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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่วในจังหวดัชุมพร 
FACTORS AFFECTING THE REVISIT OF TOURISTS IN CHUMPHON PROVINCE 
 

ม่ิงขวญั สมบติัแกว้1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2  และประภสัสร วเิศษประภา3 

 
  บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวย

ความสะดวก ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้เคยมาท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัชุมพร 
จ านวน 400 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และใชสิ้ถิติการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิง
เส้นตรง (multiple regression analysis: MRA) 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาอยูท่ี่ปริญญตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี โดยมีพฤติกรรมการแหล่งท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว
ทางเลือก และส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นร้านอาหารมากท่ีสุด ซ่ึงมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจดา้นสถานท่ี ความพึงพอใจดา้น
ราคา และความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

ผลการสมมติฐานพบวา่ ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกมีอิทธิพลส่งต่อความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาด และท าใหค้วามพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร 
 
ค าส าคัญ : ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว, ส่ิงอ านวยความสะดวก, ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 
1ม่ิงขวญั สมบติัแกว้ นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจโครงการ Twin Program 6 มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
2สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
3ประภสัสร วิเศษประภา นกัวิชาการอิสระ 
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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 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัการสร้างหุน้ส่วนพนัธมิตรเครือข่ายสัมพนัธ์ในการจดัการท่องเท่ียวในยคุหลงัจากสังคมการ
เรียนรู้มีความจ าเป็น และมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในโลกปัจจุบนั และอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจโลก โดยถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมหลกัในการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ประเทศ เป็นท่ียอมรับกนัวา่เกือบจะทุกประเทศในโลก ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้
เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินคา้หลกัในระบบการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งรวดเร็ว และในหลาย ๆ  ประเทศ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัท่ี 1-3 จาก 10 อนัดบัแรกในอุตสาหกรรม
ส าคญัของประเทศ ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อความเจริญกา้วหนา้ เสถียรภาพทางดา้นเศรษฐกิจและ
ทางสังคม เช่ือกนัวา่ความส าคญัของการท่องเท่ียวจะมีมากข้ึนในอนาคต เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีมายาวนาน และไดมี้การพฒันามาเป็นล าดบัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น
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เทคโนโลยสีมยัใหม่มากข้ึน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งก็ยิง่ท  าใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวขยายวงกวา้งออกไป 
โดยมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีหลากหลายกนัไม่วา่เพื่อธุรกิจ เพื่อนนัทนาการ หรือศึกษาหาความรู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้
เคยเห็น การเดินทางท่องเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมอนัเป็นส่วนบุคคล เติบโตรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นข้ึนจนกระทัง่ตอ้ง
อาศยัยทุธศาสตร์การจดัการยุคไร้พรมแดนในการก าหนดกรอบยทุธศาสตร์หุ้นส่วนพนัธมิตรเครือข่ายสัมพนัธ์
ในการจดัการแผนใหม่ จดัรูปแบบองคก์รใหม่ โดยรวมถึงระบบการตรวจในยคุใหม่เพื่อจดัการ “อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว” ซ่ึงจะมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของนานาประเทศ 

จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่การท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคห์ลกัส าคญั เพื่อมุ่งส่งเสริมการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืโดยการสร้างจิตส านึกท่ีดีร่วมกนัอนุรักษส์ถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยอืนดว้ยการไม่ท าลาย
โดยรักษาไวใ้หค้งอยู ่ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของประเทศ โดย
การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระแสการท่องเท่ียวซ่ึงรวมถึงการจดักิจกรรมท่ี
น่าสนใจใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศดว้ยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไดมี้บทบาทในการพฒันาและบริหารจดัการการท่องเท่ียวซ่ึงส่งผลใหเ้กิดรายได้
หมุนเวยีนมากยิง่ข้ึนมีการเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว 

