
influencing tourists’ revisit intentions การวิจัยวัดเกี่ยวกับการรับรู้สิ่งที่น่าดึงดูด การรับรู้ถึง
คุณภาพ การรับรู้ถึงความเสี่ยง และการรับรู้ถึงคุณค่า ที่ส่งผ่านตัวแปรกลางคือ ความพึงพอใจและ
ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สิ่งที่น่าดึงดูดส่งผลโดยตรงต่อความ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า และส่งผลโดยอ้อมผ่านตัวแปรกลาง คือ ความพึงพอใจและการรับรู้คุณค่าที่
ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า ส่วนการรับรู้ถึงคุณภาพและการรับรู้ถึงความเสี่ยง ไม่ส่งผลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมต่อความพึงพอใจและความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Altunel & Erkut (2015) เรื่อง Cultural tourism in Istanbul: The mediation 
effect of tourist experience and satisfaction on the relationship between involvement 
and recommendation intention ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อความ
ตั้งใจที่จะแนะน าบุคคลอ่ืนมาท่องเที่ยว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ผลวิจัย 

ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม สามารถน าผลวิจัยครั้งนี้ที่ศึกษาถึงคุณภาพการ
เดินทางพักแรม ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
อนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านคุณภาพการเดินทางพักแรม จากผลการวิจัย นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเดินทางพักแรมในด้านการบริการ พนักงานให้บริการดี ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
จึงควรรักษาคุณภาพด้านการบริการให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน
บริการให้มีความพร้อมและมีใจรักในการบริการ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันพัฒนาด้านการ
ขนส่ง เช่น จัดให้มีการบริการรถรับ-ส่งจากใจกลางเมืองเข้าไปยังที่พัก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงที่พักได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ด้านภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว จากผลการวิจัย นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อสิ่ง
ดึงดูดใจมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่มี
ความโดดเด่น และได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
และโรงแรมจะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีที่สามารถสื่อออกไปถึงนักท่องเที่ยวในแง่มุมที่ดีได้ 

ด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยว จากผลการวิจัย นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อด้าน
ความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด และส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว   



38 

 

ไม่ว่าจะเป็นการบอกต่อหรือการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง นั้นก็หมายความว่า นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวเหล่านี้พยายามหากิจกรรมที่สามารถช่วยลด
ความเครียดจากการท างานได้ และเม่ือนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการเดินท่องเที่ยวแล้ว จะท า
ให้เกิดความตั้งใจทีจ่ะบอกต่อหรือความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมจะต้องส่งมอบความสุข
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาท่องเที่ยว ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 

ปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมทั้งช่วยในการปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้มี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไป การพัฒนารูปแบบของการวิจัย อันเป็น
ประโยชน์รวมถึงปัญหาด้านต่างๆ ที่มีลักษณะรูปแบบที่เกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะในการท าวิจัย
ครั้งต่อไปดังนี้ 

5.4.1 ควรท าการศึกษาตัวแปรเพิ่มเติมจากโมเดลนี้ คือ การรับรู้คุณค่าทางสถาปัตยกรรม 
หรือประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว การรับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการแสวงหา
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว 

5.4.2 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or 
Chain Sampling) ท าการศึกษาจากกลุ่มประชากรใน 6 ภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร
ที่กว้างเกินไป ดังนั้นผู้ที่ต้องการท าการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มประชากรที่แคบลงมา อาจจะ
เจาะจงภาคใดภาคหนึ่งของไทย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่รัดกุมมากข้ึน 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยคุณภาพการเดินทางพักแรมและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 
 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระในการศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้วิจัยขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ
และตรงกับความเป็นจริง เพ่ือผู้วิจัยสามารถน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยข้อมูล
ทั้งหมดท่ีท่านได้ตอบในแบบสอบถามครั้งนี้จะถือเป็นความลับและถูกเสนอในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เป็นอย่างดี 
 
นิยามศัพท์ 

การเดินทางพักแรม หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ที่ได้
สัมผัสกับสถานที่จริง บรรยากาศจริง และสามารถประเมินผลจากการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งได้ 
 
ค าถามคัดคุณสมบัติ 
1. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยเดินทางท่องเที่ยวแบบพักแรมในประเทศแบบท่องเที่ยวเองโดย
ไม่ได้ใช้บริการบริษัทน าเที่ยวบ้างหรือไม่ 

 เคย 
 ไม่เคย (จบการสัมภาษณ์) 

2. ครั้งล่าสุดของการท่องเที่ยวในประเทศ ท่านเดินทางโดยพาหนะแบบใด 
 รถส่วนบุคคล ( ) เป็นผู้ขับ ( ) ไม่ได้เป็นผู้ขับ 
 รถเช่าแบบขับเอง ( ) เป็นผู้ขับ ( ) ไม่ได้เป็นผู้ขับ 
 รถตู้/รถเช่าเหมาพร้อมคนขับ 
 รถสาธารณะ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ช่องว่างที่ตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านที่สุด 
 
