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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังนีม้เีป้าหมายเพือ่ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัทีม่ต่ีอความภกัดขีองนกัท่องเทีย่วต่อการท่องเทีย่ว

บนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาภาพลักษณ์

การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	คุณภาพการบริการ	ประสบการณ์การท่องเที่ยว

มีอิทธิพลต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 และ	 2)	 ศึกษาคุณค่าที่ได้รับ

จากการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 มีอิทธิพลต่อความภักดีการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน												

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยท่ีใช้การจัดการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน	 จ�านวน	

400	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย														

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	

อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว

ต่อการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน
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	 ผลการวิจยั	พบว่า	1)	ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วบนฐานชมุชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง	คณุภาพ

การบริการ	 ประสบการณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อคุณค่าท่ีได้รับจากการท่องเที่ยวและความพึงพอใจ																

ของนักท่องเทีย่ว	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และ	0.01	2)	คณุค่าทีไ่ด้รบัจากการท่องเทีย่วและความ

พงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว	มอีทิธพิลต่อความภกัดกีารท่องเท่ียวบนฐานชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง

ของประเทศไทย	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และ	0.01	และ	3)	มีตัวแปรเพียง	2	ตัวที่ไม่มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ได้แก่	คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมการบริการและด้านความมั่นใจ	

ค�าส�าคัญ :	การท่องเที่ยวบนฐานชุมชน,	ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว,	คุณภาพการบริการ,	ประสบการณ์ที่ได้รับ,	

	 	 คุณค่าที่ได้รับในการท่องเที่ยว,	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว,	ความภักดีของนักท่องเที่ยว	

ABSTRACT 
 This research aims to study the factors that influence the loyalty of tourists to the 

tourism	community	on	the	northeastern	region	of	Thailand.	The	objectives	of	this	research	

are	1)	to	study	the	destination	 image	on	a	community-based	tourism	of	northeast	Lower,	

service	 quality,	 the	 tourism	 experience	 influence	 on	 perceived	 value	 and	 satisfaction	 of													

tourists,	and	2)	to	determine	perceived	values	and	tourists’	satisfaction	influence	toward	the	

community-based	tourism	loyalty	northeastern	part	of	Thailand.	The	400	tourists,	who	traveled	

in	the	area,	were	selected	to	be	a	research	sample.	The	research	tools	were	questionnaire.	

The	 data	were	 analyzed	 by	 using	mean,	 standard	 deviation	 and	 hypothesis	 testing	 by	 a										

multiple	regression	analysis	method.	

	 The	finding	indicated	that	1)	the	destination	image	on	a	community-based	tourism	of	

lower	 northeast,	 service	 quality,	 the	 tourism	 experience	 influence	 toward	 perceived	 the									

tourists’	 value	 and	 satisfaction	 at	 statistical	 significance	 0.05	 and	 0.01	 level,	 and	 2)	 the														

perceived	values	and	satisfaction	of	tourists	influence	toward	the	community-based	tourism	

loyalty	northeastern	region	of	Thailand	at	statistical	significance	0.05	and	0.01	level.	Finally,	

tangibility	and	assurance	(the	one	aspect	of	service	quality)	are	not	influenced	toward	the	

tourists’	satisfaction.	

Keywords :	Community-based	tourism,	Destination	image,	Service	quality,	Rourism																												

	 	 			experience,	Tourism	perceived	value,	Tourist	satisfaction,	Tourist	loyalty.	

บทน�า 
	 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส�าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดประโยชน	์					

ต่อประเทศในมิติต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศไทยอย่างมากมาย

มหาศาล	 (ดอน	 นาครทรรพ,	 2558)	 แต่อีกด้านหน่ึงการท่องเที่ยวก็ท�าให้สังคมและส่ิงแวดล้อมเสื่อมลง																			

ยกตัวอย่างเช่น	 ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น	 เสียงรบกวน	 ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากการมาเยือนของ							

นักท่องเที่ยวตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในพื้นท่ีที่อาจถูกท�าลายจากนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นตน

ต่างถิ่นได้ด้วยเช่นกัน	
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	 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า	 หากเราสนใจแต่เพียงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบในเชิงลบ	 การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่การท่องเที่ยวไทยคงเป็นไปไม่ได	้																

อย่างแน่นอน	 การดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเป็นอีกแนวทางที่ท�าให้การท่องเที่ยวเกิดความ

ยั่งยืนได้	 ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจึงเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งจาก

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	 2558-2560	 มีแผนเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนแก่การท่องเที่ยว

ประเทศไทย		โดยเขตพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต้	ประกอบด้วยจงัหวดันครราชสีมา	บรุรีมัย์	สุรนิทร์	

ศรีษะเกษ	และอุบลราชธานี	 เป็นพื้นที่เร่งด่วนที่อยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว	 เป้าหมาย

ส�าคัญคือ	 การเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว	และให้ความส�าคัญกับมิติการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และ																

สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว	

	 ปัญหาท่ีชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยยังคงประสบอยู ่คือจ�านวน																	

นักท่องเที่ยวที่ยังมีจ�านวนที่น้อย	 นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถสร้างรายได้แก่การท่องเที่ยว

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว									

ต่อการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างของประเทศไทย	 จะมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ

ก�าหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง,	 คุณภาพ												

การบริการ,	 ประสบการณ์การท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวและความพึงพอใจ															

ของนักท่องเที่ยว	

	 2.	 เพื่อศึกษาคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 มีอิทธิพล																						

ต่อความภกัดขีองนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วบนฐานชมุชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่างของประเทศไทย	

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 สมาชิกชุมชนท่ีมีความเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน	 สามารถใช้ข้อมูลการศึกษาวิจัย											

ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในวางแผนการตลาดการท่องเทีย่ว/กลยทุธ์ทางด้านการตลาดการท่องเทีย่ว	เพิม่ความ

สามารถทางการแข่งขัน	น�ามาซึ่งความยั่งยืนของชุมชนสืบต่อไปในอนาคต	

	 2.	 ภาครัฐที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	สามารถใช้ผลงานวิจัย

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว	 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาค	หรือ								

