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ความตังใจท่องเทียวซําเขือนรัชชประภา จังหวดัสุราษฎร์ธานี  

ของประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปินกมล  ชุมทอง1 และ ประภัสสร  วิเศษประภา2
 

 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเรือง ความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขต

พืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา ( ) สภาพทวัไปของคุณลกัษณะประชากร 

ปัจจยัทางการท่องเทียวความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขต

พืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ( ) คุณลกัษณะประชากร และปัจจยัทางการท่องเทียว ทีมีความสัมพนัธ์

กบัความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล นีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช่แนวทางวิจยัเชิงสํารวจ และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  

 ชุด ดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูที้เคยท่องเทียวเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในเขต

พืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  -  ปี โสด ระดบัการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี เป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  - ,  บาท ท่องเทียว

เพือการพกัผ่อนหย่อนใจ โดยรถยนตส่์วนตวักบัครอบครัวในวนัเสาร์ - อาทิตย ์ใช้เวลา  -  วนั โดยปัจจยั

ทางการท่องเทียวดา้น ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากกบัสิงดึงดูดใจในการท่องเทียว ซึงมีค่าเฉลียมากทีสุด 

รองลงมาทีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากคือ กิจกรรมการท่องเทียว ดา้นทีพกั ดา้นความสะดวกในการเดินทาง 

และดา้นสิงอาํนวยควาสะดวกต่าง ๆ ตามลาํดบัค่าเฉลีย ในส่วนความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา 

พบวา่สามลาํดบัแรกทีมีค่าเฉลียสูงสุดและกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากคือ ขอ้ท่านจะแนะนาํเขือนรัชชประภา

ใหก้บัคนทีท่านรู้จกัและมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ขอ้ท่านตงัใจทีจะกลบัมาท่องเทียวเขือนรัชชประภา

อีกในอนาคต ขอ้แมว้่าการเดินทางมาท่องเทียวเขือนรัชชประภาจะลาํบากกวา่แหล่งท่องเทียวอืน แตท่่านจะ

กลบัมาเทียวเขือนรัชชประภาอีกอย่างแน่นอน  

การทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลกัษณะประชากรทีแตกต่างกนัมีความตงัใจท่องเทยีวซาํเขือน

รัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีทีไม่แตกต่างกนั และปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นสิงดึงดูดใจทางการ

ทอ่งเทียว ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว และดา้นทีพกั มีอิทธิพลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา 

 
1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2  อาจารยพิ์เศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนปัจจยัทางการท่องเทียว ดา้นความสะดวกในการเดินทาง และดา้นสิงอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแต่อยา่งใด 

 

คาํสาํคัญ : เขือนรัชชประภา, คุณลักษณะประชากร, พฤติกรรมการท่องเทียว, ปัจจัยทางการท่องเทียว, 

 ความตงัใจท่องเทียวซาํ  

 

Abstract 

 

The research entitle “Factors affect revisit intention of Ratchaprapa Dam in Surat Thani in 

Bangkok metropolitan area” was conduct with objective to study (1) the generality of demography, 

tourism factors and  revisit intention of Ratchaprapa Dam of people in Bangkok and Bangkok’s perimeter  

(2) the relation of demography, tourism factors and revisit intention of Ratchaprapa Dam of people in 

Bangkok metropolitan area. This study was quantitative research in the type of survey research and used 

questionnaire with purposive sampling to collect data from 400 tourists, visited Ratchaprapa Dam, who 

live in Bangkok metropolitan area. 

 The research, demographic, revealed that the majority of sample is female, 20 - 30 years old, be 

single, with bachelor’s degree educational level, be government officer and state enterprise employee, 

with monthly income 15,000 – 25,000 bath. Holiday-mass popular individual was the highest purpose of 

sample group. Most of them go by car with family on the weekend within 1-2 days. 

About tourism factors or 5 A's of tourism, the education found that “attraction” is the maximum 

mean factor with high level of agreement. Next, in descending order, activity, accommodation, 

accessibility and amenities were high level of agreement. Moreover, the study revealed that the revisit 

intension to Ratchaprapa Dam was high level. In detail, “the refer” was high level factor of loyalty with 

maximum mean.  

 Hypothesis testing result revealed that people with different demographic characteristic have no 

differed significantly in revisit intension to Ratchaprapa Dam. However, some of tourism factors; 

attractions, activity and accommodation, were effect to revisit intension to Ratchaprapa Dam but others 

had no effect. 
 

Keyword : Ratchaprapa Dam, demography, tourism beheavior, tourism factors, revisit intension  
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. บทนํา 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเทียวถือเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึน 

รวมทงันาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดม้ากกวา่ .  ลา้นลา้นบาท (ลงทุนแมน, ) และส่งผลบวกต่อระบบ

เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ทงัในดา้นการจา้งงาน การกระจายรายไดสู่้ประชากรทอ้งถินในแหล่งท่องเทียว และ

กระจายรายไดสู่้ภาคธุรกิจการท่องเทียว นอกจากนียงัมีผลต่อการปรับปรุง พฒันาแหล่งท่องเทียว และ 

สิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เพือรองรับการท่องเทียวและนกัท่องเทียวทีมีแนวโนม้เพิมขนึในทกุ ๆ ปี 

โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ ซึงเขือนทีมีชือเสียงและเป็นทีนิยมของสุราษฎร์ธานีคือ เขือน 

รัชชประภา ในเขตอทุยานแห่งชาติเขาสก ทีมีความงามของภูเขาหินปูนสูงสลบัซบัซอ้น อุดมดว้ยป่าไม ้ 

แนวผาสูงชนัท่ามกลางสายนาํ จนไดรั้บสมญานามวา่ “กุย้หลินเมืองไทย” ความงามนีช่วยให้ผูค้นในปัจจุบนั

ทีตอ้งเผชิญกบัภาวะความเครียดตา่ง ๆ รู้สึกผอ่นคลายจนนกัท่องเทยีวอยากกลบัไปท่องเทียวอีกครัง  

ดว้ยเหตุนี ผูว้ิจยัจึงตงัใจจะศึกษาความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ของประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือศึกษาปัจจยัทางการท่องเทียวซาํ โดยใช้

คุณลกัษณะประชากร ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัปัจจยัทางการท่องเทียวในการวางแผน 

ปรับปรุง และพฒันาแหล่งท่องเทียวแห่งนีใหเ้ป็นทนิียมในวงกวา้ง จนเกิดการท่องเทียวอยา่งยงัยนื 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 . เพือศึกษาสภาพทวัไปของคุณลกัษณะประชากร ปัจจยัทางการท่องเทียว ความตงัใจท่องเทียวซาํ

เขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

. เพือศึกษาคุณลกัษณะประชากร และปัจจยัทางการท่องเทียว ทีมีความสัมพนัธ์กบัความตงัใจ

ท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 . คุณลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีย

ต่อเดือน ทีแตกต่างกนัมีความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทีแตกต่างกนั 

 . ปัจจยัทางการท่องเทียว ไดแ้ก่ ดา้นสิงดึงดูดใจในการท่องเทียว ดา้นความสะดวกในการเดินทาง  

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว และดา้นทีพกั มีอิทธิพลต่อความตงัใจ

ท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 

ขอบเขตการวิจัย 

 . ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ ผูท้ีเคยท่องเทียวเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

เป็นประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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. ขอบเขตดา้นเนือหา ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะประชากร และปัจจยัทางการท่องเทียว 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ความตงัใจท่องเทียวซาํเขอืนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรใน

เขตพนืทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 . ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาตงัแต่ ธนัวาคม  ถึง กุมภาพนัธ์  

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 . ประโยชน์เชิงวิชาการ ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาในครังนีสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานเพือ

การศึกษา และเพือพฒันารูปแบบการศึกษาเกียวกบัปัจจยัทางการท่องเทียว ( As) และความตงัใจท่องเทียว

ซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง

ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ผลจากการวิจยัครังนีจะเป็นประโยชน์กบัผูที้เกียวขอ้งและผูที้สนใจศึกษาเกียวกบัตวัแปร

ดงักล่าว ตลอดจนใชเ้ป็นพืนฐานสาํหรับการวิจยัในครังต่อไป 

. ประโยชน์เชิงนโยบาย ขอ้มูลทไีดจ้ากการศึกษาในครังนีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการในเขือนรัชชประภา 

ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการประเภททีพกั ร้านอาหาร ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ต่าง ๆ และร้านของฝาก ไดท้ราบถึง

ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมาท่องเทียวเขือนรัชชประภาทีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ

ผูป้ระกอบการ รวมถึงแนวโนม้ความตอ้งการของนกัท่องเทียวทีจะทาํใหเ้กิดการท่องเทียวซาํ ทงันีเพือให้

ผูป้ระกอบการหรือผูท้ีเกียวขอ้งสามารถกาํหนดนโยบายกลยทุธ์ทางการตลาด และนาํไปประยกุตใ์ชใ้น 

การดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือทีจะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวไดต้รงจุด 

 

กรอบแนวคิดงานวจิัย 

 

 

 

 

 

 

. ทบทวนวรรณกรรม 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

 
คุณลักษณะประชากร   

. เพศ  

. อาย ุ 

. สถานภาพสมรส 

. ระดบัการศึกษา 

. อาชีพ 

. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 
ปัจจัยทางการท่องเทียว 

. ดา้นสิงดึงดูดใจในการท่องเทียว  

. ดา้นความสะดวกในการเดินทาง 

. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

. ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว  

. ดา้นทีพกั 

ความตังใจท่องเทียวซําเขือนรัชชประภา  

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีของประชากรในเขตพืนที

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
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แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัประชากรศาสตร์ 

 

ความหมายด้านประชากรศาสตร์ 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร ( ) กล่าวว่าประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะแต่ละบุคคลทีแตกต่างกนัไป 

โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการสือสาร พฤติกรรม และทศันคติของบุคคล ส่วน

Schiffman and Kanuk ( ) กล่าววา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเกียวกบัตวับุคคล เช่น 

อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา เชือชาติ ซึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

พืนฐานในการกาํหนดส่วนแบ่งทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้ 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัด้านประชากรศาสตร์ 

ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารจาํแนกคุณลกัษณะประชากรของ ปรมะ สตะเวทิน ชวรัตน์ เชิดชยั และ ระวีวรรณ 

