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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อการ
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยผสาน
วิธี (Mixed Methodology) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 660 ตัวอย่าง ใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบโควต้า
ค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร  ซึ่งท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(structural Equation Modeling (SEM) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) จ านวน 14 
คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ ทัศนคต ิและความพึงพอใจที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง อยู่ในระดับค่อนข้างมากถึงอย่างมากในทุกปัจจัย นอกจากนั้น ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยส่งผ่านความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวมี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี ข้อค้นพบส าคัญ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควร
มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  รวมถึงส่งเสริมกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้วยการศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวชาวไทย  นอกจากนี้ต้อง

 



 ข 

ค านึงถึงความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมและความโดดเด่นด้านภาพลักษณ์ที่มีผลต่อระดับความพึง
พอใจ ดังนั้นการน าผลเสนอการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวจึงสามารถน าไปประยุกต์ต่อการก าหนดนโยบายเชิงการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ต่อไป โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอ
แม่เมาะ 4 ด้าน ได้แก่ 1) แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน  3) แนวทางเพ่ิมขีด
ความสามารถการรองรับของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก และ 4) แนวทางส่งเสริม
ตลาดเฉพาะกลุ่มและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
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The objectives of this study were 1) to examine the extent of Thai tourists’ 

perception toward tourism attributes, destination Image, attitude and destination 

satisfaction that have an effect on their  destination loyalty in Mae Moh, Lampang 

province; 2) to develop the causal relationship of determinant factors that have an 

effect on their destination loyalty based on their perceived tourism attributes, 

destination Image, attitude and destination satisfaction in Mae Moh, Lampang province, 

and 3) to study guidelines for promoting destination Image from Thai tourists’ 

perception toward their destination loyalty in Mae Moh, Lampang province.  The study 

was conducted with mixed methodology. It was quantitively conducted by the 

questionnaires through 660 respondents by using Quota sampling and considering the 

proportion of the population which was selected from the Convenience Sampling with 

confirmatory factor analysis (CFA) and the structural Equation Modeling (SEM) 
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techniques, together with in-depth interviews from 14 key informants The results of the 

research concluded that most Thai tourists are aware of  tourist attractions, its image, 

attitudes, and satisfaction which affect the loyalty of tourism in Mae Moh District, 

Lampang Province, are marked a “very high” level in all factors. Moreover, the result 

found that tourism attributes, attitude, destination satisfaction have positive influence 

on destination loyalty at statistically significant 0.05. On the other hand, destination 

image has no influence on destination loyalty. Key findings indicate that the 

stakeholders should focus on enhancing the capabilities of tourist attractions and 

adopt marketing promotion strategies by studying the attitudes influencing Thai 

tourists’ sentiments. Additionally, it is crucial to consider the suitability of the activities 

and image prominence that possibly influence satisfaction levels. The proposed results 

of the causal relationship of determinant factors that have an effect on Thai tourists’ 

destination loyalty can therefore be applied to the policymaking regarding tourism in 

the areas afterwards. In this study, the following policy suggestions for promoting at 

Mae Moh, Lampang province are hereby proposed based on 4 components; 1) to 

integrate tourism development and network collaboration; 2) to promote potential 

development and upgrade tourist attractions’ standardization; 3) to increase the 

carrying capacity of infrastructures and facilities, and 4) to provide guidelines for niche 

markets and promote tourist attractions. 
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ค าแนะน าทางด้านการวิจัย ข้อคิดเห็นและค าชี้แนะส าหรับแนวทางพิจารณาการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ 
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้วิจัยและความช่วยเหลือจากการประสานงานเอกสารภายใน
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อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
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 บทท่ี 1
 

บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

 ปัจจุบันความต้องการเดินทางท่องเที่ยวมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีอัตรา 
การขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ก าลังก้าวกระโดดและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดของโลกถึง 57,000 ล้านเหรียญ 
(World Tourism Organization, 2018) ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ทางด้านการท่องเที่ยวมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 13.31 ในปี 2557 
เป็นร้อยละ 18.13 ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2561 (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 
รวมถึงจุดหมายปลายทางของประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพ่ือเยี่ยมชมสูงสุดของโลก 
จากจ านวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.45% ต่อปี ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2562) นอกจากรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีผลต่อการจ้างงานและการลงทุนโดยรวมของประเทศ โดยอุตสาหกรรม
ที่มีการท่องเที่ยวและการบริการเป็นปัจจัยสนับสนุน เกิดการจ้างงานรวมกันกว่า 10 ล้านคน หรือมี
อัตราเติบโตเฉลี่ย 1.4% ต่อปี คิดเป็น 26% ของการจ้างงานโดยรวม (Economic Intelligence 
Center, 2559) ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตจนถึงมือนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เพิ่มศักยภาพแก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ระดับประเทศ  
 ถึงแม้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2561 จะมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการกระจายตัวของเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจที่สนับสนุนด้วยการท่องเที่ยว แต่แนวโน้ม
สถานการณ์ของปี พ.ศ. 2562 กับได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
บรรยากาศเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามทางการค้า ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย รวมถึงการ
แข่งขันดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังประเทศของตน (สภาพัฒน์, 2562) ส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะจ านวนนักท่องเที่ยวอาจมีการชะลอตัวและจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว
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ลดลง ดังนั้นการกระตุ้นด้วยนโยบายภาครัฐ จะส่งเสริมการประสานความร่วมมือของภาคีและ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชน ที่จะช่วยให้การเติบโตของการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดและมีศักยภาพพร้อมกับลดปัญหาอุปสรรคในภาคธุรกิจ 
อย่างเช่น การขยายตัวและการกระจายเม็ดเงินไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ของฝากที่ระลึก บริการด้านธุรกิจที่พัก และบริการทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
สร้างความเข็มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในภาคธุรกิจบริการลดความ
สูญเสียและความเสียหายจากความเสี่ยงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก   
 

 
 
ภาพที่ 1.1 จ านวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทย 
แหล่งที่มา: ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว (2561)  
 
 ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย จึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์และการตั้งเป้าหมาย  เพ่ือ
ขับเคลื่อนกรอบพัฒนาประเทศระยะยาว เพ่ือเป็นแนวทางรองรับนโยบายของประเทศและแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2559) จากสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในช่วงปี  พ.ศ. 2561  
มีการเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโตได้ดี ได้แก่ จีน รัสเซีย 
อินเดียและมาเลเซีย ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยนั้นมีการขยายตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งในช่วง
ครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 สามารถก่อรายได้รวม 519 พันล้านบาท จากอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่ง
ปีแรก ภาครัฐจึงมีการก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการ
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ท่องเที่ยวระดับโลก รวมถึงวางต าแหน่งการท่องเที่ยวไทยเป็น “Weekend Destination” เพ่ือ
กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล  ส าหรับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ ซึ่งจะสามารถช่วย
เพ่ิมความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2559)  
ซึ่งปัจจุบันนโยบายภาครัฐนอกจากสนับสนุนตลาดต่างประเทศแล้ว ตลาดภายในประเทศมีการ
ก าหนดทิศทางการส่งเสริมเช่นเดียวกัน จากร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แสดงให้เห็นถึงการเน้นย้ า
ความส าคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการในการผลักดันและกระจายรายได้ลงไปในระดับ
ท้องถิ่นด้วยความหลากหลายของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 จากนโยบายดังกล่าวในการผลักดันระบบเศรษฐกิจฐานราก ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณ
สนับสนุน 55 จังหวัดรอง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หรือ
พัฒนาการตลาดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวเมืองรองและบางพ้ืนที่เมือง
หลัก และนโยบายสินเชื่อเพ่ือยกระดับชุมชน (Local Economy Loan) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขอสินเชื่อเพ่ือการลงทุนและขยายกิจการสู่การท่องเที่ยวเมืองรอง  จากกลไก
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นความเข้มแข็งจากภายในท้องถิ่น (คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2559) และการเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับคน
ในท้องถิ่น เน้นการอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการถ่ายทอดเรื่องราว
จากประสบการณ์เดินทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่มี
เป้าหมายส าคัญในการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวชาวไทยกระจุกตัวในเมืองหลักและการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น  ดังภาพที่ 1.2 ชี้ให้เห็นถึงสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเมืองรองและเมืองหลักที่มีอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางส าหรับภาครัฐในการออกกนโยบายและมาตรต่างๆ จึงมุ่งเน้นนโยบายที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศทั้งระบบ 
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนนักท่องเที่ยวเมืองรองและเมืองหลัก 
แหล่งที่มา: ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว (2561) 
 
 กลยุทธ์การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะการกระจายตัวของ
นักท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เมืองรอง จึงมีแนวคิดมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์มาเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยกลไกการท่องเที่ยว เพ่ือขยายการท่องเที่ ยวของ
ไทยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาเมือง ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายผ่านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงการกระจายสินค้า บริการของชุมชน และการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) จากระบบกลไกของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
จะสามารถขยายการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี (สภาพัฒน์, 2562) จากการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเมืองหลักเชื่อมจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ ผ่านกระบวนการน าเสนอ
ประสบการณ์ สร้างมูลค่าด้วยการสื่อความหมาย และการประยุกต์ใช้กระแสด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณสมบัติพิเศษจากจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) ดังนั้นกลยุทธ์การ
ท่องเที่ยวเมืองรองจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นโอกาสในการสร้าง
ผลผลิตที่ดีจากการท่องเที่ยว 
 จากสถานการณ์แนวโน้มตลาดของการท่องเที่ยวไทย มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
38.1 ล้านคน และสามารถสร้างได้ถึง 2.01 ล้านล้านบาท ส าหรับตลาดภายในประเทศมีจ านวนผู้
เยี่ยมเยือน 167.6 ล้านคน/ต่อครั้ง และสร้างรายได้ 1.07 ล้านล้านบาท และอัตราการเติบโตของการ
เดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และก่อรายได้ให้ประเทศ
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กว่าร้อยละ 9 (ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว , 2561) โดยมีการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นการ
กระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐมี
วัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวระดับชุมชน จึงเป็นโอกาสในการ
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเมืองรองเริ่มเติบโตอย่างมีศักยภาพ 
โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคพ้ืนที่ภาคเหนือมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4 และมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
กว่า 16.7 ล้านคน/ครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินมาทั้งหมดจ านวน 14,242,685 คน 
และการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน สามารถสร้างรายได้รวมถึง 116,725.83 ล้านบาท  และในส่วน
ของจังหวัดล าปาง มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมา 1,280,605 คน และสามารถสร้างรายได้ 
4,032.47 ล้านบาท รองลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ดังภาพที่ 1.3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว, 
2562) 
 

 

ภาพที่ 1.3 จ านวนนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
แหล่งที่มา: ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว (2561) 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการของประเทศไทยที่มีศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภายใต้พลวัตโลกและโอกาส
ของความท้าทายในการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดถึงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยว ในการน าข้อมูลความต้องการ
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ของตลาดมาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ร่วมกับปรับใช้
แนวทางส่งเสริมการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระยะยาว การศึกษาภาพความเข้าใจ ความ
เชื่อ และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว จึงเปรียบเสมือนการค้นหาภาพลักษณ์
จากการรับรู้ที่มาจากตนเองหรือมีประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงทัศนคติที่เกิดจากรับรู้ของ
นักท่องเที่ยว ดังนั้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมจุดหมายปลายทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและการเติมช่องว่างของการพัฒนาภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้ มี
ความชัดเจน โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างภาพ (Image Building) แบรนด์ของเมืองและการตอกย้ า
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 การวิจัยครั้งนี้จึงน าไปสู่การศึกษาบริบทการรับรู้ภาพลักษณ์และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
จังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพต่อการพัฒนา ด้วยการปรับใช้การส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับความเหมาะสมกับศักยภาพในการ
ให้ผลผลิตกับพ้ืนที่และฤดูกาลท่องเที่ยวของท้องถิ่น ด้วยศักยภาพของฐานทรัพยากรชุมชนที่มี
คุณสมบัติเป็นจุดเด่นมีคุณค่าในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวเมือง
รองอ่ืนๆ เพื่อน ามาสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ดังนั้นผลลัพธ์ทางการศึกษาจึงน ามาสู่องค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลความต้องการและกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวร่วมกับการปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
สอดคล้องกับการจัดการกับบริบทพ้ืนที่ของการศึกษา 
 ในบริบทพ้ืนที่ของอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นอ าเภอที่มีศักยภาพทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคมที่เพียงพอต่อการพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว อย่างเช่น ด้านโครงสร้างธรณีวิทยาและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมีความโดดเด่นในการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ และทุนทางสังคมที่เกิดจาก
การหล่อหลอมทางวัฒนธรรม ของความหลากหลายของชนพ้ืนเมือง เช่น คนเมือง ไทใหญ่ ชาวเขา 
(ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, 2559) ซึ่งสามารถหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้และต่อยอดจาก
สิ่งเดิม ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางการผลักดันพ้ืนที่การท่องเที่ยวเมืองรอง 
จึงนับว่ากลไกส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
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ภาพที่ 1.4 แผนที่จังหวัดล าปาง 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลแม่เมาะ (2561) 
 
 ถึงแม้ว่าพื้นที่ของอ าเภอแม่เมาะจะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทางด้านทรัพยากรถ่านหินลิกไนต์
และแหล่งจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ อย่างเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง ซึ่งการเข้ามาของอุตสาหกรรมพลังงานนอกจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองแล้วยัง
เป็นสื่อกลางน าความเจริญมาสู่ท้องถิ่น เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก การศึกษา 
สาธารณสุข และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถส่งไปหล่อเลี้ยงจุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วย
อุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย แต่ในขณะเดียวกันการรับรู้ของประชาชนทั่วไปยังมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย จากการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ อย่างเช่น ปัญหามลพิษ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง 
ซึ่งส่งผลต่อการเกิดภาพลบและภาพเหมารวมของสภาพแวดล้อมในอ าเภอแม่เมาะ 
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ภาพที่ 1.5 ผลการประเมินคุณภาพอากาศแม่เมาะ พ.ย. 61 – ม.ค. 62 
แหล่งที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ (2562) 
หมายเหตุ :  TSP/day   : ฝุ่นละอองรวมในคาบ 24 ชั่วโมง 
  PM10  : ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในคาบ 24 ชั่วโมง 
  SO2/day  : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในคาบ 24 ชั่วโมง 
  *ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 โดยเฉพาะข่าวและบทความวิจัยต่างๆ มีการสะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบด้านมลภาวะ
และสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์มลพิษทางอากาศจากเหมืองถ่านหิน เมื่อปี 
2535 ซึ่งก่อผลกระทบต่อคน พืช และสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจากมลพิษเฉียบพลันกว่า 1,222 
ราย หรือแม้กระทั่งกลุ่มควันสีเทาเหนือปล่องโรงไฟฟ้าที่ถูกกล่าวว่าเป็นมลพิษทางอากาศนั้นเป็นเพียง
กลุ่มไอน้ าที่ลอยขึ้นไปจับกลุ่มเป็นเมฆขนาดใหญ่ รวมถึงปัญหาการปล่อยดิน การกระจายตัวของฝุ่น 
ระบบปล่อยน้ า และระบบการฟ้ืนฟูขุมเหมือง (MThai, 2562; การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2558; ข่าวสดออนไลน์, 2561; ไทยพับลิก้า, 2558; ไทยรัฐออนไลน์, 2560; บ าเพ็ญ ไชยรักษ์, 2560; 
สุปรางค์ ชัตตชินดา, 2558) ซึ่งทุกกิจกรรมได้ไปสอดรับกับความเป็นอยู่ของชุมชน ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จะมีการป้องกันและไม่มีการปล่อยก๊าซอันตรายสู่
สภาพแวดล้อมแล้ว ด้วยแนวทางจัดการกับอุปสรรคภายใต้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร โดยปรับปรุงเทคโนโลยีและระบบการจัดการและควบคุมการตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ เหมือง
แม่เมาะให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ดังรูปภาพ
ที่ 1.5 ผลการประเมินคุณภาพอากาศแม่เมาะ พ.ย. 61 – ม.ค. 62 (ปวีพล ชินวงศ์, วศิวัฒน์ วศิน
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สมบัติ, พิชญ์ดนู ภู่ทอง, ธนาภรณ์ เงินยวง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2559) ประกอบกับภายในพ้ืนที่จะมี
กลยุทธ์ในการปรับภูมิทัศน์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ด้วยเทศกาลการท่องเที่ยวแม่
เมาะและกิจกรรมนันทนาการแล้วในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่พร้อมกับการส่งเสริมจาก
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่
ยังให้ความส าคัญและมีแนวคิดการผลักดันให้อ าเภอแม่เมาะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอด
นิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดล าปาง 
 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง และพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดู
งานด้านเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากลิกไนต์ทั้งภายในและนอกประเทศ (สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า, 
2561) นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนอาชีพความเป็นอยู่ของชุมชน และการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรมขององค์กรโดยแบ่งพ้ืนที่จากการท าเหมืองส่วน
หนึ่งส าหรับกิจกรรมสันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน
ลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) บ้านชัยพฤกษ์ สวนเฉลิมพระเกียรติเหมืองแม่เมาะ พระพุทธรูปโบราณ 
3 องค์ และแผ่นดินหวิด เป็นต้น  กระบวนการดังกล่าวมุ่งเป้าไปในการศึกษาด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่เป็นหลักขาดความสอดคล้องจากการประสานมุมมองของนักท่องเที่ยว ซึ่งการ ศึกษา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ยังขาดการเปรียบเทียบทั้งสองด้านและทัศนคติของนักท่องเที่ยวได้
ถูกมองข้ามไป 
  ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ยังขาด
เหตุผลทางด้านวิชาการและไม่มีการวิจัยหรือการศึกษาใดที่สามารถยืนยันถึงการรับรู้ด้านภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะที่เกิดจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัย
จึงมีความต้องการศึกษาการด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์เชิงนามธรรมและ
รูปธรรมในรูปแบบของการท่องเที่ยวภายในบริบทอ าเภอแม่เมาะ จากความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุ
ให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน า
ผลนี้ไปเป็นจุดเริ่มต้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสื่อความหมายจากการ
สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวระหว่างเจ้าของพ้ืนที่ไปสู่การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง รวมถึง
เป็นแนวทางการส่งเสริมประสิทธิด้านภาพลักษณ์ในพ้ืนที่ให้มีขีดความสามารถท่ามกลางการแข่งขันที่
สูงขึ้นของการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
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1.2 ปัญหาการวิจัย 

 อ าเภอแม่เมาะหรือแอ่งแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่ส าคัญของประเทศ
ไทย ก าเนิดฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกด าบรรพ์หลากหลายชนิดเป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่แห่งนี้ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559 ) บ่งชี้ถึงความ
เก่าแก่ของพ้ืนที่จากแอ่งทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่สู่ยอดเขาในปัจจุบัน โครงสร้างทางธรณีวิทยาส่งผล
ให้พ้ืนที่แม่เมาะ อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านสังคมภายในพ้ืนที่มีชน
พ้ืนเมือง คนพ้ืนเมืองผสมพม่า และคนพ้ืนเมืองผสมเงี้ยว (ไทใหญ่) ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของ
วัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่น ซึ่งนับว่าเป็น
ศูนย์กลางของอ าเภอแม่เมาะ อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
เช่น วัดเมาะหลวง วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ประเพณีแห่ช้างผ้า และแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา เช่น 
ภูเขาไฟจ าป่าแดด แผ่นดินหวิด ถ้ าเทพสถิตย์ ถ้ าผากล้วย เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดศูนย์กลางรวมแหล่ง
ร้านอาหาร ของทีร่ะลึก และสถานที่พักแรม  
 ปัจจุบันการด าเนินกิจการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะก าเนิดมาแล้วกว่า 40 ปี โดยท าหน้าที่ผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานทั่วภาคเหนือ ซึ่งการคาดการณ์ที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย
ถ่านหินลิกไนต์จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกประมาณ 25 ปี  หลังจากนั้นภาพลักษณ์ของเหมืองแม่
เมาะจะต้องด าเนินการปรับพื้นที่เพ่ือฟ้ืนฟูไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ส าหรับแนวทางการฟ้ืนฟูเชิงพ้ืนที่
ในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและชุมชนเหมืองแม่เมาะ ประกอบไปด้วยการศึกษาแนว
ทางการฟ้ืนฟู 3 วิธีการ ได้แก่ 1)  การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
จากเดิมที่สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะฤดูกาล และให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 2) การปรับใช้จุดแข็งทางกายภาพเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ทดแทน อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และ 3) การพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าสูบกลับทดแทน
เพ่ือการผลิตก าลังไฟฟ้า (สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า, 2561) ส าหรับแนวทางการศึกษาไม่ใช่แค่การ
ตอบสนองเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว แต่ยังศึกษาไปถึงช่วงรอยต่อของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ก าลังจะ
ปลดประจ าการ ซึ่งต้องค านึงถึงชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะต่อการเปลี่ยนแปลงทางพลวัต รวมถึงการ
ส่งเสริมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนแม้จะไม่มีอุตสาหกรรมพลังงาน
ไฟฟ้าภายในพ้ืนที ่
 จากแนวทางลดปัญหาและเพ่ิมศักยภาพด้วยองค์ความรู้ ของระบบการท่องเที่ยวที่เป็น
เครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของอ าเภอแม่เมาะและการปรับใช้เพ่ือรองรับนโยบายของ
ประเทศทางด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง จึงน าไปสู่การประยุกต์ฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลาย
จากภูมิทัศน์เหมืองแม่เมาะและทุนทรัพยากรของชุมชนที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ด้วย
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การน ามาสร้างมูลค่าและการสร้างอัตลักษณ์ภายในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์ของเมือง ดังนั้นการก าหนดทิศทางและรูปแบบการส่งเสริมจึงมองผ่านการพัฒนา
ความเป็นไปได้ของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์เหมืองแม่เมาะ ปัจจุบัน
การท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะมีการเปิดพื้นที่บางส่วนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พ้ืนที่
เหมืองแม่เมาะ รอบบ่อเหมืองและโรงไฟฟ้า ส่งผลให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการ
สร้างโอกาสและบทบาทให้กับชุมชนก่อให้เกิดรายได้ อาชีพ และการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมกิจกรรมและการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานในแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 200,000 
คน จากการวิเคราะห์สถิติจ านวนผู้ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะสามารถน าเสนอได้ดังภาพที่ 1.6 
 

 

ภาพที่ 1.6 จ านวนสถิตินักท่องเที่ยวงานเทศกาลแม่เมาะ (ปี 2559 – 2560 ช่วงถวายอาลัย) 
แหล่งที่มา: สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า (2561) 
 
 จากสถานการณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแม่เมาะแสดงให้เห็นถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหล
เข้ามาอย่างต่อเนื่องและสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในพ้ืนที่จากระบบการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อห่วง
โซ่การผลิตจนถึงนักท่องเที่ยวตามกลไกความต้องการของตลาด แต่ในขณะเดียวกันการเติบโตของ
อัตรานักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย เปรียบเทียบกับช่วงนอกฤดูกาลและเทศกาล
การท่องเที่ยว ทั้งนี้เมื่อวัดกับคุณภาพและจ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การบริการที่มีจ านวนอุปทานมากกว่าอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาการรับรู้องค์ประกอบ
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ของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจ เพ่ือวางแผนการพัฒนาภาพลักษณ์ให้มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากการรับรู้ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่จะน าไปสู่การรักษาฐานทุนที่มี
ศักยภาพและการส่งเสริมเจตนาเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อความจงรักภักดี รวมถึงการ
ออกแบบภาพลักษณ์เมืองและการวางแผนเมืองด้วยการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการสร้างเอกลักษณ์
ในการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมาประกอบกับการตัดสินใจการบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกับการ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการจัดการพ้ืนที่ 
 จากเหตุข้างต้นที่กล่าวมาถึงแม้จะมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยวและการดึงดูด
นักท่องเที่ยวด้วยเทศกาลและกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่อัตราการเติบโตยังสามารถขยายได้แค่ในช่วง
ระยะเวลาสั้นของฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น ดังนั้นการน าปัจจัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
ภาพลักษณ์สถานที่มาปรับใช้ส าหรับการศึกษา จึงนับว่าเป็นกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ให้เกิดความชัดเจนของการพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวให้ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายและลดการพ่ึงพาจากภาครัฐ รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักและความส าคัญของภาวการณ์เปลี่ยนผ่านแห่งยุคสมัยของภาพเหมารวมของแหล่งจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ภายในอ าเภอแม่เมาะ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการรับรู้เชิงพ้ืนที่ไปสู่การ
ยกระดับทางการท่องเที่ยว เพ่ือความนันทนาการมากยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงตรวจสอบข้อมูลใน
ปัจจุบันที่สะท้อนภาพความเข้าใจ ความเชื่อของนักท่องเที่ยวที่มีต่อพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ โดย
ประเมินผลการศึกษาในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับพ้ืนที่
และฤดูกาล รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของ
จังหวัดต่อไป 
 

1.3 ช่องว่างการวิจัย 

 จากการค้นคว้าการวิจัยที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า การศึกษาใน
อดีตมีการวิจัยในประเด็นสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้การทบทวนวรรณกรรมจาก
การวิจัยที่เก่ียวข้องภายในพ้ืนที่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหัวข้อ ส าหรับปัญหาการวิจัยที่มีผู้ศึกษา
มากที่สุด จะเป็นการศึกษาสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมลภาวะทางอากาศภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่
เมาะ เนื่องจากพ้ืนที่ของอ าเภอแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตก าลังไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่ที่สุดใน
ภาคเหนือ ของประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งศึกษาผลกระทบและส่งเสริมความเป็นอยู่
ของชุมชนโดยในพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะเป็นหลัก (ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุ
พงศ์พัฒนะ, ชญานิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และ ชัชวาล บุตรทอง, 2560; ปิลันธนา แสงจันทร์, 2542; เสฏฐศิริ 
แสงสุวรรณ, 2550)  
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 รองลงมาได้แก่การวิจัยที่เกี่ยวกับด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความส าคัญของการส่งเสริม
ด้านสังคมชุมชน ก าเนิดจากฐานทุนทางสังคมของพ้ืนที่จากการร่วมกลุ่มและความหลากหลายของคน
พ้ืนเมือง ส่งผลให้เกิดลัทธิความเชื่อและการแสดงออกทางภูมิปัญญาอย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึงความ
ตระหนักต่อผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตจากการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่  (กนิษฐ์ 
กานต์ปันแก้ว, เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป, เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ และ กิตติกา ลิมปริวัฒนา , 2562; 
จินตนา แปบดิบ, 2556; ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์, 2557) ประเด็นการสื่อสารและกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548) 
 แต่ในด้านการศึกษามิติการท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ปรากฏการศึกษา
ค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาในมิติอุปทานทางการท่องเที่ยว มุ่งเน้นกระบวนการ
สร้างสรรค์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจากการประเมินศักยภาพของคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมภายในพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยว 
อย่างเช่น การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง  (คมกฤต วงค์นาง, เกศรา สุกเพชร, ศรีสุดา แช่ลี้ และ สุดารัตน์ วรางค์รัตน์
2556) การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดย ปวีณา 
งามประภาสม (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  โดย ปวีณา งามประภาสม 
(2560) และศึกษาแนวทางการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดล าปางอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการ
ก าหนดอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดล าปาง โดย ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ (2560) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
จากการวิจัยต่างๆ จะสังเกตได้ว่างานส่วนใหญ่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น แต่ในส่วนของการศึกษาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ยังขาดการศึกษาด้านอุปสงค์ (Demand) ทางการท่องเที่ยวของบริบทพ้ืนที่นี้และยังให้
ความส าคัญกับความต้องการและความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่
สามารถประเมินได้ว่าการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้กระท าไปในพ้ืนที่จะสอดรับกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่  
 จากปัญหาของการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง มีความ
ประสงค์มุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยท าการศึกษาสถานการณ์ 
บริบทการรับรู้ภาพลักษณ์ และความนิยมของนักท่องเที่ยวชายไทย เพ่ือเป็นแนวทางการปรับใช้ใน
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความ



 14 

คาดหวังของนักท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling) ดังนั้นภาพลักษณ์ของสถานที่จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อกลไกการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ ซึ่งจากการศึกษาการวิจัยของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลในเชิงบวกต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือการเดินทางกลับมาจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากยิ่งข้ึน 
 

1.4 ค าถามการวิจัย 

 1.4.1 ระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นอย่างไร  
 1.4.2 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจาก
มุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ที่พัฒนาขึ้นควรเป็นแบบใด 
 1.4.3 แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ควรมีลักษณะใด 
   

1.5 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.5.1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 1.5.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
จากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 1.5.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ผลต่อความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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1.6 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีการก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 
 
1.6.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาภายในบริบทการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ประกอบไป
ด้วย 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่เมาะ ต าบลสบป้าด ต าบลบ้านดง ต าบลนาสัก และต าบลจางเหนือ  
 

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง  
 

1.6.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (Destination 
Image) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  จากมุมมองการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Image Attributes) ภาพลักษณ์ (Destination Image) ทัศนคติ 
(Attitude) ความพึงพอใจ (Destination Satisfaction) และความจงรักภักดี (Destination Loyalty)  
 

1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เวลาการด าเนินงาน เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าการ
วิจัยครั้งนี้ อยู่ในระยะเวลาช่วงเดือนสิงหาคม 2561 – เดือนสิงหาคม 2562 
 

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาครั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วยด้านวิชาการ 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคเอกชน มีรายละเอียดดังนี้
 1.7.1 ด้านวิชาการและการศึกษา สามารถน าผลการศึกษานี้ไปเป็นองค์ความรู้ในการเรียนและ
การสอนและเติมเต็มช่องว่างทางด้านการส ารวจระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และสามารถน าผลเป็นฐานข้อมูลแก่
นักวิจัย เพื่อการต่อยอดการศึกษาไปสู่การวิจัยครั้งต่อไป  
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1.7.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่ สามารถน าการรายงานผลการวิจัยต่อชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการชุมชน / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการน า
ผลรายานการวิจัยไปปรับใช้ภายในพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับอุปสงค์ด้านการท่อง เที่ยวและการ
ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวให้สอดรับกับมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดี 

1.7.3 ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทราบถึง
ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความจงรักภักดีภายในพ้ืนที่ ดังนั้นผลการศึกษาการวิจัยจะสามารถน ามาปรับใช้ 
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ให้ประสบ
ความส าเร็จได ้ 
  

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.8.1 ภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) หมายถึง การสะท้อนภาพการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพทางสังคม 
วัฒนธรรมและบริบทของจุดหมายปลายทาง รวมถึงการมีแสดงออกทางความรู้สึกของนักท่องเที่ยวต่อ
สถานที ่ซึ่งจะผ่านภาพโดยรวมของจุดหมายปลายทางด้วยองค์ความรู้และความรู้สึกหรือทัศนคติจาก
การประเมินของนักท่องเที่ยว (Baloglu & McCleary, 1999; Echtner & Ritchie, 2003) 
 1.8.2 การรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Attributes) หมายถึง 
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวภายในจุดหมายปลายทางเป็นคุณสมบัติของแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้าง
ขึ้นมา เพ่ืออ านวยความสะดวกและมีความมีส าคัญต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้นการระบุองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวจึงมาจากการรวบรวมภาพโดยรวมส าหรับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก ทิวทัศน์ และคุณภาพร้านอาหาร เป็นต้น  (Ruiz, 
González, & Zamora, 2018) 
 1.8.3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว (Affective Image) หมายถึง การรับรู้ผ่านทางอารมณ์หรือ
ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่แสดงถึงคุณค่าของแต่ละบุคคลที่มีต่อจุดหมายปลายทางตามแรงจูงใจ
ของสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ซึ่งอธิบายความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว
โดยผ่านการวิเคราะห์วลีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมายปลายทาง เช่น ความพอใจ ความตื่นเต้น 
ความแปลกใหม่ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการประเมินทัศนคติหรือความรู้ที่ดีหรือไม่ดีต่อ
สถานทีไ่ด้เช่นกัน (Michael, James, & Michael, 2018) 
 1.8.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยว (Destination Satisfaction) หมายถึง เกิดจาก
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่และการประเมินความรู้สึกที่มีต่อคุณลักษณะ
ของสถานที่นั้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านจิตใจของบุคคลที่มีต่อการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจหรือสิ่งเร้าจน
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เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการถูกกระตุ้นหรือการกระท าในช่วงเวลานั้น โดยความพึงพอใจที่จะ
เกิดข้ึนจะมีความส าคัญกับความต้องการที่คาดหวังว่าจะได้รับจากจุดหมายปลายทาง (Jing (Bill) Xu, 
Tsz Ling (Elaine) Chan, & Pratt, 2018) 

1.8.5 ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination Loyalty) หมายถึง ความตั้งใจด้าน
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าทางสภาพแวดล้อมในเชิงบวก ส่งผลให้เกิดความ
พอใจและมีพฤติกรรมในด้านที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวอย่างความจงรักภักดีและการบอกต่อเรื่องราวดีๆ 
ของพ้ืนที่แก่บุคคลอื่น (Han, Al-Ansi, Olya, & Kim, 2019) 