ในระดับประเทศต่อไปในอนาคต	

	 3.	 ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวจิยัสามารถน�าไปใช้เป็นส่วนหนึง่ในการเรยีนการสอนทางด้านสาขาวชิาการ

ท่องเทีย่วเกีย่วกบักรณศีกึษาด้านการตลาดการท่องเทีย่วบนฐานชมุชนซึง่สามารถท�าให้นกัศกึษาเกดิความเข้าใจ

ได้ชัดเจนมากขึ้น
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 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
	 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	มีดังนี้	
	 1.	 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว	หมายถึง	การรับรู้ในภาพรวมที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิด	ประสบการณ์
ทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในเชิงบวกซึ่งก่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
จนเกิดการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว	ซึ่งการศึกษาประกอบด้วย	สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ	แหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดีที่เป็นเส้นทางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมขอม	 แหล่งเรียนรู้เร่ืองวิสาหกิจชุมชน	 แหล่งเรียนรู้และ
สัมผัสวิถีชีวิตของคนชนบท	 และภาพลักษณ์ความเป็นมิตรและอัธยาศัยไมตรีที่ดีของผู้คนในชุมชน	 (Echtner							
&	Ritchie,	2003)	
	 2.	 คณุภาพการบรกิาร	(Service	quality)	หมายถึง	การประเมนิคณุภาพการให้บรกิารของนกัท่องเทีย่ว	
ที่มีต่อชุมชนซึ่งเป็นผู้จัดการท่องเที่ยว	ประกอบไปด้วย	(Parasuraman,	et	al.,	1985)	
	 	 2.1	 ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร	(Tangibility)	หมายถงึ	สิง่อ�านวยความสะดวกด้านกายภาพ
ที่ชุมชนมีไว้เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	ประกอบด้วย	สถานที่พักอาศัย	 เครื่องมือเครื่องใช้	และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวขณะเดินทางมาท่องเที่ยว		
	 	 2.2	 ความเอาใจใส่ต่อนักท่องเที่ยว	(Empathy)	หมายถึง	การดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในชุมชน,	
ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในภาพรวม	 เช่น	 ความสะดวกในเข้าถึงข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	 ความสะดวกในการจองที่พักและการเข้าพัก,															
ความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว	เป็นต้น	
	 	 2.3	 การตอบสนองต่อนักท่องเท่ียว	 (Responsiveness)	 หมายถึง	 สมาชิกในชุมชนให้ความ												
ช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ,	 สมาชิกในชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว,												
มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ความรู้ขณะที่นักท่องเที่ยวก�าลังท่องเที่ยวในชุมชน	
	 	 2.4	 ความไว้วางใจได้	(Reliability)	หมายถึง	การให้บริการได้ตรงตามที่ได้ระบุไว้กับนักท่องเที่ยว	
ในเรือ่งต่าง	ๆ 	ได้แก่	ราคาค่าสนิค้าและบรกิาร,	ร้านขายของท่ีระลกึมสีนิค้าคณุภาพ,	ความรูส้กึของนกัท่องเทีย่ว
ในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน	เป็นต้น	
	 	 2.5	 การสร้างความมั่นใจได้	 (Assurance)	หมายถึง	 การสร้างความมั่นใจให้เกิดกับนักท่องเที่ยว		
ทีเ่ป็นผูร้บับรกิาร	เช่น	การสือ่สาร	ความรูเ้กีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่ว	และความสภุาพของเจ้าบ้านซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิาร	
	 3.	 คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	 (Perceive	 value)	 หมายถึง	 การประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับ										
กับค่าใช้จ่าย	 เวลา	 และความเหน่ือยล้าของนักท่องเที่ยวว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดต่อการท่องเที่ยว													
ในครั้งนั้น	(Tsiotsou	&	Goldsmith,	2012)	
	 4.	 ประสบการณ์การท่องเที่ยว	(Tourism	experience)	หมายถึง	ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
มาจากการเดินทางมาเยือน	ณ	แหล่งท่องเที่ยวนั้น	ๆ 	ซึ่งแบ่งออกเป็นประสบการณ์ในด้านต่าง	ๆ 	ที่ส�าคัญทั้งสิ้น	
4	ด้าน	ได้แก่	ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้	ประสบการณ์ด้านความงาม	สุนทรียภาพ	ประสบการณ์ด้านความ
บันเทิง	และประสบการณ์ด้านการหลีกหนีออกจากประสบการณ์เดิม	ๆ		(Pine	&	Gilmore,	1999)
	 5.	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	(Tourist	satisfaction)	หมายถึง	ความรู้สึกพอใจของนักท่องเที่ยว
ขณะที่ได้เดินทางมา	ณ	 แหล่งท่องเท่ียวเท่ียวน้ัน	 ๆ	 โดยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	
ได้แก่	 1)	 ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว	 2)	 ความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าถึง									
แหล่งท่องเที่ยว	3)	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	และ	4)	ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน	(Cooper,	et	al.,	

1993)	
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	 6.	 ความภักดีต่อแหล่งท่องเท่ียว	 (Destination	 loyalty)	 หมายถึง	 พฤติกรรมซึ่งแสดงถึงความต้ังใจ

ของนักท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในอนาคตภายหลังจากท่องเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออก														

เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	ประกอบด้วย	1)	ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ�้า	(Intention	to	revisit)	

หมายถึง	 แนวโน้มการกลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว	 การเที่ยวในลักษณะเดิมแต่เปล่ียนสถานท่ีท่องเที่ยว	 และ

การใช้เวลาให้นานขึ้น	 และ	 2)	 การแนะน�าต่อ	 (Word	 of	mouth)	 หมายถึง	 การแนะน�าบอกต่อในเชิงบวก											

แก่คนสนทิ	คนรูจ้กั	และการบอกเล่าเรือ่งราวด	ีๆ 	ของแหล่งท่องเทีย่วผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	(Zeithaml,	Bitner,	

&	Gremler,	2009)	

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 สมมติฐานการวิจัย 

	 1.	 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีผลกระทบเชิงบวก												

ต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	

	 2.	 คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมการบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	

	 3.	 คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	

	 4.	 คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	

	 5.	 คุณภาพการบริการด้านความไว้วางใจมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	

