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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวย
ความสะดวก ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวย
ความสะดวก ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร โดยการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยมาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชุมพร
จานวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และใช้สิถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิง
เส้นตรง (multiple regression analysis: MRA)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยูท่ ี่ปริ ญญตรี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี โดยมีพฤติกรรมการแหล่งท่องเที่ยวด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
ทางเลือก และสิ่ งอานวยความสะดวกด้านร้านอาหารมากที่สุด ซึ่ งมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจด้านสถานที่ ความพึงพอใจด้าน
ราคา และความพึงพอใจด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
ผลการสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวกมีอิทธิ พลส่ งต่อความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาด และทาให้ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
คาสาคัญ : ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว, สิ่ งอานวยความสะดวก, ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
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ABSTRACT
The objective of research was to study the relations between the tourism destinations images and
facility that influenced to repeatedly come back of the tourists in Chumphon province and the satisfaction
toward marketing mix. According to, quantitative research, the instruments used was questionnaires. The
sample sizes for this study were 400 people who experienced visiting in Chumphon province.
The statistic tools used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and
multiple regression analysis: MRA. The result revealed that the majority of respondents were female, 20 to 30
years of age, which were students in bachelor’s degree or equivalent. Regarding the travel behavior, the
alternative tourism was the most pleased by travelers and restaurant facilities was selected too. In addition, the
satisfaction toward marketing mix product appeared in high level.
Hypothesis test results discovered that tourism destinations images and facilities were definitely
effective to the satisfaction toward marketing mix. Therefore, it influenced to the travelers’ decisions to return
to Chumphon Province next time.
Keywords : tourism destinations images, facility, the satisfaction toward marketing mix
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การสร้างหุ น้ ส่ วนพันธมิตรเครื อข่ายสัมพันธ์ในการจัดการท่องเที่ยวในยุคหลังจากสังคมการ
เรี ยนรู ้มีความจาเป็ น และมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในโลกปั จจุบนั และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อระบบเศรษฐกิจโลก โดยถือได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมหลักในการสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศ เป็ นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลก ซึ่ งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
เจริ ญเติบโตจนกลายมาเป็ นสิ นค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ ว และในหลาย ๆ ประเทศ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับที่ 1-3 จาก 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรม
สาคัญของประเทศ ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อความเจริ ญก้าวหน้า เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและ
ทางสังคม เชื่อกันว่าความสาคัญของการท่องเที่ยวจะมีมากขึ้นในอนาคต เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวเป็ น
กิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมายาวนาน และได้มีการพัฒนามาเป็ นลาดับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้าน
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เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ งก็ยงิ่ ทาให้การเดินทางท่องเที่ยวขยายวงกว้างออกไป
โดยมีวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ ที่หลากหลายกันไม่วา่ เพื่อธุ รกิจ เพื่อนันทนาการ หรื อศึกษาหาความรู ้ในสิ่ งที่ไม่เคยรู ้
เคยเห็น การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็ นกิจกรรมอันเป็ นส่ วนบุคคล เติบโตรวมกันเป็ นกลุ่มก้อนขึ้นจนกระทัง่ ต้อง
อาศัยยุทธศาสตร์ การจัดการยุคไร้พรมแดนในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ หุ้นส่ วนพันธมิตรเครื อข่ายสัมพันธ์
ในการจัดการแผนใหม่ จัดรู ปแบบองค์กรใหม่ โดยรวมถึงระบบการตรวจในยุคใหม่เพื่อจัดการ “อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว” ซึ่ งจะมีบทบาทที่สาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของนานาประเทศ
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมีวตั ถุประสงค์หลักสาคัญ เพื่อมุ่งส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนโดยการสร้างจิตสานึกที่ดีร่วมกันอนุ รักษ์สถานที่ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวไปเยือนด้วยการไม่ทาลาย
โดยรักษาไว้ให้คงอยู่ ซึ่ งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศ โดย