1.8.6 พื้นที่อ าเภอแม่เมาะ (Mae Moh) หมายถึง พ้ืนที่ท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะ 
ประกอบด้วย 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านดง ต าบลนาสัก ต าบลจางเหนือ ต าบลแม่เมาะ และต าบลสบ
ป้าด รวมถึงเขตเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
แยกจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์, 2557) 

1.8.7 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และมีพฤติกรรมการเดินทางแบบลักษณะนักทัศนาจร 
(เดินทางไปกลับและไม่พักค้างแรม) รวมถึงประเภทนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีการค้างคืนภายในพ้ืนที่
อ าเภอแม่เมาะ 

 

1.9 สมมติฐานการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาสมมติฐานจากทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว (Image Attributes) ภาพลักษณ์ (Destination Image) ทัศนคติ (Attitude) และความพึง
พอใจ (Destination Satisfaction) ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี (Destination Loyalty) ดังนั้น
สมมติฐานการวิจัยส าหรับการศึกษาครั้งนี้จึงประกอบด้วย 6 ข้อ ได้แก่ 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 การรับรู้ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 การรับรู้ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดี 



 18 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดี 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6 การรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดี 
 

1.10 บทสรุป  

 จากบทที่ 1 ที่ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยใช้ค าถามการวิจัย ได้แก่ 1) ระดับการรับรู้องค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นอย่างไร 2) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ที่
พัฒนาขึ้นควรเป็นแบบใด และ 3) แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ควรมีลักษณะใด จึงท าให้เกิดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 3) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ส าหรับประโยชน์ในการวิจัยคาดว่าจะ
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ส าหรับพ้ืนที่ในการบริหารจัดการ หลังจากที่ผู้วิจัย
ได้เสนอข้อมูลดังข้างต้นแล้ว ล าดับต่อไปจะด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะช่วยอธิบายกรอบแนวคิดให้ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 



 
 

 บทท่ี 2
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การทบทวนวรรณกรรมเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญส าหรับการศึกษาการวิจัย เนื่องจาก
การวิจัยจ าเป็นจะต้องรวบรวมและสรุปองค์ความรู้จากวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง
การศึกษาตามกรอบแนวคิดของผู้วิจัย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการก าหนดขอบเขตและการด าเนินการวิจัย
ตามกลไกของระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมจะน าไปสู่การสมมติฐานการวิจัยและการ
ประเมินความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในการวิจัย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจาก
มุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลจากการด าเนินการวิจัยจะสามารถช่วย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยภายในพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอประเด็นจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ
การวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและบทสรุปในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 โครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นหัวข้อ หัวข้อย่อย 

2.1 สถานการณ์บริบทการรับรู้ภาพลักษณ์ 1) ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 
2) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย 
3) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
4) สถานการณ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยว 

1) ความหมายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
2) การประเมินภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

 3) องค์ประกอบภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
 4) ปัจจัยที่มผีลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
 5) การวิจัยที่เก่ียวข้อง 



 20 

ประเด็นหัวข้อ หัวข้อย่อย 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของนักท่องเที่ยว 1) ความหมายและความส าคัญของทัศนคติ 
 2) องค์ประกอบของทัศนคต ิ
 3) กระบวนการวัดทัศนคต ิ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1) ความหมายของความพึงพอใจ 
2) ความส าคัญของความพึงพอใจ 

 3) ลักษณะของความพึงพอใจ 
 4) การวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 1) ความหมายความภักดตี่อแหล่งท่องเที่ยว 

2) ความส าคัญความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
3) ลักษณะความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

 4) การวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 1) ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

2) กระบวนการตัดสินใจซื้อนักท่องเที่ยว 
 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
2.7 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอแม่เมาะ  1) ข้อมูลทั่วไปในบริบทพื้นท่ีอ าเภอแม่เมาะ  

2) ข้อมูลการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ  
 3) สถานการณ์ภายในอ าเภอแม่เมาะ 
2.8 บทสรุป  
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2.1 สถานการณ์บริบทการรับรู้ภาพลักษณ์ 

 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์
บริบทของการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับมหภาคไปจนถึงระดับจุลภาค ถึงจะสามารถก าหนดกรอบลักษณะ
ของการด าเนินการวิจัยที่ชัดเจน และการสรุปสถานการณ์จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมสถานการณ์และกล
ยุทธ์ รวมถึงความแม่นย าทางสถิติประชากรของกลุ่มเป้าหมายหลักและความส าคัญของการเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ส าหรับการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ได้ดังนี้ 
 
 2.1.1 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 
 ภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย พบว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2561 
มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ านวน 38,277,300 คน ดังภาพที่ 2.1 นักท่องเที่ยวมีอัตราการ
ขยายตัว +7.54% ประเทศที่มีการส่งออกนักท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ ประเทศจีนและอาเซียน 
รองลงมา มาเลเซีย อินเดีย ตามล าดับ ยกเว้นในภูมิภาคตะวันออกกลางจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
ความขัดแย้งในภูมิภาค รวมถึงโอเชียเนียจากปัญหาเศรษฐกิจและการแข่งขันจากประเทศญี่ปุ่น 
รวมถึงการลดเที่ยวบินของประเทศไทย ส่วนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอเมริกามีการชะลอตัวจากปัญหา
เศรษฐกิจภายในประเทศ และภูมิภาคเอเชียใต้ก าลังเผชิญปัญหาการชะลอตัวหลังจากฤดูกาล
ท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 
 

 

ภาพที่ 2.1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2558 – 2561 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 
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 สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2561P สามารถจ าแนกเป็นรายเดือน ได้ดังนี้ จาก
จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจ านวน 38,277,300 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง +7.54% กลุ่มตลาด
ส าคัญ ได้แก่ ประเทศจีน จ านวน 10.53 ล้านคน อัตราการเปลี่ยนแปลง +7.44% ประเทศมาเลเซีย 
จ านวน 4.09 ล้านคน อัตราการเปลี่ยนแปลง +17.26% ประเทศเกาหลี จ านวน 1.79 ล้านคน อัตรา
การเปลี่ยนแปลง +5.11% สหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 1.75 ล้านคน อัตราการ
เปลี่ยนแปลง +4.08% และประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1.65 ล้านคน อัตราการเปลี่ยนแปลง +7.23% มี
รายได้รวมตลอดปี 2561P จ านวน 2,007,503.89 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลง +9.63% 
ประเทศจีนมีค่าใช้จ่ายสูงสุด จ านวน 5.80 แสนล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลง +11.52% รองลง
เป็นประเทศรัสเซีย จ านวน 1.15 แสนล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลง +12.72% (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 
 

 

ภาพที่ 2.2 สถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มกราคม – ธันวาคม 2561P  
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 
 
 จากสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี 2561 มีหลากหลายปัจจัยในการส่งผลกระทบ 
อธิบายได้ดังนี้ ปัจจัยเชิงบวกเกิดจากการขยายมาตรการ Visa On Arrival : VOA เพ่ือขยายเวลา
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
ความเชื่อมั่นด้านเสถียรภาพทางการเมืองที่ส่ งผลต่อภาวะเศรษฐกิ จของประเทศมาเลเซีย 
ในการผลักดันนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศภายใต้การท างานของรัฐบาลมาเลเซีย 
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(กรุงเทพธุรกิจ, 2562) ส่วนปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบโดยตรง เช่น จากอุบัติเหตุเรือฟีนิกส์ล่ม ส่งผล
ต่อการหดตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานและความปลอดภัยต่อ
การท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของประเทศตรุกีในการกระตุ้นการท าตลาดการท่องเที่ยวและค่าเงินลีรา
ของตุรกีที่อ่อนค่า ซึ่งส่งผลต่อนักท่องเที่ยวยุโรปในการเลือกเดินทางไปประเทศตุรกีมากยิ่งขึ้น ถึงแม้
จะเกิดปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจโลก แต่การขยายตัวของนักท่องเที่ยวมาเลเซียและการฟ้ืนตัวของ
มาตรการลดค่าธรรมเนียม (Visa on Arrival :VOA) ท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวถึง 2,007,503 ล้านบาท  
 ดังนั้นแนวโน้มตลาดของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
คาดการณ์อาจจะเติบโตในระดับปานกลางเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวไทยค่อนข้างมากในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง อย่างเช่น การฟ้ืนตัว
จากผลกระทบเรือล่มของนักท่องเที่ยวจีนในปีที่ผ่านมา รวมถึงสภาพบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี
เท่าท่ีควรในหลายประเทศ และสงครามการค้าและการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อค่าเงินท าให้
กลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น ยุโรป ละติน และอเมริกา เลือกที่จะท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของตนหรือ
ภูมิภาคที่ใกล้เคียง แต่กลุ่มตลาดระยะใกล้ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากเที่ยวบินที่มีมากขึ้น รวมถึง
ปัจจัยภาย เช่น ราคาน้ ามันที่มีการผันผวน ทั้งนี้บรรยากาศการเมืองของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการท่องเที่ยวไทย  
   

 

ภาพที่ 2.3 สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย มกราคม – ธันวาคม 2561P 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 
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 ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายในปี 2561P มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 164.24 ล้านคน – ครั้ง อัตราการขยายตัว +3.61% และมี
รายได้จากการท่องเที่ยว 1 ,068.20 พันล้านบาท อัตราการขยายตัว +7.94% ดังภาพที่ 2.3 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561) จากสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย
สามารถสรุปข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวในเมืองหลักและการ
ท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 2.4 จ านวนนักท่องเที่ยวเมืองรองและเมืองหลัก มกราคม – ธันวาคม 2561P 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 
 

 ด้านการท่องเที่ยวในเมืองหลักและการท่องเที่ยวในเมืองรอง ภายในปี 2561 จ านวนผู้เยี่ยม
เยือนชาวไทยในเมืองท่องเที่ยวหลัก มีจ านวน 142.41 ล้านคน อัตราการเปลี่ยนแปลง +3.35% 
จังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุด (ภายในเดือนธันวาคม 2561) จ านวน 3 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ 
3,435,802 คน เชียงใหม่ 1,142,934 คน และเพชรบุรี 1,034,957 คน จังหวัดที่มีการขยายตัวมาก
ที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่ (+9.64%) กาญจนบุรี (+8.15%) สงขลา (+6.64%) ส่วนการท่องเที่ยวเมืองรอง 
มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน 83.67 ล้านคน อัตราการเปลี่ยนแปลง +4.90% จังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนมาก
ที่สุด (ภายในเดือนธันวาคม 2561) จ านวน 3 จังหวัดได้แก่ สุพรรณบุรี 494 ,357 คน เชียงราย 
394,374 คน และลพบุรี 379,374 คน จังหวัดในเมืองรองที่มีการขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ ราชบุรี  
(+21.80%) สมุทรสงคราม (+14.30%) และล าปาง (+12.56%) ดั งภาพที่ 2.4 (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)  
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ภาพที่ 2.5 จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองและเมืองหลัก มกราคม – ธันวาคม 2561P 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 
 

 จากสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยแสดงให้เห็นถึงการกระจาย
ตัวของนักท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เมืองรองมากยิ่งขึ้น ในปี 2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 90 ล้านคน 
จากปี 2559 ที่มีเพียง 79 ล้านคน และกระจายรายได้สู่เมืองรอง ในปี 2561P จ านวน 2.66 แสนล้าน
บาท จากการเติบโตของรายได้แบ่งกลุ่มเมืองรองที่มีศักยภาพ ได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 มี
รายได้โตน้อยกว่า 5% มีจ านวน 3 จังหวัด กลุ่มท่ี 2 มีรายได้โต 5 – 10% จ านวน 3 จังหวัด กลุ่มที่ 3 
รายได้โต 10 – 15% มีจ านวน 12 จังหวัด และกลุ่มที่ 4 มีรายได้โตมากกว่า 15% จ านวน 1 จังหวัด 
 

ตารางที่ 2.2 เมืองรองมีศักยภาพในการสร้างการเติบโตจากรายได้ทางการท่องเที่ยว 

กลุ่มเมืองรองมีศักยภาพ จังหวัดในเมืองรอง 

กลุ่มท่ี 1 มีรายได้โตน้อยกว่า 5% ร้อยเอ็ด พิจิตร และอ านาจเจริญ 
กลุ่มท่ี 2 มีรายได้โต 5 – 10% ตรัง นครศรีธรรมราช ลพบุรี  เชียงราย นครนายก ยะลา 

มุกดาหาร ตราด หนองคาย สกลนคร ระนอง อุดรธานี 
สระแก้ว นราธิวาสอุบลราชธานี น่าน ตาก ล าพูน ชัยภูมิ 
สุพรรณบุรี แพร่ พะเยา พิษณุโลก บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อ่างทอง 
นครสวรรค์  สิ งห์บุ รี  อุตรดิตถ์  แม่ ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ 
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กลุ่มเมืองรองมีศักยภาพ จังหวัดในเมืองรอง 

ศรี ษะ เ กษ  ชั ยนาท อุทั ย ธ านี  หนองบั ว ล าภู  สุ โ ขทั ย 
ก าแพงเพชร ยโสธร และมหาสารคาม 

กลุ่มท่ี 3 รายได้โต 10 – 15% สุรินทร์ ราชบุรี สตูล ล าปาง สมุทรสงคราม จันทบุรี พัทลุง 
ปัตตานี นครพนม เลย ปราจีนบุรี และชุมพร 

กลุ่มท่ี 4 มีรายได้โตมากกว่า 15% บุรีรัมย์ 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 
  
 จากสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตด้วย
รายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองรองและเมืองหลัก และอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยจากผลการส ารวจ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการตอบรับที่ดีกับโยบายส่งเสริมเที่ยวเมือง
รองและเที่ยวนอกฤดูกาลผนวกกับโครงข่ายคมนาคมที่จะเปิดให้บริการหลายเส้นทาง ซึ่งจะช่วยดึงดูด
ในการเดินทางภายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาคได้สะดวกและเข้าถึงเมืองรองได้ง่ายมากยิ่งคิด ดังนั้น
โอกาสและความท้าทายการพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเมืองรองให้ตอบสนองนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความแตกต่าง และสร้างจุดเด่นของพ้ืนที่ 
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวจากการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยว จึงเป็นกลไกส าคัญในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตามนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจ
ฐานรากของรัฐบาล และเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพ่ิมข้ึนในการกระจายความเสี่ยงจากตลาด
ระหว่างประเทศที่มีประเด็นของปัจจัยภายนอกที่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
 
 2.1.2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 นโยบายภาครัฐ ในการกระตุ้นนักท่องเที่ ยวชาวไทยให้ เดินทางออกมาท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวเมืองดังที่กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งควบคู่มากับ
มาตรการการลดหย่อนภาษีสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านบริการ เช่น ค่าน าเที่ยว ค่าที่พัก หรือการบริการ
อ่ืนๆ ภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเมืองรอง ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องตามสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศจากสถิติจ านวนผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 164.24 
ล้านคน – ครั้ง อัตราการขยายตัว +3.61% และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1 ,068.20 พันล้านบาท 
อัตราการขยายตัว +7.94%  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปรวบรวมพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยดังนี้ 
 



 27 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยและส างานสถิติแห่งชาติในการส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (แบรนด์
เมทริกซ์รีเสิร์ซ, 2561; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยการส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาว
ไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีลักษณะการเดินแบบพักค้างคืนเป็นหลัก อย่างน้อย 1 คืน 
รองลงมาไม่นิยมพักค้างคืน ดังภาพที่  2.6 ส่วนปัจจัยในการเป็นอุปสรรคส าหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวของชาวไทย ประกอบด้วย 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ไม่มีเวลาว่าง ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ ไม่ชอบ
การเดินทาง สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่มั่นใจในความปลอดภัย รวมถึงปัญหาทาง
การเมืองและขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
 

 

ภาพที่ 2.6 จ าแนกตามการเดินทางท่องเที่ยว ในรอบปี 2555 – 2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
 
 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในรอบปี ประมาณ 1 – 4 ครั้ง เป็นส่วนใหญ่ 
ด้านวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยเรียงตามล าดับดังนี้ เยี่ยมครอบครัว ญาติ 
เพ่ือน ท่องเที่ยวเพ่ือต้องการพักผ่อน ติดต่อธุรกิจหรือปฏิบัติราชการ ตั้งใจหรือแวะไปรับประทาน
อาหาร และเพ่ือซื้อสินค้า กิจกรรมที่ท าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเที่ยว ได้แก่  ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ (ขับรถเที่ยว ชมการแสดงต่าง ๆ ซื้อสินค้า) 
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา (ปฏิบัติธรรมหรือนมัสการศาสนสถาน) พักผ่อนในที่พัก/ไม่ท ากิจกรรม ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม (ชมพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และศึกษาวัฒนธรรม) และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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(ดูนก ท่องเที่ยวธรรมช าติและสัตว์ป่า ส่องสัตว์) โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 ลักษณะการจัดการเดินทางผู้ที่เดินทางส่วนใหญ่ท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวและญาติเป็น
หลัก มเีพียงส่วนน้อยที่จะเดินทางพร้อมกับคู่รัก และส่วนใหญ่เดินทางตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง แล้วไม่นิยมใช้บริการบริษัทน าเที่ยว รวมถึงใช้ช่วงเวลาในวันหยุดเดินทางเป็นส่วยใหญ่และช่วง
เทศกาลส าคัญ ด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว รองลงมาเป็นรถ
โดยสาร รถเช่าต่างๆ และรถไฟ เครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 
2,753 บาท ส่วนการรับรู้ด้านแคมเปญการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย รับรู้จากทางสื่อ
โทรทัศน์เป็นหลัก รองลงมาจากเว็บไซต์ ป้ายโฆษณา วิทยุ และแผ่นโปสเตอร์ ตามล าดับ  รวมถึง
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาเป็นความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว  
 ด้านความรู้สึกที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รองลงเป็นความสนุก ผ่อนคลาย และการหวงแหนทรัพยากรของประเทศต้องการอนุรักษ์และ
รักษาให้ยั่งยืน และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีการรีวิวประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวหลังจากเดินทาง
ท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการบอกเล่าประสบการณ์ และการหาข้อมูลใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่ถูกค้นหามากที่สุด ได้แก่ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว 
โดยส่วนใหญ่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้นหาข้อมูล (Social Media) ด้านภูมิภาคและจังหวัดที่
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย นครราชสีมา หนองคาย และอุดรธานี 
ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ
ตราด ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฏร์ธานี  
 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท เกาะหรือ
ทะเล ตามด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและดอกไม้พืชพันธุ์ รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท เขื่อน แม่น้ า และน้ าตก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงามของทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ความหลากหลาของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ความหลากหลายของกิจกรรม ความเป็นเอกลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นในพ้ืนที่ และ
ความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนตามล าดับ และพฤติกรรมการแนะน าและการบอกต่อเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแนะน า
และบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่บุคคลอื่น ประเด็นที่ท าการแนะน าและบอกต่อมาก
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ที่สุด ได้แก่ ด้านที่พัก แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางในการเดินทางไปจุดหมาย
ปลายทาง การเดินทางภายในแหล่งท่องเที่ยว และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  
 จากการส ารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชี้ให้เห็นแล้วว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย
มาตรการจากนโยบายภาครัฐส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวและอัตราการขยายตัวของจ านวน
นักท่องเที่ยว ซึ่งในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 การท่องเที่ยวเกิดรายได้รวมประมาณ 58,025 ล้าน
บาท และมีอัตราการเติบโต 7.2% โดยมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่
สูงขึ้นในทุกประเภท ดังนั้นการเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะ
สามารถช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการตอบสนองความต้องการ รวมถึง
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 2.1.3 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีหลากหลายมิติ ได้แก่ ภาพลักษณ์จากมิตรภาพของผู้คน จาก
ทัศนียภาพและความสวยงามของสภาพแวดล้อม ความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีแรงจูงหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ เช่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม (Tavitiyaman 
Pimtong & Qu Hailin, 2013) ส่วนภาพลักษณ์ที่ต้องรับการปรับปรุงอย่างเช่น ความหนาแน่นของ
การจราจร หรือความแออัดของเมืองและประชาการ สภาพบรรยากาศ มลพิษต่างๆ รวมถึงแหล่ง
อบายมุข การค้าประเวณี และสถานอาบอบนวด เป็นต้น ภาพลักษณ์เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการ
ตระหนักรู้และความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว (Mcdowall Siriporn 
& Choi Youngsoo, 2010)  
 ภาพลักษณ์ที่กล่าวมาในข้างต้นจึงมีความส าคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งถ้าหากประเทศมีแนวโน้มความไม่ปลอดภัย
ย่อมจะส่งผลต่อการรับรู้ถึงความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว การเข้าใจ
และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ปัญหาทางการเมือง 
หรือความไม่สงบภายในประเทศ ย่อมส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น ส าหรับภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กล่าวได้ 7 ปัจจัย 
ดังต่อไปนี้ (ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์, 2560; 
ยูเรก้าคอนซัลติ้ง, 2555) 
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 1) การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพ ของความหลากหลายทาง
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและการดึงดูดใจ เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคม เป็นต้น โดยภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการรับรู้นักท่องเที่ยว คือ หาดทรายชายทะเลและ
อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความหลากหลายและการ
เลือกท ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว 
 2) การรับรู้ถึงความโดดเด่นของภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ที่เป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทย เช่น ความเป็นมิตรไมตรี การให้ความช่วยเหลือและการต้อนรับของคนไทย ความ
ละเอียดอ่อน ความเอาใจใส่ และความอ่อนโยน รวมทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย รวมถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจ า ภาพสะท้อนเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการรับรู้
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
 3) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและด้านการแพทย์ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และความ
หลากหลายของด้านการแพทย์ เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์ล้านนา หรือแพทย์สมัยใหม่ รวมถึงการ
รับรู้ทางด้านคุณค่า ทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการบริการทางการแพทย์ที่มี
ประสิทธิภาพ มาตรฐานระดับโลกและความสามารถในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสูงและความ
คุ้มค่าของเงินเมื่อเปรียบเทียบจากประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น แหล่ง
ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมนันทนาการที่มีความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรม ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว
หลากหลายกลุ่ม 
 4) การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสุขภาพและความงาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งการ
ให้บริการสปาและความงามในหลายประเทศ รวมถึงด้านแพทย์ทางเลือกและชื่อเสียงในการบริการ 
รวมถึงลักษณะการบริการที่มีลักษณะเฉพาะ มีสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโลก 
 5) ความน่าเชื่อด้านความปลอดภัยและมาตรการเดินทางท่องเที่ ยวภายในประเทศ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในประเทศไทย จะรับรู้ถึงปัญหาของเสถียรภาพทางการเมืองและ
ความไม่สงบของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยว จากที่กล่าวข้างต้นภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่น
ความปลอดภัยในสายตานักท่องเที่ยวค่อนข้างไม่ดี ทั้งนี้ปัจจัยเหล่านี้เกิดมาจากความปลอดภัยส่วน
บุคคลและความปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจล รวมถึงด้านมลพิษและสภาพบรรยากาศ ดังนั้นจึงต้อง
มีการสร้างความเชื่อมั่นและปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น 
 6) ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านที่
พักแรม การขนส่งสาธารณะ การสื่อสารทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
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อย่างเช่น การเดินทาง ครอบคลุมถึงการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถสาธารณะ เรือ และรถไฟ รวมถึง
การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการปรับใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลมายิ่งขึ้น  
ในการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
 7) ภาพลักษณ์ในด้านคุณค่าจากประสบการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงความคุ้มค่าเงินในการใช้
จ่ายกับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว เนื่องจากการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางกลับมาประเทศไทยซ้ า แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการไม่กลับมาท่องเที่ยวซ้ า อย่างไรก็ตามประเทศไทยยัง
เป็นจุดหมายปลายทางท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความคุ้มค่าของเงินและสินค้าบริการมีราคาถูกและหลากหลาย 
 จากปัจจัยข้างต้นภาพลักษณ์ของสถานที่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว เพราะถ้าหากนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยว แต่ถ้าภาพลักษณ์ของประเทศมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในหรือนอกประเทศก็ตามย่อม
ส่งผลต่อการตระหนักรู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มี
ภาพลักษณ์ทั้งในเชิงบวกและภาพลักษณ์ในเชิงลบ ซึ่งสามารถกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน
ภาพรวมของประเทศ ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการตลาด เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เดินทาง
มาในพ้ืนที่และสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม จึงเป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้น
และจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง ล าดับต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึง
สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในบริบทการรับรู้ภาพลักษณ์ ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 สถานการณก์ารท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ปี 2531 - 2561 

ปี 
จ านวน

นักท่องเที่ยว 
+/- (%) เหตุการณส์ าคัญ แคมเปญ 

รายได้ 
(Mil.Baht) 

+/- (%) 

2531 39,318,600      
2532 39,975,249 +1.67  “เทีย่วไทยให้ครบ พบไทยให้ทั่ว” 

ปี 2532 - 2535 
  

2533 42,880,641 +7.27     
2534 39,400,068 -8.12 สงครามอ่าวเปอร์เซยี วิกฤตการน้ ามันโลก  

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และรัฐประหารยดึอ านาจรัฐบาล 
พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวณั 

   

2535 35,945,709 -8.77 วิกฤตการเมืองไทย “พฤษภาทมิฬ”    
2536 38,699,243 +7.66     
2537 42,646,456 +10.20 ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย    
2538 52,256,566 +22.53 รณรงค์ “ไทยเที่ยวไทย”  148,113  
2539 52,465,944 +0.40   157,323 +6.22 
2540 52,053,251 -0.79 วิกฤตเศรษฐกิจไทย “ต้มย ากุ้ง”  180,388 +14.66 
2541 51,684,035 -0.71 ประกาศ “ปีท่องเที่ยวไทย”  

ปี 2541 – 2542 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 
 187,898 +4.16 

2542 53,624,843 +3.76   203,179 +8.13 
2543 54,740,239 +2.08   210,516 +3.61 
2544 58,620,802 +7.09 วินาศกรรม 9/11 ในสหรัฐอเมริกา “เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” 223,732 +6.28 
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ปี 
จ านวน

นักท่องเที่ยว 
+/- (%) เหตุการณส์ าคัญ แคมเปญ 

รายได้ 
(Mil.Baht) 

+/- (%) 

2545 61,817,498 +5.45  “เที่ยวท่ัวไทย ไปได้ทุกเดือน” 235,337 +5.19 
2546 69,356,898 +12.20 วิกฤตโรคซาร์ระบาดในเอเชีย 

และการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแทน 
 289,987 +23.22 

2547 74,795,188 +7.84 เริ่มต้นปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ และวิกฤตภัยธรรมชาติสึนามิ  
พื้นที่ชายฝั่ทะเลอันดามัน การะบาดโรคไข้หวัดนก 

“มุมมองใหม่ เมืองไทย (Unseen 
Thailand)” 

317,225 +9.39 

2548 79,531,222 +6.33  “เที่ยวท่ีไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” 334,717 +5.51 
2549 81,490,200 +2.46 รัฐประหารยดึอ านาจรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร 

เหตุการณ์ระเบดิกรุงเทพฯ (บริเวณราชประสงค)์ 
และช่วงส่งท้ายปีเก่า 

“ปีแห่งการเฉลมิฉลองท่องเที่ยวท่ัวไทย” 
 

365,276 +9.13 

2550 83,234,780 +2.14 ชุมนุมประท้วงรัฐบาลนายสมัคร สนุทรเวช 
การก่อการร้ายระเบิดกลางเมืองหาดใหญ่ 
กลุ่มพันธมิตรฯ ปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 
ผลกระทบวิกฤตแฮมเบอรเ์กอร ์

“เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขใหชี้วิต” 
ปี 2550-2551 

380,417 +4.15 

2551 -    -  
2552 -    -  
2553 101,329,922  กลุ่ม นปก. และ นปช. เผาเซ็นทรลัเวิรล์ มาตรการลดหย่อน

ภาษีท่องเที่ยว ปี 2553 - 2554 
“เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” 
ปี 2552 - 2553 

402,574  

2554 109,360,514 +7.93 “มหาอุทกภัย” ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” 
ปี 2554 - 2556 

483,225 +20.03 
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ปี 
จ านวน

นักท่องเที่ยว 
+/- (%) เหตุการณส์ าคัญ แคมเปญ 

รายได้ 
(Mil.Baht) 

+/- (%) 

2555 116,896,062 +6.89   578,001 +19.61 
2556 132,215,204 +13.10 เริ่มต้นการชุมนุมขับไลร่ัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “หลงรักประเทศไทย”  

ปี 2556 - 2557 
660,715 +14.31 

2557 134,387,338 +1.64 รัฐประหารยดึอ านาจรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
มาตรการลดหย่อยภาษีท่องเที่ยว (กลางธันวาคม) 

 701,451 +6.17 

2558 139,014,895 +3.44 การยกเลิกกฎหมายอัยการศึก 1 เม.ษ 58 
ระเบิดแยกราชประสงค์สิงหาคม 2558 
กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้การรณรงค ์
“12 เมืองต้องห้าม … พลาด” 

“ปีท่องเที่ยววิถีไทย”  
ปี 2558 - 2560 

803,073 +14.49 

2559 146,267,572 +5.22 การลอบวางระเบิดภาคใต้และหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สวรรคต และ
มาตรการลดหย่อนภาษี 

“ปีท่องเที่ยววิถีไทย” 
ปี 2558 - 2559 

882,204 +9.85 

2560P   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ปี 
2560 - 2562 

989,613 +11.57 

2561P 164,240,000 +3.61 เหตุการณ์เรือฟีนิกซล์ม่กลางทะเล จังหวัดภูเก็ต 
มาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเมืองรอง 

“amazing ไทยเท”่ - - 

แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) 
หมายเหตุ หน่วย : คน - ครั้ง (ลดทอนการนับซ้ าจังหวัดที่แวะเที่ยวในแต่ละครั้ง)  
ปี 2551 - 2552 ไม่มีข้อมูล เนื่องจากอยู่ระหว่างถ่ายโอนภารกิจจัดเก็บข้อมูลสถิติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง ในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวภายใน
บริบทพื้นที่ดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การพิจารณาการรับรู้ระดับของภาพลักษณ์สถานที่ ดังนั้นจึงจะต้องน า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องมาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาในครั้งนี้ คือ ทฤษฎีด้าน
ภาพลักษณ์ (Destination Image) มีหลักส าคัญในการประเมินภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ด้วย
การมุ่งวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์และแนวโน้มของอิทธิพลของปัจจัยกลุ่มอ่ืนใน
การส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวตามกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ 
  
 2.2.1 ความหมายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
 ภาพลักษณ์สถานที่เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยมีผลต่อองค์รวม
ของความประทับใจที่มีต่อสถานที่ (Echtner & Ritchie, 2003) ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางจะมีอิทธิพลมาจากความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ (Pike & Kotsi, 2016) โดย
องค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นจากลักษณะความพึงพอใจส่วน
บุคคล ในการรับรู้ภาพลักษณ์และสะท้อนออกมาจากความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อจุดหมายปลายทาง 
(Seyhmus & Ken W, 1999) รวมถึงคุณลักษณะของภาพลักษณ์ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดดึงดูดใน
การเดินทางไปจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คือ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ เช่น 
ทิวทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวก บรรยากาศ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เป็นต้น (Chung & Chen, 2018)  
 ส่วนด้านความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อจุดหมายปลายทาง จะเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการประเมินภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งการศึกษาแยกออกจากการกัน 
ระหว่างภาพลักษณ์ที่ เกิดจากการรับรู้และภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึก หรือความรู้สึกของ
นักท่องเที่ยว (Hailin Qu A, Lisa Hyunjung Kim, & Holly Hyunjung Im, 2011; Hallmann, 
Zehrer, & Müller, 2015; Han et al., 2019; Silva Añaña, dos Anjos, & Lima Pereira, 2018) 
ดังนั้นภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจึงมาจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและการรับรู้จากค าบอก
เล่าของบุคคลอ่ืน (R. H. & R.E., 2012) ซึ่งมุมมองความรู้สึกของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกันตาม
สถานที่แต่ละแห่ง เพราะจุดหมายปลายทางของสถานที่จะมีความโดดเด่นและการแสดงออกที่เป็น
เอกลักษณ์ เช่น ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ (Symbol) รูปภาพ (Graphic) ตามตราสถานที่นั้นๆ 
(Echtner & Ritchie, 2003) 
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 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว คือ มุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่แห่ง
หนึ่ง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสหรือการรับรู้จากค าบอกเล่าของบุคคลอ่ืน โดยอาจส่งผลต่อ
ทัศนคติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น รวมถึงอาจมีแนวโน้มต่ออิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวหากสถานที่นั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีหรืออาจจะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นหากมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ดังนั้นภาพลักษณ์ของ
สถานที่จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญและมีอิทธิพลในการประเมินเพ่ือตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวอย่าง
มากส าหรับนักท่องเที่ยว  
 