	 6.	 คุณภาพการบริการด้านความมั่นใจมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(Destination	image	of	community	

basted	tourism	the	lower	

northeastern)

ประสบการณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(Experience	of	community	basted	

tourism	the	lower	northeastern)

คุณค่าที่ได้รับจาก

การท่องเที่ยว

(Perceived	value)

ความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว

(Tourist	satisfaction)

ความภักดีต่อการท่องเที่ยว

(Destination	loyalty)

ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้า

(Intention	to	revisit)

การแนะน�าบอกต่อ

(Word	of	mouth)

คุณภาพการบริการการท่องเที่ยวบนฐาน

ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(Service	quality	of	community	basted	

tourism	the	lower	northeastern)

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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	 7.	 ประสบการณ์การท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	

	 8.	 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีผลกระทบเชิงบวก												

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	

	 9.	 คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมการบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	

	 10.	คุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	

	 11.	คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	

	 12.	คุณภาพการบริการด้านความไว้วางใจมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	

	 13.	คุณภาพการบริการด้านความมั่นใจมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	

	 14.	ประสบการณ์การท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	

	 15.	คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้า	

	 16.	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้า	

	 17.	คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อการแนะน�าบอกต่อ	

	 18.	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อการแนะน�าบอกต่อ	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 1.	 กลุม่ตวัอย่าง	คอื	นกัท่องเทีย่วในพืน้ทีว่จิยั	โดยก�าหนดขนาดตวัอย่างด้วยสูตรค�านวณ	กรณไีม่ทราบ

จ�านวนประชากรที่ชัดเจน	n	=																	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	(กัลยา	วานิชบัญชา,	2549)	ได้ขนาด

ตวัอย่าง	จ�านวน	400	คน	ใช้การสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ	โดยศกึษาในพืน้ที	่4	จงัหวดัได้แก่	1)	จงัหวดันครราชสมีา	

2)	จังหวัดชัยภูมิ	3)	จังหวัดบุรีรัมย์	และ	4)	จังหวัดสุรินทร์	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 ซึ่งประกอบไปด้วยค�าถามที่ส�าคัญจ�านวน	 7	 ส่วน														

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Likert’s	 scale)	 5	 ระดับ	 คือ	 เห็นด้วยมากที่สุด	 เห็นด้วยมาก												

ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	

	 3.	 การสร้างแบบสอบถาม	ด�าเนินการดังนี้	

	 	 3.1	 ก�าหนดประเด็นและขอบเขตของค�าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 และประโยชน์																

ของการวิจัยโดยการท�าโครงสร้างแบบสอบถาม	

	 	 3.2	 ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างของแบบสอบถาม	

	 	 3.3	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างข้ึนพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งมีความรู้

และประสบการณ์เฉพาะด้านจ�านวน	5	ท่าน	เพื่อเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง	ความครอบคลุมเนื้อหา	และ

ความถกูต้องในส�านวนภาษา	โดยพจิารณาตรวจสอบตามเทคนคิ	IOC	(Index	of	item	objective	congruence)	

	 	 3.4	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้ผ่านการแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน�าเสนออาจารย์															

ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและน�าไปทดลองใช้	 (Try-out)	 กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ						

กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษาจ�านวน	 30	 ชุดแล้วน�ามาตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่นโดยการค่าสัมประสิทธ์

แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	

P(1	-	P)Z2

e2
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	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ด�าเนินการดังนี้	

	 	 4.1	 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์									

การท่องเที่ยวกับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายในการศึกษา	

จ�านวนทั้งสิ้น	400	คน		

	 	 4.2	 ผู้วิจัยใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยน�าหนังสือขอความอนุเคราะห์

การเกบ็ข้อมลูการวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยันเรศวร	เสนอไปยงัผูน้�ากลุม่การท่องเทีย่วบนฐานชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยท่ีเป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล							

นักท่องเที่ยวชาวไทย	และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเอง	ร่วมกับการเก็บข้อมูลผ่านตัวแทน	เช่น	

ผูน้�า/ผูป้ระสานงานกลุม่การท่องเทีย่วบนรากฐานของชมุชนภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่างของประเทศไทย	

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	ด�าเนินการดังนี้	

	 	 5.1	 ท�าการตรวจสอบแบบสอบถามเพือ่ให้ได้แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์	และท�าการลงรหสัข้อมลู	

	 	 5.2	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	ประกอบด้วย	

	 	 	 5.2.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ใช้สถิติพรรณนาโดยหาค่าความถี่	(Frequency)	

และค่าร้อยละ	(Percentage)	

	 	 	 5.2.2	 วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่	2	ด้วยการหาค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	deviation)	การค�านวณค่าเฉลี่ยโดยการให้คะแนนค�าตอบ	

	 	 	 	5.2.3	การทดสอบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวบนฐาน

ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 โดยวิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงอนุมาน	 และน�าข้อมูลที่

รวบรวมวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ	 โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	 (Multiple	 regression	 analysis)	

ซึ่งเขียนเป็นสมการดังนี้	

ตารางที่ 1	ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)

  ตัวแปร Cronbach’s Alpha N of Items

1.		 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออก	 0.87	 5

	 เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	

2.		 คุณภาพบริการด้านรูปธรรมการบริการ	 0.79	 4

3.		 คุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่	 0.85	 4

4.		 คุณภาพบริการด้านการตอบสนอง	 0.88	 3

5.		 คุณภาพบริการด้านความไว้วางใจ	 0.83	 3

6.		 คุณภาพบริการด้านความมั่นใจ	 0.74	 3

7.		 ประสบการณ์การท่องเที่ยว	 	 0.80	 4

8.		 คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	 0.88	 3

9.		 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 0.88	 4

10.	ความภักดีต่อการท่องเที่ยวด้านความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้า	 0.81	 3

11.	ความภักดีต่อการท่องเที่ยวด้านการแนะน�าบอกต่อ	 0.83	 3
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	 	 	 	 สมการที่	 1	 	TV	=	β01	+	β1	DINEC	+	β2	TAN	+	β3	EMP	+	β4	RES	+														

β5	REL	+	β6	ASU	+	β7	TE	+	ε 
	 	 	 	 การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออก										

เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	 คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมการบริการ	 คุณภาพการบริการ																				

ด้านความเอาใจใส่	 คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง	 คุณภาพการบริการด้านความไว้วางใจ	 คุณภาพ									

การบรกิารด้านความมัน่ใจได้และประสบการณ์รวมทีน่กัท่องเทีย่วได้รบัจากการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอคณุค่าโดยรวม

ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวด้วยสมมติฐานที่	1-7	

	 	 	 	 สมการที่	2		TST	=	β02	+	β1	DINEC	+	β2	TAN	+	β3	EMP	+	β4	RES	+																

β5	REL	+	β6	ASU	+	β7	TE	+	ε 

	 	 	 	 การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออก							

เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	 คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมการบริการ	 คุณภาพการบริการ																			

ด้านความเอาใจใส่	 คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง	 คุณภาพการบริการด้านความไว้วางใจ	 คุณภาพ											

การบริการด้านความมั่นใจได้และประสบการณ์รวมที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวที่มีต่อความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวด้วยสมมติฐานที่	8-14	

	 	 	 	 สมการที่	3	REV	=	β03	+	β1	TV	+	β2	TST	+	ε 
	 	 	 	 สมการที่	4	WOM	=	β04	+	β1	TV	+	β2	TST	+	ε 
	 	 	 	 การทดสอบผลกระทบของคุณค่าโดยรวมที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยว										

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าโดยรวมที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยว	 ด้วยสมมติฐาน												

ที่	15-18	

ผลการวิจัย 
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของนักท่องเท่ียวต่อการ												

ท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	โดยผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้	

	 นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุระหว่าง	 25-34	 ปี	 โดยส่วนใหญ	่																	

มีสถานภาพโสด	 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน	

15,000-30,000	บาท	เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยประมาณ	

2-3	 ครั้ง	 ซึ่งเดินทางมากับคณะศึกษาดูงาน	 และมาเพื่อเที่ยวชมงานประเพณี	 และการแสดงศิลปวัฒนธรรม								

การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	 มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการท่องเที่ยวครั้งนี	้

(บาท/คน/วัน)	อยู่ระหว่าง	1,000-2,000	บาท	แสดงดังตารางที่	2	
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***	 นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

**	 นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

*	 นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.10

	 จากตารางที	่2	พบว่า	การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพือ่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ที่ใช้ในงานวิจัย	 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดอยู่ระหว่าง	 0.01-0.60	 ซึ่งมีค่า																	

ไม่เกิน	 0.80	 (Cooper	 &	 Schindler,	 2006)	 นอกจากน้ี	 ผู้วิจัยได้พิจารณาร่วมกับค่า	 Variance	 Inflation	

Factor	 (VIF)	 เพ่ือทดสอบ	Multicollinearity	 พบว่า	 ค่า	 VIF	 ตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง	 1.02-1.41	 ซึ่งค่า													

น้อยกว่า	10	ดังนั้น	ตัวแปรอิสระจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน	(Lee,	Lee,	&	Lee,	2000)	

ตารางที่ 2 	การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด

	 ตัวแปร	 DINEC	 TAN	 EMP	 RES	 REL	 ASU	 TE	 TV	 TST	 REV	 WOM

	 X	 3.37	 3.23	 3.30	 3.23	 3.10	 3.09	 3.16	 3.15	 3.28	 3.05	 3.35

	 S.D.	 0.57	 0.60	 0.74	 0.64	 0.62	 0.77	 0.65	 0.72	 0.54	 0.68	 0.66

	 DINEC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 TAN	 0.07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 EMP	 0.07	 0.37**	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 RES	 0.13**	 0.18**	 0.10*	 	 	 	 	 	 	 	

	 REL	 0.12**	 0.11*	 0.06	 0.17**	 	 	 	 	 	 	

	 ASU	 0.26	 0.07	 0.01	 0.04	 0.10	 	 	 	 	 	

	 TE	 0.01	 0.44	 0.42	 0.04	 0.00	 0.05	 	 	 	 	

	 TV	 0.05	 0.40**	 0.60**	 0.07	 0.16**	 0.12**	 0.42**	 	 	 	

	 TST	 0.06	 0.23**	 0.37**	 0.09	 0.07	 0.02	 0.34**	0.29**	 	 	

	 REV	 0.01	 0.19**	 0.33**	 0.09	 0.09	 0.09	 0.01	 0.31**	 0.21**	 0.35**	

	 WOM	 0.00	 0.17**	 0.27**	 0.10*	 0.04	 0.03	 0.25**	0.23**	 0.37**	 0.14**	
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	 จากตารางที่	3	พบว่า	ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	คุณภาพการบริการ

ด้านรปูธรรมการบรกิาร	การเอาใจใส่	การตอบสนอง	ความไว้วางใจ	ความมัน่ใจ	และประสบการณ์การท่องเทีย่ว

มีอิทธิพลต่อคุณค่าท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ส่วนคุณภาพการบริการ						

ด้านการเอาใจใส่และประสบการณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 นอกจากน้ีตัวแปรอิสระ	 7	 ตัวสามารถอธิบายความมีอิทธิพลต่อคุณค่าท่ีได้รับจาก																

การท่องเที่ยวได้	44%	ด้วยความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ	0.54

	 ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง,	 คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง	

ความไว้วางใจ	มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	0.05	ส่วนคณุภาพ

การบริการด้านการเอาใจใส่และประสบการณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว												

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 นอกจากนี้ตัวแปรอิสระ	 5	 ตัวสามารถอธิบายความมีอิทธิพลต่อความ	

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้	20.50%	ด้วยความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ	0.51	

ตารางที่ 3	การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 ตอนล่าง	คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมการบริการ	การเอาใจใส่	การตอบสนอง	ความไว้วางใจ	

	 	 ความมั่นใจ	และประสบการณ์การท่องเที่ยว	กับคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	ความพึงพอใจ