ประกอบผล ( ) ซึงอธิบายถึงคุณสมบตัิเฉพาะซึงแตกต่างกนัในไปแต่ละบุคคล โดยจาํแนกเป็น 

1) เพศ ภรณี แยม้พนัธ์ ( ) กล่าววา่ เพศหญิงและเพศชายมีแนวโนม้ทีจะมีทศันคติและ

พฤติกรรมทีแตกต่างกนั เพศหญิงมกัจะมีความละเอียดอ่อนและตอ้งการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ใหม้ากขึนก่อน

ตดัสินใจ ส่วนเพศชายมกัจะมีความเชือมนัในตวัเองสูง  

 ) อาย ุภทัรดนยั พิริยะธนภทัร ( ) กล่าววา่ อายุ หมายถึง อายขุองกลุ่มผูบ้ริโภคซึงมี

ความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการทีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีอายุแตกต่างกนั  

) สถานภาพสมรส กอบกาญจน์ เหรียญทอง ( ) กล่าวว่า สถานภาพสมรส หมายถึง การครอง

เรือน ซึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็นคนโสด สมรส หมา้ย หย่า หรือแยกกนัอยู ่ความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และศาสนาย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึงมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร และบ่งบอกไดถึ้ง

ความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลทีมีต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร  

) ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ภรณี แยม้พนัธ์ ( ) กล่าววา่ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัรายไดข้องผูบ้ริโภค เนืองจากส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคทีมีการศึกษาทีดีจะประกอบ

อาชีพทีก่อให้เกิดรายไดสู้ง นอกจากนีระดบัการศึกษาและอาชีพทีแตกต่างกันย่อมมีทศันคติและพฤติกรรมที

ไม่เหมือนกนัดว้ยและรายไดต้่อเดือน (income) เป็นเครืองบ่งชีถึงความสามารถในการเลือกซือสินคา้หรือใช้

บริการ แต่ไม่สามารถบอกพฤติกรรมในการเลือกซือของลูกคา้ไดอ้ยา่งแน่ชดั  

 

แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัปัจจัยทางการท่องเทียว 

Mill and Morrison ( ) กล่าววา่ แหล่งท่องเทียวจะตอ้งประกอบดว้ยสิงดึงดูดใจในดา้นความ

สวยงาม ความประทบัใจ สิงอาํนวยความสะดวกในเรืองของทีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก หรือ 

การบริการอืน ๆ รวมถึงปัจจยัพืนฐานในส่วนทีเกียวขอ้งกบัระบบการสือสาร สาธารณูปโภค และการขนส่ง 
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นอกจากนี จิรภทัร สุคนัธมาลา ( ) กล่าววา่ ทฤษฎีองคป์ระกอบทีสําคญัของปัจจยัทางการท่องเทียว ซึงจะทาํ

ใหก้ารทอ่งเทียวประสบความสาํเร็จ และยงัไดรั้บความนิยมในการนาํไปเป็นแผนสาํหรับพฒันา 

การท่องเทียวในประเทศต่าง ๆ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  ประการ ( As) เป็นไปตามทฤษฎี As ของ 

Dickman ( ) ซึงประกอบดว้ย  

) ดา้นสิงดึงดูดใจในการท่องเทียว (attractions) เทิดชาย ช่วยบาํรุง ( ) กล่าววา่ สิงดึงดูดใจ 

หมายถึง แหล่งท่องเทียวจะตอ้งมีสิงทีดึงดูดใจนกัท่องเทียว เพอืให้เดินทางเขา้มาเทียวยงัแหล่งท่องเทียวได ้ 

) ดา้นความสะดวกในการเดินทาง (accessibility) เทิดชาย ช่วยบาํรุง ( ) และ จิรภทัร สุคนัธมาลา 

( ) ไดใ้ห้ความหมาย ของความสะดวกในการเดินทางว่า การมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 

ความสามารถในการคมนาคมจากทีพกัอาศยัไปยงัสถานทีท่องเทียวหรือแหล่งท่องเทียวตา่ง ๆ  

3) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ (amenities) จิรภทัร สุคนัธมาลา ( ) กล่าววา่ สิงอาํนวย

ความสะดวก หมายถึง ปัจจยัดา้นสิงอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว หรือบริการต่าง ๆ ทีจะช่วยให้ 

การท่องเทียวมีประสิทธิภาพยงิขนึ เช่น การขนส่งระหวา่งแหล่งท่องเทียว ร้านคา้ ห้องนาํ จุดบริการขอ้มูล 

4) ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว (activity) เทิดชาย ช่วยบาํรุง ( ) กล่าวว่า กิจกรรมการทอ่งเทียว 

หมายถึง ภายในแหล่งท่องเทียวมีสถานทีท่องเทียวหลายแห่ง มีกิจกรรมทีทาํให้นกัท่องเทียวไดเ้ขา้มามี 

ส่วนร่วมในการทอ่งเทียวอยา่งสมบูรณ์แบบ เช่น การปันจกัรยาน  

5) ดา้นทีพกั (accommodation) เทิดชาย ช่วยบาํรุง ( ) และ พยอม ธรรมบุตร ( ) กล่าววา่  

ทีพกั หมายถึง ภายในบริเวณแหล่งท่องเทียวหรือบริเวณใกลเ้คียงมีทีพกัไวส้ําหรับรองรับนกัท่องเทียว  