1.  เพศ 

  1) ชาย     2) หญิง 
2.  อายุ 

 1)15-24 ปี     2) 25-34 ปี  
 3) 35-44 ปี                4) 45-55ปี  
 5) 55 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ 
   1) นักเรียน/นักศึกษา    2) พนักงานบริษัทเอกชน   
   3) เจ้าของกิจการ    4) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
   5) ค้าขาย     6) รับจ้างทั่วไป     
   7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................... 
4. รายได้ต่อเดือน 
   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท        2) 15,000 - 25,000 บาท 
   3) 25,001 - 35,000 บาท     4) 35,001 - 45,000 บาท  
   5) 45,001 บาทข้ึนไป 

 
โปรดนึกถึงการท่องเที่ยวแบบพักแรมครั้งสุดท้ายของคุณ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถาม
ต่อไปนี้ โดยที่ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก, 3 เห็นด้วยปานกลาง, 2 ไม่เห็น
ด้วย, 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลระดับความคิดเห็นคุณภาพการเดินทางพักแรม 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับคุณภาพการ

เดินทางพักแรม 
  

คุณภาพการเดินทางพักแรม 
 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการขนส่ง      

1. การเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นท าได้ง่ายและสะดวก      

2. การเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีระบบขนส่งที่ใช้
งานง่าย 

     

3. การเดินทางขนส่งภายในจังหวัด/อ าเภอหรือในย่านสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นมีความสะดวก 

     

4. สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีที่จอดรถที่สะดวกสบาย      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. ย่านสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีร้านอาหารเพียงพอเหมาะสม
กับนักท่องเที่ยว 

     

2. ย่านสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีโรงแรมที่พักเพียงพอเหมาะสม
กับนักท่องเที่ยว 

     

3. ข้อมูลการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมเพียงพอ      
4. ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ในย่านสถานที่ท่องเที่ยวจัดไว้
อย่างเหมาะสม 

     

5. ร้านจ าหน่ายสินค้าจัดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม      

ด้านค่าใช้จ่าย      

1. ราคาค่าที่พักเหมาะสมกับบริการที่จัดให้      
2. ราคาค่ากิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ      

3. ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับสถานที่      

4. ราคาสินค้าที่จ าหน่ายยุติธรรมส าหรับนักท่องเที่ยว      
ด้านการบริการ      

1. พนักงานในที่พักและร้านอาหารให้บริการดี      
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คุณภาพการเดินทางพักแรม 
 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านการบริการ      

2. ผู้ให้บริการที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความรู้ในการตอบ
ค าถาม 

     

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้บริการอย่างเต็มใจ      
ด้านสารสนเทศ      

1. ข้อมูลการท่องเที่ยวมีความถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย 
(Up to date) 

     

2. ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้รับมีความครบถ้วนสมบูรณ์      

3. ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้รับมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับภาพลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยว 
 

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพดี (ถนน, สนามบิน, 
สาธารณูปโภค) 

     

2. มีที่พักหลากหลายประเภทส าหรับนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง
สไตล์ 

     

3. มีศูนย์บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว      

4. มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาด      
5. มีความปลอดภัย      

ด้านสิ่งดึงดูดใจ      

1. มีสถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติที่น่าสนใจ      
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ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ      

2. มีทิวทัศน์ที่สวยงาม      
3. มีภูมิอากาศท่ีดี      

4. มีวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลที่น่าสนใจ      

5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ (พิพิธภัณฑ์, 
ศูนย์ศิลปะ) 

     

ด้านสภาพแวดล้อม      
1. มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม      

2. มีแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย      

3. คนในท้องถิ่นมีความเป็นมิตร      
4. มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน      

ด้านกิจกรรม      
1. มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าตื่นเต้น      

2. มีกิจกรรมการเดินป่า ปิกนิก หรือแคมป์ปิ้ง      

3. มีกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งที่หลากหลาย      
4. มีเทศกาลหรือประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจ      

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านในการท่องเที่ยว 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ท่านมีความพึงพอใจกับภาพรวมของการเดินทางท่องเที่ยว      
2. ท่านมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้      

3. ท่านมีความพอใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้      
4. ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา      

5. การตัดสินใจมาท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง      
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ส่วนที่ 5  ข้อมูลระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตของท่าน 
 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การบอกต่อ      

1. ท่านจะแนะน าให้คนใกล้ชิดมาท่องเที่ยวที่นี่      
2. ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักมาท่องเที่ยวที่นี่      

3. ท่านจะสือ่สารแนะน าที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน      

4. ท่านจะแนะน าคนที่ก าลังวางแผนท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยวที่นี่ 

     

5. ท่านยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับจากที่นี่ให้คน
อ่ืนรับรู้ 

     

การกลับมาท่องเที่ยวซ้ า      

1. มีแนวโน้มที่ท่านจะกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต (3-6 
เดือน) 

     

2. มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดนี้อีก 
ในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 

     

3. ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่นี่อีก      
4. ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่นี่อีกเพ่ือท า
กิจกรรมอ่ืนๆ 

     

 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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