	 	 ของนักท่องเที่ยว

	ตัวแปร	 DINEC	 TAN	 EMP	 RES	 REL	 ASU	 TE	 Adjusted		Std.	Error	of		Maximum

	 อิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 the	Estimate	 VIF

	ตัวแปรตาม		0.079*	 0.12*	 0.49**	0.08*	 0.07*	 0.09*	 0.15**

	 TV	 (0.04)	 (0.05)	 (0.04)	 (0.04)	 (0.04)	 (0.03)	 (0.04)	
0.44	 0.541	 1.416

ตัวแปรตาม		0.092*	 0.033	 0.31**	0.12*	 0.13*	 0.02	 0.19**

	 TST	 (0.04)	 (0.04)	 (0.03)	 (0.03)	 (0.03)	 (0.03)	 (0.04)	
0.20	 0.519	 1.416

R2

ตารางที่ 4	การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวและความพึงพอใจ	

	 	 ของนักท่องเที่ยวกับความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้า

	 ตัวแปรอิสระ	 TV	 TST	 Adjusted			 Std.	Error	of	 Maximum

	 	 	 	 	 	the	Estimate	 VIF

	 ตัวแปรตาม	REV	 0.13*	 0.29**

	 	 (0.04)	 (0.05)	
0.12	 0.64	 1.08

	ตัวแปรตาม	WOM	 0.14*	 0.31**	

	 	 (0.04)	 (0.05)	
0.14	 0.61	 1.08

*		นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

**	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

R2

*		นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

**	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01
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	 จากตารางที	่4	พบว่า	คณุค่าทีไ่ด้รบัจากการท่องเทีย่วมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วซ�า้	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้า																											

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 นอกจากนี้ตัวแปรอิสระ	 2	 ตัวสามารถอธิบายความมีอิทธิพล																									

ต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้าได้	12.20%	ด้วยความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ	0.64	

	 คุณค่าที่ได้รับการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการแนะน�าบอกต่อ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05								

และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการแนะน�าบอกต่อ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	

นอกจากนี้ตัวแปรอิสระ	 2	 ตัวสามารถอธิบายความมีอิทธิพลต่อการแนะน�าบอกต่อได้	 14.00%	 ด้วยความ								

คลาดเคลื่อนของการกะประมาณ	0.61	

	 ดังนั้นจึงสรุปอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน													

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย	แสดงดังภาพที่	2	

ภาพที่ 2	 อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออก	

	 	 เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(Destination	image	of	community	

basted	tourism	the	lower	

northeastern)

ประสบการณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(Experience	of	community	basted	

tourism	the	lower	northeastern)

คุณค่าที่ได้รับจากกา

รท่องเที่ยว

(Perceived	value)

ความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว

(Tourist	satisfaction)

ความภักดีต่อการท่องเที่ยว

(Destination	loyalty)

ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�้า

(Intention	to	revisit)

การแนะน�าบอกต่อ

(Word	of	mouth)

คุณภาพการบริการการท่องเที่ยวบนฐาน

ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(Service	quality	of	community	basted	

tourism	the	lower	northeastern)

H2	(Acp),	H3	(Acp),	H4	(Acp),	H5	

(Acp),	H6	(Acp)

H14	(Acp)

Acp	=	ยอมรับสมมติฐาน

Nacp	=	ปฏิเสธสมมติฐาน

H17	(Acp)

H18	(Acp)

H8	(Acp)

H10	(Acp),	H11	(Acp),	H12	(Acp)

H7	(Acp)

H9	(Nacp),

H13	(Nacp),

H1	(Acp)

H15	(Acp)

H16	(Acp)
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อภิปรายผล 
	 1.	 ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วบนฐานชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างของประเทศไทยมอีทิธพิล

ต่อการรบัรูค้ณุค่าทีไ่ด้รบัจากการท่องเทีย่วและความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่ว	สอดคล้องกบัการศึกษาวจิยัของ	

Chen	and	Tsai	(2007)	พบว่า	เมื่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว	ภาพลักษณ์

จะมอีทิธิพลต่อการรบัรูค้ณุค่าทางการท่องเทีย่วมากขึน้	และสอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของ	Faullant,	Matzler,	

and	Fuller	(2008)	และ	Tung	(2010)	ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ดีจะส่งผลให้ความพึงพอใจ

ของนกัเทีย่วมมีากข้ึน	แสดงให้เหน็ว่าภาพลกัษณ์มส่ีวนส�าคญัต่อการรบัรูค้ณุค่าของนกัท่องเท่ียวและยงัสามารถ

ท�าให้ความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ได้อกีด้วย	ดงันัน้ภาพลกัษณ์จดุหมายปลายทางการท่องเทีย่วจงึเป็น

ตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว	นอกจากนี้ภาพลักษณ์ยังมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวและการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด	 สอดคล้องกับ	 Ozturk	 and	 Qu	 (2008)	 ที่กล่าวว่า												

ภาพลักษณ์มีอิทธิพลส�าคัญต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ	 (Decision	making)											

ไปจนถงึพฤตกิรรมหลงัการตัดสนิใจ	(Post	decision	making)	ได้แก่	การประเมนิคณุค่าทีไ่ด้รบั,	ความพงึพอใจ	

และพฤติกรรมในอนาคต	 เช่นการกลับมาเที่ยวซ�้า,	 การบอกต่อหรือการแนะน�าผู้อื่น	 ซ่ึงคือความภักดี																							

ต่อแหล่งท่องเที่ยว	ดังนั้นทัศนะของผู้ท�าวิจัย	ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						

ตอนล่างของประเทศไทย	 ซึ่งประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้	 1)	 สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติที่สวยงาม														

2)	 ความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่เป็นเส้นทางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมขอม	 3)	 ความเป็น

แหล่งเรยีนรูเ้รือ่งวสิหกจิชมุชน	4)	การเรียนรูแ้ละสมัผสัวถิชีวีติของคนชนบท	และ	5)	ความเป็นมติรและอธัยาศัย

ไมตรีที่ดีของผู้คนในชุมชน	 โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความเป็นมิตรและอัธยาศัยไมตรีท่ีดีของผู้คนในชุมชน						

เป็นภาพลกัษณ์ทีม่คีวามสอดคล้องกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ว่าชมุชนทีจ่ดัการการท่องเทีย่วควรใช้ภาพลกัษณ์

ประเภทนี้ในการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว	 นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว															

