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ดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม (𝑋�=4.37) สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพ

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย

เห็นดวยเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพในระดับมาก (𝑋�=3.93) โดยเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย (𝑋�=4.02) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการ

ถายทอดความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย (𝑋�= 3.95) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

กระบวนการแนะนําท่ีดี (𝑋�=3.83) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับ

การรับรูคุณคาในระดับมาก (𝑋�=4.17) โดยเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด ไดแก คุณคาทางอารมณและ

จิตใจ (𝑋�=4.42) คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม (𝑋�= 4.26) คุณคาดานประสบการณ (𝑋�=4.24) 

และเห็นดวยในระดับมาก ไดแก คุณคาทางการเงิน (𝑋�=4.01) และคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว

(𝑋�=3.92)  

นอกจากนี้ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพตอคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทยยังสามารถเขียนในรูปสมการโครงสราง (Structural equation model : SEM) ไดดังนี้ 

การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย= 0.567*ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย; R
2
=0.322 

การรับรู คุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย= 0.781*ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย + 0.322*การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย; 

R
2
= 0.680 

ท้ังนี้ เนื่องจากผลการวิ จัย พบวาโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดจํานวน 8 ตัว จากท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด ใน 3 องคประกอบจะมี

ความเท่ียวตรง (Validity) และมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square = 7.532, df = 

11, P = 0.755, CMIN/DF = 0.685, GFI =0.998, AGFI=0.992, NFI= 0.998, IFI= 1.001, CFI= 

1.000, RMR= 0.003, RMSEA = 0.000) ตลอดจนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวาง

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคา

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความสามารถพยากรณไดระดับดีและเปนท่ี

ยอมรับดวย ท้ังนี้เนื่องจากมีคาสหสัมพันธพหุคูณกาลังสอง (R
2
) เทากับ 0.680 คิดเปนรอยละ 68.00 

(0.680x100) ซึ่งมีคาต้ังแตรอยละ 40 ข้ึนไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความเจริญ

เติมโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลก (Comerio & Strozzi, 2018) โดยรัฐบาลของแตละ

ประเทศไดทําการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อท่ีจะไดมาสวนแบงทางการตลาดของ

การทองเท่ียวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนก็ไดใหความสําคัญอยางมาก

ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแมเหล็กสําหรับดึงดูนักทองเท่ียวจาก

ท่ัวโลกใหเขามาทองเท่ียวและใชจายในประเทศใหเพิ่มมากข้ึน โดยภารกิจในดานการทองเท่ียวมี

ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ซึ่งนานาประเทศ ไดทําการกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนา โดยใหการทองเท่ียวนั้นเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ถาหากประเทศ

ใดไดมีการวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจน ท่ีอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง 

มีโครงสรางพื้นฐานท่ีดีเยี่ยม มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ และบุคลากรทางดานการ

ทองเท่ียวมีความรูความสามารถ ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีจะชวยใหประเทศนั้นมีความไดเปรียบในการ

แขงขันและสามารถชวยในการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศใหเติบโตไดอยางเขมแข็งและมั่นคง 

(กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558) การทองเท่ียวมีความสําคัญมากซึ่งเปนแรงผลักดันตอการ

พัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ถามีวิธีการจัดการการทองเท่ียวท่ีดีและสามารถทําให

ประสบความสําเร็จ จะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพอใจนําไปสูความต้ังใจกลับเยี่ยมเยือนซ้ําของ

นักทองเท่ียวในแตละสถานท่ีทองเท่ียวปลายทาง กระบวนการทองเท่ียวเปนกระบวนการท่ีสราง

รายได ไดสรางการจางงาน และไดสรางรายไดหลักท่ีมีผลท่ีดีตอภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยการใชวิธีการดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาทองเท่ียวซ้ําอีก รวมไปถึงใหนักทองเท่ียวกลับมาเท่ียว

ใหมีความถ่ีบอยครั้งมากข้ึน หรือแนะนํา และบอกเพื่อน คนรูจัก คนในครอบครัว เกี่ยวกับสถานท่ี

ทองเท่ียวปลายทาง จึงถือไดวาเปนส่ิงท่ีสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาการทองเท่ียวปลายทาง 

(Kastarlak & Barber, 2011)  

จากการสํารวจนักทองเท่ียวท่ัวโลกพบวาไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเห็นไดจาก

รายงานขององคการการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) ซึ่งในป พุทธศักราช 2556 มี

นักทองเท่ียวจํานวน 1,087 ลานคนท่ีไดทําการเดินทางเพื่อการทองเท่ียวท่ัวโลก เปนจํานวนท่ีเพิ่มข้ึน

จาก 1,035 ลานคน ในป พุทธศักราช 2555 โดยคิดเปนรอยละ 5 โดยในกลุมนักทองเท่ียวเหลานั้น

นักทองเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจํานวนมากท่ีสุด ซึ่งทําใหการทองเท่ียวโลกมีการฟนตัว 

และถาหากนับจากป พุทธศักราช 2548 เปนตนมาจํานวนนักทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดมี

อัตราการขยายตัวสูงท่ีสุดถึงรอยละ 6 ท้ังนี้ องคการการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) 



2 
 

ไดคาดการณวาจํานวนนักทองเท่ียวท่ัวโลกในป พุทธศักราช 2573 จะมีจํานวนเพิ่มเปน 1,800 ลาน

คน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียประมาณรอยละ 3.3 ตอป และในป พุทธศักราช 2558 เปนตนไป

ภูมิภาคท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงท่ีสุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยมีจํานวนนักทองเท่ียวขยายตัวใน

อัตราท่ีสูงกวาตลาดประเทศท่ีพัฒนาแลว เนื่องจากเปนตลาดเกิดใหมหรือเปนกลุมประเทศกําลัง

พัฒนาท่ีมีคาใชจายในการทองเท่ียวถูกกวากลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว (กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา, 2558) 

มูลคาตลาดการทองเท่ียวของท้ังโลกในป พุทธศักราช 2562 มีมูลคา 5.9 ลานลานเหรียญ

สหรัฐ (184 ลานลานบาท) เมื่อทําเปรียบเทียบกับการทองเท่ียวรูปแบบอื่น ๆ แลวการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมมีขนาดใหญท่ีสุด ซึ่งมีสัดสวนมากท่ีสุดถึงรอยละ 35 จากมูลคาตลาดรวม จากการสํารวจ

ขอมูลแนวโนมอัตราการเติบโตรูปแบบตาง ๆ ของการทองเท่ียว พบวา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

(Cultural Tourism) จะมีอัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปขางหนา ถึงรอยละ 15 ตอป สามารถ

กลาวไดวาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีมีความ

นาสนใจเนื่องจากขนาดตลาดโลกมีขนาดใหญและมีอัตราการขยายตัวสูง (กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา, 2563) 

ในป พุทธศักราช 2561 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศ

ไทยประมาณ 38.4 ลานคน ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 8 เมื่อเทียบกับป พุทธศักราช 2560 และไดสราง

รายไดใหกับการทองเท่ียวภายในประเทศไทย 2.03 ลานลานบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 20 โดยมี

ปจจัยเอื้อจากการเติบโตของนักทองเท่ียวท่ีดีในชวง 7 เดือนแรกของป มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามา

ทองเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 11 โดยมีจํานวน 22.65 ลานคน สามารถสรางรายไดใหกับ

ประเทศไทยประมาณ 1.18 ลานลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 14 โดยเกือบทุกภูมิภาคมีแนวโนมเติบโตท่ีดี 

โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากตลาดระยะกลาง-ใกล โดยมีนักทองเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ญี่ปุน เกาหลีใต นักทองเท่ียวจากอาเซียน และอินเดีย ท่ีนิยมเดินทางในชวงเทศกาล (ตรุษจีน 

สงกรานต) โดยมีปจจัยในการสนับสนุนคือการเพิ่มของเท่ียวบินและเสนทางบินใหม ๆ แตยังมี

นักทองเท่ียวจากภูมิภาคตะวันออกกลางและโอเชียเนีย ท่ีมีการปรับตัวลดลงในภาพรวม (การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2562) 

 ในชวง 9 เดือนแรกของประหวางเดือนมกราคมถึงกันยายน พุทธศักราช 2562 มี

นักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยจํานวน 29,465,732 คน เพิ่มข้ึนรอยละ

3.51 เมื่อทําการเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทย

จํานวน 1,429,247 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 3.45 โดยนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวในประเทศ

ไทยสูงสุด อันดับ 1 ยังคงเปนนักทองเท่ียวมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจํานวน 8,518,031 คน 
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ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.71 สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยจํานวน 426,887 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนรอยละ 4.14 (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2562) 

สถานการณเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย ในป พุทธศักราช 2561 มีการปรับตัว

ดีข้ึนซึ่งมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย

ภายในประเทศในป พุทธศักราช 2561 มีจํานวน 167 ลานคน ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 4 และไดสราง

รายไดใหกับการทองเท่ียวภายในประเทศไทย 1 ลานลานบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 8 เนื่องจาก

สถานการณการทองเท่ียวไดกลับสูภาวะปกติ ผนวกกับสภาวะเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการฟนตัวอยาง

ตอเนื่อง และภาครัฐไดออกนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังโดยทางตรง เชน การเพิ่มวันหยุดในชวง

วันหยุดยาว การออกมาตรการลดหยอนภาษีสําหรับการใชจายทองเท่ียวในเมืองรอง และสงเสริมการ

ทองเท่ียวทางออมดวยการเพิ่มกําลังซื้อใหแกประชาชน มีการปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

การเพิ่มอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่า (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2562) 

ในป พุทธศักราช 2562 นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมีจํานวน 

166 ลานคน-ครั้ง ซึ่งมีอัตราหดตัวลงรอยละ 0.06 จากปพุทธศักราช 2561 แตโดยภาพรวมพบวา 

การทองเท่ียวในเมืองรอง มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 0.88 สวนการทองเท่ียวในเมืองหลัก ได

มีการหดตัวรอยละ 0.49 แตอยางไรก็ตามการทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทยได

สรางรายไดใหการทองเท่ียวไทยมีมูลคา 1.08 ลานลานบาท ซึ่งมีอัตราขยายเพิ่มข้ึนรอยละ 1.18 จาก

ป พุทธศักราช 2561 โดยจังหวัดท่ีมีรายไดจากการทองเท่ียวนักทองเท่ียวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก กรุงเทพ เชียงใหม และภูเก็ต ตามลําดับ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2563) 

เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) เปนกลุมผูบริโภคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของโลกโดยมี

ประชากรประมาณหนึ่งในสามของประชากรโลก ซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32 ของประชากรโลก 

(SCB Economic Intelligence Center, 2014) สําหรับประเทศไทย ในป พุทธศักราช 2562 จํานวน

ประชากรท่ีอยูในชวงอายุเจนเนอเรช่ันวายมี 19,303,475 คน เปนชาย 9,694,659 คน และหญิง 

9,608,816 คน คิดเปนรอยละ 29 ของประชากรท้ังหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563) กลุมเจน

เนอเรช่ันวาย (Generation Y) เปนกลุมคนท่ีเกิดอยูในระหวาง พ.ศ.2521-2540 (Uprot, 2013) ซึ่ง

เปนกลุมประชากรหลักในการทําหนาท่ีทํานุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาแทนกลุมเจนเนอเรช่ัน

เอ็กซ (Generation X) และกลุมเจนเนอเรช่ันบี (Generation B) ในอนาคต โดยคนกลุมนี้ไดเกิดใน

ยุคท่ีมีเจริญความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วจึงทําใหกําหนดมีวิถีชีวิตท่ีตางจากกลุม

เจนเนอเรช่ันกอนหนานี้อยางเห็นไดชัด (Asisunthisakul, 2005) กลุมเจนเนอเรช่ันวายมีจุดเดน 

ไดแก มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

ชอบความทาทาย ส่ิง ใหม  ๆ และมีความปรารถนาจะประสบความสําเร็จอย างรวดเร็ ว 

(Withawasolar, 2007) โดยกลุมเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ใชชีวิตสวนมากกับการทํางานมี
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พฤติกรรมชอบไปเท่ียวหางสรรพสินคาซึ่งเปนการใชชีวิตหางไกลจากวัดนําไปสูขาดการทําบุญ และ

ขาดการเขาถึงพระพุทธศาสนาท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจิตใจประจําวันท้ังในเรื่องความสุข

และการทําบุญ (วัดทาไม, 2563) 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดเดินทางไปทองเท่ียวส่ิงท่ีบง

บอกความเปนวัฒนธรรมเชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปะทุกแขนง วิถี

การดําเนินชีวิต ประเพณี ตลอดถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองท่ีไดผานการพัฒนาใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละยุคสมัย โดยนักทองเท่ียว

สามารถรับทราบประวัติความเปนมา ความเช่ือ ความศรัทธา มุมมองความคิด ความนิยมของ

ประชาชนในอดีตท่ีไดถายทอดจากอดีตมาถึงคนรุนปจจุบัน (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2563) 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการทองเท่ียววัดเนื่องดวยมีเว็บไซตการทองเท่ียวเชน 

travel.trueid; mushroomtravel ไดทําการสํารวจ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยท่ีเปน

ท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ซึ่งพบวาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ

ไทยท่ีนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยชอบเดินทางมาทองเท่ียวไดแก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

รามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ วัดอรุณราชวราราม และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

การไปไหวพระทําบุญในวัดสําคัญตาง ไดรับความนิยมสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวไทยและ

ชาวตางชาติท่ีมีความสนใจท่ีศึกษาประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนา โดย

นักทองเท่ียวมีความเช่ือวาการไดเดินทางไปสักการะและไหวพระทําบุญในสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์จะ

กอใหเกิดความเปนสิริมงคลกับชีวิต และจะมีชีวิตท่ีราบรื่น (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) สําหรับการ

พัฒนาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการใหความใสใจในรายละเอียดตาง ๆ เชนการปรับปรุงการจัด

สวน การเพิ่มการรักษาความปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานสาธารณประโยชน ศักยภาพใน

การใหบริการท่ีดี การใชส่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธในการทองเท่ียว ตลอดไปถึงการจัด

กิจกรรมตาง ๆ เนื่องในโอกาสท่ีสําคัญ และการจัดการของวัด (Nasing et al., 2013) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจและการกลับมาทองเท่ียวซ้ําของนักทองเท่ียวดวยเหตุผล

ประการแรกคือ ปจจัยในดานคาใชจายท่ีมีราคาเหมาะสม มีความคุมคาท่ีไดเดินทางมาทองเท่ียวและมี

ความประทับใจในสถานท่ีทองเท่ียวซึ่งถือวาเปนส่ิงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางไปยังสถานท่ี

ทองเท่ียวปลายทางไดงาย และประการท่ีสองคือ ผลตอบรับกลับมาท่ีดี เชน การแนะนํา และการบอก

เพื่อน คนรูจัก หรือคนในครอบครัว เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวปลายทางท่ีตนเองไดไปเท่ียว เปนตัว

บงช้ีถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ประการท่ีสามคือ การเพิ่มโอกาสสําหรับนักทองเท่ียวมีทัศนคติ 

ความคิดท่ีไมแนนอน มีความลังเลท่ีจะกลับมาทองเท่ียวใหเดินทางทองเท่ียวซ้ําในโอกาสตอ ๆ ไป 

(พระมหาชาญ โชติญาณพล, 2558) 
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อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความออนไหวตอเหตุการณท่ี

ไมไดคาดหมาย (unexpected extreme events) เชน เหตุการณกอการราย (Terrorism) 

เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural disasters) เหตุการณการเกิดโรคระบาด (Outbreak) 

และเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง (Political violence) เปนตน (Ritchie, 2004) ซึ่งเปน

เหตุการณท่ีสามารถสงผลตอภาพลักษณของการทองเท่ียวไทย สงผลตอเนื่องไปยังพฤติกรรมการ

ตัดสินใจ และสงผลตอความภักดีของนักทองเท่ียว (ปรีดาพร อารักษสมบูรณ, 2555) ต้ังแตการเริ่ม

แพรระบาดโควิด-19 เมื่อปลายเดือนธันวาคมของปท่ีแลว ในเมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง

ตอนนี้สถานการณการการแพรระบาดโควิด-19 ยังไมลดลงและกําลังขยายวงกวางไปยังเกือบทุก

ภูมิภาคของโลก แตการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดทําการศึกษาและประเมินสถานการณไววา 

ตลอดป พุทธศักราช 2563 จะมีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีหายไปอยางนอยประมาณ 6 ลานคน และ

จํานวนนักทองเท่ียวท่ัวโลกท่ีมาเท่ียวประเทศไทยใน พุทธศักราช 2563 มีเพียง 33 ลานคน ซึ่ง

ใกลเคียงกับจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาไทยป 2559 ท่ีมีประมาณ 32.5 ลานคน แต

พุทธศักราช 2562 มีนักทองเท่ียวจํานวนถึง 38.9 ลานคน (มติชนออนไลน, 2563) 

วัดเปนศูนยรวมจิตใจของสังคมไทยมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอ

วิถีชีวิตของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัดเปนแหลงรวมงานศิลปะวิทยาการและพุทธศิลป มีหลาย

สาขาตลอดจนเปนแหลงรวมของศิลปกรรมท่ีมีคุณคา (พระมหาสุริยา มะสันเทียะ, 2558) เชน 

โบราณสถานโบราณวัตถุและจิตกรรมฝาผนัง ซึ่งงานเหลานี้นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าคา 

(กนกวรรณ ดุงศรีแกว, 2542) และเปนเสมือนเอกลักษณของความเปนชาติไทย ปจจุบันวัดกลายเปน

แหลงทองเท่ียวประเภทศาสนสถานท่ีสําคัญ (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) โดยเฉพาะภายในพระอาราม

หลวงซึ่งประกอบไปดวยศิลปวัฒนธรรมท่ีสะทอนใหเห็นอารยะธรรมและความเจริญของชาติ สามารถ

ศึกษายอนกลับไดในดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม (Pra Somphop 

Nasing et al., 2013 ) โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม รวมท้ังการเช่ือมโยงความเปนมาของ

วัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ังถ่ินฐานของชุมชน (อารีย นัยพินิจ และคณะ, 2013) นอกจากนี้วัดยัง

เปนทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีประกอบดวยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท่ีสวยงาม สงบ สันโดษ ตาม

หลักพระพุทธศาสนา (รสิกา อังกูร, 2544) 

 การสรางประสบการณ ท่ีประทับใจในการบริการลูกคาเปนวัตถุประสงค ท่ีสําคัญใน

สภาพแวดลอมทางการตลาดในปจจุบัน ซึ่งถือไดวาเปนส่ิงสําคัญในการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและ

การจัดการการตลาด (Holbrook, 2000) ประสบการณของลูกคาเกิดจากการท่ีผูบริโภคไดไปสัมผัส

กับจุดสัมผัสตาง ๆ ของการบริการ (Touch Point) ซึ่งประสบการณของผูบริโภคเกิดข้ึนต้ังแตการ

รับรูขอมูลขาวสาร ตลอดจนในกระบวนการตัดสินใจ Davis and Longoria (2003) ไดนําเสนอ 
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“Brand Touch Point Wheel” ท่ีกลาวถึงประสบการณของผูบริโภคจะเกิดข้ึนไดมีสามข้ันตอน 

ไดแก ข้ันกอนซื้อ ข้ันระหวางซื้อ และข้ันหลังซื้อ 

ในชวงส่ีทศวรรษท่ีผานมาภาพลักษณดานแหลงกําเนิด ไดเติบโตอยางรวดเร็วจนกลายมาเปน

หนึ่งในปญหาท่ีไดศึกษามากท่ีสุดในการตลาดท่ัวโลก (Kabadayi & Lerman, 2011; Tseng & 

Balabanis, 2011) จนถึงมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีพบวามีความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภค

กับภาพลักษณดานแหลงกําเนิด (Miranda & Parkvithee, 2013) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมี

ความสําคัญตอสถานท่ีทองเท่ียวและมีหลายงานวิจัยแสดงใหเห็นวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีผล

ตอการรับรูของนักทองเท่ียว ความต้ังใจในการทองเท่ียวและการประเมินผลโดยรวมของสถานท่ี

ทองเท่ียว (Lee & Lee, 2011) ในสภาพแวดลอมนานานชาติมีการศึกษาจํานวนมากแสดงใหเห็นวา

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด มีอิทธิพลตอมิติหลักของคุณคาของแบรนด (Anisimova, 2013; 

Moradi & Zarei, 2012) ในวรรณกรรมของ (Ha-Brookshire & Yoon, 2012) แสดงใหเห็นวา

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด มีบทบาทสําคัญในกระบวนการการตัดสินใจของนักทองเท่ียวและมี

อิทธิพลตอวิธีการท่ีนักทองเท่ียวดูและประเมินผลคุณลักษณะของสถานท่ีทองเท่ียว ตามการคนพบ

ของ (Magnusson et al., 2011) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการซื้อซึ่ง

สงผลตอภาพลักษณของแบรนด โดยมากกวารอยละ 60 ของความแปรปรวนภาพลักษณของแบรนด

ถูกอธิบายโดย ผลกระทบของภาพลักษณดานแหลงกําเนิด และความคุนเคยของแบรนด 

(Magnusson et al., 2011) ยืนยันวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีอิทธิพลทางออมตอความต้ังใจซื้อ

ของผูบริโภค 

การรับรูคุณภาพของการบริการจะถูกกําหนดโดยการรับรูของลูกคา Chen and Tsai (2007) 

อธิบายวา การรับรูคุณภาพเปน “การประเมินของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับมาตรฐานของกระบวนในการ

ใหบริการท่ีเกี่ยวของกับประสบการณการเดินทาง” นักวิจัยหลายทานท่ีไดทําศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางคุณภาพและความพึงพอใจกับสินคาและบริการ ไดแนะนําวาการรับรูคุณภาพ

และความพึงพอใจเปนโครงสรางท่ีแตกตางกันเนื่องจากการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพข้ึนอยูกับระยะยาว 

การประเมินองคความรูการใหบริการขององคกร ในขณะท่ีความพึงพอใจของลูกคาเปนปฏิกิริยาทาง

อารมณระยะส้ันตอประสบการณท่ีเฉพาะเจาะจง (Tian-Cole et al., 2002) สังเกตเพิ่มเติมวา ความ

พึงพอใจถูกกําหนดโดยการรับรูของผูบริโภคท่ีไดรับจากการใหบริการและความสนใจจากตัวแทนของ

องคกรท่ีใหบริการ มีการศึกษาเปนจํานวนมากท่ีไดสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางการรับรู

คุณภาพและความพึงพอใจ (Cronin & Taylor, 1992; Spreng & Mackoy, 1996) ในสวนของ

การศึกษากอนหนานี้กรณีการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคา พบวาสงผลตอความพึงพอใจและความ

พึงพอใจจึงสงผลตอความภักดีและพฤติกรรมครั้งตอไป (Chen, 2008; de Rojas & Camarero, 

2008) 
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การรับรูคุณคาดานประสบการณ ทางอารมณและจิตใจ การเปนท่ียอมรับของสังคมคุณคา

จากการเดินทางทองเท่ียว และคุณคาทางการเงิน (Luo et al., 2018) เกิดจากการท่ีนักทองเท่ียวรับรู

ถึงบริการตาง ๆ หลังจากท่ีนักทองเท่ียวไดใชบริการนั้น ๆ ซึ่งคุณคาท่ีรับรูท้ังคุณคาดานประสบการณ 

ทางอารมณและจิตใจ การเปนท่ียอมรับของสังคม คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว และคุณคา

ทางการเงิน เปนสวนท่ีสําคัญอยางมากตอธุรกิจการทองเท่ียว ซึ่งมีผลตอการสรางความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวจะทําใหนักทองเท่ียวมีความรูสึกตองการกลับมาทองเท่ียวซ้ําในสถานท่ีทองเท่ียวนั้น ๆ 

จนกลายเปนลูกคาประจํา (สกุลทิพย โยธินนรธรรรม, 2557) และIrena (2015) ไดกลาวไววา การ

รับรูคุณคาจากการทองเท่ียว ความพึงพอใจ และความภักดี เปนแนวคิดท่ีสําคัญตอการดําเนินงานของ

สถานท่ีทองเท่ียวสมัยใหมท่ีทําใหประสบความสําเร็จและมีผลกําไร 

ดังนั้นการทองเท่ียวมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก โดยการทองเท่ียวเปนกระบวนการในการจางงานและสรางรายไดใหกับสถานท่ี

ทองเท่ียวนั้นโดยผานการจัดการการทองเท่ียวท่ีดี และมีภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมท่ี

ดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว เชน ดานสถาปตยกรรม ดานจิตรกรรม ดานประติมากรรม และ

ดานประวัติศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมท่ีดึงดูดความ

สนใจของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทย เนื่องจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีคนศึกษาจํานวนนอย (พระมหาสุริยา มะสันเทียะ, 

2558) และยังไมปรากฏการศึกษาในมุมมองนี้ โดยมุงเนนการวิเคราะหลักษณพื้นฐานของ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ศึกษาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดใน

พุทธศาสนาในประเทศไทย การรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทย โดยผลการทําวิจัยสามารถนําไปใชประโยชน เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยใหมีความดึงดูด

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย และชาติอื่น ๆ ใหมาทองเท่ียวทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน

ประเทศไทยมากยิ่งข้ึน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยตอการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย 

2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย ดานการรับรูคุณภาพ และดานการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย 
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3) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

ของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ และตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทย 

 

คําถามการวิจัย 

1) ปจจัยลักษณะพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีพักอาศัย และการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคา

การมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะอยางไร  

2) ระดับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย ไดแก ดานสถาปตยกรรม ดาน

จิตรกรรม ดานประติมากรรม ดานประวัติศาสตร และระดับการรับรูคุณภาพ ไดแก การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในประเทศไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอด

ความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย และระดับ

การรับรูคุณคา ไดแก คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว คุณคาทางอารมณและจิตใจ คุณคาการเปนท่ี

ยอมรับของสังคม คุณคาทางการเงิน และคุณคาดานประสบการณของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทยอยูในระดับใด 

3) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ และตอ

การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย มีความสัมพันธกันอยางไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสัมพันธกับการรับรูคุณภาพ  

H0: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยไมมีสัมพันธกับการรับรูคุณภาพ  

H1: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณภาพ  

สมมติฐานท่ี 2: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสัมพันธกับการรับรูคุณคา  

H0: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยไมมีสัมพันธกับการรับรูคุณคา 

H1: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณคา 

สมมติฐานท่ี 3: การรับรูคุณภาพสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทย 

H0: การรับรูคุณภาพไมมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

H1: การรับรูคุณภาพมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและ

คุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผูวิจัยไดทําการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย (วัชราภรณ ระยับศรี, 2551; Pra Somphop Nasing 

et al., 2013; พระมหาชาญ โชติญาณพล, 2558) แนวคิดการรับรูคุณภาพ (Cervova & Pavlu, 

2018; วงศกร จันทระ และ สมยศ วัฒนากมลชัย, 2558) และแนวคิดการรับรูคุณคา (Luo et al., 

2018) ผูวิจัยจึงไดปรับเปนกรอบแนวคิด ในการวิจัยไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรสงผาน   ตัวแปรตาม 

(Independent variable)        (Mediator variable)  (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

       H1           H3    

           

           

           

           

           

           

           

           H2 

  

 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

เชิงวัฒนธรรมไทย 

1. ดานสถาปตยกรรม (วัชรา

ภรณ ระยับศรี, 2551) 

2 .  ด า น จิ ต ร ก ร ร ม ( Pra 

Somphop Nasing et al., 

2013) 

3. ดานประติมากรรม (Pra 

Somphop Nasing et al., 
2013 ) 

4. ดานประวัติศาสตร (พระ

มหาชาญ โชติญาณพล, 2558) 

การรับรูคุณภาพ 

1. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในประเทศไทยมีกระบวนการ

แนะนําที่ดี (Cervova & Pavlu, 

2018) 

2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในประเทศไทยมีการถายทอด

ความงดงามแบบโบราณและ

แบบทันสมัย (วงศกร จันทระ 

และ สมยศ  พัฒนากมลชัย , 

2558) 

3. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในประเทศไทยมีความปลอดภัย 

(Cervova & Pavlu, 2018) 

การรับรูคุณคา 

1.คุณคาจากการเดินทาง

ทองเที่ยว  

2. คุณคาทางอารมณและ

จิตใจ  

3. คุณคาการเปนที่ยอมรับ

ของสังคม 

4. คุณคาทางการเงิน 

5. คุณคาดานประสบการณ 

(Luo et al., 2018) 
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ขอมูลพ้ืนฐานการวิจัย 

ความสําคัญของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย 

การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคา

ในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย โดยภาพลักษณแหลงกําเนิดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทยมี 4 ดาน ไดแก 1. ดานสถาปตยกรรม เปนส่ิงปลูกสรางภายในวัด เชน พระอุ

โบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ หอระฆัง เจดีย หอไตร (พิริยะ ไกรฤกษ, 2551; วัชราภรณ ระยับ

ศรี, 2551) 2. ดานจิตรกรรม เปนงานภาพวาดหรือภาพเขียนบนฝาผนังตามโบสถ วิหารของจิตรกร 

โดยเขียนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและวรรณคดีท่ีส่ือภาษาท่ีนักทองเท่ียวสามารถรับรูและ

เขาใจได ตามความรูสึกและจินตนาการของจิตรกร จิตรกรรมบนฝาผนังตามโบสถ วิหารเปนหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรท่ีไดบงบอกเปนมาของพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ของชาวไทย เชน ทรงผม การแตงกาย วิถีชีวิตประจําวัน และคานิยมของชาวไทยในสมัยนั้น ๆ 

(ฐิรชญา มณีเนตร, 2553; Pra Somphop Nasing et al., 2013) 3. ดานประติมากรรม ไดแก 

พระพุทธรูปประจําพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดียหรือรูปสัตวหิมพานต รูปปนยักษ ตุกตา

หิน เปนตน โดยผานกระบวนการปน การแกะสลัก หรือการหลอ วัสดุท่ีใชในการสรางทํามาจากปูน 

อิฐ ดิน หิน โลหะและไม แตโดยวัดสวนใหญ จะมีประติมากรรมท่ีสําคัญประจําวัดอันเปนท่ีทรงคุณคา

ของศิลปกรรมของไทยและดานประติมากรรมท่ีเปนภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 2549; Pra Somphop Nasing et al., 2013 ) และ4. ดาน

ประวัติศาสตร ของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยโดยวัดมีพื้นท่ีทางประวัติศาสตร ซึ่งเปน

ศูนยกลางเมืองเกาท่ีไดรับการดูแลรักษามาอยางดี โดยมีพระอุโบสถ วิหาร ซึ่งเปนส่ิงปลูกสรางท่ีได

สรางความเปนเอกลักษณในพื้น ท่ีและส่ิงปลูกสราง เหลานี้มีสวนชวยในการจดจําและรับรู

ประวัติศาสตรของพื้นท่ี (กฤศนุ สมบุศยรุงเรือง, 2553) สวน พระมหาชาญ โชติญาณพล และ ปริญ 

ลักษิตามาศ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง อัตลักษณวัดไทยในพระพุทธศาสนา ความคิดเห็น และ

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการทองเ ท่ียวซ้ําของนักทองเ ท่ียวตางชาติ โดยใช

องคประกอบอัตลักษณวัดไทยในพระพุทธศาสนา 7 ดาน ไดแก (1) ดานสถาปตยกรรม (2) ดาน

จิตรกรรม (3) ดานประติมากรรม (4) ดานประวัติศาสตร (5) ดานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา 

(6) ดานสภาพแวดลอม และ(7) ดานสงผลตอแรงจูงใจ 

ความสําคัญของการรับรูคุณภาพ 

Jiang and Wang (2006) ไดกลาววาการรับรูคุณภาพเปนความเห็นของลูกคาเกี่ยวกับ

คุณภาพของการใหบริการโดยรวมซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการบริการท่ีคาดหวังของลูกคากับ

การรับรูการบริการหรือประสบการณหลังการซื้อ สวน Zeithaml (1988) การรับรูคุณภาพเปนการ
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ตัดสินผูบริโภคของความเปนเลิศหรือความเหนือกวาของผลิตภัณฑหรือบริการ (Anderson et al., 

1994) เนนวาการรับรูคุณภาพสามารถถือไดวาเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานในปจจุบันของ

บริษัทจากมุมมองของผูบริโภค เชนการกระทําดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะมีอิทธิพลในเชิงบวกตอทัศนคติ

ของผูบริโภคและพฤติกรรมความต้ังใจในความสัมพันธกับซัพพลายเออร ในความเปนจริง การรับรู

คุณภาพเปนการกระทําท่ีเปนนามธรรมท่ีนําเสนอความแตกตางท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพวัตถุประสงค

ของผลิตภัณฑหรือการบริการ ในกรณีท่ีการมีวัตถุประสงคท่ีมีคุณภาพเปนไปไดท่ีจะวัดลักษณะท่ี

สังเกตไดเปนจํานวน ความบกพรอง ความทนทานหรือราคา (Garvin, 1983) ในทางกลับกัน การรับรู

คุณภาพคือเกี่ยวของกับการตัดสินท่ีเปนนามธรรมของผูบริโภคมากกวาลักษณะท่ีนามธรรมของ

ผลิตภัณฑหรือบริการ (Zeithaml, 1988) มีนักวิจัยหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพเชน 

Cervova & Pavlu (2018) ไดทําศึกษาเรื่อง คุณคาของแบรนดของปลายทางการทองเท่ียวท่ี

นักทองเท่ียวเลือกไปเท่ียว: การศึกษาเชิงประจักษของเมือง LIBEREC ไดเลือกใชปจจัยในการวัดการ

รับรูคุณภาพมี 9 ดาน ไดแก (1) ดานความสะอาดของเมือง (2) ดานโครงสรางพื้นฐานของเมือง (3) 

ดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว (4) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (5) ดานไมมีมลพิษทางอากาศ 

(6) ดานปลอดภัยทางอาหารของเมือง (7) ดานงายตอการเขาถึงการทองเท่ียว (8) ดานกระบวนการ

แนะนําท่ีดี และ(9) ดานราคา สวนงานวิจัยของ วงศกร จันทระ และสมยศ วัฒนากมลชัย (2558) ได

ทําการศึกษาเรื่อง องคประกอบท่ีมีผลตอคุณคาตราสินคาของรีสอรทในจังหวัดเชียงใหมจากมุมมอง

ของลูกคาชาวไทย องคประกองของการรับรูคุณภาพมี 4 ดาน ไดแก (1) ดานการบริการท่ีดีของรี

สอรท (2) ดานคุณภาพท่ีดีของรีสอรท (3) ดานความสะดวกของรีสอรท และ(4) ดานราคาท่ีมีความ

เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผูวิจัยจึงรวบรวมสรุปการรับรู

คุณภาพมี 3 มิติ ไดแก (1) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี 

(Cervova & Pavlu, 2018) (2) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีการถายทอดความ

งดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย (วงศกร จันทระ และสมยศ พัฒนากมลชัย, 2558) และ(3) การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีความปลอดภัย (Cervova & Pavlu, 2018) 

 Chi et al., (2020) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวและความต้ังใจ

ภักดีตอการทองเท่ียวชนบทในประเทศจีน ไดเลือกใชปจจัยในการวัดการรับรูคุณภาพมี 4 ดาน ไดแก 

(1) โครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียวและระบบการขนสง (2) การตอนรับและการเรียนรู (3) งานฝมือ

และวัฒนธรรม และ(4) สภาพแวดลอมในชนบท โดยเก็บขอมูลจากอยางนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีได

เดินทางไปทองเท่ียวในชนบทจํานวน 495 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ขอมูลเชิงประจักษมี

ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพ การรับรูคุณคา ความพึงพอใจและสงผลตอพฤติกรรมความ

ต้ังใจเท่ียวซ้ําของนักทองเท่ียวชาวจีน 
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บุนรดา ปญญารักษ และ รักษพงศ วงศาโรจน (2561) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ

ความปลอดภัยและการรับรูตอการจัดการความปลอดภัยของนักทองเท่ียวจีนประเภททองเท่ียวแบบ

อิสระในกรุงเทพมหานคร การทําวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีไดเดินทางทองเท่ียว

แบบอิสระในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา (1) นักทองเท่ียวชาวจีนท่ี

เดินทางทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครแบบอิสระท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความปลอดภัยในภาพรวมไมตางกัน แตมีความคิดเห็นตางกันตอภาพลักษณความ

ปลอดภัยเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาตางกัน และ (2) นักทองเท่ียวชาวจีนทําการทองเท่ียวแบบ

อิสระในกรุงเทพมหานครท่ีมี อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกันมีการรับรูตอการจัดการความปลอดภัย

ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน  

สีตลา เขมะภาตะพันธ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปดรับส่ือและการรับรูภาพลักษณ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวจีน การทําวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเก็บขอมูลกับนัก

ทองเท่ียวชาวจีนท่ีไดเดินทางมาทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครจํานวน 307 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา 

นักทองเท่ียวจีนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส มีรายไดตอเดือน 

6,001-8,000 หยวน (15,800-32,000 บาท) และสวนใหญมีภูมิลําเนาจากมณฑลกวางตุง ซึ่ง

นักทองเท่ียวชาวจีนไดเปดรับส่ือเกี่ยวกับการทองเท่ียวในประเทศไทยมีในระดับปานกลาง มีการ

เปดรับส่ือบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือแบบใหม และส่ือกิจรรม ตามลําดับ สวนการรับรูเกี่ยว

ภาพลักษณของนักทองเ ท่ียวชาวจีนตอการทองเท่ียวประเทศไทยโดยรวมอยูในระดับมาก 

นักทองเท่ียวชาวจีนมีความเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดี ซึ่งมีความ

ความคุมคาในการเดินทางมาทองเท่ียว คนไทยมีความเปนมิตร ประเทศไทยมีสินคาและบริการท่ีดี 

และมีความปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการเปดรับส่ือท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว

ประเทศไทย พบวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเพศและภูมิลําเนาตางกันไมมีผลตอการเปดรับส่ือเกี่ยวกับ

การทองเท่ียว 

อภิชยาภรณ ชุณหเวชสกุล และ ปริญ ลักษิตามาศ (2560) ไดทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธ

การตลาดเชิงสรางสรรคและการโฆษณาเชิงเนื้อหาการทองเท่ียวไทยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชจาย

สินคาของนักทองเท่ียว ชาวจีน ญี่ปุนและเกาหลีใตรุนเจนเนอเรช่ันวาย การทําวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูล

กับนักทองเท่ียวชาวจีน ญี่ปุนและเกาหลีใตในรุนเจเนอเรช่ันวาย ท่ีไดซื้อสินคาและการบริการจากการ

ทองเท่ียวประเทศไทย โดยไดเลือกสัญชาติละ 128 ตัวอยาง รวมจํานวนท้ังหมด 384 ตัวอยาง 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต มีความคิดเห็นตอกลยุทธ

การตลาดเชิงสรางสรรคของการทองเท่ียวในประเทศไทยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนความคิด

เห็นตอการโฆษณาเชิงเนื้อหาของการทองเท่ียวในประเทศไทยโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ

พฤติกรรมการใชจายสินคาและบริการสามารถแบงได 3 กลุมคือ กลุมนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนให
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ความสําคัญเกี่ยวกับการชมทิวทัศน กลุมนักทองเท่ียวชาวจีนใหความสําคัญเกี่ยวกับการชอปปง และ

กลุมนักทองเท่ียวชาวเกาหลีใหความสําคัญเกี่ยวกับการชมทิวทัศนควบคูการบันเทิง และพบวา กล

ยุทธการตลาดเชิงสรางสรรคและกลยุทธการโฆษณาเชิงเนื้อหาตางสงผลตอพฤติกรรมการใชจายสินคา

และบริการจากการทองเท่ียวประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวจีน ญี่ปุนและเกาหลีใตรุนเจนเนอเรช่ัน

วาย ในมุมมอง การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอาเซียนอยางมี

ความไดเปรียบตามการรับรูของนักทองเท่ียวไทยระดับบน การทําวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเก็บขอมูลกับ

นักทองเท่ียวไทยระดับบน จํานวนท้ังส้ิน 971 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวไทยระดับบน

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป อยูในสถานภาพสมรส มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท ความถ่ีของนักทองเท่ียวไทยระดับบนในการเดินทาง

ทองเท่ียวไปยังประเทศอาเซียน โดยสวนใหญ 1-2 ครั้งตอป และพบวา ตัวช้ีวัดท้ัง 22 ตัว จากท้ังหมด 

23 ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดท่ีถูกคัดออกมีเพียง 1 ตัว คือ ตัวช้ีวัดท่ี 5 ความสามารถของผูซื้อท่ีมีการรวม

กิจการไปดานหลัง ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของการตอรองของนักทองเท่ียว มี(Factor Loading = 

0.327) ถือไดวาเปนคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ไมผานเกณฑ 0.40 (คาสัมบูรณ) จาก

แรงกระทบ 5 ประการ (องคประกอบ) สําหรับการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอาเซียนอยางมี

ความไดเปรียบท่ีพัฒนาข้ึนตางมีความตรงเชิงเสมือน และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (วุฒิชัย 

เทพเทียมทัศน และ ปริญ ลักษิตามาศ, 2560) 

ความสําคัญของการรับรูคุณคา 

คุณคาถูกกําหนดใหเปนการประเมินประโยชนท่ีไดรับจากการซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการเมื่อ

เทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของผูบริโภค (Holbrook, 1999) นั่นหมายความวาคุณคาสะทอนใหเห็นถึง

ความแตกตางระหวางประโยชนโดยรวมของผูบริโภคท่ีไดรับกับคาใชจายท้ังหมดท่ีผูบริโภคเสียไป

สําหรับสินคาหรือการบริการ (Walsh, Shiu, & Hassan, 2014) คุณคาจึงถือไดวาเปนปจจัยหลัก

สําหรับความต้ังใจซื้อใหมของผูบริโภค (Cronin et al., 2000) แนวคิดของการรับรูคุณคารวมถึง

เหตุผลท่ีมีความสัมพันธระหวางราคากับคุณภาพ และความจริงท่ีวาผูบริโภคไมเพียงแตดูท่ีราคาของ

สินคาหรือบริการ แตยังประเมินราคากับการรับรูคุณภาพ ขอเสนอของคูแขง โอกาสของ ผูบริโภคใน

คาใชจายและปญหาอื่น ๆ เชนความสะดวกสบายและปจจัยทางสังคม จิตวิทยา ดังนั้นการศึกษาของ

ผูบริโภคท่ีผานมาไดพิจารณาการรับรูคาเปนปจจัยแบบองครวมมากกวา ราคา ในการพิจารณาของ

ผูบริโภคการประเมินผลิตภัณฑหรือการบริการ (Wu, Chen, Chen & Cheng, 2014) และในการ

ทํานายพฤติกรรมความภักดี (Hutchinson, Lai & Wang, 2009) คุณคาเปนลักษณะสําคัญสําหรับ

แบรนด นักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาคุณคาของแบรนดในสองระดับ (1) ระดับมหภาคสะทอนให

เห็นถึงการรับรูของนักลงทุนหรือผูถือหุน (Chu & Keh, 2006) และ(2) ในระดับจุลภาคหรือผูบริโภค

เปนตัวแทนของพฤติกรรมและความต้ังใจซื้อ (Cobb-Walgren, Ruble & Dhontu, 1995) 
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นอกจากนี้ตาม Aaker (1991) คุณคาของแบรนดในการประเมินจากลูกคาเปนส่ิงสําคัญในการกําหนด

คุณคาของแบรนด ในทํานองเดียวกันวรรณกรรมเกี่ยวกับการสรางแบรนด (Holbrook, 1999) การ

เนนคุณคาแบรนดนั้นควรจะเขาใจจากการรับรูของผูบริโภค ผูบริโภครับรูคุณคาของแบรนด เพื่อ

เขาใจวิธีการท่ีผูบริโภคตีความและประมวลผลขอมูลสูการตัดสินใจซื้อและการประเมินผลและความ

พึงพอใจ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการในระดับจุลภาคหรือผูบริโภคตอคุณคาของแบรนดซึ่งเปน

ท่ีถกเถียงกันอยูวา ผูบริโภคประเมินประสบการณจากสถานท่ีทองเท่ียวจุดหมายปลายทางของ

ผูบริโภคอยางไง นักวิชาการหลายทานใชวิธีท่ีแตกตางกันในประเมินของผูบริโภครับรูคุณคาของแบ

รนด ขณะท่ีการศึกษาของผูบริโภคในกอนหนานี้ (Zeithaml, 1988) ใชวิธีการแบบมิติเดียวกับความ

สนใจเปนพิเศษในประโยชนทางเศรษฐกิจในการประเมินการรับรูคุณคา สวนการใชวิธีการหลายมิติ

ไดรับความสนใจมากข้ึนในวรรณกรรมลาสุด (Sánchez, Callarisa, Rodriguez & Moliner, 2006; 

Wu et al., 2014) ในการศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบรนดไดกําหนดประโยชนของการใชงานของแบ

รนดซึ่งเปนไปตามการรับรูเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพเปนโครงสรางท่ีสําคัญในการรับรูคุณคาของ

แบรนด (Broyels, Schumann & Leingpibul, 2009) ในทํานองเดียวกันการศึกษาเกี่ยวกับการ

ใหบริการการทองเท่ียวสวนใหญไดพิจารณาการรับรูเชิงคุณภาพและทางดานการเงินเปนสองสวนท่ี

สําคัญของการรับรูคุณคา (Al-Sabbahy, Ekinci & Riley, 2004) การศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ี

ผานมาไดเริ่มท่ีจะนําการใชวิธีการหลายมิติในการวัดการรับรูคุณคา (Gallarza & Saura, 2006) อันท่ี

จริงจากมุมมองประสบการณของผูบริโภค การรับรูคุณคาของแบรนดประกอบดวยมิติประโยชนและ

ความชอบ (Babin, Darden & Griffin, 1994) มุมมองจากประสบการณเนนของการซื้อไมเพียงแค 

คุณคาของแบรนด ประโยชนในการใชและทางเศรษฐกิจ เกี่ยวของดานอารมณของประสบการณของ

แบรนด (ผลทางดานอารมณและสังคม) แมจะมีการยอมรับวาการรับรูคุณคาเปนหลายมิติและซับซอน 

การศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวสวนมากวัดการรับรูคุณคาเปนแบบปลายทางหรือถูกประกอบดวย

คุณคามิติท่ีแตกตางกันเปนท่ีสังเกตตัวช้ีวัด (Boo et al., 2009) นอกจากนี้การศึกษาวิจัยบางสวน

มุงเนนไปท่ีสองหรือสามมิติ (Babin et al., 1994; Kim & Park, 2017) ยกเวนของการศึกษาวิจัยของ 

Petrick (2002) ท่ีไดนําเสนอโครงสรางคุณคามีหามิติ อยางไรก็ตาม มิติคุณคาของ Petrick ไมรวม

คุณคาดานประสบการณและสังคมท่ีมีความสําคัญในการสรางแบรนดจุดหมายปลายทาง (Sánchez 

et al., 2006) และสองมิติเกี่ยวของกับราคา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของความชอบ

และดานสังคมของประสบการณการทองเท่ียว (Sánchez et al., 2006) เพื่อใหสอดคลองกับ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผูวิจัยจึงรวบรวมการรับรูคุณคามีหามิติ ไดแก (1) คุณคาจาก

การเดินทางทองเท่ียว (2) คุณคาทางอารมณและจิตใจ (3) คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม (4) 

คุณคาทางการเงิน และ(5) คุณคาดานประสบการณ 
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การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย 

 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) คือการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดเดินทาง

ไปทองเท่ียวส่ิงท่ีบงบอกความเปนวัฒนธรรมเชน ปราสาท พระราชวัง วัดโบราณวัตถุ โบราณสถาน 

ศิลปะทุกแขนง วิถีการดําเนินชีวิต ประเพณี ตลอดถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองท่ีได

ผานการพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละยุคสมัย 

โดยนักทองเท่ียวสามารถรับทราบประวัติความเปนมา ความเช่ือ ความศรัทธา มุมมองความคิด ความ

นิยมของประชาชนในอดีตท่ีไดถายทอดจากอดีตมาถึงคนรุนปจจุบัน (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

, 2563) สวน วีรพร รอดทัศนา (2557) ไดกลาววา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปนการทองเท่ียวท่ี

นักทองเท่ียวไดเดินทางไปสถานท่ีทองถ่ินหนึ่ง เพื่อเปนการแสวงหาประสบการณใหม ๆ ใหแกตนเอง 

และไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้น ๆ โดยไดเขาถึงเอกลักษณท่ีมีความงดงามของทองถ่ิน

นั้น ๆ ในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม ประเพณี การแตงกาย 

และภาษา ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการดึงดูด และสามารถกระตุนนักทองเท่ียวใหมาทองเท่ียว

ทองถ่ินนั้น ๆ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดเกื้อหนุนกอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ิน และมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังเชิงสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม โดยถือหลักท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด (จุฑาภรณ ทองเพ็ง, 2554) นอกจากนี้ นักทองเท่ียวสามารถศึกษาหาความรู 

โดยไดทําการสังเกตและศึกษาความหลากหลายจากทองถ่ินท่ีนักทองเท่ียวไดเดินทางไปเท่ียว แลว

นํามาปรับปรุงพัฒนาทองถ่ินท่ีตนเองอยูอาศัยใหดีข้ึน โดยมีความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของ

แตละทองถ่ิน และคํานึงถึงผลเสียตอทองถ่ินท่ีนักทองเท่ียวไดเดินทางไปเท่ียวแตละครั้งเปนหลัก (ภู

สวัสด์ิ สุขเล้ียง, 2545) ในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทําใหนักทองเท่ียวเกิดความภาคภูมิใจ และเปน

แรงผลักดันทําใหเกิดการทองเท่ียวในทองถ่ินมากยิ่งข้ึนโดยนักทองเท่ียวสามารถนําขอดีของทองถ่ินท่ี

นักทองเท่ียวไดเดินทางไปเท่ียวไปปรับใชกับทองถ่ินท่ีนักทองเท่ียวไดอาศัยอยูพรอมกับการรักษา

เอกลักษณเชิงวัฒนธรรมตาง ๆ ของตนเองใหดํารงอยู การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดมีการแบง

รูปแบบแตกตางกันออกไปโดยข้ึนอยูกับลักษณะของแหลงทองเท่ียว ทองถ่ิน และกิจกรรม รวมถึงมี

การแบงองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชนของการทองเท่ียวใน

หลากหลายดานมากข้ึน สวนรูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประกอบดวยประกอบดวย (1) การ

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร (Cultural Tourism) เปนการท่ีนักทองเท่ียวไปทองเท่ียวในสถานท่ี

โบราณคดี และประวัติศาสตร เพื่อช่ืนชม และสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหเกิดความรูความเขาใจ

ในทางประวัติศาสตร และโบราณคดีทองถ่ิน มีความรับผิดชอบ และกอใหเกิดมีจิตสํานึกตอการรักษา

มรดกในทางวัฒนธรรม (2) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี (Cultural and 

Traditional Tourism) เปนการท่ีนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวในงานประเพณีตาง ๆ ท่ีประชาชน

ในทองถ่ินไดจัดข้ึน เพื่อการศึกษาความเช่ือ กอใหเกิดความเพลิดเพลิน ความต่ืนตาต่ืนใจ การเคารพ
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พิธีกรรมตาง ๆ และกอใหเกิดการยอมรับนับถือ (3) การทองเท่ียวเชิงชนบท (Rural Tourism/ 

Village Tourism) เปนการท่ีนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวภายในหมูบานชนบทเพื่อศึกษาวิถีชีวิต

ของชาวบาน และผลงานชาวบานไดสรางสรรคไวท่ีมีลักษณพิเศษ เพื่อเปนการเพลิดเพลิน และ

กอใหเกิดมีจิตสํานึกในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม (วริศรา บุญสมเกีรติ, 2555) และ4) การ

ทองเท่ียวเชิงเชิงศาสนา (Religious Tourism) เปนการท่ีนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวศาสนสถาน

โดยมีแรงจูงใจจากความเช่ือทางศาสนาเพื่อการสํารวจตนเอง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิต และ

กอใหเกิดการเรียนรูศาสนาเพิ่มข้ึน (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548) 

การทองเท่ียวเชิงเชิงศาสนากําหนดโดยองคการการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติเปนหนึ่ง

ในเสาหลักของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (UNWTO, 2015) ในความเปนจริงการทองเท่ียว

เชิงศาสนา การทองเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ และการแสวงบุญ ในประเทศไทยมีทรัพยากรการทองเท่ียว

เปนจํานวนมากเชนวัด ศาลเจาและเทศกาลทางศาสนา อยางไรก็ตามประเทศไทยมีชองวางความรูใน

ดานการทองเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ Norman (2012) กลาววาการทองเท่ียวเชิงจิตวิญญาณเปนชนิด

หนึ่งของการทองเท่ียวซึ่งแรงจูงใจจากความเช่ือหรือความเช่ือทางศาสนาท่ีเกี่ยวของกับการสํารวจ

ตนเองและความจริงมากข้ึน เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเชนกิจกรรมสงผลอยางมากในวิธีการท่ีบุคคล

หรือผูมีสวนไดเสียเดินทางใหความสําคัญกับชีวิตของนักทองเท่ียว (Willson, 2016) โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในแงของการดูแลมนุษยคนอื่น ๆ และวิธีชีวิตของนักทองเท่ียวเหลานั้น เชนเดียวกับสภาพแวดลอม

รอบตัวของนักทองเท่ียวในความเปนจริงเปนเรื่องยากท่ีจะแยกแยะความแตกตางระหวางการแสวง

บุญ การทองเท่ียวทางศาสนาและการทองเท่ียวเชิงจิตวิญญาณเพราะนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันยอม

ถูกกระตุนโดยความตองการจะเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณชวงเวลาท่ีเพิ่มความหมาย

ใหกับชีวิตท่ีตางกัน (Collins-Kreiner, 2018) การทองเท่ียวเชิงศาสนาและการแสวงบุญมุงเนนไปท่ี

กิจกรรมในท่ีสถานศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนาและความเช่ือ นักทองเท่ียวทางศาสนาและผูแสวงบุญแสดง

ความภักดีไปยังจุดหมายท่ีมีวัฒนธรรมท่ีนักทองเท่ียวกําลังเยี่ยมชม (UNWTO, 2017) นักทองเท่ียว

เชิงศาสนาท่ีมีแรงจูงใจสําหรับเหตุผลทางศาสนาแตการเดินทางแตละครั้งมักจะมีแรงกระตุนหลาย

อยาง เชนลักษณะของวันหยุดหรือการแสวงหาวัฒนธรรม (Rinschede, 1992) ในขณะท่ี

นักทองเท่ียวทางจิตวิญญาณหรือนักเดินทางอาจจะเดินทางเนื่องจากมีความเช่ือศาสนาท่ีคลายกัน 

นอกจากนี้การทองเท่ียวทางจิตวิญญาณยังสามารถรวมถึงผูท่ีไมนับถือศาสนา ข้ึนอยูกับความต้ังใจ

ของนักทองเท่ียว (Griffin and Raj, 2017) การทองเท่ียวทางจิตวิญญาณประกอบดวยแนวคิดท่ีกวาง

ข้ึนของความปรารถนาของนักทองเท่ียวสําหรับการเปล่ียนแปลงและบรรเทาจากชีวิตประจําวันของ

นักทองเท่ียว ดังนั้นบุคคลท่ีมีประสบการณแตกตางกัน มักทํากิจกรรมในรูปแบบท่ีแตกตางกัน (Xin 

and Yang, 2017).  
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ในพระพุทธศาสนาคําวา จิตวิญญาณ ถือเปนหนึ่งในสามระดับหลักของประสบการณของ

มนุษย ซึ่งมีทางกายภาพ จิต และจิตวิญญาณ คําสอนของชาวพุทธช้ีใหเห็นวาทุกคนมีชีวิตอยูดวย

อาการปวยทางจิตวิญญาณ (ทุกข หรือความทุกขทรมาน หรือความเจ็บปวด) อาการนี้สามารถรักษา

ดวยพลังจิตโดยผานธรรมะ เพราะธรรมะชวยเพิ่มปญญาของมนุษยและความเขาใจท่ีถูกตอง 

เชนเดียวกับความแข็งแรงทางจิตหรือจิตท่ีมีพลัง (Buddhadasa, 1971) ในทางกลับกันคําวา จิต

วิญญาณ ถูกใหความหมายโดยนักวิชาการคือประสบการณมนุษย ท่ีซับซอนและหลายมิติ ท่ี

ประกอบดวยประสบการณ สติปญญา ปรัชญา และพฤติกรรม (Norman, 2012; Cohen, 2006) แต

ละคนจะแสดงความคิดท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับความเช่ือเฉพาะบุคคล (Anandarajah and Hight, 

2001) สวน ของ สุดาทิพย นันทโชค (2555) ไดกลาววาปจจุบันการทองเท่ียวเชิงศาสนาในท่ีวัดสําคัญ

ตาง ๆ นับเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียวสําหรับกลุมคนท่ีมีความสนใจพิเศษท่ีไดรับความนิยม

เปนอยางมากในประเทศไทย ท้ังนี้ เพราะตามคติความเช่ือท่ีถือวาการไดมาสักการะสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ 

จะนําความเปนสิริมงคลมาสูชีวิต จากรายงานดังกลาวพบวา “วัด” เปนทรัพยากรสําหรับการ

ทองเท่ียวท่ีสะทอนถึงอารยธรรมและวิถีชีวิตของทองถ่ินอันเปนแหลงรวมขอมูลดานประวัติศาสตร 

การศึกษา ศิลปกรรม สถาปตยกรรมรวมท้ังเช่ือมโยงความเปนมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ัง

ถ่ินฐานของชุมชนอีกดวย 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย มีสถานท่ีทองเท่ียวอยูหลายแหงท่ีเปนท่ีนิยมใน

หมูนักทองเท่ียวไทย ซึ่งสวนใหญจะเปนท่ีเท่ียวในพระอารามหลวงท่ีอยูในกรุงเทพ ซึ่งเปนสถานท่ีวามี

ความโดดเดนและนาศึกษาเรียนรูศิลปกรรมและวัฒนธรรม (พระมหาชาญ โชติญาณพล, 2558) และ

มีความสัมพันธกับสังคมไทยมานาน การทองเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยท่ีนักทองเท่ียว

ชาวไทยชอบเดินทางมาทองเท่ียวมากท่ีสุดมีท้ังหมด 3 วัด (travel.trueid, 2563; mush 

roomtravel, 2563) ไดแก 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ เปนพระอารามหลวงช้ันเอก มีเดิม

ช่ือ วัดโพธาราม ถูกสรางมาในสมัยอยุธยา ซึ่งยังไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการกอสราง แตในป 

พุทธศักราช 2331 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกลาฯ ให

บูรณปฏิสังขรณวัดนี้ข้ึนมาใหม ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ

ใหสราง วิหารพระพุทธไสยาส โดยสรางใหมีขนาดเทากับพระอุโบสถ บริเวณผนังของวิหารไดเขียน

ภาพจิตรกรรมท่ีมีความสวยงาม ดานบนของวิหารมีภาพเขียนสีเกี่ยวกับเรื่อง มหาวงศ สวนผนัง

ระหวางชองหนาตางนั้น เขียนภาพสีจิตรกรรมท่ีมีความสวยงามเกี่ยวกับพระสาวิกาเอตทัคคะ 13 องค 

อุบาสกเอตทัคคะ 10 ทานและอุบาสิกาเอตทัคคะ 10 ทาน ในวิหารพระพุทธไสยาสนั้นเปนท่ี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนท่ีสวยงดงามมาก ซึ่งเปนพระท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ

ไทย พระพุทธไสยาสนเปนพระพุทธรูปกออิฐ ถือปูน มีการปดทองท่ัวท้ังองค พระบาทของพระพุทธ
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ไสยาสนประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ นอกจากนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

นั้นมีเจดียท้ังหมดจํานวน 99 องค ถือวาเปนพระอารามหลวงท่ีมีเจดียมากท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งใน

จํานวนเจดีย 99 องค มีพระมหาเจดีย 4 รัชกาล เปนพระเจดียท่ีสําคัญมาก ไดแกพระมหาเจดีย

ประจําพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเปนท่ีรวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง ถือไดวาเปนมหาวิทยาลัยแหง

แรกของประเทศไทย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ทางยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนวัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลารามราชวรมหาวิหารเปนมรดกความทรงจําโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และจารึกวัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารจํานวน 1,440 ช้ิน ถูกทางยูเนสโก ข้ึนทะเบียนเปนมรดกความ

ทรงจําโลกในทะเบียนนานาชาติในวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554  

วัดอรุณราชวราราม ชาวบานนิยมเรียกช่ือวา วัดแจง หรือวัดอรุณ ซึ่งเปนวัดท่ีไดสรางในสมัย

อยุธยา สาเหตุท่ีช่ือวัดแจงเนื่องจากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดกลับจากทําศึกเปนเวลาเชาพอดี 

มีเดิมวา วัดมะกอกใน ภายในโบสถวัดอรุณราชวรารามในอดีตเคยเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากรท่ีไดอัญเชิญมาจากเวียงจันทนในปพุทธศักราช 2322 และไดยายมาประดิษฐานท่ีวัดพระ

ศรีรัตนศาสดารามในปพุทธศักราช 2327 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ ทรงไดทําการปฏิสังขรณวัดแจงใหมท้ังวัด แตยังไมทันสําเร็จก็พระองคเสด็จ

สวรรคต ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงไดทําการบูรณปฏิสังขรณวัดแจงได

พระราชทานนามใหมวา “วัดอรุณราชธาราม” ในเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

ทรงพระราชดําริใหมีการเสริมสรางพระปรางคหนาวัดใหสูงข้ึน แตพระองคเสด็จสวรรคตเสียกอน 

จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงไดโปรดเกลาใหเสริมพระปรางคข้ึนและทรง

ใหยืมมงกุฎท่ีหลอสําหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีจะเปนพระประธานวัดนางนองมาติดตอบนยอดนภ

ศูล สวนในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาใหบูรณปฏิสังขรณวัด

อรุณราชธารามใหมในหลายรายการ และทรงใหอัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลท่ี 2 มาบรรจุไวท่ีพระ

พุทธอาสนของพระประธานในพระอุโบสถดวย เมื่อการปฏิสังขรณเสร็จส้ินลงพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดอรุณราชวราราม” 

 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงช้ันเอกระดับราชวรวิหารเดิมช่ือ วัดใหม สราง

ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ระหวางป พ.ศ. 2367-2375 โดยสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ ในป พ.ศ. 

2379 รัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลานิมนตสมเด็จพระอนุชาธิราชภิกษุเจาฟามงกุฎหรือตอมา

คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ซึ่งทรงผนวชจาพรรษาอยู ณ วัดราชาธิวาส 

ขณะนั้นใหเสด็จมาครองวัดนี้ และพระราชทานนามวา วัดบวรนิเวศวิหาร ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2466 ใน

สมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงไดโปรดเกลา ใหยุบวัดรังษีสุทธาวาส ท่ีอยูใกลเคียงรวมเขาเปนวัดเดียวกันกับวัด
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บวรนิเวศวิหาร ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจนักทองเท่ียวคือภายในวัดบวรนิเวศมีพระอุโบสถ พระวิหารและ

อาคารส่ิงปลุกสรางตาง ๆ ท่ีไดสรางดวยศิลปะท่ีงดงาม สวนภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนั้น 

มีพระพุทธรูปท่ีสําคัญอยู 2 องคท่ีเปนพระประธาน โดยองคแรกคือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพอเพชร  

อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และองคท่ีสองคือพระพุทธชินสีห อัญเชิญมาจากวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ตามฝาผนังและเสาพระอุโบสถมีจิตรกรรมปริศนาธรรมเขียน

โดยชางชาวจีนมีความสวยงามซึ่งเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว  

สถานการณการทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย ป พ.ศ. 2562 

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดเดินทางทองเท่ียวภายประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2562 มีจํานวน 

17.56 ลานคน ซึ่งไดหดตัวลงรอยละ 3.32 สามารถสรางรายไดใหกับทองเท่ียวไทย 0.09 ลานลาน

บาท โดยไดหดตัวลงรอยละ 2.61 เมื่อทําการเปรียบเทียบรายไดกับชวงเวลาเดียวกันของป

พุทธศักราช 2561 เมื่อทําการวิเคราะหเห็นวาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 การทองเท่ียวภายในประเทศ

ไดหดตัวท้ังจํานวนนักทองเท่ียวและรายได เนื่องจากนักทองเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมเดินทาง

ทองเท่ียวไปตางประเทศซึ่งเปนชวงท่ีเงินบาทแข็งคา  

ในป พุทธศักราช 2562 นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมีจํานวน 

166 ลานคน ซึ่งมีอัตราหดตัวลงรอยละ 0.06 จากปพุทธศักราช 2561 แตโดยภาพรวมพบวา การ

ทองเท่ียวในเมืองรอง มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 0.88 สวนการทองเท่ียวในเมืองหลัก ไดมี

การหดตัวรอยละ 0.49 แตอยางไรก็ตามการทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทยได

สรางรายไดใหการทองเท่ียวภายในประเทศไทยมีมูลคา 1.08 ลานลานบาท ซึ่งมีอัตราขยายเพิ่มข้ึน

รอยละ 1.18 จากป พุทธศักราช 2561 โดยจังหวัดท่ีมีรายไดจากการทองเท่ียวนักทองเท่ียวชาวไทย

สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพ เชียงใหม และภูเก็ต ตามลําดับ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 

2563) 

สถานการณการทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย ป พ.ศ. 2563 

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศในเดือนมีนาคม 2563 มีจํานวน 

3.83 ลานคน ซึ่งไดหดตัวลงรอยละ 65.42 สามารถสรางรายไดใหกับทองเท่ียวไทย 0.03 ลานลาน

บาท มีการหดตัวลงรอยละ 64.56 เมื่อทําเปรียบเทียบรายไดกับชวงเวลาเดียวกันของปพุทธศักราช 

2562 สวนจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยไดเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศระหวางเดือนมกราคมถึง 

มีนาคม ปพุทธศักราช 2563 มีจํานวน 24.10 ลานคน ไดหดตัวลงรอยละ 29.52 สามารถสรางรายได

ใหกับทองเท่ียวไทย 0.18 ลานลานบาท ไดหดตัวลงรอยละ 33.65 เมื่อทําเปรียบเทียบรายไดกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปพุทธศักราช 2562 (กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา, 2563) 

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศในเดือนกันยายน 2563 มีจํานวน 

8.58 ลานคน ซึ่งไดหดตัวลงรอยละ 35.20 สามารถสรางรายไดใหกับทองเท่ียวไทย 4.14 หมื่นลาน
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บาท ไดหดตัวลงรอยละ 54.61 เมื่อทําเปรียบเทียบรายไดกับชวงเวลาเดียวกันของปพุทธศักราช 

2562 สวนจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศระหวางเดือนมกราคมถึง 

กันยายน ปพุทธศักราช 2563 มีจํานวน 52.71 ลานคน ไดหดตัวลงรอยละ 54.67 สามารถสราง

รายไดใหกับทองเท่ียวไทย 0.32 ลานลานบาท ไดหดตัวลงรอยละ 59.46 เมื่อทําเปรียบเทียบรายได

กับชวงเวลาเดียวกันของปพุทธศักราช 2562 จากขอมูลทางสถิติสังเกตเห็นไดวาการทองเท่ียว

ภายในประเทศมีการฟนตัวมากข้ึนในแงจํานวนนักทองเท่ียว เนื่องจากมีวันหยุดชดเชยวันสงกรานต 

จํานวน 4 วัน และโครงการ “เราเท่ียวดวยกัน” โดยมีการขยายระยะเวลาถึงตนป 2564 ประกอบกับ

กระแสการเดินทางมาทองเท่ียววัดเจดีย สวนจังหวัดท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดเดินทาง

ทองเท่ียวสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ตามลําดับ (กองเศรษฐกิจ

การทองเท่ียวและกีฬา, 2563) 

แผนวิสาหกิจการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 

2562-2564) :  

การสงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยม (Preferred Destination) ติด

อันดับประเทศท่ีสรางรายไดจากการทองเท่ียวสูงสุด 1 ใน 7 ของโลกจากการเพิ่มรายไดทางการ

ทองเท่ียว โดยเรงเพิ่มการใชจายของนักทองเท่ียว ขยายตลาดสูนักทองเท่ียวกลุมมีคุณภาพจํานวน

มาก (Premium Mass) และขยายตลาดใหมท่ีมีศักยภาพ พรอมพัฒนาภาพลักษณประเทศไทยเปน

แหลงทองเท่ียวคุณภาพ ดวยการสงมอบประสบการณอันทรงคุณคาแกนักทองเท่ียว (Value for 

Experience) รวมถึงมุงสรางความยั่งยืนทางการทองเท่ียว ดวยการกระจายชวงเวลาและพื้นท่ี

ทองเท่ียว สงเสริมและสรางศักยภาพแกเครือขายในอุตสาหกรรมทองเท่ียว สงเสริมการสราง

มูลคาเพิ่ม แกสินคาและบริการทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกร

สมรรถนะสูงเพื่อเปนผูนําในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

กลยุทธปรับภาพลักษณแบรนดทองเท่ียวไทย 

 จากวิสัยทัศนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ตามแผนวิสาหกิจการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562-2564) กําหนดใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปน

ผูนําในการสง เสริมการทองเท่ียว ใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยม (Preferred 

Destination) อยางยั่งยืน” กลาวคือ การทองเท่ียวแหงประเทศไทยตองการใหประเทศไทยเปน

จุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวนึกถึงและเลือกเดินทางมาทองเท่ียวเปนอันดับตน ๆ ท่ีผานมาการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดดําเนินการปรับภาพลักษณประเทศจากการท่ีนักทองเท่ียวตางชาติมอง

วาประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวราคาประหยัดและคุมคา (Value for Money) สูการเปนแหลง

ทองเท่ียวคุณภาพ (Quality Leisure Destination) และหวังใหจะนําประเทศไทยสูการเปน 

Preferred Destination ในอนาคต สําหรับป พุทธศักราช 2562 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
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กําหนด Key Message คือ เชิญชวนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัส Thai Unique Local 

Experience ผาน Campaign “Amazing Thailand: Open to the New Shades” เพื่อให

นักทองเท่ียวซึมซับกับประสบการณการทองเท่ียวท่ีไมเหมือนใครในโลก สัมผัสวัฒนธรรมท่ี

เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา แตยังคงกล่ินอายความเปนไทยอยางสมบูรณ และคนทองถ่ินพรอม

แลกเปล่ียนภูมิปญญาและความรูท่ีสังคมส่ังสมอยางตอเนื่องเปนประสบการณท่ีจะเปดประสาทสัมผัส

ของนักทองเท่ียวท้ังรางกายจิตใจ และจิตวิญญาณ โดยนําเสนอแคมเปญ “The Millions of Hidden 

Shades” เนนการนําเสนอภาพของสินคาทางการทองเท่ียวท่ีตอบสนองความตองการท่ีแตกตาง

เฉพาะบุคคล (Individualism) รวมถึงประสบการณการเดินทางท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับ ท่ีแตกตางกัน

ไป จนสามารถนําไปบอกตอ (Share) ใหกับคนอื่นไดรับทราบ โดยจะส่ือสารแบรนดประเทศไทยใน

ชองทางส่ือเดิม (Traditional Media) และส่ือใหม (New Media) 

 

คํานิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย หมายถึง ส่ิงท่ีมีเฉพาะในวัดไทยใน

พระพุทธศาสนาท่ีประเทศอื่นไมมี โดยมี 4 ดาน ไดแก 1. ดานสถาปตยกรรม 2. ดานจิตรกรรม 3. 