โดยจงัหวดัชุมพรตั้งอยูท่างภาคใตเ้ป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็ก ท่ีมีความสงบ มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
หลากหลาย อีกทั้งยงัคงเตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงรวมถึงวถีิชีวติจากชุมชนทอ้งถ่ิน ถึงแมจ้งัหวดัชุมพรจะมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย และยงัคงความอุดมสมบูรณ์ แต่จงัหวดัชุมพรก็ยงัคงถูกมองวา่เป็นเพียงแค่เมืองท่ี
เป็นทางผา่นไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในทางภาคใตจึ้งยงัไม่ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวมากนกั โดย
สถานการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพรปริมาณนกัท่องเท่ียวและรายได ้มีแนวโนม้การเติบโตไปในทิศ
ทางบวกท่ีมากการข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจึงควรมีการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดั เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมาก
ข้ึนและดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวสนใจมาท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพรใหม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาในแผนการพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 โดยเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวในเมืองรอง ซ่ึงจะ
สามารถกระจายรายไดแ้ละจ านวนนกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน โดยรัฐบาลไดมี้การประกาศนโยบายเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองรอง โดยใหก้ารสนบัสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใชจ่้ายทางการท่องเท่ียวโดยใหมี้
การลดหยอ่นภาษีท่องเท่ียว ซ่ึงจงัหวดัชุมพรเป็นจงัหวดัเล็ก ๆ เป็นเมืองทางผา่นไปยงัเมืองท่องเท่ียวหลกั ซ่ึงยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาต่างถ่ินมากหนกั 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจใน

ส่วนประสมทางการตลาด และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาด กบัการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร 
ขอบเขตของการวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยมาท่องเท่ียวในเขตจงัหวดั
ชุมพร ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 258,054 คนต่อปี (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
คือ การศึกษาภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 
และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร และสุดทา้ย (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหวา่ง
เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) ประโยชน์เชิงวชิาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบ
การศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางตลาด และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลจากการ
วจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรดงักล่าว ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวไดท้ราบถึงภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาด และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
หรือผูท่ี้สนใจเกิดความเขา้ใจ สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ทางการตลาด และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
นิยามศัพท์ 

1. ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง ความประทบัใจและความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อสถานท่ี 
(1.1) ดา้นส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ หมายถึง สภาพภูมิอากาศ หรือทรัพยากรธรรมชาติ (1.2) ดา้นส่ิงดึงดูดใจท่ี
เกิดจากมนุษย ์หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สังคม (1.3) ดา้นกิจกรรม
ท่องเท่ียวทางเลือก หมายถึง การท่ีบุคคลหรือประชาชนเขา้มาด าเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี
โดยพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี  
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2. ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความสะดวกสบาย (2.1) ดา้น
ร้านอาหาร หมายถึง มีคุณภาพการบริการ รสชาติอาหาร การเดินทางท่ีเขา้ถึงง่าย (2.2) ดา้นการเดินทาง
สาธารณะ หมายถึง การเดินทางเขา้ถึงสถานท่ีพกัหรือแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวก ระบบการขนส่งท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ (2.3) ดา้นสถานท่ีพกั หมายถึง การมีบริการท่ีเพียงพอต่อความตอ้งในการเขา้มาพกั คุณภาพ
การบริการของพนกังาน ความปลอดภยัหรือความสะอาดของสถานท่ีพกั 

3. ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ความพึงพอใจท่ีประกอบดว้ย (3.1) ดา้น
ผลิตภณัฑ ์หมายถึง คุณลกัษณะของสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว วถีิชีวติ (3.2) ดา้น
ราคา หมายถึง มูลค่าของเงินท่ีนกัท่องเท่ียวยนิดีท่ีจะจ่าย เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีคุม้ค่าต่อประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ (3.3) ดา้นสถานท่ี หมายถึง ความสะดวกสบายต่อการใหบ้ริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น การเดินทาง  หรือ
การคน้หาขอ้มูลสินคา้และบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว (3.4) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริม
การตลาดในกลุ่มการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การจดัโปรโมชัน่ หรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี 

1.  ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว กล่าวคือ ภาพลกัษณ์เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
หรือองคก์รใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูท่ี้
สนใจแนวคิดภาพลกัษณ์องคก์รมาช่วยในการบริหารงาน เพื่อพฒันาองคก์รให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ไวว้างใจ คอตเลอร์ Kotler (2000) กล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์คือองคร์วมของความเช่ือความคิด และประทบัใจท่ี
บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระท าท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนัสูงกบัภาพลกัษณ์ของ
ส่ิงนั้น ๆ ด๊ิกแมน (Dickman, 1999) กล่าวคือ ภาพลกัษณ์โดยรวมตามคุณลกัษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
ลกัษณะภูมิประเทศ อากาศ ทิวทศัน์ หรือวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะส าคญัต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