ทั้ง	5	ด้านสามารถท�าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าและท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ	อันจะน�าไปสู่การ

ท�าให้นักท่องเท่ียวเกิดความภักดีต ่อการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง																										

ของประเทศไทย	ได้ต่อไป	

	 2.	 คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมการบริการ,	 ด้านการเอาใจใส่,	 ด้านการตอบสนอง,	 ด้านความ												

ไว้วางใจ	 และด้านความมั่นใจมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	 สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	 Rasheed	 and	 Abadi	 (2014)	 ท่ีพบว่า	 มิติของคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้	

คณุค่า	ดงันัน้การพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพการบรกิารให้ได้มาตรฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิง่ทีส่มาชกิ

ในชุมชนต้องให้ความส�าคัญเนื่องจากคุณภาพการบริการที่ดีจะน�าไปสู่การรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวและ

สามารถท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความภักดีได้	

	 3.	 คุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่,	ด้านการตอบสนอง,	ด้านความไว้วางใจ	มีผลกระทบเชิงบวก

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	สอดคล้องกับ	Gounaris,	et	al.	(2003)	พบว่าคุณภาพบริการมีผลกระทบ

และความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกประเทศกรีซ	และจากการศึกษา

ของ	 Jay	 and	 Hsin	 (2007)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความ								

พึงพอใจของลูกค้าในโรงแรมต่าง	ๆ	ใน	Murtinos	ผลการศึกษาพบว่าการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า

มผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของโรงแรม	ซึง่การพฒันาปรบัปรงุคุณภาพบรกิารและความพงึพอใจของลูกค้าท�าให้
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ภาพลักษณ์ของโรงแรมเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า	 นอกจากนี้	 Munusamy,	 et	 al.	 (2010)	 พบว่ามี	 4	 ปัจจัย										

ของคณุภาพการบรกิาร	เช่น	ความมัน่ใจ	รปูธรรมการบรกิาร	ความเหน็อกเหน็ใจ	การตอบสนองมคีวามสมัพนัธ์

เชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า	 ขณะที่ความเชื่อถือได้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจของลูกค้า							

ในอตุสาหกรรมธนาคารในประเทศมาเลเซยี	ทางด้านอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว	Osman	and	Sentosa	(2013)	

ศกึษาคณุภาพการบรกิารทีม่ผีลกระทบต่อความพงึพอใจของลูกค้าในการท่องเทีย่วชนบทของประเทศมาเลเซีย	

พบว่า	คุณภาพการบริการมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า	ดังนั้นความสัมพันธ์

ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ากับคุณภาพการบริการในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ด้านการเอาใจใส่	(Hossain,	2012)	

คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง	 (Karunaratne	 &	 Jayawardena,	 2010)	 และคุณภาพการบริการ									

ด้านความไว้วางใจ	 (Markovic	 &	 Raspor,	 2010)	 จึงเป็นสิ่งที่สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการ							

ใช้บริการได้	 ดังนั้นทัศนะของผู้วิจัยเรื่องของคุณภาพการบริการ	 การท่องเที่ยวบนฐานชุมชนควรเน้นคุณภาพ

การบริการในด้านการเอาใจใส่,	ด้านการตอบสนอง	และด้านความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยว	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่	 เนื่องจากคุณภาพการบริการในด้านนี้มีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์

ด้านความเป็นมิตรและอัธยาศัยไมตรีที่ดีของผู้คนในชุมชน	 และตรงกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล

ในเรื่องของการดูแล	 ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเอาใจใส่เหมือนดังคนในครอบครัวสามารถน�ามาใช้เป็น

แนวทางในการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวได้	

	 4.	 ประสบการณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อคุณค่าท่ีได้รับจากการท่องเที่ยว	 สอดคล้องกับการศึกษา	

ของ	 Chung	 et	 al.	 (2016)	 ที่พบว่า	 การศึกษาที่ประสบการณ์การพักผ่อนมีผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู	้			

คุณค่าของนักท่องเที่ยว	 และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจ											

ของนักท่องเที่ยว	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Rajan	(2015)	ที่พบว่า	ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กัน	 ซ่ึงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีผลทางตรงต่อความพึงพอใจ								

ท่ีนักท่องเที่ยวได้รับ	 นอกจากน้ีการศึกษาวิจัยน้ียังสรุปและอภิปรายข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยนี้ว ่า																				

การมีประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งท่ีผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากนักท่องเท่ียวจะเกิดความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ดีที่นักท่องเท่ียวได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

จุดหมายนั้น	ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในมุมมองของนักท่องเที่ยวได้มองการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า	 ดังนั้นการใช้ประสบการณ์ในการสร้างความพึงพอใจ							

แก่นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างของประเทศไทย	ควรน�าเสนอประสบการณ์

ใน	4	ด้านคือ	1)	ด้านการเรียนรู้	2)	ด้านความงาม,	สุทรียภาพ	3)	ด้านความบันเทิง	และ	4)	ด้านการหลีกหนี

ออกจากประสบการณ์เดิม	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ในวัฒนธรรมประเพณี	 วิถีชีวิต											

ของชาวบ้าน	 โดยใช้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อท�าให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท�าจริง	 และกิจกรรม														

การมีส่วนร่วมยังช่วยสร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนกับนักท่องเที่ยวให้มีมากขึ้น	

	 5.	 คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�า้และการแนะน�า

บอกต่อ	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Mcdougall	and	Levesque	(2000)	ที่อธิบายว่า	คุณค่าที่นักท่องเที่ยว

รบัรูม้ผีลกระทบโดยตรงต่อความตัง้ใจในอนาคต	และการแนะน�าบอกต่อ	การรบัรูค้ณุค่ามบีทบาทส�าคญัในการ

เป็นตัวแปรคัน่กลางและมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดขีองลกูค้า	(Lemon,	et	al.,	2001)	

ในทัศนะของผู้ท�าวิจัยอธิบายว่าการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
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เป็นการท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าในสายตาของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยือนจึงท�าให้การเดินทางในอนาคต										