ดานประติมากรรม และ4. ดานประวัติศาสตร ท่ีสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทยในการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

 ดานสถาปตยกรรม หมายถึง เปนส่ิงปลูกสรางภายในวัด เชน พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลา

การเปรียญ หอระฆัง เจดีย หอไตร 

ดานจิตรกรรม หมายถึง เปนงานภาพวาดหรือภาพเขียนบนฝาผนังตามโบสถ วิหารของจิตร

กร โดยเขียนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและวรรณคดีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

ดานประติมากรรม หมายถึง พระพุทธรูปประจําพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดีย

พระเครื่อง หรือรูปสัตวหิมพานต รูปปนยักษ ตุกตาหิน เปนตน โดยผานกระบวนการปน การแกะสลัก 

หรือการหลอ วัสดุท่ีใชในการสรางทํามาจากปูน อิฐ ดิน หิน โลหะและไม 

ดานประวัติศาสตร หมายถึง พื้นท่ีทางประวัติศาสตรของวัดซึ่งเปนศูนยกลางเมืองเกาท่ีไดรับ

การดูแลรักษามาอยางดี โดยมีพระอุโบสถ วิหาร ซึ่งเปนส่ิงปลูกสรางท่ีไดสรางความเปนเอกลักษณใน

พื้นท่ีและส่ิงปลูกสรางเหลานี้มีสวนชวยในการจดจําและรับรูประวัติศาสตรของพื้นท่ี 

 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย

เลือกท่ีเดินทางไปทองเท่ียวส่ิงท่ีบงบอกความเปนวัฒนธรรมไทยโดยนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทยไดเลือกวัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีจํานวน 3 วัด ไดแก 1. วัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลารามราชวรมหาวิหารหรือท่ีรูจักกันในนามวัดโพธิ์ 2. วัดอรุณราชวราราม และ 3. วัดบวรนิเวศราช

วรวิหาร 
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 การรับรูคุณภาพ หมายถึง เปนการประเมินผลของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย

ระหวางความคาดหวังบริการท่ีไดรับกับประสบการณท่ีไดมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี หมายถึง สถานท่ี

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีเจาหนาท่ีท่ีเปนมิตรท่ีคอยใหคําแนะนํา และความชวยเหลือตอ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีตองการคําแนะนําและความชวยเหลือ 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและ

แบบทันสมัย หมายถึง สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย

ท้ังในดานสถาปตยกรรม ดานจิตรกรรม และดานประติมากรรม ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทยใหมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีความปลอดภัย หมายถึง สถานท่ีทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเลือกมาทองเท่ียวแลว

รูสึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 การรับรูคุณคาดานตาง ๆ หมายถึง เปนการประเมินประโยชนท่ีไดรับจากการไดมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเมื่อเทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ซึ่งมี 5 ดาน ไดแก 1. ดานคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว 2. ดานคุณคาทางอารมณและจิตใจ 3. 

ดานคุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม 4. ดานคุณคาทางการเงิน และ5. ดานคุณคาดานประสบการณ 

ดานคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากการ

ไดมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเมื่อเทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทยในแงของโครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเชน ถนนท่ีเช่ือมเขาวัดมีสภาพท่ีดี การ

มีระบบการขนสงท่ีดี 

ดานคุณคาทางอารมณและจิตใจ หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากการไดมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเมื่อเทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย

ในแงของอารมณและจิตใจเชน นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดไปในสถานท่ีท่ีชอบทําใหมี

ความสุขและมีความผอนคลาย 

ดานคุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจาก

การไดมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเมื่อเทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทยในแงของการเปนท่ียอมรับของสังคมเชน นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดไปใน

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยกําลังอยูในกระแสของความสนใจของนักทองเท่ียวท่ัวโลกซึ่งเปน

สัญลักษณช่ือเสียงระดับโลก และไดรับการยอมรับวาเปนท่ียอมรับในสังคมและใจบุญจากเพื่อนหรือ

คนท่ีรูจัก 
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ดานคุณคาทางการเงิน หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากการไดมาทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมไทยเมื่อเทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยในแงทาง

การเงินเชน นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดไปในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

คาใชจายท่ีคุมคาท้ังบริษัททองเท่ียวและคาใชจายภายในวัด และมีคาใชจายท่ีเปนไปตามสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

ดานคุณคาดานประสบการณ หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากการไดมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเมื่อเทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย

ในแงดานประสบการณเชน นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดไปในสถานท่ีทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยดวยความสนใจอยากรูอยากเห็นเพื่อเรียนรูและสรางประสบการณใหมตอชีวิต 

 นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย หมายถึง เปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีเกิดอยูในระหวาง 

พ.ศ.2521-2540 ซึ่งคนกลุมนี้มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี มี

ความคิดสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ชอบความทาทายส่ิงใหม ๆ และมีความปรารถนาจะประสบความสําเร็จ

อยางรวดเร็ว 

 กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ หมายถึง จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดขอนแกน จังหวัด

มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หนวยงานภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

มหาเถรสมาคม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนวยงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือชุมชน ท่ีมี

สวนเกี่ยวของในการกํากับดูแลการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย สามารถนําเอาขอมูลท่ีไดจากการทํา

วิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดอยาแทจริงและสงเสริม

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยใหแกนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดรับรูมาก

ข้ึน 

 2. วัดท้ัง 3 แหง ซึ่งเปนวัดช้ันในอยูในกรุงเทพมหานคร ถือไดวาเปนวัดสําคัญท่ีคนใหความ

สนใจและไปเท่ียวมากท่ีสุด ไดแก (1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) 

วัดอรุณราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหารหรือวัดอื่นท้ังท่ีเปนวัดเกาและวัดใหม ท่ีเกี่ยวของ

กับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย สามารถนําเอาขอมูลท่ีไดจากการทําวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา

แผนการตลาดและการประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกิดความ

ประทับใจ และรับรูชีวิตอยูบนความเส่ียงในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยนําไปสูการกลับมา

ทองเท่ียวซ้ําในอนาคตของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 
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 3. นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ียังไมเคยมีประสบการณเดินทางทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมประเภทวัดในพุทธศาสนาไทยจะไดมีฐานขอมูลใหมเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

เชิงวัฒนธรรมไทย เพื่อสูกระบวนการในการตัดสินใจในการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 4. เปนแหลงขอมูลสําหรับนักวิจัย นักวิชาการ หนวยงานราชการและผูท่ีสนใจท่ัวไปสามารถ

นําขอมูลจากการทําวิจัย ไปพัฒนาความรู และเพื่อเปนแนวทางสําหรับการทํางานคนควาทางวิชาการ 

หรืองานวิจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอการสงเสริมยกระดับทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาวะความเส่ียง

ของ COVID 19 ระบาดท่ัวโลก 

 5. นักวิชาการ / นักวิจัย สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการทํางานวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนแนวทาง

ในการศึกษาและพัฒนาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยประเภทอื่น ๆ ท่ีไมวัดเชน 

ปราสาท พระราชวัง โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปะทุกแขนง ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิตของคนใน

ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย  

 6. หนวยงานราชการ สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการทํางานวิจัยในครั้งนี้ไปเผยแพรให

นักทองเท่ียวชาวไทยโดยเฉพาะนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยซึ่งเปนนักทองเท่ียวกลุมใหญ

และนักทองเท่ียวชาวตางชาติจะทําใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติจะไดรับรูและเขาใจแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากข้ึนท้ังในดานสถาปตยกรรม ดานจิตรกรรม ดานประติมากรรม 

และดานประวัติศาสตร ท่ีมีความงดงามเพื่อดึงดูดท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติใหมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากข้ึนซึ่งสามารถสรางงาน สรางอาชีพนําไปสูการสรางรายใหกับ

ประเทศเพิ่มมากข้ึนหลังวิกฤต COVID 19 

 7. ผู ท่ีสนใจท่ัวไปสามารถนําขอมูลจากการทําวิจัยเปนแหลงเรียนรูภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย นําไปสูการพัฒนาความรูในดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผนวกกับ

ผลิตภัณฑพื้นเมืองเพื่อนําไปสูกระบวนการในการตัดสินใจในการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหลังวิกฤต 

COVID 19 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดภาพลักษณดานแหลงกําเนิด ในชวงส่ีทศวรรษท่ีผานมาภาพลักษณดานแหลงกําเนิด 

ไดเติบโตอยางรวดเร็วจนกลายมาเปนหนึ่งในปญหาท่ีไดศึกษามากท่ีสุดในการตลาดท่ัวโลก 

(Kabadayi & Lerman, 2011; Tseng & Balabanis, 2011) จนถึงมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีพบวามี

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิด (Miranda & 

Parkvithee, 2013) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีความสําคัญตอสถานท่ีทองเท่ียวและมีหลาย

งานวิจัยแสดงใหเห็นวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีผลตอการรับรูของนักทองเท่ียว ความต้ังใจใน

การทองเท่ียวและการประเมินผลโดยรวมของสถานท่ีทองเท่ียว (Lee & Lee, 2011) ใน

สภาพแวดลอมนานานชาติมีการศึกษาจํานวนมากแสดงใหเห็นวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิด มี

อิทธิพลตอมิติหลักของคุณคาของแบรนด (Anisimova, 2013; Moradi & Zarei, 2012) ใน

วรรณกรรมของ (Ha-Brookshire & Yoon, 2012) แสดงใหเห็นวาภาพลักษณแหลงกําเนิด มีบทบาท

สําคัญในกระบวนการตัดสินใจของนักทองเท่ียวและมีอิทธิพลตอวิธีการท่ีนักทองเท่ียวดูและ

ประเมินผลคุณลักษณะของสถานท่ีทองเท่ียว ตามการคนพบของ (Magnusson et al., 2011) 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการซื้อหรือใชบริการ ซึ่งมีผลตอภาพลักษณ

ของแบรนด โดยมากกวารอยละ 60 ของความแปรปรวนภาพลักษณของแบรนดถูกอธิบายโดย

ผลกระทบของภาพลักษณดานแหลงกําเนิด และความคุนเคยของแบรนด (Magnusson et al., 

2011) ยืนยันวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีอิทธิพลทางออมตอความต้ังใจซื้อหรือใชบริการของ

ผูบริโภค สวน Dick and Basu (1994) อธิบายวา ภาพลักษณแหลงดานกําเนิดเปนแนวคิดสามมิติ ซึ่ง

ประกอบดวยของความรูความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรม แมวาภาพลักษณแหลงกําเนิดสงผลตอ

ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว ซึ่งไดรับการศึกษามานานหลายทศวรรษ ในงานวิจัย

ของ Pikturniene & Treigyte (2009) เปดเผยวาผูบริโภคมีทัศนคติท่ีแตกตางกันระหวางภาพลักษณ

ดานแหลงกําเนิดและแหลงกําเนิดของแบรนดตอสถานท่ีทองเท่ียว นอกจากนี้ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมี

ตอสถานท่ีทองเท่ียวระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดและแหลงกําเนิดของแบรนดท่ีแตกตาง ไมได

ข้ึนอยูกับประเภทสถานท่ีทองเท่ียวแตข้ึนอยูกับความออนไหวของผูบริโภคท่ีมีตอมีอิทธิพลของ

ความสัมพันธระหวางบุคคล มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของภาพลักษณ

ดานแหลงกําเนิดตอทัศนคติของผูบริโภค ในการศึกษาเชิงประจักษครั้งแรกไดรับการดําเนินการในชวง

ปหกสิบของศตวรรษท่ีผานมาและตอมาไดมีจํานวนของการศึกษาเพิ่มข้ึนเนื่องจากภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดกลายเปนหนึ่งในหัวขอท่ีสนใจของการคาระหวางประเทศและการสํารวจพฤติกรรม

ผูบริโภค จนไมมีขอสงสัยวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผล (บวกหรือลบ) ตอการประเมิน

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการของผูบริโภคและการตัดสินใจ (Bian & Moutinho, 2011; Yu, Lin & 
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Chen, 2013; Berry et al., 2015) ผลของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดและผลกระทบของ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดตอทัศนคติของผูบริโภคไดรับการสํารวจในหลายวิธีและหลายประเทศ 

นําไปสูผลลัพธท่ีแตกตางกัน โดย Chamorro et al., (2015) ไดทําการวิเคราะหอิทธิพลของผล

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลตอทัศนคติของผูบริโภคโดยการประเมินประเภทตาง ๆ ของ

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ สวน Fong et al., (2014) ไดทําการสํารวจทัศนคติของผูบริโภคและ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดข้ึนอยูกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันเปนอยางไร เมื่อทําการซื้อหรือใชบริการ 

ท่ีมีลูกคาท่ีแตกตางกันมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการซื้อหรือใชบริการ และUrbonavicius et al., 

(2011) ศึกษาวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีผลตอความเช่ือของผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ

อยางไร ในการศึกษาเชิงประจักษดังกลาวพบวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลตอทัศนคติของ

ผูบริโภคจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการใหบริการท่ีผูบริโภคมีมากเพียงใด 

ลักษณะของการตอบสนองของประเภทของสินคาหรือการใหบริการและวัฒนธรรมผูบริโภค ในสวน 

Yanga et al., (2016) ไดกลาววา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสามารถขับเคล่ือนดวยหลายปจจัยท่ี

แตกตางกัน เชนภาพลักษณของประเทศหรือแบบแผนแหงชาติ ประเพณีของผูบริโภค การมีสวนรวม 

ความรูของผูบริโภคในผลิตภัณฑหรือการใหบริการ และประสบการณ เชนเดียวกับความแตกตางทาง

วัฒนธรรม มีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาภาพลักษณแหลงกําเนิดโดยไดตรวจสอบปจจัยตาง ๆ ท่ี

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลตอทัศนคติของผูบริโภคอาจจะแตกตางกัน แตภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดมีอิทธิพลตอการรับรูของผูบริโภค การประเมินช่ือเสียงของภาพลักษณดานแหลงกําเนิด 

และแบบแผน (Godey et al., 2012) ถึงแมมีการศึกษาคอนขางมากเกี่ยวกับภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิด และทัศนคติของผูบริโภคและพฤติกรรมท่ีกระทํา สวน Ciravegna et al., (2014) ได

กลาววา อิทธิผลของภาพลักษณแหลงกําเนิดเปนหนึ่งในประเด็นท่ีถกเถียงกันมากท่ีสุดในการทําวิจัย

ทางการตลาดเนื่องจากผลของการศึกษาบางสวนนําไปสูขอสรุปท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิด และผลกระทบของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค 

เหมือนนักวิชาการหลายทานเชน Laroche et al., (2005) ไดกลาววา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

สงผลอยางมีนัยสําคัญตอการประเมินของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการใหบริการท่ีได อยางไรก็

ตาม Liefeld (2004) ไดทําการศึกษากอนหนานี้แสดงใหเห็นผลท่ีแตกตางกันซึ่งถูกตีความโดยนักวิจัย

ทานหนึ่งสรุปไดวาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

ออนแอ และผูจําหนายท่ีดําเนินงานในตลาดโลก ไมควรเนนภาพลักษณดานแหลงกําเนิดโดยความ

คาดหวังของยอดขายท่ีสูงข้ึนอยางเดียว สวน Godey et al., (2012) ไดกลาวา แมจะมีความพยายาม

ของนักวิจัยหลายทานเพื่อยืนยันและเกี่ยวของกับผลของการวิจัยและผลของภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิด แมในงานวิจัยของนักวิจัยทางการตลาดหลายทานเชน Laroche et al., (2005); 

Bloemer et al., (2009); Sichtmann & Diamantopoulos (2013); Berry et al., (2015) ยังคง
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คนหาความชัดเจนของแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของภาพลักษณดานแหลงกําเนิด เหมือนการเนน

โดยนักวิชาการท่ีแตกตางกัน (Pecotich & Ward, 2007; Bloemer et al., 2009; Godey et al., 

2012; Yanga et al., 2016) แมจะมีการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลตอทัศนคติ 

ความเช่ือและพฤติกรรมของผูบริโภคเปนจํานวนมากแตยังคงไมชัดเจนเพราะฉะนั้นการศึกษาเพิ่มเติม

เปนส่ิงท่ีจําเปน การวิเคราะหการรับรูอิทธิผลของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดตอผูบริโภค พบวาอิทธิ

ผลของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดข้ึนอยูกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีผลิตหรือ

ใหบริการเชนเดียวกับประเภททางวัฒนธรรมของประเทศผูบริโภค (ปจเจกนิยม/กลุมนิยม) การให

ความสําคัญกับปจจัยภายนอก นอกจากนี้ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดข้ึนอยูกับประชากรผูบริโภค

และลักษณะทางจิตวิทยา การใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกและผูดําเนินการตระหนักรูถึงภาพ

ดานลักษณแหลงกําเนิด ประสบการณของผูบริโภคและความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการใหบริการ 

วัฒนธรรมของผูบริโภค การมีสวนรวมของผลิตภัณฑหรือการใหบริการของผูบริโภค การรับรูความ

เส่ียงของผลิตภัณฑหรือการใหบริการของผูบริโภคและแบรนดผลิตภัณฑ (Chryssochoidis et al., 

2007; Ahmed & d‘Astous, 2008; Chattalas et al., 2008; Saffu & Scott, 2009; Zafer et al., 

2010; Bian & Moutinho, 2011; Godey et al., 2012) สวน Jimenez & Martin (2010), Bian & 

Moutinho (2011), Stere & Trajani (2015), Siamagka & Balabanis (2015) ไดกลาว วัฒนธรรม

ของผูบริโภคถูกกําหนดใหเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการรับรูภาพลักษณดานแหลงกําเนิด เนื่องจาก

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีอิทธิพลตอลูกคา โดยลูกคาไดมีทัศนคติเชิงลบตอผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการของตางประเทศและตองการใชสินคาหรือการบริการภายในประเทศ ตามความเห็นของ 

Chu et al., (2010), Godey et al., (2012), Sichtmann & Diamantopoulos (2013), Berry et 

al., (2015) ไดกลาววา แบรนดของผลิตภัณฑหรือการใหบริการจะกลายเปนแหลงท่ีมาของการ

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมเชนเดียวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิด เนื่องจากขอมูลและ

ความรูเกี่ยวกับแบรนดของผลิตภัณฑหรือการใหบริการทําใหลูกคามีแนวโนมท่ีจะพึ่งพานอยลง

เกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิด สวนงานวิจัยของ Ahmed et al., (2002), Lin & Chen (2006) 

ไดกลาววา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด อาจสงผลตอทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการในสองวิธี: สงผลเปนวงกลมหรือเปนการแบบสรุป เมื่อผูบริโภคไมคุนเคยกับผลิตภัณฑหรือ

การบริการ ในระหวางการประเมินภาพลัพธของประเทศ สงผลแบบวงกลมและสงผลโดยตรงกับ

ทัศนคติของผูบริโภค นั้นหมายความวาในขณะท่ีประเมินผลิตภัณฑหรือการใหบริการของผูบริโภคคิด

เกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิด และภาพลักษณท่ีมีอยูไมเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการอื่น ๆ เมื่อผูบริโภคมีประสบการณและความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการบริการ สามารถ

รวบรวมความเช่ือของผูบริโภคเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑหรือการใหบริการแลวสงผลโดยตรงตอ

ทัศนคติของผูบริโภคกับผลิตภัณฑหรือบริการ โดย Lin & Chen (2006) ไดกลาววา โดยท่ัวไป
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ภาพลักษณแหลงดานกําเนิดเชิงบวกเปนปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติของผูบริโภค นักวิชาการบางทาน

เชน Ahmed & d‘Astous (2008), Josiassen et al., (2008) ไดต้ังสมมติฐานวาการมีสวนรวมของ

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการของผูบริโภค อิทธิพลของลักษณแหลงกําเนิดอาจสงผลตอทัศนคติของ

ผูบริโภคเนื่องจากเมื่อมีการมีสวนรวมสูงเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ผูบริโภค

มักจะวิเคราะหคุณลักษณะ รูปลักษณของผลิตภัณฑ ประเมินอยางระมัดระวัง การศึกษาท่ีดําเนินการ

โดย Ahmed et al., (2002), Lin & Chen (2006), Josiassen et al., (2008), Bian & Moutinho 

(2011) ไดยืนยันวาการมีสวนรวมของผลิตภัณฑหรือการใหบริการสงผลตอการกอตัวของทัศนคติ

เนื่องจากการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอความตองการของผูบริโภคในขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของ

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ สอดคลองกับการศึกษาของ Ciravegna et al., (2014) ไดกลาววา

ผูบริโภคท่ีมีการมีสวนรวมมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการบริการมีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ประเมินผลิตภัณฑหรือการใหบริการและทําการซื้อท่ีซับซอนมากข้ึน เชนผูบริโภคจะระมัดระวังและ

ประเมินอยางละเอียด ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการใหบริการอยางเขมงวดกอนท่ีจะซื้อ 

ในขณะเดียวกันผูบริโภคประเมินการมีสวนรวมนอยเกี่ยวผลิตภัณฑหรือการใหบริการจะมีพฤติกรรม

ตรงกันขาม นักวิชาการทานอื่นเชน Fong, Lee & Du (2014) ไดกลาววา การมีสวนรวมของ

ผลิตภัณฑหรือการบริการเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ เปนส่ิงสําคัญท่ีจะสงผลตอภาพของลักษณดาน

แหลงกําเนิด สวน Bartsch et al., (2016) ไดกลาวา ภาพของลักษณแหลงดานกําเนิดมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติของผูบริโภคโดยตองอาศัยประสบการณของผูบริโภคถือไดวาเปนความรูของผลิตภัณฑหรือ

การใหบริการท่ีมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางผูบริโภค ราคาและคุณภาพ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับ

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการใหบริการของผูบริโภคโดยจะสงผลตอการประเมินคุณภาพของ

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ นักวิจัยทานอื่น ๆ เชน Chryssochoidis et al., (2007), Zafer 

Erdogan & Uzkurt (2010), Lee et al., (2013) ไดกลาวา การวิเคราะหภาพลักษณแหลงกําเนิดตอ

ทัศนคติของผูบริโภคเปนส่ิงจําเปนรวมท้ังปจจัยทางจิตวิทยาของผูบริโภค ความเกี่ยวของนี้ถูกพิสูจน

โดยขอเท็จจริงท่ีทบทวนจากวรรณกรรมท้ังหมดท่ีวิเคราะหภาพลักษณดานแหลงกําเนิดท่ีสงผลตอ

ทัศนคติของผูบริโภคตอผลิตภัณฑหรือการใหบริการของตางประเทศไมเพียงแตเกี่ยวของกับทัศนคติท่ี

มีตอภาพลักษณดานแหลงกําเนิด แตยังมีระดับวัฒนธรรมของผูบริโภค ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

เปนคิวของขอมูลท่ีกระตุนตอวัฒนธรรมอยางมากและไมเพียงแตความเช่ือของผูบริโภคและความรู

ของลูกคาเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดซึ่งสอดคลองกับการประเมินผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการในการรับรูของผูบริโภค มีนักวิชาการหลายทานเชน Jimenez & Martin (2010), Bian & 

Moutinho (2011), Siamagka & Balabanis (2015), Stere & Trajani (2015) ไดกลาวาเพิ่มเติมวา 

การเนนความสัมพันธท่ีแข็งแกรงระหวางวัฒนธรรมของผูบริโภคและทัศนคติตอผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการเปนส่ิงท่ีจําเปนมาก สวน Azadi et al., (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ
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ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดตราสินคาตอคุณคาของตราสินคาในอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายกีฬา 

งานวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลจากนักศึกษาอิหรานทางออนไลนจํานวน 805 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดตราสินคามีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณคาของตราสินคาโดยมี ความ

ภักดีตอตราสินคา การรับรูคุณภาพ และการรับรูถึงแบรนด/ความเช่ือมโยงตอแบรนด สวนในงานวิจัย

ของ SAYDAN (2013) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดกับ

คุณคาของตราสินคา: หลักฐานเชิงประจักษในตลาดอังกฤษ งานวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลจากผูบริโภคชาว

อังกฤษท่ีเคยซื้อเครื่องใชในครัวเรือนแบรนด BEKO เชนตูเย็น เครื่องซักผา และเครื่องลางจานเปนตน 

ซึ่งนําเขามาจากประเทศตุรกีจํานวน 275 ตัวอยาง ซึ่งไดเก็บจากหลายพื้นท่ีในเมืองโคเวนทรี สหราช

อาณาจักร ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลตอคุณคาของตราสินคาสินคา (การ

รับรูถึงแบรนด การรับรูคุณภาพ ความเช่ือมโยงตอแบรนด และความภักดีตอแบรนด) นอกจากนี้ 

Abdelkader (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดมีตอการรับรู

คุณภาพและการรับรูคุณคาของลูกคายานพาหนะในซาอุดิอาระเบีย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดท่ีมีตอการรับรูคุณภาพและรับรูคุณคา โดยไดเก็บขอมูล

ทางออนไลนจากลูกคาท่ีเคยซื้อยานพาหนะในซาอุดิอาระเบียจํานวน 488 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลอยางมีนัยสําคัญตอรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคา และรับรู

คุณภาพสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการรับรูคุณคา ในงานวิจัยของ Shahrokh and Azodi (2013) ได

ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดท่ีมีตอคุณคาของตราสินคาและความ

ต้ังใจในการซื้อซ้ํา ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากลูกคาท่ีใชมือถือในเตหะรานจํานวน 586 

ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลเชิงบวกตอคุณคาของตราสินคา (การ

รับรูถึงแบรนด การรับรูคุณภาพ ความเช่ือมโยงตอแบรนด และความภักดีตอแบรนด) และความต้ังใจ

ในการซื้อซ้ํา สวนในงานวิจัยของ รุงทิวา จินดาศรี และลินจง โพชารี (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

ภาพลักษณของพระธาตุพนม จังหวัดนครพนมสงผลตอการรับรูองคประกอบดานจิตวิทยาของ

นักทองเท่ียว ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับภาพลักษณของพระธาตุพนม

โดยรวมอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูองคประกอบดานจิตวิทยาของนักทองเท่ียว

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด จากการวิเคราะหขอมูลของนักทองเท่ียวพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูองคประกอบ

ดานจิตวิทยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p<0.05) ยกเวนนักทองเท่ียวท่ีมีเพศ

ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูองคประกอบดานจิตวิทยาไมแตกตางกัน (p>0.05) และจาก

การทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูองคประกอบดานจิตวิทยาของนักทองเท่ียวท้ัง 4 องคประกอบ 

ไดแก ความสนใจ ความคาดหวัง ความตองการ และการเห็นคุณคา มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ภาพลักษณของพระธาตุพนมในทุกประเด็น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา
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ความสัมพันธระหวาง 0.097 - 0.442 และในงานวิจัยของ โกมล ดุมลักษณ และคณะ (2558) ได

ทําการศึกษาเรื่อง บุพปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีตอจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว

จังหวัดภูเก็ต โดยไดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีไดเดินทางไปทองเท่ียวใน

จังหวัดภูเก็ต อยางนอย 2 ครั้ง จํานวน 252 คน ผลการวิจัยพบวา (1) ภาพลักษณของแหลงทองเท่ียว

สงผลเชิงบวกตอการรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีตอจุดหมายปลายทาง (2) การ

รับรูคุณคาของนักทองเท่ียวสงผลตอความพึงพอใจ และความภักดีตอจุดหมายปลายทาง (3) คุณภาพ

การใหบริการสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว และความภักดีตอจุดหมายปลายทาง 

และ(4). ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวสงผลเชิงบวกตอความภักดีตอจุดหมายปลายทาง 

 แนวคิดการรับรูคุณภาพ การรับรูคุณภาพของการบริการจะถูกกําหนดโดยการรับรูของ

ลูกคา Chen and Tsai (2007) กลาววาการรับรูคุณภาพเปน "การประเมินของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับ

มาตรฐานของกระบวนในการใหบริการท่ีเกี่ยวของกับประสบการณการเดินทาง" นักวิจัยหลายทานท่ี

ไดทําศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณภาพและความพึงพอใจกับสินคาและการบริการ ได

แนะนําวาการรับรูคุณภาพและความพึงพอใจเปนโครงสรางท่ีแตกตางกันเนื่องจากการรับรูเกี่ยวกับ

คุณภาพข้ึนอยูกับระยะยาว การประเมินการองคความรูการใหบริการของบริษัท ในขณะท่ีความพึง

พอใจของลูกคาเปนปฏิกิริยาทางอารมณระยะส้ันตอประสบการณท่ีเฉพาะเจาะจง (Taylor & Baker, 

1994; Oliver, 1997; Tian et al., 2002) สวน Saleh and Ryan (1993) ไดกลาววา "ความพึง

พอใจถูกกําหนดโดยการรับรูของผูบริโภคท่ีไดรับจากการใหบริการและความสนใจจากตัวแทนของ

องคกรท่ีใหบริการ และมีการศึกษาเปนจํานวนมากท่ีไดสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางการรับรู

คุณภาพและความพึงพอใจ (Cronin & Taylor, 1992; Spreng & Mackoy, 1996) ในสวนการศึกษา

กอนหนานี้เกี่ยวกับการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคา พบวาสงผลตอความพึงพอใจและความพึง

พอใจจึงสงผลตอความภักดีและพฤติกรรมครั้งตอไป (Choi et al., 2008; de Rojas & Camarero, 

2008) สวน Jiang and Wang (2006) ไดกลาววา การรับรูคุณภาพวาเปนความเห็นของลูกคา

เกี่ยวกับคุณภาพของการใหบริการโดยรวม ซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการใหบริการท่ีคาดหวัง

ของลูกคากับการรับรูของการใหบริการหรือประสบการณหลังการซื้อ สวน Zeithaml (1988) ได

กลาววา การรับรูคุณภาพเปนการตัดสินผูบริโภคของความเปนเลิศหรือความเหนือกวาของผลิตภัณฑ

หรือการใหบริการ สวน Anderson et al., (1994) ไดกลาววา การรับรูคุณภาพสามารถถือไดวาเปน

การประเมินผลการปฏิบัติงานในปจจุบันขององคกรจากมุมมองของผูบริโภค เชนการกระทําดังกลาวมี

แนวโนมท่ีจะมีอิทธิพลในเชิงบวกตอทัศนคติของผูบริโภคและพฤติกรรมความต้ังใจในความสัมพันธ

กับซัพพลายเออร ในความเปนจริง การรับรูคุณภาพเปนการกระทําท่ีเปนนามธรรมท่ีนําเสนอความ

แตกตางท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพวัตถุประสงคของผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ในกรณีการท่ีมี

วัตถุประสงคท่ีมีคุณภาพเปนไปไดท่ีจะวัดลักษณะท่ีสังเกตไดเปนจํานวน ความบกพรอง ความทนทาน
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หรือราคา (Garvin, 1983) ในทางกลับกัน การรับรูคุณภาพเกี่ยวของกับการตัดสินท่ีเปนนามธรรมของ

ผูบริโภคมากกวาลักษณะท่ีนามธรรมของผลิตภัณฑหรือการใหบริการ (Zeithaml, 1988) วิธีท่ีดีท่ีสุด

สําหรับแบรนดเพื่อเพิ่มการรับรูคุณภาพคือการลงทุนในการปรับปรุงวัตถุประสงคของคุณภาพท่ี

แทจริง นอกจากนี้องคกรมีการส่ือสารคุณภาพของแบรนดผานสัญญาณคุณภาพในการดําเนินการทาง

การตลาด ดังนั้นผูบริโภครับรูคุณภาพโดยผานประสบการณโดยตรงกับแบรนดและขอมูลท่ีไดรับใน

ปจจัยของส่ิงแวดลอม (Yoo et al., 2000) นอกจากนี้ Radder and Han (2013) ไดทําการศึกษา

เรื่อง การรับรูคุณภาพ ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว และความภักดีท่ีมีตอพิพิธภัณฑทางมรดกของ

แอฟริกาใต ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวมีท้ังสงผลทางออม โดยผานความพึง

พอใจ และสงผลทางตรงตอความต้ังใจเท่ียวซ้ําของนักทองเท่ียว สวนในงานวิจัยของ Aliman et al., 

(2014) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูคุณภาพ ความคาดหวังของนักทองเท่ียว และภาพลักษณ

จุดหมายปลายทาง: สงผลตอการรับรูคุณคาและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเกาะลังกาวี

ประเทศมาเลเซีย ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเกาะลังกาวี 500 

ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก มีขอมูลจํานวน 482 ชุดท่ีใชงานได โดยใชวิเคราะหโดย

ใชสถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน ผลการวิเคราะหเชิงถดถอยระบุวา การรับรูคุณภาพ ความคาดหวัง

ของนักทองเท่ียว และภาพลักษณจุดหมายปลายทางมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการ

รับรูคุณคา และความพึงพอใจ สวนภาพลักษณจุดหมายปลายทางเปนตัวแปรอิสระท่ีสําคัญท่ีสุดของ

การรับรูคา และความพึงพอใจของการทองเท่ียว นอกจากนั้นการรับรูคุณคาพบวามีความสัมพันธเชิง

บวกอยางมีนัยสําคัญกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ในงานวิจัยของ Mohamad et al., (2019) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการรับรูคุณภาพ การรับรูคุณคาการบริการจุดหมายปลายทาง 

และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอความภักดีของจุดหมายปลายทางระหวางนักทองเท่ียว

ตางชาติท่ีมาเยือนมาเลเซีย ในการศึกษาครั้งนี้ ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวใชเปนตัวแปรสงผาน 

และไดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 337 ตัวอยาง แบบจําลองท่ีนําเสนอเปนท่ี

ยอมรับได ซึ่งผลการศึกษาเชิงประจักษพบวาการรับรู คุณคามีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวและความภักดีตอจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณภาพการ

บริการสงผลอยางมีนัยสําคัญตอความพึงพอใจ อยางไรก็ตามการรับรูคุณภาพการบริการไมสงผลตอ

ความภักดีตอจุดหมายปลายทาง ยิ่งไปกวานั้นผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเปนตัว

แปรสงผานท่ีประสานความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพการบริการและความภักดีตอจุดหมาย

ปลายทาง สวนในงานวิจัยของ Chen and Chen (2009) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสบการณคุณภาพ 

การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความต้ังใจเท่ียวซ้ํา ของนักทองเท่ียวเชิงมรดก ในการศึกษาครั้งนี้

ไดตรวจสอบประสบการณของผูมาเยือนในการทองเท่ียวเชิงมรดก และศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณภาพของประสบการณ การรับรูคุณคา ความพึงพอใจและความต้ังใจเท่ียวซ้ํา โดยไดเก็บขอมูลจาก
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นักทองเท่ียวท่ีไดเดินทางไปในแหลงมรดกหลัก 4 แหง ในไถหนานประเทศไตหวันจํานวน 447 

ตัวอยาง โดยใชเทคนิคการสรางแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของ

ประสบการณมีผลกระทบทางตรงตอการรับรูคุณคาและความพึงพอใจ อยางไรก็ตามคุณภาพของ

ประสบการณสงผลทางออมตอความต้ังใจเท่ียวซ้ํา โดยผานตัวแปรการรับรูคุณคาและความพึงพอใจ 

ในงานวิจัยของ มัลลิกา หวาพิทักษ (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรูคุณภาพตอ

ความไวเนื้อเช่ือใจ และการรับรูคุณคา ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ํา ของ

ลูกคาธุรกิจบริการสักค้ิวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา (1) การรับรูคุณคาของลูกคามี

อิทธิพลสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจบริการสักค้ิว (2) การรับรูคุณภาพของลูกคา

สงผลเชิงบวกตอความไวเนื้อเช่ือใจของลูกคาธุรกิจบริการสักค้ิว (3) การรับรูคุณคาของลูกคาสงผลเชิง

บวกตอตอความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจบริการสักค้ิว (4) ความไวเนื้อเช่ือใจของลูกคาสงผลเชิงบวก

ตอความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจบริการสักค้ิว (5) ความพึงพอใจของลูกคาสงผลเชิงบวกตอการบอก

ตอของลูกคาธุรกิจบริการสักค้ิว และ(6) ความพึงพอใจของลูกคาสงผลเชิงบวกตอการกลับมาใช

บริการซ้ําของลูกคาธุรกิจบริการสักค้ิว สวนในงานวิจัยของ วรัญญา คงจิตราภา (2558) ได

ทําการศึกษาเรื่อง การรับรูคุณภาพการบริการและความไววางใจ การรับรูคุณคาของปจจัยดานราคาท่ี

มีผลตอความภักดีของผูบริโภคตอรานอาหารริมทางในยานเยาวราช โดยไดเก็บขอมูลจากลูกคาท่ีเคย

รับประทานรานอาหารริมทางในยานเยาวราชจํานวน 400 ตัวอยาง ผลกาวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีอาชีพเปนลูกจาง 

มีรายไดตอเดือนโดยเฉล่ีย 10,001-20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยพบวา การรับรู

คุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาของปจจัยดานราคาของรานอาหารในยานเยาวราชและความ

ไววางใจสงผลเชิงบวกตอความภักดีของผูบริโภค ในงานวิจัยของ Dexter et al., (2018) ได

ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการรับรูคุณภาพของผูใชบริการเว็บไซตสูการต้ังใจกลับมาทองเท่ียว

ซ้ํา องคประกอบการรับรูคุณภาพเว็บไซตของผูใชบริการมี 4 ดาน ไดแก ความครบถวนของขอมูลถือ 

ความนาเช่ือถือของขอมูล ความสามารถในการใชงาน และความโนมนาวใจ ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บ

ขอมูลจากนักศึกษาท่ีเคยใชบริการเว็บไซตเพื่อประเมินเว็บไซตการทองเท่ียวในเมือง 4 แหงใน

ฟลิปปนส ผลการวิจัยพบวาระหวางปจจัยดานคุณภาพของเว็บไซตท้ัง 4 ดานมีปจจัย ความสามารถ

ในการใชงาน และการโนมนาวใจ เปนตัวแปรทํานายท่ีมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมาทองเท่ียวซ้ํา โดย

ตัวแปรความสามารถในการใชงานเปนตัวแปรทํานายท่ีดีกวา สวนความครบถวนของขอมูล และความ

นาเช่ือถือของขอมูลพบวา เปนตัวแปรทํานายท่ีไมมีนัยสําคัญ สวนในงานวิจัยของ สกุลทิพย โยธินนร

ธรรม (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรูคุณภาพการใหบริการท่ีมีตอความไวเนื้อเช่ือใจ

และการรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และการกลับมาบริโภคซ้ําของผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi 

Grand ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand จํานวน 356 
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ตัวอยาง ผลการการศึกษาพบวา 1. การรับรูคุณคาทางดานราคาสงผลเชิงบวกตอความไวเนื้อเช่ือใจ

ของลูกคาในอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand 2. การรับรูคุณคาทางดานราคาสงผลเชิงบวกตอความ

พึงพอใจของลูกคาในอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand 3. การรับรูคุณภาพสงผลเชิงบวกตอความไว

เนื้อเช่ือใจของผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand 4. รับรูคุณภาพสงผลเชิงบวกตอความพึง

พอใจของผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand 5. คุณภาพการใหบริการสงผลเชิงบวกตอความ

ไวเนื้อเช่ือใจของผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand 6. คุณภาพการใหบริการสงผลเชิงบวกตอ

ความพึงพอใจของผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand 7. ความไวเนื้อเช่ือใจของผูบริโภคสงผล

เชิงบวกตอความพึงพอใจของผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand และ8. ความพึงพอใจสงผล

เชิงบวกตอการกลับมาบริโภคซ้ําของผูบริโภคอาหารญี่ปุนในราน Oishi Grand และในงานวิจัยของ 

LU (2020) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรูคุณภาพการฟนฟูจุดหมายปลายทางท่ีมีตอความ

ต้ังใจเท่ียวซ้ํ าของนักทองเท่ียวชาวจีนหลังจากมาเท่ียวประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา (1) 

องคประกอบของการรับรูคุณภาพการฟนฟูจุดหมายปลายทาง 3 ประการ ไดแก ความเขากันได 

ความหางไกลทางจิตใจ และความหลงใหล สงผลอยางนัยสําคัญตอความพึงพอใจและความต้ังใจเท่ียว

ซ้ําของนักทองเท่ียวชาวจีนหลังจากมาเยือนประเทศไทย (2) ความพึงพอใจมีความสัมพันธกันระหวาง

การรับรู ความเขากันได ความหางไกลทางจิตใจ ความหลงใหล และความต้ังใจเท่ียวซ้ําหลังการ

ทองเท่ียวของนักทองเท่ียว (3) อิทธิพลของการรับรู ความเขากันได และความหลงใหลมีนัยสําคัญทาง

สถิติสูงกวาการรับรูหางไกลทางจิตใจของนักทองเท่ียวตอความต้ังใจเท่ียวซ้ําหลังไดมาเท่ียวประเทศ

ไทย  

แนวคิดการรับรูคุณคา คุณคาถูกกําหนดใหเปนการประเมินประโยชนท่ีไดรับจากการซื้อ

ผลิตภัณฑหรือใชบริการเมื่อเทียบกับคาใชจายท่ีเสียไปของผูบริโภค (Holbrook, 1999) คุณคาเปน

การสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางระหวางประโยชนโดยรวมของผูบริโภคท่ีไดรับกับคาใชจายท้ังหมด

ท่ีผูบริโภคเสียไปสําหรับสินคาหรือการบริการ (Walsh, Shiu & Hassan, 2014) คุณคาจึงถือไดวา

เปนปจจัยหลักสําหรับความต้ังใจซื้อใหมของผูบริโภค (Cronin et al., 2000) แนวคิดของการรับรู

คุณคารวมถึงเหตุผลท่ีมีความสัมพันธระหวางราคากับคุณภาพ และความจริงผูบริโภคไมเพียงแตดูท่ี

ราคาของสินคา แตยังประเมินราคากับการรับรูคุณภาพ ขอเสนอของคูแขง โอกาสของผูบริโภคใน

คาใชจายและปญหาอื่น ๆ เชนความสะดวกสบายและปจจัยทางสังคม จิตวิทยา ดังนั้นการศึกษาของ

ผูบริโภคท่ีผานมาไดพิจารณาการรับรูคุณคาเปนปจจัยแบบองครวมมากกวา ราคา ในการพิจารณา

ของผูบริโภคการประเมินผลิตภัณฑหรือการใหบริการ (Wu et al., 2014) และในการทํานาย

พฤติกรรมความภักดี (Hutchinson et al., 2009) คุณคาเปนลักษณะสําคัญสําหรับสถานท่ีทองเท่ียว 

นักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาคุณคาของสถานท่ีทองเท่ียวในสองระดับ (1) ระดับมหภาคสะทอน

ใหเห็นถึงการรับรูของนักลงทุนหรือผูถือหุน (Chu & Keh, 2006) และ (2) ในระดับขนาดจุลภาคหรือ
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ผูบริโภคเปนตัวแทนของพฤติกรรมและความต้ังใจซื้อ (Cobb et al., 1995) นอกจากนี้ Aaker 

(1991) ไดกลาววา คุณคาของสถานท่ีทองเท่ียวในการประเมินจากลูกคาเปนส่ิงสําคัญในการกําหนด

คุณคาของสถานท่ีทองเท่ียว ในทํานองเดียวกันวรรณกรรมของ (Holbrook, 1999) การเนนคุณคา

ของสถานท่ีทองเท่ียวนั้นควรจะเขาใจจากการรับรูของผูบริโภค ผูบริโภครับรูคุณคาของสถานท่ี

ทองเท่ียว เพื่อเขาใจวิธีการท่ีผูบริโภคตีความและประมวลผลขอมูลสูการตัดสินใจซื้อและการ

ประเมินผลและความพึงพอใจ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการในระดับจุลภาคหรือผูบริโภคตอ

คุณคาของสถานท่ีทองเท่ียว ซึ่งเปนท่ีถกเถียงกันอยูวา ผูบริโภคประเมินประสบการณจากสถานท่ี

ทองเท่ียวจุดหมายปลายทางของอยางไง นักวิชาการหลายทานใชวิธีท่ีแตกตางกันในประเมินของ

ผูบริโภคในการรับรู คุณคาของสถานท่ีทองเท่ียว ขณะท่ีการศึกษาของผูบริโภคในกอนหนานี้ 

(Zeithaml, 1988) ใชวิธีการแบบมิติเดียวกับความสนใจเปนพิเศษในประโยชนทางเศรษฐกิจในการ

ประเมินการรับรูคุณคา สวนการใชวิธีการหลายมิติไดรับความสนใจมากข้ึนในวรรณกรรมลาสุด 

(Sánchez et al., 2006; Wu et al., 2014) ในการศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบรนดไดกําหนด

ประโยชนของการใชงานของแบรนดซึ่งเปนไปตามการรับรูเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพเปน

โครงสรางท่ีสําคัญในการรับรูคุณคาของแบรนด (Broyels, Schumann & Leingpibul, 2009) ใน

ทํานองเดียวกันการศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการการทองเท่ียวสวนใหญไดพิจารณาการรับรูเชิงคุณภาพ

และทางดานการเงินเปนสองสวนท่ีสําคัญของการรับรูคุณคา (Al-Sabbahy, Ekinci & Riley, 2004) 

การศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีผานมาไดเริ่มท่ีจะนําการใชวิธีการหลายมิติในการวัดการรับรูคุณคา 

(Gallarza & Saura, 2006) อันท่ีจริงจากมุมมองประสบการณของผูบริโภคการรับรูคุณคาของสถานท่ี

ทองเท่ียวประกอบดวยมิติประโยชนและความชอบ (Babin, Darden & Griffin, 1994) มุมมองจาก

ประสบการณเนนของการซื้อไมเพียงแค คุณคาสถานท่ีทองเท่ียวในการไปทองเท่ียวและคุณคาทาง

เศรษฐกิจ เกี่ยวของดานอารมณของประสบการณสถานท่ีทองเท่ียว (ผลทางดานอารมณและสังคม) 

แมจะมีการยอมวา การรับรูคุณคามีหลายมิติและซับซอน การศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวสวนมากวัด

การรับรูคุณคาเปนแบบปลายทางหรือถูกประกอบดวยคุณคามิติท่ีแตกตางกันเปนท่ีสังเกตตัวช้ีวัด 

(Boo et al., 2009) นอกจากนี้การศึกษาวิจัยบางสวนมุงเนนไปท่ีสองหรือสามมิติ (Babin et al., 

1994; Kim & Park, 2017) ยกเวนของการศึกษาวิจัยของ Petrick (2002) ซึ่งนําเสนอโครงสราง

คุณคามีหามิติ อยางไรก็ตาม มิติคุณคาของ Petrick ไมรวมคุณคาดานประสบการณและสังคมท่ีมี

ความสําคัญในการสรางแบรนดของจุดหมายปลายทาง (Sánchez et al., 2006) และสองมิตินั้น

เกี่ยวของกับราคา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของความชอบและดานสังคมของ

ประสบการณการทองเท่ียว (Sánchez et al., 2006) การทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงรวบรวมการรับรู

คุณคามีหามิติคุณคามี (1) คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว (2) คุณคาทางอารมณและจิตใจ (3) 
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คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม (4) คุณคาทางการเงิน (5)คุณคาดานประสบการณ โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียวถือเปนหัวใจสําคัญในการรับรูคุณคาโดยรวมของสถานท่ี

ทองเท่ียวซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพ (Broyels et al., 2009) สถานท่ีทองเท่ียวมา

จากความเดนในการเดินทางทองเท่ียว ประโยชนท่ีไดรับ หรือคุณลักษณะทางกายภาพ (Sheth et 

al., 1991) สมมติฐานพื้นฐานท่ีผูบริโภคประเมินแบรนด หรือผลิตภัณฑบนพื้นฐานของปจจัยทาง

ความรู (Duman & Mattila, 2005) แตความหมายของคุณภาพเกี่ยวของกับคุณลักษณะท้ังอัตนัย

และวัตถุประสงค แบรนดไดรับการถกเถียงกันอยูวาคุณภาพเปนตัวทํานายท่ีมีประโยชนของการรับรู

คุณคา (Cronin et al., 2000) เมื่อพิจารณาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยเปนแบรนด

จุดหมายปลายทาง คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียวเปนการรับรูของนักทองเท่ียวจากความสามารถ

ของสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยท่ีสามารถมอบความดึงดูดนักทองเท่ียวและ

โครงสรางพื้นฐาน (Hankinson, 2004) การประเมินผลในเชิงบวกจากประสบการณกับมิติการ

เดินทางทองเท่ียวของแบรนดจุดหมายปลายทางท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริโภคผานความพึง

พอใจ (Kim, 2014) และสงผลโดยตรงกับคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว ความภักดียังไดรับ

การศึกษาไวในวรรณกรรมการตลาด (Zeithaml, 1988)  

แบรนดเปนกลุมของคุณคาจากการเดินทางทองเ ท่ียว และคุณคาทางอารมณ (De 

Chernatony & McDonald, 2001) แบรนดไดกระตุนความรูสึกเชนการประเมินความรูและการรับรู

ทางสังคม ดังนั้นคุณคาของแบรนดยังเปนแรงผลักดันทางดานอารมณและจิตใจ (Butz & 

Goodstein, 1996) จากมุมมองประสบการณของผูบริโภคแสวงหาความพึงพอใจท้ังในการเดินทาง

ทองเท่ียว และอารมณจากการบริโภค (Holbrook & Hirschman, 1982) ดังนั้นความชอบ (เชน

ความรูสึก และความสุข) ยังถือวาเปนสวนสําคัญของการรับรูคุณคาของแบรนด (Sweeney & 

Soutar, 2001) อันท่ีจริงการศึกษาการตลาดแสดงผลบวกและสงผลทางตรงของอารมณความรูสึกตอ

การตอบสนองทางพฤติกรรม (Zeelenberg & Pieters, 2004) เปนความต้ังใจของผูบริโภคท่ีจะ

แนะนําและอุดหนุน (Lee et al., 2008) ความสําคัญของคุณคาทางอารมณและจิตใจของจุดหมาย

ปลายทางไดเนนในการศึกษาการทองเท่ียว (Duman & Mattila, 2005) ประสบการณครั้งแรกท่ี

เดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจเปนการเนนเกี่ยวกับประสบการณท่ีนาจดจํา (Ballantyne, Packer 

& Sutherland, 2011) สองคือทางเลือกสําหรับปลายทางวันหยุดเปนตัวบงช้ีท่ีมีนัยสําคัญการดําเนิน

ชีวิตเพื่อเปนแรงบันดาลใจของนักทองเท่ียว (Clarke, 2000) ดังนั้นอารมณและจิตใจท่ีเกี่ยวของกับ

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเปนจุดขาย แทท่ีจริงในการศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียว คุณคา

ทางอารมณและจิตใจ ถือเปนปจจัยหรือตัวบงช้ีของการรับรูคุณคาซึ่งตอมาสงผลโดยตรง หรือ

ทางออมผานความพึงพอใจในพฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Bajs, 2015; Petrick, 2002) ยกตัวอยาง
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เชน Bajs (2015) ระบุวา การสงผลโดยตรงของคุณคาทางอารมณคือการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

โครเอเชียซึ่งจะมีผลโดยตรงตอความต้ังใจเท่ียวซ้ําและแนะนําใหเพื่อน ๆ และครอบครัว ในทํานอง

เดียวกันการศึกษาของ Williams and Soutar (2009) ในบริบทการทองเท่ียวผจญภัยมีความสัมพันธ

ทางตรงและบวกเกี่ยวกับคุณคาทางอารมณและจิตใจท้ังความพึงพอใจและความต้ังใจทองเท่ียว  

คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคมของแบรนดสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

ประชากรศาสตร คุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรมชาติพันธุ (Sheth et al., 1991) 

คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคมของแบรนดประเทศ ในแงของการรับรองแบรนดและส่ิงท่ีแนบมา

โดยคํานึงถึงการศึกษาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของนักทองเท่ียว กลุมอางอิงและอัตลักษณ ดังนั้น

อิทธิพลของคนดัง เชนเดียวกับครอบครัวและเพื่อน ๆ พบวา มีอิทธิพลตอการรับรูสวนบุคคลของ

คุณคาของแบรนด (Park & Rabolt, 2009) โดยเฉพาะความสัมพันธท่ีเปนสวนหนึ่งของคุณคาการ

เปนท่ียอมรับของสังคมซึ่งสามารถเพิ่มเติมวาภาพนักทองเท่ียวเปนท่ีรับรู ในหมู เพื่อนและผู

สังเกตการณ (Chon, 1992) อธิบายวาทําไมนักทองเท่ียวมักจะเก็บรวบรวมหลักฐานของการเดินทาง

ในรูปแบบของสินคา ภาพถายและวิดีโอเปนวิธีในการแสดงอัตลักษณของนักทองเท่ียวกับเพื่อนและผู

สังเกตการณ (Feldwick, 1996) นอกจากนี้นักทองเท่ียวมักจะพยายามท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับชาวบาน

เพื่อท่ีจะเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและวิถีการดําเนินชีวิต (Ashton, 2015) แมวา

การศึกษาเกี่ยวกับคุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคมกับความภักดีตอจุดหมายปลายทางของ

นักทองเท่ียวท่ีมีจํากัดเมื่อเทียบกับคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว คุณคาทางเศรษฐกิจ และคุณคา

ทางอารมณและจิตใจ การศึกษาของ Antón et al., (2017) เปนจุดเริ่มตนท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับ 

Uysal and Hagan (1993) พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางดวยเหตุผลเพื่อตองการการปฏิสัมพันธทาง

สังคมและความสัมพันธเปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจ เมื่อนักทองเท่ียวคนหาการปฏิสัมพันธทางสังคม

เปนการเติมเต็มใหชีวิตท่ีขาดไปโดยการกลาวถึงจุดหมายปลายทาง นักทองเท่ียวเหลานั้นมีแนวโนมมี

ความภักดีตอจุดหมายปลายทาง 

Petrick (2002) ไดระบุวาราคาทางพฤติกรรม และราคาทางการเงินเปนสองในหามิติของ

การรับรูคุณคา คุณคาทางการเงินโดยท่ัวไปมีสวนเกี่ยวของกับคุณคาทางเศรษฐกิจ คุณคาทางการเงิน

แทนโดยประโยชนท่ีไดมาจากการลดลงของการรับรูคาใชจายทางการเงินและขอบเขตคาใชจายทาง

การเงินท่ีไดรับรูเปนท่ียอมรับและเปนธรรมใหกับนักทองเท่ียว (Bajs, 2015; Sweeney & Soutar, 

2001) คุณคาทางการเงินจะพบวามีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของนักทองเท่ียวในเชิงบวกในดาน

การตลาดและวรรณกรรมการสรางตราสินคา (Ramaswami & Arunachalam, 2016) ในการศึกษา

การทองเท่ียวคุณคาทางการเงินโดยท่ัวไปมองวาเปนสวนหนึ่งของการรับรูคุณคาซึ่งมีผลตอความภักดี

ของสถานท่ีจุดหมายปลายทางมักจะผานตัวแปรความพึงพอใจ (Kim & Park, 2017) อยางไรก็ตาม 

Williams and Soutar (2009) ไดยืนยันวา คุณคาทางการเงินเปนท่ีโดดเดน การศึกษาแสดงใหเห็น
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วาคุณคาทางการเงินไมจําเปนตองผานตัวแปรความพึงพอใจและสงผลโดยตรงและในเชิงบวกตอ

พฤติกรรมความต้ังใจ  

คุณคาดานประสบการณ เปนผลประโยชนท่ีไดรับของผูบริโภคผานประสบการณในบริโภค

ของแนวคิดใหมหรือผลิตภัณฑใหมและคุณลักษณะท่ีนําเสนอโดยแบรนดซึ่งแสดงใหเห็นพฤติกรรม

ประสบการณของการบริโภค (Sheth et al., 1991) คุณคาดานประสบการณคือความตองการของ

ผูบริโภคท่ีประสบความแปลกใหมและการสํารวจความรู ความคิดและนวัตกรรมใหม ๆ ความแปลก

ใหม (เปล่ียนจากงานประจํา หลบหนี ความต่ืนเตน การผจญภัย ความแปลกใจและบรรเทาความเบ่ือ

หนาย) เปนหนึ่งในแรงจูงใจข้ันพื้นฐาน การขับเคล่ือนสูการคนหาประสบการณใหมและแตกตาง 

(Duman & Mattila, 2005; Pihlström & Brush, 2008) วรรณกรรมการสรางตราสินคามองวา

คุณคาดานประสบการณเปนการมอบใหผูบริโภคมีความรู ความคิดและนวัตกรรมใหม ๆ ตลอดจนนํา

ผูบริโภคไปพบประสบการณใหม (Heding, Knudtzen & Bjerre, 2009) ในการทองเท่ียว Omerzel 

(2011) ไดกลาววา นักทองเท่ียวเดินทางไปสัมผัสกับสถานท่ีใหม ๆ ไดเรียนรูวัฒนธรรมใหมและ

สํารวจมรดกและคุณลักษณะทางสถาปตยกรรมใหม ดังนั้นคุณคาดานประสบการณท่ีดึงดูดความสนใจ

อยากรูอยากเห็นของนักทองเท่ียวและความตองการท่ีจะกอใหเกิดความแปลกใหมกับภาพลักษณของ

สถานท่ีทองเท่ียว (Ashton, 2015) ซึ่งหากสําเร็จจะนําไปสูผลลัพธพฤติกรรมในเชิงบวก (Williams & 

Soutar, 2009) นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายทานท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูคุณคา เชน Wang et 

al., (2016) ศึกษาการทองเท่ียวโดยรถยนตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน: ผลกระทบของการ

รับรูคุณคาและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอความสัมพันธระหวางภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียว

และความภักดี ไดมองวาการรับรูเชิงคุณคามีความสําคัญตอความพึงพอใจและความภักดีของ

นักทองเท่ียวเปนอยางมาก และคัดเลือกใชปจจัยในการวัดคุณคาเชิงการรับรู (1) ดานความคุมคาทาง

การเงินและ (2) ความคุมคาดานเวลา มาเปนตัววัดคุณคาการรับรูของนักทองเท่ียว เชนเดียวกับ 

Aliman et al., (2014) ศึกษาความคาดหวังของนักทองเท่ียว คุณภาพการรับรูและภาพลักษณ

ปลายทาง: ผลกระทบตอการรับรูคุณคาและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมเกาะลังกาวี

ประเทศมาเลเซียโดยใหความสําคัญตัวช้ีวัดการรับรูเชิงคุณคา 3 ดานคือ (1) ดานราคา (Price) (2) 

ดานเวลา (Time) และ (3) ความพยายาม (Effort) ซึ่งพบวาการรับรูคุณคามีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว เนื่องจากแนวทางในการวัดคุณคาแกผูบริโภคในตลาดการทองเท่ียว

นั้นมีความซับซอนกวาตลาดสินคา คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว (Functional value) เทียบกับ

ตนทุนราคาท่ีจายไปในการซื้อสินคา (Cost) เพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอแตควรรวมถึงการวัดคุณคา

ในดานอื่นๆ ดวย ไดแก คุณคาทางอารมณและจิตใจ (Emotional value) คุณคาการเปนท่ียอมรับ

ของสังคม (Social value) และคุณคาทางประสบการณ (Epistemic value) สวนในงานวิจัยของ 

Susilowati & Sugandini (2018) ท่ีศึกษาการรับรูคุณคาของ e-Word-of-Mouth คําพูดจากปาก
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แบบด้ังเดิมและการรับรูคุณภาพไปยังภาพลักษณแหลงทองเท่ียวของนักทองเท่ียววันหยุดท่ีมองวาการ

กําหนดคุณภาพหรือคัดออก (Trade-off) เปนองคประกอบเพียงอยางเดียวของการรับรูเชิงคุณคาของ

ผูบริโภคอาจจะไมเพียงพอเพราะแนวคิดดานคุณคาเปนแนวคิดท่ีสูงกวาคุณภาพโดยอาจจะตอง

พิจารณาถึงปจจัยอื่น ๆ รวมดวย เชน ผลตอบแทนดานอารมณ หรือ “Emotional payoff” ในลําดับ

ตอมาจึงมีผูวิจัยอีกหลายทานไดทําการศึกษาองคประกอบเพิ่มเติมและมองวาคุณคาเชิงประสบการณ

และคุณคาเชิงสังคมยังมีความสําคัญตอประสบการณในการทองเท่ียวอยูมาก สวนในงานวิจัยของ วไล

ลักษณ นอยพยัคฆ (2558) ศึกษาคุณคาของประเทศไทยจากการรับรูของนักทองเท่ียวสหราช

อาณาจักร โดยไดนําแนวคิด ‘ไดอยาง เสียอยาง’ หรือ ‘Trade-off’ Model ในสวนท่ีนักทองเท่ียวจะ

ไดรับคือ (1) คุณคาทางการเงิน ไดแก ความคุมคาเงินท่ีจายไป (2) คุณคาท่ีไมใชการเงิน ไดแก คุณคา

เชิงอารมณ (มาจากประสบการณ - Experience based) คุณคาเชิงสารัตถะ (มาจากคุณลักษณะ - 

Attribute based) คุณคาเชิงความสัมพันธระหวางบุคคล (มาจากกระบวนการ - Process based) 

สําหรับสวนท่ีนักทองเท่ียวจะเสียไป คือ เวลา แรงงาน คาใชจายและอื่นๆ (Cost) งานวิจัยนี้ไดเลือกใช

องคประกอบการรับรูเชิงคุณคา 4 มิติคือ (1) คุณคาทางการเงิน (Monetary value : Utilitarian - 

based) (2) คุณคาเชิงอารมณ (Emotional value : Experience - based) (3) คุณคาเชิงสารัตถะ 

(Functional value - Attribute - based) และ(4) คุณคาเชิงความสัมพันธระหวางบุคคล 

(Interpersonal Value - Process - based) ในงานวิจัยของ Rasoolimanesh et al., (2016) 

ศึกษาการรับรูคุณคาและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในโฮมสเตยอิงชุมชนในมรดกโลก Lenggong 

valley การรับรูคุณคาไดรับการประเมินอยางมีรูปแบบโดยวิธีการของมิติหลายมิติซึ่งรวมถึงมิติเชิง

หนาท่ี (Functional) มิติทางอารมณ (Emotional) และมิติเชิงสังคม (Social) ในงานวิจัยของ 

มัลลิกา หวาพิทักษ (2557) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณคาท่ีรับรูดานความคุมคา และดานคุณภาพ

ตอความไวเนื้อเช่ือใจ ความพึงพอใจการบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ํา ของลูกคาธุรกิจบริการ

สักค้ิวในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอธิบายการรับรูคุณคาของลูกคามี 2 ดานไดแก (1) การรับรูคุณคา

ดานความคุมคา และ(2) คุณคาท่ีรับรูดานคุณภาพ สวนในงานวิจัยของ Salim (2016) ศึกษาการ

เช่ือมโยงระหวางแรงจูงใจของนักทองเท่ียว คุณคาการรับรูและความภักดีของผูบริโภค: กรณีการสราง

แบรนดเทศกาลภาพยนตรในแซนซิบาร ซึ่งการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธท่ีเปน

ส่ือกลางระหวางแรงจูงใจและความภักดีของนักทองเท่ียวโดยใชการวัดคุณคาการรับรูใน 5 ดานไดแก 

ดานหนาท่ี ดานอารมณ ดานการเงิน ดานสังคม ดานประสบการณ “อยางไรก็ตามนักทองเท่ียวมี

ความแตกตางกันเนื่องจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันซึ่งทําใหระดับความพึงพอใจแตกตางจากคนหนึ่ง

ไปสูอีกคนหนึ่งเชนเดียวกับสถานท่ี แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวในการเขารวมงานเทศกาลถือ

วาเปนการเติมเต็มความตองการทางวัฒนธรรมและความคาดหวังของนักทองเท่ียวซึ่งข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของผูจัดงานเทศกาลและผูทําการตลาดท่ีออกแบบการทองเท่ียว ในงานวิจัยของ หลี 



39 
 

(2558) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูคุณคาดานราคาและการรับรูคุณคาจากการทองเท่ียวท่ีสงผลตอความ

พึงพอใจและความภักดีในการทองเท่ียวประเทศจีนของนักทองเท่ียวชาวไทย สําหรับองคประกอบท่ีใช

ในการวัดคุณคา ไดแก (1) การรับรูคุณคาดานราคา และ(2) การรับรูคุณคาดานสถานท่ีทองเท่ียว ใน

สวนของ Ghafari et al., (2017) ศึกษาการพัฒนารูปแบบคุณคาของแบรนดสําหรับสถานท่ีทองเท่ียว 

โดยศึกษาการับรูคุณคาของแบรนดสถานท่ีทองเท่ียวผลคือ การรับรูเชิงคุณคา (Perceived value) มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจและความภักดีของนักทองเท่ียว โดยมีตัวช้ีวัดของการรับรูคุณคาคือ ความพึง

พอใจ (Satisfaction) และความภักดี (Loyalty) สําหรับองคประกอบท่ีใชในการวัดการับรูคุณคา 

(Perceived value) มาจาก (1) ความสมเหตุสมผลของราคา ความคุมคาของการทองเท่ียว (เงินท่ี

จายไปกับการทองเท่ียวท่ีไดรับ) (2) ดานตนทุน (3) ดานเศรษฐกิจ และ(4) ดานอารมณ งานวิจัยของ 

Khuong & Phuong (2017) ศึกษาผลของภาพลักษณ คุณคาการรับรูและคุณภาพการบริการตอ

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและการบอกตอ – การศึกษาในโฮจิมินหซิต้ี ประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนามผลคือ การรับรูเชิงคุณคา (Perceived value) มีผลกับการตลาดแบบปากตอปาก 

(WOM) โดยท่ัวไปแลวการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวจะถูกวัดโดยชองวางระหวางผลรวมของ

ผลประโยชนของลูกคาและการเสียสละรวม (คาใชจาย / เวลา / ความพยายาม) ดังนั้นการรับรูคุณคา

ของนักทองเท่ียวผานความรูสึกจากการตัดสินผลประโยชนและคุณคาสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับตนทุน

และเวลาโดยใชตัวช้ีวัด 3 ดานไดแก คุณคาทางอารมณและจิตใจ (Emotional value) คุณคาการเปน

ท่ียอมรับของสังคม (Social value) และ คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว (Functional value) 

(ความคุมคาดานเงินและคุณภาพ) ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพการบริการและเพิ่มการรับรูคุณคาของ

นักทองเท่ียวท่ีไดรับตามการรับรูราคา คาใชจายซึ่งจะชวยยกระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

และกระตุนกิจกรรมการตลาดแบบปากตอปากได (WOM) งานวิจัยของ Kim & Park (2017) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคา ความพึงพอใจและความภักดี: การทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน

ในเกาหลี โดยใชองคประกอบการรับรูคุณคา 4 ดานไดแก (1) การรับรูเชิงเศรษฐกิจ (2) การรับรูเชิง

หนาท่ี (3) การรับรูเชิงอารมณ และ (4) การรับรูเชิงสังคม พบวาการรับรูคุณคาเชิงสังคมและคุณคา

เชิงอารมณมีผลในเชิงบวกตอคุณคาโดยรวม นอกจากนี้ คุณคาโดยรวมและความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหเกิดความภักดีตอสถานท่ีทองเท่ียว ผลลัพธเชิงประจักษบงช้ีวาตองมี

การพัฒนาโปรแกรมประสบการณท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทองเท่ียวเชิงชุมชน 

(CBE) ในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีนาสนใจคือ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2560) 

ไดนําแนวคิดดานการรับรูคุณคาของผูบริโภค (Consumer value) มาประยุกตใชเพื่อการสรางคุณคา

เพิ่มในตลาดการทองเท่ียวเชิงกีฬา กลาวคือ แนวทางในการวัดคุณคาของผูบริโภคในตลาดการ

ใหบริการนั้นมีความซับซอนกวาตลาดสินคา เนื่องจากการวัดคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว 

(Functional value) เทียบกับตนทุนราคาท่ีจายไปในการซื้อสินคา (Cost) เพียงอยางเดียวนั้นไม
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เพียงพอควรรวมถึงการวัดคุณคาในดานอื่นๆ ดวย ไดแก คุณคาทางอารมณ (Emotional value) 

