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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค เ พื่อ 1) วิเ คราะหปจจัยองคป ระกอบแหง ความพึง พอใจในการมา
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 2) เปรียบเทียบปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเยือนซ้ํา จั งหวัด
เชียงใหม ระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบงายโดยเก็บขอมูลจาก
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
ครอนบัด (Cronbatch) ไดเทากับ .876 โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติเชิงอนุมาณ ไดแก Factor Analysis, t-test, และการวิเคราะหความ
ถดถอยพหุคูณ
ผลของการวิจัยพบวา ปจจัยองคประกอบแหงความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม มี 4
ปจจัย ดังนี้ 1) ปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น 2) ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว 3) ปจจัย
ดานความปลอดภัยและการเดินทาง และ4) ปจจัยดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม ระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ พบวา สําหรับนัก ทองเที่ยวชาวไทยปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น มี
อิท ธิพลมากที่สุดตอการกลับ มาเยือนซ้ําจัง หวัดเชียงใหม สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ปจจัยดานความ
ปลอดภัยและการเดินทางมีอิทธิพลมากที่สุดตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การกลับมาเยือนซ้ํา, นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
Abstract
The objectives of this study were 1) To analyse the satisfaction factors in visiting
ChiangMai 2) To compare the satisfaction factors that affected in revisiting ChiagMai between
Thai and foreigner tourists. The sample of this research were 400 Thai and foreigner tourists
who visited ChiangMai by convenience selection by using questionnaire in both Thai and
English version. The questionnaire had a Cronbach’s alpha of 0.876. The data were analysed
by using descriptive statistic, percentage, mean, S.D. and by using statistic, factor analysis, ttest and multiple regression.
The research results found that there were 4 factors of the visiting ChiangMai as
follows, 1) Service and friendliness of local people 2) Tourist attraction 3) Security and
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conveniently of travelling 4) Lifestyle and culture. The results indicated that Thai tourists
were mostly satisfied with service and friendliness of local people. However, the foreigner
tourists were mostly satisfied with security and conveniently which were main reasons of
revisiting ChiangMai.
Keywords: Satisfaction, Revisiting, Thai and foreigner tourists.
บทนํา
ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จัดเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก
ประเทศไทยมีสัดสวนรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวประมาณ 20.6% สภาการเดินทางและทองเที่ยวโลก
(2559) จากการคาดการณขององคการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นดับเบิลยูทีโอ) คาดการณวาการ
เปลี่ยนแปลงดานการทองเที่ยว (Tourism Landscape) จะปรากฏขึ้นในป 2563 โดยจะมีนักทองเที่ยว
เดินทางทั่ว โลกมากกว า 1,600 ล านคน มุง มายัง ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟก 416 ล านคน แตจ ากสภาพการ
ทองเที่ยวที่ผานมา ประเทศไทยยังคงพบกับปญหาในหลายๆดาน ดั งที่มีการวิเคราะหจุดออนในยุทธศาสตร
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) มีประเด็นที่นาสนใจวา ประเทศไทยมีอุปสรรค
การทองเที่ยวอันเปนในเชิง โครงสรางหลายประการที่บั่นทอนการเติบโตของการตลาดการทองเที่ยวของ
ประเทศ ในดานการบริหารจัดการหลายประการ การจัดลําดับความสําคัญของแผนงานดานการทองเที่ยวยังไม
มีความชัดเจน ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน
จังหวัดเชียงใหมจัดเปนเมืองทองเที่ยวอันดับตนๆ ของประเทศไทย และไดรับคัดเลือกใหเปนเมืองที่
นาทองเที่ยวมากที่สุดอันดับที่ 2 ของโลก และอันดับที่ 1 ของเอเชียในปพ.ศ. 2559 จากนิตยสารทราเวลแอนด
เลชเชอร อีกทั้งการทองเที่ยวสรางรายไดใหกับจังหวัดเชียงใหมประมาณ 8 หมื่นลานบาทตอป แตถึงอยางไรก็