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวซึ่ งรวมถึงการจัดกิจกรรมที่
น่าสนใจให้เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มีบทบาทในการพัฒนาและบริ หารจัดการการท่องเที่ยวซึ่ งส่ งผลให้เกิดรายได้
หมุนเวียนมากยิง่ ขึ้นมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยว
โดยจังหวัดชุมพรตั้งอยูท่ างภาคใต้เป็ นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ที่มีความสงบ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลาย อีกทั้งยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ งรวมถึงวิถีชีวติ จากชุมชนท้องถิ่น ถึงแม้จงั หวัดชุมพรจะมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และยังคงความอุดมสมบูรณ์ แต่จงั หวัดชุมพรก็ยงั คงถูกมองว่าเป็ นเพียงแค่เมืองที่
เป็ นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในทางภาคใต้จึงยังไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมากนัก โดย
สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรปริ มาณนักท่องเที่ยวและรายได้ มีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศ
ทางบวกที่มากการขึ้นเพียงเล็กน้อยจึงควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับมาก
ขึ้นและดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรให้มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่ งจะ
สามารถกระจายรายได้และจานวนนักท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น โดยรัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง โดยให้การสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อส่ งเสริ มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวโดยให้มี
การลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็ นจังหวัดเล็ก ๆ เป็ นเมืองทางผ่านไปยังเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่ งยัง
ไม่เป็ นที่รู้จกั สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาต่างถิ่นมากหนัก
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาด และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด กับการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ คือ ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยมาท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
ชุมพร ซึ่งมีจานวนประมาณ 258,054 คนต่อปี (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) (2) ขอบเขตด้านเนื้อหา
คือ การศึกษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุ มพร และสุ ดท้าย (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่าง
เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพัฒนารู ปแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวก ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางตลาด และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ซึ่ งผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลจากการ
วิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐาน
สาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่สนใจในธุ รกิจการ
ท่องเที่ยวได้ทราบถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวก ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาด และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ทั้งนี้เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
หรื อผูท้ ี่สนใจเกิดความเข้าใจ สามารถกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ทางการตลาด และนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ธุ รกิจได้อย่างเหมาะสม
นิยามศัพท์
1. ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความประทับใจและความเชื่อของแต่ละบุคคลที่มีต่อสถานที่
(1.1) ด้านสิ่ งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ หมายถึง สภาพภูมิอากาศ หรื อทรัพยากรธรรมชาติ (1.2) ด้านสิ่ งดึงดูดใจที่
เกิดจากมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม (1.3) ด้านกิจกรรม
ท่องเที่ยวทางเลือก หมายถึง การที่บุคคลหรื อประชาชนเข้ามาดาเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
โดยพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างของกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
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2. สิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึง สิ่ งที่ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย (2.1) ด้าน
ร้านอาหาร หมายถึง มีคุณภาพการบริ การ รสชาติอาหาร การเดินทางที่เข้าถึงง่าย (2.2) ด้านการเดินทาง
สาธารณะ หมายถึง การเดินทางเข้าถึงสถานที่พกั หรื อแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ระบบการขนส่ งที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ (2.3) ด้านสถานที่พกั หมายถึง การมีบริ การที่เพียงพอต่อความต้องในการเข้ามาพัก คุณภาพ
การบริ การของพนักงาน ความปลอดภัยหรื อความสะอาดของสถานที่พกั
3. ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ความพึงพอใจที่ประกอบด้วย (3.1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวติ (3.2) ด้าน
ราคา หมายถึง มูลค่าของเงินที่นกั ท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการที่คุม้ ค่าต่อประโยชน์ที่
ได้รับ (3.3) ด้านสถานที่ หมายถึง ความสะดวกสบายต่อการให้บริ การในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง หรื อ
การค้นหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การที่สะดวกและรวดเร็ ว (3.4) การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การส่ งเสริ ม