คุณคาทางสังคม (Social value) และคุณคาทางประสบการณ (Epistemic value) ทําใหในทาง

การตลาดนั้นผูประกอบการจําเปนตองใหความสําคัญกับกิจกรรมทางการตลาดท่ีตอบสนองคุณคาใน 

4 ดานไดแก การตลาดท่ีตอบสนองคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว (Functional value) การตลาด

ท่ีตอบสนองคุณคาทางอารมณและจิตใจ (Emotional value) การตลาดท่ีตอบสนองคุณคาการเปนท่ี

ยอมรับของสังคม (Social value) การตลาดท่ีตอบสนองคุณคาทางประสบการณ (Epistemic 

value) จึงจะสามารถสรางมูลคาเพิ่มในตลาดการทองเท่ียวได สวนในงานวิจัยของ Kiage (2018) ได

ทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลการรับรูคุณคาตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวซ้ําในอนาคตของนักทองเท่ียวตอ

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชายฝงทางเหนือของเคนยา โดยทําการเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียว

จํานวน 186 ตัวอยาง ท่ีไดบริโภคและไดเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวในชายฝงทางเหนือของเคนยา 

ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณคาเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการอธิบายความพึงพอใจของลูกคาและทํานาย

ความต้ังใจในการกลับมาเท่ียวซ้ําในอนาคตของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ซึ่ง

ผลการวิจัยใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีท่ีนักทองเท่ียวรับรูตอสถานท่ีทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนน

ความสําคัญของผูจัดการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในการจัดสภาพแวดลอมใหนักทองเท่ียวมีสวน

รวมอยางสรางสรรคท่ีจุดหมายปลายทาง ในงานวิจัยของ ศุศราภรณ แตงต้ังลํา และกีรติ ตะการศิริวา

นิช (2562) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูขอมูลการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวจีน

กลุมรายไดปานกลางและรายได ตํ่าท่ีเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา (1) 

นักทองเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวแตกตาง (2) 

นักทองเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยมีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลแตกตางกัน (3) 

นักทองเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยมีการรับรูขอมูลการทองเท่ียวแตกตางกัน และ

(4) อิทธิพลตอการรับรูขอมูลการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีนกลุมรายไดปานกลางและรายไดตํ่า

ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยมีความแตกตางกัน สวนในงานวิจัยของ Wang et al., (2016) ได

ทําการศึกษาเรื่อง การทองเท่ียวทางรถยนตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน: อิทธิพลตัวแปร

สงผานของการรับรูคุณคา และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอความสัมพันธระหวางภาพลักษณ

จุดหมายปลายทางกับความภักดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบแบบจําลองท่ีเช่ือมระหวาง

ภาพลักษณจุดหมายปลายทาง การรับรูคุณคา ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว และความภักดีของ

นักทองเท่ียว ซึ่งไดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียว 300 ตัวอยาง ท่ีเดินทางโดยรถยนตจากแหลงมรดกโลก

ทางธรรมชาติ (Tianchi) ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณคาและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเปนตัว

แปรสงผานระหวางความสัมพันธภาพลักษณจุดหมายปลายทางและความภักดี ในงานวิจัยของ 

Waheed and Hassan (2016) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวท่ีมีผล

ตอความพึงพอใจ และความต้ังใจท่ีจะกลับมาเยือนซ้ํา: การศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมในมัลดีฟส 
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ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว และคุณคาทางอารมณและจิตใจสงผลเชิง

บวกตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว สวนคุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคมเปนตัวแปรของการรับรู

คุณคาของนักทองเท่ียวอันเดียวท่ีสงเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจของนักทองเท่ียวท่ีจะ

กลับมาเยี่ยมชมซ้ํา ในสวนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวสงผลเชิงบวกทางตรงตอความต้ังใจท่ีจะ

กลับมาเยือนซ้ํา สวนในงานวิจัยของ Lestari (2018) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรูคุณคา 

ภาพลักษณจุดหมายปลายทาง ความพึงพอใจในการทองเท่ียวท่ีสงผลถึงการกลับมาเท่ียวซ้ํา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของภาพลักษณจุดหมายปลายทาง การรับรูคุณคา

และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอความสนใจในการกลับมาเท่ียวซ้ําในทะเลสาบเครินซี ใน

การศึกษานี้ไดใชกลุมตัวอยาง 200 ตัวอยาง โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 

(SEM) ผลการวิจัยพบวา: (1) ภาพลักษณจุดหมายปลายทางไมสงผลอยางมีนัยสําคัญตอความสนใจใน

การกลับมาเท่ียวซ้ํา (2) ภาพลักษณจุดหมายปลายทาง และการรับรูคุณคาสงผลเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว (3) การรับรูคุณคาและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

สงผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอความสนใจในการกลับมาเท่ียวซ้ําในสถานท่ีทองเท่ียวของ

ทะเลสาบเครินซี ในงานวิจัยของ Susilowati and Sugandini (2018) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรู

คุณคา การบอกปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส การบอกปากตอปากแบบด้ังเดิม และการรับรูคุณภาพ

ตอภาพลักษณจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวชวงวันหยุด โดยวัตถุประสงคเพื่อการวิเคราะห

โมเดลสมการโครงสรางท่ีอธิบายถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางการบอกปากตอปากทาง

อิเล็กทรอนิกส การบอกตอปากตอปากแบบด้ังเดิม การรับรู คุณคา และการรับรู คุณภาพตอ

ภาพลักษณจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวในชวงวันหยุด ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากตัว

กลุมอยางนักทองเท่ียวท่ีมีประสบการณในการทองเท่ียวในท่ีราบสูง Dieng จํานวน 300 ตัวอยาง 

ผูตอบแบบสอบถามสงคืน 220 ชุด แตสามารถใชวิเคราะหไดเพียง 174 ชุด ผลการวิจัยไดยืนยัน

โมเดลท่ีบงบอกถึงความสัมพันธระหวางการบอกตอปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส การบอกตอปาก

ตอปากแบบด้ังเดิม การรับรู คุณคา การรับรู คุณภาพและภาพลักษณจุดหมายปลายทางของ

นักทองเท่ียวชวงวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการบอกปากตอปากแบบเดิมมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรู

คุณภาพมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการบอกปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกสและรับรูคุณคา สวนใน

งานวิจัยของ ภัสสร วรวงษวิวัฒน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูของนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศท่ีมีตอรูปแบบสถาปตยกรรมรีสอรท: แบบพื้นถ่ินและแบบไทยประยุกต ในการศึกษาครั้ง

นี้ไดทําการเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหมจํานวน 127 

ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนชาวยุโรป มีเพศหญิง โดยอายุอยูในชวงระหวาง 20 – 39 ป 

ซึ่งมีสถานะโสด และมีอาชีพอื่นๆท่ีไมเกี่ยวของกับศิลปะหรือการออกแบบ ผลการวิจัยพบวา 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญมีความช่ืนชอบและมีการรับรูรูปแบบของสถาปตยกรรมทองถ่ิน
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มากกวาไทยประยุกต โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความเห็นความแตกตางกันในการรับรู

ลักษณะท่ีเปนนามธรรมในเรื่อง ความโปรง/ โลง และความเบา/ ลอย แตนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีความเห็นไมแตกตางในเรื่องความรมรื่น และความช่ืนชอบชาวตางประเทศมี

ความสัมพันธกับการรับรูสถาปตยกรรมรีสอรทในเชิงรูปแบบและวัสดุ ในงานวิจัยของ Sun (2019) ได

ทําการศึกษาเรื่อง การรับรูของนักทองเท่ียวจีนตอกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ผล

การศึกษาพบวา (1) การรับรูของนักทองเท่ียวชาวจีนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมีนัยสําคัญทางสถิติเชิง

ลบนอยกวาหลังจากการเยี่ยมชมจริง (2) กอนการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรก การรับรูของ

นักทองเท่ียวหญิงชาวจีนมีมีนัยสําคัญทางสถิติเชิงบวกกวาเพศชาย อยางไรก็ตามนักทองเท่ียวจีนมี

ความเห็นไมแตกตางกันระหวางท้ังสองกลุมหลังจากการเยี่ยมชมจริง (3) การรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ไทยของกลุมอายุตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังกอนและหลังการเยี่ยมชม

ประเทศไทย และ(4) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอการรับรูวัฒนธรรมไทยกอนมาเยือนประเทศไทยใน

กลุมระดับการศึกษาท่ีตางกัน อยางไรก็ตามหลังจากการเยี่ยมชมประเทศไทยแสดงใหเห็นวาการรับรู

ตางกันของกลุมการศึกษาตางกันมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนในงานวิจัยของ Zeng 

et al., (2017) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรูของนักทองเท่ียวเชิงกีฬาจีนตอคุณภาพการ

บริการในเกาะเชจู ในงานวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวจีน 349 ตัวอยาง ท่ีเขารวมกิจกรรม

กีฬาในเกาะเชจู ผลการวิจัยบงช้ีวา คุณภาพสภาพแวดลอมทางกายภาพและคุณภาพของผลลัพธ

สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวสงผลเชิงบวกตอ

พฤติกรรมความต้ังใจเท่ียวซ้ําในอนาคตของนักทองเท่ียวและความสุขของนักทองเท่ียว ในงานวิจัย

ของ นฤมล กิมภากรณ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูของนักทองเท่ียวตางชาติตอแบรนด

ทองเท่ียวไทยภายใตแคมเปญ “AMAZING THAILAND” ในงานวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียว

ตางชาติ 4 กลุมประเทศ ไดแก กลุมประเทศโอเชียเนีย กลุมประเทศเอเชีย กลุมประเทศยุโรป และ

กลุมประเทศภูมิภาคอเมริกาจํานวน 420 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของแบรนดการ

ทองเท่ียวประเทศไทย ในมิติของความดังเดิม (Authentic) คุณภาพของบริการ (Quality of 

service) และความงายในการเขาถึง (Accessibility) สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตางชาติ 

สวนคุณภาพสถานท่ีพัก คุณภาพแหลงจําหนายสินคา ความงายในการเขาถึง และความแตกตางดาน

อาหารและเครื่องด่ืม เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอระดับความภักดีของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีตอแบ

รนดการทองเท่ียวประเทศไทย สวนในงานวิจัยของ ภารดี ชางประยูร (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

การศึกษาอิทธิพลระหวางคุณคาตราสินคาความช่ืนชอบตราสินคา และความต้ังใจ ซื้อครีมบํารุงผิว

ชายของกลุมผูชายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช

วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและใชเทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดแตละตัวแปรแฝง และการ

วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรม SPSS for Windows AMOS 

Version 22 ท่ีกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยของการตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดลสมการโครงสรางพบวา คุณคาตราสินคาไดรับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากการรับรู

ในดานคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาความภักดีตอตราสินคา การรับรูตราสินคา และความเช่ือมโยงตรา

สินคา ตามลําดับ คุณคาตราสินคามีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงตอความช่ืนชอบตราสินคา และ

ความช่ืนชอบตราสินคามีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงตอความต้ังใจซื้อ ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ความภักดีตอตราสินคา การรับรูตราสินคา ความเช่ือมโยงตราสินคา และการรับรูในดาน

คุณภาพมีความสัมพันธเชิงสาเหตุกับคุณคาตราสินคา คุณคาตราสินคามีความสัมพันธเชิงสาเหตุกับ

ความช่ืนชอบตราสินคา และความช่ืนชอบตราสินคามีความสัมพันธเชิงสาเหตุกับความต้ังใจซื้อ

กลาวคือ คุณคาตราสินคา มีอิทธิพลตอความช่ืนชอบตราสินคา และสงผลใหเกิดความต้ังใจซื้อ 

ทายสุดการวิจัยโดย จุฑาทิพย ทิพยเหรียญ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อของฝาก

ของนักทองเท่ียวชาวจีนแบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของสินคาท่ี

นักทองเท่ียวชาวจีนนิยมซื้อกลับไปยังภูมิลําเนานั้นมีเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียง มีคุณภาพดีกวาและราคา

ถูกท่ีกวาวางขายในประเทศจีน ซึ่งโดยปจจัยดานผลิตภัณฑคุณภาพดีและราคาถูกกวาท่ีวางขายใน

ประเทศจีนเปนตัวกระตุนใหนักทองเท่ียวตัดสินใจซื้อคอนขางมาก นักทองเท่ียวชาวจีนมีความเช่ือม่ัน

ในคุณภาพของสินคาของไทย สวนการส่ือสารทางการตลาดสําหรับสินคาไทยหรือการมีปายเชิญชวน

และพนักงานขายท่ีมีทักษะในการส่ือสารภาษาจีนมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อของนักทองเท่ียวชาว

จีนมากข้ึน โดยนักทองเท่ียวชาวจีนแบบอิสระจะมี Awareness และไดสืบคนหาขอมูลเกี่ยวสินคาใน

อินเตอรเน็ตมากท่ีสุด 

สรุป จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของซึ่งสามารถนําไปสูการสราง

กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหเห็นความสําคัญของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทยมี 4 ดาน ไดแก ดานสถาปตยกรรม ดานจิตรกรรม ดานประติมากรรม และดานประวัติศาสตร ท่ี

สงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเปน

กระบวนการในการจางงานและสรางรายได ท่ีไดผานการจัดการการทองเท่ียวท่ีดี และสามารถสราง

ความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวนําไปสูกลับมาเท่ียวซ้ําในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดกล

ยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อใหการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยม (Preferred 

Destination) โดยการพัฒนาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยใหเปนแหลงทองเท่ียว

คุณภาพ ดวยการสงมอบประสบการณอันทรงคุณคาแกนักทองเท่ียว (Value for Experience) 

รวมถึงมุงสรางความยั่งยืนทางการทองเท่ียว 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและใน

มุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานของ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีประสบการณมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 2) เพื่อศึกษา

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย ดานการรับรูคุณภาพ และ

ดานการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย และ3) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการ

รับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) กลาวคือเปน

การศึกษาท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งเปนการวิจัยท่ีมุงหาขอเท็จจริงและขอสรุปเชิง

ปริมาณ โดยการใชขอมูลท่ีเปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองและขอสรุปตาง ๆ โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจาก

ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการจํานวน 9 ทาน ไดแก (1) ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยสยาม (2) หัวหนาภาควิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ สาขาโรงแรมและ

การทองเท่ียว มหาวิทยาลัยสยาม (3) เจาหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจํานวน 1 ทาน 

(4) เจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจํานวน 2 ทาน (5) นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทยจํานวน 1 ทาน (6) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดอรุณราชวรารามจํานวน 1 ทาน (7) 

เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารจํานวน 1 ทาน และ(8) 

เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จํานวน 1 ทาน โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณ

ท้ัง 9 ทาน โดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) ดังนั้น แนวทางการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งขอ

คนพบท่ีตอบสนองวัตถุประสงคในครั้งนี้ และเพื่อใหไดผลลัพธจากการวิจัยท่ีสมบูรณแบบยิ่งข้ึน ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ (1) ประชากรและตัวอยาง (2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (3) ข้ันตอนการสราง

และทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และ(4) การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากร คือ นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีประสบการณในการมาทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยโดยมีวัดไทยในพระพุทธศาสนาช้ันในกรุงเทพมหานคร 16 วัด ไดแก (1) วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม (2) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (3) วัดอรุณราชวราราม (4) 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (5) วัดสุทัศนเทพวราราม (6) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (7) วัดราช
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บพิธสถิตมหาสีมาราม (8) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (9) วัดราชนัดดารามวรวิหาร (10) วัดเบญจม

บพิตรดุสิตวนาราม (11) วัดยานนาวา (12) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (13) วัดกัลยาณมิตร

วรมหาวิหาร (14) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (15) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และ (16) 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 

ตัวอยาง คือ นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีประสบการณในการมาทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยโดยมีวัดไทยในพระพุทธศาสนาจํานวน 3 แหง เนื่องจาก (1) เว็บไซต travel.trueid 

(2563); mushroomtravel (2563) ไดทําการสํารวจดูเห็นวาวัดท้ัง3 แหง เปนวัดท่ีนักทองเท่ียวชาว

ไทยชอบเดินทางมาทองเท่ียวมากท่ีสุด (2) มีองคประกอบครบท่ีศึกษา (3) สถานการณระบาดของโค

วิด 19 จึงตองศึกษาในกรุงเทพเทานั้น (4) นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไปเท่ียวทําบุญ และ

(5) การเดินทางสะดวก ท้ังนี้ไดกําหนดการเก็บขอมูลจากวันท่ี 10 - 20 ธันวาคม 2563 เพราะเปน

ชวงเวลาท่ีเปนวันหยุดเสาร-อาทิตย เปนวันพระ และเปนวันรัฐธรรมนูญซึ่งเปนวันหยุดพิเศษ ซึ่งเปน

วัดอยูในกรุงเทพมหานคร ไดแก (1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) วัด

อรุณราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางตามเทคนิคการ

ใชสถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตัวแบบจําลอง (Structural equation model : SEM) ดวย

วิธีพหุตัวแปรควรมีเกณฑในการกําหนดขนาดตัวอยางเปนจํานวน 20 เทาของตัวแปรสังเกตได 

(Observed variables) ท่ีใชสําหรับการกําหนดตัวอยางในโปรแกรม AMOS (Diammantopoulos 

& Siguaw, 2000) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรสังเกตได มีจํานวน 40 ตัวแปร และกําหนดระดับ

ความเช่ือมั่นไวท่ีรอยละ 95 โดยอนุญาตเกิดความผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 5 จึงมีขนาดตัวอยาง

เทากับ (40x20) = 801 ตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

โดยผูวิจัยจะใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) 

(Cochran, 1977) ซึ่งมีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการ

สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจําแนกสัดสวนของจํานวน

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย  

ข้ันตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผูวิจัยไดทําการสุม

ตัวอยางเฉพาะนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การแบงสัดสวนจํานวนนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีเดินทางทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมไทย 

 รายช่ือวัดในพระพระพุทธศาสนา สัดสวน 

(รอยละ) 

จํ านวนก ลุ ม

ตัวอยาง (คน) 

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ 33.3 267 
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2. วัดอรุณราชวราราม 33.3 267 

3. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 33.3 267 

สรุป 99.9 801 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัยทําการคัดเลือกประชากรและตัวอยางในการแจกแบบสอบถาม โดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เปนการสุมตัวอยางจากนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทย และผูวิจัยจะขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูลในแบบสอบถาม

ตอไป 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงปริมาณและใชแบบสัมภาษณ (Interviewing) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง

คุณภาพ โดยแบงเปนวิธีการท่ีใชในการวิจัยดังตอไปนี้ 

เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางข้ึนตาม

วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดย

แบงเปน 3 ตอน มีรายละเอียดตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ปจจัยปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียว ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีพักอาศัย และการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคาการมาทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด ในลักษณะแบบระบุรายการ (Check List) ขอท่ี 1-7 

จํานวน 7 ขอ 

ตอนท่ี 2 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมในไทย ไดแก ดานสถาปตยกรรม ดาน

จิตรกรรม ดานประติมากรรม ดานประวัติศาสตร เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาระดับความ

คิดเห็น เปนคําถามมาตราสวนแบบ Likert Scale ชนิด 5 ระดับ คือ ระดับนอยท่ีสุด = 1 ระดับนอย 

= 2 ระดับปานกลาง = 3 ระดับมาก = 4 และระดับมากท่ีสุด = 5 ขอท่ี 8 – 23 จํานวน 16 ขอ 

ตอนท่ี 3 การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย ไดแก การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ไดแก คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว คุณคาทางอารมณและจิตใจ 

คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม คุณคาทางการเงิน คุณคาดานประสบการณ เปนคําถามมาตราสวน

ประมาณคาระดับความคิดเห็น เปนคําถามมาตราสวนแบบ Likert Scale ชนิด 5 ระดับ ระดับนอย
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ท่ีสุด = 1 ระดับนอย = 2 ระดับปานกลาง = 3 ระดับมาก = 4 และระดับมากท่ีสุด = 5 ขอท่ี 24 - 

40 จํานวน 17 ขอ 

เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ โดยไดวางกรอบประเด็นสําคัญใน

แตละหัวขอของการสัมภาษณตามแนวทางท่ีใชในการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ

สอบถาม ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใชวิธีการสัมภาษณดังกลาวในงานวิจัย เชน Pipe et al., 

(2005) และเพื่อเปนหลักฐานในระหวางการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงไว โดยแบงโครงสราง

แบบสัมภาษณเปน 3 สวน ดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 โครงสรางแบบสัมภาษณ (Interview) 

 

สวนท่ี แนวเนื้อหาสัมภาษณ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณประกอบดวย ช่ือสกุลผูใหสัมภาษณ ช่ือหนวยงาน ตําแหนง

งาน งานท่ีรับผิดชอบ วันท่ีทําการสัมภาษณ สถานท่ีสัมภาษณ 

2. ขอคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ 

การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย  

ดานภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย ไดแก (1) ดานสถาปตยกรรม (2) ดาน

จิตรกรรม (3) ดานประติมากรรม และ(4) ดานประวัติศาสตร 

ดานการรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยตอการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย ไดแก (1) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี (2) การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย และ

(3) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย 

ดานการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยตอการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย ไดแก (1) คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว (2) คุณคาทางอารมณและจิตใจ 

(3) คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม (4) คุณคาทางการเงิน  และ(5) คุณคาดาน

ประสบการณ   

 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนนใชตามแนวลิเคิรทท่ีเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ลําดับไดแก ระดับนอย

ท่ีสุด = 1 คะแนน, ระดับนอย = 2 คะแนน, ระดับปานกลาง = 3 คะแนน, ระดับมาก = 4 คะแนน 

และระดับมากท่ีสุด = 5 คะแนน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ี

เดินทางมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนเปนอันตรภาคช้ันเพื่อ

ประเมินความคิดเห็นและเพื่อใชในการแปล (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542) ดังนี้ 
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   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

สูตรอันตรภาคช้ัน = 

    จํานวนช้ัน 

แทนคา=
5-1

5
=0.80 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.81 – 2.62 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ข้ันตอนการสรางและทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือ (แบบสอบถาม) การวิจัยโดยมี ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย (วัชราภรณ ระยับศรี

, 2551; Pra Somphop Nasing et al., 2013; พระมหาชาญ โชติญาณพล, 2558) แนวคิดการรับรู

คุณภาพ (Cervova & Pavlu, 2018; วงศกร จันทระ และ สมยศ พัฒนากมลชัย, 2558) แนวคิดการ

รับรูคุณคา (Luo et al., 2018) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

2. นํารางแบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนมาไปเสนอตอผูเช่ียวชาญและนักวิชาการ จํานวน 9 ทาน 

ไดแก (1) ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม (2) หัวหนาภาควิชา

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ สาขาโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยสยาม (3) 

เจาหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจํานวน 1 ทาน (4) เจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทยจํานวน 2 ทาน (5) นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยจํานวน 1 ทาน (6) เจาหนาท่ี

ดูแลการทองเท่ียวของวัดอรุณราชวรารามจํานวน 1 ทาน (7) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารจํานวน 1 ทาน และ(8) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของ

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จํานวน 1 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) และความเหมาะสมและถูกตองของภาษาท่ีใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญและนักวิชาการ กอนนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลจริง โดยยอมรับ

คา IOC (Index of item objective congruence) ท่ีระดับมากกวา 0.5 (กัลยา วานิชบัญชา, 2556)  

สูตร IOC= ∑ r
n

 



49 
 

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาในขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

∑r คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

n คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ( Content Validity) โดยการ

หาคา IOC จากคณะผูเช่ียวชาญจานวน 9 ทาน ขอคําถามในแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางเนื้อหาในขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 ผานเกณฑต้ังแต 

0.50 ข้ึนไปทุกขอคําถาม ซึ่งสามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได (กัลยา วานิชบัญชา, 2556) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ปจจัยลักษณะพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ปจจัยลักษณะพื้นฐานของ

นักทองเที่ยวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

คน

ที่ 4 

คน

ที่ 5 

คน

ที่ 6 

คน

ที่ 7 

คน

ที่ 8 

คน

ที่ 9 

1. เพศ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

2. อายุ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

3. สถานภาพ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

4. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

5. ระดับรายไดตอเดือน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

6. ท่ีพักอาศัย +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

7. การรับรูคุณภาพและการรับรู

คุณคาการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในประเทศไทย 

+1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +1 0.67* 

หมายเหตุ * หมายถึง ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางท่ี 4 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

คน

ที่ 4 

คน

ที่ 5 

คน

ที่ 6 

คน

ที่ 7 

คน

ที่ 8 

คน

ที่9 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

สถาปตยกรรม 

 

8. อุโบสถ เจดีย วิหาร กําแพง มี

ลักษณะสวยงามนาประทับใจเปน

อยางย่ิง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 
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9. โครงสรางของสถาปตยกรรม

ภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนา มี

ความสวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

10. อาคารและสิ่งปลูกสรางภายใน

บริเวณวัดไทยในพระพุทธศาสนาเชน 

อุโบสถ เจดีย  วิหาร กําแพง เปน

แหลงศึกษาหาความรูของศิลปกรรม 

+1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0.78* 

11. การสรางหลังคาซอนกันหลายชั้น

สําหรับอาคารสิ่งปลูกสรางภายในวัด

ไ ท ย  เ ป น ค ว า ม ง า ม ใ นก า ร จั ด

องคประกอบศิลปอยางมีชั้นเชิง 

+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.89* 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

จิตรกรรม 

 

12. จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดไทย

ในพระพุทธศาสนามีความละเอียด 

ประณีตบรรจงอยางสวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

13. จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ วิหาร 

ท่ีเขียนเปนเรื่องราวพุทธประวัติและ

วรรณคดี สามารถถายทอดและบอก

กลาวประวัติศาสตรของศิลปกรรม 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 

14. จิตรกรรมภายในวัดไทยใน

พระพุทธศาสนาเชน จิตรกรรมฝา

ผนังสามารถสรางจินตนาการจาก

ขอมูลตาง ๆ ใหแกนักทองเท่ียวเจน

เนอเรชั่นวายชาวไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.89* 

15. จิตรกรรมไทยในพระพุทธศาสนา

มีเอกลักษณในการใชเสน สีและเงา 

แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ค ว า ม ง า ม อั น

ละเอียดออน สามารถใชเปนสื่อใน

การศึกษาเรียนรูได 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

ประติมากรรม 
 

16. พระพุทธรูปภายในวัดไทยใน

พระพุทธศาสนามีแบบเฉพาะท่ีเปน

ภ า พ ลั ก ษ ณ แ ห ล ง กํ า เ นิ ด ข อ ง

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 
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ประติมากรรมไทย 

17. พระเครื่องมีความสวยงาม ควร

คุณคาตอการครอบครอง ปกปอง

คุมครอง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

18. รูปปนตาง ๆ เชน คน สัตว 

สิ่งของท่ีใชตกแตงประดับอาคาร เชน 

โบสถ วิหาร มีความสวยงามนาสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 0.78* 

19. พระพุทธรูป เทวรูป รูปยักษ มาร

หรือสัตวหิมพานตภายในวัดไทยใน

พระพุทธศาสนามีความสงางาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

20. ประติมากรรมเลาเรื่องภายในวัด

ไทยในพระพุทธศาสนาท่ีสะทอนคติ

ค ว าม เ ชื่ อ ท า ง ศ าส น าด ว ยก า ร

พรรณนาดวยภาพสวยงาม ละเอียด 

และประณีต มีเอกลักษณไมเหมือน

ชาติอ่ืนอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.78* 

ภาพลักษณแหลงกําเนิดดาน

ประวัติศาสตร 
 

21. วัดไทยในพระพุทธศาสนาเปน

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร 

+1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.78* 

22. ชื่อเสียงเกี่ยวกับความสวยงาม 

โดดเดน เปนภาพลักษณแหลงกําเนิด

ของวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีมา

ชานาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

23. ประ วัติศาสตร วัดไทยใน

พระพุทธศาสนาใหเกิดความรูความ

เขาใจท่ีถูกตอง 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 -1 0.67* 

หมายเหตุ * หมายถึง ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางท่ี 5 การรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

การรับรูคุณภาพของนักทองเที่ยว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

คน

ที่ 4 

คน

ที่ 5 

คน

ที่ 6 

คน

ที่ 7 

คน

ที่ 8 

คน

ที่ 9 

24. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

กระบวนการแนะนําท่ีดี 

+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 -1 0.67* 
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การรับรูคุณคาของนักทองเที่ยวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

คน

ที่ 4 

คน

ที่ 5 

คน

ที่ 6 

คน

ที่ 7 

คน

ที่ 8 

คน

ที่ 9 

25. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

การถายทอดความงดงามแบบโบราณ

และแบบทันสมัย 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.78* 

26. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ความปลอดภัย 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 0.67* 

คุณคาจากการเดินทางทองเที่ยว  

27. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ถนนท่ีเชื่อมเขาวัดมีสภาพท่ีดี 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.78* 

28. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ระบบการขนสงท่ีดี 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.67* 

29. โครงสรางพ้ืนฐานการทองเท่ียว

เชิง วัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความ

สมบูรณแบบ 

+1 +1 +1 -1 +1 +1 +1  +1 0.67* 

คุณคาทางอารมณและจิตใจ  

30. ชอบสถานท่ีทอง เท่ียวเชิ ง

วัฒนธรรมไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

31. รูสึกมีความสุขท่ีไดทองเท่ียวใน

สถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

32. รูสึกผอนคลายในสถานท่ีการ

ทองเท่ียววัฒนธรรมไทย 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 0.78* 

คุณคาการเปนที่ยอมรับของสังคม  

33. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย

กําลังอยู ในกระแสของความสนใจ

ของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 

34. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทยเปนสัญลักษณช่ือเสียงระดับ

โลก 

+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.89* 

35. การท่ีไดมาทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับวา

เปนท่ียอมรับในสังคมและใจบุญ

จากเพื่อนหรือคนท่ีรูจัก 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 
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การรบัรูคณุคาของนกัทองเที่ยว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 1 

คุณคาทางการเงิน  

36. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ไท ยมี ค า ใ ช จ า ยที่ คุ ม ค า ทั้ งบ ริ ษั ท

ทองเที่ยวและคาใชจายภายในวัด 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 -1 0.67* 

37. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ไทยมีคาใชจายที่ เปนไปตามสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

+1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.67* 

คุณคาดานประสบการณ  

38. การเขาเย่ียมชมสถานท่ีการ

ทอง เท่ียวเชิ ง วัฒนธรรมไทยดวย

ความสนใจอยากรูอยากเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.89* 

39. สถานท่ีการทอง เ ท่ียวเชิ ง 

วัฒนธรรมไทยทําใหเกิดความรูใหม

เกี่ยวกับสิ่งท่ีไมไดรูมากอน 

+1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.78* 

40. เขาเย่ียมชมสถานท่ีการทองเท่ียว

เชิง วัฒนธรรมไทยเพ่ือเรียนรูและ

สรางประสบการณใหมตอชีวิต 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

หมายเหตุ * หมายถึง ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

3. นําเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ท่ีปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุดกับ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยจํานวน 30 คน ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีวัดสุทัศนเทพวราราม

ราชวรมหาวิหาร ซึ่งไมใชเปนกลุมตัวอยางท่ีจะนําขอมูลในการทําการวิจัยจริง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตรวจสอบวาคําถามของแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตองการตลอดจนมีความ

ยากงายเพียงใด หรือมีความเหมาะสมหรือไม นอกจากนั้นจึงนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS PC Windows Version 22.0 ในการหาความเช่ือม่ัน

โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ซึ่งผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.907, 0.947 และ 0.952 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑ ต้ังแต 0.70 

ข้ึนไป (Cronbach, 2003) จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection procedures) 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 
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การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สําหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญและนักวิชาการจํานวน 9 ทาน ไดแก (1) 

ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม (2) หัวหนาภาควิชาอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวและการบริการ สาขาโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยสยาม (3) เจาหนาท่ีของ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจํานวน 1 ทาน (4) เจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

จํานวน 2 ทาน (5) นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยจํานวน 1 ทาน (6) เจาหนาท่ีดูแลการ

ทองเท่ียวของวัดอรุณราชวรารามจํานวน 1 ทาน (7) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารจํานวน 1 ทาน และ(8) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดบวรนิเวศ

ราชวรวิหาร จํานวน 1 ทาน โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณท้ัง 9 ทาน 

การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณคือใช

แบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษเนื่องจากเปนการแจกแบบสอบถามใหกับนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทยโดยตรง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทยตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยมีวัดไทยในพระพุทธศาสนาจํานวน 3 วัด ซึ่งเปนวัดอยู

ในกรุงเทพมหานคร ไดแก (1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) วัดอรุณ

ราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการในวันท่ี 10 

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งใชเวลาท้ังส้ิน 11 วัน โดย

ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามจํานวน 840 ชุด และไดรับแบบสอบถามคืนจํานวนท้ังส้ิน 832 ชุด 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตอง และคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณซึ่ง

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณท่ีสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลไดมีจํานวน 809 ชุด ผานเกณฑขนาด

กลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมควรอยางนอย 801 ตัวอยาง แลวนําขอมูลท่ีไดรับมาลงรหัส โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical package for social sciences) Version 22.0 วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential statistics) โดยใชโปรแกรม AMOS Version 16.0 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical 

package for social sciences) Version 22.0 และAMOS version 16.0 ในการวิเคราะห ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยลักษณะพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเชิงวัฒนธรรมไทย ตอการรับรูคุณคาของ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดวยการแจกแจงความ 
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ถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) คาความเบ (Skewness) และคาความโดง (Kurtosis) 

2. วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับการทองเท่ียว

เชิงเชิงวัฒนธรรมไทย ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 

Model Analysis: SEM) เพื่อทดสอบโมเดลและสมมติฐานการวิจัย ใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิง

สาเหตุ โดยทําการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ และทํา

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Order Confirmatory Factor 

Analysis) เพื่อวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของแตละตัวแปร ซึ่งใชการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS/PC+ Version 22.0 และใช AMOS Version 16.0 เพื่อการ

ทดสอบทดสอบความกลมกลืนของโมเดลท่ีสรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

สวนคาสถิติท่ีใชวัดความกลมกลืนในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ (Byrne, 2001; Kelloway, 1998) 

2.1 คาไคสแควร (Chi-square: X
2
) เปนทดสอบความสอดคลองหรือกลมกลืนของตัวแบบ

ท่ีเปนสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการทดสอบความแปรปรวนระหวางเมทริกซความ

แปรปรวนรวมของประชากรกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของการประมาณคา (Bollen, 1989) 

ไดแก การทดสอบคา Degree of freedom (df) และ คาความนาจะเปน (p-value) (Hoyle, 1995) 

หาก p-value มากกวา 0.05 แสดงวาโมเดลท่ีสรางข้ึนมีสอดคลองหรือกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

(Kline, 2005) 