2.  ส่ิงอ านวยความสะดวก กล่าวคือ ส่ิงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียวและระบบ
สาธารณูปการ ซ่ึงมีอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวน้นัๆท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถจะใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบา เช่น ร้านอาหาร 
การเดินทางสาธารณะ สถานท่ีพกั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กนัไป และถา้หาก
การบริเวณในแหล่งท่องเท่ียวน้นัไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบถว้นก็จะพิจารณาถึงความสะดวกและ
ความใกลไ้กลท่ีจะไปอาศยัใชบ้ริการ โดยบูฮาริส (Buhalis, 2000) ไดก้ล่าววา่ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกไหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัแหล่งท่องเท่ียวนั้นให้
ไดรั้บความสะดวกสบายและความประทบัใจ เกิดความรู้สึกปลอดภยั ท าใหน้กัท่องเท่ียวอยากจะอยูท่่องเท่ียว
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ใน ระยะเวลาท่ีนานข้ึน เช่น สถานท่ีพกั ร้านอาหาร การเดินทางสาธารณะ ซ่ึงหมายถึงการขนส่งสามารถน า
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั  

3. ความพึงพอใจ กล่าวคือ โอลิเวอร์ Oliver (1999) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจเกิดจากการไดรั้บการ
ตอบสนองท่ีตรงต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว จากการตดัสินวา่สินคา้ หรือบริการสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในของสินคา้หรือบริการ และหากนกัท่องเท่ียวไดรั้บการตอบสนองท่ีมากกวา่ความ
คาดหวงัก็จะยิง่ส่งผลต่อความพึงพอใจในทางบวกของนกัท่องเท่ียว 

4.  ส่วนประสมทางการตลาด4P’s กล่าวคือ คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546) กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 
ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วน
ประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” ดงัน้ี (1) ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ส่ิงท่ี
สามารถสนองความจ าเป็นรวมทั้งความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือผูข้ายจะตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะ
ไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์ (2) ราคา (price) หมายถึงคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน 
ราคาเป็นตน้ทุนของ (cost) ลูกคา้ ดา้นลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (price) ของ
ผลิตภณัฑน์ั้น (3)   ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) หมายถึงสถานท่ีใหบ้ริการ (4) การส่งเสริมการตลาด 
(promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารทางขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ 

5.  การกลบัมาเท่ียวซ ้ า กล่าวคือ โครนินCronin, et al. (2000) กล่าววา่ การกลบัมาเท่ียวซ ้ า หมายถึงการท่ี
ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาซ้ือซ ้ า หรือใชบ้ริการซ ้ าอีก และมีการบอกเล่า
ถึงคุณประโยชน์ หรือประสบการณ์ดี ๆ เก่ียวกบัสถานท่ี หรือบริการไปยงัผูอ่ื้น 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

พบพร โอทกานนท ์เยาวภา ปฐมศิริกุล (2556) ศึกษาเร่ือง รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์แหล่ง
ท่องเท่ียว และความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบพ านกัระยะยาวของชาวยโุรป
และอเมริกนั มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจคุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปและอเมริกนั 2) เพื่อคน้หา
รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว และความพึง สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนกลุ่ม เพื่อเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา 
และ การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
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ของโมเดลการวดั และยนืยนัความเป็นตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงแต่ละตวัแปร โดยการวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path analysis) 

อคัรพงศ ์อั้นทอง และม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด (2553) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์และพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติภายใตส้ถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและทดสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหวา่งภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวไทยและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี ซ่ึงหมายถึงความภกัดีต่อ
การท่องเท่ียวไทย ภายใตส้ถานการณ์วกิฤตการเมืองท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551-พฤษภาคม พ.ศ. 
2552 โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (structural equation model) 

นางสาวปภาว ีบุญกลาง (2559) ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพลกัษณ์
องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว 
(destination image) 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ 
(natural attractions) 
ดา้นส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
(built attractions) 
ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียวทางเลือก 
(activities) 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(facilities) 