นักท่องเที่ยวจึงมีความตั้งใจที่จะเดินทางาเยือนแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งแต่อาจเดินท่องเที่ยวยังสถานที่อื่น	 ๆ											

ทีเ่ป็นการท่องเทีย่วบนฐานชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	นอกจากนีก้ารแนะน�าบอกต่อทางส่ือสังคมออนไลน์

เพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่มีค่านี้ให้กับผู้อื่นที่นักท่องเที่ยวรู้จัก	

	 6.	 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ�า้และการแนะน�า

บอกต่อ	 สอดคล้องกับการศึกษาอ่ืน	 ๆ	 ที่อธิบายเกี่ยวกับระดับของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น													

จะแสดงความตัง้ใจทีน่กัท่องเทีย่วจะกลบัมาเทีย่วซ�า้มากขึน้	(Alegre	&	Cladera,	2006)	ด้านการแนะน�าบอกต่อ	

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความพึงพอใจระดับสูงมีผลกระทบเชิงบวกทางตรงความตั้งใจแนะน�าบอกต่อ																				

ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาอื่น	ๆ	ที่อธิบายว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบอกต่อความตั้งใจที่จะแนะน�า

บอกต่อซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	 (Craggs	 &	 Schofield,	 2011)	 ความพึงพอใจมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกต่อการแนะน�าบอกต่อ	 (Mangold	&	Miller,	 1999)	 เมื่อการแนะน�าบอกต่อเป็นบวกมากขึ้น										

ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะให้ค�าแนะน�าในการซือ้	(Wirtz	&	Chew,	2002)	การแนะน�าบอกต่อคือส่ิงทีม่คีวามส�าคัญ

อย่างยิง่ในทางการตลาดการท่องเท่ียวเนือ่งจากนกัท่องเทีย่วเชือ่ถอืวธีิการนีเ้ป็นวธีิทีค่วามน่าชือ่ถอืมากทีส่ดุและ

นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมักเชื่อถือแหล่งข้อมูลประเภทนี้	 (Yoon	&	Uysal,	2005)	นอกจากนี้ความพึงพอใจ								

มอีทิธพิลทางตรงต่อการแนะน�าบอกต่อ	(Lee,	et	al.,	2007)	ลกูค้าทีม่คีวามพึงพอใจในประสบการณ์การบรกิาร

อาจจะมีแรงจูงใจในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกส่งเสริมการส่ือสารไปยังลูกค้าคนอื่น	 ๆ																							

มีประสบการณ์เดียวกันกับตนเอง	 ในทัศนะของผู้ท�าวิจัยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านต่าง	 ๆ	 ในระดับ									

ที่ใกล้เคียงกัน	ได้แก่	1)	สิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยว	2)	ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	3)	สิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่าง	 ๆ	 และ	 4)	 กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน	 แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน											

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงต้องปรับปรุงสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวให้เพิ่ม	

มากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวชุมชนควรวางแผนและน�าเสนอสิ่งดึงดูดใจที่เป็น															

อัตลักษณ์แท้จริง	ไม่ควรเลียนแบบวัฒนธรรมของชุมชนอื่น	ๆ	และการน�าเสนอสิ่งดึงดูดใจบางอย่างในรูปแบบ

กิจกรรมไม่ควรใช้เวลานานเกินไป	 ควรสังเกตความสนใจของนักท่องเที่ยวร่วมด้วย	 และความสะดวกในการ								

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	เช่น	รถโดยสาร	รถรับจ้างเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	หน่วยงานภาครัฐต้องท�าให้ช่องทาง

ทีน่กัท่องเทีย่วจะเดนิทางเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วเพือ่ความสะดวกมากขึน้	ยิง่นกัท่องเท่ียวมคีวามสะดวกมากเท่าใด	

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น	

	 7.	 คณุภาพการบรกิารด้านรปูธรรมการบรกิารไม่มีผลกระทบเชงิบวกต่อความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	Minh,	 et	 al.	 (2015)	 ซึ่งศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า	

กรณศึีกษาอตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศเวยีดนาม	จากการศกึษาพบว่าคณุภาพบรกิารด้านรปูธรรมการบรกิาร

ไม่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ผู้วิจัยให้เหตุผลว่าอาจเกิดจากโรงแรมในดานังหลาย	ๆ	แห่ง	

เพิ่งสร้างเสร็จใหม่	 สิ่งอ�านวยสะดวกและอุปกรณ์จึงค่อนข้างใหม่ท�าให้ลูกค้ามองไม่เห็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน

ในของโรงแรมต่าง	 ๆ	 ซึ่งการอธิบายผลการศึกษาส�าหรับการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่างของประเทศไทยส�าหรับคุณภาพการบริการในด้านนี้การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักร่วมกับเจ้าบ้าน

ในชุมชนนั้น	 นักท่องเท่ียวย่อมไม่ได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่เหมือนกับการเข้าพักในโรงแรม																	

เพราะเป็นการมาพักเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน	 เป็นวิถีชีวิตที่เป็นปรกติที่คนในชุมชนนั้น	 ๆ	 ดังนั้นปัจจัย								
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ในด้านนีไ้ม่มผีลกระทบเชงิบวกต่อความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว	และสมมตฐิานการวจิยัท่ี	13	คอื	ด้านความมัน่ใจ	

ไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Munusamy,																								

et	 al.	 (2010)	 ได้ศึกษาอุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศมาเลเซียจากการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการ

ด้านความมั่นใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกแต่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า													

นอกจากนีก้ารสนบัสนนุจากผูใ้ห้ข้อมลูทีอ่ธบิายว่า	การให้บรกิารไม่จ�าเป็นต้องถกูต้องครบถ้วน	เพราะการท่องเทีย่ว

บนฐานชุมชนเกิดขึ้น	 และบริหารจัดการโดยชาวบ้านซ่ึงเป็นคนในชุมชนและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ																			

เป็นเกษตรกรเป็นหลกั	การทีช่าวบ้านจะมาให้บรกิารถกูต้องและแม่นย�าเหมือนการให้บรกิารในโรงแรมดเูหมอืน

จะเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติและการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ก็อาจจะขาดเสน่ห์ที่น่าสนใจไปอย่างแน่นอน	 ดังนั้นมิติ