 2.2.2 การประเมินภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
 การประเมินภาพลักษณ์ของสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวจะเกิดจากปัจจัยทางด้านการรับรู้ 
(Cognitive Image) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) และภาพลักษณ์
ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall/Global Image) ดังนั้นความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบของการ
รับรู้และความรู้สึกจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการวัดระดับของภาพลักษณ์สถานที่  (Stylidis, 
Belhassen, & Shani, 2017) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) 
 เป็นการรับรู้หรือการได้ยินจากช่องทางต่างๆ รวมถึงการมีประสบการณ์การท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การรับรู้ภาพลักษณ์ก่อให้เกิดความเชื่อ หรือความรู้ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ อย่างเช่น ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งความรู้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากข้อมูลต่างๆ จะเป็นปัจจัยในการจูงใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เกิดความอยากรู้และความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ยัง
ไม่เคยมีประสบการณ์หรือไปสัมผัสมาก่อน (Echtner & Ritchie, 2003) 
 2) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรักหรือความชอบ (Affective Image) 
 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกที่ถูกประเมินหลังจากนักท่องเที่ยว เมื่อได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างเช่น การได้ยินหรือการพบเห็น และส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติหรือ
แสดงออกทางความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อสถานที่แห่งนั้น (Farshchi Mahtab Akhavan & Fisher 
Norman, 2006)  ในส่วนนี้สามารถวัดระดับของการศึกษาความรู้สึกและการตอบสนองทางอารมณ์ได้ 4 
ระดับ สามารถจ าแนกได้ดังนี้  ไม่พึงพอใจ (Unpleasant) – เพลิดเพลิน (Pleasant), เฉื่อยชา (Sleepy) – 
ตื่นตาตื่นใจ (Arousing), เป็นทุกข์ (Distressing) – น่าพักผ่อน(Relaxing), ไม่สดชื่น (Gloomy) – ความ
ตื่นเต้น (Exciting) (Baloglu & McCleary, 1999)  ดังรูปภาพที่ 2.7 
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 ลักษณะของผลกระทบด้านความรู้สึก สามารถจ าแนกได้ตามกรอบแนวคิดรูปแบบวงกลม  
ซึ่งปรากฏในรูปภาพจากทิศทางแนวนอน (ทิศตะวันออก-ตะวันตก) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
และไม่พ่ึงพอใจ ส่วนทางด้านแนวตั้ง (ทิศเหนือ-ทิศใต้) เป็นผลกระทบด้านการตื่นตัวและความเฉื่อย
ชา ซึ่งตัวแปรที่เหลือนอกจากนี้จะไม่ได้ก าหนดทิศทางของผลกระทบ แต่ช่วยก าหนดขอบเขตด้าน
แนวทางของความรู้สึกภายในพ้ืนที่ (Russell, 1980) ดังนั้นองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกหรือ
ทัศนคติจึงเป็นปัจจัยส าคัญในอีกมิติของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจและการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ได้เช่นเดียวกัน 
 
 3) ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall/Global Image) 
 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้สถานที่ต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับ
การประเมินความรู้สึกต่อคุณลักษณ์ต่างๆ ของสถานที่นั้น (Affective Image) ส่งผลต่อองค์ประกอบ
รวมหรือภาพสะท้อนจากความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนั้น 

การต่ืนตัว 
(Arousal) 

 

 ความเฉยชา 
(Sleepiness) 

 

ซึมเศร้า 
(Misery) 

เพลิดเพลิน 
(Pleasure) 

ความทุกข ์
(Distress) 

หดหู ่
(Depression) 

ความตื่นเต้น 
(Excitement) 

อิ่มเอม 
(Contentment) 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

ภาพที่ 2.7 แนวคิดการแปลผลรูปแบบวงกลม 
แหล่งที่มา: Russell (1980) 
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 ทั้งนี้กระบวนการเกิดและการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้ 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
ข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด (Organic Image) เช่น การได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการ
ท่องเที่ยว หรือการแนะน าจากญาติพ่ีน้อง คนรู้จัก เพ่ือน รวมถึงข่าวจากการบอกต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ส่วนปัจจัยด้านที่สองเกิดจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมทางการตลาดขององค์กร 
หน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และน าไปเผยแพร่ต่อพ้ืนที่สาธารณะ เช่น สื่อโทรทัศน์ 
วิทยุ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ เป็นต้น รวมถึงการได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากตัวแทนของ
บริษัทน าเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากข้อมูลของการส่งเสริมการตลาด ( Induced 
Image) (Baloglu & McCleary, 1999) โดยกระบวนการสร้างภาพลักษณ์เริ่มจากการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาใน
ข้างต้น ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จะสร้างความตระหนักรู้ กลายเป็นแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งจะแสดงให้เห็นในล าดับขั้นตอนของภาพลักษณ์สถานที่แสดงให้เห็นถึงว่านักท่องเที่ยวที่
เคยเดินทางท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์สถานที่  โดย
จะแตกต่างกันตามช่องทางการรับรู้และสิ่งกระตุ้นในช่วงขณะนั้น ดังภาพ 2.9 

 ภาพรวมของภาพลักษณ์
(Overall Image) 

 
ภาพลักษณ์จาก

ความชอบหรือความรัก
(Affective Image) 

 

 ภาพลักษณ์จากการรับรู้
(Cognitive Image) 

 

ภาพที่ 2.8 องค์ประกอบภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม 
แหล่งที่มา: Júlio da Costa Mendes & Patrícia Oom do Valle (2013) 
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1. ภาพลักษณ์ที่เกดิจากประสบการณ์ของตน 

2.. การศึกษาและค้นคว้าข้อมูล เช่น โบรชัวร์ นิตยสาร เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว  

3. การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวนอกเหนือจาก
ประสบการณ์ และการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจแล้ว ยังรวบถึงข้อจ ากัดทางด้าน เงิน เวลา เป็นต้น 

4. การเดินทางท่องเที่ยวไปในจุดหมายปลายทางอาจจะเป็น
เงื่อนไขในการก าหนดภาพลักษณ์ เช่น การเข้าถึง ภูมิทัศน์ 

5. การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับจุดหมายปลายทาง ด้วย
ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม สถานที่พักแรม 
หรือการบริการอื่นๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ 

6. ความจงรักภักดีช่วยให้สะท้อนภาพลักษณ์ต่อการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่
คนรอบข้าง 

7. กระบวนการสดท้ายของการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ได้จากการ
ส่งเสริมการตลาดและประสบการณ์ท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะคง
เดิมหรือแตกต่างไปจากภาพลักษณ์ต้นฉบับที่ได้รับรู้ 

ภาพลักษณ์ที่ไม่ได้เสริมแต่ง 
(Organic Image) 

ภาพลักษณ์ที่เกดิจากการตลาด 
(Induced Image) 

ภาพลักษณ์ที่เกดิจากการดัดแปลง 
(Modified-Induced Image) 

ภาพที่ 2.9 ทฤษฎีล าดับขั้นของภาพลักษณ์สถานที่ 
แหล่งที่มา: Gunn, 1972, as cited in Jenkins (1999) 
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 ส าหรับการวัดภาพลักษณ์สถานที่ ส่วนใหญ่ศึกษาในบริบทภาพลักษณ์โดยรวม ด้วยการวัด
ภาพลักษณ์สถานที่แบบมีโครงสร้างโดยการมุ่งเน้นองค์ประกอบของจุดหมายปลายทาง และใช้เทคนิค
การวัดด้วยมาตรวัด (Likert) หรือมาตราซีแมนติคดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic Differential Scale) 
จะให้ผู้ตอบระบุคะแนนตามลักษณะที่ก าหนดไว้ด้วยการใช้มาตราวัดคะแนนมาตรฐาน ในที่นี้จะใช้
การวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือลดปัจจัยหรือตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจากการรวบรวมปัจจัยในการศึกษา 
คุณลักษณะเบื้องต้นนี้อาจจะไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากคุณสมบัติบางส่วนอาจไม่มีความส าคัญหรือไม่
ชัดเจนส าหรับภาพลักษณ์สถานที่แห่งนั้น เนื่องจากการลดปัจจัยอาจจะท าให้ปัจจัยถูกตัดหรือไม่ได้รับ
การวัด ทั้งนี้สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในตารางที่ 2.4 (Jenkins, 1999)  

 
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบวิธีการวัดภาพลักษณ์สถานที่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

 การวัดแบบมีโครงสร้าง การวัดแบบไม่มีโครงสร้าง 

ลักษณะ มีการระบุและคุณลักษณะโดยรวม
ของภาพลักษณ์สถานที่ทั่วไปด้วย
เครื่ องที่ เป็นมาตรฐานและการ
รวบรวมข้อมูลการตอบกลับของ
คุณลักษณะทั่วไปของสถานที่ ส่งผล
ให้เกิดภาพลักษณ์ของสถานที่ 

ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
คุณลักษณะจุดหมายปลายทางได้
อย่างอิสระ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูล
จากผู้ตอบแบบสอบถามมารวบรวม
และใช้เทคนิคในการจัดกลุ่มและ
ห ม ว ด ห มู่ เ พ่ื อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ภาพลักษณ์สถานที่ 

เทคนิค โดยปกติ ใช้การวัดแบบมาตรวัด 
(Likert) หรือมาตราซีแมนติคดิฟ
เ ฟ อ เ ร น เ ชี ย ล  ( Semantic 
Differential Scale) 

การสนทนากลุ่ม (Focus group), 
การสอบถามปลายเปิด (open-
ended survey questions), การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า  ( Content 
Analysis) และตารางวิเคราะห์
ปัญหา (Repertory grid) 

ข้อดี • ง่ายต่อการบริหารจัดการ  
• ง่ายต่อการลงรหัสข้อมูล  
•  ผลลัพธ์ ง่ ายต่อการวิ เคราะห์
ส าหรับเทคนิคทางสถิติที่ซับซ้อน  
•  ส ะดว ก ใน กา ร เป รี ย บ เ ที ย บ
จุดหมายปลายทาง 

• สะดวกต่อการวัดองค์ประกอบ 
• ภาพลักษณ์สถานที่โดยรวม  
• ลดอคติของผู้สัมภาษณ์  
• ลดโอกาสของลดโอกาสการสูญ
หายของปัจจัยด้านภาพลักษณ์และ
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
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 การวัดแบบมีโครงสร้าง การวัดแบบไม่มีโครงสร้าง 

ข้อเสีย • ไม่ได้รวมในแง่ของภาพลักษณ์
โดยรวม  
•  คุณลักษณะที่สอบถามมุ่ ง เน้น
เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ระบุโดยทั่วไป  
• การวัดแบบมีโครงสร้างตัวแปร
สามารถเปลี่ ยนแปลงได้อาจจะ
พลาดในบางมิต ิ

• การประมวลผลข้อมูลทางสถิติมี
ข้อจ ากัด  
• ไม่สะดวกส าหรับการวิเคราะห์
แบบเปรียบเทียบ 
• การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งผลให้ตัวแปรอย่าง
มาก 

แหล่งที่มา: Echtner & Ritchie, 1991 as cited in Jenkins (1999) 
 
 2.2.3 องค์ประกอบภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประกอบด้วย 4 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ ภาพลักษณ์
ด้านหน้าที่ (Functional Characteristics) ภาพลักษณ์ภาพรวม (Holistic Imagery) ภาพลักษณ์
ด้านจิตวิทยา (Psychological Characteristics) และภาพลักษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) ซึ่ง
เป็นการรับรู้คุณลักษณะของภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางเป็นเพียงส่วนย่อยในการวัดภาพลักษณ์
ระดับพ้ืนฐานทั่วไป แต่แนวคิดการประเมินภาพลักษณ์มุ่งเน้นการวัดทางด้านจิตวิทยาเป็นหลัก ด้วย
การน าเสนอแนวคิดการประเมินภาพลักษณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ ซึ่งการประเมินทางด้านจิตวิทยา
จะมีความแตกต่างในการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล โดยภาพลักษณะทางจิตวิทยาจะสามารถ
อธิบายได้หลากหลายมิติและครอบคลุมมากกว่าองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวสถานที่  
 คุณลักษณะของภาพลักษณ์จะแตกต่างตามบริบทของการรับรู้  เช่น นักท่องเที่ยวมี
ภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยว่ามีความแปลกแตกต่างไปจากบริบทของประเทศนักท่องเที่ยว โดยใช้
ค าคุณศัพท์มาขยายค าว่าประเทศ กล่าวโดยสรุปว่านักท่องเที่ยวมีมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ของไทย
ไม่เหมือนกับประเทศของตนเอง ดังนั้นจึงจัดอยู่ในภาพลักษณ์ด้านภาพรวม ในขณะเดียวกันหาก
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงภาพลักษณ์ในองค์ประกอบส่วนย่อย เช่น ทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายสวยงาม 
ผู้คนเป็นมิตร จากการประเมินจุดเด่นออกมา ทั้งนี้กระบวนการประเมินคุณลักษณะภาพลักษณ์ของ 
Echtner และ Ritchie ได้น าเสนอตัวแบบ ประกอบด้วย 4 ช่อง หรือ 2 มิติ และได้อธิบายความหมาย
ภาพลักษณ์ ได้แก่ มิติที่ 1 ภาพรวมหรือรายละเอียด (Holistic) มิติที่ 2 ด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
ด้านปริมาณ (Functional) เช่น แสดงถึงระดับของจ านวนมากหรือน้อย และด้านจิตวิทยา 
(Psychological) เช่น คุณสมบัติด้านนามธรรมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (เลิศพร ภาระสกุล, 2555)
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 จากภาพที่ 2.10 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีมุมมองเกี่ยวกับประเทศ
ไทยว่าเป็นแหล่งที่มีวัดวาอารามเป็นจ านวนมาก ภาพลักษณ์จึงแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติด้าน
รายละเอียดกับจ านวน ในขณะเดียวกันหากมองว่าภาพลักษณ์ของคนไทยมีความเป็นมิตร ภาพลักษณ์
นี้จะจัดอยู่ในส่วนรายละเอียดกับคุณสมบัติด้านจิตวิทยา ทั้งนี้ถ้ากล่าวถึงความสวยงามจะถูกจัดอยู่ใน
ด้านภาพรวมและคุณสมบัติด้านจิตวิทยา เป็นต้น ซึ่งต่อมาการน าเสนอรูปแบบได้มีการเพ่ิมอีก 2 มิติ  
เข้าไปในตัวแบบภาพลักษณ์ ได้แก่ มิติทางด้านความโดดเด่น (Uniqueness) กับความไม่แตกต่าง 
(Common) และตั้งชื่อตัวแบบที่พัฒนาขึ้นว่าตัวแบบ 8 ช่อง (Eight-cell model)  
 มิติทั้งด้านความโดดเด่นกับความไม่แตกต่างที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากการพัฒนารูปแบบ 8 ช่อง 
เป็นมิติที่มีความส าคัญทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะเป็นการ
สร้างจุดเด่นให้กับแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนสร้างกลยุทธ์ความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ให้เกิดความน่าสนใจ 
เพราะมีความแปลกแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ซึ่งถ้าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในส่วนของแบบ
ธรรมดาทั่วไป (Common) ก็จะส่งผลให้ประเทศหรือแหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถแข่งขันกับพ้ืนที่อ่ืนได้ 
ดังนั้นการวางแผนเพื่อการวางต าแหน่งทางการท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ เพ่ือสะท้อนให้เห็น
ถึงทิวทัศน์หรือทัศนียภาพของท้องถิ่นให้มีความแตกต่างและการวางแบบวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ จึงเป็นกลไกส าคัญในการน าเสนอภาพลักษณ์ที่แตกต่าง (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 

ผู้คนเป็นมติร 
ทิวทัศน์สวยงาม 
อาหารอร่อย 

อากาศร้อนทั้งปี 

หาดทรายสวยงาม 

มีวัดวาอารมมาก 
มีโสเภณีมาก 

Psychological 
(คุณสมบัติทางจิตวิทยา) 

Functional 
(จ านวน/ปริมาณ) 

คุณสมบัต ิ

Holistic 
 
 

ภาพรวม 

Attributes 
 
 

รายละเอียด 

VS 

ภาพที่ 2.10 ทฤษฎีโมเดล 4 ช่อง (Four-cell model) ของ Echtner และ Ritchie (1991) 
แหล่งที่มา: Pearce, Philip, Morrison, Alastair, & Rutledge. (1998), อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล 
(2555) 
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 ทั้งนี้จากคุณลักษณะของภาพลักษณ์ จึงน ามาเป็นแนวคิดหลักของการศึกษา โดย
องค์ประกอบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ Echtner & Ritchie (2003) จะแบ่งแนวคิดของ
ภาพลักษณ์ได้ 4 องค์ประกอบ ที่สามารถน ามาปรับใช้ส าหรับเป็นพ้ืนที่ในการสร้างภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว โดยมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ก่อนการ
เดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมอนาคต แต่แนวคิดนี้
ยังมีการทับซ้อนและชัดเจนในประเด็นระบุภาพลักษณ์ เนื่องจากอิทธิพลที่ได้จากการศึกษามาจากการ
รับรู้และความรู้สึกโดยรวม รวมถึงลักษณะทางจิตวิทยาและภาพลักษณะด้านหน้าที่ยังไม่มีความ
ชัดเจน ดังนั้นการวัดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจึงมีตั้งแต่ภาพลักษณ์ทั่วไปและคุณลักษณะทาง
จิตวิทยา รวมถึงความรู้สึกและทัศนคติ ซึ่งได้กล่าวถึงมิติของภาพลักษณ์ที่ไม่ได้รับความส าคัญในการ
ประเมินภาพลักษณ์สถานที่ ตามกรอบแนวคิดดังภาพท่ี 2.12  
 
 
 
 

ความโดดเด่น 

แบบธรรมดาทั่วไป 

คุณสมบัติเชิงนามธรรม 

คุณสมบัติเชิงปรมิาณ 

ภาพรวม รายละเอียด 

ภาพท่ี 2.11 ทฤษฎีโมเดล 8 ช่อง (Eight-cell model) ของ Echtner และ Ritchie (1991) 
แหล่งที่มา: Pearce, Philip, Morrison, Alastair, & Rutledge. (1998), อ้างถึงใน เลิศพร ภาระ
สกุล (2555) 
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 Echtne & Ritchie (2003) กล่าวว่า การศึกษาภาพลักษณ์สถานที่จะประกอบด้วย 3 ทิศทาง 
คือ ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ (Functional Characteristics) – ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา 
(Psychological Characteristics) ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) – ภาพลักษณ์รวม 
(Holistic) และภาพลักษณ์ทั่วไป (Common) – ภาพลักษณ์ที่เด่น (Unique) ทั้งนี้มิติภาพลักษณ์ของ
จุดหมายปลายทางที่ถูกมองข้ามในการวิจัยส่วนใหญ่ จะถูกน าเสนอผ่านแนวคิดดังรูปภาพที่ 2.11 จะ
แสดงให้เห็นถึงตั้งแต่ภาพลักษณ์ทั่วไป ภาพลักษณ์ที่เด่น และภาพลักษณ์โดยรวม อย่างไรก็ตาม
แนวคิดภาพลักษณ์จึงไม่ได้ก าหนดเพียงแค่การรับรู้คุณลักษณะทั่วไปของจุดหมายปลายทาง แต่ยัง
รวมถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแง่มุมที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งดึงดูดใจทางด้าน
ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ภูมิอากาศ และนามธรรมทางด้านจิตวิทยาที่ไม่สามารถจับต้องได้  เช่น 
คุณภาพในการให้บริการ ความเป็นมิตร การเอาใจใส่ และด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
มักจะถูกน ามาประเมินทางด้านภาพลักษณ์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของคุณลักษณ์ภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนมากกว่าการสอบถามถึงความประทับใจโดยรวม  
 

• ภาพลักษณ์ภาพรวม 
Holistic (Imagery) 

• ภาพลักษณ์ดา้นจิตวิทยา 
Psychological Characteristics 

• ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด 
Attributes 

• ภาพลักษณ์ดา้นหน้าท่ี 
 Functional Characteristics 

ภาพที่ 2.12 องค์ประกอบสี่ด้านของภาพลักษณ์ประทศเนปาล 
แหล่งที่มา: Echtner & Ritchie (2003)  

- อากาศเย็น 
- ราคาถูก 
- สภาพถนนย่ าแย ่
- แหล่งบันเทิงค่ าคืน 

- ผู้คนเป็นมิตร 
- ความปลอดภยั 

- ภาพลักษณ์ด้าน
กายภาพ เช่น ภูเขา 
หมู๋บ้าน 

- สภาพบรรยากาศ 
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 การประเมินภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบส าคัญส าหรับการวัด ดังนี้ (Echtner 
& Ritchie, 2003) 
 1) ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ (Functional) เป็นการกระเมินจากลักษณะทางกายภาพของ
สถานที่ เช่น สวนสาธารณะ แหล่งบันเทิง ทะเล สถานที่พักอาศัย ภูเขา แหล่งซื้อสินค้า สภาพ
ภูมิอากาศ และแหล่งประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
 2) ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา (Psychological) ประเมินจากภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความรู้สึก 
ของนักท่องเที่ยว เช่น การได้พักผ่อน ความผ่อนคลาย การเพ่ิมความรู้ การต้อนรับจากชุมชน และ
ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น เป็นต้น 
 3) ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) เป็นการวัดภาพลักษณ์ตามรายละเอียดต่างๆ 
เช่น ความเจริญของเมือง แหล่งบันเทิงหลากหลาย ความปลอดภัยของเมือง ความสะอาด ไร้มลพิษ 
รวมถึงคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 4) ภาพลักษณ์โดยรวม (Holistic) ส่วนภาพลักษณ์โดยรวมจะเป็นการประเมินภาพลักษณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือประเทศ โดยมองเป็นภาพรวมของสถานที่ เช่น ความรู้สึกของ
นักท่องเที่ยวภาพลักษณ์มีผลต่อต่อภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดหรือประเทศนั้นๆ เป็นต้น  

• ภาพลักษณ์ดา้นหน้าท่ี 

• ภาพลักษณ์ทั่วไป 

• รายละเอยีด • ภาพรวม 

• ภาพลักษณ์ดา้นจิตวิทยา 

• ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 

ภาพที่ 2.13 ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่ 
แหล่งที่มา: Echtner & Ritchie (2003) 
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 5) ภาพลักษณ์ทั่วไป (Common) เกิดจากการประเมินของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการวัดภาพลักษณ์จากลักษณะทั่วๆ ไปของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 
 6) ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น (Unique) เป็นการวัดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเฉพาะลักษณ์ที่เป็น
จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว หรือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ เช่น ภูเขาเอเวอเรสต์ในประเทศ
เนปาล วัดพระศรีรัตนศาสตรามหรือวัดพระแก้วในประเทศไทย ทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย เป็นต้น
  ส่วน Boulding, 1961, อ้างถึงใน ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, and 
ยุวยงค์ จันทรวิจิตร (2553) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เกิดจากความรู้สึกที่ประกอบด้วยคุณค่าที่ถูกก าหนด
ขึ้นมาภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีความเชื่อต่อสิ่งนั้นว่ามีอยู่จริงหรือได้จากการประสบจากการ
สัมผัส ทั้งนี้การรับรู้ส่วนบุคคลไม่สามารถเจาะลึกถึงรายละเอียดได้ทุกอย่าง ดังนั้นจึงมีการ
ตีความหมายและสามารถรับรู้รายละเอียดได้ในภาพกว้างๆ เท่านั้น ผ่านความรู้สึกส่ วนบุคคลที่
ประกอบกับภาพลักษณ์ของสิ่งต่างๆ และพฤติกรรมการแสดงออกต่อสิ่งเร้านั้นๆ ซึ่งองค์ประกอบของ
ภาพลักษณ์จ าแนกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 1) องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการสังเกต
โดยตรง แล้วน าสิ่งนั้นไปสู่การรับรู้ สิ่งที่ถูกรับรู้นี้อาจจะเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรือ
สิ่งของต่างๆ สะท้อนให้เห็นภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
 2) องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) เป็นการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่แสดงออกใน
ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ เช่น ลักษณะทั่วไป ประเภท และความแตกต่าง ภายใต้สภาพแวดล้อมของ
สถานที่นั้น โดยการรับรู้เหล่าเกิดจากการสังเกตได้ของบุคคล 
 3) องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) เกิดจากการแสดงออกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม ด้วยหลักจิตวิทยาของบุคคลอาจเป็นความรู้สึกผูกผัน ยอมรับ/ไม่
ยอมรับ ชอบ/ไม่ชอบ อาจรวมไปถึงผลลัพธ์จากการรับรู้ที่มีแนวโน้มต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 4) องค์ประกอบเชิงการกระท า (Conative Component) เป็นความมุ่งหมายหรือเจตนา ที่
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้ต่อสิ่งเร้านั้นๆ โดยเป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เชิงความรู้และเชิงความรู้สึกของบุคคล 
 การก าหนดองค์ประกอบในการประเมินภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 
ได้แก่ (Pike, 2016) 
 1) ภาพลักษณ์องค์กร เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวรู้สึกต่อองค์กรที่ก ากับดูแลการท่องเที่ยวภายใน
สถานที่แห่งนั้น ซึ่งอาจจะประกอบด้วยภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียงและความนิยมขององค์กร การก ากับ
ดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และภาพลักษณ์ด้านการด าเนินงานและการเฝ้าระวังขององค์กร 
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 2) ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ เป็นการนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านสินค้า
และบริการ กล่าวว่าหากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเป็นไปในเชิงบวกของการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการแต่หากไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อภาพลบและการกระท าเชิงลบของนักท่องเที่ยว แต่ใน
ขณะเดียวกันหากภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสินค้าและบริการเป็นไปในเชิงบวก นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าย่อม
ส่งผลต่อความพึงพอใจและลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ติดลบ 
 3) ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว เกิดจากการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่
ท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ภายในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ความ
เป็นมิตรภาพ การให้ความช่วยเหลือ การต้อนรับ และการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน หรือ
ความอุสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ความบันเทิง เป็นต้น 
 

 2.2.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  
 การประเมินภาพลักษณ์ต่อสถานที่อาจจะแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มปัจจัย 2 
ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) กับ ปัจจัยกระตุ้น (Stimulus factors) โดยทั้ง
สองปัจจัยมีแนวโน้มส่งผลต่อภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) ซึ่งเกิดจากการรับรู้ 
(Perceptual/Cognitive) ความรู้สึกต่อสถานที่ (Affective) และภาพลักษณ์โดยรวม (Global Image)  
 

  

 

ภาพลักษณ์สถานที่ 
• การรับรู้ 
• ความรู้สึกที่มีต่อสถานท่ี 
• ภาพลักษณ์โดยรวม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
•  ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

- คุณค่าการท่องเที่ยว 
- การจูงใจนักท่องเที่ยว 
- บุคลิกภาพนักท่องเที่ยว 

• ปัจจัยด้านสังคม 
   - อาย ุ
   - การศึกษา 
   - สถานภาพการสมรส 

   - อ่ืนๆ 

ปัจจัยกระตุ้น 
• แหล่งข้อมูลข่าวสาร  

- จ านวนสื่อที่ได้รับ 
- ชนิดของสื่อ 

• ประสบการณ์ทีผ่่านมา 
• การกระจายข้อมูลข่าวสาร 

ภาพที่ 2.14 รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์สถานที่ 
แหล่งที่มา: Seyhmus & Ken W (1999) 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว แบ่งปัจจัยได้ 2 ประเภท ได้แก่  
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการประเมิน
ภาพลักษณ์ ประกอบด้วยปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านสังคม สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1.1) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นลักษณะความต้องการจาก
การรับรู้ของสภาพจิตใจที่มีผลต่อภาพลักษณ์ โดยมีปัจจัยย่อยในการก่อให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ 
เช่น คุณค่าด้านการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวและแสดงออกถึงความต้องการ และการจูงใจนักท่องเที่ยวที่เกิดจากสิ่งเร้าเป็นตัวผลักดันให้
นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการในการเดินทางไปพื้นท่ีต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่สะท้อน
ต่อภาพลักษณ์ในความเป็นตนตัวของนักท่องเที่ยว ดังนั้นบุคลิกย่อมมีผลต่อการยอมรับและความเชื่อ 
การตัดสินใจและการเดินทางท่ีแตกต่างกัน 
  1.2) ปัจจัยด้านสังคม (ปัจจัยด้านสังคม) เป็นปัจจัยที่เกิดจากลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ อย่างเช่น อายุ ระดับการศึกษา หรือสถานภาพการสมรส บทบาทและหน้าที่ของแต่
ละปัจจัยจะเป็นตัวก าหนดความอยากและความต้องการที่จะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมและ
ส่งผลต่อการรับรู้และประเมินภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวและการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
  1.3) ปัจจัยสังคมด้านอ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่เกิดจากความส าเร็จหรือการกระท าของ
บุคคลที่อาจจะส่งผลต่ออิทธิพลในการประเมินภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น 
บทบาททางสังคม การประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 2) ปัจจัยกระตุ้น (Stimulus Factors) ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ที่
ผ่านมา การกระจายข้อมูลข่าวสาร แบ่งได้ 2 ปัจจัยหลัก อย่างแรกจากการรับรู้ผ่านสื่อหรือการรับรู้
จากบุคคลอ่ืนเป็นสิ่งเร้าต่อการผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดการสร้าง
ภาพของสถานที่แห่งนั้นและท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหรือประเทศนั้นๆ ส่วน
อย่างที่สองมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อนักท่องเที่ยวโดยตรงเพราะได้รับประสบการณ์
และสัมผัสด้วยตนเองจากการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภักดี รวมถึงสามารถแนะน าสถานที่แห่งนั้นให้กับบุคคลใกล้ชิดหรือญาติพ่ีน้องได้ ทั้งนี้รวมถึงการ
กระจายข้อมูลข่าวสารจากการส่งเสริมการตลาดเป็นต้น 
 ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยกระตุ้นจึงมีความส าคัญต่อผลกระทบด้านภาพลักษณ์ ทั้งใน
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ (Perceptual/Cognitive Image) การประเมินหรือความรู้สึกที่มีต่อ
สถานที่ (Affective Image) และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall Image) (Baloglu & 
McCleary, 1999) ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วการรับรู้และการประเมินภาพลักษณ์สามารถส่งอิทธิพลไปถึง
การบอกต่อหรือการแนะน า และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวภายในอนาคตได้ จากความพึงพอใจ
ที่ได้จากการสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวจนน าไปสู่ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว 
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ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวท่ีน าเสนอ 
- ทรัพยากรการทอ่งเที่ยว   - สิ่งอ านวยความสะดวก 
- การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว - รูปแบบการให้บริการเป็นชุด 
- กิจกรรมการทอ่งเที่ยว     - บริการที่นกัทอ่งเที่ยวควรได้รับ  

อัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเทีย่ว 
- ประวัติศาสตร์/ความดั้งเดิม - วัฒนธรรม/ศาสนา 
- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ - ฯลฯ 

การรับรูภ้าพลักษณ์การท่องเที่ยว 
- การตลาดการท่องเท่ียว  
- ช่องทางการส่ือสารต่างๆ 
- ข้อมูลและภาพที่ให้ความหมาย 

การรับรู้เกีย่วกับประสบการณ์การท่องเที่ยว 
เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอัตลกัษณ์ของพื้นที่ 

ด้านการน าเสนอภาพลกัษณ์ของท้องถิ่น 

การรับรูภ้าพลักษณ์การท่องเที่ยว 
- คนกลาง/ผู้สร้างภาพลักษณ ์
(ศิลปะ, วรรณกรรม, วัฒนธรรมร่วม
สมัย) 

การรับรู้เกีย่วกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

 
 
 

 

คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว 
- ภูมิหลังทางวัฒนธรรม - ลักษณะทางสังคม 
- ลักษณะส่วนบุคคล  - ลักษณะทางจิตวิทยา 

 

ความรู้ ความรู้สึก ภาวการณ์ 
 

สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล 
- สถานการณ์ทางการเมือง 
- สภาพเศรษฐกิจ 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตัวแทนข้อมูลทางอ้อม 

ตัวแทนข้อมูลทางตรง 

ตัวแทนข้อมูลอื่นๆ 

การส่ือสารปากต่อปาก 
การส่ือสารบนสังคมออนไลน์ 

ข้อมูลทางอ้อม 

กล
ยุท

ธ์ก
าร

พัฒ
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่อง
เท

ี่ยว
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อบ
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่อง
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ี่ยว
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าม

ต้อ
งก

าร
เฉ

พา
ะก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

 

เจ้าของบ้าน 

ผู้มาเยือน 

ภาพที่ 2.15 การรับรู้ข้อมูลภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา: Govers, Go, & Kumar (2007) 
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 โดย Govers et al. (2007) ได้เสนอรูปแบบของการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว โดย
กระบวนการการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ ในด้านการน าเสนอภาพลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยว หรือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ตรงกับอัตลักษณ์ หรือความเป็นจริงของสถานที่
ท่องเที่ยว ช่องทางการรับรู้ภาพลักษณ์จะเริ่มจากบริบทของการศึกษาจากกลุ่มอิทธิพล เช่น 
ครอบครัว เพ่ือน หรือสื่อต่างๆ และจากประสบการณ์โดยตรงของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังรวมถึง
ปัจจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น แรงจูงใจในการเดินทาง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปัจจัยจะส่งผลต่อความคิดเห็นและมุมมองของภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวของสถานที่แตกต่างกัน เช่น ประสบการณ์ในอดีต ความรู้ และการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต้องอาศัยการวางแผนการตลาดและสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นความเข้าใจในช่องทางการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีหลากหลายปัจจัยในการก่อ
ตัวส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกที่มีต่อองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
สังเคราะห์จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางซ้ าจากมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ โดย
รวบรวมตัวแปรต่างๆ ดังตารางที่ 2.5 ผู้วิจัยจึงสามารถก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ว่า 

สมมติฐานการวิจัยส าหรับการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 6 ข้อ ดังนี้ 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 การรับรู้ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 การรับรู้ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดี 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดี 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6 การรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดี 
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 ตารางที่ 2.5 ตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
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Stylos, Vassiliadis, Bellou, & Andronikidis (2016) ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ ✓  
 