ดา้นร้านอาหาร (restaurant) 
ดา้นการเดินทางสาธารณะ 
(transportation) 
สถานท่ีพกั (accommodation) 

ความพงึพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) 
ดา้นราคา (price) 
ดา้นสถานท่ี (place) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(promotion) 

การกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ าของ
นกัท่องเท่ียวใน
จงัหวดัชุมพร 

(revisit) 
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สมมติฐานการวจัิย 

(1) ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด (2) ส่ิง
อ านวยความสะดวกมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด และ (3) ความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยมาท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัชุมพร ผูว้จิยัจึงก าหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ตามสูตรของยามาเน่ (yamane, 1976) ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling)จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ค านวณทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิดการวจิยั และ (2) สถิติอนุมานเพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (independent sample t-test ) การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (one-way anova) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression 
analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 20-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ส่วนมากประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  

ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมมีระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว
ทางเลือก มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นกิจกรรมทางน ้า เช่น การด าน ้าดูปะการัง การล่องแก่งหรือพายเรือแคนู เป็น
ตน้ รองลงมาคือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในประเด็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์หรือศาสนา เช่น 
ศาลเจา้พอ่กรมหลวงชุมพร อนุสาวรียย์วุชนทหารคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี2 วดัเจา้ฟ้าศาลาลอย เป็นตน้  สวน 200 
ปี และสุดทา้ยดา้นส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติในประเด็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายทะเล หรือหมู่เกาะ เช่น เกาะ
ง่ามนอ้ย เกาะลงักาจิว หาดทุ่งววัแล่น เป็นตน้  

ส่วนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นมาก ซ่ึงดา้น
ร้านอาหาร มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นเดินทางสะดวก รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีพกัในประเด็นมีความสะอาด 
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และสุดทา้ยดา้นการเดินทางสาธารณะในประเด็นมีการเดินทางเขา้ถึงสถานท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียว หรือ
ร้านอาหารไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  

ส่วนดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก ซ่ึงดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว รองลงมาคือดา้นสถานท่ีในประเด็น
การเดินทางท่องเท่ียวมีความปลอดภยั และสุดทา้ยดา้นราคาในประเด็นความเหมาะสมของราคาสินคา้ มีช่องทาง
การช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น การช าระผา่น online banking หรือการช าระผา่นทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้  

และสุดทา้ยดา้นการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ประเด็นมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาเท่ียวในจงัหวดัชุมพรอีกคร้ัง รองลงมาคือ ในประเด็นมีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร และจะพาคนรู้จกัมาเท่ียวจงัหวดัชุมพรซ ้ าอีกคร้ัง และสุดทา้ยการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังหนา้จะนึกถึงจงัหวดัชุมพรเป็นอนัดบัแรก ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้2 โดยการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้1 พบวา่ สมมติฐาน
เป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด เม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมท่องเท่ียวทางเลือก มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวมองเห็นถึงความส าคญัของการท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อสร้างความบนัเทิงในการมาท่องเท่ียว
พกัผอ่นท่ีแทจ้ริง ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวดา้นส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติและดา้นส่ิงดึงดูดใจท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด เป็นเพราะวา่ส่ิงดึงดูดใจเหล่าน้ี
สามารถหาไดจ้ากสถานท่ีอ่ืน 

ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้2 พบวา่ สมมติฐานเป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.01 กล่าวคือ ส่ิงอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด เม่ือ
วเิคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นร้านอาหาร และดา้นสถานท่ีพกัมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมองเห็นถึงความคิดเห็นของรสชาติอาหาร บรรยากาศ 
และสถานท่ีพกัตอ้งสะอาดปลอดภยั ในขณะท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการเดินทางสาธารณะไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด เพราะวา่นกัท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่นั้นจะน ารถส่วนตวัไป เพื่อค า
นึกถึงความสะดวกท่ีมากกวา่ 

และสุดทา้ยการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้3 พบวา่ สมมติฐานเป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.01 กล่าวคือ ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีการรู้ตระหนกัถึง
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คุณค่าของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาท่ีตอบโจทย ์และกิจกรรมในการส่งเสริมทางการตลาดเพิ่มมากข้ึนโดยส่งผลให้
การกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในจงัหวดัชุมพรเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดดา้น
สถานท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า เน่ืองจากเห็นวา่ดา้นสถานท่ีเป็นความส าคญัรายยอ่ยในปัจจุบนั 