ตามการทองเที่ยวเชียงใหมยังคงเผชิญปญ หาอีกหลายปจจัยที่สงผลตอภาพลัก ษณทางลบ จากการสํารวจ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติของหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส พบวานักทองเที่ยวประสบกับปญหาการเอารัดเอา
เปรียบจากพอคาแมคามีการขายสินคาที่ราคาแพงเกินจริงแตไมมีคุณภาพ ปจจัยดานการเดินทางที่ไมสะดวก
ยากตอการเขาถึงแหลงทองเที่ยว รวมถึงปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (เชียงใหมนิวส,2560:
ออนไลน)
ดวยที่มาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยพบวายังขาดงานวิจัยที่ทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัย
ความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเยือนซ้ํา ระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ โดยงานวิจัยนี้
สามารถเปนแนวทางในการรักษาฐานกลุมนักทองเที่ยวเดิมและเพื่อนํามาปรับใชในดานการพัฒนารูปแบบการ
ทองเที่ยวในจังหวัด อีกทั้งยังเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจการบริการนําเที่ยว หนวยงานภาครัฐ และยัง มี
ประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในการนํามาปรับใช พัฒนากําหนดแผนใน
ระดับเชิงนโยบาย เพื่อการรองรับการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับเอเซียนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหปจจัยองคประกอบแหงความพึงพอใจการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิท ธิพลตอ การกลับมาเยือนซ้ําจัง หวัดเชียงใหม
ระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาดานปจจัยความพึงพอใจและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเยือนซ้ํา
โดยใชแนวคิดของ จิตตินันท เดชะคุปต (2540) ที่กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะทางอารมณหรือ
ความรูสึกทางบวกของบุคคลที่เปนผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่บุคคลไดรับจริงในระดับที่สอดคลอง
กับสิ่ง ที่บุคคลคาดหวังเอาไวในสถานการณบ ริการ ความพึง พอใจในการบริก ารมีความสําคัญตอผูใหและ
ผูรับบริการ และบงชี้ถึงความสําเร็จของงานบริการ ผนวกกับแนวคิดของ เมนารด ดับบริล เซลลี่ (2518) ที่ได
กลาวอธิบายถึงระบบความพึงพอใจวาเปนความรูสึก แบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึกในทางบวกและ
ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปน
ความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทํา
ให เ กิ ด ความสุ ข หรื อ ความรู สึ ก ทางบวกอื่ น ๆ ความรู สึ ก ทางลบ ความรู สึ ก ทางบวกและความรู สึ ก ที่ มี
ความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบความสัม พันธของความรูสึกทั้ง สามนี้ เรี ยกวา ระบบความพึง
พอใจ การวัดระดับความพึงพอใจตอการทองเที่ยวสามารถแบงตามองคประกอบตอความพึงพอใจไดหลายดาน
อาทิเชน ความพึงพอใจตอการบริการของเจาบานโดยสามารถแบงการวัดไดทั้งระดับกายภาพและดานจิตวิทยา
ดานกายภาพของเจาบาน คือ สถานที่หรือแหลงทองเที่ยว ความสวยงาม ความสะอาด ดานจิตวิทยา คือ ความ
พึง พอใจตอการบริก ารตางๆที่สงมอบใหแกนัก ทองเที่ยว โดยเนนการบริก ารที่มีการปฏิสัมพันธระหวางผู
ใหบริการกับตัวนักทองเที่ยวเอง การวัดระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสามารถสะทอนถึงคุณภาพการ
ทองเที่ยวของพื้นที่ไดดีเปนอยางยิ่ง
การกลับมาเที่ยวซ้ํา คือ สภาวะการรูคิดที่สะทอนใหเห็นถึงการวางแผนของนักทองเที่ยวที่จะกลับมา
เที่ยวซ้ํายังแหลงทองเที่ยวเดิมอีกภายในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดไว Woodside & King (2001) และ
cited in Hu (2003) การกลับมาเที่ยวซ้ํา หรือไมกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว อาจจะมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยอื่นรวมดวย จากการศึกษาของ Weaver & Lawton (2002) (อางถึงใน ศุภลักษณ อัครางกูร ,2548)
กลาววา การกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยวแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณการทองเที่ยวครั้ง
กอน พบพร โอทกานนท (2555) ไดกลาววา ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว เกิดจากพฤติกรรม
การทองเที่ยวสวนบุคคล ที่ถูกกระตุนจากปจจัยตางๆ ปจจัยที่อิทธพลคือ การไดรับการเอาใจใส รองลงมาคือ
ความรูสึกดานความปลอดภัย และ สิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว กิจกรรมของแหลงท องเที่ยว ตามลําดับ
ความสําคัญและประโยชนของการกลับมาเยือนซ้ําตอการทองเที่ยว การกลับมาเยือนซ้ํา หรือใชบริการซ้ํา เกิด