✓  ✓ ✓      

Dedeoğlu (2019) ✓ ✓    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓    

Silva Añaña et al. (2018)  ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓   

Farahani & Fox (2018) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Ruiz et al. (2018) ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

Santana & Gosling (2018) ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

Promsivapallop & Kannaovakun (2017) ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓      

Yangyang Jiang, Ramkissoon, Mavondo, & Shanfei Feng 
(2017) 

✓ ✓    ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

Pratt & Wai Sum (Amy) Chan (2016)  ✓      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Alrawadieh, Dincer, Dincer, & Mammadova (2018) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ramseook-Munhurrun, Seebaluck, & Naidoo (2015) ✓ ✓    ✓  ✓    ✓ ✓  ✓ ✓    ✓  

Atadil, Sirakaya-Turk (2017)  ✓   ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Papadimitriou, Kaplanidou, & Apostolopoulou (2018)  ✓  ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓        

Wee-Kheng Tan & Cheng-En Wu (2016) ✓ ✓  ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓     

Stylidis et al. (2017) ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Pike (2016) ✓ ✓      ✓ ✓   ✓ ✓   ✓      

Pike & Kotsi (2016) ✓ ✓      ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓    

Toudert & Bringas-Rabago (2016) ✓ ✓       ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓  

Chun-Chu Chen, Ying-Hsiao (Rebecca) Lai, James F 
Petrick, & Yueh-Hsiu Lin (2016) 

✓ ✓     ✓ ✓ ✓  ✓    ✓ ✓ ✓    ✓ 

Huong T. Bui & Tuan-Anh Le (2016)        ✓  ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ 

Sung Hee Park, Chi-Ming Hsieh, & Choong-Ki Lee 
(2017) 

✓  ✓ ✓         ✓  ✓ ✓  ✓    

Xiaming Liu, Jun Li, & Yi Fu (2016) ✓       ✓ ✓    ✓ ✓  ✓ ✓    ✓ 
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Wang (2015) ✓    ✓     ✓   ✓ ✓  ✓  ✓    

Fangxuan Li, Jun Wen, & Tianyu Ying (2018) ✓ ✓  ✓    ✓    ✓ ✓  ✓       

Assake, Hallak, Assaf, & Assad (2015) ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

Gordon and Mak (2017) ✓ ✓   ✓    ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

Khan, Chelliah, & Ahmed (2017) ✓ ✓      ✓    ✓   ✓   ✓    

Jin Young Chung & Chun-Chu Chen (2018)  ✓ ✓       ✓  ✓   ✓       

S.-K. Kim, Park, & Kim (2016) ✓ ✓    ✓    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓   ✓ 

คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และ ชลินรัตน์ ทองพันธ์ (2560) ✓  ✓         ✓ ✓         

ปิยาภรณ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง และคณะ (2559) ✓ ✓  ✓    ✓ ✓   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

วันทนีย์ ศรีนวล และ อัศวิน แสงพิกุล (2560)  ✓  ✓    ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ ✓     

กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, ธราธร บุ้งทอง, และ พัทธ์ธีรา จินดา
ประเสริฐ (2560) 

 ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

รวม  27 22 9 14 9 15 6 24 26 27 17 29 26 12 30 23 23 15 10 12 13 
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 การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จะต้องพิจารณาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบส าคัญในการ
ประเมินปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ ทั้งหมด 21 ตัวแปร ผู้วิจัยได้
ปรับใช้ตัวแปรกับงานวิจัยจ านวน 15 ตัวแปร ได้แก่ ความปลอดภัย การต้อนรับ / การช่วยเหลือจาก
ชุมชน บรรยากาศที่ดีภายในจุดหมายปลายทาง ความสะอาดและสุขอนามัย (Assake et al., 2015; 
Dedeoğlu, 2019; Pike & Kotsi, 2016; Promsivapallop & Kannaovakun, 2017; Ramseook-
Munhurrun et al., 2015; Wang, 2015) ความมีชื่อเสียง ความหลากหลายของแหล่งซื้อสินค้า 
คุณภาพร้านอาหาร ความคุ้มค่าเงิน และเหมาะสมส าหรับการพักผ่อน (Atadil & Sirakaya-Turk, 
2017; Bui & Le, 2016; Chun-Chu Chen et al., 2016; Farahani & Fox, 2018; Pratt & Wai 
Sum (Amy) Chan, 2016; Stylidis et al., 2017; Sung Hee Park et al., 2017) โครงสร้างขั้น
พ้ืนฐานทั่วไป คุณภาพการบริการ เส้นทางคมนาคมและการเข้าถึง สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเที่ยว ขนส่งสาธารณะ (Alrawadieh et al., 2018; Gordon & Mak, 2017; Stylos et al., 
2016; Wee-Kheng Tan & Cheng-En Wu, 2016; Xiaming Liu et al., 2016)  
 ดังนั้นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจึงสามารถอธิบายได้ว่าเป็นแนวคิดเชิงเจตคติประกอบ
ไปด้วยความรู้ ความเชื่อ ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมายปลายทาง (Baloglu & 
McCleary, 1999) ซึ่งเป็นแบบจ าลองการรับรู้ ความรู้สึกที่ประเมินจากนักท่องเที่ยว โครงสร้างนี้
สามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะการประเมินผ่านทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และทัศนคติตามรูปแบบที่
นิยมมาศึกษาโครงสร้างภาพของจุดหมายปลายทางทั่วไป (Echtner & Ritchie, 2003) ซึ่งจะเป็น
กระบวนการเก็บรวบรวมการสร้างภาพจ าของแหล่งผ่านการเข้าเยี่ยมชมในการบันทึกของภาพลักษณ์
สถานที่ รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว (Tasci & Gartner, 2007) 
จากการรวบรวมปัจจัยในการวัดคุณลักษณะโดยทั่วไปจะมีความแตกต่างกันตามแหล่งท่องเที่ยว จึงจะ
สามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวสามารถได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ทางกายภาพที่เกิดจากสภาพ
สังคมวิทยาและจิตวิทยา ซึ่งส่งผลต่อการสร้างและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์  เพ่ือความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องผู้วิจัยจึงค้นหาภาพคุณลักษณะทั่วไปที่ถูกน ามาใช้มากที่สุดจากการศึกษาและถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงสร้างตามรูปแบบการศึกษาโดย Echtner และ Ritchie จากการประยุกต์ใช้รูปแบบวัด
ภาพลักษณ์ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 
 2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อความจงรักภักดี ซึ่ง
สามารถสรุปการวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ท าการศึกษา ได้จากดังตารางท่ี 2.6 
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 ตารางที่ 2.6 การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย 
Dedeoğlu (2019) เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจาก
มุ มมองของนั กท่ อ ง เ ที่ ย วที่ มี
อิทธิพลการตั ดสิน ใจ เดินทาง
ท่องเที่ยว โดยศึกษาจากคุณภาพ
การบริการและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ 

การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
เก็บแบบสอบถาม ใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิง
สาเหตุและการวิเคราะห์กลุ่ม
พหุ  

แบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยว 
568 คน โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ 
คุณภาพการบริการ ทรัพยากรทาง
ทางธรรมชาติที่โดดเด่น และความ
ตั้ ง ใ จ เ ชิ งพฤติ ก ร รมที่ มี ต่ อกา ร
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

การรับรู้ ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ ยวมี
ผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
รับรู้คุณภาพการบริการ และการตัดสินใจ
เดินทางกลับมาซ้ ามีอิทธิพลด้านการรับรู้ด้าน
ความคุ้ มค่ า เ งิน เป็นตั วก าหนด รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมทางธรรมมีอิทธิพลส าคัญต่อ
การตัดสินใจ 

Farahani & Fox 
(2018) 

เ พื่ อ ส า ร ว จ ทั ศ น ค ติ ข อ ง
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี ภ า พลั ก ษณ์
เทศกาลท่องเที่ยวของอิหร่าน 

การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีกร
เก็บแบบสอบถามส่วนการ
วิ เคราะห์ ใ ช้ค่าสัมประสิทธิ์
อั ล ฟ่ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ถดถอย 

แบบสอบถามเก็บจากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 
จ านวน 182 ชุด โดยแบ่งข้อมูล
แบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ 
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

พบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ มีบทบาทส าคัญต่อความพึงพอใจ 
และการก าหนดกลยุทธ์เพื่อวางต าแหน่ง
ทางการตลาด ด้วยการน าเสนอภาพสะท้อน
ของภาพลักษณ์ที่โดดเด่นจากมุมมองการรับรู้
ของนักท่องเที่ยว 

Ruiz et al. (2018) เพื่อจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวและ
กา ร รั บ รู้ ด้ า น ภ า พลั ก ษณ์ ที่ มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจและ
ความจงรักภักดี 

การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
เก็บแบบสอบถามใช้โดยใช้
เทคนิคการจัดกลุ่มและสถิติ
เชิงพรรณนา 

แบบสอบถามเก็บจากนักท่องเที่ยว 
จ านวน 470 ชุด โดยแบ่งข้อมูลเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความพึง
พอใจ และความจงรักภักดี 

พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความพึง
พอใจ และมีอิทธิพลต่อการเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต โดยจากการจัดกลุ่ม
แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกัน ในการ
จัดการกับจุดหมายปลายทาง  
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ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย 

Promsivapallop & 
Kannaovakun  (2017) 

เพื่ อ เปรียบเทียมการรับรู้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเกี่ยวกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวและความเสี่ยงในการ
เดิ นทาง  และความตั้ ง ใ จ เ ชิ ง
พฤติกรรม 

การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
เก็บแบบสอบถาม ใช้วิธีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า สั ม ป ระ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ 

แบบสอบถามเก็บจากนักท่องเที่ยว
ในเยอรมัน จ านวน 281 คน โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ภาพลักษณ์ท่องเที่ ยว  และการ
ตัดสินใจ  

พบว่า ปัจจัยทางด้านการรับรู้ภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว ในมิติความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และการรับรู้
ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 

Jing (Bill) Xu, Tsz 
Ling (Elaine) Chan, & 
Pratt (2018) 

เพื่อส ารวจความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและ
ความตั้งใจเดินทางเข้าร่วมกีฬา
โอลิมปิก 

การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
เก็บแบบสอบถาม ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์เชิงถดถอย 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางร่วมงานกีฬา
โอลิมปิกที่โตเกียว จ านวน 315 คน 
โ ด ย แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ่ ง เ ป็ น 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์
ของสถานท่ี  

พบว่า การรับรู้ด้านทรัพยากรการท่อ 
เที่ยวและวัฒนธรรมภายในพื้นที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ส่วน
ข้อจ ากัดด้านการเดินทางและสภาพแวดล้อม
เป็นสิ่งส าคัญต่อการตัดสินใจเดินทาง 

Jin Young Chung &  
Chun-Chu Chen, 
(2018) 

เพื่อตรวจสอบภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศที่มีผลต่อ
ความจงรั กภั กดีภายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว 

การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
เก็บแบบสอบถาม และใ ช้
วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน จ านวน 
500 คน โดยแบบสอบถามแบ่ง
อ อ ก เ ป็ น  ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ ภาพลักษณ์ และ
ความจงรักภักดี 

พบว่า ภาพลักษณ์ของประเทศและแหล่ง
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มต่อการส่งผลกระทบความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่ ง ช้ีให้ เห็นว่าภาพลักษณ์ของ
ประเทศมีบทบาทต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

Papadimitriou et al. 
(2018) 

เพื่ อศึ กษาความแตกต่ า งของ
กลุ่มเป้าหมาย ด้านภาพลักษณ์
จุดหมาย ที่มีอิทธิพลต่อการบอก
ต่อ และการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ า 

การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
เก็บแบบสอบถาม และใ ช้
วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) 

นักท่องเที่ ยวและชุมชนจ านวน 
1,125 คน โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น  การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ 
ความรู้สึกของนักท่องเที่ยว และการ
บอกต่อ 

พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์มีความแตกต่างใน
แต่ละกลุ่ม การบอกปากต่อปากจะมีอิทธิพล
ต่อคนในท้องถิ่น แต่นักท่องเที่ยวการรับรู้
ภาพลักษณ์มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
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 จากการศึกษาภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว โดยคุณลักษณะทั่วไปจะเป็นตัวบ่งชี้ในการ
อธิบายจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้วยการคาดการณ์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่พิจารณาจาก
คุณสมบัติภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการวิเคราะห์สินค้าให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ดังนั้นข้อสรุปส าหรับการวิจัยจะมีการประเมินคุณสมบัติของคุณลักษณะทั่วไปในเชิง
นามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ และเชิงรูปธรรมที่สามารถรับรู้และจับต้องได้ (Echtner & Ritchie, 
2003) ตัวอย่างเช่น ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางที่สามารถรับรู้ได้จากความเชื่อ ความรู้สึก ได้แก่ 
สภาพภูมิอากาศ ความเป็นมิตรภาพ ความสะดวกในการเข้าถึง ภูมิทัศน์ ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ที่สังเกตได้อย่างโดยตรง เช่น ราคา สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ภาพลักษณ์ที่ไม่มีตัวต้น เช่น ความเป็นมิตร การต้อนรับ เป็นต้น ในขณะเดียวกันการศึกษา
คุณลักษณะทั่วไปจะสามารถระบุคุณสมบัติที่แหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องมีเพ่ือการสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยว แต่ในอีกประเด็นของการศึกษาภาพลักษณ์มุ่งเน้นการสร้างภาพจ าด้วยการ
ก าหนดภาพโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ไม่ซ้ ากับท่ัวไป 
 ดังนั้นการศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
ทัศนคติ จึงจะสามารถเป็นเครื่องมือในการระบุความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน จาก
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการปรับกลยุทธ์ของจุดหมายปลายทางจ าเป็น
จะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยว
ต้องการและปรารถนาในจุดหมายปลายทางที่ต้องการ  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

 ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางมีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติของนักท่องเที่ยวและ
กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในทุกข้ันตอนการเดินทาง ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ดีย่อมจะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวมีทัศนคติเชิงบวกต่อจุดหมายปลายทาง (Md Kamrul Hasan, Shamsul Kamariah 
Abdullah, Tek Yew Lew, & Md Faridul Islam, 2019) รวมถึงความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่าง
ภาพลักษณ์และทัศนคติมีส่วนช่วยเพ่ิมโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าจากการทบทวน
วรรณกรรมก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงน าเสนอความส าคัญของทัศนคติของนักท่องเที่ยวได้ดังหัวข้อต่อไปนี้  
 

 
 
 2.3.1 ความหมายและความส าคัญของทัศนคติ 
 ค านิยามส าหรับทัศนคติในเชิงการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อองค์ประกอบในการ
กลายเป็นค่าเชิงบวกหรือค่าเชิงลบ ซึ่งทัศนคติจะเป็นความเชื่อสามารถโน้มน้าวบุคคลเพ่ือตอบสนอง
ในลักษณะบางอย่าง โดยกล่าวว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว ในมุมมองนี้
จะชี้ให้เห็นว่าทัศนคติมีผลต่อสภาพแวดล้อมว่านักท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นอย่างไร ต้องการสัมผัส           
ภูมิทัศน์ตามความชอบส่วนตัว วัฒนธรรม สังคม การก าหนดเหล่านี้สะท้อนแนวคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติ เพราะทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมายปลายทางมีความส าคัญต่อการสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งหากทัศนคติเป็นไปในเชิงบวก (Anoulom Vilayphone, Sengdeuane 
Wayakone, & Somvang Phimmavong, 2015) ซึ่งลักษณะทัศนคติสามารถหมายความว่าบุคคล
จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตอบสนองเฉพาะเจาะจงสถานการณ์ ซึ่งการสะท้อนต่อสิ่งเร้าที่มี
ลักษณะทางกายภาพ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมบางอย่าง 
อย่างเช่น การวางแผนในอนาคต ความตั้งใจในการท่องเที่ยว และพฤติกรรมในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้

การรับรูเ้ชิงบวก 

การรับรูเ้ชิงลบ 

 

ทัศนคต ิ ความตั้งใจ พฤติกรรม 

ภาพที่ 2.16 รูปแบบ ทัศนคติ ความตั้งใจ และเชิงพฤติกรรม 
แหล่งที่มา: Armitage & Conner (2004) 
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สามารถเรียกได้ว่าเจตนาพฤติกรรม (Sung-Bum Kim & Ki-Joon Kwon, 2018) สิ่งส าคัญของ
ทัศนคติมีผลกระทบต่อภาพของจุดหมายปลายทางเนื่องจากนักท่องเที่ยวจะพิจารณาจากการประเมิน
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผ่านความรู้สึกจะสามารถส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้บริโภคโดยตรง 
(Anoulom Vilayphone et al., 2015) 
 
 2.3.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 
 องค์ประกอบของทัศนคติสามารถแยกได้ 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติทางด้านความรู้ (Cognitive 
Information) หมายถึง ความเชื่อหรือความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง อาจจะกล่าวถึงการรับรู้ข้อมูลของ
บุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าถูกต้องหรือผิด ต้องการหรือไม่ ต้องการ 
ส่วนทัศนคติทางด้านความรู้สึก (Affective Information) หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์ที่มีต่อสิ่ง
หนึ่ง ดังนั้นจะเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ทางบวกหรือทางลบ 
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ และทัศนคติทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Information) 
หมายถึง พฤติกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่จะแสดงออกโดยตรงและมีความสัมพันธ์
ทางด้านความรู้ความคิด ตลอดจนถึงความรู้สึก (Leone, 1993) ดังภาพที่ 2.17 
 

 
 
 ดังนั้นการประเมินทัศนคติจะสามารถแสดงออกได้ 2 ลักษณะเป็นส่วนใหญ่ เริ่มจากทัศนคติ
ทางบวก (Positive Attitude) มิติเชิงบวกจะเป็นผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อมุมมองการรับรู้ เพราะจะ
ชักจูงให้บุคคลแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ ยอมรับ สภาพจิตใจดี ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ เช่น 
สถานการณ์ สิ่งของ การกระท า หรือเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) ให้
ผลลัพธ์ตรงกันข้าม น าไปสู่การต่อต้านหรือไม่ให้การยอมรับต่อปัจจัยรอบข้างที่เป็นสิ่งกระตุ้น และ

สิ่งเร้า ทัศนคต ิ

ทัศนคติด้านความรู ้

ทัศนคติด้านความรูส้ึก 

ทัศนคติพฤติกรรม 

ภาพที่ 2.17 องค์ประกอบของทัศนคติ 
แหล่งที่มา: Leone (1993) 
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อาจส่งผลให้เกิดอคติกับบุคคล โดยจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้สึก เช่น ไม่ชอบ กลัว ไม่ไว้วางใจ วิตก 
รวมถึงการเกลียด ซึ่งเป็นผลที่อาจจะยากต่อการปรับเปลี่ยน แต่นอกเหนือจากชนิดของทัศนคติเชิง
บวกและลบ สามารถกล่าวถึงกลุ่มทัศนคติที่ไม่แสดงออกต่อความคิดเห็นสิ่งต่างๆ (Passive Attitude) 
ประเภทนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากหรือห่างไกลจากผลลัพธ์ 
รวมถึงอาจไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือเพียงพอต่อการจะแสดงออกทางทัศนคติ 
 
 2.3.3 กระบวนการวัดทัศนคติ 
 การวัดทัศนคติเกิดจากน าพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมต่อสิ่งใดที่บุคคลรู้สึกมาก าหนดเป็น
แนวความคิดในการวัด จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดขอบเขตและความหลากหลายของข้อความใน
การวัดหลายมิติแม้จะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพียงประเด็นเดียว ซึ่งต้องประเมินความสัมพันธ์ของ
ข้อค าถามในการวัดทัศนคติ รวมถึง มีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการวัดให้ชัดเจน เพ่ือที่จะป้องกัน
ความสับสนจากมาตรวัด โดยการตีความของคะแนนสองขั้วเนื่องจากมาตราส่วนประมาณค่าแบบ
ตัวเลขช่วงคะแนนตรงกลางสามารถตีความหมายได้หลายอย่าง อาจจะบ่งบอกถึงความเป็นกลาง ไม่
แน่นอน เฉยหรือสับสน ดังนั้นจึงมีหลายงานที่กล่าวว่าระบบคะแนนมาตรส่วนในการวัดทัศนคติไม่ได้
ให้ข้อมูลยืนยันที่เพียงพอต่อการแยกแยะความหมาย มาตราวัดแบบนี้จะแบ่งออกเป็นสองขั้วมุ่งเน้นไป
ที่คุณสมบัติเชิงบวก (เป็นประโยชน์) และคุณสมบัติเชิงลบ (ไม่พ่ึงประสงค์) ประเด็นนี้จะจัดอันดับทั้ง
สองฝั่งสามารถน าตัวเลขมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดทัศนคติของผู้บริโภค (Breckler, 2004) ดังภาพที่ 2.18 
 

 
 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางและการรับรู้ทางจิตวิทยา
มีผลเชิงบวกกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ า รวมถึง
วิธีการวัดทัศนคติเชิงความรู้สึกสามารถระบุความส าคัญของแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะ
แสดงออกในเชิงบวกหรือเชิงลบ เพราะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในส่วนทัศนคติจะเป็นการท านายที่มี

     4     3     2     1 Not at all 
bad 

Extreamly 
bad 

     4     3     2     1 Extreamly 
good 

Not at all 
good 

ภาพที่ 2.18 มาตรวัดทัศนคติ 
แหล่งที่มา: Armitage & Conner (2004) 
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ประสิทธิภาพต่อการตัดสินใจเดินทางมายังจุดหมายปลายทาง ซึ่งถ้าหากมีทัศนคติที่ดียิ่งจะส่งผลอย่าง
มากต่อการความตั้งใจในความจงรักภักดี (Hongmei Zhanga, Yan Wub, & Dimitrios Buhalisc, 
2018; Reza Jalilvand, 2017) แต่ทั้งนี้งานด้านจิตวิทยาได้กล่าวว่าสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติผ่าน
การท ากลยุทธ์สื่อสาร เพื่อโน้มน้าวระหว่างการรับรู้ของบุคคลได้เช่นเดียวกัน (Frederik Reitsamera, 
Brunner-Sperdinb, & Stokburger-Sauera, 2016) การสื่อสารข้อความเพ่ือโน้มน้าวใจต่อผู้บริโภค
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ อย่างเช่น การสื่อสารทางตรงมักมีประสิทธิภาพต่อการ
สื่อสารมวลชน เพราะสามารถตอบสนองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทัศนคติมาจากการ
สังเกตพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยผู้ศึกษาจะไม่สามารถคาดการณ์ได้จนกว่าจะเห็นพฤติกรรมที่
แสดงออกมาเช่นเดียวกับมิติการท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกและความเชื่อมั่นต่อการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างน่าพอใจ ดังนั้นการสร้างกระบวนการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจึงเป็นกลไกส าคัญ  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พิจารณาตัวแปรในการศึกษาประเมินทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
ทบทวนจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นเกณฑ์ประเมินส าหรับการศึกษา ดังตารางที่ 
2.7 แสดงการสรุปตัวแปรทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
 
ตารางที ่2.7 ตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว 

ผู้แต่ง (ปี) 

• ส
นุก

สน
าน

 

• ค
ุณค

่า 

• ส
ิ่งท

ี่ด ี

• เ
ป็น

ปร
ะโ

ยช
น ์

• น
่าส

นใ
จ 

• ชื่
นช

อบ
 

• พ
อใ

จ 

• ต
ื่นเ

ต้น
 

Martín-Santana, Beerli-Palacio, & 
Nazzareno (2017) 

  ✓     ✓ 

Gkritzali, Gritzalis, & Stavrou 
(2018) 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Hernández-Mogollóna, Duarteb, & 
Folgado-Fernándezc (2018) 

   ✓ ✓  ✓ ✓ 

Jing (Bill) Xu, Tsz Ling (Elaine) 
Chan, & Stephen Pratt (2018) 

  ✓  ✓  ✓ ✓ 

Md Kamrul Hasan et al. (2019) ✓ ✓ ✓ ✓     
Reza Jalilvand (2017)  ✓ ✓    ✓  
Hyoungeun Moon & Heesup Han 
(2018) 

   ✓ ✓ ✓   



62 
 

 

ผู้แต่ง (ปี) 

• ส
นุก

สน
าน

 

• ค
ุณค

่า 

• ส
ิ่งท

ี่ด ี

• เ
ป็น

ปร
ะโ

ยช
น ์

• น
่าส

นใ
จ 

• ชื่
นช

อบ
 

• พ
อใ

จ 

• ต
ื่นเ

ต้น
 

Jin Young Chung & Chun-Chu 
Chen (2018) 

✓    ✓  ✓ ✓ 

Stylos et al. (2016) ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

Sung Hee Park et al. (2017)  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  
Wang (2015)    ✓   ✓ ✓ 

รวม 3 5 7 7 6 1 8 7 

 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย ได้จ าแนกตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวหรือ
ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยาอารมณ์ เพ่ือใช้ในการศึกษาด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอ   
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยแบ่งออกเป็น 5 ตัวแปร ที่เหมาะสมกับบริบทและมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติทางด้านความรู้สึกของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่มีคุณค่า สิ่งที่น่าพอใจ 
สิ่งที่มีประโยชน์ และสิ่งที่น่าสนใจ  
 ส่วนในงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติได้รับความนิยมด้านจิตวิทยา การตลาด และการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก เช่น พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวตามทัศนคติ พบว่าทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพส าหรับการท านายกระบวนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและความพึง
พอใจต่อจุดหมายปลายทาง (Frederik Reitsamera et al., 2016) ในขณะเดียวกันการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวจากการสื่อสารผ่านข่าวอาจจะมีการบิดเบือน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อทัศนคติและความรู้สึกใน
การตัดสินใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งนั้นๆ ดังนั้นการรับรู้เชิงบวกย่อมสร้างความเชื่อมั่นที่
ดีต่อจุดหมายปลายทางนั้นๆ (Maliwan & Mujtaba, 2012) ส่วนด้านการตลาดการท่องเที่ยวการ
สร้างตราจุดหมายปลายทางเป็นกลไกส าคัญส าหรับการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มตลาดเป้าหมาย 
ควรศึกษาคุณลักษณะทั่วไปและภาพลักษณ์ที่ โดดเด่น เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจ าและต้องมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่นักท่องเที่ยวจะแสดงออกมาผ่านทางพฤติกรรมด้วยเอกลักษณ์ของแบรนด์
จุดหมายปลายทาง (Mohamad Reza Jalilvand, Sharif Shekarchizadeh Esfahani, & Neda 
Samiei, 2010)  
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 

 2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากสินค้า
หรือบริการของแต่ละบุคคล โดยประเมินจากระดับความรู้สึกของบุคคลก่อนและหลังการได้ใช้สินค้า
และบริการ (Kotler, 1997) ความพึงพอใจสามารถประเมินผลได้จากความพอใจในการได้รับบริการ
ตามความคาดหวังของลูกค้า หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าความพึงพอใจก็จะไม่ได้ตาม
คาดหมาย (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2547) สิ่งจูงใจจึงเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ สิ่งของ 
จ านวนเงิน สภาพทางกายที่ปรารถนา (Desirable Physical Condition) ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสุขทางกาย ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Idea Benefaction) 
ความสามารถในการสนองความต้องการของกลุ่มบุคคล และผลประโยชน์ทางสังคม (Association 
Attractiveness) ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจ ภายใน
สภาพสังคมหรือความมั่นคง ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการประกอบกิจกรรม ซึ่งความพึงพอใจ
เป็นการประเมินคุณภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวหรือบริการภายในพ้ืนที่ (Chien-Yu Chen, 2017) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมความหมายของความพึงพอใจดังที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่าความพึงพอใจเกิดจากทัศนคติหรือความรู้สึก ที่มีต่อสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังบนฐานของความ
ต้องการและการประเมินด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าของสินค้าและบริการ โดยความ
พึงพอใจจะสะท้อนผลของการรับรู้จากผู้บริโภค ถ้าเป็นไปตามความคาดหวังจะส่งผลต่อความพึง
พอใจและมีแนวโน้มต่อการบอกต่อหรือแนะน าสินค้าการบริการ แต่ทางตรงกันข้ามไม่สามารถ
ให้บริการได้ตามความคาดหวังก็จะส่งผลให้ไม่ได้รับความพึงพอใจและผู้ประกอบธุรกิจอาจถูก
ร้องเรียนจากผู้บริโภคได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามความคาดหวังไว้ในตอนแรก 
  
 2.4.2 ความส าคัญของความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 ความพึงพอใจที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จทางการตลาด จึงมีการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก (Jin Young Chung & Chun-
Chu Chen, 2018; Khan et al., 2017; Kim et al., 2016) ดังที่ Bui and Le (2016) ได้
ท าการศึกษาไว้ว่า ความพึงพอใจจะเป็นไปในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถยืนยันได้ว่าการรับรู้ในเชิงบวกมี
ส่วนช่วยให้ระดับความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นและการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเป็นไปได้สูง ซึ่งสามารถเป็น
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ตัวก าหนดในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตของนักท่องเที่ยว รวมถึงการสัมผัสคุณภาพของ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในเชิงบวก จะสามารถส่งผลให้เกิดการชักชวนและการแนะน าแบบปากต่อ
ปากเช่นเดียวกับการเดินทางท่องเที่ยวซ้ า ดังนั้นการประเมินความพึงพอใจจะสามารถส่งผลต่อการ
ส่งเสริมปัจจัยที่ได้รับความพึงพอใจให้เป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบของจุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้น 
แต่ในขณะเดียวกันหากนักท่องเที่ยวเกิดไม่พึงพอใจอาจจะส่งผลเสียต่อความจงรักภักดี ทางกลับกัน
เจ้าของพ้ืนที่จะทราบถึงปัญหาและปัจจัยที่เป็นเหตุที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจ ซึ่งกรณีนี้สามารถ
น าข้อบกพร่องมาแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงลบกับนักท่องเที่ยวได้ซ้ าอีก (เลิศพร 
ภาระสกุล, 2555) 
 
 2.4.3 ลักษณะของความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 ลักษณะของความพึงพอใจสามารถจ าแนกได้จากประสบการณ์จากการซื้อสินค้าหรือบริการ 
โดยมีกระบวนการส าคัญ 2 ประการ อธิบายได้ดังนี้ ( ุสุรศักดิ์ นาถวิล, 2544) 
 1) ความพึงพอใจที่เกิดจากอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคล เกิดจากการปฏิสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องและให้การบริการได้ตามความ
คาดหมายของบุคคลอ่ืน ซึ่งแต่ละความต้องการจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์การเรียนรู้รวมถึง
การตอบสนองของการบริการ แต่กระบวนการทั้งหมดสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเกิน
ความคาดหวังของผู้บริโภคย่อมส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจ 
 2) การประเมินความแตกต่างของความพึงพอใจ ถ้าหากระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับความเป็น
จริงไม่สอดคล้องกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการบริการ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ความคาดหวังดังกล่าวจะแสดงถึงช่วงของความแตกต่างที่จะบ่ง
บอกถึงระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ถ้าหากมีความประทับใจมากก็จะเบี่ยงเบนไปในทิศทางพึง
พอใจ แต่ในขณะเดียวกันหากความประทับใจไปในทิศทางลบจะแสดงถึงความไม่พอใจของผู้บริโภค 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจมีหลากหลายปัจจัยในการก่อตัวส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสังเคราะห์จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลต่อความพึงพอใจ โดยรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 2.8 และในการวิจัยที่ผ่านมาในอดีตมี
การยืนยันถึงความสัมพันธ์ของความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี จึง
น าเสนอไดด้ังนี้ 
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ตารางที่ 2.8 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย 
Kim et al. (2016) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความพึงพอใจของผู้ชมกีฬาและ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดย
เครื่องมือแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง 
(SEM) 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ า น ว น  572 
ตัวอย่าง จากผู้ชมที่เดินทางมา
ใน ช่วงจั ดกิ จกรรม โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 
ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม 

พบว่า  ความพึงพอใจและความตั้ ง ใจ เ ชิง
พฤติกรรมมีผลมากตอ่ภาพลักษณท์ี่เป็นรปูธรรม 
เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึง มากกว่า
ภาพลักษณ์ที่เป็นนามธรรม 

Ramseook-
Munhurrun et al. 
(2015) 

เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์
ความพึงพอใจ และความภักดี
ของนักท่องเที่ยว  

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วย
สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ า น ว น  370 
ตัวอย่าง โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็น 4 ส่วน ได้แก่ การรับรู้คุณค่า 
ภ าพลั ก ษณ์  ค ว า มพึ งพอ ใ จ  
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

พบว่า การรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวจะส่งผล
โดยตรงต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อ
จุดหมายปลายทาง ซึ่งการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า
ความพึงพอใจเป็นสื่อกลางระหว่างการรับรู้
คุณค่าและประสบการณ์กับความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยว 

Khan et al. (2017) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ความ
พึงพอใจ และความตั้ งใจเ ชิง
พฤติกรรม 

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วย
สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน 
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใน
ประ เทศปีนั ง  แบบสอบถาม
แบ่ ง เป็น ภาพลักษณ์สถานที่ 
ความพึงพอใจ และความภักดี
ของนักท่องเที่ยว 

พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสะท้อน
ให้ เ ห็นถึ งลั กษณะของภาพลั กษณ์แหล่ ง
ท่องเที่ยว และความพึงพอใจยังส่งผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการกลับมาท่องเที่ยว
และการแนะน าหรือการบอกต่อจุดหมาย
ปลายทาง 
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ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย 