 
 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าพบวา่ มีการก าหนดรูปแบบของธุรกิจอยา่งชดัเจน 

กล่าวคือ มีเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งการท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกักบัแหล่งท่องเท่ียว และเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวขยายวงกวา้ง และมีบทบาทในการพฒันาบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีส่งผล
ใหเ้กิดรายไดห้มุนเวยีนมากยิ่งข้ึนมีการเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว ดงันั้น
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัสนใจศึกษาการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จบ
การศึกษาระดบัปริญญตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ส่วนมากประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมมีระดบัความส าคญัมาก เน่ืองจากปัจจุบนั
นกัท่องเท่ียวไดท้  าการคน้ควา้หาขอ้มูลไม่วา่จะเป็นดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีในแหล่ง
นั้น ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจท่ีจะมาท่องเท่ียว เม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว
ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียวทางเลือก มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นกิจกรรมทางน ้า เช่น การด าน ้าดูปะการัง การล่องแก่ง
หรือพายเรือแคนู เป็นตน้ กล่าวคือ จงัหวดัชุมพรเป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคใตข้องประเทศไทยท่ีมีอาณาเขตติดต่อ
กบัทะเลอ่าวไทย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีความงดงามและมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของ
ประเทศไทย  เช่น การด าน ้าดูปะการัง หรือหาดทรายท่ีมีความสวยงาม เรียกไดว้า่ จงัหวดัชุมพรมีความเหมาะสม
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมาพกัผอ่นในบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ  

รองลงมาคือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในประเด็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์หรือศาสนา 
เช่น ศาลเจา้พ่อกรมหลวงชุมพร อนุสาวรียย์วุชนทหารคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี2 วดัเจา้ฟ้าศาลาลอย กล่าวคือ เป็น
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัแต่โบราณมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวชุมพรและ
ผูท่ี้สัญจรผา่นมาจนทุกวนัน้ี 

และสุดทา้ยดา้นส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติในประเด็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายทะเล หรือหมู่เกาะ เช่น 
เกาะง่ามนอ้ย เกาะลงักาจิว หาดทุ่งววัแล่น เป็นตน้ กล่าวคือ ชุมพรเป็นประตูด่านแรกท่ีจะเขา้สู่ภาคใต ้มีความ
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สวยงามของทอ้งทะเลสีคราม ความร่มร่ืนอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แนวปะการัง ดอกไมท้ะเล และฝงูปลา
หลากชนิด ท าใหชุ้มพรเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวยุคใหม่  

สอดคลอ้งกบัแนวคิดภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวของ ด๊ิกแมน (Dickman, 1999) กล่าวคือ ภาพลกัษณ์
โดยรวมตามคุณลกัษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ อากาศ ทิวทศัน์ หรือวฒันธรรม 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อคุณลกัษณะส าคญัต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของอคัรพงศ ์อั้นทอง และม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด เร่ือง
ภาพลกัษณ์และพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวต่างชาติภายใตส้ถานการณ์วกิฤตการเมืองไทย พบวา่ ภาพลกัษณ์ของการ
ท่องเท่ียวไทยดา้นส่ิงดูดใจท่ีเป็นธรรมชาติมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ส่วนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นมาก เน่ืองจากส่ิง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเป็นอีกส่วนส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว เช่น การเดินทาง
สะดวก หรือเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย เป็นตน้ เม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ส่ิงอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเท่ียวดา้นร้านอาหาร มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นเดินทางสะดวก กล่าวคือ ร้านอาหารภายในจงัหวดั
ชุมพร ส่วนมากจะมีท าเลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวกหรืออยูใ่กลส้ถานท่ีส าคญั ท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไป
ใชบ้ริการไดง่้าย อีกทั้งยงัมีรสชาติอาหารท่ีชาติจึงเป็นส่ิงดึงดูดใจอีกทางเลือกหน่ึงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร 

รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีพกัในประเด็นมีความสะอาด กล่าวคือ สถานท่ีพกัในจงัหวดัชุมพร มีใหเ้ลือก
หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นโรงแรม รีสอร์ท หรือบงักะโล โดยส่วนมากสถานท่ีพกัแต่ละรูปแบบในชุมพร
นั้นจะมีความสะอาด ปลอดภยั  