การตลาดในกลุ่มการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดโปรโมชัน่ หรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
แนวคิดและทฤษฎี
1. ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือ ภาพลักษณ์เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานในหน่วยงาน
หรื อองค์กรให้เกิดความน่าเชื่ อถือ ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป ซึ่ งในปั จจุบนั มีผทู ้ ี่
สนใจแนวคิดภาพลักษณ์องค์กรมาช่วยในการบริ หารงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็ นที่
ไว้วางใจ คอตเลอร์ Kotler (2000) กล่าวไว้วา่ ภาพลักษณ์คือองค์รวมของความเชื่ อความคิด และประทับใจที่
บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งทัศนคติและการกระทาที่บุคคลมีต่อสิ่ งนั้นจะมีความเกี่ยวพันสู งกับภาพลักษณ์ของ
สิ่ งนั้น ๆ ดิ๊กแมน (Dickman, 1999) กล่าวคือ ภาพลักษณ์โดยรวมตามคุณลักษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น
ลักษณะภูมิประเทศ อากาศ ทิวทัศน์ หรื อวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
คุณลักษณะสาคัญต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
2. สิ่ งอานวยความสะดวก กล่าวคือ สิ่ งบริ การขั้นพื้นฐานต่างๆที่จาเป็ นต่อการท่องเที่ยวและระบบ
ั ่นกั ท่องเที่ยวสามารถจะใช้ได้อย่างสะดวกสบา เช่น ร้านอาหาร
สาธารณูปการ ซึ่ งมีอยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวน้นๆที
การเดินทางสาธารณะ สถานที่พกั เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้จะพิจารณาทั้งปริ มาณและคุณภาพควบคู่กนั ไป และถ้าหาก
ั มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบถ้วนก็จะพิจารณาถึงความสะดวกและ
การบริ เวณในแหล่งท่องเที่ยวน้นไม่
ความใกล้ไกลที่จะไปอาศัยใช้บริ การ โดยบูฮาริ ส (Buhalis, 2000) ได้กล่าวว่าสิ่ งอานวยความสะดวกเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่ตอ้ งมีสิ่งอานวยความสะดวกไห้บริ การนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวนั้นให้
ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจ เกิดความรู ้สึกปลอดภัย ทาให้นกั ท่องเที่ยวอยากจะอยูท่ ่องเที่ยว
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ใน ระยะเวลาที่นานขึ้น เช่น สถานที่พกั ร้านอาหาร การเดินทางสาธารณะ ซึ่ งหมายถึงการขนส่ งสามารถนา
นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
3. ความพึงพอใจ กล่าวคือ โอลิเวอร์ Oliver (1999) กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองที่ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว จากการตัดสิ นว่าสิ นค้า หรื อบริ การสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจะ
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในของสิ นค้าหรื อบริ การ และหากนักท่องเที่ยวได้รับการตอบสนองที่มากกว่าความ
คาดหวังก็จะยิง่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในทางบวกของนักท่องเที่ยว
4. ส่ วนประสมทางการตลาด4P’s กล่าวคือ คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546) กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วน
ประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ที่รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่ งที่
สามารถสนองความจาเป็ นรวมทั้งความต้องการของมนุษย์ได้ คือผูข้ ายจะต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะ
ได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (2) ราคา (price) หมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน
ราคาเป็ นต้นทุนของ (cost) ลูกค้า ด้านลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (price) ของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั (3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) หมายถึงสถานที่ให้บริ การ (4) การส่ งเสริ มการตลาด
(promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ
5. การกลับมาเที่ยวซ้ า กล่าวคือ โครนินCronin, et al. (2000) กล่าวว่า การกลับมาเที่ยวซ้ า หมายถึงการที่
ลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การแล้วเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้ อซ้ า หรื อใช้บริ การซ้ าอีก และมีการบอกเล่า
ถึงคุณประโยชน์ หรื อประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับสถานที่ หรื อบริ การไปยังผูอ้ ื่น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พบพร โอทกานนท์ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2556) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบคุณภาพการบริ การ ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวของชาวยุโรป
และอเมริ กนั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริ กนั 2) เพื่อค้นหา
รู ปแบบคุณภาพการบริ การ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และความพึง สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนกลุ่ม เพื่อเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
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ของโมเดลการวัด และยืนยันความเป็ นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวแปร โดยการวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path analysis)
อัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2553) ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ต่างชาติภายใต้สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ซึ่ งหมายถึงความภักดีต่อ
การท่องเที่ยวไทย ภายใต้สถานการณ์วกิ ฤตการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551-พฤษภาคม พ.ศ.