Xiaming Liu et al. 
(2016) 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม ตั้ ง ใ จ เ ชิ ง
พฤติกรรมที่มีบทบาทและอิทธิพล
ต่ อค ว ามอิ ส ร ะ ในกา ร เ ลื อ ก
จุดหมายปลายทางและความพึง
พอใจ 

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วย
สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
จ านวน 514 ตัวอย่าง โดยเป็น
นักท่ อง เที่ ย วแบบสะพาย เป้ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น การ
รับรู้ ความอิสระ ภาพลักษณ์ 
ความพึงพอใจโดยรวม และความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

การรับรู้คุณภาพของภาพลักษณ์สถานที่ในเชิง
บวกที่มีผลต่อความพึงพอใจจะส่งอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีมากกว่าการแนะน าหรือบอกต่อ
แหล่งท่องเที่ยว 

Huong T. Bui & 
Tuan-Anh Le 
(2016) 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ภาพลักษณ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
ในประเทศและนักท่องเที่ยวชาว
ต่าง ที่มีผลต่อความพึงพอใจและ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ใช้การวิ เคราะห์
ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ท า ง เ ดี ย ว 
(ANOVA) 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
จ านวน 650 ตั วอย่ า ง 
แบบสอบถามแบ่งเป็น ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม 
ภาพลักษณ์  และความตั้ ง ใ จ
กลับมาซ้ า 

พบว่า โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการท่องเที่ยว
และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการ
รับรู้ ในเชิงบวก ส่งผลอย่างมากต่อความพึง
พอใจ และความตั้งใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ า โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างมีแนวโน้มจะบอก
ต่อมากกว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศ 

Toudert & Bringas-
Rabago (2016) 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ภาพลักษณ์จากประสบการณ์
ท่องเที่ยวและความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว 

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน 
(PLS-regression) 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
จ านวน 224 ตั วอย่ า ง 
แบบสอบถามแบ่งเป็น ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
นักท่องเที่ ย ว ความพึงพอใจ 
ประสบการณ์ และพฤติกรรมทาง
เจตคติ 

พบว่า ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว รวมถึงความพึงพอใจ และความตั้งใจ
ในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับ
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมประสบการณ์
ทางการท่องเที่ยวอย่างมาก 



67 
 

 

 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมและ 
การจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการใช้ความพึงพอใจเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิธีการในการประเมินความคาดหวังและคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยว (Bui & Le, 2016) 
โดยจากการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะได้รับความนิยมในการวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้วยวิธีวัดการรับรู้เชิงคุณค่าที่ได้รับ
กับสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับผ่านประสบการณ์ (Toudert & Bringas-Rabago, 2016) โดยส่วนใหญ่
ชี้ให้เห็นว่าความพึงพอใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความจงรักภักดีและส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ 
(Yi-De Liu, 2014) สามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ที่
ได้รับจากการท่องเที่ยวและน ามาเปรียบเทียบกับความคาดหวังก่อนการเดินทางท่องเที่ยว (Jingru 
Zhang, Bihu Marrion Wu, Alastair M Morrison, Chi Tseng, & Ying-chen Chen, 2016) ทั้งนี้
จากการศึกษาความพึงพอใจจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงจูงใจต่อความจงรักภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยความพอใจจะมีอิทธิพลท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางกลับมา
เที่ยวซ้ า หรือบอกต่อภายในแหล่งท่องเที่ยวกับบุคคลอ่ืนๆ(Chien-Yu Chen, 2017; Jin Young 
Chung & Chun-Chu Chen, 2018; King, Chen, & Funk, 2015) 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

 2.5.1 ความหมายความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว  
 ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวหรือกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมที่เกิด
หลังจากการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีการแสดงออกในลักษณะความจงรักภักดีหรือการแนะน าให้
ผู้อื่นเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงการบอกต่อ โดยการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าเป็นพฤติกรรมส่วน
บุคคลที่เกิดจากการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยว แล้วส่งอิทธิพลจากความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อแรงจูงใจในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าหรือความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ดังนั้นความ
ภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นแนวคิดที่ขยายมาจากความพึงพอใจ โดยการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและความรู้สึกของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางซ้ าหรือการบอกต่อของนักท่องเที่ยว  (Stylos et al., 2016) ด้าน Dedeoğlu 
(2019) กล่าวว่าการรับรู้ถึงคุณภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญส าหรับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวภายในอนาคต โดย
สามารถจ าแนกการรับรู้ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางได้จากการประเมินคุณภาพการบริการ 
(Service Quality) และการรับรู้ถึงลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว (Destination Nature 
Quality)  
 ดังนั้นความภักดีของนักท่องเที่ยวสามารถวัดได้จากทัศนคติและการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งพฤติกรรมที่สามารถวัดได้จากความภักดี ได้แก่ ความเต็มใจในการท่องเที่ยวซ้ า 
ความเป็นไปได้ในความจงรักภักดี การตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ า รวมถึงความถี่ในการซื้อสินค้าหรือการ
กลับไปท่องเที่ยวซ้ า (Dedeoğlu, 2019)  จากที่กล่าวมาในข้างต้นว่าการวัดความภักดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะก าหนดขอบเขตการศึกษาในบริบทการวัดทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Cini & 
Saayman, 2013; Hernández-Mogollón, Duarteb, & Folgado-Fernández, 2018; Jing (Bill) 
Xu, Tsz Ling (Elaine) Chan, & Pratt, 2018; Santana & Gosling, 2018; Sunhee Seo, Nara 
Yun, & Og Yeon Kim, 2017) ซึ่งการประเมินด้านสะท้อนพฤติกรรมจากมุมมองทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวได้ 2 ทิศทาง ได้แก่ จากปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลถึง โดยอิทธิพลเชิงบวกจะ
มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่มีต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันผลกระทบเชิงลบ
สามารถส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรรม เช่น การร้องเรียน การพูดต่อในเชิงลบ เป็นต้น  
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 2.5.2 ความส าคัญความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว  
 ความภักดีของแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาพรวมของปัจจัยที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
เช่น ความจงรักภักดี การบอกต่อ หรือการแนะน าให้บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะจุดหมายปลายทางและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทีมีต่อภาพลักษณ์ ดังนั้นความ
ภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวจึงเกิดจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่ได้รับรวมถึงการประเมินความภักดี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตของนักท่องเที่ยว (Ruiz et al., 
2018)  ซึ่งความส าคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวแล้ว โดยมาจากการประเมิน
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว (Xiaming Liu et al., 2016) ทั้งนี้กระบวนการเลือกจุดหมาย
ปลายทางในอนาคต มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการรับรู้  ความพึงพอใจ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ความสัมพันธ์ของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีเหตุปัจจัยที่มีส่วนร่วม 2 เหตุปัจจัยหลัก ได้แก่ การ
รับรู้คุณค่า (Perceived Values) หรือการประเมินความคุ้มค่า ซึ่งคือนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์จึง
สามารถประเมินการรับรู้คุณค่าได้  การรับรู้คุณค่าแบ่งได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ คุณค่าทางหน้าที่ 
(Functional Value) คุณค่าทางด้านสังคม (Social Value) คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) 
คุณค่าทางความรู้ (Epistemic Values) และคุณค่าทางเงื่อนไข (Conditional Value) (Gesiree, 
2013) และความพึงพอใจ (Satisfaction) เกิดจากความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการรับรู้ถึง
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Pratt & Wai Sum (Amy) Chan, 2016) ซึ่งถ้าหากความคาดหวังสูง
กว่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ แต่
ในขณะเดียวกันหากอยู่ต่ ากว่าความคาดหวังย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่พึงพอใจหรือติดลบกับ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  
 
 2.5.3 ลักษณะความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 ความภักดีของนักท่องเที่ยวแบ่งออกได้ 4 ระดับ ได้แก่ การรับรู้หรือความเข้าใจ (Cognitive 
Loyalty) ความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Loyalty) พฤติกรรม (Conative Loyalty) และการ
กระท า (Action Loyalty) ซึ่งความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประเมินจากความจงรักภักดีหรือ
การแนะน าให้ผู้อ่ืนเดินทางมาท่องเที่ยว การวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาการประเมินความภักดีของ
นักท่องเที่ยวด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรม การศึกษาเจตคติ และการประยุกต์ใช้ทั้ง
สองวิธีการ (Chien-Yu Chen, 2018) ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีมีผลหลังจากซื้อหรือใช้
บริการ จะประกอบด้วยปัจจัยด้านทัศนคติและความภักดีด้านพฤติกรรม ซึ่งสามารถกล่าวถึง ปัจจัย
เชิงบวก 2 ที่เกิดจากความภักดีแหล่งท่องเที่ยว ได้ดังนี้  
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 1) พฤติกรรมการบอกต่อเชิงบวก เป็นการบอกต่อระหว่างนักท่องเที่ยวหลังจากการใช้บริการ
หรือการท่องเที่ยว โดยจะระบุถึงทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อจุดหมายปลายทาง ซึ่งผลของการบอก
ต่ออาจจะมีแนวโน้มไปในทิศทางบวกหรือเป็นไปในเชิงลบก็ได้ 
 2) พฤติกรรมความตั้งใจกลับมาซ้ าในอนาคต เป็นแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นจะกลับมา
ภายในสถานที่หรือใช้บริการซ้ า หรืออาจจะใช้มากขึ้น โดยพฤติกรรมความตั้งใจอาจจะส่งผลต่อการ
ยืนยันในการจะกลับมาซ้ า หรือในกรณีที่ไม่พึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว อาจจะไม่กลับมาหรือไม่มีความ
ภักดีต่อจุดหมายปลายทางนี้ก็ได้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ ความ
พึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีลักษณะความสัมพันธ์
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวได้ หากทราบการประเมินการรับรู้และความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว จากตัวแปรในการประเมินการบริการ อย่างเช่น คุณภาพการบริการ 
ทัศนคติ เป็นต้น ของภาพรวมภาพลักษณ์สถานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการรับรู้เชิงบวก ที่จะ
เป็นตัวท านายความจงรักภักดีและความตั้งใจในการบอกต่อให้แก่บุคคลอ่ืนหรือแนะน าให้มาท่องเที่ยว
ที่จุดหมายปลายทางนี้ในอนาคต ดังนั้นความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวจึงเกิดจากปัจจัยด้านการรับรู้
คุณค่าที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์สถานที่ผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดความภักดีของนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงได้สรุปจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังตาราง
ที่ 2.9 
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ตารางที่ 2.9 การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความจงรักภักดใีนการรับรู้ภาพลักษณ์  

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย 
Jin Young Chung & 
Chun-Chu Chen 
(2018)  

เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่าง
ภาพลั กษณ์ ของประ เทศกั บ
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อ
ความภักดีของนักท่องเที่ยว 

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์
หลายขั้นตอน Manova, Anova, 
CFA และ SEM 

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจั ย
จ านวน 500 กลุ่มตัวอย่าง 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ่ ง เ ป็ น 
ภาพลักษณ์ประเทศ ภาพลักษณ์
สถานที่ และความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

พบว่า ภาพลักษณ์ของประเทศและแหล่ง
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มส่งผลต่อความภักดีของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งภาพลักษณ์ของประเทศมี
ความส าคัญอย่างมากในการท านายพฤติกรรมที่
นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 

Assake et al. 
(2015) 

เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจ
และความภักดีของนักท่องเที่ยว
ด้วยการจ าแนกจากเพศและอายุ 
 

การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์
ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
 

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจั ย
จ านวน 500 กลุ่มตัวอย่าง 
แบบสอบถาม แบ่ ง ออก เป็ น 
ภาพลักษณ์สถานที่  ความพึง
พอใจ และความภักดี 

พบว่า เพศและอายุมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
ที่แตกต่างกัน จากการศึกษาเพศหญิงมีแนวโน้ม
จะรับรู้คุณภาพของภาพลักษณแ์ล้วน าไปสู่ความ
พึงพอใจและส่งอิทธิพลต่อความตั้ งใจเ ชิง
พฤติกรรม เช่น ความจงรักภักดี การบอกต่อ 
เป็นต้น 

Stylidis et al. 
(2017) 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม 

การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์
ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจั ย
จ านวน 200 กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ต่ า ง ช า ติ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น การ
ประเมินภาพลักษณ์  การรับรู้
คุณค่าและความพึงพอใจ  

พบว่า ผลกระทบจากภาพลักษณ์ที่ เกิดจาก
ทัศนคติมีอิทธิพลมากกว่าการรับรู้ทางด้าน
ภาพลักษณ์ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจ และประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวจะส่งอิทธิพลต่อความตั้ งใจ เ ชิง
พฤติกรรมของการเดินทางท่องเที่ยวซ้ าใน
อนาคต 
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ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย 

Hallmann et al. 
(2015) 

เพื่อพัฒนาโมเดลภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวและศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ า 

การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม วิ เคราะห์ด้วย
สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 

เก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวน 795 
ตัวอย่าง จากนักท่องเที่ยว โดย
ข้ อ ค า ถ า ม แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 
ภาพลักษณ์จากการรับรู้ ทัศนคติ  

พบว่า ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ า ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าภาพลักษณ์ทางกาย 
เช่น สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ ส่งผลต่อการรับรู้
ภาพรวมของนักท่องเที่ยว 

Yilmaz & Yeşim 
(2018) 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึ งพอใจและความตั้ ง ใจ เ ชิ ง
พฤติกรรม 

การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วย การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

เ ก็ บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ า ก
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ า น ว น  455 
ตั วอย่ า ง  แบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แรงจูงใจ 
ความพึงพอใจ และกระบวนการ
มีส่วนร่วม  

พบว่า คุณลักษณ์ของแรงดึงดูดระดับภูมิภาค  
ความน่าดึงดูดของเทศกาล และความดึงดูดของ
ความบันเทิง มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม   

Baloglu & 
McCleary (1999) 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ ยวที่
เ กี่ ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม
จงรักภักดี 

การวิจัยผสานวิธีเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
ใช้การวิเคราะห์การถดถอย 

เ ก็ บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ า ก
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ า น ว น  312 
ตั วอย่ า ง  แบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็น ภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
การรับรู้ ความรู้สึก และภาพรวม
ของความพึงพอใจ 

พบว่า ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้จะมีผล
อย่ า งมากต่อนักท่องเที่ ย วกลุ่ ม เดิ ม  ส่ วน
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้และภาพโดยรวม
ของแหล่ งท่องเที่ ยวจะมีผลอย่ างมากต่ อ
นักท่องเที่ยวท่ีไม่มีประสบการณ์ในพื้นที่ ซึ่งการ
รับรู้ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
(ความจงรักภักดีและการบอกต่อ) 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 2.6.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระท าของนักท่องเที่ยว ซึ่งบุคคลอ่ืนจะสามารถรับรู้จากการ
กระท านั้น พฤติกรรมที่แสดงออกจะมุ่งตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถ
จ าแนกพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้ 2 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมภายนอก (Tourist Overt Behavior) เกิด
จากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของนักท่อเที่ยวต่อสิ่งเร้าภายในสถานที่ (Tourist Covert Behavior) 
เกิดจากสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของนักท่งเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) ซึ่งพฤติกรรม
ของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การตัดสินใจแก้ปัญหาระยะเวลาสั้น (Limited 
Problem Solving หรือ LPS) เช่น การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆ ไม่ต้องใช้เวลามากใน
การค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ต้องใช้เวลานาน (Extended Problem 
Solving) ตรงข้ามกับประเภทแรก นักท่องเที่ยวจะต้องใช้ระยะเวลานานและต้องประเมินความเสี่ยง 
ค้นหาข้อมูลอย่างรอบคอบ รวมถึงการเปรียบเทียบตัวเลือกของแหล่งท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว (Engel, Blackwell, & Miniard, 1995)  
 ดังนั้นการเรียนรู้และท าความเข้าใจพฤติกรรมและลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มี
ความแตกต่างกันตามสิ่งเร้าที่กระตุ้นนักท่องเที่ยว จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการออกแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านคุณสมบัติต่างๆ ของนักท่องเที่ยว (Tourist profile) องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการ
เดินทาง (Travel awareness) องค์ประกอบด้านลักษณะการเดินทาง (Trip features) และ
องค์ประกอบด้านทรัพยากรและคุณลักษณะแหล่งท่องเที่ยว  (Destination resources and 
characteristics) (Mathieson & Wall, 1982) 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการพิจารณาถึงความรอบคอบของนักท่องเที่ยวเหมือน
เช่นเดียวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าอ่ืนๆ ผู้บริโภคอาจพอใจหรือไม่พอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับ 
องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอกที่มีผลต่อผู้
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะของกระบวนการตัดใจมีหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากกระบวนการ
ที่เกิดจากบุคคล ส่งผลต่อความตระหนักความต้องการที่เกิดขึ้น จนบุคคลได้รับการกระตุ้นกลายเป็น
ผู้บริโภคในที่สุด โดยมีฐานมาจากปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว เช่น แรงจูงใจ ความปรารถนา ความต้องการ และความคาดหวัง สิ่งเหล่านี้ล้วนมี
ผลมาจาก สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว หรือ
ข้อจ ากัดด้านเวลา ซึ่งข้ันตอนของพฤติกรรมด าเนินตามมิติดังต่อไปนี้ (Pizam & Mansfed, 1999) 
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 จากภาพที่ 2.19  กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 มิติ ซึ่งด าเนินการ
สอดคล้องเป็นขั้นตอน เริ่มจากมิติที่ 1 สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่งเร้าภายนอกตัวบุคคล 
ได้แก่ การสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว จากการบอกต่อหรือการแนะน า มิติ
ที่ 2 ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคล เป็นตัวก าหนดการเดินทาง ความคาดหวังและความเสี่ยงที่
อาจจะเกี่ยวเนื่อง มิติที่ 3 ตัวแปรภายนอก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก เช่น ความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาก่อน และมิติที่ 4 คุณลักษณะต่างๆ ของ
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใ จ
เดินทางท่องเที่ยวในขั้นสุดท้าย 

สถานภาพสังคม 
เศรษฐกิจ 

บุคลิกภาพ อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติและ
ค่านิยม 

แรงจูงใจ ความต้องการจ าเป็น ความคาดหวัง 

ความต้องการ
เดินทาง 

ค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินตัวเลือก
ทางการท่องเท่ียว 

การตัดสินใจ 

โฆษณาและส่งเสริมการขาย 

สิ่งพิมพ์ทางการท่องเท่ียว 

ค าบอกเล่าจากนักทอ่งเที่ยว 

ค าแนะน าจากผู้ประกอบ
ธุรกิจการท่องเท่ียว 

ความเชื่อมั่นในตัวแทน 
การท่องเท่ียว 

ภาพลักษณ์เกี่ยวกับบริการ
ต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 

ประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่เคยได้รับมา 

การประเมินความเส่ียง 

ข้อจ ากัดด้านเวลาและงบ 

ความคุ้มค่าของ
ประสบการณ์กับเงิน

ที่เสียไป 

สิ่งดึงดูดใจและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ถูกเสนอ 

ความหลากหลาย
ของการท่องเท่ียว 

คุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูล 

ประเภทของการ
เดินทางที่ถูกเสนอ 

1. สิ่งเร้าทางการท่องเท่ียว 2. ปัจจัยสว่นบุคคลและปัจจยัทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเดินทาง 

3. ตัวแปรภายนอกต่างๆ 

4. คุณลักษณะและองค์ประกอบของการบริการ 

ภาพท่ี 2.19 กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
แหล่งที่มา:  Pizam & Mansfed (1999), อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล (2555) 
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 2.6.2 กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
 กระบวนการตัดสินใจเกิดจากแรงจูงใจหรือสิ่งเร้า ซึ่งมีขั้นตอนการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
ผู้บริโภคสินค้าอ่ืนๆ ประกอบด้วย เกิดการกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้มีความต้องการแล้วน าไปสู่การรับรู้และ
ความต้องการจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคล ใช้ระยะเวลาการหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง และแยกแยะ
ตัวเลือกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยการประเมินเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะเด่น ดังภาพที่ 2.20 
 ดังนั้นการคาดคะเนความต้องการพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวหรืออุปสงค์ทางการท่องเที่ยว จึง
จ าเป็นจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการที่จะท่องเที่ยว วิธีการที่จะท่องเที่ยว ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว วิธีการสืบค้นหาข้อมูล การซื้อสินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ยว วิธีการประเมินข้อมูล  
 
 2.6.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 การตระหนักถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องเข้าใจวิธีการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว และต้องรับรู้ถึงแนวโน้มของกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือ
เชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวกับผู้บริโภคดังรูปภาพที่ 2.21  
 

 

บทบาทของครอบครัว 

กลุ่ม
อ้างอิง 

ช้ันทาง
สังคม 

วัฒนธรรมใหญ่และวัฒนธรรมย่อย 

ผู้ก าลัง
ตัดสินใจ
เดินทาง 

บุคลิกภาพ 

การเรยีนรู ้การรับรู ้

ทัศนคต ิ แรงจูงใจ 

ภาพที่ 2.20 ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา: Pizam & Mansfed (1999), อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล (2555) 
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 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว จะต้องศึกษาถึงมิติด้านสังคมและมิติทาง
จิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ จากภาพที่  2.21 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ถูกปัจจัยรุมล้อมต่างๆ จากปัจจัยส่วนตัวและปัจจัยทางสังคม ด้านปัจจัยทางจิตวิทยา
ของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น การรับรู้  การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ มิติแรกด้านการรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่ส่งผล
ต่อการเลือกสรร จัดระบบ และการตีความข้อมูลต่างๆ จนเกิดเป็นภาพที่มีความหมาย ด้านกระกวน
การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมจากการได้รับประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว ด้านบุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความหลากหลายของพฤติกรรมและโครงสร้าง
ทางจิตใจ ซึ่งเชื่อมโยงลักษณะของพฤติกรรมกับประสบการณ์ร่วมกัน แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง 
สิ่งกระตุ้นที่ชี้น าพฤติกรรมให้บรรลุในสิ่งที่บุคคลตั้งใจ ส่วนด้านทัศนคติ จะประกอบด้วย ความรู้และ
ความรู้สึก ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงลบหรือเชิงบวก  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและความจงรักภักดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พิจารณา
ถึงความเหมาะสมของปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ โดยสามารถสรุปตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ดังตารางที่ 2.10 ดังนี้ 
  
ตารางที่ 2.10 ตางรางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
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ู้ร่ว
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ดิน
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• แ
รง

จูง
ใจ

ใน
กา

รเด
ินท

าง
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าร

รับ
รู้ข

้อม
ูลก

าร
เด

ินท
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• ป
ระ

สบ
กา

รณ
์กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

 

Woohyuk Kim & Malek (2017)  ✓ ✓        

Jingru Zhang et al. (2016)  ✓  ✓  ✓     

Frleta (2018)  ✓  ✓  ✓ ✓    

Gordon & Mak (2017) ✓         

Guzman-Parra, Vila-Oblitas, & 
Maqueda-Lafuente (2016)  

✓ ✓ ✓   ✓    
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ผู้แต่ง (ปี) 
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Guzman-Parra et al. (2016)  ✓  ✓ ✓  ✓    

Yousaf & Amin (2017)    ✓ ✓     ✓  

Dias & Cardoso (2017)  ✓ ✓ ✓       

Yi-De Liu (2014)  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bui & Le (2016) ✓ ✓ ✓  ✓     

Fangxuan Li et al. (2018)  ✓  ✓       

Kani, Aziz, Sambasivan, & Bojei 
(2017) 

  ✓ ✓ ✓     

Apostolopoulou & Papadimitriou 
(2015) 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓   

Jing (Bill) Xu, Tsz Ling (Elaine) 
Chan, & Pratt (2018)  

✓    ✓     

Myung, Lee, Petrick, & Hahn 
(2018)  

 ✓     ✓ ✓ ✓ 

Jong-Hyeong Kim (2018)   ✓ ✓  ✓ ✓    

รวม 14 9 14 2 6 7 3 3 3 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยสามารถสรุปตัวแปรพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด จ านวน 6 ตัวแปร โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เลือกตัวแปรส าคัญและมีความ
เหมาะสมกับบริบทการท่องเที่ยวของพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง รวมทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาการท่องเที่ยว 
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทาง และการรับรู้ข้อมูลการเดินทาง  
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2.7 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 การศึกษาภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จะต้อง
ก าหนดทิศทางกรอบแนวทางการศึกษามุ่ งเน้นการตอบสนองปัญหาและแก้ไขอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถน าผลการวิจัยไปสู่แนว
ทางการด าเนินการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน  
 
 2.8.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริบทอ าเภอแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 อ าเภอแม่เมาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดล าปาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 860.44 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 537,775 ไร่ (ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ, 2559) พ้ืนที่มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง มีพ้ืนที่การท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์และเป็น
แหล่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ขนาด
ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) 
 

 

ภาพที่ 2.21 ขอบเขตพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
แหล่งที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560) 
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  พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ราบและเนินภูเขาคล้ายกับแอ่งกระทะตามพ้ืนที่ของจังหวัด ด้าน
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอแจ้ห่ม และอ าเภองาว จังหวัดล าปาง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ าเภอสอง และอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และอ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ และทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอแม่เมาะแบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 
5 ต าบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลบ้านดง ต าบลนาสัก ต าบลจางเหนือ ต าบลแม่เมาะ และต าบลสบ
ป้าด มีประชากรประมาณ 50,000 คน ประกอบด้วยชนพ้ืนเมือง (คนเมือง) นอกจากนั้นยังมีคน
พ้ืนเมืองผสมพม่า คนพ้ืนเมืองผสมเงี้ยว (ไทใหญ)่ (เทศบาลต าบลแม่เมาะ, 2561) 
 

 

ภาพที่ 2.22 แผนที่อ าเภอแม่เมาะ 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลแม่เมาะ (2561) 
 
 ส่วนลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างอบอ้าวและหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว รวมถึงมีฝนตกภายใน
พ้ืนที่ เนื่องจากบริบทมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม 3 ฤดู ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ถึงแม้อ าเภอแม่
เมาะจะไม่มีแหล่งแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน แต่ยังถือว่าอยู่ในเขตพ้ืนล าน้ าแม่เมาะ มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่
ส าคัญ ได้แก่ ห้วยไคร้ ห้วยคิง ห้วยแม่เมาะ ห้วยจ าน้อย เป็นต้น ส่วนด้านป่าไม้ มีลักษณะเป็นป่า
เบญจพรรณ ป่าเตงรัง ดินภูเขาไฟ รวมถึงมีลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พ้ืนที่ป่าไม้ไม่รกทึบ มีต้นไม่
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และภูเขาภายในพ้ืนที่ สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วน ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ า พ้ืนที่ราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง โดยเขตภูเขาสูงมีลักษณะเศษหินภูเขาไฟยุคเพอร์โมไทรแอ
ลซิก พื้นที่มีความสูงชันมาก มียอกเขาระเกะระกะ ไม่ปรากฏเป็นสันเขาชัดเจน แต่ภายในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่เมาะยังพบร่องรอยของภูเขาไฟที่ปัจจุบันได้ดับลงแล้ว (เทศบาลต าบลแม่เมาะ, 2561) 

อ าเภอแม่ทะ 

อ าเภอลอง 

อ าเภองาว 

อ าเภอเมือง 

อ าเภอแจ้ห่ม 
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 ด้านสังคม คนภายในท้องถิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีองค์กรทางศาสนาจ านวนมาก 
รวมถึงแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ด้านเทศกาลและงานประเพณี จะมีงานเทศกาล
เช่นเดียวกันกับภูมิภาคอ่ืนๆ อย่างเช่น ประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันประเพณีล่องสะเปา ประเพณีสรงน้ า
พระพุทธรูปสามองค์ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุแผ่นดินหวิด และประเพณีที่มีความโดดเด่นของภายใน
พ้ืนที่ คือ ประเพณีแห่ช้างผ้า เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่หรือซากเงี้ยว ตามความเชื่อโบราณกล่าว
ว่า ช้างเป็นสัตว์ส าคัญในการท าอาชีพปางไม้ จึงมีการใช้ช้างลากไม้แต่ในขณะเดียวกันช้างเกิดติดหล่ม
ขึ้นไม่ได้ ชาวบ้านจึงบนบานแก่ผีเจ้าที่ว่าจะน าช้างเผือกมาถวายในการแก้บนหากช้างขึ้นมาได้ ปรากฏ
ว่าช้างข้ึนมาจากหล่มได้ในทันที แต่ในขณะนั้นชาวบ้านไม่สามารถหาช้างเผือกมาถวายได้ จึงน าผ้ามา
ท าเป็นตัวช้างถวายแทน จนภายหลังได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการอนุรักษ์และการสืบทอดจากปราชญ์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เช่น กลองเงี้ยว 
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน การตีกลองปูจา นาฏศิลป์พื้นเมือง ฟ้อนมองเชิง การขับร้องค่าว จ้อย ซอ เป็นต้น 
และด้านภาษาท้องถิ่นมีภาษาเหนือ หรือ ก าเมือง ส าหรับชนเผ่าพ้ืนเมือง (ชาวเขา) ใช้ภาษากะเหรี่ยง 
ภาษาอีก้อ และภาษาเย้าในการสื่อสาร ซึ่งนับว่าเป็นภาษาท้องถิ่นที่ส าคัญของพ้ืนที่แม่เมาะ (กอง
ชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ, 2561) 
 ดังนั้นจากการรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลบริบทเชิงพ้ืนที่ของอ าเภอแม่เมาะ จึงสรุปได้ว่า
ภายในอ าเภอแม่เมาะ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ รวมถึงความส าคัญเชิงพ้ืนที่ของแหล่งก าเนิดเชื้อเพลิงจากถ่านหินลิกไนต์
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ เอกชนภายในท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในท้องถิ่นของอ าเภอแม่เมาะ ก าลังส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและนโยบายภาครัฐ ด้วยการยกระดับทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญา วิถีชีวิตทางสังคม สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในอนาคต ผู้วิจัยจึงสามารถ
จ าแนกสิ่งดึงดูดและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะได้ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 2.8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณค่าด้านสังคม ความหลากหลายของเชื้อชาติ และโบราณสถานประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ นอกจากนี้
พ้ืนที่ยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านของการก าเนิดแหล่งผลิตไฟฟ้าของไทย ด้วยความสมบูรณ์ของ
แหล่งทรัพยากรถ่านหินลิกไนต์ และแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่ของ
ประเทศไทย ปัจจุบันองค์กรภายในพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  แบ่งเป็น 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านดง ต าบลนาสัก ต าบลจางเหนือ ต าบล 
แม่เมาะ และต าบลสบป้าด ดังรายละเอียดดังตารางที่ 2.11 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.11 การท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ 5 ต าบล ของอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ต าบล แหล่งท่องเที่ยว 

ต าบลแม่เมาะ • พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ 
 • สวนพฤกษชาติและลานสไลเดอร์ 
 •สวนเฉลิมพระเกียรติเหมืองแม่เมาะ 
 • พระพุทธรูปโบราณ 3 องค ์
 • ส านักสงฆ์ถ้ าเทพสถิตย์ 
 • แห่ช้างผ้า 
 • ภูเขาไฟจ าป่าแดด 
 • วัดรัตนคูหา (ถ้ าผากล้วย) 
 • วัดทุ่งกล้วย โพธาราม 
 • แผ่นดินหวิด 
ต าบลบ้านดง • ถ้ าวิมานเทวา (ปล่องลม) 
 • ภาพเขียนสีดอยผาก้าน บ้านท่าสี 
 • ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน 
 • สถานีท่องเที่ยวบ้านท่าสี 
 • ตลาดสมุนไพร 
ต าบลนาสัก • วัดถ้ าอินทร์เนรมิต 
 • ทะเลสาบนาสัก 
 • ศูนย์จัดการต้นน้ าแม่จาง 
 • ขนมบ้านนาสัก 
ต าบลสบป้าด • ผาหอบ 
 • วัดสบป้าด 
 • วัดฉลองราชศรัทธาราม 
 • ศูนย์เรียนรู้ฯ ครูเรณู 
 • ศูนย์เรียนรู้ฯ ลุงอ้วน 
 • บ้านไร่วิลาวัลย์ 
 • อารมณ์ดิน 
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ต าบล แหล่งท่องเที่ยว 

ต าบลจางเหนือ • พระพุทธบาทกอรวก 
 • ดอยสะโตง  
 • พระธาตุดอยจู ้
 • บั้งไฟวังตม 
 • ภาพบะเก่าชาวแม่เมาะ 
 • ตุงล้านนา กอรวก 

ที่มา: ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (2559) 
 