และสุดทา้ยดา้นการเดินทางสาธารณะในประเด็นมีการเดินทางเขา้ถึงสถานท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียว หรือ
ร้านอาหารไดอ้ยา่งสะดวกสบาย กล่าวคือ การเดินทางสาธารณะในจงัชุมพรมีให้เลือกหลากหลาย และมีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ 

สอดคลอ้งกบัส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวของบูฮาริส (Buhalis, 2000) กล่าวคือ ส่ิง
อ านวยความสะดวกเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งมีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัแหล่งท่องเท่ียว เพื่อจะใหไ้ดรั้บความ
สะดวกสบายและความประทบัใจ เกิดความรู้สึกปลอดภยั ซ่ึงแตกต่างกบังานวจิยัของอคัรพงศ ์อั้นทอง และม่ิง
สรรพ ์ขาวสอาด ท าการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์และพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวต่างชาติภายใตส้ถานการณ์วกิฤตการ
เมืองไทย พบวา่ ส่ิงอ านวยความสะดวกจากวกิฤตการเมืองท่ีเกิดข้ึนมีผลท าใหน้กัท่องเท่ียวลดความเช่ือมัน่ใน
เร่ืองของความปลอดภยั และขาดความสะดวกสบายในดา้นการคมนาคมติดต่อ โดยเฉพาะวกิฤตปิดสนามบิน ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งไปใชส้นามบินท่ีไม่มีความพร้อมเชิงพาณิชย ์ในขณะเดียวกนัคุณค่าท่ีไดรั้บจากการ
ท่องเท่ียวก็จะลดลง 
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ส่วนดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมมีระดบัความพึง
พอใจมาก เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นดา้น
ผลิตภณัฑ ์เม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว กล่าวคือ จงัหวดัชุมพรเป็นจงัหวดัท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ และโลกใตท้อ้งทะเล 

 รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีในประเด็นการเดินทางท่องเท่ียวมีความปลอดภยั กล่าวคือ การเดินทางเขา้มา
ตอ้งท่องเท่ียวแต่ละคร้ังนกัท่องเท่ียวมีความตระหนกัถึงความปลอดภยัท่ีจะมาท่องเท่ียว ดา้นราคาในประเด็น
ความเหมาะสมของราคาสินคา้ กล่าวคือ ราคาควรท่ีจะมีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  

 และสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมการตลาดในประเด็นจดัโปรโมชัน่การท่องเท่ียวในราคาพิเศษ เช่น การจดั
แพคเกจทวัร์ เป็นตน้ กล่าวคือ ในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจไดง่้ายข้ึน ตามล าดบั 

สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวของเสรี วงษม์ณฑา 
(2542) กล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ซ่ึงผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ค่า ซ่ึงแตกต่างกบั
งานวจิยัของฉฐัสุรีย ์สิทธิทรัพยไ์พศาล (2558) อิทธิพลของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การรับฟังค าบอกต่อ 
และการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวโดยทวัร์จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การรับฟังค าบอกต่อการรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียว โดยทวัร์
จกัรยานท่ีคุง้บางกะเจา้ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยก าหนดกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวท่ี
ใชบ้ริการทวัร์จกัรยานในการท่องเท่ียวท่ีคุง้บางกะเจา้ 

และสุดทา้ยส่วนการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ประเด็นมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาเท่ียวในจงัหวดัชุมพรอีกคร้ัง กล่าวคือ ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ จึงก่อให้เกิดความตอ้งท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวอีกในคร้ังถดั ๆ ไป 

รองลงมาคือ ในประเด็นมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร และจะพา
คนรู้จกัมาเท่ียวจงัหวดัชุมพรซ ้ าอีกคร้ัง  กล่าวคือ การมีบริการการท่องเท่ียวท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียวก็เป็นอีก
ประเด็นหน่ึงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ สุดทา้ยการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังหนา้จะนึกถึง
จงัหวดัชุมพรเป็นอนัดบัแรก 