จากความตั้งใจของบุคคล โดยจะมีการบอกเลาถึงคุณประโยชน และประสบการณดีๆ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
หรือบริการที่ตนไดรับ ถายทอดเรื่องราวไปยังผูอื่น สงผลดีตอภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว และยังเปนผลใน
เชิงเศรษฐกิจสรางรายไดใหกับประเทศชาติและสรางรายไดทางออมยังทองถิ่นที่มีแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปน
ธุรกิจโดยตรง เชน การบริการนําเที่ยว ที่พักแรม รานอาหาร รานขายของที่ระลึก จนกระทั่งถึงเกิดการจางงาน
ภายในพื้นที่ และยัง สง ผลตอการเติบโตของสวนแบง ทางการตลาดทองเที่ยวอีก ดวย การกลับ มาเยือนซ้ํา
สามารถกระตุนใหผูมีสวนเกี่ยวของในการปรับปรุง พัฒนา บริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑของตนเอง
จากแนวคิดดังกลาว จึงนํามาเปนกรอบแนวคิดของขอบเขตเนื้อหาการวิจัย และเปนกรอบในการสราง
เครื่องมือการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรทีศ่ ึกษา คือ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม กลุม
ตัวอยางคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ความคาดเคลื่อน 0.05 ไดจํานวน 400 คน โดยแบงสัดสวน
ที่เทากัน คือ นักทองเที่ยวชาวไทย 200 คน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 200 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน คือ ปจจัยดานความพึงพอใจ
ตัวแปรตาม คือ การกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาทําการวิจัย 2 เดือน คือ ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งเปนการดําเนินการเก็บขอมูลใน
รูป แบบการสํ ารวจ (Survey research) โดยวิ ธีก ารสํ า รวจใชก ารเก็ บ รวบรวมข อมู ล จากแบบสอบถาม
(Questionnaire) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวยัง
จังหวัดเชียงใหม และมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป
2. ขั้นตอนการวิจัย
ทําการศึกษาบทความ เอกสาร และทบทวนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและการ
กลับมาเที่ยวซ้ํา เพื่อนํามาสรางเครื่องมือวิจัย เครื่องมือในงานวิจัยนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire ) โดยการ
สรางแบบสอบถาม 2 ชุด ซึ่งมีเนื้อหา คําถามเหมือนกันทั้ง 2 ชุด แตแบงแยกเปนชุดแบบสอบถามภาษาไทย
สําหรับ เก็บขอมูลนักท องเที่ ยวชาวไทย และชุดแบบสอบถามภาษาอัง กฤษสําหรับเก็บขอมู ลนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติโดยเนื้อหาคําถามแบงเปน 3 สวน มีรายละเอียดดังนี้ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปดาน
ประชากรศาสตร สวนที่ 2 ประเด็นความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม สวนที่ 3 แนวโนมการ
กลับมาเที่ยวซ้ํา แบบสอบถามในสวนที่ 2 และ 3 ใชมาตรวัด แบบไลเคิรท สเกล (Likert Scale) นําแบบสอบถามที่
ไดรับการเสนอแนะจากผูทรงคุณวิฒิไปปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก โดบทําการสุมตัวอยางจากนักทองเที่ยว ณ สถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดียหลวง สวนสัตว
เชียงใหม และถนนคนเดินทาแพ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อมู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statics) โดยการวิ เ คราะห ค า ร อ ยละ
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Statics) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard of Deviation)
คาเฉลี่ย (Mean) และสถิติอางอิง (Inferential Statics) ใชกับการทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจ
ปจจัยแหงความพึงพอใจ แนวโนมการกลับมาเที่ยวซ้ํา และปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการกลับมา
ทองเที่ยวซ้ํา ไดแก การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ (Multiple
Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ที่มาทองเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม จํานวน
400 คน แบงเปนนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 200 คน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 200 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง 20-30 ป รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป สวนใหญสถานภาพโสด
รองลงมามีสถานภาพสมรส และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือระดับปริญญาโท หรือสูงกวา มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเปนนักศึกษา มีรายไดระหวาง 10,000 – 60,000 บาท รองลงมามี
รายไดระหวาง 60,001 – 120,000 บาท