 จากแหล่งท่องเที่ยวภายใน 5 ต าบล ของอ าเภอแม่เมาะ สามารถสรุปได้ดังนี้ ต าบลแม่เมาะ 
เป็นศูนย์กลางของอ าเภอแม่เมาะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ที่ว่า
การอ าเภอแม่เมาะ และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่
เมาะ มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกหลายแห่ง เช่น วัดเมาะหลวง วัดทุ่ง
กล้วยโพธาราม ประเพณีแห่ช้างผ้า เป็นต้น รวมถึงเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารและผลิตของดีอ าเภอ
แม่เมาะ ส่วนต าบลบ้านดง พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไทย 
คนในพ้ืนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ส่งผลให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่โดดเด่น เช่น ถ้ าวิมานเทวา ภาพเขียนสีโบราณ เจ้าพ่อประตูผา และโครงกระดูกมนุษย์โบราณ อายุ
ราว 6,000 – 12,000 ปี ซึ่งปัจจุบันบ้านท่าสีในพื้นที่ต าบลบ้านดงมีการจัดตั้งสถานีท่องเที่ยวบ้านท่าสี 
เพ่ือรองรับและให้การต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแล้ว 
 ต าบลนาสัก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่จาง และพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มีจุดดึงดูดด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ คือ 
ทะเลสาบนาสัก แหล่งท่องเที่ยวและประมงที่ส าคัญจนเป็นที่ขึ้นชื่ออย่างรายการอาหารหลามปลา 
ส่วนต าบลสบป้าด บริเวณรอบพื้นท่ีของต าบลเป็นแนวภูเขาผีปันน้ าตอนกลาง จึงท าให้มีถ้ าและน้ าตก 
เช่น น้ าตกแม่เกี๋ยง แหล่งท่องเที่ยวผาหอบ เป็นต้น ในส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมมีความโดดเด่น เช่น วัดฉลองราชศรัทธาราม และวัดสบป้าด และต าบลจางเหนือ 
เช่นเดียวกับต าบลบ้านดง และต าบลนาสัก ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง 
(ตอนขุน) และมีป่าละเมาะ โดยมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ เช่น ห้วยแม่หาด ห้วยแม่ตึบ ห้วยแม่เผียน และมี
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา เช่น กลุ่มชาติพันธุ์อาขา คนพ้ืนเมือง เป็นต้น (ฝ่าย
จัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, 2559) 
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ตารางที่ 2.12 สถานการณภ์ายในอ าเภอแม่เมาะ 

ปี สถานการณ ์

2464 พลเอกพรเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงอัครโยธินว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันลงพ้ืนที่ส ารวจหาเชื้อเพลิง ค้นพบถ่านหินลิกไนต์ในอ าเภอแม่เมาะ 
2497 รัฐบาลจัดตั้ง “องค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนต์” เปิดการท าเหมืองที่ อ าเภอเหมืองแม่เมาะ 
2500 สามารถผลิตถ่านหินลิกไนต์ได้ปีละ 120 ,000 ตัน เทียบกับการใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงปริมาณ 300 ,000 ลูกบาศก์เมตร หรือต้องตัดไม้จากป่าปีละ

ประมาณ 30,000 ไร่ หรือหากเทียบกับการใช้น้ ามันเตาที่ต้องซื้อจากต่างประเทศปีละประมาณ 35 ล้านลิตร 
2518 - 
2529 

เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 1 – 3 ต่อด้วยเครื่องที่ 4 – 7 รวมจ านวน 7 หน่วย และด าเนินการต่อเครื่องที่ 8 – 13 อย่างต่อเนื่อง 

2520 ด าเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
2535 วิตฤติการณ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ PM10 ในบรรยากาศมีปริมาณสูงมาก ส่งผลกระทบชุมชนและและพืชผลทางการเกษตร 
2541 เกิดเหตุการณ์มลภาวะทางอากาศที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีสาเหตุจากการที่เครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขัดข้อง ต้องหยุดซ่อมฉุกเฉิ น และ

ประกอบกับเป็นช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนท าให้เกิดผลกระทบขึ้น 
2546 เริ่มมีการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์ในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
2550 มติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
2557 การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 6 แหล่ง UNSEEN ทรัพยากรการท่องเที่ยวใน 5 ต าบล อ าเภอแม่เมาะ ผ่านกระบวนการวิจัย 
2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ภายใต้แคมเปญ “ล าปางปลายทางฝัน” 
2561 กฟผ.เตรียมแผนฟ้ืนอ าเภอแม่เมาะ โดยมีแนวทางพัฒนาให้เป็นแหล่งที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
2578 คาดการณ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะปิดกิจการลง จึงมีแนวคิดให้ชุมชนสามารถพึงพาตนเองได้ด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
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2.8 บทสรุป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวถึงแนวคิด ความหมาย ความส าคัญ 
ประเภทและลักษณะของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้ รวมถึงถอดความ
จากการสื่อความหมายของแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมาข้างต้น ทั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจะน าไปสู่การ
ตั้งสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ โดยในบทต่อไปจะกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัยต่อไป 



 
 

 บทท่ี 3
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจาก
มุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่การท่องเที่ยว
แม่เมาะ เพ่ือยืนยันความสอดคล้องของการศึกษากับสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผลการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าทางสถิติและตัวแบบสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยจะกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  3.2 สมมติฐานการวิจัย 
  3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 H2 H4 

H3 

H1 

 

 

 

• องค์ประกอบ 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

• ภาพลักษณ ์

 การท่องเทีย่วอ าเภอแม่เมาะ 
 

• ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 

H5 

H6 

ความจงรักภักด ี

Mediating Variables Independent Variables Dependent Variables 

EFA 
• ความพึงพอใจต่อ        

การท่องเที่ยว 
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables)  
 1) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา ส าหรับปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการสังเคราะห์ปัจจัยเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 2) ปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแม่เมาะ วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวแม่เมาะ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแม่เมาะ 
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแม่เมาะ ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางท่องเที่ยวแม่เมาะ และการรับรู้
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวแม่เมาะ โดยปรับใช้จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการ
สังเคราะห์ให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 3) องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการศึกษาและสังเคราะห์ตัวแปรจากแหล่งทุติยภูมิ 
ซ่ึงมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากการรวบรวมข้อมูลแล้วจะน าผล
การศึกษาไปวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยเทคนิควิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) ในการจ าแนกกลุ่มและตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่ใช้ประกอบไปด้วย 15 ตัวแปร 
ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.1 ตารางน าเสนอตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว                        1. สะอาดตามมาตรฐาน 
2. สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง 
3. การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม 

 4. ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
 5. ความคุ้มค่าทางการเงิน 
 6. เหมาะส าหรับการพักผ่อน 
 7. ส าหรับครอบครัวและเด็ก 
 8. ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ 
 9. เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 
 10. การบริการที่มีคุณภาพ 
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ตัวแปร ตัวแปรย่อย 

 11. อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย 
12. ความหลากหลายของสินค้า 

 13. เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
 14. ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม 
 15. โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ 

 
 4) การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่เกิดจากการ
รับรู้พ้ืนที่ทางการท่องเที่ยวในแม่เมาะของนักท่องเที่ยว ด้วยการปรับใช้วิธีการวัดแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Methodology) ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Question)  
เพ่ือศึกษามุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ 
และน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงรวบรวมได้ทั้งหมด 15 ปัจจัย ได้แก่  
 
ตารางที่ 3.2 ตารางน าเสนอตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย 
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวแม่เมาะ 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 2. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
 3. เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 5. จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
 6. สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 
 7. จุดให้เยี่ยมชมหลากหลาย 
 8. ความสมัยใหม่และเก่าแก่ของเมือง 
 9. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
 10. อาหารท้องถิ่น 
 11. กิจกรรมผจญภัยและกีฬา 
 12. สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ 
 13. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
 14. แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ 
 15. สภาพแวดล้อมที่น่าไปเยี่ยมชม 



90 
 

 

 5) ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้วยการศึกษาและ
สังเคราะห์ตัวแปรจากแหล่งทุติยภูมิ ซึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตัว
แปรที่ใช้ประกอบไปด้วย 5 ตัวแปร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3 ตารางน าเสนอตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย 
ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 1. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ด ี
 2. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
 3. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ 
 4. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ 
 5. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

 
 3.2.2 ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variables) 
 ความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งเกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถานที่และ
ความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์จากมุมมองนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวภายใน
พ้ืนที่การท่องเที่ยวแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้วยการศึกษาและสังเคราะห์ตัวแปรจากแหล่งทุติยภูมิ ซึ่ง
มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 
 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 ปัจจัยที่เกิดการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์สถานที่ ภาพลักษณ์ที่เกิด
จากความรู้สึกของนักท่องเที่ยว ส่งผ่านไปถึงความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์โดยรวมและมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จากมุมมองการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถแบ่งตัวแปรได้ 6 ตัวแปร ของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
จากการศึกษาครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาภายใน

พ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางมาครั้งแรกและกลุ่มที่กลับมา
เดินทางซ้ า ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methods) ใช้วิเคราะห์ตัวแบบ
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สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) หรือการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนประชากรควบคู่กับจ านวน
ตัวแปรอิสระท่ีเกี่ยวข้องการก าหนดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นอัตราส่วนต่อจ านวนตัวแปร ได้กล่าว
ว่าต้องพิจารณาขนาดจ านวนของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรร่วมกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้อง      
การค่าประมาณตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาควรจะเป็นอัตราส่วน 10 - 15 ตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2556) เรื่องจากการก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใหญ่มากกว่าการวิเคราะห์ด้วยแนวทางอ่ืน 
เพ่ือให้การประมาณค่าที่ถูกต้องและสามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้ดี การศึกษานี้ผู้วิจัยได้ตัว
แปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) จ านวนทั้งหมด 44 ตัวแปร ดังนั้นจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการตามข้อก าหนดทั้งหมดเท่ากับ 660 คน  (44 x 15 = 660) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือให้สัดส่วนในการค านวณลงตัว ซึ่งการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ไม่ทราบจ านวนนักท่องเที่ยวที่แน่นอน ดังนั้นจึงค านวณได้จากสูตรที่ไม่ทราบขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551) ซึ่งได้ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 สามารถแจกแจงได้ดังสูตรนี้ 

 
 

  จากสูตร  n =  
     

  ก าหนดให้ n = ขนาดตัวอย่าง 
   P    = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยสุ่ม .50 
   Z    = ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
        เมื่อ Z    = มีค่าเท่ากับ 1.96 ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (.05) 
    e    = สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ .05 
 
  แทนค่า  n =  
 

    n = 384.16 
 
 ดังนั้นส าหรับกลุ่มขนาดตัวอย่างอย่างน้อยท้ังหมด 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ 

โดยความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเพ่ือเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้ศึกษาจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 660 คน เพ่ือการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง  

 

P (1-P)e2 

e2
 

 

(.50) (1-.50) (1.96)2 

          (.05)2 
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3.3.2 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอ

แม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้วยการส ารวจประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนศึกษาการรับรู้และความ
ปรารถนาที่จะกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะ
เป็น (Probability Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยค านึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยจะมีโอกาสถูก
เลือกอย่างเท่าเทียมและเป็นตัวอย่างการวิจัยที่เหมาะสม ปรับใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) (สุรินทร์ นิยมางกูร, 2546) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวขาวไทยมีจ านวนเท่าใดขณะท าการศึกษาการวิจัยและต้องการกระจายจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างภายในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม โดยคัดเลือกจากการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามตามคุณสมบัติที่
ผู้วิจัยก าหนด ดังนี้ 

   1) ต าบลแม่เมาะ  จ านวน  260 คน 
   2) ต าบลบ้านดง  จ านวน  100 คน 
   3) ต าบลสบป้าด  จ านวน  100 คน 
   4) ต าบลนาสัก  จ านวน  100 คน 
   5) ต าบลจางเหนือ จ านวน  100 คน 
    รวมทั้งหมดจ านวน 660 คน 
 

 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 660 ผู้วิจัยได้กระจายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะอย่างครอบคลุม 
เพ่ือให้ได้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะในภาพกว้างและเป็นภาพรวมระดับอ าเภอ โดยใช้
เกณฑ์การรับผิดชอบการบริหารราชการของอ าเภอ ซ่ึงมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
ประกอบด้วยพื้นที่รับผิดชอบ 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลจางเหนือ ต าบลบ้านดง ต าบลสบป้าด และต าบล
นาสัก จ านวน 100 กลุ่มตัวอย่างต่อต าบล ยกเว้นต าบลแม่เมาะเนื่องจากเป็นต าบลที่มีการกระจุกตัว
ของแหล่งท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ อ้างอิงจากจ านวนนักท่องเที่ยวจากเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ จ านวน 238,651 ในปี 2561 (สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า, 2561) 

 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามฉบับภาษาไทย (Questionnaire) โดย
สอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง     
การสอบถามเป็นแบบกรอกด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaires) ส าหรับเทคนิคใน
การวัดภาพลักษณ์สถานที่ปรับใช้วิธีการวัดแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Methodology) ซึ่ง
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เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยให้ผู้ตอบสามารถตอบเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์สถานที่ได้อย่างอิสระและระบุภาพลักษณ์ได้อย่างหลากหลาย โดยเก็บข้อมูลกับจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวแม่เมาะ (Experience Based) 50 กลุ่มตัวอย่าง  
เพ่ือส ารวจลักษณะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะในรายละเอียดต่างๆ จากมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแหล่งทุติยภูมิ โดยหลังจากนั้นผู้วิจัยจึง
น าคุณลักษณะมาจัดหมวดหมู่ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งสามารถวัด
ภาพลักษณ์และดึงลักษณะเด่นของพื้นที่ออกมาได้ครบถ้วน  
 โดยข้อค าถามที่น ามาใช้ในการวิจัยได้ประเมินมาจากการทบทวนวรรณกรรมควบคู่กับการ
พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมารวบรวม เพ่ือสังเคราะห์ออกมาเป็นเครื่องมือในการวิจัย
ส าหรับการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Image Attributes) ภาพลักษณ์ (Destination Image) 
ทัศนคติ (Attitude) ความพึงพอใจ (Destination Satisfaction) และความจงรักภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว (Destination Loyalty) ดังนั้นการก าหนดแบบสอบถามให้ครอบคลุมและครบถ้วนตาม
ประเด็นการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ จึงสามารถแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ไปด้วยข้อค าถาม 7 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่เคยมี
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในพ้ืนที่แม่เมาะ รวมทั้งหมด 7 ข้อค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา มีลักษณะค าถามแบบปิด (Close-Ended 
Question) และลักษณะค าถามแบบเปิด (Open-Ended Question) มีลักษณะการวัดข้อมูลดังนี้ 
 

1) เพศ ลักษณะการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
2) อายุ ลักษณะการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 
3) การศึกษา ลักษณะการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
4) สถานภาพ ลักษณะการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
5) อาชีพ ลักษณะการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
7) ภูมิล าเนา ลักษณะการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 

 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ลักษณะค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) รวมจ านวนทั้งหมด 6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
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  1) ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
  2) วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
  3) ระยะเวลาในการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
  4) รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
  5) ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
  6) การรับรู้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 
 ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Image 
Attributes) ในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยมีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-
Ended Question) ด้วยวิธีการเลือกตอบ (Check List) ลักษณะค าถามที่เป็นการวัดระดับช่วง 
(Interval Scale) ด้วยวิธีการแบบมาตราส่วนช่วงระดับคะแนน ตั้งแต่ 1 – 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.4 เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว คะแนน 
     • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 
     • เห็นด้วย 4 
     • เฉยๆ 3 
     • ไม่เห็นด้วย 2 
     • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

 
 ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ได้แก่ พิสัย (Range) โดยใช้สูตรการค านวณอัตราภาคชั้น 
และได้ท าการแบ่งอัตราภาคชั้นในระดับเท่ากันภายในแต่ละช่วง มีความกว้างอัตราภาคชั้นที่ 0.80 
(ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551) รวมถึงการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยในการจัดเรียงล าดับการรับรู้จาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description 
Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ด้วยวิธีการดังนี้ 
 
  จ านวนคะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1  = 0.80 
         จ านวนช่วงชั้น      5 
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ตารางที่ 3.5 การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00       หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20      หมายถึง เห็นด้วย 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40      หมายถึง เฉยๆ 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60      หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80      หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ (Destination Image) ใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยลักษณะข้อค าถามจะการรับรู้และระบุลักษณะเฉพาะของการ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ ลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) ด้วย
วิธีการเลือกตอบ (Check List) ร่วมกับค าถามที่เป็นการวัดระดับช่วง (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.6 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ คะแนน 

     • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 
     • เห็นด้วย 4 
     • เฉยๆ 3 
     • ไม่เห็นด้วย 2 
     • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
 
 ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยว (Affective) โดยลักษณะข้อค าถามจะวัด
ทัศนคติ มีการวัดแบบสอบถามด้วยค าถามแบบปิด (Close-Ended Question) ด้วยวิธีการเลือกตอบ 
(Check List) ร่วมกับค าถามที่เป็นการวัดระดับช่วง (Interval Scale)  ซ่ึงมีเกณฑ์การแปล
ความหมายของทัศนคติต่อการท่องเที่ยว ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.7 เกณฑ์การแปลความหมายของทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 

ระดับการรับรู้ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว คะแนน 

     • เห็นด้วยอย่างมาก 5 
     • เห็นด้วย 4 
     • เฉยๆ 3 
     • ไม่เห็นด้วย 2 
     • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

 
 ส่วนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ โดยข้อค าถาม
แบ่งออกเป็นระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยมีลักษณะค าถามแบบปิด (Close-Ended Question) ด้วย
วิธีการเลือกตอบ (Check List) ร่วมกับค าถามท่ีเป็นการวัดระดับช่วง (Interval Scale)  ซึ่งข้อค าถาม
แบ่งย่อยออกเป็น 3 ข้อ ซึ่งมเีกณฑก์ารแปลความหมาย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.8 เกณฑ์การแปลความหมายของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 

ระดับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว คะแนน 

     • พึงพอใจมากที่สุด 5 
     • พึงพอใจมาก 4 
     • พึงพอใจปานกลาง 3 
     • พึงพอใจน้อย 2 
     • พึงพอใจน้อยที่สุด 1 
 
 ส่วนที่ 7 ค าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยมีลักษณะค าถามแบบปิด 
(Close-Ended Question) ด้วยวิธีการเลือกตอบ (Check List) ร่วมกับค าถามท่ีเป็นการวัดระดับช่วง 
(Interval Scale)  ซึ่งข้อค าถามแบ่งย่อยออกเป็น 6 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.9 เกณฑ์การแปลความหมายความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว คะแนน 

     • เห็นด้วยอย่างมาก 5 
     • เห็นด้วย 4 
     • เฉยๆ 3 
     • ไม่เห็นด้วย 2 
     • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย
การสรุปเครื่องมือของตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Image Attributes) 
ภาพลักษณ์ (Destination Image) ทัศนคติ (Attitude) ความพึงพอใจ (Destination Satisfaction) 
และความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination Loyalty) เพ่ือน าเสนอตัวชี้วัดในการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางที่ 3.10  
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ตารางที่ 3.10 เครื่องมือของตัวชี้วัด 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ข้อค าถามที่ใช้ในการวัด การพัฒนาตัวชี้วัด 

1.  องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  
 1. สะอาดตามมาตรฐาน • แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตามมาตรฐาน Yangyang Jiang, Ramkissoon, et 

al. (2017) 
 2. สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง • มีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง Farahani & Fox (2018) 
 3. การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม • มีมาตรการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม Santana & Gosling (2018) 
 4. ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว • มีความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี Santana & Gosling (2018) 
 5. ความคุ้มค่าทางการเงิน • ความคุ้มคา่ทางการเงินส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว Santana & Gosling (2018) 
 6. เหมาะส าหรับการพักผ่อน • เหมาะส าหรับการพักผ่อนและหลีกเลี่ยงชีวิตประจ าวัน Santana & Gosling (2018) 
 7. ส าหรับครอบครัวและเด็ก • แหล่งท่องเที่ยวส าหรับครอบครัวและเด็ก Pratt & Wai Sum Chan (2016) 
 8. ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ • ผู้คนในพื้นที่เป็นมิตรและให้การต้อนรับที่ดี Yangyang Jiang, Ramkissoon, et 

al. (2017) 
 9. เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง • การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง Santana & Gosling (2018) 
 10. การบริการที่มีคุณภาพ • การบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ Dedeoğlu (2019) 
 11. อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย • อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย Santana & Gosling (2018) 
 12. ความหลากหลายของสินค้า • ความหลากหลายของแหล่งซื้อสินค้าและร้านค้า Santana & Gosling (2018) 
 13. เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก • เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะได้อย่างสะดวก Santana & Gosling (2018) 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ข้อค าถามที่ใช้ในการวัด การพัฒนาตัวชี้วัด 

 14. ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม • ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมของภาคสาธารณะและเอกชน Pratt & Wai Sum Chan (2016) 
 15. โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ • โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อการท่องเที่ยว Pratt & Wai Sum Chan (2016) 
2. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ  
 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดดเด่น (ผาหอบ, ทุ่งดอกบัวตอง, 

ภูเขาไฟจ าปาแดด) 

รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว             
ด้วยวิธีการไม่มีโครงสร้าง ใช้เทคนิค

แบบสอบถามชนิดปลายเปิด 

 2. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอแม่เมาะมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
 3. เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีเทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ (มาราธอน,  ท่องเที่ยวแม่เมาะ) 
 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ (พระพุทธรูปโบราณ 3 

พระองค,์ ศาลหลักเมืองแม่เมาะ, พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์) 
 5. จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม จุดชมภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของเหมืองแม่เมาะ 
 6. สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 
 7. จุดให้เยี่ยมชมหลากหลาย แม่เมาะมีจุดเยี่ยมชมหลากหลาย (รถขุดเจาะเหมือง, ลานสไลเดอร์) 
 8. ความสมัยใหม่และเก่าแก่ของเมือง เป็นเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างความสมัยใหม่และความเก่าแก่ของเมือง 
 9. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง (ประเพณีการแห่ช้างผ้า) 
 10. อาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง 
 11. กิจกรรมผจญภัยและกีฬา มีกิจกรรมผจญภัยและกีฬาหลากหลาย 
 12. สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ แม่เมาะเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ 
 13. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ /ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับไฟฟ้าถ่านหิน 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ข้อค าถามที่ใช้ในการวัด การพัฒนาตัวชี้วัด 

 14. แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะปราศจากมลภาวะ 
 15. สภาพแวดล้อมที่น่าไปเยี่ยมชม สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดึงดูดและควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม 
3.  ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว    
 1. การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดี • ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี  Md Kamrul Hasan et al. (2019) 
 2. การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า • ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า Md Kamrul Hasan et al. (2019) 
 3. การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่น่าพอใจ • ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ Sung Hee Park et al. (2017) 
 4. การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ • ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ Md Kamrul Hasan et al. (2019) 
 5. การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่น่าสนใจ • ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ Sung Hee Park et al. (2017) 
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยว   
 1. พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยว • ฉันรู้สึกเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมากกว่าที่อ่ืนๆ Yangyang Jiang, Ramkissoon, et 

al. (2017) 
 2. เกินความหวังกับการท่องเที่ยว • ฉันรู้สึกประทับใจกับการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะในครั้งนี้  Yilmaz & Yeşim (2018) 
 3. สนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ • ฉันมีความสุขกับการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะในครั้งนี้ Yilmaz & Yeşim (2018) 
5. ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว   
 • การบอกต่อ • ฉันจะบอกกับคนอ่ืน ๆ ว่าการท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะ 

นั้นดีแค่ไหน 
Kim et al. (2016) 

  • ฉันจะแนะน าแหล่งท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะให้กับครอบครัว
คนรู้จักและคนอ่ืน ๆ  

Kim et al. (2016) 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ข้อค าถามที่ใช้ในการวัด การพัฒนาตัวชี้วัด 

  •  ฉั นจะบอก เล่ า เ รื่ อ ง รา วถึ ง ความประทั บ ใจ ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน              
การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะครั้งนี ้
 

Kim et al. (2016) 

 • การกลับมาซ้ า • ฉันอยากกลับไปเที่ยวอ าเภอแม่เมาะอีกครั้งในอนาคต Stylos et al. (2016) 
  • อ าเภอแม่เมาะจะเป็นจุดหมายปลายทางในวันหยุดของฉัน Stylos et al. (2016) 
  • การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะให้ประโยชน์มากกว่าแหล่งท่องเที่ยว

อ่ืนๆ 
Jin Young Chung & Chun-Chu 
Chen (2018) 
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 แบบสอบถามและรูปแบบมาตรวัดทั้ง 7 ส่วน สามารถสรุปเป็นโครงสร้าง ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.11 โครงสร้างแบบสอบถาม 

รายละเอียด 
จ านวน

ข้อ 
รูปแบบ/มาตรวัด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 1.1 เพศ 1 มาตรนามบัญญัติ / 

มาตรอันดับ / 
มาตรวัดอัตราส่วน 

 1.2 อายุ 1 
 1.3 การศึกษา 1 
 1.4 สถานภาพ 1 
 1.5 อาชีพ 1 
 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1 
 1.7 ภูมิล าเนา 1 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 
 2.1 ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 1 มาตรนามบัญญัติ / 

มาตรอันดับ / มาตร
วัดอัตราส่วน 

 2.2 วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 1 
 2.3 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 1 
 2.4 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 1 
 2.5 ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 1 
 2.6 การรับรู้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 1 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว               15 มาตรอันตรภาคชั้น 
ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ 15 มาตรอันตรภาคชั้น 
ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ 5 มาตรอันตรภาคชั้น 
ส่วนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 3 มาตรอันตรภาคชั้น 
ส่วนที่ 7 ค าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 6 มาตรอันตรภาคชั้น 

รวม 44 ข้อค าถาม 
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3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการสร้างแบบสอบถามให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยท าการ
ทดสอบเครื่องมือด้วยการน าแบบสอบถามส าหรับการศึกษาวิจัยมาท าการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) การด าเนินการทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือแบบสอบถาม ดังนี้ 
 
 3.5.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) 
 การตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครบถ้วนและเหมาะสมของเนื้อหา พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Concurrence) ซึ่งใช้ในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) จากนั้นท าการทดสอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 3 ท่านเป็นอย่าง
น้อยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ และควรเป็นจ านวนคี่เพ่ือสามารถตัดสินใจชี้ขาดได้ ซึ่งในการ
ตรวจสอบความตรงเนื้อหาของค าถามก าหนดให้เลือกตอบ 3 ช่อง ได้แก ่
 
 สอดคล้อง  (+1) หมายถึง เห็นว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการถาม 
 ไม่แน่ใจ  (0) หมายถึง ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อคามสอดคล้องหรือไม่ 
 ไม่สอดคล้อง  (-1) หมายถึง เห็นว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นค าถาม 
 
 การค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Concurrence: IOC) ค าถามที่
ใช้ได้จ าเป็นจะต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แต่ถ้าได้ค่าต่ ากว่า 0.5 จะต้องปรับปรุงข้อค าถามใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด โดยใช้สูตรค านวณค่า ดังนี้ 
 

  สูตรการค านวณ IOC  =   ∑R 

        N 
  เมื่อ  IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   ∑R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการให้ผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง อาจารย์ประจ าคณะการจัดการการท่องเที่ยว 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 3) ดร. สุขยืน เทพทอง   อาจารย์ประจ าคณะการจัดการและนวัตกรรม   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 3.5.2 การทดสอบหาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยท าการทดสอบด้วยการน าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นโดยผู้วิจัยไปทดลองเครื่องมือ (Try-Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง จ านวน 30 
ราย ซึ่งไม่มีข้อก าหนดจ านวนคนที่จะด าเนินการทดสอบ Pre-test ให้ด าเนินตามความเหมาะสมและ
ความสะดวกของการทดสอบ ส าหรับการหาค่าความเที่ยงไม่ว่าจะท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างกี่ครั้ง 
หรือไม่ว่าจะน าไปสอบถามบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใดจะสามารถได้รับค าตอบที่ค่อนข้างแน่นอน ด้วย
การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น จากวิธีหาค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) 
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการประเมินความเชื่อถือ
เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือแบบสอบถามอยู่ในระดับมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.70 เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีสูตรการค านวณดังนี้  
 

     =            
   

 [  ∑   (  )

   
] 

 

  N  =    จ านวนของรายการ 
       =   ค่าความผันแปรทั้งหมด 
  ∑  (  ) =    ผลรวมของค่าความผันแปรของแต่ละรายการ 
    

 Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งเรียกว่า สหสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient) หาก
ได้ค่าเข้าใกล้กับ 1 แสดงว่าใช้ได้ ซึ่งในการศึกษานี้ได้ก าหนดข้อค าถามที่มีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.70  
ซึ่งผลการวิเคราะห์ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามหากน้อยกว่า 0.70 ควรปรับปรุงข้อ
ค าถามของแบบสอบถาม หรือตัดค าถามบางข้อทิ้ง (สิน พันธุ์พินิจ, 2553) จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างมีความน่าเชื่อถือ และพร้อมส าหรับน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้ 
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3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก (Quantitative Approach) ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามและด าเนินการเก็บข้อมูลภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วย
ตนเอง (Self-Administrative) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม และ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ โดยผู้วิจัย
จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย
อย่างครอบคลุมและสามารถประเมินผลได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  
 
ตารางที่ 3.12 การประมวลผลข้อมูลการวิจัย 

วิธีการประมวลผล แหล่งข้อมูล วัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 1   
   • การทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดทิศทางและความ
ชัด เจน รวมถึ ง เปรียบเทียบ
ปัจจัยขององค์ประกอบ เพ่ือ
น าไปสร้างกรอบการวิจัย ใน
การศึกษา 

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   • การสอบถามโดยใช้ค าถาม
ป ล า ย เ ปิ ด  เ กี่ ย ว กั บ พ้ื น ที่
ท่องเที่ยวแม่เมาะ 
 
   • การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
พ้ืนที่การท่องเที่ยวแม่เมาะ 

 
   • กลุ่มนักท่องเที่ยวภายใน
อ าเภอแม่เมาะ จ านวน 50 คน 
(Outside-In) 
 
   • กลุ่มที่ 1 ภาครัฐ  (Public 
Sector) กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน 
(Private Sector) และกลุ่มที่ 3 
ภาคประชาชน (Population 
Sector) จ านวน 13 ท่าน  

 
   • เพ่ือค้นหาประเด็นอธิบาย
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่
เมาะ และการออกแบบสอบถาม
ได้อย่างครบถ้วน 
   • เพ่ืออธิบายสถานการณ์
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่
เ ม า ะ  เ พ่ื อยื นยั น ข้ อมู ล เ ชิ ง
ปริมาณและการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งทุติยภูมิ 
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วิธีการประมวลผล แหล่งข้อมูล วัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
   • การ เก็บแบบสอบถาม
เกี่ ย วกับภาพลั กษณ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวแม่เมาะ 

 
นักท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่
เม าะ  โ ดยการก าหนดกลุ่ ม
ตัวอย่ างแบบไม่ทราบขนาด 
จ านวน 660 กลุ่มตัวอย่าง 

 
เพ่ือส ารวจภาพลักษณ์ โดยการ
น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลให้มี
ความน่าเชื่อถือ 

  

3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
จ านวนทั้งหมด 660 คน ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Approach) และยืนยันผลเชิงปริมาณด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ในการสกัดปัจจัยที่ใช้วิธีตัวประกอบ
หลัก (Principal Component Analysis: PCA) โดยหมุนปัจจัยแบบ Varimax เพ่ือจ าแนกกลุ่มตัว
แปร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ตลอดจนใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model 
Analysis: SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการศึกษาแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการจ าแนกชนิดข้อมูลและการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis)  
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยอย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบ
แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.13 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ให้ข้อมูล 
วิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
สรุปผล 

1.1 ภาพลักษณ์
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
อ าเภอแม่เมาะ 

นักท่ อง เที่ ยวชาว
ไทยในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่เมาะ จ านวน 50 
คน 

แบบสอบถาม
ปลายเปิด 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(วิ เ ค ร า ะ ห์
เนื้อหา) 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ก า ร
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่
เมาะ 

1.2 องค์ประกอบ
ข อ ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
อ าเภอแม่เมาะ 

นักท่ อง เที่ ยวชาว
ไทยในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่ เ ม า ะ  จ า นวน 
660 คน 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(การวิเคราะห์
ปัจจัย) 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ก า ร
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่
เมาะ 

1.3 องค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ ความพึง
พอใจ และความ
จงรักภักดี ที่ได้รับ
การยอมรับ 

นักท่ อง เที่ ยวชาว
ไทยในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่ เ ม า ะ  จ า นวน 
660 คน 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(ส ม ก า ร เ ชิ ง
โครงสร้าง) 

องค์ประกอบของ
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ 
ทัศนคติ ความพึง
พอใจ และความ
จงรักภักดี ที่ได้รับ
ก า ร ย อมรั บ จ า ก
นักท่องเที่ยว 

1.3 แนวทางการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
อ า เ ภ อ แ ม่ เ ม า ะ 
จังหวัดล าปาง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอ าเภอแม่ เมาะ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
จ านวน 13 คน 

แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
( วิ เ ค ร า ะ ห์
เนื้อหา) 

แ น ว ท า ง ก า ร
ส่งเสริมภาพลักษณ์
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
อ า เ ภ อ แ ม่ เ ม า ะ 
จังหวัดล าปาง 

 
 3.7.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 โดยน าข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือแสดงผลของการศึกษาในรูปแบบของตาราง 
 2) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ร่วม
เดินทางในการเดินทางท่องเที่ยว และการรับรู้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation) ในการวิเคราะห์และประมวลผล 
เพ่ือแสดงผลของการศึกษาในรูปแบบของตารางไขว้  
 3) วิเคราะห์ข้อมูลของการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ( Image Attributes) 
ภาพลักษณ์ (Destination Image) ทัศนคติ (Attitude) ความพึงพอใจ (Destination Satisfaction) 
และความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination Loyalty) โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ 
(Frequencies) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation) การ
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) ต้องมีค่าความสัมพันธ์มากกว่า 0.80 ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตารางที่ 3.13 
 