2.2 ดัชนีบงบอกความกลมกลืน (Fit Index) เปนดัชนีท่ีบงบอกถึงความสอดคลองหรือ

กลมกลืนระหวางโมเดลท่ีกําหนดข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก ดัชนีจีเอฟไอ (GFI: Goodness of 

fit index) ดัชนีเอนเอฟไอ (NFI: Normal fit index) ดัชนีเอจีเอฟไอ (AGFI: Adjust goodness of 

fit index) ดัชนีไอเอฟไอ (IFI :Incremental fit index) และดัชนีวัดระดับความสอดคลอง

เปรียบเทียบ (CFI: Comparative fit index) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 แตคาท่ีสูงกวา 0.90 ถือวา 

โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Arbuckle, 1995) โดยคาท่ีเขาใกล 1 สูงจะบงบอกวา

โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลสูงดวย (Bollen, 1989) 

2.3 ดัชนีอารเอมเอสอีเอ (RMSEA: Root mean square error of approximation:) 

ซึ่งเปนดัชนีท่ีไดพัฒนาข้ึนมาจากการทดสอบไคสแควร (X
2) โดยคาสถิติจะข้ึนอยูกับขนาดของกลุม

ตัวอยาง (n) ตอ Degree of freedom (df) ถาจํานวนพารามิเตอรมีมากข้ึน จะทําใหคาไคสแควร

ลดลง สงผลตอการทดสอบมีแนวโนมไมมีนัยสําคัญ คาอารเอมเอสอีเอ (RMSEA) เปนดัชนีบงบอก

ความไมกลมกลืนของโมเดลกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร โดยควรมีคาตํ่ากวา 0.05 ( 
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Browne & Cudeck, 1993) แตไมควรเกิน 0.08 ซึ่งเปนคาท่ีพอจะยอมรับได และถาอารเอมเอสอีเอ 

(RMSEA) มีคาเทากับ 0 ถือวา โมเดลมีความสอดคลองหรือกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยาง

แทจริง (Exact fit) (Arbuckle, 1995) 

2.4 คาอารเอมอาร (RMR: Root mean square residual) เปนดัชนีท่ีวัดคาเฉล่ียสวนท่ี

เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนระหวางเมทริกซความแปรปรวนรวมของ

ประชากรกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของการประมาณคา โดยมีคาระหวาง 0-1 และควรมีคาตํ่า

กวา 0.05 (Browne & Cudeck,1993) แตไมควรเกิน 0.08 ซึ่งเปนคาท่ีพอจะยอมรับได ซึ่งดัชนีจะ

ใชไดดีเมื่อตัวแปรสังเกตท้ังหมดเปนตัวแปรมาตรฐาน (Standard variables) โดยท่ีคาใกลศูนยมาก

แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองหรือกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Bollen, 1989) 

ใ น ก า ร นํ า ข อ มู ล ท่ี ไ ด รั บ ม า ล ง ร หั ส  โ ด ย ใ ช โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป  SPSS/PC+ 

(Statisticalpackage for social sciences) version 22.0 และโปรแกรม AMOS version 16.0 ได

กําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหโมเดลลิสเรล ดังนี้ 

  แทน ตัวแปรแฝง (Latent variable) 

 

  แทน ตัวแปรสังเกตได (Observed variable) 

แทน ความสัมพันธเชิงสาเหตุ โดยตัวแปรท่ีปลายลูกศรกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง

โดยตรงตอตัวแปรท่ีหัวลูกศร 

 

  แทนความสัมพันธหรือความแปรปรวนของตัวแปรท่ีไมทราบทิศทางความเปนสาเหตุ 

 

สัญลักษณท่ีใชแทน สถิติมีดังนี้ 

 n หมายถึง ขนาดตัวอยาง (Sample size) 

𝑋� หมายถึง เฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) 

S.D. หมายถึง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

x2 หมายถึง คาไคสแควร (Chi-square) 

df หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom) 

GFI, AGFI, หมายถึง ดัชนีท่ีบงบอกถึงความสอดคลองหรือกลมกลืนของขอมูลเชิงประจักษ

กับ NFI, IFI โมเดลท่ีกําหนดข้ึน ประกอบดวยดัชนี (GFI: Goodness of fit) ดัชนี (AGFI: Adjust 

goodness of Fit Index) ดัชนี (NFI: Normal fit index) ดัชนี (IFI: Incremental fit index) 

 CMIN/df หมายถึง ดัชนีท่ีใชในการเปรียบเทียบความสอดคลองหรือกลมกลืนของโมเดลกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 
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CFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI: Comparative fit index) 

RMSEA หมายถึง ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนท่ีเหลือของการประมาณคา (Root 

mean square error of approximation) 

RMR หมายถึง ดัชนีท่ีวัดคาเฉล่ียสวนท่ีเหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวน

และความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรของประชากร (Root mean square residual) 

 S.E. หมายถึง คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) 

R
2 หมายถึง สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (Square multiple correlation) 

TE หมายถึง อิทธิพลรวม (Total effect) 

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) 

IE หมายถึง อิทธิพลทางออม (Indirect effect) 

t หมายถึง คาสถิติที (t-distribution) 

P หมายถึง คาความนาจะเปนทางสถิติ (Probability value) 

สัญลักษณของตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหโมเดล 

IC  หมายถึง  ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย 

IC1  หมายถึง  ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม 

IC2  หมายถึง  ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานจิตรกรรม 

IC3 หมายถึง  ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม 

IC4 หมายถึง  ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร 

QP  หมายถึง การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

QP1  หมายถึง  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี 

QP2  หมายถึง  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบ

โบราณและแบบทันสมัย 

QP3  หมายถึง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย 

VP หมายถึง การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

VP1  หมายถึง  คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว 

VP2  หมายถึง  คุณคาทางอารมณและจิตใจ 

VP3  หมายถึง  คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม 

VP4  หมายถึง  คุณคาทางการเงิน 

VP5  หมายถึง  คุณคาดานประสบการณ 

e  หมายถึง  ตัวแปรรบกวน (error) ของแตละตัวแปร 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพ

และคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ซึ่งแบงการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางของงานวิจัยไดแก นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยจํานวนท้ังส้ิน 

809 ตัวอยาง ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางพรอมแบบประเมินไปใหนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดาน

การทองเท่ียว จํานวน 9 ทาน พิจารณาตรวจสอบตามเทคนิค IOC แลวนําไปทดลองใช (Try-out) กับ

ตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย จํานวน 30 ชุด ทําการการวิเคราะหขอมูลปจจัย

ลักษณะพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวเชิงเชิงวัฒนธรรมไทย ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดวยการแจกแจงความ ถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความเบ 

(Skewness) และคาความโดง (Kurtosis) และวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาพลักษณ

ดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทยเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเชิงวัฒนธรรมไทย ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทยเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Model Analysis: SEM) เพื่อทดสอบโมเดลและสมมติฐานการวิจัย ใชการ

วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ โดยทําการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ

ของปจจัยตางๆ และทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Order 

Confirmatory Factor Analysis) เพื่อวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของแต

ละตัวแปร ซึ่งใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS/PC+ Version 22.0 และใช AMOS 

Version 16.0 เพื่อการทดสอบทดสอบโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชเกณฑมาตรฐาน 

P-Value > 0.05, GFI ≥ 0.90, AGFI ≥ 0.90, CFI ≥ 0.90, RMR < 0.05 และ RMSEA < 0.05, 

CMIN/DF < 3 (Kline, 2005) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) โดยใช

แบบสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรู

คุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย เพื่อใชเพื่อเปนแนวทางในการ

ออกแบบสอบถาม 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและ

คุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีประสบการณในการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยมีวัด

ไทยในพระพุทธศาสนาจํานวน 3 แหง ซึ่งเปนวัดอยูในกรุงเทพมหานคร ไดแก (1) วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) วัดอรุณราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

จํานวนท้ังส้ิน 840 คน ผลการศึกษาสามารถแบงได 4 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยตอการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย สถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency distribution) และคารอยละ 

(Percentage) 

สวนท่ี 2 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดานการรับรู

คุณภาพ และดานการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉล่ีย

เลขคณิต (Arithmetic mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 สวนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหดวยการ

ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขอมูลแบบปกติ และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชใน

การวิเคราะห 

สวนท่ี 4 การทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

ของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทย ดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model Analysis: 

SEM) โดยการประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม ( Overall Model 

Fit Measure) และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธในสวนประกอบท่ีสําคัญของโมเดล 

(Component Fit Measure) 

 

ตอนท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

จากการศึกษา ปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีพักอาศัย และการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคา

การมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทย 

  (n= 809) 

ปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย          จํานวน (คน)      รอยละ 

1. เพศ 

    ชาย        245  30.3 

    หญิง        564  69.7 

รวม       809  100.0 

2. อายุ 

   23 - 27 ป       398  49.2 

   28 - 32 ป       156  19.3 

   33 – 37 ป       106  13.1 

   38 – 42 ป       149  18.4 

รวม       809  100.0 

3. สถานภาพ 

   โสด        687  84.9 

   สมรส        109  13.5 

   แยกกันอยู       13  1.6 

รวม       809  100.0 

4. ระดับการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี      180  22.2 

   ปริญญาตรี       502  62.1 

   สูงกวาปริญญาตรี      127  15.7 

รวม       809  100.0 

5. ระดับรายไดตอเดือน  

   นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท    263  32.5 

   15,001 – 30,000 บาท     301  37.2 

   30,001 – 45,000 บาท     130  16.1 

   มากกวา 45,001 บาท      115  14.2 

รวม       809  100.0 
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             (n= 809) 

ปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย         จํานวน (คน)       รอยละ 

6. ท่ีพักอาศัย 

   ภาคเหนือ       44  5.4 

   ภาคกลาง       638  78.9 

   ภาคตะวันออก       33  4.1 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     45  5.6 

   ภาคใต       49  6.1 

รวม       809  100.0 

7. การรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคาการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

   มาดวยตัวเอง       416  51.4 

   มากับบริษัททัวร      8  1.0 

   มาพรอมครอบครัว      122  15.1 

  มาพรอมเพื่อนและญาติ      263  32.5 

รวม       809  100.0 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย จํานวนท้ังส้ิน 809 

คน โดยสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 69.7 ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุด คือ อายุ 23 - 27 ป คิด

เปนรอยละ 49.2 โดยสวนใหญอยูในสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 84.9 จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.1 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.2 

ซึ่งอาศัยอยูในภาคกลาง คิดเปนรอยละ 78.9 และมีการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคาการมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมาดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 51.4 

 

สวนท่ี 2 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดานการรับรูคุณภาพ 

และดานการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย  

 จากการวิเคราะหระดับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดาน

การรับรูคุณภาพ และดานการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยมีรายละเอียด 

ดังนี้  
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ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

              (n= 809) 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 𝒙�  S.D.   แปลผล 

1. ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม  4.45 0.51 มากท่ีสุด 

1.1 อุโบสถ เจดีย วิหาร กําแพง มีลักษณะสวยงาม 

     นาประทับใจเปนอยางยิ่ง     4.51 0.56 มากท่ีสุด 

1.2 โครงสรางของสถาปตยกรรมภายในวัดไทย 

     ในพระพุทธศาสนา มีความสวยงาม    4.55 0.57 มากท่ีสุด 

1.3 อาคารและส่ิงปลูกสรางภายในบริเวณวัดไทย 

ในพระพุทธศาสนาเชน อุโบสถ เจดีย วิหาร กําแพง  

     เปนแหลงศึกษาหาความรูของศิลปกรรม   4.36 0.66 มากท่ีสุด 

1.4 การสรางหลังคาซอนกันหลายช้ันสําหรับอาคาร 

ส่ิงปลูกสรางภายในวัดไทย เปนความงามในการจัด 

     องคประกอบศิลปอยางมีช้ันเชิง    4.39 0.65 มากท่ีสุด 

2. ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานจิตรกรรม   4.42 0.55 มากท่ีสุด 

2.1 จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนา 

     มีความละเอียด ประณีตบรรจงอยางสวยงาม   4.54 0.62 มากท่ีสุด 

2.2 จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ วิหาร ท่ีเขียนเปนเรื่องราว 

พุทธประวัติและวรรณคดี สามารถถายทอดและบอกกลาว 

     ประวัติศาสตรของศิลปกรรม     4.44 0.64 มากท่ีสุด 

2.3 จิตรกรรมภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนาเชน  

     จิตรกรรมฝาผนังสามารถสรางจินตนาการจากขอมูลตาง ๆ  

     ใหแกนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย   4.31 0.70 มากท่ีสุด 

2.4 จิตรกรรมไทยในพระพุทธศาสนามีเอกลักษณในการใชเสน  

     สีและเงา แสดงใหเห็นความงามอันละเอียดออน  

     สามารถใชเปนส่ือในการศึกษาเรียนรูได    4.38 0.68 มากท่ีสุด 

3. ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม  4.37 0.56 มากท่ีสุด 

3.1 พระพุทธรูปภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนา 

     มีแบบเฉพาะท่ีเปนภาพลักษณแหลงกําเนิดของประติมากรรมไทย 4.40 0.69 มากท่ีสุด 
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          (n= 809) 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 𝑿�  S.D.   แปลผล 

3.2 พระเครื่องมีความสวยงาม ควรคุณคาตอการครอบครอง  

     ปกปองคุมครอง      4.29 0.77 มากท่ีสุด 

3.3 รูปปนตาง ๆ เชน คน สัตว ส่ิงของท่ีใชตกแตงประดับอาคาร  

     เชน โบสถ วิหาร มีความสวยงามนาสนใจ   4.28 0.71 มากท่ีสุด 

3.4 พระพุทธรูป เทวรูป รูปยักษ มารหรือสัตวหิมพานต 

     ภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีความสงางาม   4.44 0.65 มากท่ีสุด 

3.5 ประติมากรรมเลาเรื่องภายในวัดไทยในพระพทุธศาสนา 

     ท่ีสะทอนคติความเช่ือทางศาสนาดวยการพรรณนา 

     ดวยภาพสวยงาม ละเอียด และประณีต  

     มีเอกลักษณไมเหมือนชาติอื่นอยางชัดเจน   4.44 0.64 มากท่ีสุด 

4. ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร  4.47 0.55 มากท่ีสุด 

4.1 วัดไทยในพระพุทธศาสนาเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร 4.57 0.61 มากท่ีสุด 

4.2 ช่ือเสียงเกี่ยวกับความสวยงาม โดดเดน เปนภาพลักษณดาน 

     แหลงกําเนิดของวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีมาชานาน  4.56 0.59 มากท่ีสุด 

4.3 ประวัติศาสตรวัดไทยในพระพุทธศาสนาใหเกิด 

     ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง     4.29 0.75 มากท่ีสุด 

ภาพรวม      4.43 0.47 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยในระดับมากท่ีสุด (𝑋�=4.43) โดยเห็น

ดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร (𝑋�=4.47) 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม (𝑋�=4.45) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

จิตรกรรม (𝑋�=4.42) และภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม (𝑋�=4.37) ตามลําดับ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

โครงสรางของสถาปตยกรรมภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีความสวยงาม (𝑋�=4.55) อุโบสถ 

เจดีย วิหาร กําแพง มีลักษณะสวยงามนาประทับใจเปนอยางยิ่ง (𝑋�=4.51) การสรางหลังคาซอนกัน

หลายช้ันสําหรับอาคารส่ิงปลูกสรางภายในวัดไทย เปนความงามในการจัดองคประกอบศิลปอยางมีช้ัน



64 
 

เชิง (𝑋�=4.39) และการสรางหลังคาซอนกันหลายช้ันสําหรับอาคารส่ิงปลูกสรางภายในวัดไทย เปน

ความงามในการจัดองคประกอบศิลปอยางมีช้ันเชิง (𝑋�=4.36) ตามลําดับ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานจิตรกรรมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีความละเอียด ประณีตบรรจงอยางสวยงาม    

(𝑋�= 4.54) จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ วิหาร ท่ีเขียนเปนเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณคดี สามารถ

ถายทอดและบอกกลาวประวัติศาสตรของศิลปกรรม (𝑋�= 4.44) จิตรกรรมไทยในพระพุทธศาสนามี

เอกลักษณในการใชเสน สีและเงา แสดงใหเห็นความงามอันละเอียดออน สามารถใชเปนส่ือใน

การศึกษาเรียนรูได (𝑋�=4.38) และจิตรกรรมภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนาเชน จิตรกรรมฝาผนัง

สามารถสรางจินตนาการจากขอมูลตาง ๆ ใหแกนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย (𝑋�= 4.31) 

ตามลําดับ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

พระพุทธรูป เทวรูป รูปยักษ มารหรือสัตวหิมพานตภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีความสงางาม

(𝑋�=4.44) ประติมากรรมเลาเรื่องภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนาท่ีสะทอนคติความเช่ือทางศาสนา

ดวยการพรรณนาดวยภาพสวยงาม ละเอียด และประณีต มีเอกลักษณไมเหมือนชาติอื่นอยางชัดเจน

(𝑋�=4.44) พระพุทธรูปภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีแบบเฉพาะท่ีเปนภาพลักษณแหลงกําเนิด

ของประติมากรรมไทย (𝑋�=4.40) พระเครื่องมีความสวยงาม ควรคุณคาตอการครอบครอง ปกปอง

คุมครอง (𝑋�=4.29) และรูปปนตาง ๆ เชน คน สัตว ส่ิงของท่ีใชตกแตงประดับอาคาร เชน โบสถ 

วิหาร มีความสวยงามนาสนใจ (𝑋�=4.28) ตามลําดับ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตรเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

วัดไทยในพระพุทธศาสนาเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร (𝑋�=4.57) ช่ือเสียงเกี่ยวกับความ

สวยงาม โดดเดน เปนภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีมาชานาน      

(𝑋�=4.56) และประวัติศาสตรวัดไทยในพระพุทธศาสนาใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง (𝑋�=4.29) 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการรับรูคุณภาพ 

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย       (n= 809) 

การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย  𝑿� S.D.   แปลผล 

1. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี  3.83 .77    มาก 

2. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงาม 

   แบบโบราณและแบบทันสมัย     3.95 .74    มาก 

3. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย   4.02 .73    มาก 

ภาพรวม      3.93 .66    มาก 
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จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับ

การรับรูคุณภาพในระดับมาก (𝑋�=3.93) โดยเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย (𝑋�=4.02) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงาม

แบบโบราณและแบบทันสมัย (𝑋�= 3.95) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ี

ดี (𝑋�=3.83) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการรับรูคุณคา

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย      (n= 809) 

การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย  𝑿� S.D. แปลผล 

1. คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว    3.92 0.71 มาก 

1.1 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีถนนท่ีเช่ือมเขาวัดมีสภาพท่ีดี 3.97 0.78 มาก 

1.2 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีระบบการขนสงท่ีดี  3.83 0.80 มาก 

1.3 โครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยรวม 

     มีความสมบูรณแบบ      3.95 0.78 มาก 

2. คุณคาทางอารมณและจิตใจ     4.42 0.61 มากท่ีสุด 

2.1 ชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย   4.40 0.67 มากท่ีสุด 

2.2 รูสึกมีความสุขท่ีไดทองเท่ียวในสถานท่ี 

     การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย    4.41 0.66 มากท่ีสุด 

2.3 รูสึกผอนคลายในสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย  4.44 0.65 มากท่ีสุด 

3. คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม    4.26 0.63 มากท่ีสุด 

3.1 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยกําลังอยูในกระแส 

     ของความสนใจของนักทองเท่ียวท่ัวโลก    4.24 0.69 มากท่ีสุด 

3.2 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณ 

    ช่ือเสียงระดับโลก      4.33 0.69 มากท่ีสุด 

3.3 การท่ีไดมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับวา 

     เปนท่ียอมรับในสังคมและใจบุญจากเพื่อนหรือคนท่ีรูจัก  4.19 0.73 มาก 

4. คุณคาทางการเงิน      4.01 0.72 มาก 

4.1 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีคาใชจายท่ีคุมคา 

     ท้ังบริษัททองเท่ียวและคาใชจายภายในวัด   4.02 0.77 มาก 

4.2 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีคาใชจาย 

     ท่ีเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน   4.00 0.76 มาก 
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การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย  𝑿� S.D.   แปลผล 

5. คุณคาดานประสบการณ     4.24 0.66 มากท่ีสุด 

5.1 การเขาเยี่ยมชมสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

     ดวยความสนใจอยากรูอยากเห็น    4.24 0.70 มากท่ีสุด 

5.2 สถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

     ทําใหเกิดความรูใหมเกี่ยวกับส่ิงท่ีไมไดรูมากอน   4.23 0.73 มากท่ีสุด 

5.3 เขาเยี่ยมชมสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

     เพื่อเรียนรูและสรางประสบการณใหมตอชีวิต   4.25 0.74 มากท่ีสุด 

ภาพรวม      4.17 0.53 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับ

การรับรูคุณคาในระดับมาก (𝑋�=4.17) โดยเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด ไดแก คุณคาทางอารมณและ

จิตใจ (𝑋�=4.42) คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม (𝑋�= 4.26) คุณคาดานประสบการณ (𝑋�=4.24) 

และเห็นดวยในระดับมาก ไดแก คุณคาทางการเงิน (𝑋�=4.01) และคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว

(𝑋�=3.92) ตามลําดับ 

 การรับรูคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียวเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก การทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมไทยมีถนนท่ีเช่ือมเขาวัดมีสภาพท่ีดี (𝑋�=3.97) โครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความสมบูรณแบบ (𝑋�=3.95) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีระบบ

การขนสงท่ีดี (𝑋�=3.83) ตามลําดับ 

 การรับรูคุณคาทางอารมณและจิตใจเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก รูสึกผอน

คลายในสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย (𝑋�=4.44) รูสึกมีความสุขท่ีไดทองเท่ียวในสถานท่ีการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย(𝑋�=4.41) และชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย (𝑋�=4.40) 

ตามลําดับ 

การรับรูคุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด ไดแก การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณช่ือเสียงระดับโลก (𝑋�=4.33) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยกําลังอยูใน

กระแสของความสนใจของนักทองเท่ียวท่ัวโลก (𝑋�=4.24) และเห็นดวยในระดับมาก ไดแก การท่ีไดมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับวาเปนท่ียอมรับในสังคมและใจบุญจากเพื่อนหรือคนท่ี

รูจัก (𝑋�=4.19) ตามลําดับ 

การรับรูคุณคาทางการเงินเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทยมีคาใชจายท่ีคุมคาท้ังบริษัททองเท่ียวและคาใชจายภายในวัด (𝑋�=4.02) และการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยมีคาใชจายท่ีเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน (𝑋�=4.00) ตามลําดับ 
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การรับรูคุณคาดานประสบการณเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก เขาเยี่ยมชม

สถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อเรียนรูและสรางประสบการณใหมตอชีวิต (𝑋�=4.25) การ

เขาเยี่ยมชมสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยดวยความสนใจอยากรูอยากเห็น (𝑋�=4.24) และ

สถาน ท่ีการทอง เ ท่ียว เชิงวัฒนธรรมไทยทําให เกิดความรู ใหม เกี่ยวกับ ส่ิง ท่ีไม ไดรูมากอน         

(𝑋�=4.23) ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหดวยการตรวจสอบลักษณะ

การแจกแจงขอมูลแบบปกติ และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหมี

รายละเอียด ดังนี้ 

การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขอมูลปกติ 

การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขอมูลแบบปกติของตัวแปรภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

เชิงวัฒนธรรมไทย และการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยซึ่ง

มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขอมูลแบบปกติ 

        ตัวแปร  ความเบ         ความโดง           ขอมูลแจกแจงปกติ 

      (Variables)       (Skewness)    (Kurtosis)       (Normal Distribution) 

 IC1  -0.551  -0.597      

 IC2  -0.609  -0.591       

 IC3  -0.540  -0.393      

 IC4  -0.795  -0.004      

 QP1  0.220  -1.103      

 QP2  0.023  -1.056      

 QP3  -0.063  -1.022      

 VP1  0.045  -0.871      

 VP2  -0.701  -0.325      

 VP3  -0.400  -0.617      

 VP4  -0.054  -1.033      

VP5  -0.349  -0.952      

  



68 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา ตัวแปรภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีคา Skewness 

อยูระหวาง -0.795 ถึง -0.540 และมีคา Kurtosis อยูระหวาง -0.597 ถึง -0.004 การรับรูคุณภาพใน

มุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยมีคา Skewness อยูระหวาง -0.063 ถึง 0.230 และมี

คา Kurtosis อยูระหวาง -1.103 ถึง -1.022 และการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทยมีคา Skewness อยูระหวาง -0.701 ถึง 0.045 และมีคา Kurtosis อยูระหวาง -1.033 

ถึง -0.325 นั่นคือ ตัวแปรภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพในมุมมอง

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย และการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย ทุกตัวแปรตางมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห โมเดลสมการโครงสราง (Structural 

Equation Model Analysis: SEM) ท้ังนี้เนื่องจากคาความเบ (Skewness) ไมเกิน 0.75 (คาสัมบูรณ) 

และคาความโดง ( Kurtosis) ไมเกิน 1.50 (คาสัมบูรณ) จึงทําใหขอมูลมีแจกแจงแบบปกติ ( Normal 

Distribution) (Hoogland & Boomsma, 1998) ซึ่งสงผลใหผลของการวิเคราะหมีความถูกตองและ

แมนยําเมื่อตัวแปรมีการแจกแจงขอมูลแบบปกติ แตหากตัวแปรฝาฝนขอตกลงนี้จะทําใหความ

คลาดเคล่ือนของโมเดลมีคาตํ่ากวาปกติ ( Underestimate) สงผลใหโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษแบบไมถูกตอง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห 

การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

เชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชวัดจํานวน 4 ตัวแปรอยูอยูระหวาง 0.583* ถึง 

0.721* ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย

ความมีสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชวัดจํานวน 3 ตัวแปรอยูระหวาง 0.585* ถึง 0.743* ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยมีความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรท่ีใชวัดจํานวน 5 ตัวแปรอยูระหวาง 0.436* ถึง 0.635* ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชวัด ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทย การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทยมีคาความสัมพันธ ไมเกิน 0.80 (คาสัมบูรณ) ทําใหไมเกิดสภาวะ 

Multicollinearity จึงมีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการวิเคราะหโมดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Model Analysis: SEM) หากเกิดสภาวะ Multicollinearity ซึ่งตัวแปรมี

ความสัมพันธกันทางบวกสูง จะทําใหคาสัมประสิทธิ์ท่ีใชในการประมาณขาดความแมนตรง ซึ่งจะ

เกิดข้ึนในสัมพันธทางบวกสูงเทานั้น สวนในกรณีท่ีความสัมพันธทางลบสูงจะยิ่งทําใหคาสัมประสิทธิ์ท่ี

ใชในการประมาณมีความแมนตรงมากข้ึน ถาหากเกิดสภาวะ Multicollinearity วิธีแกไขตองตัดตัว
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แปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกันสูงออกจากการวิเคราะห (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2551) 

ดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห 

  IC1  IC2  IC3  IC4 

ตัวแปร      คาสหสัมพันธเพียรสันโพรดักซโมเมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r) 

IC1  1.000 

IC2  0.721*  1.000 

IC3  0.687*  0.707*  1.000 

IC4  0.604*  0.583*  0.674*  1.000 

  QP1  QP2  QP3 

ตัวแปร      คาสหสัมพันธเพียรสันโพรดักซโมเมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r) 

QP1  1.000 

QP2  0.743*  1.000 

QP3  0.585*  0.652*  1.000 

  VP1  VP2  VP3  VP4  VP5 

ตัวแปร      คาสหสัมพันธเพียรสันโพรดักซโมเมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r) 

VP1  1.000 

VP2  0.500*  1.000 

VP3  0.540*  0.543*  1.000 

VP4  0.541*  0.436*  0.577*  1.000 

VP5  0.531*  0.635*  0.631*  0.582*  1.000 

*P<0.05 
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สวนท่ี 4 การทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเก่ียวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ และตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทย 

การทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย ดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ( Structural EquationModel Analysis: SEM) โดย

การประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม (Overall Model Fit 

Measure) และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธในสวนประกอบท่ีสําคัญของโมเดล ( 

Component Fit Measure) มีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ในครั้งนี้เปน

การวิเคราะหขององคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Order Confirmatory Factor 

Analysis) ของโมเดลภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรู

คุณภาพ และตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีไดจากกรอบแนวคิดใน

การวิจัยสามารถเขียนอยูในรูปโมเดลสมการโครงสรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Amos version 16.0 

สามารถนาเสนอไดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทยจากกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย จาก

กรอบแนวคิดในการวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป AMOS version 6.0 ได ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

 

Chi-square = 7.532, df = 11, P = 0.755, CMIN/DF = 0.685, GFI =0.998, AGFI=0.992,  

NFI= 0.998, IFI= 1.001, CFI= 1.000, RMR= 0.003, RMSEA = 0.000 

ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทยจากกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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จากภาพท่ี 2 พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีพัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากความกลมกลืน

ของโมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาช้ันแหง

ความเปนอิสระ (χ2/df) มีคาเทากับ 0.685 ซึ่งผานเกณฑท่ีกําหนดไว คือนอยกวา 3 เมื่อพิจารณา

ดัชนีกลุมท่ีกําหนดไวท่ีระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนีทุกตัวไดแก GFI =0.998, AGFI 

=0.992, NFI= 0.998, IFI= 1.001, CFI = 1.000 ผานเกณฑ ตามลําดับ สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ีระดับ

นอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี RMR = 0.003 และRMSEA = 0.000 ผานเกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน 

จึงสรุปไดวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาใน

มุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดัง

ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลกอนปรับโมเดลและ ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลหลังปรับโมดลแลวดังนี้ 

ตารางท่ี 7 เปนคาดัชนีท่ียังไมไดมีการปรับตัวแปรแตละตัว และไดคาดัชนีออกมาไมกลมกลืนกับ

โมเดลขอมูลเชิงประจักษ ตารางท่ี 7 

ดัชนี    เกณฑ   คาสถิติท่ีไดจากการวิเคราะห 

P    ≥0.05    0.000 

χ2/df    <3    6.774 

GFI    ≥0.90    0.933 

AGFI    ≥0.90    0.898 

NFI    ≥0.90    0.942 

IFI    ≥0.90    0.950 

CFI    ≥0.90    0.950 

RMR    <0.05    0.22 

RMSEA    <0.05    0.085 

 

จากตารางท่ี 7 พบวาคาดัชนี P, χ2/df, AGFI, RMR และ RMSEA ไมมีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงไดทําการลดจํานวนตัวแปรในโมเดล และทําการเช่ือมลูกศรสองหัว

ระหวางคาความคลาดเคล่ือนของตัวแปรท่ีสังเกตไดและคาความคลาดเคล่ือนของตัวแปรแฝงตาม 

Modification Indices MI แนะนําใหปรับ ซึ่งปรากฏวาคาท่ีไดมามีความกลมกลืนกันและผานเกณฑ

มาตรฐาน ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลขอมูลเชิงประจักษ (หลังปรับ) 

ดัชนี    เกณฑ   คาสถิติท่ีไดจากการวิเคราะห 

P    ≥0.05    0.755 

CMIN/DF   <3    0.685 

GFI    ≥0.90    0.998 

AGFI    ≥0.90    0.992 

NFI    ≥0.90    0.998 

IFI    ≥0.90    1.001 

CFI    ≥0.90    1.000 

RMR    <0.05    0.003 

RMSEA    <0.05    0.000 

สรุปผานเกณฑ โมเดลท่ีไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ในแตละองคประกอบของโมเดล 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคา

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย เมื่อนําผลลัพธท่ีไดมาพิจารณาแยกสวนโดยในสวนของ

โมเดลการวัด (Measurement Model) มีดังนี้ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย (IC) พบวา ตัวแปรสังเกตได ประกอบดวย 

ดานสถาปตยกรรม (IC1) ดานจิตรกรรม (IC2) และดานประติมากรรม (IC3) ตางมีความสอดคลองกับ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย (IC) ซึ่งเปนตัวแปรแฝง (น้ําหนักปจจัยต้ังแต 0.30 ข้ึน

ไป (คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหคานาหนักปจจัย (Factor Loading)

เทากับ 0.804, 0.815 และ 0.862 ตามลําดับ โดยแตละปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย (IC) ไดรอย 64.60, 66.50 และ74.20 ตามลําดับ 

การรับรูคุณภาพ (QP) พบวา ตัวแปรสังเกตได ประกอบดวย การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน

ประเทศไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี (QP1) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความ

งดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย (QP2) ตางมีความสอดคลองกับการรับรูคุณภาพ (QP) ซึ่งเปนตัว

แปรแฝง (น้ําหนักปจจัยต้ังแต 0.30 ข้ึนไป (คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดย

ใหคานาหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.806 และ0.921 ตามลําดับ โดยแตละปจจัยสามารถ

อธิบายความผันแปรของการรับรูคุณภาพ (QP) ไดรอย 64.90 และ84.80 ตามลําดับ 

การรับรูคุณคา (VP) พบวา ตัวแปรสังเกตได ประกอบดวย คุณคาทางอารมณและจิตใจ 

(VP2) คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม (VP3) และคุณคาดานประสบการณ (VP5) ตางมีความ
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สอดคลองกับการรับรูคุณคา (VP) ซึ่งเปนตัวแปรแฝง (น้ําหนักปจจัยต้ังแต 0.30 ข้ึนไป (คาสัมบูรณ) 

และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหคานาหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.784, 

0.739 และ0.834 ตามลําดับ โดยแตละปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของการรับรูคุณคา (VP) 

ไดรอย 57.30, 55.60 และ69.50 ตามลําดับ 

สรุปไดวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทย ประกอบดวย ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย (IC) การรับรูคุณภาพ (QP) 

และการรับรูคุณคา (VP) ตางมี ความเท่ียงตรง (Validity) เนื่องจากคาน้ําหนักปจจัย (Factor 

Loading) มีคาต้ังแต 0.30 ข้ึนไป (คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ (Kline, 1994) ดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงของโมเดลภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย

สงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

      คานาหนักปจจัย (Factor loading) 

ตัวแปรแฝง ตัวแปร  

  สังเกตได B  S.E.    Beta          t         R2 

IC     IC1  1.000     0.804         0.646 

     IC2  1.098  0.040   0.815       27.563*       0.665 

     IC3  1.174  0.067   0.862       17.641*       0.742 

QP     QP1  1.000     0.806         0.649 

     QP2  1.111  0.055   0.921       20.119*       0.848 

VP     VP2  1.000     0.784         0.573 

     VP3  0.970  0.050   0.739       19.523*       0.556 

     VP5  1.149  0.053   0.834       21.555*       0.695 

หมายเหตุ: กําหนดคาพารามิเตอร=1 ในตําแหนง IC1, QP1, VP2 ดังนั้นจึงไมมีคา S.E.และ t 

*P<0.05 

การพิจารณาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

เชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย ในเชิงสาเหตุดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural equation model 

analysis: SEM) มีดังนี้ 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบวา 1) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path 
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coefficient = 0.567)(DE=0.567) นั่นคือ ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นวา 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยดี จะมีการรับรูคุณภาพมากดวย สวนภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคา

สัมประสิทธิ์เสนทาง (Path coefficient = 0.598)(DE=0.598) นั่นคือ ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทยเห็นวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยดี จะมีการรับรูคุณคามากดวย และ

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธทางออมกับการรับรูคุณคาในมุมมอง

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยผานการรับรูคุณภาพ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

(P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path coefficient = 0.183)(IE= 

0.183) นั่นคือ ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทยดี จะมีการรับรูคุณภาพมากและมีการรับรูคุณคามากดวย และ2) การรับรูคุณภาพมี

ความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path 

coefficient =0.322)(DE=0.322) นั่นคือ ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยมีการการรับรู

คุณภาพมาก จะทําใหมีการรับรูคุณคามากดวย สวนประสิทธิภาพในการพยากรณ พบวา โมเดล

ความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการ

รับรู คุณภาพตอคุณคาในมุมมองนักทองเ ท่ียวเจนเนอเร ช่ันวายชาวไทย  มีความเท่ียงตรง 

(Validity)(Joreskog &Sorbom, 1993) เนื่องจากมีคาสหสัมพันธพหุคูณกาลังสอง (R
2) เทากับ 

0.680 คิดเปนรอยละ 68.00 (0.680x100) ซึ่งมีคาต้ังแตรอยละ 40 ข้ึนไป ยอมถือไดวารูปแบบท่ีไดนี้ 

มีความสามารถในการพยากรณภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรู

คุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ไดเปนอยางดีและเปนท่ียอมรับได 

(Saris &Strenkhorst, 1984) ดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ตัวแปรเหตุ 

ตัวแปรผล อิทธิพล   IC   QP        VP 

QP  DE   0.567*   -         - 

  IE   -   -         - 

  TE   0.567*   -         - 

R
2
   0.322 
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ตัวแปรเหตุ 

ตัวแปรผล อิทธิพล   IC   QP        VP 

VP  DE   0.598*   0.322*         - 

  IE   0.183*   -         - 

  TE   0.781*   0.322*         - 

R
2
   0.680 

*P<0.05 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพตอคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทยยังสามารถเขียนในรูปสมการโครงสราง (Structural equation model : SEM) ไดดังนี้ 

การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย= 0.567*ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย; R
2
=0.322 

การรับรู คุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย= 0.781*ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย + 0.322*การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย; 

R
2
= 0.680 

การวิจัยคร้ังนี้ไดต้ังสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสัมพันธกับการรับรูคุณภาพ  

H0: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยไมมีสัมพันธกับการรับรูคุณภาพ  

H1: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณภาพ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path 

coefficient = 0.567*)(DE=0.567*) นั่นคือ ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นวา 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยดี จะมีการรับรูคุณภาพมากดวย 

สรุปไดวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณภาพใน

มุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

สมมติฐานท่ี 2: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสัมพันธกับการรับรูคุณคา  

H0: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยไมมีสัมพันธกับการรับรูคุณคา 

H1: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณคา 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path 

coefficient = 0.598*)(DE=0.598*) นั่นคือ ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นวา 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยดี จะมีการรับรูคุณคามากดวย และภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธทางออมกับการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทย โดยผานการรับรูคุณภาพ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมี

ความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path coefficient = 0.183*)(IE== 0.183*) นั่นคือ 

ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยดี จะมี

การรับรูคุณภาพมากและมีการรับรูคุณคามากดวย 

สรุปไดวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาใน

มุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

สมมติฐานท่ี 3: การรับรูคุณภาพสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทย 

H0: การรับรูคุณภาพไมมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย 

H1: การรับรูคุณภาพมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูคุณภาพมีความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณคา

ในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมี

ความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path coefficient =0.322*)(DE=0.322*) นั่นคือ 

ถานักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยมีการการรับรูคุณภาพมาก จะทําใหมีการรับรูคุณคามากดวย 

สรุปไดวา การรับรูคุณภาพมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

ตารางท่ี11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

       ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย              อิทธพิล        ยอมรับ/ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 1: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม  DE=0.567* ยอมรับ 

ไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียว 

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 
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       ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย              อิทธพิล        ยอมรับ/ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม  DE=0.598* ยอมรับ 

ไทยมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียว  และIE=0.183* 

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

สมมติฐานท่ี 3: การรับรูคุณภาพมีสัมพันธกับการรับรูคุณคา  DE=0.322* ยอมรับ 

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

 

สรุปไดวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม เนื่องจากโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ เนื่องจาก การทดสอบไคว-สแควร (Chi-square) ไมมีนัยทางสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05(P≥0.05) คาดัชนีทุกตัวไดแก GFI, AGFI, NFI, IFI, CFI ผานเกณฑท่ีกําหนดต้ังแต 0.90 ข้ึนไป 

สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ีระดับนอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี RMR และ RMSEA ก็ผานเกณฑเชนเดียวกัน 

อีกท้ังในแตละองคประกอบของโมเดลมีความเท่ียงตรง (Validity) เนื่องจากคาน้ําหนักปจจัย (Factor 

loading) มีคาต้ังแต 0.30 ข้ึนไป และมีนัยสําคัญทางสถิติ (Kline, 1994) ตลอดจนโมเดล

ความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ี

พัฒนาข้ึนมีความสามารถพยากรณไดระดับดีและเปนท่ียอมรับดวย ท้ังนี้เนื่องจากมีคาสหสัมพันธ

พหุคูณกาลังสอง (R
2
) เทากับ 0.680 คิดเปนรอยละ 68.00 (0.680x100) ซึ่งมีคาต้ังแตรอยละ 40 ข้ึน

ไป (Saris &Strenkhorst, 1984)  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและ

คุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทยท่ีมีประสบการณมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย ดานการรับรูคุณภาพ และดานการรับรูคุณคา

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย และ3) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ี

เกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคา

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามกลุม

ตัวอยาง นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีประสบการณในการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย

โดยมีวัดไทยในพระพุทธศาสนาจํานวน 3 แหง ซึ่งเปนวัดอยูในกรุงเทพมหานคร ไดแก (1) วัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) วัดอรุณราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราช

วรวิหาร รวมจํานวนท้ังส้ิน 840 ชุด และไดรับแบบสอบถามคืนจํานวนท้ังส้ิน 832 ชุด หลังจากนั้น

ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตอง และคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณซึ่งแบบสอบถามท่ี

มีความสมบูรณท่ีสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลไดมีจํานวน 809 ชุด การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดใช

โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 22.0 และ AMOS version 16.0 โดยใชคาสถิติ อันไดแก การแจก

แจงความถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) และเทคนิคการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Order Confirmatory Factor Analysis) 

และใชแบบสัมภาษณ (Interviewing) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อเปน

แนวทางในการออกแบบสอบถาม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 วัตถุประสงคการวิจัยท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมี

ประสบการณมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย จํานวนท้ังส้ิน 809 คน โดยสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 69.7 ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

อายุ 23 - 27 ป คิดเปนรอยละ 49.2 โดยสวนใหญอยูในสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 84.9 จบ
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การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.1 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 37.2 ซึ่งอาศัยอยูในภาคกลาง คิดเปนรอยละ 78.9 และมีการรับรูคุณภาพและการรับรู

คุณคาการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมาดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 51.4 

วัตถุประสงคการวิจัยท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับภาพลักษณ

ดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยในระดับมากท่ีสุด (𝑋�=4.43) โดยเห็นดวยใน

ระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร (𝑋�=4.47) 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม (𝑋�=4.45) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

จิตรกรรม (𝑋�=4.42) และภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม (𝑋�=4.37) ตามลําดับ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

โครงสรางของสถาปตยกรรมภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีความสวยงาม (𝑋�=4.55) อุโบสถ 

เจดีย วิหาร กําแพง มีลักษณะสวยงามนาประทับใจเปนอยางยิ่ง (𝑋�=4.51) การสรางหลังคาซอนกัน

หลายช้ันสําหรับอาคารส่ิงปลูกสรางภายในวัดไทย เปนความงามในการจัดองคประกอบศิลปอยางมีช้ัน

เชิง (𝑋�=4.39) และการสรางหลังคาซอนกันหลายช้ันสําหรับอาคารส่ิงปลูกสรางภายในวัดไทย เปน

ความงามในการจัดองคประกอบศิลปอยางมีช้ันเชิง (𝑋�=4.36) ตามลําดับ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานจิตรกรรมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีความละเอียด ประณีตบรรจงอยางสวยงาม    

(𝑋�= 4.54) จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ วิหาร ท่ีเขียนเปนเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณคดี สามารถ

ถายทอดและบอกกลาวประวัติศาสตรของศิลปกรรม (𝑋�= 4.44) จิตรกรรมไทยในพระพุทธศาสนามี

เอกลักษณในการใชเสน สีและเงา แสดงใหเห็นความงามอันละเอียดออน สามารถใชเปนส่ือใน

การศึกษาเรียนรูได (𝑋�=4.38) และจิตรกรรมภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนาเชน จิตรกรรมฝาผนัง

สามารถสรางจินตนาการจากขอมูลตาง ๆ ใหแกนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย (𝑋�= 4.31) 

ตามลําดับ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

พระพุทธรูป เทวรูป รูปยักษ มารหรือสัตวหิมพานตภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีความสงางาม

(𝑋�=4.44) ประติมากรรมเลาเรื่องภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนาท่ีสะทอนคติความเช่ือทางศาสนา

ดวยการพรรณนาดวยภาพสวยงาม ละเอียด และประณีต มีเอกลักษณไมเหมือนชาติอื่นอยางชัดเจน

(𝑋�=4.44) พระพุทธรูปภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีแบบเฉพาะท่ีเปนภาพลักษณแหลงกําเนิด

ของประติมากรรมไทย (𝑋�=4.40) พระเครื่องมีความสวยงาม ควรคุณคาตอการครอบครอง ปกปอง

คุมครอง (𝑋�=4.29) และรูปปนตาง ๆ เชน คน สัตว ส่ิงของท่ีใชตกแตงประดับอาคาร เชน โบสถ 

วิหาร มีความสวยงามนาสนใจ (𝑋�=4.28) ตามลําดับ 
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ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตรเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก 

วัดไทยในพระพุทธศาสนาเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร (𝑋�=4.57) ช่ือเสียงเกี่ยวกับความ

สวยงาม โดดเดน เปนภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีมาชานาน      

(𝑋�=4.56) และประวัติศาสตรวัดไทยในพระพุทธศาสนาใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง (𝑋�=4.29) 

ตามลําดับ 

สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพในระดับ

มาก (𝑋�=3.93) โดยเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความ

ปลอดภัย (𝑋�=4.02) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและแบบ

ทันสมัย (𝑋�= 3.95) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี (𝑋�=3.83) 

ตามลําดับ 

สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับการรับรูคุณคาในระดับมาก 

(𝑋�=4.17) โดยเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด ไดแก คุณคาทางอารมณและจิตใจ (𝑋�=4.42) คุณคาการ

เปนท่ียอมรับของสังคม (𝑋�= 4.26) คุณคาดานประสบการณ (𝑋�=4.24) และเห็นดวยในระดับมาก 

ไดแก คุณคาทางการเงิน (𝑋�=4.01) และคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว(𝑋�=3.92) ตามลําดับ 

 การรับรูคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียวเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก การทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมไทยมีถนนท่ีเช่ือมเขาวัดมีสภาพท่ีดี (𝑋�=3.97) โครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความสมบูรณแบบ (𝑋�=3.95) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีระบบ

การขนสงท่ีดี (𝑋�=3.83) ตามลําดับ 

การรับรูคุณคาทางอารมณและจิตใจเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก รูสึกผอน

คลายในสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย (𝑋�=4.44) รูสึกมีความสุขท่ีไดทองเท่ียวในสถานท่ีการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย (𝑋�=4.41) และชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย (𝑋�=4.40) 

ตามลําดับ 

การรับรูคุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคมเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด ไดแก การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณช่ือเสียงระดับโลก (𝑋�=4.33) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยกําลังอยูใน

กระแสของความสนใจของนักทองเท่ียวท่ัวโลก (𝑋�=4.24) และเห็นดวยในระดับมาก ไดแก การท่ีไดมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับวาเปนท่ียอมรับในสังคมและใจบุญจากเพื่อนหรือคนท่ี

รูจัก (𝑋�=4.19) ตามลําดับ 
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การรับรูคุณคาทางการเงินเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทยมีคาใชจายท่ีคุมคาท้ังบริษัททองเท่ียวและคาใชจายภายในวัด (𝑋�=4.02) และการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทยมีคาใชจายท่ีเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน (𝑋�=4.00) ตามลําดับ 

การรับรูคุณคาดานประสบการณเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน ไดแก เขาเยี่ยมชม

สถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อเรียนรูและสรางประสบการณใหมตอชีวิต (𝑋�=4.25) การ

เขาเยี่ยมชมสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยดวยความสนใจอยากรูอยากเห็น (𝑋�=4.24) และ

สถาน ท่ีการทอง เ ท่ียว เชิงวัฒนธรรมไทยทําให เกิดความรู ใหม เกี่ยวกับส่ิง ท่ีไม ไดรูมากอน         

(𝑋�=4.23) ตามลําดับ 

วัตถุประสงคการวิจัยท่ี 3 ความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบวา 1) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิด

เชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์

เสนทาง (Path coefficient = 0.567)(DE=0.567) สวนภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทยมีความสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path 

coefficient = 0.598)(DE=0.598) และภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ความสัมพันธทางออมกับการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยผานการ

รับรูคุณภาพ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธิ์

เสนทาง (Path coefficient = 0.183)(IE= 0.183) และ2) การรับรูคุณภาพมีความสัมพันธทางตรงกับ

การรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

(P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวกซึ่งคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path coefficient =0.322)(DE=0.322)  

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีพัฒนาข้ึนดวย

เทคนิคการวิเคราะหขององคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Order Confirmatory 

Factor Analysis) มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้เนื่องจาก

ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบวา สัดสวนคาสถิติไคส

แควร/คาช้ันแหงความเปนอิสระ (χ2/df) มีคาเทากับ 0.685 ซึ่งผานเกณฑท่ีกําหนดไวคือ นอยกวา 3 

ดัชนีทุกตัวไดแก GFI, AGFI, CFI, NFI, IFI ผานเกณฑมากกวาหรือเทากับ 0.90 สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ี

ระดับนอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี RMR, RMSEA ผานเกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน อีกท้ังในแตละ

องคประกอบของตัวแบบมีความเท่ียงตรง (Validity) เนื่องจากคาน้ําหนักปจจัย ( Factor Loading) 

มีคาต้ังแต 0.30 ข้ึนไป (คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ (Kline, 1994) ตลอดจน ตัวแบบท่ี

พัฒนาข้ึนมีความสามารถในการพยากรณภาพลักษณดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
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ไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีพัฒนาข้ึนมี

ความสามารถพยากรณไดระดับดีและเปนท่ียอมรับดวย ท้ังนี้เนื่องจากมีคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง 

(R
2
) เทากับ 0.680 คิดเปนรอยละ 68.00 (0.680x100) ซึ่งมีคาต้ังแตรอยละ 40 ข้ึนไป (Saris 

&Strenkhorst, 1984:282) 

สําหรับโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนตามสมติฐานการวิจัย พบวา ตัวแปรสังเกตได ท่ีสามารถวัด

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย มีเพียง 8 ตัวแปรจากท้ังหมด 12 ตัวแปรซึ่งถูกคัดออกมี 4 ตัวแปร 

ประกอบดวย (1) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร (2) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทยมีความปลอดภัย (3) คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว และ(4) คุณคาทางการเงิน ทําใหโมเดล

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวยองคประกอบท่ี 1 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย (IC) พบวา ตัวแปรสังเกตได ประกอบดวย ดานสถาปตยกรรม (IC1) ดานจิตรกรรม 

(IC2) และดานประติมากรรม (IC3) ตางมีความสอดคลองกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย (IC) ซึ่งเปนตัวแปรแฝง (น้ําหนักปจจัยต้ังแต 0.30 ข้ึนไป (คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.804, 0.815 และ 

0.862 ตามลําดับ โดยแตละปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย (IC) ไดรอย 64.60 ,66.50 และ74.20 ตามลําดับ องคประกอบท่ี 2 การรับรูคุณภาพ 

(QP) พบวา ตัวแปรสังเกตได ประกอบดวย การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีกระบวนการ

แนะนําท่ีดี (QP1) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและ

แบบทันสมัย (QP2) ตางมีความสอดคลองกับการรับรูคุณภาพ (QP) ซึ่งเปนตัวแปรแฝง (น้ําหนัก

ปจจัยต้ังแต 0.30 ข้ึนไป (คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหคาน้ําหนัก

ปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.806 และ0.921 ตามลําดับ โดยแตละปจจัยสามารถอธิบายความ

ผันแปรของการรับรูคุณภาพ (QP) ไดรอย 64.90 และ84.80 ตามลําดับ องคประกอบท่ี 3 การรับรู

คุณคา (VP) พบวา ตัวแปรสังเกตได ประกอบดวย คุณคาทางอารมณและจิตใจ (VP2) คุณคาการเปน

ท่ียอมรับของสังคม (VP3) และคุณคาดานประสบการณ (VP5) ตางมีความสอดคลองกับการรับรู

คุณคา (VP) ซึ่งเปนตัวแปรแฝง (น้ําหนักปจจัยต้ังแต 0.30 ข้ึนไป (คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.784, 0.739 และ0.834 

ตามลําดับ โดยแตละปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของการรับรูคุณคา (VP) ไดรอย 57.30, 

55.60 และ69.50 ตามลําดับ โดยสามารถนําเสนอตัวแบบท่ีพัฒนาข้ึนในรูปกรอบแนวคิดการวิจัยดัง

ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวของระหวางภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทย การรับรูคุณภาพ ตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอในประเด็นสําคัญของการศึกษามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงคการวิจัยท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมี

ประสบการณมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย จํานวนท้ังส้ิน 809 คน โดยสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในสถานภาพโสด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของพระมหาชาญ โชติญาณพล และ ปริญ ลักษิตามาศ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง อัตลักษณวัดไทย

ในพระพุทธศาสนา ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการทองเท่ียวซ้ําของ

นักทองเท่ียวตางชาติ พบวา ตัวอยางนักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด กลุม

ตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยสวนใหญมีอายุ 23 - 27 ป จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิตวร 

ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรสงผาน   ตัวแปรตาม 

(Independent variable)        (Mediator variable)     (Dependent variable) 

 

 

 

 
   H1=0.567*    H3= 0.322* 
    

 

 

 

 

 
    H2= 0.598*, 0.183* ตามลําดับ 
 

 

Chi-square = 7.532, df = 11, P = 0.755, CMIN/DF = 0.685, GFI =0.998, AGFI=0.992, 

NFI= 0.998, IFI= 1.001, CFI= 1.000, RMR= 0.003, RMSEA = 0.000 

ภ า พ ลั ก ษ ณ ด า น

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทย 

1. ดานสถาปตยกรรม (วัช

ราภรณ ระยับศรี, 2551) 

2 .  ด า น จิ ต ร ก ร ร ม ( Pra 

Somphop Nasing et al., 

2013) 

3. ดานประติมากรรม (Pra 

Somphop Nasing et al., 
2013 ) 

 

การรับรูคุณภาพ 

1 .  ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

วัฒนธรรมในประเทศไทยมี

ก ระ บว นก าร แน ะ นํ าที่ ดี 

(Cervova & Pavlu, 2018) 

2 .  ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

วัฒนธรรมในประเทศไทยมี

การถายทอดความงดงาม

แบบโบราณและแบบทันสมัย 

(วงศกร จันทระ และ สมยศ 

พัฒนากมลชัย, 2558) 

 

การรับรูคุณคา 

2. คุณคาทางอารมณและ

จิตใจ  

3. คุณคาการเปนที่ยอมรับ

ของสังคม 

5. คุณคาดานประสบการณ 

(Luo et al., 2018) 
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ประดิษฐรอด (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยองคประกอบของแหลงทองเท่ียว และปจจัย

แรงจูงใจในการทองเท่ียวท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวปริมณฑลของคนวัยทางานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ มีอายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาอยูในชวงปริญญาตรี รายได 15,001 – 30,000 บาทตอเดือน และกลุมตัวอยาง

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยสวนใหญอาศัยอยูในภาคกลาง และมีการรับรูคุณภาพและการ

รับรูคุณคาการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมาดวยตัวเอง สอดคลองกับงานวิจัย พระภารัตน ชยปฺเป

โม และ ปริญ ลักษิตามาศ (2563) ไดทําการศึกษาเรื่อง กิจกรรมการตลาดในพระอารามหลวงท่ีมีผล

ตอความต้ังใจเท่ียวซ้ําของนักทองเท่ียวสูงอายุชาวไทย พบวา ตัวอยางนักทองเท่ียวสูงอายุชาวไทยโดย

สวนใหญอาศัยอยูในภาคกลางและรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง 

วัตถุประสงคการวิจัยท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับภาพลักษณ

ดานแหลงกําเนิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยในระดับมากท่ีสุด โดยเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด

ในทุกดาน ไดแก (1) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร (2) ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม (3) ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานจิตรกรรม และ(4) 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาชาญ โชติ

ญาณพล และ ปริญ ลักษิตามาศ (2559) พบวา อัตลักษณวัดไทยในพระพุทธศาสนาประกอบดวย (1) 

ดานสถาปตยกรรม (2) ดานจิตรกรรม (3) ดานประติมากรรม และ(4) ดานประวัติศาสตร อีกท้ังยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Naipinit et al., (2012) ไดทําการนําเสนอรูปแบบกลยุทธดานอัตลักษณ

การทองเท่ียวเชิงศาสนาของวัดในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุประกอบดวย (1) ดานกลยุทธการ

จัดการภายในวัดคือเจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบการทองเท่ียวเชิงศาสนาของวัดในกลุมจังหวัดรอยแกน

สารสินธุควรเตรียมความพรอมในการใหบริการการทองเท่ียวดานภาพลักษณของวัดซึ่งมีการเท่ียวชม

ศิลปกรรม จิตรกรรมตาง ๆ ปูชนียสถาน โบราณสถานทางศาสนา การสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์ นมัสการ

ขอพรไหวพระ และ(2) ปจจัยสนับสนุนจากภายนอกซึ่งมีหนวยงานจากภาครัฐ ท่ีควรมาใหความรู

เกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวเชิงศาสนาใหเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีในดานงบประมาณและการ

ประชาสัมพันธ ส่ิงท่ีขาดไมไดคือการมีสวนรวมของชุมชนในบริเวณวัด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วัชราภรณ ระยับศรี (2551) กลาววา ในการจัดการทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ของแตละวัดมีความนาสนใจ เนื่องจากมีศิลปะดานจิตกรรมและสถาปตยกรรมท่ีมีความงดงามและ

โดดเดน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางศิลปะของของไทย ประเทศแถบตะวันตกและจีนเขาไปดวย

อยางกลมกลืน ถือไดวาเปนส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวใหมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพในระดับ
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มาก โดยเห็นดวยในระดับมากในทุกดาน ไดแก (1) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย 

(2) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย และ(3) 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Cervova & 

Pavlu (2018) พบวา การรับรูคุณภาพประกอบดวย ดานกระบวนการแนะนําท่ีดี และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วงศกร จันทระ และสมยศ พัฒนากมลชัย (2558) พบวา การรับรู คุณภาพของ

นักทองเท่ียวหลังจากการไดพักในรีสอรทในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวย ดานการบริการท่ีดี  

สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเห็นดวยเกี่ยวกับการรับรูคุณคาในระดับมาก 

โดยเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด ไดแก คุณคาทางอารมณและจิตใจ คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม 

คุณคาดานประสบการณ และเห็นดวยในระดับมาก ไดแก คุณคาทางการเงิน และคุณคาจากการ

เดินทางทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Luo et al., (2018) พบวา การรับรูคุณคา

ประกอบดวย (1) คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว (Hankinson, 2004) (2) คุณคาทางอารมณและ

จิตใจ (De Chernatony & McDonald, 2001) (3) คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม (Antón et 

al., 2017) (4) คุณคาทางการเงิน (Ramaswami & Arunachalam, 2016) และ(5) คุณคาดาน

ประสบการณ (Omerzel, 2011) 

สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธกับการรับรู

คุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผลการทดสอบพบวา ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูคุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทย โดยตัวแปรดานสถาปตยกรรมสงผลตอตัวแปรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

กระบวนการแนะนําท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Davood et al., (2019) ผลการวิจัยพบวา 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดสงผลตอรับรูคุณภาพ โดยตัวแปรการออกแบบท่ีแปลกใหมสงผลตอตัว

แปรความประทับใจ อีกท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของ Susilowati and Sugandini (2018) 

ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณจุดหมายปลายทางมีอิทธิพลโดยตรงตอรับรูคุณภาพ โดยตัวแปรความ

สวยงามของเมืองสงผลตอตัวแปรกระบวนการแนะนําในการใหบริการท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Khuong and Phuong (2017) ผลการศึกษาพบวาภาพลักษณจุดหมายปลายทางมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญตอการรับรูคุณภาพ โดยตัวแปรความสวยงามและนาดึงดูดของเมืองสงผลตอตัวแปร

กระบวนการแนะนําในการใหบริการท่ีดี นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Keni et al., (2018) 

ภาพลักษณจุดหมายปลายทางมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญตอการรับรูคุณภาพ โดยตัวแปรความ

คุณภาพของสถานท่ีสงผลตอตัวแปรคุณภาพในการใหบริการท่ีดี  

 แปรท่ีสังเกตไดคือภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตรของตัวแปรแฝง

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการรับรูคุณภาพของ
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นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย แสดงใหเห็นวา สําหรับการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตรมีนัยสําคัญตอการรับรูคุณภาพนอยของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทย ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย พระมหาชาญ โชติญาณพล และ ปริญ ลักษิตามาศ (2559) พบวา 

ตัวแปร ท่ี สัง เกตไดด านประวั ติศาสตร เปนสวนประกอบท่ี สํา คัญของอัตลักษณวัดไทยใน

พระพุทธศาสนา 

 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธกับการรับรู

คุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผลการทดสอบพบวา ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออมโดยผานตัวแปรการรับรูคุณภาพ

ตอการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยตัวแปรดานสถาปตยกรรม

สงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณและจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Khuong and Phuong 

(2017) ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณจุดหมายปลายทางมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญตอการรับรู

คุณคา โดยตัวแปรความสวยงามและนาดึงดูดของเมืองสงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณและจิตใจ 

อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Susilowati and Sugandini (2018) ผลการวิจัยพบวา 

ภาพลักษณจุดหมายปลายทางมีอิทธิพลโดยตรงตอรับรูคุณคา โดยตัวแปรความสวยงามของเมือง

สงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณและจิตใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ Duyen and Khuong 

(2017) ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณจุดหมายปลายทางมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาอยางมี

นัยสําคัญ โดยตัวแปรความสวยงามและนาดึงดูดของเมืองสงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณและจิตใจ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ โกมล ดุมลักษณ และคณะ (2558) ผลการวิจัยพบวา 

ภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวสงผลเชิงบวกตอการรับรูคุณคา โดยตัวแปรความทันสมัยของเมือง 

สงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณและจิตใจ  

ตัวแปรท่ีสังเกตไดคือภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตรของตัวแปรแฝง

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย และตัวแปรท่ีสังเกตไดคือ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทยมีความปลอดภัยของตัวแปรแฝงการรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไมมี

ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย แสดงใหเห็นวา 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร และตัวแปรการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย มีนัยสําคัญตอการรับรูคุณคานอยของนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทย ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย พระมหาชาญ โชติญาณพล และ ปริญ ลักษิตามาศ 

(2559) พบวา ตัวแปรท่ีสังเกตไดดานประวัติศาสตรเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของอัตลักษณวัดไทยใน

พระพุทธศาสนา 

 สมมติฐานท่ี 3 การรับรูคุณภาพมีสัมพันธกับการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทย ผลการทดสอบพบวา การรับรูคุณภาพมีสัมพันธทางตรงกับการรับรูคุณคาของ
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นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยตัวแปรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการ

แนะนําท่ีดีสงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณและจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Susilowati and 

Sugandini (2018) ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณภาพมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูคุณคา โดยตัวแปร

กระบวนการแนะนําในการใหบริการท่ีดีสงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณและจิตใจ นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Chen and Chen (2009) ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณภาพของมี

ความสัมพันธทางตรงตอการรับรูคุณคา โดยตัวแปรความประทับใจสงผลตอตัวแปรคุณคาทางอารมณ

และจิตใจ  

ตัวแปรท่ีสังเกตไดคือ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัยของตัวแปรแฝงการ

รับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการรับรูคุณคา

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย แสดงใหเห็นวา สําหรับการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย มีนัยสําคัญตอการรับรูคุณคานอยของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทยซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย Cervova & Pavlu (2018) พบวา ตัวแปรท่ีสังเกตไดดานความ

ปลอดภัยของนักทองเท่ียวเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของการรับรูคุณภาพ  

 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอขอเสนอแนะเปน 2 สวน ดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรู

คุณภาพและคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย เนื่องดวยสถานการณความ

วุนวายของบานเมือง สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของประชาชนซึ่งทําใหจิตใจ

ฟุงซาน บวกกับการระบาดของโรค Covid 19 ท่ีทําใหสถานการณการทองเท่ียวโดยรวมหดตัวลง โดย

ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงปญหาของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย และไดทําการแนะ

แนวการปรับปรุงและการจัดกิจกรรมตลาดเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว

กลุมเปาหมาย ซึ่งเปนการสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนา จึงขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิจัยพบวา ปจจัยพื้นฐานของท่ีนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมี

ประสบการณมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยสวนใหญเปนเพศหญิง ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุด คือ อายุ 

23 - 27 ป โดยสวนใหญอยูในสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

15,001 – 30,000 บาท ซึ่งอาศัยอยูในภาคกลาง และมีการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคาการมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมาดวยตัวเอง ดังนั้นสําหรับการทําแผนการตลาดของการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของมี หนวยงานภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนวยงานระดับจังหวัด 
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อําเภอ ตําบล หรือชุมชน ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกํากับดูแลการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยควรให

ความสําคัญกับปจจัยพื้นฐานของท่ีนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีประสบการณมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยทําการโฆษณาประชาสัมพันธ หรือจัดกิจกรรมในการสงเสริมการทอง

เท่ียงไดตรงกับกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวาย

ชาวไทยไดอยาแทจริงและเปนการสงเสริมภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยใหแก

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดรับรูมากข้ึน 

2. ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยท่ีนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทยใหความสนใจมากท่ีสุดคือ ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม และ

วัฒนธรรมไทยท่ีนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยใหความสนใจนอยท่ีสุดคือภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดในดานประติมากรรม ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนวยงานระดับ

จังหวัด อําเภอ ตําบล หรือชุมชน ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกํากับดูแลการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย

ควรนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย โดยควรเนนใหความสําคัญไปท่ีภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม และ

ปรับปรุงภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดอยาแทจริงและสงเสริมภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทยใหแกนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

3. ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยให

ความสนใจมากท่ีสุดคือ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและ

แบบทันสมัย และการรับรูคุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยใหความสนใจนอย

ท่ีสุดคือ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนํา ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ กระทรวง

วัฒนธรรม กรมศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม การทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย หนวยงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือชุมชน ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกํากับดูแลการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยควรนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการรับรู

คุณภาพในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยควรเนนใหความสําคัญในประเด็น การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย และปรับปรุงใน

ประเด็นกระบวนการแนะนําในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดอยางแทจริงและสงเสริมการรับรูคุณภาพใหแก

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

4. ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยใหความ

สนใจมากท่ีสุดคือ คุณคาทางอารมณและจิตใจ และการรับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอ
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เรช่ันวายชาวไทยใหความสนใจนอยท่ีสุดคือ คุณคาดานประสบการณ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม การทองเท่ียว

แหงประเทศไทย หนวยงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือชุมชน ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกํากับดูแล

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ควรนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการ

รับรูคุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยควรเนนใหความสําคัญในประเด็น 

คุณคาทางอารมณและจิตใจ และปรับปรุงคุณคาดานประสบการณ เพื่อเปนการตอบสนองความ

ตองการของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยไดอยางแทจริงและสงเสริมการรับรูคุณคา 

5. วัดท้ัง 3 แหง ซึ่งเปนวัดช้ันในอยูในกรุงเทพมหานคร ถือไดวาเปนวัดสําคัญท่ีคนใหความ

สนใจและไปเท่ียวมากท่ีสุด ไดแก (1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) 

วัดอรุณราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ควรมีการจัดอบรม สัมมนาเจาหนาท่ีดูแลการ

ทองเท่ียวของแตวัดใหมีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะในการบริการเพิ่มมากข้ึนเพื่อเปนการ

ปรับปรุงการบริการทําใหเกิดความพอใจของนักทองเท่ียวในการมาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย

นําไปสูการกลับมาเท่ียวซ้ํา และพัฒนาแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทย เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยและ

สงเสริมการรับรูคุณภาพใหแกนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย และชาวตางประเทศ 

6. วัดอรุณราชวราราม และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ควรทําโปรชัวรท่ีเปนภาษาไทย จีน และ

อังกฤษ เพื่อท่ีจะบอกและอธิบายจุดสําคัญตางๆ ภายในวัดซึ่งเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญสําหรับ

นักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติ 

7. วัดท้ัง 3 แหง ซึ่งเปนวัดช้ันในอยูในกรุงเทพมหานคร ถือไดวาเปนวัดสําคัญท่ีคนใหความ

สนใจและไปเท่ียวมากท่ีสุด ไดแก (1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) 

วัดอรุณราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ควรนําเทคโนโลยี QR Code ในการบริการ

ขอมูลใหกับนักทองเท่ียวตามจุดสําคัญตางๆ ภายในบริเวณของวัด โดยเฉพาะขอมูลในดาน

ประวัติศาสตร เพื่อใหนักทองเท่ียวสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายโดยควรมี 3 ภาษา ไดแก 

ภาษาไทย จีน และอังกฤษ 

8. วัดท้ัง 3 แหง ซึ่งเปนวัดช้ันในอยูในกรุงเทพมหานคร ถือไดวาเปนวัดสําคัญท่ีคนใหความ

สนใจและไปเท่ียวมากท่ีสุด ไดแก (1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) 

วัดอรุณราชวราราม และ(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ควรจัดทําระบบเครื่องเสียงนําเท่ียวท่ีเปน

อุปกรณเครื่องเสียงท่ีพกพาไดสะดวก หรือหูฟงท่ีมีเทปท่ีอธิบายจุดสําคัญตางๆ ภายในวัดซึ่งเปน