เพือไวเ้ป็นสถานทีในการพกัแรมของนกัท่องเทียว ซึงจะมีราคาทีแตกต่างกนั เนืองจากทาํเล ทีตงั และ

คุณภาพมาตรฐานของสถานทีนนั ๆ  

 

แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัการกลับมาซือซํา 

 

ความหมายการกลบัมาซือซํา 

ในกรณีของงานวิจยันีการซือซาํหรือใชบ้ริการซาํ (repurchase) นนั โดย Robinson and Etherington 

(2006), Zeithaml ( ) และ Oliver ( ) กล่าววา่ การท่องเทียวซาํเป็นการแสดงถึงความผูกพนัที

นกัท่องเทียวมีต่อแหล่งท่องเทียว เป็นความตงัใจทีจะเขา้มาท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวแห่งนีอีกครัง ซึงเกิดจาก

ความประทบัใจในภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว หรือไดรั้บรู้ถึงคุณค่า รวมถึงเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของ

การบริการ การกลบัมาท่องเทียวซาํนนัเป็นส่วนหนึงของความภกัดีหรือความภกัดีต่อตราสินคา้ ทีหมายถึง 

ความซือสัตย ์ซึงถา้มีความความภกัดีต่อตราสินคา้สูงจะมีทศันคติทีดีต่อตราสินคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  

และคณะ, )  
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แนวคดิและทฤษฎีเกยีวกบัการกลบัมาซือซํา 

Weaver and Lawton ( ) กล่าววา่ การกลบัมาเทียวซาํของนกัท่องเทียวแสดงให้เห็นถึงความพึง

พอใจของประสบการณ์จากการท่องเทียวในครังก่อน สอดคลอ้งกบั Kotler and Keller ( ) กล่าววา่  

ความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจต่อสินคา้และบริการนนั ๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมทีตามมา ไม่ว่าจะเป็น

การกลบัมาซือสินคา้หรือบริการซาํ ๆ การกลบัมาท่องเทียวอีกครัง หากผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเทียวมีความ 

พึงพอใจยอ่มมีโอกาสทีจะกลบัมาท่องเทียวซาํอีก  

 

. วิธีการศึกษา 

 การวิจยัเชิงปริมาณนีใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ และใชแ้บบสอบถาม เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ซึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น  ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

ประชากร คือ ผูท้ีเคยท่องเทียวเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล อยา่งไรก็ตามผูวิ้จยัไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรทีแน่นอนได ้

กลุ่มตวัอยา่ง เนืองจากไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรทีเคยทอ่งเทียวเขอืนรัชชประภา จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีแน่นอนได ้ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดตวัอยา่ง ซึง 

ค่าความคลาดเคลือนทีของการสุ่มตวัอยา่งทียอมรับได ้คือ .  ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  จึงไดน้าํ 

สูตรการคาํนวณของ Cochran ( ) เพือหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงันี 

  

สูตรการคาํนวณ  𝑛 =  
( )

 

    𝑛 =  
( . )( . )( . )

.
 

    𝑛  =   385  

 

 โดย  n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง, P =  สัดส่วนของประชากรทีผูว้ิจยักาํลงัสุ่ม ( . ),   

Z  =  ระดบัความเชือมนัทีผูว้ิจยักาํหนดมีค่าเท่ากบั .  ทีระดบัวามเชือมนัร้อยละ ,  E =  ค่าความคลาดเคลือน 

จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างขา้งตน้มีค่าเท่ากบั  คน แต่ผูวิ้จยัเพมิตวัอยา่งในการวจิยั

ครังนีอีก  คน เพือป้องกนัความผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมเป็น  ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะ “นกัท่องเทียวชาวไทยทีเคยเดินทางมาท่องเทียวเขอืน รัชชประภา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยประกอบดว้ยการใชค้าํถามปลายปิด 

ซึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (check list) ซึงแต่ละขอ้คาํถามแบ่งระดบัความคิดเห็น

ออกเป็น  ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากทีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

และคาํถามปลายเปิด (open-end question) เพือให้ผูต้อบแบบสอบถามขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
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ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มูลจากเอกสาร เช่น หนงัสือ บทความ และงานวิจยัที

เกียวขอ้ง เพือสร้างแบบสอบถามและให้ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่านตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาแลว้ 

ทดสอบกบักลุ่มประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน จากนนันาํมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 

(Corrected item-total correlation) และหาค่าความเชือมนั (reliability) เพือปรับปรุงก่อนนาํมาใชง้านจริง  

โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาตามวธีิของครอนบาค (Cronbach’s alpha) จากนนันาํแบบสอบถามทีไดรั้บ

การปรับปรุงแลว้  ชุด เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนจะตรวจสอบขอ้มูลและความสมบูรณ์ของการ

ตอบคาํถาม แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณสาํเร็จรูป 

ทงันีผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลในการศึกษาออกเป็น  ลกัษณะ คือ ( ) ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็น

ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์จาํนวน  ชุด ซึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์  

( ) ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการคน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต มีวารสาร งานวิจยั

วิทยานิพนธ์ เป็นตน้ เพือนาํมาใชก้าํหนดกรอบแนวคิด ประกอบการศึกษา และใชอ้า้งอิงในรายงานผลการวิจยั 

และการศึกษาวิจยัครังนี ผูวิ้จยัไดใ้ช ้( ) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย (mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ( ) สถิติอนุมาน (inferential statistics) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และสถิติถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression)  