2552 โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแบบจาลองสมการโครงสร้าง (structural equation model)
นางสาวปภาวี บุญกลาง (2559) ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์
องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริ การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
กรอบแนวความคิด
ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่ องเทีย่ ว
(destination image)
ด้านสิ่ งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ
(natural attractions)
ด้านสิ่ งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น
(built attractions)
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือก
(activities)
สิ่งอานวยความสะดวก
(facilities)
ด้านร้านอาหาร (restaurant)
ด้านการเดินทางสาธารณะ
(transportation)
สถานที่พกั (accommodation)

ความพึงพอใจในส่ วนประสม
ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ (product)
ด้านราคา (price)
ด้านสถานที่ (place)
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
(promotion)

การกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ าของ
นักท่องเที่ยวใน
จังหวัดชุมพร
(revisit)
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สมมติฐานการวิจัย
(1) ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด (2) สิ่ ง
อานวยความสะดวกมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด และ (3) ความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุ มพร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ ผูท้ ี่เคยมาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชุมพร ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตรของยามาเน่ (yamane, 1976) ทาให้ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling)จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
คานวณทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวความคิดการวิจยั และ (2) สถิติอนุมานเพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน (independent sample t-test ) การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (one-way anova) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression
analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญตรี หรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ส่ วนมากประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ส่ วนด้านภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมมีระดับความสาคัญมาก ซึ่งด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
ทางเลือก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นกิจกรรมทางน้ า เช่น การดาน้ าดูปะการัง การล่องแก่งหรื อพายเรื อแคนู เป็ น
ต้น รองลงมาคือ ด้านสิ่ งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้นในประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรื อศาสนา เช่น
ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพร อนุสาวรี ยย์ วุ ชนทหารครั้งสงครามโลกครั้งที่2 วัดเจ้าฟ้ าศาลาลอย เป็ นต้น สวน 200
ปี และสุ ดท้ายด้านสิ่ งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติในประเด็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายทะเล หรื อหมู่เกาะ เช่น เกาะ
ง่ามน้อย เกาะลังกาจิว หาดทุ่งวัวแล่น เป็ นต้น
ส่ วนด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก ซึ่งด้าน
ร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นเดินทางสะดวก รองลงมาคือ ด้านสถานที่พกั ในประเด็นมีความสะอาด
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และสุ ดท้ายด้านการเดินทางสาธารณะในประเด็นมีการเดินทางเข้าถึงสถานที่พกั แหล่งท่องเที่ยว หรื อ
ร้านอาหารได้อย่างสะดวกสบาย
ส่ วนด้านความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือด้านสถานที่ในประเด็น
การเดินทางท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และสุ ดท้ายด้านราคาในประเด็นความเหมาะสมของราคาสิ นค้า มีช่องทาง
การชาระเงินที่หลากหลาย เช่น การชาระผ่าน online banking หรื อการชาระผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
และสุ ดท้ายด้านการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน
ประเด็นมีความตั้งใจที่จะกลับมาเที่ยวในจังหวัดชุมพรอีกครั้ง รองลงมาคือ ในประเด็นมีความพึงพอใจในการ
ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร และจะพาคนรู้จกั มาเที่ยวจังหวัดชุมพรซ้ าอีกครั้ง และสุ ดท้ายการ
ตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวในครั้งหน้าจะนึกถึงจังหวัดชุมพรเป็ นอันดับแรก ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ2 โดยการวิเคราะห์สมมติฐานข้อ1 พบว่า สมมติฐาน
เป็ นจริ ง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 กล่าวคือ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือก มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวมองเห็นถึงความสาคัญของการทากิจกรรมร่ วมกัน เพื่อสร้างความบันเทิงในการมาท่องเที่ยว
พักผ่อนที่แท้จริ ง ในขณะที่ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่ งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติและด้านสิ่ งดึงดูดใจที่
มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นเพราะว่าสิ่ งดึงดูดใจเหล่านี้
สามารถหาได้จากสถานที่อื่น
สาหรับการวิเคราะห์สมมติฐานข้อ2 พบว่า สมมติฐานเป็ นจริ ง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่