ตารางที่ 3.14 ระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์ 

0.80 – 1.00 มีความสัมพันธ์สูงมาก 
0.60 – 0.79 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
0.40 – 0.59 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
0.20 – 0.39 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า 
0.01 – 0.19 มีความสัมพันธ์ต่ า 

แหล่งที่มา: สิน พันธุ์พินิจ (2553) 
 
 4) การวิเคราะห์สถานการณ์บริบทการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวแม่เมาะจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่การท่องเที่ยวแม่เมาะ กลุ่มตัวอย่าง 30 คน และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่แม่เมาะ ด้วยการ
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ปรับใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological 
Analysis) ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือแสดงผลของการศึกษาในรูปแบบพรรณนา 
 
 3.7.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 การวิเคราะห์ด้วยความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Model: SEM) 
สถิติเชิงอนุมาน มีเหตุผลในการเลือกใช้เนื่องจาก 1) การใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear) เป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกและเป็นความสัมพันธ์ทางเดียวระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และ 
2) ตัวแปรแฝงสามารถวิเคราะห์ด้วยลักษณะ Regression ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายการใช้สถิติเชิงอนุมาน
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ในการสกัดปัจจัยใช้วิธีตัวประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) 
โดยหมุนปัจจัยแบบ Varimax เพ่ือจ าแนกกลุ่มตัวแปร ร่วมกับใช้การอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Model: SEM) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
ระหว่างตัวแปรการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ( Image Attributes) ภาพลักษณ์ 
(Destination Image) ทัศนคติ (Attitude) ความพึงพอใจ (Destination Satisfaction) และความ
จงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination Loyalty) ด้วยการวิเคราะห์จากโปรแกรม Mplus 7 
ส าหรับการยืนยันความสอดคล้องของการทดสอบโมเดลที่สร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ ซึ่งสามารถทดสอบด้วยสถิติการวัดความสอดคล้องด้วยการอธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
  สถิติที่ใช้ตรวจสอดความความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน 
การพิจารณา หากค านวณไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะต้องมีการปรับปรุงโมเดลใหม่ โดยอาศัยเหตุผลเชิง
ทฤษฎีและค่าดัชนีปรับแต่งโมเดล (Model Modification Indices) ซึ่งเป็นค่าสถิติของพารามิเตอร์
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แต่ละตัวท าการปรับโมเดล จนได้โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีค่าสถิติตาม
เกณฑ์ก าหนดของวิจัย จากนั้นแปลผลวิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 
 

ตารางที่ 3.15 สถิติวัดความสอดคล้อง 

การพิจารณา Mplus Output ดัชนีและค าอธิบายการสอดคล้องของโมเดล 
1 CHI-SQUARE TEST OF 

MODEL FIT 
ค่า Chi-Square ตรวจสอบความสอดคล้องโมเดล 

2 VALUE Chi-Square ( χ2 ) ควรพิจารณาดัชนีอ่ืนประกอบเนื่องจาก
ความล าเอียงที่เกิดจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

3 VALUE/DEGREES OF 
FREEDOM 

χ2 /df = ควรมีค่าไม่เกิน 2 

4 P-VALUE มีค่ามากกว่า 0.01 หรือ มากกว่า 0.05 
5 RMSEA (Root Mean 

Square Error of 
Approximation) 

ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.07 ถ้าหากมีค่าน้อย
กว่า 0.03 จะมีความสอดคล้องดีมาก 

6 ESTIMATE 0.000-0.050 โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
0.051-0.080 โมเดลค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
0.081-0.100 โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เล็กน้อย 
มากกว่า 0.100 โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

7 SRMR (Standardized 
Root Mean Square 
Residual)  

ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือในรูปคะแนน 
มาตรฐาน (SRMR) 

8 VALUE SRMR = ควรมีค่าน้อยกว่า 0.08 
9 CFI (Comparative Fit 

Index) TLI (Tucker-Lewis 
Index) 

CFI = ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
TLI= ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 

แหล่งที่มา: กัลยา วานิชย์บัญชา (2556); ส ารวม จงเจริญ (2551); สิน พันธุ์พินิจ (2553) 
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3.8 การยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมผลการวิจัยเชิงปริมาณและทราบถึงปัจจัยใดที่ส่งอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีจากมุมมองนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยจึง
ได้น าผลที่ได้มาสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง เพ่ือยืนยันความสอดคล้องทั้งในเชิงวิชาการที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและภาคส่วนการ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ ท าให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจาก
มุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ทั้งนีผู้้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ ทั้งยังมี
บทบาทในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่และผู้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงน่าจะมีความเข้าใจภายในบริบทนี้
ได้ดี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Information) ส าหรับการศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาครัฐ 
(Public Sector) กลุ่มภาคเอกชน (Private Sector) และภาคประชาชน (Population Sector) ดังนี้ 
  1) กลุ่มภาครัฐ (Public Sector)   จ านวน  7 ท่าน 
  2) กลุ่มภาคเอกชน (Private Sector) จ านวน  4 ท่าน 
  3) ภาคประชาชน (Population Sector) จ านวน  2 ท่าน 

รวมจ านวนทั้งหมด 13 ท่าน 
 

 ส าหรับเกณฑ์คัดเลือกผู้สัมภาษณ์เป็นการก าหนดตามบทบาทและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลได้
ตามหลักการคัดเลือกตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้มีข้อมูล (Key Information) ซึ่งประสงค์
ยินยอมด้วยจิตอาสาในการมีส่วนร่วมส าหรับการสัมภาษณ์ ไม่ใช่การบังคับหรือก าหนดบุคคลผู้ให้
ข้อมูล ดังนั้นการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์จะด าเนินการเชิญผ่านหน่วยงาน โดยมีการเสนอ
ตัวแทนและเชิญบุคคลตามความเชี่ยวชาญและการมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวของ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 1) กลุ่มภาครัฐ (Public Sector) จ านวน 7 ท่าน 
  1.1) นายชูชีพ บุนนาค ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลแม่เมาะ 
  1.2) นายสุขเกษม สุริยา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบป้าด 
  1.3) นายบุญเทียน กาค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 
  1.4) นายสว่าง จาค ามา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจางเหนือ 
  1.5) นายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอ าเภอแม่เมาะ  
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  1.6) นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  ท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานล าปาง 
  1.7) นายวิสูตร บัวชุม ผู้อ านวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานล าปาง 
 2) กลุ่มภาคเอกชน (Private Sector) จ านวน 4 ท่าน 
  2.1) นายก่อเกื้อ พรหมกสิกร ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน 
  2.2) นางณิษา ปฐมเรืองกุล ต าแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
  2.3) นายนวรัฐ ชยรพ หัวหน้าแผนกบ ารุงรักษาบริเวณและจัดการพ้ืนที่ฟ้ืนฟูสภาพเหมือง 
  2.4) นางเบญจมาศ ก้างแจ๋ม วิทยากรระดับ 7 
 3) ภาคประชาชน (Population Sector) จ านวน 2 ท่าน 
  3.1) นายสันต์ แก้วประเทศ ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านเมาะหลวง 
  3.2) นางสาวจารุพันธ์ กอบกระโทก ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่เมาะ 
 
 3.8.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้ โดยสร้างข้อ
ค าถามในการสัมภาษณ์จากการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือหาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อแนะน า จากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เพ่ือยืนยันความสอดคล้อง
ของความสัมพันธ์ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณแล้วน าผลที่ได้มาปรับใช้กับ
ตัวแปรและความสัมพันธ์ต่างๆ  
 
 3.8.2 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของความแม่นย าของข้อมูลที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ (Validity) ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ไม่บิดเบือนไปจาก
ความจริง (Reliability) ผู้วิจัยท าการขออนุญาตบันทึกเสียงระหว่างการให้สัมภาษณ์แทนการจด
บันทึกค าต่อค าเพ่ือรักษาเวลาของผู้ให้สัมภาษณ์ตลอดจนการบันทึกเสียงสามารถถอดค าต่อค าได้ใน
ภายหลังด้วยการถอดเสียงออกมาเป็นบทสนมนาแบบอักษร ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลได้ (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551) เพ่ือให้ข้อมูลนั้นกระจ่างและถูกต้องผู้วิจัยจะ
น าข้อมูลที่สรุปกลับไปสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าตรงกับความรู้สึกหรือไม่ แล้วจึงน าไป
ตรวจสอบความไว้วางใจของข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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 3.8.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจากผู้ให้สัมภาษณ์มาครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธี
จ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  การตีความข้อมูล (Interpretation) การเปรียบเทียบข้อมูล 
(Constant Comparison) และการสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis) และน ามาสรุปข้อมูล 
(Generalization) ประกอบกับการปรับใช้การประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือนับค าซ้ าๆ และหาแก่นเรื่อง (Themes) โดยหาข้อความที่เป็นรูปธรรมเห็น
ได้ชัดเจน (Manifest Content) และการวิเคราะห์โดยนับหรือการตีความ (Latent Content) 
ประกอบกับการปรับใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วจึงน าเสนอเชิงความเรียง
พรรณนาของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะตามกรอบแนวความคิดการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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 การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการศึกษาจากตัวแปร
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว และ
ความพึงพอใจ ซึ่งมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายขั้นตอน เพ่ือ
เป้าประสงค์ในการน าเสนอแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ดังนั้นผู้วิจัยขอน าเสนอ
แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยในลักษณะรูปภาพให้เกิดความเข้าใจโดยง่าย ดังภาพที่ 3.2 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การระดมความคิดเห็นจากผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียจากการจัดการ
การท่องเที่ยว จ านวน 13 คน 

 

แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณจ์ากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
แม่เมาะ วิธีวัดแบบไมม่ีโครงสร้าง 

จ านวนนักท่องเที่ยว 50 คน 

กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) 

กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  
(Qualitative research) 

ข้อค้นพบด้วยการประมวลเพื่อ
ก าหนดแนวทางอ้างอิงจากบท

สัมภาษณ์เชิงลึก 

เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยว จ านวน 660 คน 

สกัดปัจจัย 
EFA 

เตรียมแบบสอบถาม 

เตรียมแบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 

Structural 
Equation 
Model 

การวิเคราะห์เนื้อหา 

ภาพท่ี 3.2 กรอบการด าเนินการวิจัย 
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ตารางที่ 3.16 ตารางสรุประเบียบวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ระเบียบ 
วิธีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เทคนิคการสุ่ม เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง 

เชิงปริมาณ • นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในพื้นที่ อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 

660 การสุ่มตัวอย่าง 
แบบบังเอิญ 

แบบสอบถาม ส ถิ ติ ขั้ น พื้ น ฐ า น เ ชิ ง พ ร ร ณ น า แ ล ะ ค่ า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น 
(Pearson Correlation coefficient) และ
การวิ เ ค ร าะห์อ งค์ ประกอบเ ชิ งส า ร วจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) และ
สถิ ติ ขั้ น สู ง เ ชิ ง อนุ ม าน  อธิ บ าย โ ม เ ด ล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Structural 
Equation Model: SEM) ระหว่างตัวแปร 

  • นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในพื้นที่ อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 

50 การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ 

แบบสอบถาม
ปลายเปดิ 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และการวิ เคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อความจงรั กภั กดี จาก
มุมมองการรับรู้องค์ประกอบของ
แหล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว  ภ าพลั กษณ์ 

เชิงปริมาณ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่
มีประสบการณ์เดินทาง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น พื้ น ที่ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง 

660 การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ 

แบบสอบถาม สถิติเชิงอนุมาน อธิบายโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation 
Model: SEM) ระหว่างตัวแปร โดยน าเสนอ
ค่าดัชนีต่างๆ เช่น ค่าสัดส่วนสถิติไคสแควร์
หรือค่าช้ันแห่งความเป็นอิสระ, ดัชนีบ่งบอก
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
ระเบียบ 
วิธีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เทคนิคการสุ่ม เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมลู 

ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง 

ถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับ
โมเดลที่ก าหนดขึ้น , ดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ, ดัชนีวัดค่าเฉลี่ยส่วนท่ี
เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรของประชากร, และดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของส่วนท่ีเหลือของการประมาณค่า 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริม
ภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความ
จงรักภักดี ในพื้นที่การท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

เชิงคุณภาพ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
เกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ เ ชิ ง
นโยบายในพื้นที่อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

13 การสุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง 

แบบสัมภาษณ์ การวิ เคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล 
(Typological Analysis) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
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3.9 บทสรุป 

 การศึกษา การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ตลอดจนการก าหนดการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) รวมถึงการก าหนดรูปแบบการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 2 
และ 3 โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม รวมถึงขั้นตอนการเก็บแบบสอบถาม วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) รวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และสถิติเชิงอนุมาน โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
ร่วมกับการยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล 
(Typological Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ซึ่งจะแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ในบทถัดไป 



 
 

 บทท่ี 4
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีเป้าประสงค์ในการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยท าการ
รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาน าเสนอได้ ดังนี้ 1) เพ่ือ
ศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จาก
มุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง  โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยัน
สมมติฐานการวิจัยและสนับสนุนการยืนยันผลเชิงคุณภาพ ด้วยเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับน าเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 

n หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
 ̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
SD หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SK หมายถึง ค่าความเบ้ (Skewness) 
KU หมายถึง ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
CR หมายถึง ค่าความเท่ียงตัวแปร (Composite reliability) 
AVE หมายถึง ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average variance extracted) 
   หมายถึง ค่าไคสแควร์ (Chi-square) 
df หมายถึง องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
  /df หมายถึง สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าองศาอิสระ 

(Chi-square statistic comparing the tested model and 
the independent model with the saturated model) 

P หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (P - Value) 
CFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
TLI หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Tucker-Lewis Index) 
RMSEA หมายถึง ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณค่า 

(Root Mean Square Error of Approximation) 
SRMR หมายถึง ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 

(Standardized Root Mean Squared Residual) 
   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of Determination) 
TE หมายถึง อิทธิพลรวม (Total Effect) 
DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
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2) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 

AB_IM หมายถึง องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ES_AI หมายถึง สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
E_AI1 หมายถึง สะอาดตามมาตรฐาน 
E_AI2 หมายถึง สภาพอากาศท่ีปลอดโปร่ง 
E_AI3 หมายถึง การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม 
E_AI4 หมายถึง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
SQ_AI หมายถึง คุณภาพการบริการ 
S_AI7 หมายถึง ส าหรับครอบครัวและเด็ก 
S_AI8 หมายถึง ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ 
S_AI9 หมายถึง เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 
S_AI10 หมายถึง การบริการที่มีคุณภาพ 
FS_AI หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
F_AI11 หมายถึง อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย 
F_AI12 หมายถึง ความหลากหลายของสินค้า 
F_AI13 หมายถึง เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
F_AI14 หมายถึง ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม 
F_AI15 หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ 
UQ_IM หมายถึง ภาพลักษณก์ารท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
TA_UI หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล 
T_UI1 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
T_UI2 หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
T_UI3 หมายถึง เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
PS_UI หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ 
P_UI5 หมายถึง จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
P_UI6 หมายถึง สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 
AC_UI หมายถึง เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 
A_UI12 หมายถึง สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ 
A_UI13 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
A_UI14 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ 



120 
 

 

AF_FE หมายถึง ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
AF1 หมายถึง การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี 
AF2 หมายถึง การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
AF3 หมายถึง การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ 
AF4 หมายถึง การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ 
AF5 หมายถึง การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

SA_TI หมายถึง ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 
SA1 หมายถึง พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 
SA2 หมายถึง เกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่เมาะ 
SA3 หมายถึง สนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ 

RE_IN หมายถึง ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
RE1 หมายถึง แนะน าการท่องเที่ยวให้กับคนอ่ืนๆ 
RE2 หมายถึง จะชักชวนเพื่อนและคนรู้จัก 
RE3 หมายถึง จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ให้กับคนอ่ืนๆ 
RE4 หมายถึง จะกลับไปท่องเที่ยวในอนาคตอีกครั้ง 
RE5 หมายถึง จะเป็นตัวเลือกแรกในอนาคต 
RE6 หมายถึง จะวางแผนท่องเที่ยวให้ครอบครัวและเพ่ือน เพ่ือท่องเที่ยวในอนาคต 

 

3) สัญลักษณ์โมเดล 

 

  หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variable) 

  หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) 
 

  หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยตัวแปรที่ปลายลูกศรก่อให้เกิดความ 
   เปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หัวลูกศร 
 

  หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยตัวแปรที่ปลายลูกศรไม่ก่อให้เกิดความ 
   เปลี่ยนแปลงกับตัวแปรที่หัวลูกศร 
ก 

  หมายถึง ความสัมพันธ์หรือความแปรปรวนของตัวแปรที่ไม่ทราบทิศทาง 
    ความเป็นสาเหตุ  
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4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 จากการ เก็บรวบรวมผลการวิจัยสามารถวิ เคราะห์ข้ อมูลพรรณนาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขตอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ภูมิล าเนา สามารถน าเสนอผลข้อมูลเชิงพรรณนาดังรายละเอียดของการศึกษา ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละเพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 

 เพศชาย 247 37.4 
 เพศหญิง 413 62.6 

 
 จากตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการจ าแนกตามจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้านเพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 413 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 
และเพศชาย จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

 อายุ จ านวน ร้อยละ 

 ต่ ากว่า 20 ปี 223 35.3 
 21 – 29 ปี 164 24.8 
 30 – 39 ปี 111 16.8 
 40 – 49 ปี 90 13.6 
 50 – 59 ปี 35 5.3 
 60 ปีขึ้นไป 27 4.1 

 
 จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการจ าแนกตามจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้านอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ แบ่งได้ 6 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 223 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 35.3 รองลงมาอายุ 21 – 29 ปี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 ล าดับต่อมาอายุ 30 – 
39 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามด้วยอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.6 จนถึง อายุ 50 – 59 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และช่วงอายุส่วนน้อย คือกลุ่ม 60 ปี
ขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ  
  
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

 การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  387 58.6 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 233 35.3 
 บัณฑิตศึกษา  40 6.1 
 
 จากตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการจ าแนกตามจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้านการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.6 รองลงมาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และกลุ่ม
บัณฑิตศึกษาจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 จากจ านวนทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

 สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
 โสด 467 70.7 
 สมรส 193 29.3 
 
 จากตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการจ าแนกตามจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 467 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.7 และน้อยที่สุดในกลุ่มสมรส จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

 อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 นักเรียน/นักศึกษา 279 42.3 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  119 18.0 
 พนักงานเอกชน  95 14.4 
 ธุรกิจส่วนตัว 57 8.6 
 รับจ้าง 93 14.1 
 อ่ืนๆ 17 2.6 

 
 จากตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการจ าแนกตามจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ แบ่งได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่อยู่เป็นนักเรียนและนักศึกษา 
จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 คน รองลงมาเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 119 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.0 ต่อมาพนักงานเอกชน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ประกอบอาชีพรับจ้าง 
จ าวนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 จนถึงกลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.6  และส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ ไม่ประกอบอาชีพ เกษียณอายุราชการ กลุ่มแม่บ้าน และว่างงาน อยู่ใน
อันดับน้อยที่สุด คิดเป็นจ านวน 17 คน ร้อยละ 2.6 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
   ไม่มีรายได้ประจ า 318 48.2 
 น้อยกว่า 18,000 บาท 192 29.1 
 18,000 – 36,000 บาท 94 14.2 
 36,001 – 54,000 บาท 38 5.8 
 54,001 – 72,000 บาท 13 2.0 
 มากกว่า 72,001 บาท 5 0.8 
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 จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการจ าแนกตามจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ประจ า จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 
รองลงมาน้อยกว่า 18,000 บาท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ต่อมามีรายได้ 18,000 – 
36,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  อันดับต่อ 36,001 – 54,000 บาท จ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และอันดับน้อยที่สุดมีจ านวนสองกลุ่มรายได้ ได้แก่ 54,001 – 72,000 บาท 
จ านวน 13 คน คิดเป็น 2.0 และมากกว่า 72,001 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่

เมาะ 

 ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

 ล าปาง 405 61.4 
 แพร่ 66 10.0 
 เชียงใหม่ 38 5.8 
 เชียงราย 22 3.3 
 ล าพูน 17 2.6 
 กรุงเทพมหานคร 19 2.9 
 พะเยา 12 1.8 
 ตาก 10 1.5 
 อุตรดิตถ ์ 9 1.4 
 พิจิตร 8 1.2 
 น่าน 7 1.1 
 ก าแพงเพชร 7 1.1 
 จังหวัดอ่ืนๆ  40 6.7 

 
 จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการจ าแนกตามจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้านภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดล าปาง จ านวน 405 คน ร้อยละ 
61.4 แพร่ จ านวน 66 คน ร้อยละ 10.0 เชียงใหม่ จ านวน 38 คนร้อยละ 5.8 เชียงราย จ านวน 22 
คน ร้อยละ 3.3 ล าพูน จ านวน 17 คน ร้อยละ 2.6 กรุงเทพมหานคร จ านวน 19 คน ร้อยละ 2.9 
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พะเยา จ านวน 12 คน ร้อยละ 1.8 ตาก จ านวน 10 ร้อยละ 1.5 อุตรดิตถ์ จ านวน 9 คน ร้อยละ 1.4 
พิจิตร จ านวน 8 คน ร้อยละ 1.2 น่านและก าแพงเพชร จ านวน 7 ร้อยละ 1.1 ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ 
สามารถแจกแจงได้ดังนี้ แม่ฮ่องสอนและสุโขทัย จ านวน 5 คน ร้อยละ 0.8 ส่วนบุรีรัมย์ พิษณุโลก 
ปัตตานี มีจ านวนอย่างละ 3 คน ร้อยละ 0.5 เท่ากัน รองลงมาอุทัยธานี กาฬสิน สกลนคร เลย 
สมุทรสาคร และสุพรรณบุรีมีจ านวนอย่างละ 2 คน ร้อยละ 0.3 เท่ากัน และส่วนน้อยจังหวัดอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย นครสวรรค์ เพชรบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชุมพร ยโสธร ปราจีนบุรี นครราชสีมา และ
ภูเก็ต มีจ านวนอย่างละ 1 คน คิดร้อยละ 0.2 เท่ากัน ตามล าดับ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 จากการเก็บรวบรวมผลการวิจัยสามารถน าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวอ า เภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งมี
องค์ประกอบในการศึกษา 6 องค์ประกอบเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวแม่เมาะ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวแม่เมาะ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแม่เมาะ รูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวแม่เมาะ ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวแม่เมาะ และการรับรู้ข้อมูลการเดินทางภายในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่เมาะของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถแสดงราละเอียดดังตารางที่ 4.8 ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ   
 เดินทางมาครั้งแรก  189 28.6 
 2 – 4 ครั้ง 268 40.6 
 มากกว่า 5 ครั้ง 201 30.5 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ   
 ธุรกิจ  22 3.3 
 พักผ่อน/นันทนาการ 501 75.9 
 คณะดูงาน 97 14.7 
 เยี่ยมเพ่ือน/ญาติ  29 4.4 
 อ่ืนๆ 11 1.7 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ    
 เช้า –   เย็นกลับ  547 82.9 
 2  – 4 วัน 73 10.9 
 มากกว่า 5 วัน 40 6.2 
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ   
 เดินทางด้วยตนเอง  490 74.2 
 บริษัททัวร์ 20 3.0 
 คณะดูงาน 146 22.1 
 อ่ืนๆ 4 0.6 
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ   
 เดินทางคนเดียว 29 4.4 
 ครอบครัว 269 40.8 
 กลุ่มเพ่ือน 301 45.6 
 เพ่ือนร่วมงาน 61 9.2 
การรับรู้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ   
 ครอบครัวและเพ่ือน 254 38.5 
 อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ 292 44.2 
 สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 65 9.8 
 ทุกช่องทางจากการสื่อสาร 37 5.7 
 อ่ืนๆ 12 1.8 
 
 จากตารางที่ 4.8 จ าแนกตามจ านวนและร้อยละ ดังนี้ ส่วนใหญ่เดินทางมา 2 – 4 ครั้ง 
จ านวน 268 คน ร้อยละ 40.6  รองลงมามากกว่า 5 ครั้ง จ านวน 201 คน ร้อยละ 30.5 และครั้งแรก 
จ านวน 189 คน ร้อยละ 28.6 และ และส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือพักผ่อน/นันทนาการ 
จ านวน 501 คน ร้อยละ75.9 รองลงมาคณะดูงาน จ านวน 97 คน ร้อยละ 14.7 เยี่ยมเพ่ือน/ญาติ 
จ านวน 29 คน ร้อยละ 4.4 ธุรกิจ จ านวน 22 ร้อยละ 3.3 และอ่ืนๆ ได้แก่ เดินทางเพ่ือท างาน ทัศน
ศึกษากลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และเดินทางเพ่ือแข่งขันกิจกรรม จ านวน 11 คน ร้อยละ 1.7 โดย
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประเภทมาเช้า – เย็นกลับ จ านวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 
รองลงมา มากกว่า 2  – 4 วัน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และส่วนน้อยที่จะพักมากกว่า 5 
วัน มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ  
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 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญเ่ดินทางด้วยตนเอง  จ านวน 490 คน ร้อยละ 74.2 
รองลงมาคณะดูงาน จ านวน 146 คน ร้อยละ 22.1 บริษัททัวร์ จ านวน 20 คน ร้อยละ 3.0 อ่ืนๆ 
ได้แก่ เดินทางด้วยรถประจ าทาง จ านวน 4 คน ร้อยละ 0.6 ส่วนผู้ร่วมเดินทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางกับครอบครัว จ านวน 269 คน ร้อยละ 40.8 รองลงมากลุ่มเพ่ือน จ านวน 301 คน ร้อยละ 
45.6 เพ่ือนร่วมงาน จ านวน 61 คน ร้อยละ 9.2 และกลุ่มเดินทางคนเดียว จ านวน 29 คน ร้อยละ 
4.4 ส่วนการรับรู้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ ส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ตและสื่อ
ออนไลน์ จ านวน 292 คน ร้อยละ 44.2 รองลงมาจากการบอกต่อของครอบครัวและเพ่ือน จ านวน 
254 ร้อยละ 38.5 สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์จ านวน 65 ร้อยละ 9.8 ส่วนน้อยจะได้รับทุกช่องทาง
จากการสื่อสาร จ านวน 37 คน ร้อยละ 5.7 และจากแหล่งอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มคนรู้จัก หน่วยงานหรือ
องค์กร เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ท างาน เป็นต้น และบริษัทน าเที่ยว จ านวน 12 คน ร้อยละ 1.8 
  

4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
มีการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยดังตารางที่ 4.9 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ว 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

 1. สะอาดตามมาตรฐาน 4.29 0.64 มากที่สุด 
 2. สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง 4.38 0.67 มากที่สุด 
 3. การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม 4.31 0.63 มากที่สุด 
 4. ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 4.33 0.64 มากที่สุด 
 5. ความคุ้มค่าทางการเงิน 4.21 0.67 มากที่สุด 
 6. เหมาะส าหรับการพักผ่อน 4.29 0.68 มากที่สุด 
 7. ส าหรับครอบครัวและเด็ก 4.39 0.66 มากที่สุด 

 8. ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ 4.31 0.66 มากที่สุด 
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องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

 9. เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 4.35 0.65 มากที่สุด 
 10. การบริการที่มีคุณภาพ 4.21 0.68 มากที่สุด 
 11. อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย 4.06 0.75 มาก 
 12. ความหลากหลายของสินค้า 4.10 0.78 มาก 
 13. เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก 4.21 0.74 มากที่สุด 
 14. ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม 4.11 0.73 มาก 
 15. โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ 4.23 0.70 มากที่สุด 
 รวม 4.25 0.68 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ พบว่า ล าดับมากที่สุดในการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ส าหรับครอบครัวและเด็ก (   4.39) สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง 
(    4.38) เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง (  =4.35)  ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (    4.33) การป้องกันและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม (  =4.31) ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ (  =4.31) เหมาะส าหรับการพักผ่อน (    4.29) 
สะอาดตามมาตรฐาน (  =4.29) โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ (    4.23)  ความคุ้มค่าทางการเงิน (  =4.21) 
เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก (  =4.21)  และการบริการที่มีคุณภาพ (  =4.21) 
 ส่วนปัจจัย ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม (  =4.11) ความหลากหลายของสินค้า (  =4.06) 
อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย (  =4.10) ทั้ง 3 ปัจจัย ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยอยู่ในระดับความ
คิดเห็นอันดับมาก โดยสามารถประเมินค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะภาพลักษณ์ได้ที่ 4.25 จัดอยู่ใน
อันดับมากท่ีสุด 
 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
มีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะด้วยการแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะของนักท่องเที่ยวชาวไทยดัง
ตารางที่ 4.10 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4.38 0.63 มากที่สุด 
 2. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 4.27 0.67 มากที่สุด 
 3. เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 4.33 0.66 มากที่สุด 
 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 4.22 0.67 มากที่สุด 
 5. จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม 4.42 0.66 มากที่สุด 
 6. สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 4.46 0.61 มากที่สุด 
 7. จุดให้เยี่ยมชมหลากหลาย 4.35 0.64 มากที่สุด 
 8. ความสมัยใหม่และเก่าแก่ของเมือง 4.22 0.69 มากที่สุด 
 9. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 4.20 0.70 มาก 
 10. อาหารท้องถิ่น 4.07 0.73 มาก 
 11. กิจกรรมผจญภัยและกีฬา 4.10 0.72 มาก 
 12. สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ 4.37 0.64 มากที่สุด 
 13. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 4.38 0.64 มากที่สุด 
 14. แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ 4.12 0.73 มาก 
 15. สภาพแวดล้อมที่น่าไปเยี่ยมชม 4.34 0.66 มากที่สุด 
 รวม 4.28 0.67 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ พบว่า สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่สวยงาม (  =4.46) จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม (  =4.42) แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ 
(  =4.38) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (  =4.38) สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์  (  =4.37) จุดให้
เยี่ยมชมหลากหลาย (  =4.35) สภาพแวดล้อมที่น่าไปเยี่ยมชม (  =4.34) เทศกาลและวัฒนธรรมที่
น่าสนใจ (   4.33) ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (  =4.27) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(    4.22) ความสมัยใหม่และเก่าแก่ของเมือง (  =4.22) และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(  =4.22) จัดอยู่ในอันดับมากที่สุดทั้งหมด ส่วนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ (  =4.20) แหล่งท่องเที่ยว
ปราศจากมลภาวะ (  =4.12) กิจกรรมผจญภัยและกีฬา (  =4.10) และอาหารท้องถิ่น (  =4.07) ทั้ง 4 
ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยอยู่ในระดับความคิดเห็นอันดับมาก โดยสามารถประเมินค่าเฉลี่ย
รวมของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะได้ที่ 4.28 จัดอยู่ในอันดับมากที่สุด 
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 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
มีการรับรู้ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว ด้วยการแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
การรับรู้ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะของนักท่องเที่ยวชาวไทยดังตารางที่ 4.11 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

 1. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี 4.35 0.63 มากที่สุด 
 2. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 4.28 0.65 มากที่สุด 
 3. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ 4.32 0.67 มากที่สุด 
 4. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ 4.32 0.67 มากที่สุด 
 5. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 4.35 0.66 มากที่สุด 
 รวม 4.32 0.65 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นระดับการรับรู้ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวผ่าน
มุมมองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ พบว่า การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ (  =4.35) การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี (  =4.35) การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ 
(  =4.32) การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ (  =4.32) และการท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
(  =4.28) อยู่ในอันดับมากที่สุด ประเมินภาพรวมของทัศนคติได้ค่าเฉลี่ย 4.30 มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 
 4.3.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีความ
พึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ด้วยการแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังตารางที่ 4.12 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 4.34 0.63 มากที่สุด 
 2. เกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่เมาะ 4.22 0.72 มากที่สุด 
 3. สนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ 4.30 0.68 มากที่สุด 
 รวม 4.28 0.67 มากที่สุด 
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 จากตารางที่  4.12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้ ความพึงพอใจต่อ 
การท่องเที่ยวผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จากองค์ประกอบ
ความพึงพอใจ 3 ปัจจัย พบว่า พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ (  =4.34) และสนุกกับการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ (  =4.30) และเกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่เมาะ (  =4.22) สามารถประเมิน
ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในอันดับมากท่ีสุด 
 
 4.3.5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
ต่อความจงรักภักดี ด้วยการแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.13 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 

ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
 1. แนะน าการท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับคนอ่ืนๆ 4.38 0.65 มากที่สุด 
 2. จะชักชวนเพื่อนและคนรู้จักมาท่องเที่ยวแม่เมาะ 4.38 0.64 มากที่สุด 
 3. บอกเล่าเรื่องดีๆ เกี่ยวกับแม่เมาะให้กับคนอื่นๆ 4.41 0.63 มากที่สุด 
 4. จะกลับไปท่องเที่ยวแม่เมาะในอนาคตอีกครั้ง 4.38 0.67 มากที่สุด 
 5. แม่เมาะจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับการท่องเที่ยว

ในอนาคต 
4.32 0.70 มากที่สุด 

 6. จะวางแผนท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับครอบครัวและ
เพ่ือน เพ่ือท่องเที่ยวในอนาคต 