 

. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมี

อาย ุ  -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพโสด ร้อยละ .  และมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

คิดเป็นร้อยละ .  ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  และส่วนใหญ่มี

รายไดเ้ฉลียตอ่เดือน ,  - ,  บาท  

กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเทียวเกือบทงัหมดมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาเพือการพกัผ่อนหยอ่นใจ  

คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ เพอืเรียนรู้สิงใหม่ ๆ คิดเป็นร้อยละ .  ซึงใกลเ้คียงกบัการเดินทางมา

ท่องเทียวเขือนรัชชประภาเพือประชุม สัมมนา อบรม คิดเป็นร้อยละ .  สาํหรับพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง

มาท่องเทียวเขือนรัชชประภานนัเดินทางมาท่องเทียวโดยรถยนตส่์วนตวัมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือ เดินทางโดยเครืองบิน คิดเป็นร้อยละ .  และเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทาง คิดเป็นร้อยละ  

.  ตามลาํดบั ไม่มีผูท้ีเดินทางท่องเทียวโดยรถไฟ 

ส่วนบุคคลทีร่วมเดินทางมาท่องเทียวดว้ยนนั ครึงหนึงเดินทางมาท่องเทียวกบัครอบครัว คิดเป็น

ร้อยละ .  ซึงมากทีสุด รองลงมาคือ เดินทางมาท่องเทียวกบัเพอืน และหน่วยงาน องคก์ร ชมรม คิดเป็น

ร้อยละ .  และ ร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนมากเดินทางมาในวนัเสาร์ - อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ .  วนัธรรมดา คิดเป็นร้อยละ .  และวนัอืน ๆ นอ้ยทีสุด  

สาํหรับระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเทียวเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีนนั ผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเทียว  -  วนั คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ  -  วนั และ  -  วนั คิดเป็นร้อยละ 

.  และ ร้อยละ .  ตามลาํดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัทางการท่องเทียว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย

รวมอยูท่ี .  และเมือวเิคราะห์ปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นต่าง ๆ พบวา่ ปัจจยัทางการท่องเทียวดา้น 

สิงดึงดูดใจในการท่องเทียว มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ .  เห็นดว้ยระดบัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัทางการท่องเทียว

ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว มีค่าเฉลีย .  เห็นดว้ยระดบัมาก ปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นทีพกั มีค่าเฉลีย .  

เห็นดว้ยระดบัมาก นอกจากนีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัความตงัใจท่องเทยีวซาํ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉลียรวมอยูท่ี .  เมือวิเคราะห์ในรายละเอยีดพบว่า ขอ้ท่านจะแนะนาํเขือนรัชชประภา

ใหก้บัคนทีท่านรู้จกั มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ .  เห็นด้วยระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ท่านตงัใจทีจะกลบัมา

ท่องเทียวเขือนรัชชประภาอีกในอนาคต ค่าเฉลียคือ .  เห็นดว้ยระดบัมาก ขอ้แมว้า่การเดินทางมาท่องเทียว

เขือนรัชชประภาจะลาํบากกว่าแหล่งท่องเทียวอืน แต่ท่านจะกลบัมาเทียวเขือนรัชชประภาอีกอย่างแน่นอน 

ค่าเฉลียคือ .  เห็นดว้ยระดบัมาก  

 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

  สมมติฐานขอ้ที  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะประชากร พบวา่ คุณลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ทีแตกต่างกนัมีความตงัใจท่องเทียวซาํ

เขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีทีไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ที  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการท่องเทียวทีมีอทิธิพลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํ

เขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ 

ปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นสิงดึงดูดใจในการทอ่งเทียว ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว และดา้นทีพกั มีอิทธิพล

ต่อความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในขณะทีปัจจยัทางการท่องเทียวดา้น 

ความสะดวกในการเดินทาง และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไมม่ีอิทธิพลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํ

เขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแต่อยา่งใด 

เมือพิจารณารายดา้นจะเห็นว่าปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นสิงดึงดูดใจมีอิทธิพลต่อความตงัใจ

ท่องเทียวซาํมากทีสุด รองลงมาเป็นดา้นทีพกั และปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นกิจกรรมการท่องเทียว  

 

. สรุปผลการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ  -  ปี โสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี ส่วนมากประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  – ,  บาท 

โดยเกือบทงัหมดมีวตัถุประสงคเ์พือการพกัผ่อนหยอ่นใจ และเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั ซึงเดินทางมากบั

ครอบครัว ส่วนมากเดินทางมาในวนัเสาร์ - อาทิตย ์ใชเ้วลาในการท่องเทียว  -  วนั สาํหรับปัจจยัทาง 

การท่องเทียว ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมาก โดยปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นสิงดึงดูดใจใน
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การท่องเทียวมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ดา้นทีพกั 

ดา้นความสะดวกในการเดินทาง และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามลาํดบั 

 สาํหรับความตงัใจท่องเทียวซาํในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงผูต้อบแบบอบถามเห็นดว้ยมากใน 

ขอ้ท่านจะแนะนาํเขือนรัชชประภาให้กบัคนทีท่านรู้จกัและมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาอีกสองอนัดบัคือ 

ขอ้ท่านตงัใจทีจะกลบัมาท่องเทียวเขือนรัชชประภาอีกในอนาคต ขอ้แมว้า่การเดินทางมาท่องเทียวเขือน

รัชชประภาจะลาํบากกวา่แหล่งท่องเทียวอืน แต่ทา่นจะกลบัมาเทียวเขือนรัชชประภาอีกอยา่งแน่นอน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที  พบว่า คุณลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ทีแตกต่างกนัมีความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีทีไม่แตกต่างกนั ไม่ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ขอ้ที  โดยภาพรวมปัจจยัทางการท่องเทียวมีอิทธิพลต่อความตงัใจ

ท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทงันีจากปัจจยัทางการท่องเทียวทงั  ดา้นมีเพียง  ดา้น 

ทีอิทธิพลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.  ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นสิงดงึดูดใจทางการท่องเทียว ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว และด้านทีพกั 

กล่าวคือ เมือปัจจยัทางการท่องเทียวของดา้นสิงดึงดูดใจในการท่องเทียว ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว และ

ดา้นทีพกัเพมิสูงขนึ จะส่งผลให้ความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเพิมสูงขนึ 

 เมือพิจารณารายละเอียดจะเห็นวา่ปัจจยัทางการท่องเทียวของสิงดึงดูดใจในการท่องเทียว มีอิทธิพล

ต่อความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นทีพกั และดา้น

กิจกรรมการท่องเทียว ตามลาํดบั นอกจากนีพบวา่มีปัจจยัทางการท่องเทียวอีก  ดา้น คือ ดา้นความสะดวก

ในการเดินทาง และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแต่อย่างใด 

    

การอภิปรายผล 

 การศึกษาเรือง ความตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของประชากรในเขต

พืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายไดด้งันี 

 . ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ  -  ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี ส่วนมากประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  - 

,  บาท ซึงสอดคลอ้งกบั ดุษฎี เทียมเทศ และคณะ ( ) ทีศึกษาเกียวกบั ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ 

ความตงัใจในการมาท่องเทียวซาํ ของนกัท่องเทียวในอาํเภอวงันาํเขียว จงัหวดันครราชสีมา ในประเด็นของ

กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูใ่นช่วง  -  ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดต้่อเดือน ,  - ,  บาท สถานภาพโสด อีกทงัยงั

สอดคลอ้งกบั สุบญัชา ศรีสง่า ( ) ทีศึกษาเกียวกบั โมเดลเชิงสาเหตุของความตงัใจกลบัมาท่องเทียว 
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แบบเนิบชา้ซาํโดยมีพฤติกรรมเป็นตวัแปรส่งผา่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 

 -  ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต้่อเดือนประมาณ ,  - ,  บาท  

 . ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทงัหมดมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาเพือการพกัผอ่นหย่อนใจ และ

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั ซึงเดินทางมากบัครอบครัว ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเทียวส่วนมาก

เดินทางมาในวนัเสาร์ - อาทิตย ์ใชเ้วลาระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเทียว  -  วนั สอดคลอ้งกบั ดุษฎี 

เทียมเทศ และคณะ ( ) ทีศึกษาเกียวกบั ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความตงัใจในการมาท่องเทียวซาํ ของ

นกัท่องเทียวในอาํเภอวงันาํเขียว จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ พฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว

เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั นิยมมาท่องเทียวในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ และใชเ้วลาในการทอ่งเทียว  วนั 

ทงันีผลการศึกษาส่วนหนึงยงัสอดคลอ้งกบั ฐิติมา รัตนพงษ ์( ) ซึงศึกษาในหัวขอ้ ผลกระทบของความ

ผกูพนัและความพึงพอใจทีมีต่อแนวโนม้การกลบัมาเทียวซาํ ยงัแหล่งท่องเทียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ทีพบวา่ นกัท่องเทียวชาวไทยทีกลบัมาเทยีวซาํในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมา

ท่องเทียวเพือท่องเทียว/พกัผ่อน โดยมีผูร่้วมเดินทางเป็นครอบครัว/ญาติ ซึงผลการศึกษาทีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

มาเทียวเขอืนรัชชประภา ทีเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติเพือผ่อนคลาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดทีวา่การ 

อยูใ่กลธ้รรมชาติจะช่วยใหส้มองส่วนหนา้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการเช็กอีเมล เฟซบุ๊ก การติดตาม

ข่าวสาร (เดวดิ สเตรเยอร์, )ทงันีอาจเป็นเพราะวิถีชีวิตของคนเมืองทีเร่งรีบและตอ้งติดตามข่าวสารผ่าน

สือสังคมออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดภาวะความเครียดสะสม การเปลียนบรรยากาศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึงทีคนใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้การในการผ่อนคลาย 

 . ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัทางการท่องเทียวในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั

ทางการท่องเทียวดา้นสิงดึงดูดใจในการท่องเทียวมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัทางการท่องเทียว

ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ดา้นทีพกั ดา้นความสะดวกในการเดินทาง และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dickman ( ) และ Middleton ( ) ทีกล่าวว่า องคป์ระกอบ

การท่องเทียวทีเป็นปัจจยัหลกัในการก่อให้เกิดตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเทียวของนกัท่องเทียว คือ ปัจจยัดา้น