แหลงขอมูลท่ีสําคัญสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติ โดยควรมีภาษาไทย จีน และอังกฤษ 

และกําหนดราคาท่ีเหมาะสม 
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9. ควรสรางประสบการณเพิ่มใหแกนักทองเท่ียว โดยหองน้ําของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

รามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ท่ีมีเครื่องปรับอากาศแลว ควรมีเสียงเพลงและประดับดอกไมเพิ่ม 

สวนวัดอรุณราชวราราม และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในหองน้ําของวัดควรติดต้ังเครื่องปรับอากาศ

พรอมกับเสียงเพลงและประดับดอกไมดวย 

10. วัดท้ัง 3 แหง ซึ่งเปนวัดช้ันในอยูในกรุงเทพมหานคร ถือไดวาเปนวัดสําคัญท่ีคนใหความ

สนใจและไปเท่ียวมากท่ีสุด ควรหาเจาภาพในการแจกน้ํา ผาเช็ดหนา หรือของท่ีระลึกอื่นๆ ใหกับ

นักทองเท่ียวในชวงวันวัดเสาร-วันอาทิตย วันพระ หรือวันหยุดราชการ เนื่องจากมีนักทองเท่ียว

จํานวนมาก หรือการแจกน้ํา ผาเช็ดหนา หรือของท่ีระลึกอื่นๆทุกวันตามความสามารถของแตวัดใน

การหาเจาภาพ 

11. วัดท้ัง 3 แหง ซึ่งเปนวัดช้ันในอยูในกรุงเทพมหานคร ถือไดวาเปนวัดสําคัญท่ีคนใหความ

สนใจและไปเท่ียวมากท่ีสุด ควรมีพยาบาลท่ีทํางานประจําภายในวัดเนื่องจากถานักทองเท่ียงเปนลม 

หรือประสบอุบัติเหตุสามารถใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได  

12. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) วัดอรุณราชวราราม และ

(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหารหรือวัดอื่นท้ังท่ีเปนวัดเกาและวัดใหม ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย สามารถนําเอาขอมูลท่ีไดจากการทําวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดและการ

ประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยเกิดความประทับใจ และรับรูความเส่ียง

ตอชีวิตในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยนําไปสูการกลับมาทองเท่ียวซ้ําในอนาคตของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย และชาวตางประเทศ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยท่ีสงผลตอการรับรูคุณภาพและ

คุณคากับกลุมนักทองเท่ียวสูงอายุชาวไทยเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยระหวางนักทองเท่ียวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทยกับกลุมนักทองเท่ียวสูงอายุชาวไทย ซึ่งเปนแนวทางในการกําหนดแผนการตลาด

ท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวทุกเพศทุกวัยในการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน 

2. ควรศึกษาภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยท่ีสงผลตอการรับรูคุณภาพและ

คุณคากับกลุมนักทองเท่ียวตางชาติหลังวิกฤต COVID 19 โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน ซึ่งเปน

กลุมนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวประเทศไทยโดยเปนกลุมกรุปทัวรมากท่ีสุด เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร

และเปนการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวตางชาติ โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน 

3. ในศึกษาครั้งตอไปเกี่ยวของกับประเด็นเรื่องภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทยของ (1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (2) วัดอรุณราชวราราม และ

(3) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ควรศึกษาเฉพาะตัวแปรภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน
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สถาปตยกรรม ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานจิตรกรรม และภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

ประติมากรรม ไมควรศึกษาตัวแปรภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตรเนื่องจากไม

สงผลตอภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย เพราะเปนตัวแปรท่ีเปนนามธรรมในสายตา

ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

4. ศึกษาครั้งตอไป ท่ีเกี่ยวกับการรับรู คุณภาพของนักทองเท่ียวตอภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ 

ควรศึกษาการรับรูคุณภาพในดาน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบ

โบราณและแบบทันสมัย และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี และไมควร

ศึกษาการรับรูคุณภาพในดาน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย เนื่องจากไมสงผลตอ

การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียว นาจะเปนเพราะนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยคิดวาภายใน

วัดมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามจุดตางๆ และคนท่ีไปเท่ียวท่ีวัดสวนมากชอบทําบุญ มีจิตใจดี 

5. การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวตอภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย ในดานคุณคาทางอารมณและจิตใจ คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม 

และคุณคาดานประสบการณ ไมควรศึกษาการรับรูคุณคาในดาน คุณคาทางการเงิน และคุณคาจาก

การเดินทางทองเท่ียวเนื่องจากไมสงผลตอการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว นาจะเปนเพราะการมา

ทองเท่ียวใน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ วัดอรุณราชวราราม และวัด

บวรนิเวศราชวร ของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยมาทองเท่ียวดวยตัวเองและทางวัดไม

กําหนดราคาในการเขาชม สวนคุณคาจากการเดินทางทองเท่ียวนักทองเท่ียวอาจเห็นถนนท่ีเช่ือมเขา

วัดมีสภาพดี บวกกับความศรัทธาและความต้ังไปทําบุญและเรียนรูประสบการณใหมจากการ

ทองเท่ียวภายในวัด 

6. การศึกษาครั้งตอไปท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณหรืออัตลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย

ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ วัดอรุณราชวราราม และวัดบวรนิเวศ

ราชวร ควรศึกษาเฉพาะตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งใหละเอียดของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทยในดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม และควรเก็บขอมูลในวันชวงหยุด

วันเสาร-วันอาทิตย วันพระ หรือวันหยุดพิเศษเนื่องจากมีนักทองเท่ียวจํามาก 

7. การศึกษาครั้งตอไปท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณพุทธศาสนาไทยควรทําการเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง นักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติท่ีไปทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยมีวัดไทยใน

พระพุทธศาสนาช้ันในกรุงเทพมหานครท้ัง 16 วัด ไดแก (1) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (2) วัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ (3) วัดอรุณราชวราราม (4) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

(5) วัดสุทัศนเทพวราราม (6) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (7) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (8) 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (9) วัดราชนัดดารามวรวิหาร (10) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (11) วัด
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ยานนาวา (12) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (13) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (14) วัดระฆังโฆสิตา

รามวรมหาวิหาร (15) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และ (16) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราช

วรมหาวิหาร หรือเก็บขอมูลจากวัดทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย โดยควรเพิ่มตัวแปรดานประวัติศาสตร 

ดานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา ดานสภาพแวดลอม และดานสงผลตอแรงจูงใจ 
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แบบสอบถามดุษฎีนิพนธ 
เรื่อง ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาใน

มุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

(The Originality Image of Thailand’s Culture Affecting on Quality and Value 

Perception Based on Thai Generation Y Tourists 

 

แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลในการจัดทําดุษฎีนิพนธ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาในมุมมอง

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ผูวิจัยจึงขอความเมตตาของทุกทานในรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอตามความคิดเห็นจริงมากท่ีสุดของทาน เพื่อท่ีจะไดนําผลไปใชประโยชน

ทางการศึกษาตอไป 

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 40 ขอ 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1: เพื่อ ศึกษาปจจัยพื้นฐานของท่ีนักทองเ ท่ียวเจนเนอเร ช่ันวายชาวไทยมี

ประสบการณมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

ตอนท่ี 2: เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรม

ไทย  

ตอนท่ี 3: เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของ

นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

 ขอรับรองวาพระนักศึกษากําลังอยูในระหวางการเขียนปริญญาเอกดุษฎีนิพนธจริง 
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คําช้ีแจง: โปรดระบุเครื่องหมาย √ ในชอง� ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 1 ปจจัยลักษณะพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย    

1. เพศ   ▭ 1) ชาย   ▭ 2) หญิง 

2. อายุ   ▭ 1) 23 - 27 ป ▭ 2) 28 - 32 ป   

   ▭ 3) 33 – 37ป  ▭ 4) 38 – 42 ป  

  

3. สถานภาพ  ▭ 1) โสด  ▭ 2) สมรส  ▭ 3) แยกกันอยู 

4. ระดับการศึกษา ▭ 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี ▭ 2) ปริญญาตรี  

▭ 3) สูงกวาปริญญาตรี 

5. ระดับรายไดตอเดือน ▭ 1) นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท    

▭ 2) 15,001 – 30,000 บาท  

   ▭ 3) 30,001 – 45,000 บาท  

▭ 4) มากกวา 45,001 บาท 

6. ท่ีพักอาศัย   ▭ 1) ภาคเหนือ  ▭ 2) ภาคกลาง  ▭ 3) ภาคตะวันออก 

   ▭ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ▭ 5) ภาคใต 

7. การรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคาการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

   ▭ 1) มาดวยตัวเอง ▭ 2) มากับบริษัททัวร 

   ▭ 3) มาพรอมครอบครัว ▭ 4) มาพรอมเพื่อนและญาติ 

 

ตอนท่ี 2 : ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย 

 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย 

ระดับความคิดเห็น 

นอ
ยม

าก
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานสถาปตยกรรม  

8 อุโบสถ เจดีย วิหาร กําแพง มีลักษณะสวยงามนาประทับใจเปน

อยางยิ่ง 

     

9 โครงสรางของสถาปตยกรรมภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนา มี

ความสวยงาม 
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10 อาคารและส่ิงปลูกสรางภายในบริเวณวัดไทยในพระพุทธศาสนา

เชน อุโบสถ เจดีย วิหาร กําแพง เปนแหลงศึกษาหาความรูของ

ศิลปกรรม 

     

11 การสรางหลังคาซอนกันหลายช้ันสําหรับอาคารส่ิงปลูกสราง

ภายในวัดไทย เปนความงามในการจัดองคประกอบศิลปอยางมี

ช้ันเชิง 

     

 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานจิตรกรรม  

12 จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีความ

ละเอียด ประณีตบรรจงอยางสวยงาม 

     

13 จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ วิหาร ท่ีเขียนเปนเรื่องราวพุทธ

ประวั ติและวรรณคดี สามารถถ ายทอดและบอกกลาว

ประวัติศาสตรของศิลปกรรม 

     

14 จิตรกรรมภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนาเชน จิตรกรรมฝาผนัง

สามารถสรางจินตนาการจากขอมูลตาง ๆ ใหแกนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

     

15 จิตรกรรมไทยในพระพุทธศาสนามีเอกลักษณในการใชเสน สี

และเงา แสดงใหเห็นความงามอันละเอียดออน สามารถใชเปน

ส่ือในการศึกษาเรียนรูได 

     

 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประติมากรรม  

16 พระพุทธรูปภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามีแบบเฉพาะท่ีเปน

ภาพลักษณแหลงกําเนิดของประติมากรรมไทย 

     

17 พระเครื่องมีความสวยงาม ควรคุณคาตอการครอบครอง 

ปกปองคุมครอง 

     

18 รูปปนตาง ๆ เชน คน สัตว ส่ิงของท่ีใชตกแตงประดับอาคาร 

เชน โบสถ วิหาร มีความสวยงามนาสนใจ 

     

19 พระพุทธรูป เทวรูป รูปยักษ มารหรือสัตวหิมพานตภายในวัด

ไทยในพระพุทธศาสนามีความสงางาม 

     

20 ประติมากรรมเลาเรื่องภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนาท่ี

สะทอนคติความเช่ือทางศาสนาดวยการพรรณนาดวยภาพ

สวยงาม ละเอียด และประณีต มีเอกลักษณไมเหมือนชาติอื่น

อยางชัดเจน 
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 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดานประวัติศาสตร  

21 วัดไทยในพระพุทธศาสนาเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร      

22 ช่ือเสียงเกี่ยวกับความสวยงาม โดดเดน เปนภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดของวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีมาชานาน 

     

23 ประวัติศาสตรวัดไทยในพระพุทธศาสนาใหเกิดความรูความ

เขาใจท่ีถูกตอง 

     

ตอนท่ี 3 : ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ัน

วายชาวไทย 

 

 

การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ระดับความคิดเห็น 

นอยมาก 

นอย 

ปานกลาง 

มาก 

มากที่สุด 

24 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี      

25 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบ

โบราณและแบบทันสมัย 

     

26 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย      

 

การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย  

 คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว  

27 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีถนนท่ีเช่ือมเขาวัดมีสภาพท่ีดี      

28 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีระบบการขนสงท่ีดี      

29 โครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความ

สมบูรณแบบ 

     

 คุณคาทางอารมณและจิตใจ  

30 ชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย      

31 รู สึกมีความสุขท่ีไดทองเท่ียวในสถานท่ีการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไทย 

     

32 รูสึกผอนคลายในสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย      
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 คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม  

33 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยกําลังอยูในกระแสของความ

สนใจของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

     

34 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณช่ือเสียงระดับโลก      

35 การท่ีไดมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับวาเปนท่ี

ยอมรับในสังคมและใจบุญจากเพื่อนหรือคนท่ีรูจัก 

     

 คุณคาทางการเงิน  

36 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีคาใชจายท่ีคุมคาท้ังบริษัท

ทองเท่ียวและคาใชจายภายในวัด 

     

37 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีคาใชจายท่ีเปนไปตามสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

     

 คุณคาดานประสบการณ  

38 การเขาเยี่ยมชมสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยดวย

ความสนใจอยากรูอยากเห็น 

     

39 สถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยทําใหเกิดความรูใหม

เกี่ยวกับส่ิงท่ีไมไดรูมากอน 

     

40 เขาเยี่ยมชมสถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อเรียนรู

และสรางประสบการณใหมตอชีวิต 

     

 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีเมตตาชวยตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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แบบสัมภาษณ  

ดุษฎีนิพนธดานการตลาด 
เรื่อง: ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและคุณคาใน

มุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

The Originality Image of Thailand’s Culture Affecting on Quality and Value 

Perception Based on Thai Generation Y Tourists 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณชุดนี้แบงเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

สวนท่ี2 ขอคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานของเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย ภาพลักษณดาน

แหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

1. ผูใหสัมภาษณ.................................................................................................................................... 

2. ช่ือหนวยงาน....................................................................................................................................... 

3. ตําแหนงงาน..................................................................................................................... .................. 

4. งานท่ีรับผิดชอบ................................................................................................................. ................ 

5 .สัมภาษณเมื่อวันท่ี.............................เดือน...........................................พ.ศ........................................ 

6. สถานท่ีสัมภาษณ............................................................................................................ .................... 

7. วัด……………........................................................................................................ ............................... 

8. ผูสัมภาษณ............................................................................................................ ............................ 

 

สวนท่ี 2 : ขอคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับ ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรู

คุณภาพและคุณคาในมุมมองเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

1. ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย 

 ประเด็น: ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย

ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1.1 ดานสถาปตยกรรม 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.2 ดานจิตรกรรม 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 ดานประติมากรรม 

 ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 1.4 ดานประวัติศาสตร 

 ความคิดเห็น……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคาของเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

 ประเด็น: ทานมีความคิดเห็นอยางไร การรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 

 2.1 การรับรูคุณภาพของเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมีกระบวนการแนะนําท่ีดี 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีการถายทอดความงดงามแบบโบราณและแบบทันสมัย 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมีความปลอดภัย 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.2 การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทย 

คุณคาจากการเดินทางทองเท่ียว 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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คุณคาทางอารมณและจิตใจ 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

คุณคาการเปนท่ียอมรับของสังคม 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

คุณคาทางการเงิน 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

คุณคาดานประสบการณ 

ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
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ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการหาคา 

IOC โดยคณะผูเช่ียวชาญจานวน 9 ทาน ดังนี้ 

(1) ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม  

(2) หัวหนาภาควิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ สาขาโรงแรมและการ

ทองเท่ียว มหาวิทยาลัยสยาม  

(3) เจาหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจํานวน 1 ทาน  

(4) เจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจํานวน 2 ทาน  

(5) นักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทยจํานวน 1 ทาน  

(6) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดอรุณราชวรารามจํานวน 1 ทาน  

(7) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารจํานวน 1 

ทาน  

(8) เจาหนาท่ีดูแลการทองเท่ียวของวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จํานวน 1 ทาน 

หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาในขอคาถามกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว (Item Objective 

Congruency Index: IOC) (กัลยา วานิชบัญชา, 2556) พรอมท้ัง ปรับปรุงแกไขตามคาแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญ 

สูตร 𝐼𝐼𝐼 = ∑𝑟
𝑛

 

   

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาในขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

∑r คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

n คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

 

สวนท่ี 3 ปจจัยลักษณะพื้นฐานของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ปจจัยลักษณะพื้นฐานของ

นักทองเที่ยวเจนเนอเรช่ันวายชาว

ไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

คน

ที่ 4 

คน

ที่ 5 

คน

ที่ 6 

คน

ที่ 7 

คน

ที่ 8 

คน

ที่ 9 

1. เพศ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

2. อายุ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

3. สถานภาพ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

4. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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5. ระดับรายไดตอเดือน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

6. ท่ีพักอาศัย +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

7. การรับรูคุณภาพและการรับรู

คุณคาการมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในประเทศไทย 

+1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +1 0.67* 

หมายเหตุ * หมายถึง ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

 

ตารางท่ี 4 ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิง

วัฒนธรรมไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

คน

ที่ 4 

คน

ที่ 5 

คน

ที่ 6 

คน

ที่ 7 

คน

ที่ 8 

คน

ที่9 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

สถาปตยกรรม 

 

8. อุโบสถ เจดีย วิหาร กําแพง มี

ลักษณะสวยงามนาประทับใจเปน

อยางย่ิง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

9. โครงสรางของสถาปตยกรรม

ภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนา มี

ความสวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

10. อาคารและสิ่งปลูกสรางภายใน

บริเวณวัดไทยในพระพุทธศาสนาเชน 

อุโบสถ เจดีย  วิหาร กําแพง เปน

แหลงศึกษาหาความรูของศิลปกรรม 

+1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0.78* 

11. การสรางหลังคาซอนกันหลายชั้น

สําหรับอาคารสิ่งปลูกสรางภายในวัด

ไ ท ย  เ ป น ค ว า ม ง า ม ใ น ก า ร จั ด

องคประกอบศิลปอยางมีชั้นเชิง 

+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.89* 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

จิตรกรรม 

 

12. จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดไทย

ในพระพุทธศาสนามีความละเอียด 

ประณีตบรรจงอยางสวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

13. จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ วิหาร 

ท่ีเขียนเปนเรื่องราวพุทธประวัติและ

วรรณคดี สามารถถายทอดและบอก

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 
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กลาวประวัติศาสตรของศิลปกรรม 

14. จิตรกรรมภายในวัดไทยใน

พระพุทธศาสนาเชน จิตรกรรมฝา

ผนังสามารถสรางจินตนาการจาก

ขอมูลตาง ๆ ใหแกนักทองเท่ียวเจน

เนอเรชั่นวายชาวไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.89* 

15. จิตรกรรมไทยในพระพุทธศาสนา

มีเอกลักษณในการใชเสน สีและเงา 

แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ค ว า ม ง า ม อั น

ละเอียดออน สามารถใชเปนสื่อใน

การศึกษาเรียนรูได 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดในดาน

ประติมากรรม 
 

16. พระพุทธรูปภายในวัดไทยใน

พระพุทธศาสนามีแบบเฉพาะท่ีเปน

ภ า พ ลั ก ษ ณ แ ห ล ง กํ า เ นิ ด ข อ ง

ประติมากรรมไทย 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 

17. พระเครื่องมีความสวยงาม ควร

คุณคาตอการครอบครอง ปกปอง

คุมครอง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

18. รูปปนตาง ๆ เชน คน สัตว 

สิ่งของท่ีใชตกแตงประดับอาคาร เชน 

โบสถ วิหาร มีความสวยงามนาสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 0.78* 

19. พระพุทธรูป เทวรูป รูปยักษ มาร

หรือสัตวหิมพานตภายในวัดไทยใน

พระพุทธศาสนามีความสงางาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

20. ประติมากรรมเลาเรื่องภายในวัด

ไทยในพระพุทธศาสนาท่ีสะทอนคติ

ค ว าม เ ชื่ อ ท า ง ศ าส น าด ว ยก า ร

พรรณนาดวยภาพสวยงาม ละเอียด 

และประณีต มีเอกลักษณไมเหมือน

ชาติอ่ืนอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.78* 

ภาพลักษณแหลงกําเนิดดาน

ประวัติศาสตร 
 

21. วัดไทยในพระพุทธศาสนาเปน +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.78* 



132 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร 

22. ชื่อเสียงเกี่ยวกับความสวยงาม 

โดดเดน เปนภาพลักษณแหลงกําเนิด

ของวัดไทยในพระพุทธศาสนา มีมา

ชานาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

23. ประ วัติศาสตร วัดไทยใน

พระพุทธศาสนาใหเกิดความรูความ

เขาใจท่ีถูกตอง 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 -1 0.67* 

หมายเหตุ * หมายถึง ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

 

ตารางท่ี 5 การรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

การรับรูคุณภาพของนักทองเที่ยว

เจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

คณะผูเช่ียวชาญ 
คา 

IOC 
คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

คน

ที่ 4 

คน

ที่ 5 

คน

ที่ 6 

คน

ที่ 7 

คน

ที่ 8 

คน

ที่ 9 

24. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

กระบวนการแนะนําท่ีดี 

+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 -1 0.67* 

25. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

การถายทอดความงดงามแบบโบราณ

และแบบทันสมัย 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.78* 

26. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ความปลอดภัย 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 0.67* 

การรับรูคุณคาของนักทองเที่ยวเจน

เนอเรช่ันวายชาวไทย 

 

คุณคาจากการเดินทางทองเที่ยว  

27. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ถนนท่ีเชื่อมเขาวัดมีสภาพท่ีดี 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 0.78* 

28. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยมี

ระบบการขนสงท่ีดี 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.67* 

29. โครงสรางพ้ืนฐานการทองเท่ียว

เชิง วัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความ

สมบูรณแบบ 

+1 +1 +1 -1 +1 +1 +1  +1 0.67* 

คุณคาทางอารมณและจิตใจ  

30. ชอบสถานท่ีทอง เท่ียวเชิ ง

วัฒนธรรมไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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31. รูสึกมีความสุขท่ีไดทองเท่ียวใน

สถานท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

32. รูสึกผอนคลายในสถานท่ีการ

ทองเท่ียววัฒนธรรมไทย 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 0.78* 

คุณคาการเปนที่ยอมรับของสังคม  

33. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย

กําลังอยู ในกระแสของความสนใจ

ของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 

34. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย

เปนสัญลักษณชื่อเสียงระดับโลก 

+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.89* 

35. การ ท่ีไดมาทอง เ ท่ียวเชิ ง

วัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับวา

เปนท่ียอมรับในสังคมและใจบุญจาก

เพ่ือนหรือคนท่ีรูจัก 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.89* 

คุณคาทางการเงิน  

36. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ไทยมีคาใชจ ายท่ีคุมคาท้ังบริษัท

ทองเท่ียวและคาใชจายภายในวัด 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 -1 0.67* 

37. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ไทยมีคาใชจายท่ีเปนไปตามสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

+1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0 0.67* 

คุณคาดานประสบการณ  

38. การเขาเย่ียมชมสถานท่ีการ

ทอง เท่ียวเชิ ง วัฒนธรรมไทยดวย

ความสนใจอยากรูอยากเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.89* 

39. สถานท่ีการทอง เ ท่ียวเชิ ง 

วัฒนธรรมไทยทําใหเกิดความรูใหม

เกี่ยวกับสิ่งท่ีไมไดรูมากอน 

+1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.78* 

40. เขาเย่ียมชมสถานท่ีการทองเท่ียว

เชิง วัฒนธรรมไทยเพ่ือเรียนรูและ

สรางประสบการณใหมตอชีวิต 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.89* 

หมายเหตุ * หมายถึง ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ( Content Validity) โดยการ

หาคา IOC จากคณะผูเช่ียวชาญจานวน 9 ทาน ขอคําถามในแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางเนื้อหาในขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 ผานเกณฑต้ังแต 

0.50 ข้ึนไปทุกขอคําถาม ซึ่งสามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได (กัลยา วานิชบัญชา, 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

นําแบบสอบถามไปทดสอบกอนนําไปใชจริง (Try-out) กับกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทยจํานวน 30 คน ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่ง

ไมใชเปนกลุมตัวอยางท่ีจะนําขอมูลในการทําการวิจัยจริง เพื่อทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ในสวนของภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอ

เรช่ันวายชาวไทย และการรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 2003) พรอมท้ังปรับปรุง

ขอผิดพลาดเพื่อท่ีจะนําไปใชเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลจริงตอไป 

 

สูตร (α)rtt=
k

k-1
�1-

∑ si
2

st
2
� (Cronbach, 2003) 

 

เมื่อ α  คือ สัมประสิทธิ์แหงความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  

k  คือ จานวนขอคาถามในแบบสอบถาม  

si
2  คือ ความแปรปรวนของคะแนนในแตละขอ  

st
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถาม  

 

ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) มีดังนี้ 

ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยสงผลตอการรับรูคุณภาพและ

คุณคาในมุมมองนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 

คาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) 

1. ภาพลักษณดานแหลงกําเนิดเชิงวัฒนธรรมไทย 0.952 

2. การรับรูคุณภาพของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 0.907 

3. การรับรูคุณคาของนักทองเท่ียวเจนเนอเรช่ันวายชาวไทย 0.947 

 

ผลการทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา พบวา แบบสอบถามทุกสวนมีคาความเช่ือมั่นอยู

ระหวาง 0.907, 0.947 และ 0.952 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑ ต้ังแต 0.70 ข้ึนไป (Cronbach, 2003) 

จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงตอไป 

 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Item-total Statistics 
 

Item-Total Statistics 

ตวัแปร 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Architecture1 69.33 53.540 .825 .948 

Architecture2 69.40 51.903 .776 .948 

Architecture3 69.50 51.845 .747 .948 

Architecture4 69.40 52.731 .674 .949 

Painting1 69.37 53.206 .716 .949 

Painting2 69.47 51.706 .773 .948 

Painting3 69.67 51.333 .630 .951 

Painting4 69.57 51.978 .659 .950 

Sculpture1 69.37 51.551 .839 .946 

Sculture2 69.57 51.357 .626 .951 

Sculture3 69.50 52.397 .682 .949 

Sculture4 69.37 52.378 .832 .947 

Sculture5 69.60 49.697 .843 .946 

History1 69.37 51.620 .831 .947 

History2 69.40 52.317 .816 .947 

History3 69.63 51.689 .594 .952 

 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30  N of Items = 16 

Alpha = 0.952 

 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Item-total Statistics 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Quality1 8.33 2.437 .823 .860 

Quality2 8.23 2.461 .860 .830 

Quality3 8.17 2.557 .764 .910 

 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30  N of Items = 3  

Alpha = 0.907 

 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Item-total Statistics 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Functional1 57.83 55.868 .675 .945 

Functioal2 57.83 56.351 .594 .948 

Functioal3 57.73 55.513 .764 .943 

Emotional1 57.40 56.869 .771 .943 

Emotional2 57.50 55.707 .755 .943 

Emotional3 57.43 56.461 .741 .943 

Social1 57.50 54.466 .821 .941 

Social2 57.63 54.102 .818 .941 

Social3 57.63 54.516 .780 .942 

Monetary1 57.53 56.740 .655 .945 

Monetary2 57.53 57.223 .567 .948 

Epistemic1 57.53 55.844 .803 .942 

Espistemic2 57.47 55.361 .790 .942 

Epistemic3 57.43 56.530 .734 .944 
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Reliability Coefficients 

N of Cases = 30  N of Items = 14 

Alpha = 0. 947 
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ภาคผนวก ง 

Printout by AMOS version 16.0 
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Printout by AMOS version 6.0 

Analysis Summary 

Group number 1 (Group number 1) 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 809 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

IC1 

IC2 

IC3 

QP1 

QP2 

VP2 

VP3 

VP5 

Unobserved, endogenous variables 

IC 

QP 

VP 

Unobserved, exogenous variables 

e1 

e2 

e3 

e5 

e6 

e9 

e10 

e12 

eIC 
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eQP 

eVP 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 22  

Number of observed variables: 8  

Number of unobserved variables: 14  

Number of exogenous variables: 11  

Number of endogenous variables: 11 

Parameter Summary (Group number 1) 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 
Fixed 14 0 0 0 0 14 

Labeled 0 0 0 0 0 0 
Unlabeled 8 6 11 0 0 25 

Total 22 6 11 0 0 39 
Models 

Default model (Default model) 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 36  

Number of distinct parameters to be estimated: 25  

Degrees of freedom (36 - 25): 11  

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 7.532 

Degrees of freedom = 11 

Probability level = .755 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
QP <--- IC .850 .068 12.435 *** par_6 
VP <--- IC .692 .068 10.133 *** par_5 
VP <--- QP .248 .039 6.395 *** par_7 
IC1 <--- IC 1.000     
IC2 <--- IC 1.098 .040 27.563 *** par_1 
IC3 <--- IC 1.174 .067 17.641 *** par_2 
QP1 <--- QP 1.000     
QP2 <--- QP 1.111 .055 20.119 *** par_3 
VP2 <--- VP 1.000     
VP3 <--- VP .970 .050 19.523 *** par_4 
VP5 <--- VP 1.149 .053 21.555 *** par_8 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default 
model) 

   Estimate 
QP <--- IC .567 
VP <--- IC .598 
VP <--- QP .322 
IC1 <--- IC .804 
IC2 <--- IC .815 
IC3 <--- IC .862 
QP1 <--- QP .806 
QP2 <--- QP .921 
VP2 <--- VP .784 
VP3 <--- VP .739 
VP5 <--- VP .834 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
e9 <--> eQP -.031 .011 -2.812 .005 par_9 
e10 <--> eQP .008 .011 .707 .479 par_10 
e5 <--> e10 .017 .009 1.994 .046 par_11 
e3 <--> eVP .004 .008 .524 .600 par_12 
e2 <--> e5 -.020 .006 -3.222 .001 par_13 
e1 <--> e2 .019 .009 1.986 .047 par_14 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
e9 <--> eQP -.154 
e10 <--> eQP .038 
e5 <--> e10 .092 
e3 <--> eVP .056 
e2 <--> e5 -.139 
e1 <--> e2 .192 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

 Estimate S.E. C.R. P Label 
eIC .169 .015 11.436 *** par_15 
eQP .258 .022 11.768 *** par_16 
eVP .072 .010 7.612 *** par_17 
e1 .093 .010 9.666 *** par_18 
e2 .103 .011 9.071 *** par_19 
e3 .081 .012 6.988 *** par_20 
e5 .206 .019 10.989 *** par_21 
e6 .084 .020 4.249 *** par_22 
e9 .157 .010 15.646 *** par_23 
e10 .173 .011 15.957 *** par_24 
e12 .131 .010 12.650 *** par_25 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

 Estimate 
IC .000 
QP .322 
VP .680 
VP5 .695 
VP3 .556 
VP2 .573 
QP2 .848 
QP1 .649 
IC3 .742 
IC2 .665 
IC1 .646 
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Matrices (Group number 1 - Default model) 

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

 IC QP VP VP5 VP3 VP2 QP2 QP1 IC3 IC2 IC1 
IC .169           
QP .144 .381          
VP .153 .194 .227         
VP5 .176 .223 .260 .430        
VP3 .148 .196 .222 .255 .390       
VP2 .153 .163 .219 .251 .214 .369      
QP2 .160 .423 .216 .248 .218 .181 .554     
QP1 .144 .381 .194 .223 .214 .163 .423 .586    
IC3 .199 .169 .184 .211 .178 .184 .188 .169 .314   
IC2 .186 .158 .168 .193 .163 .168 .176 .138 .218 .307  
IC1 .169 .144 .153 .176 .148 .153 .160 .144 .199 .205 .262 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default 
model) 

 IC QP VP VP5 VP3 VP2 QP2 QP1 IC3 IC2 IC1 
IC 1.000           
QP .567 1.000          
VP .781 .661 1.000         
VP5 .651 .551 .834 1.000        
VP3 .577 .510 .746 .622 1.000       
VP2 .612 .435 .757 .631 .565 1.000      
QP2 .522 .921 .609 .508 .469 .401 1.000     
QP1 .457 .806 .533 .444 .447 .351 .742 1.000    
IC3 .862 .489 .689 .575 .509 .540 .450 .394 1.000   
IC2 .815 .462 .637 .531 .471 .499 .426 .325 .703 1.000  
IC1 .804 .456 .628 .523 .464 .492 .420 .367 .693 .722 1.000 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 VP5 VP3 VP2 QP2 QP1 IC3 IC2 IC1 
VP5 .430        
VP3 .255 .390       
VP2 .251 .214 .369      
QP2 .248 .218 .181 .554     
QP1 .223 .214 .163 .423 .586    
IC3 .211 .178 .184 .188 .169 .314   
IC2 .193 .163 .168 .176 .138 .218 .307  
IC1 .176 .148 .153 .160 .144 .199 .205 .262 
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Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 VP5 VP3 VP2 QP2 QP1 IC3 IC2 IC1 
VP5 1.000        
VP3 .622 1.000       
VP2 .631 .565 1.000      
QP2 .508 .469 .401 1.000     
QP1 .444 .447 .351 .742 1.000    
IC3 .575 .509 .540 .450 .394 1.000   
IC2 .531 .471 .499 .426 .325 .703 1.000  
IC1 .523 .464 .492 .420 .367 .693 .722 1.000 

Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 VP5 VP3 VP2 QP2 QP1 IC3 IC2 IC1 
VP5 .000        
VP3 .004 .000       
VP2 .001 -.008 .000      
QP2 -.004 .002 .002 -.001     
QP1 -.004 .002 .002 .000 .001    
IC3 -.005 .002 .004 -.001 .000 .000   
IC2 -.006 .000 -.001 -.004 -.002 .001 .000  
IC1 .000 .002 .008 .001 .003 -.002 .000 .000 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default 
model) 

 VP5 VP3 VP2 QP2 QP1 IC3 IC2 IC1 
VP5 -.013        
VP3 .219 -.013       
VP2 .090 -.545 -.006      
QP2 -.198 .126 .095 -.030     
QP1 -.229 .097 .134 .014 .030    
IC3 -.306 .144 .305 -.049 .010 .000   
IC2 -.419 -.020 -.038 -.254 -.107 .100 -.013  
IC1 .003 .136 .634 .094 .225 -.123 -.015 .000 
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Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 25 7.532 11 .755 .685 
Saturated model 36 .000 0   
Independence model 8 3634.527 28 .000 129.805 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .003 .998 .992 .305 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .181 .344 .156 .267 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .998 .995 1.001 1.002 1.000 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .393 .392 .393 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model .000 .000 6.129 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 3606.527 3412.147 3808.184 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model .009 .000 .000 .008 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 4.498 4.464 4.223 4.713 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .000 .000 .026 1.000 
Independence model .399 .388 .410 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 57.532 58.095 174.927 199.927 
Saturated model 72.000 72.811 241.049 277.049 
Independence model 3650.527 3650.707 3688.093 3696.093 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model .071 .075 .083 .072 
Saturated model .089 .089 .089 .090 
Independence model 4.518 4.277 4.768 4.518 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 2111 2653 
Independence model 10 11 
 

Execution time summary 

Minimization: .024  

Miscellaneous: .447  

Bootstrap: .000  

Total: .471 
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