ของคุณภาพการบริการด้านความมั่นใจซึ่งได้แก่	 1)	สมาชิกชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ชัดเจน	2)	สมาชิก

ชุมชนสามารถให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว	 3)	 สมาชิกชุมชนปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ													

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาจากความเป็นวิถีของชาวบ้านซึ่งมีความเป็นธรรมชาติซึ่งชุมชนทุกแห่งในภาคตะวันออก										

เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยต่างมีสิ่งเหล่านี้เหมือน	 ๆ	 กัน	 ซึ่งย่อมไม่อาจจะท�าให้เกิดความพึงพอใจ										

แก่นักท่องเที่ยว	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

	 	 1.1	 ภาครัฐท่ีท�าหน้าท่ีดูแลการท่องเท่ียว	 หรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว	

ควรน�าข้อมลูเกีย่วกบัแนวทางการเสรมิสร้างความภกัดต่ีอการท่องเทีย่วบนฐานชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของประเทศไทยไปเป็นหนึง่ในแนวทางในการก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การก�าหนดกลยทุธ์

ด้านภาพลักษณ์	กลยุทธ์ด้านคุณภาพการบริการ	กลยุทธ์ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว	เพื่อน�า

ไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวซ่ึงท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความภักดี						

มากขึ้นในอนาคต	นอกจากนี้การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน	

	 	 1.2	 ภาครัฐควรผลักดันเพื่อให้ชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง	ๆ 	ได้มากขึ้น	

เช่น	 มหกรรมด้านการท่องเท่ียว	 การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐต่าง	 ๆ	 ใช้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิง									

การศึกษาดูงาน	 ตลอดจนการส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน																							

ให้นักท่องเที่ยวโดยทั่วรู้จักและเข้าใจมากขึ้น	

 2. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

	 	 2.1	 แนวทางการตลาดส�าหรับการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง										

ของประเทศไทยด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์	 ชุมชนหรือภาครัฐควรส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความเป็นมิตร									

และความมอีธัยาศยัไมตรขีองผูค้น	เนือ่งจากเป็นภาพลกัษณ์ทีส่ามารถสร้างความรูส้กึประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว	

นอกจากนี้การสร้างความรู้สึกได้มาเที่ยวเหมือนคนในครอบครัวเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของการท่องเที่ยวบนฐาน

ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ	์							

ความเป็นมิตรและความมีอัธยาศัยไมตรีของผู ้คนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ดังน้ันการดูและเอาใจใส	่																			

นักท่องเที่ยวเหมือนอย่างคนในครอบครัวจะเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพด้านบริการ	 ส่วนประสบการณ์	

การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมท่ีให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนจะช่วยสร้าง
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ประสบการณ์ที่แปลกให้แก่นักท่องเท่ียวได้	 ส่วนคุณค่าท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ	 ความคุ้มค่าด้านตัวเงิน																						

เมือ่เปรียบเทยีบกบับรกิารการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วได้รบัเป็นส่ิงทีน่กัท่องเทีย่วรบัรู	้ดงันัน้การตัง้ราคาทีเ่น้นราคา

ทีม่คีวามคุม้ค่าเป็นแนวทางทีส่ามารถน�าไปใช้ในการตัง้ราคาค่าบรกิารได้	โดยราคาต้องเหมาะสมกบัการบรกิาร	

ราคาค่าบริการต้องเป็นมาตรฐานเพื่อท�าให้เกิดความม่ันใจแก่นักท่องเที่ยว	 ส่วนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ชุมชน																	

ได้จัดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวสามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด	 ซึ่งการจัดกิจกรรมสามารถ								

น�ามาเพื่อใช่สร้างประสบการณ์ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นส�าคัญ	

	 	 2.2	 ความเข้าใจเรือ่งการศกึษาความต้องการของนกัท่องเทีย่วเป็นสิง่ท่ีผูป้ฏบัิตต้ิองให้ความส�าคญั	

เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีความต้องการท่องเที่ยวในชุมชนแต่ละแบบไม่เหมือนกัน	 และแต่ละชุมชน								

ก็มีความสามารถในการต้อนรับนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน	 ดังนั้นเราต้องวางแผนให้นักท่องเที่ยว

สามารถเที่ยวในชุมชนที่พวกเขาต้องการเพื่อให้สอดคล้องชุมชน	

	 	 2.3	 แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นส่ือที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว

ประเภทนี้มากที่สุดดังนั้นชุมชนควรใช้ส่ือประเภทน้ีในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารต่าง	 ตลอดจนการส่ือสาร														

การตลาด	 เช่น	 การเล่าความเป็นมา	 สินค้า	 บริการ	 ของดีของเด่นภายในชุมชน	 ภาพการมาเที่ยว																													

ของนักท่องเที่ยว	ราคาค่าบริการ	การจองที่พัก	ฯลฯ	หากชุมชนสามารถใช้สื่อประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ								

จะสามารถท�าให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักได้เพิ่มมากขึ้น	

 3. ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 3.1	 การศกึษาความสมัพนัธ์ทีส่่งผลต่อความภักดีของนกัท่องเทีย่วในครัง้ต่อไป	ควรพจิารณาตวัแปร

อื่น	 ๆ	 รวมในการศึกษาด้วย	 เช่น	 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเชิงลึก	 ทัศนคติของนักท่องเท่ียว	 ส่ิงดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยว	เป็นต้น		

	 	 3.2	 ควรน�าแนวคิดวิธีการวิจัยในครั้งน้ีไปศึกษาต่อในชุมชนอื่น	 ๆ	 ที่มีการจัดการการท่องเที่ยว								

บนฐานชุมชนในภาคอื่น	 ๆ	 ของประเทศไทย	 เช่น	 ชุมชนทางภาคเหนือ	 ชุมชนทางภาคใต้	 ชุมชนทางภาค													

ตะวันออก	เป็นต้น	ว่าผลการศึกษาที่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันในด้านใด	

	 	 3.3	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ม	 เช่น	 ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรก															

กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามากกว่า	 1	 ครั้งมีความแตกต่างกันอย่างไร	 เพื่อให้สามารถบอกปัจจัยที่ส่งผล													

ต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	
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