สิงดึงดูดใจในการท่องเทียว ดา้นความสะดวกในการเดินทาง ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ดา้นกิจกรรม

การท่องเทียว และดา้นทีพกั  

อีกทงัผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวีณา อุทุมภา ( ) ซึงศึกษาในหัวขอ้ ปัจจยั 

ทีส่งผลต่อการมาท่องเทียวซาํของนกัท่องเทียวชาวไทย กรณีศึกษา หาดไร่เลย ์จงัหวดักระบี พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการมาท่องเทียวซาํโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบั

ปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นการจดัการท่องเทียวมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสะดวกในการเดินทาง  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นทีพกั ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นหุ้นส่วน หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ดา้นสิงดึงดูดใจ 

ดา้นกิจกรรม ดา้นราคา ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ส่วนปัจจยั

ทางการท่องเทียวดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉลียน้อยทีสุด  
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จากการศึกษาแมว้า่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัทางการท่องเทียว โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากเช่นเดียวกบัการศึกษาของ ปวณีา อุทุมภา ( ) แต่ลาํดบัการเห็นดว้ยกบัปัจจยัทางการท่องเทียว

แต่ละดา้นอาจมีความแตกต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย เนืองจากประชากรกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนั ทาํให้

การใหค้วามคิดเห็นของปัจจยัต่าง ๆ แตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแตล่ะบุคคล สอดคลอ้งกบัที ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ ์( ) กล่าววา่ ลกัษณะของประชากรจะมีผลต่อรูปแบบของความตอ้งการซือและปริมาณใน

การซือผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียว และ พรทิพย ์วรกิจโภคาทร ( )  กล่าวว่า ความแตกต่างทาง

ประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการสือสาร เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทศันคติของบุคคล 

ผูว้ิจยัตงัขอ้สังเกตวา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีช่องทางการรับสารทีหลากหลายขึนตามไลฟ์สไตลแ์ละความสนใจ

ทีแตกต่างกนั จึงอาจส่งผลให้ผูบ้ริโภคใหล้าํดบัความสาํคญักบัสิงทีคาดหวงัในการบริโภคแตกต่างกนั 

 . ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัความตงัใจท่องเทียวซาํ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความ

ตงัใจท่องเทียวซาํขอ้ท่านจะแนะนาํเขือนรัชชประภาใหก้บัคนทีท่านรู้จกั มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ 

ขอ้ท่านตงัใจทีจะกลบัมาท่องเทียวเขือนรัชชประภาอีกในอนาคต ขอ้แมว้า่การเดินทางมาท่องเทียวเขือน

รัชชประภาจะลาํบากกวา่แหล่งท่องเทียวอืน แต่ทา่นจะกลบัมาเทียวเขือนรัชชประภาอีกอยา่งแน่นอน  

ขอ้ท่านมีความตงัใจทีจะไดรั้บขอ้มูลการท่องเทียวจากผูใ้หบ้ริการเขอืนรัชชประภา และขอ้แมว้่าการเดินทาง

มาทอ่งเทียวเขือนรัชชประภาจะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่แหล่งท่องเทียวอืน แต่ท่านจะกลบัมาเทียวเขือนรัชชประภา

อีกอยา่งแน่นอน ตามลาํดบั  

ผลการศึกษาส่วนหนึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา รัตนพงษ ์( ) ทีพบวา่ ระดบั

ความคิดเห็นของการกลบัมาเทียวซาํของนกัท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวจงัหวดันครศรีธรรมราช  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามพึงพอใจกบัดา้นการแนะนาํตอ่คนอืนมากทีสุด รองลงมาคือ  

ดา้นการตงัใจกลบัมาท่องเทียวซาํ และ ณัชปภา กิจเกษมพงศา ( ) ซึงศึกษาในหวัขอ้ ปัจจยัทีมีอทิธิพลต่อ

พฤติกรรมการซือซาํ ของนักท่องเทียวชาวไทยเมืองพทัยา พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซือซาํ

ของนกัท่องเทียวเมืองพทัยาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยความคิดเห็นของพฤติกรรมการซือซาํ  

ดา้นการแนะนาํต่อคนอืนมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นการตงัใจกลบัมาเทียวซาํ บางส่วนไม่สอดคลอ้งทงันี

อาจเป็น เพราะประชากรกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนั ทาํใหพ้ฤติกรรมการตดัสินใจท่องเทียวซาํในแต่ละ

ดา้นของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 

นอกจากนียงัพบวา่ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Baker and Crompton (2000) 

ทีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของสินคา้และบริการความพึงพอใจและพฤติกรรมความตงัใจของ

นกัท่องเทียว พบว่า การจดักิจกรรมต่าง ๆ ทีส่งเสริมการท่องเทียว ถา้มีผลการปฏิบติังานดี สินคา้และ 

การบริการมีคุณภาพ จะมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและพฤติกรรมความตงัใจในทางบวกสูง ทาํใหเ้กิด 

ความภกัดีและการหวนกลบัมาเทียวอีกในอนาคต จึงกล่าวไดว้า่การสร้างความพึงพอใจให้นกัท่องเทียวทาํ

ใหน้กัท่องเทียวเกิดความประทบัใจ และเพิมจาํนวนนกัท่องเทียวอยา่งรวดเร็ว นกัท่องเทียวมีความยินดีทีจะ