2. การวิเคราะหปจจัยองคประกอบแหงความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ทําการ
วิเคราะหโดยใชสถิติเปนตัวจัดกลุมความสําคัญของปจจัยองคประกอบแหงความพึงพอใจแสดงผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ไดองคประกอบ 4 ปจจัย โดยคา KaiserMeyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.806 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไวที่ 0.5 ผูวิจัยไดกําหนดชื่อปจจัยขึ้น
ตามองคประกอบที่มีอยู ไดแก 1) ปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น 2) ปจจัยดานแหลง
ทองเที่ยว 3) ปจจัยดานความปลอดภัยและการเดินทาง และ 4) ปจจัยดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยปจจัยที่
มีคา Eigenvalue สูงที่สุด ซึ่งหมายถึงปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือปจจัยดานการบริการและความเปน
มิตรของคนทองถิ่น (Eigenvalue 5.213) ประกอบดวย ก) การบริการของพนักงาน(โรงแรม รานอาหาร) ข) ที่
พักแรมมีมาตรฐาน ค) ความสะอาดไดมาตรฐานของรานอาหาร ง) อัธยาศัยและความเปนมิตรไมตรีของชาว
เชียงใหม จ) ราคาสินคาการบริการ (โรงแรม อาหาร ทัวร ชอปปง การเดินทางโดยรถสาธารณะ) และ ฉ) สิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการชอปปง ปจจัยแหงความพึง พอที่มีความสําคัญ ในอันดับ 2 คือปจ จัยดานแหลง ทองเที่ยว
(Eigenvalue 1.678) ประกอบดวย ก) สถานที่ทองเที่ยวทางศาสนสถาน/วัด ข) สถานที่ทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม โบราณสถาน ค) ความสะอาดและความสวยงามของแหลงทองเที่ยว และ ง) สถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ปจจัยแหงความพึงพอใจอันดับที่ 3 คือปจจัยดานความปลอดภัยและการเดินทาง (Eigenvalue
1.656) ประกอบด วย ก) ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางโดยรถสาธารณะ ข)ความเพี ยงพอตอการ
ใหบริการรถสาธารณะ และ ค) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ปจจัยแหง
ความพึงพอใจอันดับสุดทาย คือปจจัยดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Eigenvalue 1.421) ประกอบดวย ก) วิถี
การดํารงชีวิตของชาวเชียงใหม และ ข) เอกลักษณของศิลปวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณีทองถิ่น
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบปจ จัยแหงความพึงพอใจที่มี อิท ธิพลตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัด
เชียงใหม ระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
3.1 ผลการวิเ คราะหเ ปรียบเทียบปจจัยแหงความพึง พอใจที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเยือนซ้ํา
จังหวัดเชียงใหม ของนักทองเที่ยวชาวไทย การวิเคราะหจะใชการวิเคราะหการถดถอยโดยสามารถเขียนเปน
สมการได ดังนี้ ŷ = b0 + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 โดยที่ Y คือ การกลับมาเยือนซ้ํา X1 คือ ดาน
การบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น X2 คือ ดานแหลงทองเที่ยว X3 คือ ดานความปลอดภัยและการ
เดินทาง X4 คือ ดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลการวิเคราะหพบวา F = 7.823 Sig. = 0.000 เมื่อกําหนด
ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 พบวา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญ จากผลการวิเคราะหสามารถนํามาเขียนเปน
คาสมการที่แสดงคานี้ได ดังนี้
ŷ= 1.546 + .358 X1 - .032 X2 + .034 X3 - .250 X4
(2.738)** (0.260) (0.423) (2.104)
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* หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา t statistic
ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระสองตัวสามารถอธิบายไดอยางมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา
0.05 และมีตัวแปรอิสระสองตัวสามารถอธิบายไดวามีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคามากกวา 0.05
จากคา b1 = .358 ซึ่งมีคาเปนบวก อธิบายไดวา ปจจัยแหงความพึงพอใจในดานการบริการ
และความเปนมิตรของคนทองถิ่น เปนปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาเยือนซ้ํา
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมายความวาหากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอดานการบริการและความเปน
มิตรของคนทองถิ่น เพิ่มขึ้น จะสงผลตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม เพิ่มขึ้นตามไปดวย
จากคา b2 = - . 032 ซึ่งมีคาเปนลบ อธิบายไดวา ปจจัยแหงความพึงพอใจในดานแหลง
ทองเที่ยว เปนปจจัยแหงความพึงพอในที่อิทธิพลทางลบตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมายความ
วาหากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอดานแหลงทองเที่ยว ลดลง จะสงผลตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัด
เชียงใหม ลดลงตามไปดวย
จากคา b3 = . 034 ซึ่งมีคาเปนบวก อธิบายไดวา ปจจัยแหงความพึงพอใจในดานความ
ปลอดภัยและการเดินทาง เปนปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งหมายความวาหากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอดานความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่มขึ้น จะสงผลตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม เพิ่มขึ้นตามไปดวย
จากคา b4 = - . 250 ซึ่งมีคาเปนลบ อธิบายไดวา ปจจัยแหงความพึงพอใจในดานวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม เปนปจจัยความพึงพอในที่อิทธิพลทางลบตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมายความวา
หากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอปจจัยแหงความพึงพอใจใน ลดลง จะสงผลตอการกลับมาเยือนซ้ํา
จังหวัดเชียงใหม ลดลงตามไปดวย
เมื่อพิจารณาปจจัยดานความพึงพอใจ ทั้ง 4 ดาน พบวานักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
ตอปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น มากที่สุดคือ (Beta= 0.224) รองลงมาคือ ปจจัย
ดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Beta= 0.177) ปจจัยดานความปลอดภัยและการเดินทาง (Beta = 0.032) และ
ลําดับสุดทายปจจัยดานแหลงทองเที่ยว (Beta = 0.023) ตามลําดับ
3.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเยือนซ้ํา จังหวัด
เชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ การวิเคราะหจะใชการวิเคราะหการถดถอยโดยสามารถเขียนเปนสมการ
ไดดังนี้ ŷ = b0 + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 โดยที่ Y คือ การกลับมาเยือนซ้ํา X1 คือ ดานการบริการ
และความเปนมิตรของคนทองถิ่น X2 คือ ดานแหลงทองเที่ยว X3 คือ ดานความปลอดภัยและการเดินทาง X4
คือ ดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลการวิเคราะหพบวา F = 31.935 Sig. = 0.000 เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ
เทากับ 0.05 พบวา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญ จากผลการวิเคราะหสามารถนํามาเขียนเปนคาสมการที่
แสดงคานี้ได ดังนี้
ŷ= .595+ .321 X1 - .074 X2 + .589X3 - .056X4
(3.128)* (-0.955) (8.621)**(-0.927)
*หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา t statistic
ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระสองตัวสามารถอธิบายไดอยางมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา
0.05 และมีตัวแปรอิสระสองตัวสามารถอธิบายไดวามีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคามากกวา 0.05
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จากคา b1 = .321 ซึ่งมีคาเปนบวก อธิบายไดวา ปจจัยแหงความพึงพอใจในดานการบริการ
และความเปนมิตรของคนทองถิ่น เปนปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาเยือนซ้ํา
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมายความวาหากนักทองเที่ยวตางชาติมีความพึงพอใจตอดานการบริการและความเปน
มิตรของคนทองถิ่น เพิ่มขึ้น จะสงผลตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม เพิ่มขึ้นตามไปดวย
จากคา b2 = - .074 ซึ่งมีคาเปนลบ อธิบายไดวา ปจจัยแหงความพึงพอใจในดานแหลง
ทองเที่ยว เปนปจจัยแหงความพึงพอในที่อิทธิพลทางลบตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมายความ
วาหากนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอดานแหลงทองเที่ยว ลดลง จะสงผลตอการกลับมาเยือนซ้ํา
จังหวัดเชียงใหม ลดลงตามไปดวย
จากคา b3 = .589 ซึ่ง มีคาเปนบวก อธิบายไดวา ปจ จัยแหง ความพึงพอใจในดานความ
ปลอดภัยและการเดินทาง เปนปจจัยแหงความพึงพอใจที่มีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัด
เชียงใหม ซึ่ง หมายความวาหากนัก ทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึง พอใจตอดานความปลอดภัยและการ
เดินทาง เพิ่มขึ้น จะสงผลตอการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม เพิ่มขึ้นตามไปดวย
จากคา b4 = - .056 ซึ่งมีคาเปนลบ อธิบายไดวา ปจจัยแหงความพึงพอใจในดานวิถีชีวิตและ
วัฒ นธรรม เปน ปจ จั ยแหง ความพึ ง พอในที่อิ ท ธิ พ ลทางลบต อการกลับ มาเยื อ นซ้ํ าจั ง หวั ดเชีย งใหม ซึ่ ง
หมายความวาหากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ลดลง จะสงผลตอการ
กลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม ลดลงตามไปดวย
เมื่อพิจารณาปจจัยดานความพึงพอใจ ทั้ง 4 ดาน พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึง
พอใจตอปจจัยดานความปลอดภัยและการเดินทาง มีความสําคัญมากที่สุด (Beta= .549) รองลงมาคือ ปจจัย
ดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น (Beta= .213)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตารางสรุ ป ผลการเปรียบเที ยบคาสัม ประสิท ธิถ ดถอยมาตราฐาน ปจ จัยความพึง พอใจระหวา ง
นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
Standardized Coefficients
(Beta)
ปจจัยดานความพึงพอใจ
ชาวไทย
ชาวตางชาติ
ดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น
0.224
0.213
ดานแหลงทองเที่ยว
0.023
-0.061
ดานความปลอดภัยและการเดินทาง
0.032
0.549
ดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
0.177
-0.056
จากตารางสรุปผล ในการวิจัยครั้ง นี้ผูวิจัยใชส ถิติ Multiple Regression Analysis สรุป ผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิถดถอยมาตราฐาน ปจจัยความพึงพอใจระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา ปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่นมีอิทธิพลมากที่สุดตอ
นักทองเที่ยวชาวไทย รองลงมาคือ ปจจัยดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ปจจัยดาน
ความปลอดภัยและการเดินทางมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคน
ทองถิ่น
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ผลการวิจัย พบวาปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่น มีอิทธิพลตอการมาเยือนซ้ําของ
นักทองเที่ยวชาวไทย สวนปจจัยดานความปลอดภัยและการเดินทางเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ตอการ
กลั บ มาเยื อ นซ้ํ า ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ผลการวิ จั ย สอดคล อ งกั บ แคทรี ย า ป น ทะนะ (2557)
ทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตออุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ”
พบวานัก ทองเที่ ย วใหความพึง พอใจในปจ จั ยดานการบริก ารมากที่สุ ดเปนอัน ดับ หนึ่ง และผลการวิจั ย
สอดคลองกับ นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล (2554) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจกลับมาเที่ยว
ประเทศไทยซ้ําของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบลักษณะ และพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาเที่ยวประเทศไทยระหวางกลุมที่เดินทางมาเที่ยวเปน
ครั้งแรก และกลุมที่เดินทางมาเที่ยวซ้ํา กลุมที่มาเที่ยวซ้ําใหคะแนนในดานความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความ
สะดวก มากกวากลุมที่มาเที่ยวครั้งแรก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใชงาน
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการบริการและความเปนมิตรของคนทองถิ่นมีอิทธิพลมากทีส่ ดุ ตอ
การกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังนั้น ภาคธุรกิจการบริการควรตระหนักและให
สําคัญ โดยผูบริหารจําเปนตองอบรมพนักงานใหมี service mind หนวยงานภาครัฐควรเขาไปจัดการดูแล
การปลูก ฝงการเปนเจาบานที่ดีใหแกชุมชน การจัดอบรมใหความรูแกหัวหนาชุม ชน ถึงวิธีการปฏิบัติ การ
ตอนรับ นัก ทองเที่ยว เพื่อที่หัวหนาชุมชนจะเปนผูนําความรูที่ไดไปถายทอดใหแกคนในชุ มชน และจาก
ผลการวิจัยยังพบอีกวา ปจจัยดานความปลอดภัยและการเดินทาง มีอิทธิพลมากที่สุดตอการกลับมาเยือนซ้ํา
จังหวัดเชียงใหม ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดังนั้น ในสวนของแหลงทองเที่ยว ที่ยังพบวามีเจาหนาที่ตํารวจ
ไมเพียงพอ ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว อาจทําไดโดยการจัดโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว เพื่อใหมีกําลังทดแทนจํานวนเจาหนาที่ของรัฐที่ขาดแคลน มีปาย
บอกหมายเลขฉุกเฉินที่ชัดเจน ภาคเอกชนและภาครัฐควรใหความรวมมือในการพัฒนา หาแนวทางรวมกัน
เพื่อเปนการสรางภาพลักษที่ดีของจังหวัดเชียงใหมในสายตานักทองเที่ยว
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบโดยทําการเจาะจงสัญชาติ เพื่อที่จะไดผ ลการวิเคราะหในเชิงลึก
เฉพาะกลุม และทําการศึกษาชุมชนและธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ควบคูไปดวยเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและแกไขปญหาไปพรอมๆกัน สงผลใหเกิดความยั่งยืนทางการทองเที่ยว
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