0.01 กล่าวคือ สิ่ งอานวยความสะดวกโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เมื่อ
วิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า สิ่ งอานวยความสะดวก ด้านร้านอาหาร และด้านสถานที่พกั มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เนื่องจากนักท่องเที่ยวมองเห็นถึงความคิดเห็นของรสชาติอาหาร บรรยากาศ
และสถานที่พกั ต้องสะอาดปลอดภัย ในขณะที่สิ่งอานวยความสะดวกด้านการเดินทางสาธารณะไม่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เพราะว่านักท่องเที่ยวโดยส่ วนใหญ่น้ นั จะนารถส่ วนตัวไป เพื่อคา
นึกถึงความสะดวกที่มากกว่า
และสุ ดท้ายการวิเคราะห์สมมติฐานข้อ3 พบว่า สมมติฐานเป็ นจริ ง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.01 กล่าวคือ ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีการรู ้ตระหนักถึง
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คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาที่ตอบโจทย์ และกิจกรรมในการส่ งเสริ มทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยส่ งผลให้
การกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในจังหวัดชุมพรเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
สถานที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า เนื่องจากเห็นว่าด้านสถานที่เป็ นความสาคัญรายย่อยในปัจจุบนั

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าพบว่า มีการกาหนดรู ปแบบของธุ รกิจอย่างชัดเจน
กล่าวคือ มีเป้ าหมายหลักที่ตอ้ งการทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รู้จกั กับแหล่งท่องเที่ยว และเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายวงกว้าง และมีบทบาทในการพัฒนาบริ หารจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผล
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนมากยิง่ ขึ้นมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยว ดังนั้น
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า โดยส่ วนใหญ่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญตรี หรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ส่ วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ส่ วนด้านภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมมีระดับความสาคัญมาก เนื่องจากปั จจุบนั
นักท่องเที่ยวได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลไม่วา่ จะเป็ นด้านสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในแหล่ง
นั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจที่จะมาท่องเที่ยว เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นกิจกรรมทางน้ า เช่น การดาน้ าดูปะการัง การล่องแก่ง
หรื อพายเรื อแคนู เป็ นต้น กล่าวคือ จังหวัดชุมพรเป็ นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับทะเลอ่าวไทย ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความงดงามและมีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็ นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทย เช่น การดาน้ าดูปะการัง หรื อหาดทรายที่มีความสวยงาม เรี ยกได้วา่ จังหวัดชุมพรมีความเหมาะสม
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการมาพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติ
รองลงมาคือ ด้านสิ่ งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้นในประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรื อศาสนา
เช่น ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพร อนุสาวรี ยย์ วุ ชนทหารครั้งสงครามโลกครั้งที่2 วัดเจ้าฟ้ าศาลาลอย กล่าวคือ เป็ น
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่มีความสาคัญแต่โบราณมาอย่างยาวนาน ซึ่ งเป็ นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรและ
ผูท้ ี่สัญจรผ่านมาจนทุกวันนี้
และสุ ดท้ายด้านสิ่ งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติในประเด็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายทะเล หรื อหมู่เกาะ เช่น
เกาะง่ามน้อย เกาะลังกาจิว หาดทุ่งวัวแล่น เป็ นต้น กล่าวคือ ชุมพรเป็ นประตูด่านแรกที่จะเข้าสู่ ภาคใต้ มีความ
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สวยงามของท้องทะเลสี คราม ความร่ มรื่ นอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แนวปะการัง ดอกไม้ทะเล และฝูงปลา
หลากชนิด ทาให้ชุมพรเหมาะแก่การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่
สอดคล้องกับแนวคิดภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของ ดิ๊กแมน (Dickman, 1999) กล่าวคือ ภาพลักษณ์
โดยรวมตามคุณลักษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลักษณะภูมิประเทศ อากาศ ทิวทัศน์ หรื อวัฒนธรรม
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณลักษณะสาคัญต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งแตกต่างกับงานวิจยั ของอัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด เรื่ อง
ภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้สถานการณ์วกิ ฤตการเมืองไทย พบว่า ภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวไทยด้านสิ่ งดูดใจที่เป็ นธรรมชาติมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ส่ วนด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก เนื่องจากสิ่ ง
อานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นอีกส่ วนสาคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง
สะดวก หรื อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย เป็ นต้น เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า สิ่ งอานวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยวด้านร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นเดินทางสะดวก กล่าวคือ ร้านอาหารภายในจังหวัด
ชุมพร ส่ วนมากจะมีทาเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกหรื ออยูใ่ กล้สถานที่สาคัญ ทาให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางไป
ใช้บริ การได้ง่าย อีกทั้งยังมีรสชาติอาหารที่ชาติจึงเป็ นสิ่ งดึงดูดใจอีกทางเลือกหนึ่งที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
รองลงมาคือ ด้านสถานที่พกั ในประเด็นมีความสะอาด กล่าวคือ สถานที่พกั ในจังหวัดชุ มพร มีให้เลือก
หลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นโรงแรม รี สอร์ ท หรื อบังกะโล โดยส่ วนมากสถานที่พกั แต่ละรู ปแบบในชุมพร
นั้นจะมีความสะอาด ปลอดภัย
และสุ ดท้ายด้านการเดินทางสาธารณะในประเด็นมีการเดินทางเข้าถึงสถานที่พกั แหล่งท่องเที่ยว หรื อ
ร้านอาหารได้อย่างสะดวกสบาย กล่าวคือ การเดินทางสาธารณะในจังชุมพรมีให้เลือกหลากหลาย และมีเพียงพอ
ต่อความต้องการ
สอดคล้องกับสิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวของบูฮาริ ส (Buhalis, 2000) กล่าวคือ สิ่ ง
อานวยความสะดวกเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งมีให้บริ การนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจะให้ได้รับความ
สะดวกสบายและความประทับใจ เกิดความรู ้สึกปลอดภัย ซึ่ งแตกต่างกับงานวิจยั ของอัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่ง
สรรพ์ ขาวสอาด ทาการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้สถานการณ์วกิ ฤตการ
เมืองไทย พบว่า สิ่ งอานวยความสะดวกจากวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นมีผลทาให้นกั ท่องเที่ยวลดความเชื่อมัน่ ใน
เรื่ องของความปลอดภัย และขาดความสะดวกสบายในด้านการคมนาคมติดต่อ โดยเฉพาะวิกฤตปิ ดสนามบิน ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวจะต้องไปใช้สนามบินที่ไม่มีความพร้อมเชิงพาณิ ชย์ ในขณะเดียวกันคุณค่าที่ได้รับจากการ
ท่องเที่ยวก็จะลดลง
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ส่ วนด้านความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจมาก เนื่ องจากส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญมากในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
ผลิตภัณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวคือ จังหวัดชุมพรเป็ นจังหวัดที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ และโลกใต้ทอ้ งทะเล
รองลงมาคือ ด้านสถานที่ในประเด็นการเดินทางท่องเที่ยวมีความปลอดภัย กล่าวคือ การเดินทางเข้ามา
ต้องท่องเที่ยวแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีความตระหนักถึงความปลอดภัยที่จะมาท่องเที่ยว ด้านราคาในประเด็น
ความเหมาะสมของราคาสิ นค้า กล่าวคือ ราคาควรที่จะมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
และสุ ดท้ายด้านการส่ งเสริ มการตลาดในประเด็นจัดโปรโมชัน่ การท่องเที่ยวในราคาพิเศษ เช่น การจัด
แพคเกจทัวร์ เป็ นต้น กล่าวคือ ในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น ตามลาดับ
สอดคล้องกับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวของเสรี วงษ์มณฑา
(2542) กล่าวคือ ส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ ค่า ซึ่ งแตกต่างกับ
งานวิจยั ของฉัฐสุ รีย ์ สิ ทธิทรัพย์ไพศาล (2558) อิทธิ พลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การรับฟังคาบอกต่อ
และการรับรู ้คุณค่าที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์ จกั รยานที่คุง้ บางกะเจ้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การรับฟังคาบอกต่อการรับรู ้คุณค่า มีอิทธิ พลต่อการกลับมาท่องเที่ยว โดยทัวร์
จักรยานที่คุง้ บางกะเจ้า ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยกาหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวที่
ใช้บริ การทัวร์ จกั รยานในการท่องเที่ยวที่คุง้ บางกะเจ้า
และสุ ดท้ายส่ วนการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน
ประเด็นมีความตั้งใจที่จะกลับมาเที่ยวในจังหวัดชุมพรอีกครั้ง กล่าวคือ ได้รับประสบการณ์ที่ดี ตอบสนองต่อ
ความต้องการ จึงก่อให้เกิดความต้องที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกในครั้งถัด ๆ ไป
รองลงมาคือ ในประเด็นมีความพึงพอใจในการให้บริ การด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร และจะพา
คนรู ้จกั มาเที่ยวจังหวัดชุมพรซ้ าอีกครั้ง กล่าวคือ การมีบริ การการท่องเที่ยวที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็ นอีก
ประเด็นหนึ่งที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ สุ ดท้ายการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวในครั้งหน้าจะนึกถึง
จังหวัดชุมพรเป็ นอันดับแรก
สอดคล้องกับโครนิ น Cronin, et al. (2000) กล่าวว่า การกลับมาเที่ยวซ้ า หมายถึง การที่ลูกค้าที่เคยซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การแล้วเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้ อซ้ า หรื อใช้บริ การซ้ าอีก และมีการบอกเล่าถึง
คุณประโยชน์ หรื อประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับสถานที่ หรื อบริ การไปยังผูอ้ ื่น ซึ่ งแตกต่างกับงานวิจยั ของของอัคร