จ่ายมากขึน หากสินคา้หรือบริการมีราคาเพิมขึน เป็นการเพมิผลกาํไรใหก้บัธุรกิจท่องเทียว และการบอกต่อ
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ของนกัท่องเทียวจะช่วยใหส้ถานทีมีชือเสียงมากขึน เพมิความน่าดึงดูดใจใหก้บันกัทอ่งเทียวใหม่และยงัคง

รักษานกัท่องเทียวเก่าได ้โดยเฉพาะการบอกต่อผา่นช่องทางสือออนไลน์ เช่น การเขียนรีวิวในบล็อก วีล็อก  

 . ผลการศึกษาสมมติฐานขอ้ที  พบวา่ คุณลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ทีแตกต่างกนัทาํใหค้วามตงัใจท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีทีไม่แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริกานต ์ใบบวั ( ) ทีศึกษาเกียวกบั 

ปัจจยัทีส่งผลต่อแนวโนม้ในการกลบัมาท่องเทียวเขือนศรีนครินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี ของนกัท่องเทียวชาวไทย 

พบวา่ นกัท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน

ต่างกนั มีความผกูพนัต่อสถานทีท่องเทียว เขือนศรีนครินทร์ไม่แตกต่างกนั ซึงความผูกพนัตอ่สถานที

ท่องเทียวส่งผลต่อการตดัสินใจกลบัมาท่องเทียวเขือนศรีนครินทร์ ทงันีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งทีอยูใ่น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีมีสภาพแวดลอ้มอยูใ่นพนืทีเดียวกนั จึงไม่มีความหลากหลายทาง

สภาพแวดลอ้มทีส่งผลตอ่การตดัสินใจ 

 ผลการศึกษาสมมติฐานขอ้ที  พบว่า ปัจจยัทางการท่องเทียวโดยภาพรวม มีอิทธิพลต่อความตงัใจ

ท่องเทียวซาํเขือนรัชชประภา โดยเมือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มีปัจจยัทางการท่องเทียว  ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นสิงดึงดูดใจทางการทอ่งเทียว ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว และดา้นทีพกั มีอิทธิพลต่อความตงัใจท่องเทียว

ซาํเขือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในขณะทีปัจจยัทางการท่องเทียวดา้นความสะดวกในการเดินทาง 

และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํ โดยภาพรวมผลการศึกษาดา้น

ปัจจยัการท่องเทียวทดีีจะมีอิทธิพลส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเทียวซาํสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler and 

Keller ( ) กล่าวว่า เมือผูบ้ริโภคไดรั้บความพงึพอใจต่อการบริโภคสินคา้และบริการ จึงเกิดความประทบัใจ 

มีความรู้สึกและมีทศันคติเชิงบวก ส่งผลใหก้ลบัมาซือสินคา้และใชบ้ริการซาํ และแสดงถึงความผกูพนัที

นกัท่องเทียวมีต่อแหล่งท่องเทียว เป็นความตงัใจในอนาคตทีจะเขา้มาท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวแห่งนีอีกครัง 

ซึงเกิดจากความประทบัใจในภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว (Robinson & Etherington, 2006)  

ผูว้ิจยัตงัขอ้สังเกตวา่ ปัจจยัทางการท่องเทียวทีมีคุณภาพส่งผลโดยตรงกบัการท่องเทียวซาํ เพราะ

ปัจจยัการท่องเทียวทมีีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวทีตรงจุดจะทาํให้เกิดความ 

พึงพอใจ ทีนาํไปสู่ความประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการ และเพิมโอกาสทีนกัท่องเทียวจะกลบัมาท่องเทียวซาํ 

และเพิมจาํนวนนกัท่องเทียวใหม่ดว้ยการบอกต่อ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อให้ผูป้ระกอบการในเขือนรัชชประภาหรือผูที้เกียวขอ้งดงันี  

. ดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวควรประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวเขือนรัชชประภาใหม้ากยงิขึน 

เพิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต อาศยัช่องทางสือสังคมออนไลน์  

. ดา้นความสะดวกในการเดินทาง เนืองจากทีพกัในเขือนตอ้งใชก้ารเดินทางทางเรือ และเคยเกิด

อุบติัเหตุเรือชนกนั จึงควรเลือกพนกังานขบัเรือในพืนทีทีมีประสบการณ์และเชียวชาญการควบคุมเรือ  
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. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ควรเพิมเจา้หนา้ทีทีคอยบริการให้คาํแนะนาํเรืองต่าง ๆ แก่

นกัท่องเทียว เช่น ขอ้มูลของกิจกรรม รวมถึงควรเพิมจาํนวนร้านอาหารใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเทียว 

. ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ผูป้ระกอบการควรเพิมกิจกรรมกลางแจง้ภายในเขือนรัชชประภาเพือ

เป็นการดึงดูดนักท่องเทียวทีมกัจะมากนัเป็นครอบครัว เช่น มีสวนนาํสาํหรับเด็ก 

. ดา้นทีพกั ผูป้ระกอบการดา้นทีพกัควรเพมิสิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั เช่น ห้องนาํในห้อง 

จะช่วยสร้างความแตกต่างจากทีพกัอนืในบริเวณเขือนทีมกัเป็นหอ้งนาํรวม เป็นการสร้างคุณค่าเพิม 
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