สอดคลอ้งกบัโครนิน Cronin, et al. (2000) กล่าววา่ การกลบัมาเท่ียวซ ้ า หมายถึง การท่ีลูกคา้ท่ีเคยซ้ือ
สินคา้หรือบริการแลว้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาซ้ือซ ้ า หรือใชบ้ริการซ ้ าอีก และมีการบอกเล่าถึง
คุณประโยชน์ หรือประสบการณ์ดี ๆ เก่ียวกบัสถานท่ี หรือบริการไปยงัผูอ่ื้น ซ่ึงแตกต่างกบังานวจิยัของของอคัร
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พงศ ์อั้นทอง และม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด ท าการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์และพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวต่างชาติภายใต้
สถานการณ์วกิฤตการเมืองไทย 

จากการวเิคราะห์ตามสมมติฐานขอ้1 พบวา่ ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวดา้นกิจกรรม ดา้นธรรมชาติ และ
ดา้นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเกิดจากการรับรู้ ความเขา้ใจ หรือความประทบัใจต่อส่ิง
เหล่านั้น ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดความเช่ือตามมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโบลด้ิง Boulding (1975) กล่าวคือ ภาพลกัษณ์เป็น
ความรู้ของคนท่ีมีผลต่อส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้สึกนั้นเป็นส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง โดยคอตเลอร์ Kotler 
(2000) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ คือ องคร์วมความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง
ทศันคติ และการกระท าท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนัสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น ๆ ภาพลกัษณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิพลส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้2 พบวา่ ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นองคป์ระกอบหลกัส าคญั ส าหรับ
แหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภยั โดยจะ
ท าใหท้่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการไดอี้ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบับูฮาลิส (Buhalis, 2000) 
กล่าวคือ ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีตอ้งมีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และเกิดความประทบัใจ เกิดความรู้สึกปลอดภยั ท าให้นกัท่องเท่ียวอยากอยูใ่น
ระยะเวลาท่ีนานข้ึน ส่ิงอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 
ดา้น กล่าวคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

และสุดทา้ยการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้3 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด มี 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความตอ้งการ 
และสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท าใหมี้อิทธิพลต่อ
การกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสรี วงษม์ณฑา (2542) กล่าวคือ ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ียอมรับได ้ซ่ึงผูบ้ริโภค
ยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ค่า 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
(1)  ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ดา้นกิจกรรมทางเลือก ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเลือกมา

ท่องเท่ียวจงัหวดัชุมพร โดยนกัท่องเท่ียวจะใหค้วามส าคญักบักิจกรรมทางน ้า เช่น การด าน ้าดูปะการัง การล่อง
แก่ง และการพายเรือแคนู มากท่ีสุด ทั้งน้ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะตอ้งมีการพฒันา และดูแลความ
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ปลอดภยัในกิจกรรมเหล่าน้ีใหม้ากท่ีสุด (2) ส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ ดา้นสถานท่ีพกั ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียว
เลือกมาท่องเท่ียวจงัหวดัชุมพร โดยนกัท่องเท่ียวจะใหค้วามส าคญักบั ความสะอาดของสถานท่ีพกัมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะตอ้งมีการดูแลเอาใจใส่เร่ืองความสะอาดของท่ีพกัอยูส่ม  ่าเสมอ (3) ความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นราคา ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเลือกมาท่องเท่ียวจงัหวดัชุมพร โดย
นกัท่องเท่ียวจะใหค้วามส าคญักบัราคามากท่ีสุด ในการท าใหเ้กิดความรู้สึกคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีไดจ่้ายไป ทั้งน้ีทาง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะตอ้งมีการตระหนกัต่อส่ิงเหล่าน้ี โดยจะส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจเพื่อ
เป็นการดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกคร้ัง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรใหค้วามส าคญักบัตวัแปรภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด หรือการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า เพื่อใหเ้กิดมุมมองท่ีครอบคลุม 
และหลากหลายยิง่ข้ึน การใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผูเ้คยมาท่องเท่ียว หรือสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ี หรือผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวการตลาดขององคก์ร เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางในการ
พฒันาแนวทางการรับรู้ และกลยทุธ์ในการน าเสนอต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อใหม้องเห็นภาพรวมของแนวคิดท่ีจะใชใ้น
การปฏิบติัจริง หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเพิ่มเติมกบัมาตรวดัเชิงส ารวจอีกคร้ัง ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความ
ถูกตอ้ง และเป็นจริงมากข้ึน 
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