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พงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ทาการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้
สถานการณ์วกิ ฤตการเมืองไทย
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อ1 พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ด้านธรรมชาติ และ
ด้านสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดจากการรับรู ้ ความเข้าใจ หรื อความประทับใจต่อสิ่ ง
เหล่านั้น ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดความเชื่อตามมา ซึ่ งสอดคล้องกับโบลดิ้ง Boulding (1975) กล่าวคือ ภาพลักษณ์เป็ น
ความรู ้ของคนที่มีผลต่อสิ่ งต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู ้สึกนั้นเป็ นสิ่ งที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยคอตเลอร์ Kotler
(2000) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ คือ องค์รวมความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ ง
ทัศนคติ และการกระทาที่บุคคลมีต่อสิ่ งนั้นจะมีความเกี่ยวพันสู งกับภาพลักษณ์ของสิ่ งนั้น ๆ ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิ พลส่ งผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนการวิเคราะห์สมมติฐานข้อ2 พบว่า สิ่ งอานวยความสะดวกเป็ นองค์ประกอบหลักสาคัญ สาหรับ
แหล่งท่องเที่ยวเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับรู ้ถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัย โดยจะ
ทาให้ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริ การได้อีก ซึ่ งสอดคล้องกับบูฮาลิส (Buhalis, 2000)
กล่าวคือ สิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ตอ้ งมีให้บริ การนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย และเกิดความประทับใจ เกิดความรู ้สึกปลอดภัย ทาให้นกั ท่องเที่ยวอยากอยูใ่ น
ระยะเวลาที่นานขึ้น สิ่ งอานวยความสะดวก มีอิทธิ พลส่ งผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4
ด้าน กล่าวคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และสุ ดท้ายการวิเคราะห์สมมติฐานข้อ3 พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด มี 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความต้องการ
และสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการนั้น ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวทาให้มีอิทธิ พลต่อ
การกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวคือ ส่ วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง การตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ยอมรับได้ ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ ค่า
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
(1) ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ด้านกิจกรรมทางเลือก ส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวเลือกมา
ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยนักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญกับกิจกรรมทางน้ า เช่น การดาน้ าดูปะการัง การล่อง
แก่ง และการพายเรื อแคนู มากที่สุด ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการพัฒนา และดูแลความ
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ปลอดภัยในกิจกรรมเหล่านี้ให้มากที่สุด (2) สิ่ งอานวยความสะดวก พบว่า ด้านสถานที่พกั ส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยว
เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยนักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญกับ ความสะอาดของสถานที่พกั มากที่สุด
ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ เรื่ องความสะอาดของที่พกั อยูส่ ม่าเสมอ (3) ความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านราคา ส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวเลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดย
นักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญกับราคามากที่สุด ในการทาให้เกิดความรู ้สึกคุม้ ค่ากับสิ่ งที่ได้จ่ายไป ทั้งนี้ทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการตระหนักต่อสิ่ งเหล่านี้ โดยจะส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจเพื่อ
เป็ นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีกครั้ง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรให้ความสาคัญกับตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความ
สะดวก ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด หรื อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า เพื่อให้เกิดมุมมองที่ครอบคลุม
และหลากหลายยิง่ ขึ้น การใช้วธิ ี การศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผเู ้ คยมาท่องเที่ยว หรื อสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ หรื อผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวการตลาดขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนาแนวทางการรับรู ้ และกลยุทธ์ในการนาเสนอต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดที่จะใช้ใน
การปฏิบตั ิจริ ง หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปเพิ่มเติมกับมาตรวัดเชิงสารวจอีกครั้ง ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลที่ได้มีความ
ถูกต้อง และเป็ นจริ งมากขึ้น
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