4.40 0.67 มากที่สุด 

 รวม 4.37 0.66 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้ ความจงรักภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ พบว่า จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับแม่เมาะให้กับคนอ่ืนๆ (  =4.41)  จะ
วางแผนท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับครอบครัวและเพ่ือนเพื่อท่องเที่ยวในอนาคต (  =4.40) แนะน าการ
ท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับคนอ่ืนๆ (   4.38) จะกลับไปท่องเที่ยวแม่เมาะในอนาคตอีกครั้ง (  =4.38) จะ
ชักชวนเพ่ือนและคนรู้จักมาท่องเที่ยวแม่เมาะ (  =4.38) และแม่เมาะจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับการ
ท่องเที่ยวในอนาคต (  =4.32) อยู่อันดับมากที่สุด ประเมินค่าเฉลี่ยรวมของความจงรักภักดีมีค่าเฉลี่ย 4.37 
อยู่อันดับมากที่สุด 
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4.4 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 

 4.4.1 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ 
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล เนื่องจากการวิเคราะห์โดย
การประมาณค่าวิธีการประมาณค่าด้วยความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood) โมเดลตัวแปร
สังเกตได้จะต้องมีลักษณะการกระจายและมีการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ ด้วยเครื่องมือการวัดได้แก่ 
ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับค่า
ความเบ้ ไม่เกิน 0.75 ค่าสัมบูรณ์ และค่าความโด่ง ไม่เกิน 1.50 ค่าสัมบูรณ์ (Hair, Black, Babin, & 
Rolph E, 2010) ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐานทีละโมเดล โดยน าเสนอตามกลุ่ม
ปัจจัยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดังนี้ 
 
 โมเดลที่ 1 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 ส าหรับโมเดลที่ 1 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว มีจ านวนข้อค าถามการวิเคราะห์ทั้งหมด 15 
ข้อค าถาม มีค่าสถิติพ้ืนฐานค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานที่สามารถยอมรับค่าความเบ้ ไม่เกิน 0.75 ค่าสัมบูรณ์ และค่าความโด่ง ไม่เกิน 1.50 ค่าสัมบูรณ์ 
(Hair et al., 2010) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าสถิติพ้ืนฐานของโมเดลที่ 1 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวแปร 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

แปลผล 

 1. สะอาดตามมาตรฐาน -0.440 -0.383 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 2. สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง -0.752 0.127 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 3. การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม -0.424 -0.501 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 4. ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว -0.518 -0.340 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 5. ความคุ้มค่าทางการเงิน -0.411 -0.292 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 6. เหมาะส าหรับการพักผ่อน -0.658 0.057 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 7. ส าหรับครอบครัวและเด็ก -0.730 -0.143 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 8. ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ -0.486 -0.618 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 9. เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง -0.491 -0.675 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 10. การบริการที่มีคุณภาพ -0.413 -0.365 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
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ตัวแปร 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

แปลผล 

 11. อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย -0.415 -0.325 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 12. ความหลากหลายของสินค้า -0.461 -0.480 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 13. เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก -0.583 -0.143 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 14. ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม -0.473 -0.165 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 15. โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ -0.591 0.072 ข้อมูลแจกแจงปกติ 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า โมเดลที่ 1 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ มีค่าความเบ้อยู่
ระหว่าง -0.411 ถึง -0.752 ส่วนค่าความโด่งอยู่ระหว่าง 0.072 ถึง -0.675 อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
 
 โมเดลที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 ส าหรับโมเดลที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีจ านวนข้อค าถามการวิเคราะห์
ทั้งหมดจ านวน 15 ข้อค าถาม มีค่าสถิติพ้ืนฐานค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดย
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับค่าความเบ้ ไม่เกิน 0.75 ค่าสัมบูรณ์ และค่าความโด่ง ไม่เกิน 
1.50 ค่าสัมบูรณ์ (Hair et al., 2010) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.15 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าสถิติพ้ืนฐานของโมเดลที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

ตัวแปร 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

แปลผล 

 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ -0.648 -0.054 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 2. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว -0.528 -0.294 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 3. เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ -0.646 0.047 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ -0.449 -0.155 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 5. จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม -0.731 -0.556 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 6. สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม -0.680 -0.497 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 7. จุดให้เยี่ยมชมหลากหลาย -0.589 -0.146 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 8. ความสมัยใหม่และเก่าแก่ของเมือง -0.558 -0.034 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 9. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ -0.519 -0.106 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 10. อาหารท้องถิ่น -0.368 -0.308 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
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ตัวแปร 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

แปลผล 

 11. กิจกรรมผจญภัยและกีฬา -0.428 -0.227 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 12. สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ -0.663 -0.108 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 13. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ -0.648 -0.281 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 14. แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ -0.474 -0.160 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
 15. สภาพแวดล้อมที่น่าไปเยี่ยมชม -0.648 -0.105 ข้อมูลแจกแจงปกติ 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า โมเดลที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีค่าความเบ้อยู่
ระหว่าง -0.368 ถึง -0.731 ส่วนค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.034 ถึง 0.556 อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
 

 โมเดลที่ 3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
 ส าหรับโมเดลที่ 3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 5 ข้อ
ค าถาม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าสถิติพ้ืนฐานค่าความเบ้ (Skewness) และค่า
ความโด่ง (Kurtosis) โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับค่าความเบ้ ไม่เกิน 0.75 ค่าสัมบูรณ์ 
และค่าความโด่ง ไม่เกิน 1.50 ค่าสัมบูรณ์ (Hair et al., 2010)  โดยมรีายละเอียดในตารางที่ 4.16 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.16 ค่าสถิติพ้ืนฐานของโมเดลที่ 3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ 

ตัวแปร 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) แปลผล 

AF1 -0.49 -0.47 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
AF2 -0.39 -0.58 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
AF3 -0.55 -0.48 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
AF4 -0.59 -0.33 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
AF5 -0.65 -0.24 ข้อมูลแจกแจงปกติ 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า โมเดลที่ 3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด มี
ค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.39 ถึง -0.65 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.33 ถึง -0.58 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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 โมเดลที่ 4 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 
 ส าหรับโมเดลที่ 4 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด
จ านวน 3 ข้อค าถาม มีค่าสถิติพ้ืนฐานค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับค่าความเบ้ ไม่เกิน 0.75 ค่าสัมบูรณ์ และค่าความโด่ง ไม่เกิน 1.50 ค่า
สัมบูรณ์ (Hair et al., 2010) มีค่าสถิติพ้ืนฐานดังรายละเอียดในตารางที่ 4.17 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.17 ค่าสถิติพ้ืนฐานของโมเดลที่ 4 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 

ตัวแปร 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) แปลผล 

SA1 -0.43 -0.67 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
SA2 -0.56 -0.25 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
SA3 -0.55 -0.41 ข้อมูลแจกแจงปกติ 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า โมเดลที่ 4 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด มี
ค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.43 ถึง -0.56 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.25 ถึง -0.67 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
 โมเดลที่ 5 ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 ส าหรับโมเดลที่ 5 ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด
จ านวน 6 ข้อค าถาม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าสถิติพ้ืนฐานค่าความเบ้ 
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับค่าความเบ้ ไม่เกิน 
0.75 ค่าสัมบูรณ์ และค่าความโด่ง ไม่เกิน 1.50 ค่าสัมบูรณ์ (Hair et al., 2010) โดยมีค่าสถิติพ้ืนฐานดัง
ตารางที่ 4.18  
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ตารางที่ 4.18 ค่าสถิติพ้ืนฐานของโมเดลที่ 5 ความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

ตัวแปร 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) แปลผล 

RE1 -0.61 -0.47 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
RE2 -0.66 -0.08 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
RE3 -0.64 -0.37 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
RE4 -0.72 -0.18 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
RE5 -0.68 -0.20 ข้อมูลแจกแจงปกติ 
RE6 -0.75 -0.15 ข้อมูลแจกแจงปกติ 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า โมเดลที่ 5 ความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.61 ถึง -0.75 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.08 ถึง 
-0.47 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 



 
 

4.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยการ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรของคุณสมบัติข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกัน และการก าจัดตัวแปรที่ไม่
สามารถด าเนินการเข้ากับกลุ่มตัวแปรอ่ืนๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียว เพ่ือจัดองค์ประกอบของปัจจัย โดยมีเทคนิคการสร้างเมตริก
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) การหมุนแกน
องค์ประกอบมุมฉากแบบวาริแมกท์ (Varimax) เพ่ือพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
รวมทั้งสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีตัวประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) โดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบที่มีใช้กฎค่าที่ Eigen Value มากกว่า 1 และ
การเลือกค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) มากกว่า 0.50 ขึ้นไป (Hair et al., 2010) เพ่ือการตั้ง
ชื่อองค์ประกอบหลักตามล าดับ   
 ผู้วิจัยทดสอบความเพียงพอของชุดตัวแปรที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบของกลุ่มปัจจัย
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ ด้วยค่า Kaiser – 
Moyer – Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่ ดังนั้นจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ ได้ดังนี ้
 
 4.5.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงส ารวจขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวจะเป็น
วิธีการศึกษาให้ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มตัวแปร 15 ข้อ โดยก าหนดเป็นองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor 
loading) มากกว่า 0.50 ขึ้นไป (Hair et al., 2010) จะถูกน ามาจัดองค์ประกอบควบคู่กับค่าความ
แปรปรวน ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว Eigenvalue ค่าน้ าหนักปัจจัย 

ES_AI สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 4.862  
E_AI1 สะอาดตามมาตรฐาน  0.775 
E_AI2 สภาพอากาศท่ีปลอดโปร่ง  0.670 
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องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว Eigenvalue ค่าน้ าหนักปัจจัย 

E_AI3 การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม  0.751 
E_AI4 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  0.676 
SQ_AI คุณภาพการบริการ 1.393  
S_AI8 ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ  0.674 
S_AI9 เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง  0.719 
S_AI10 การบริการที่มีคุณภาพ  0.673 
FS_AI โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 1.019  
F_AI12 ความหลากหลายของสินค้า  0.718 
F_AI13 เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก  0.724 
F_AI14 ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม  0.827 
F_AI15 โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ  0.685 
 KMO 0.889 Total Variance Explained 60.614% 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า มีค่าทางสถิติ คือ 2674.146 และ P-Value ต่ ากว่า 0.05 
(P=0.000) สอดคล้องกับค่า KMO ที่มีค่าเท่ากับ 0.889 ซึ่งสูงกว่า 0.50 ดังนั้นหมายความว่าตัวแปร
ภายในชุดมีความสัมพันธ์มากพอและเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ ส าหรับค่าองค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบาย
ความผันแปรได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 40.516 องค์ประกอบที่ 2 
อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 11.606 และองค์ประกอบที่ 3 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 
8.492 จากทั้งหมด 3 องค์ประกอบค านวณร่วมค่าแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 60.614% หากอธิบาย
ความแปรปรวนของกลุ่มได้มากกว่า 60% ขึ้นไปจึงจะเหมาะสมส าหรับการก าหนดองค์ประกอบ 
 ผู้วิจัยตัดตัวแปรที่ไม่ผ่านการพิจารณ์จากค่าน้ าหนักปัจจัยที่ต่ ากว่า 0.50 (Hair et al., 2010) 
และจัดองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ ที่ 1 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
จ านวน 4 ปัจจัย องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการบริการ จ านวน 3 ปัจจัย และองค์ประกอบที่ 3 
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 4 ปัจจัย โดยตัวแปรถูกคัดออกและไม่น ามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งหมด 4 ปัจจัย อันเนื่องมาจากค่าน้ าหนักปัจจัยที่ต่ ากว่า 0.50 และไม่
เหมาะสมส าหรับการจัดกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ AI5 AI6 AI7 และ AI11 จึงเหลือตัวแปรในการวิเคราะห์
ความตรงเชิงเหมือนของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมด 11 ปัจจัย 
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 4.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงส ารวจของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ
จะเป็นวิธีการศึกษาให้ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มตัวแปร 15 ข้อ โดยก าหนดเป็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากค่าน้ าหนัก
ปัจจัย (Factor loading) มากกว่า 0.50 ขึ้นไป (Hair et al., 2010) จะถูกน ามาจัดองค์ประกอบ
ควบคู่กับค่าความแปรปรวน ดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ Eigenvalue ค่าน้ าหนักปัจจัย 

TA_UI แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล 6.157  
T_UI1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  0.737 
T_UI2 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  0.763 
T_UI3 เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  0.685 
PS_UI ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง 1.230  
P_UI5 จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม  0.756 
P_UI6 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม  0.766 
AC_UI เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 1.020  
A_UI12 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์  0.749 
A_UI13 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  0.623 
A_UI14 แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ  0.623 
 KMO 0.914  Total Variance Explained 60.046% 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า มีค่าทางสถิติ คือ 3864.874 และ P-Value ต่ ากว่า 0.05 
(P=0.000) สอดคล้องกับค่า KMO ที่มีค่าเท่ากับ 0.914  ซึ่งสูงกว่า 0.50 ดังนั้นหมายความว่าตัวแปร
ภายในชุดมีความสัมพันธ์มากพอและเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ ส าหรับค่าองค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบาย
ความผันแปรได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 43.979 องค์ประกอบที่ 2 
อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 8.785 และองค์ประกอบที่ 3 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 
7.282 จากทั้งหมด 3 องค์ประกอบค านวณร่วมค่าแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 60.046% หากอธิบาย
ความแปรปรวนของกลุ่มได้มากกว่า 60% ขึ้นไปจึงจะเหมาะสมส าหรับการก าหนดองค์ประกอบ 
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 ผู้วิจัยตัดตัวแปรที่ไม่ผ่านการพิจารณ์จากค่าน้ าหนักปัจจัยที่ต่ ากว่า 0.50 (Hair et al., 2010)  
และจัดองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล 
จ านวน 3 ปัจจัย องค์ประกอบที่  2 ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง จ านวน 2 ปัจจัย และ 
องค์ประกอบที่ 3 เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ จ านวน 3 ปัจจัยโดยตัวแปรถูกคัดออกและไม่น ามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งหมด 7 ปัจจัย อันเนื่องมาจากค่าน้ าหนักปัจจัยที่ต่ ากว่า 0.50 และไม่
เหมาะสมส าหรับการจัดกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ UI4 UI7 UI8 UI9 UI10 UI11 และ UI15 จึงเหลือตัวแปร
ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงเหมือนของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะทั้งหมด 11 ปัจจัย 
 
 4.5.3 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเหมือนของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ 
 การทดสอบความเหมาะสมของโมเดลการวัดครั้งนี้ ได้ด าเนินการพิจารณาการคัดเลือกตัว
แปรที่มีค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) หลังการวิเคราะห์ที่มีค่ามากกว่า 0.60 โดยสามารถจัด
กลุ่มได้ทั้งหมด 9 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเสมือนของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ 

ตัวแปร ปัจจัย ค่าน้ าหนักปัจจัย CR AVE 
ES_AI สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 0.851 0.504 
E_AI1 สะอาดตามมาตรฐาน 0.750   
E_AI2 สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง 0.663   
E_AI3 การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม 0.737   
E_AI4 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 0.688   
SQ_AI คุณภาพการบริการ 0.788 0.457 
S_AI8 ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ 0.658   
S_AI9 เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 0.708   
S_AI10 การบริการที่มีคุณภาพ 0.661   
FS_AI โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 0.858 0.524 
F_AI12 ความหลากหลายของสินค้า 0.774   
F_AI13 เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก 0.682   
F_AI14 ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม 0.783   
F_AI15 โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ 0.650   
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ตัวแปร ปัจจัย ค่าน้ าหนักปัจจัย CR AVE 

TA_UI แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล 0.811 0.504 
T_UI1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 0.700   
T_UI2 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 0.754   
T_UI3 เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 0.674   
PS_UI ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง 0.770 0.556 
P_UI5 จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม 0.744   
P_UI6 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 0.748   
AC_UI เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 0.786 0.453 
A_UI12 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ 0.713   
A_UI13 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 0.612   
A_UI14 แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ 0.691   
AF_FE ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 0.912 0.622 
AF1 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี 0.768   
AF2 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 0.819   
AF3 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ 0.787   
AF4 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ 0.785   
AF5 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 0.784   

SA_TI ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ 0.882 0.673 
SA1 พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 0.783   
SA2 เกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่เมาะ 0.852   
SA3 สนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ 0.826   

RE_IN ความจงรักภักดี 0.912 0.567 
RE1 แนะน าการท่องเที่ยวให้กับคนอื่นๆ 0.777   
RE2 จะชักชวนเพื่อนและคนรู้จัก 0.790   
RE3 จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ให้กับคนอื่นๆ 0.726   
RE4 จะกลับไปท่องเที่ยวในอนาคตอีกครั้ง 0.764   
RE5 จะเปน็ตัวเลือกแรกในอนาคต 0.722   
RE6 จะวางแผนท่องเที่ยวให้กับครอบครัว

และเพ่ือน เพ่ือท่องเที่ยวในอนาคต 
0.740   
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 ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเสมือนของการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
พบว่า ในแต่ละองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย (ES_AI) 
คุณภาพการบริการ (SQ_AI) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (FS_AI) แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและเทศกาล(TA_UI) ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง (PS_UI) เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 
(AC_UI) ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว (AF_FE) ความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ (SA_TI) และความ
จงรักภักดี (RE_IN) พบว่า ในทุกปัจจัยต่างมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Composite Reliability) อยู่
ระหว่าง 0.770 ถึง 0.912 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 0.60 ส่วนด้านค่าค่าความแปรปรวนของข้อมูล 
(Average Variance Extracted) อยู่ระหว่าง 0.453 ถึง 0.673 ถึงแม้ว่าเกณฑ์พิจารณาค่าความ
แปรปรวนของข้อมูลจะยอมรับ 0.50 (Hair et al., 2010) แต่ถ้าหากเงื่อนไขที่ก าหนดค่าความเชื่อมั่น
เชิงโครงสร้าง (Composite Reliability)  มากกว่า 0.60 สามารถยอมรับค่าความแปรปรวนของข้อมูล
ได้หากมากกว่า 0.40 จึงจะถือว่ามีความถูกต้องของโครงสร้างที่เพียงพอ พบว่าตัวแปรทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ท้ังหมด (Fornell & Larcker, 1981) 
 นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของแบบจ าลอง โดยวิเคราะห์คุณภ าพของ
แบบจ าลอง จากค่า Average Variance Extracted (AVE) ของทุกตัวแปรมีค่าสูงกว่า 0.5 ยกเว้นตัว
แปรคุณภาพการบริการ เท่ากับ  0.457 และเมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ เท่ากับ  0.453 ซึ่งตัวแปร
ดังกล่าว หมายความว่า ข้อค าถามเหมาะสมส าหรับการศึกษาที่ได้รับการจัดกลุ่มสามารถเป็นตัวชี้วัดที่
ดีได้ในระดับหนึ่ง (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009)  
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 4.5.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ทั้งหมด 5 ตัวแปรแฝง ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ส่วนใหญ่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โมเดลที่ 1 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว มีกลุ่มปัจจัย 3 กลุ่มได้แก่ ปัจจัยที่ 1 สภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.33  
ปัจจัยที่ 2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 
0.43 ถึง 0.45 และปัจจัยที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ต่างมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.31 
 โมเดลที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีกลุ่มตัวแปร 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่
ระหว่าง 0.53 ถึง 0.38 ปัจจัยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง 2 ตัวชี้วัด ต่างมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.23 และปัจจัยที่ 3 เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
ต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 0.39 
 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ด้วยวิธี 
Correlation Matrix ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธิ์จะอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง 1.0 
หากมีค่าใกล้ -1.0 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในทางตรงกันข้ามหากมีค่าใกล้ 
1.0 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีสหสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ต้อง
น้อยกว่า 0.80 และไม่เกิน 0.80 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงต้องมีการ
ประเมินประสิทธิ์ภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis) 
 จากตาราง 4.22 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์   
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 และน้อยกว่า -0.80 ซึ่งจากการประเมินพบว่าทุกตัวแปรผ่าน
เกณฑ์การก าหนด จึงไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมของตัวแปรในตัวแบบเส้นตรง (Multicllinearity) โดยแสดง
ผ่านตารางค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมแมน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ที่มีการแบ่งแต่ละโมเดลภายในกรอบที่ก าหนด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.22 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห ์

ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมแมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ตัวแปร 
ES_AI SQ_AI FS_AI 

E_AI1 E_AI2 E_AI3 E_AI4 S_AI7 S_AI8 S_AI9 S_AI10 F_AI11 F_AI12 F_AI13 F_AI14 F_AI15 
E_AI1 1             
E_AI2 0.421** 1            
E_AI3 0.476** 0.474** 1           
E_AI4 0.402** 0.463** 0.520** 1          
S_AI7 0.239** 0.415** 0.322** 0.330** 1         
S_AI8 0.268** 0.312** 0.373** 0.363** 0.436** 1        
S_AI9 0.283** 0.367** 0.329** 0.368** 0.451** 0.412** 1       
S_AI10 0.248** 0.332** 0.329** 0.337** 0.391** 0.503** 0.471** 1      
F_AI11 0.189** 0.236** 0.237** 0.228** 0.278** 0.370** 0.328** 0.459** 1     
F_AI12 0.127** 0.197** 0.210** 0.243** 0.236** 0.343** 0.229** 0.420** 0.660** 1    
F_AI13 0.272** 0.286** 0.259** 0.312** 0.282** 0.329** 0.279** 0.345** 0.370** 0.453** 1   
F_AI14 0.234** 0.287** 0.294** 0.321** 0.264** 0.339** 0.279** 0.390** 0.427** 0.461** 0.552** 1  
F_AI15 0.255** 0.310** 0.336** 0.373** 0.321** 0.365** 0.364** 0.402** 0.411** 0.406** 0.406** 0.635** 1 

** P- Value <1, * P – Value <5 
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ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมแมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ตัวแปร 
TA_UI PS_UI AC_UI AF_FE 

T_UI1 T_UI2 T_UI3 P_UI5 P_UI6 A_UI12 A_UI13 A_UI14 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 

T_UI1 1             
T_UI2 0.534** 1            
T_UI3 0.459** 0.548** 1           
P_UI5 0.335** 0.322** 0.382** 1          
P_UI6 0.343** 0.306** 0.388** 0.596** 1         
A_UI11 0.277** 0.371** 0.362** 0.216** 0.239** 1        
A_UI13 0.347** 0.306** 0.404** 0.359** 0.385** 0.358** 1       
A_UI14 0.266** 0.349** 0.313** 0.286** 0.364** 0.428** 0.478** 1      

AF1 0.331** 0.330** 0.358** 0.272** 0.300** 0.273** 0.372** 0.397** 1     
AF2 0.281** 0.316** 0.352** 0.257** 0.295** 0.236** 0.343** 0.347** 0.739** 1    
AF3 0.315** 0.343** 0.343** 0.327** 0.355** 0.241** 0.370** 0.368** 0.658** 0.693** 1   
AF4 0.317** 0.343** 0.387** 0.346** 0.364** 0.280** 0.366** 0.348** 0.639** 0.661** 0.689** 1  
AF5 0.304** 0.377** 0.436** 0.327** 0.341** 0.288** 0.391** 0.412** 0.681** 0.665** 0.681** 0.713** 1 

** P- Value <1, * P – Value <5 
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ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมแมน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ตัวแปร 
SA_TI RE_IN 

SA1 SA2 SA3 RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 

SA1 1         
SA2 0.622** 1        
SA3 0.609** 0.618** 1       
RE1 0.343** 0.250** 0.313** 1      
RE2 0.350** 0.282** 0.344** 0.732** 1     
RE3 0.363** 0.312** 0.332** 0.581** 0.617** 1    
RE4 0.384** 0.278** 0.348** 0.580** 0.590** 0.612** 1   
RE5 0.360** 0.318** 0.334** 0.568** 0.545** 0.539** 0.618** 1  
RE6 0.382** 0.283** 0.312** 0.557** 0.584** 0.593** 0.655** 0.713** 1 

** P- Value <1, * P – Value <5
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4.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว และความจงรักภักดี ด้วย
การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัด (Goodness of fit indices) พิจารณาจาก
ค่าสถิติไค – สแคว์ (Chi - square) ค่าระดับความกลมกลืน GFI (Goodness of fit index) ค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า RMSEA (Root mean square 
error of approximation) ค่าระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI (Comparative fit indices) 
และค่าระดับความสอดคล้อง TLI (Tucker lewis index) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 4.6.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  
 การวิเคราะห์ในข้ันตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดในแต่ละองค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมของการจะน าตัวแปรต่ างๆ ในโมเดลการวัดมาท าการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model Analysis) โดยค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ที่น้อยกว่า 0.60 

จะถูกคัดออกและเลือกใช้ดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดลด้วยตัวชี้ ดังนี้  2 / df, P – Value, ค่า 
CFI, ค่า TLI, ค่า RMSEA และค่า SRMR (Hair et al., 2010) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านายขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

 ตัวแปร ปัจจัย 
Factor 

Loading 
R2 

ปัจจัยที่ 1 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
 E_AI1 สะอาดตามมาตรฐาน 0.607 0.368 
 E_AI2 สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง 0.666 0.444 
 E_AI3 การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม 0.730 0.533 
 E_AI4 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 0.708 0.501 
ปัจจัยที่ 2 คุณภาพการบริการ 
 S_AI8 ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ 0.680 0.462 
 S_AI9 เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 0.644 0.415 

 S_AI10 การบริการที่มีคุณภาพ 0.720 0.519 
ปัจจัยที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 F_AI13 เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก 0.728 0.530 
 F_AI14 ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม 0.757 0.573 
 F_AI15 โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ 0.841 0.707 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และค่าสัมประสิทธิ์
การท านาย (R2) ขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย จัดอันดับจากองค์ประกอบมากไปน้อย ดังนี้ การป้องกันและดูแล
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว สภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง และสะอาดตามมาตรฐาน ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ 0.730, 0.708, 0.666 และ 0.607 ตามล าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
(R2) เท่ากับ 0.533, 0.501, 0.444 และ 0.368 ตามล าดับ  
 ปัจจัยที่ 2 คุณภาพการบริการ จัดอันดับจากองค์ประกอบมากไปน้อย ได้แก่ การบริการที่มี
คุณภาพ ผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับ เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.720, 
0.680 และ 0.644 ตามล าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.519, 0.462 และ 
0.415 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก จัดอันดับจาก
องค์ประกอบมากไปน้อย ได้แก่ เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม และ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.841, 0.757 และ 0.728 ละมีค่าสัมประสิทธิ์
การท านาย (R2) เท่ากับ 0.707, 0.573 และ 0.530 ตามล าดับ  
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 ทั้งนี้ตัวแปร F_AI12 ความหลากหลายของสินค้า ไม่ผ่านการพิจารณาจากการวิเคราะห์
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเกณฑ์ค่าน้ าหนัก
ปัจจัย (Factor Loading) ที่ต่ ากว่า 0.60 (Hair et al., 2010) ดังนั้นปัจจัยที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก คงเหลือปัจจัยทั้งหมดเพียง 3 ตัวแปร 
 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ดัชนี เกณฑ์การพิจารณา ค่าที่ได้ ผลการตรวจสอบ 

Chi – Square ( 2) P – Value มากกว่า 0.05 0.141 ผ่านเกณฑ์ 

 2 / df น้อยกว่า 2.00 1.272 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA น้อยกว่า 0.07 0.020 ผ่านเกณฑ์ 
CFI มากกว่า 0.90 0.996 ผ่านเกณฑ์ 
TLI มากกว่า 0.90 0.994 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR น้อยกว่า 0.08 0.021 ผ่านเกณฑ์ 
 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบของ

แหล่งท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – Square ( 2) = 0.141,  2 
/ df = 1.272, RMSEA = 0.020, CFI = 0.996, TLI = 0.994 และ SRMR = 0.021 ซึ่งมีค่า P – 
Value มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงถึงค่า  2 ที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน รวมถึงแสดงถึงค่า 
 2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เป็นการยอมรับสมมติฐานว่าโมเดลมีความ
ตรงเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับดัชนีการวัด 
 
 4.6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดในแต่ละองค์ประกอบว่ามี
ความเหมาะสมของการจะน าตัวแปรต่างๆ ในโมเดลการวัดมาท าการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model Analysis) โดยค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ที่น้อยกว่า 0.60 

จะถูกคัดออกและเลือกใช้ดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดลด้วยตัวชี้ ดังนี้  2 / df, P – Value, ค่า 
CFI, ค่า TLI, ค่า RMSEA และค่า SRMR (Hair et al., 2010) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านายของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

อ าเภอแม่เมาะ 

 ตัวแปร ปัจจัย 
Factor 

Loading 
R2 

ปัจจัยที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเทศกาล   
 T_UI1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 0.728 0.530 
 T_UI2 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 0.714 0.510 
 T_UI3 เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 0.785 0.616 
ปัจจัยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง 
 P_UI5 จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม 0.758 0.574 
 P_UI6 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 0.786 0.618 
ปัจจัยที่ 3 เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 
 A_UI12 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ 0.782 0.611 
 A_UI13 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 0.747 0.558 
 A_UI14 แหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลภาวะ 0.642 0.412 

 

ภาพที่ 4.2 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

T_UI1 

T_UI2 

T_UI3 

P_UI5 

P_UI6 

TA_UI 

AC_UI 

UQ_IM 

0.728 
0.714 
0.785 

0.782 

PS_UI 

A_UI14 

0.758 
0.786 

0.265 

0.778 

0.783 

0.840 

-0.122 

A_UI13 A_UI13 
A_UI12 

0.747 
0.642 

-0.299 
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 จากตารางที่ 4.25 ค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล 
ได้แก่ เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.785, 0.714 และ 0.728 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
(R2) เท่ากับ 0.616, 0.510 และ 0.530 ปัจจัยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง ได้แก่ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่สวยงาม จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.786 และ 0.758 ค่า
สัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.618 และ 0.574 ส่วนปัจจัยที่ 3 เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 
ได้แก่ สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวปราศจาก
มลภาวะ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.782 0.747 และ 0.642 ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 
0.611 0.558 และ 0.412 
 
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

ดัชนี เกณฑ์การพิจารณา ค่าที่ได้ ผลการตรวจสอบ 

Chi – Square ( 2) P – Value มากกว่า 0.05 0.084 ผ่านเกณฑ์ 

 2 / df น้อยกว่า 2.00 1.552 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA น้อยกว่า 0.07 0.029 ผ่านเกณฑ์ 
CFI มากกว่า 0.90 0.995 ผ่านเกณฑ์ 
TLI มากกว่า 0.90 0.991 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR น้อยกว่า 0.08 0.016 ผ่านเกณฑ์ 

 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยวแม่เมาะ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – Square ( 2) = 0.084, 

 2 / df = 1.552, RMSEA = 0.029, CFI = 0.029, TLI = 0.995 และ SRMR = 0.016 ซึ่งมีค่า P – 
Value มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงถึงค่า  2 ที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงถึงค่า  2 แตกต่าง
จากศูนย์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เป็นการยอมรับสมมติฐานว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 
 4.6.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดทัศนคติต่อ
การท่องเที่ยวแม่เมาะ เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดในแต่ละองค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมของการจะน าตัวแปรต่างๆ ในโมเดลการวัดมาท าการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
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(Structural Equation Model Analysis) โดยค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ที่น้อยกว่า 0.60 

จะถูกคัดออกและเลือกใช้ดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดลด้วยตัวชี้ ดังนี้  2 / df, P – Value, ค่า 
CFI, ค่า TLI, ค่า RMSEA และค่า SRMR (Hair et al., 2010) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงผลค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านายของทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 

 ตัวแปร ปัจจัย 
Factor 

Loading 
R2 

 AF1 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ด ี 0.809 0.655 
 AF2 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 0.787 0.619 
 AF3 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ 0.813 0.660 
 AF4 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ 0.846 0.715 
 AF5 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 0.842 0.708 
 
 จากตารางที่ 4.27 ค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของทัศนคติต่อ 
การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จัดเรียงตามค่าน้ าหนักจากมากไปน้อย ดังนี้ การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจ การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์  การท่องเที่ยว
แม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และการท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.846, 
0.842, 0.813, 0.809 และ 0.787 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.715, 0.708, 
0.660, 0.655 และ 0.619 ตามล าดับ 
 

ภาพที่ 4.3 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 

AF2 

AF3 

AF4 

AF_FE 

0.787 

0.813 

0.846 

AF5 

AF1 
0.809 

0.842 

0.139 

0.148 

0.282 
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ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 

ดัชนี เกณฑ์การพิจารณา ค่าที่ได้ ผลการตรวจสอบ 

Chi – Square ( 2) P – Value มากกว่า 0.05 0.849 ผ่านเกณฑ์ 

 2 / df น้อยกว่า 2.00 0.163 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA น้อยกว่า 0.07 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
CFI มากกว่า 0.90 1.000 ผ่านเกณฑ์ 
TLI มากกว่า 0.90 1.004 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR น้อยกว่า 0.08 0.002 ผ่านเกณฑ์ 

 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทัศนคติต่อ 

การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – Square ( 2) = 

0.849,  2 / df = 0.163, RMSEA = 0.000, CFI = 1.000, TLI = 1.004 และ SRMR = 0.002 ซึ่งมี
ค่า P – Value มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงถึงค่า  2 ที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน รวมถึงแสดง
ถึงค่า  2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เป็นการยอมรับสมมติฐานว่าโมเดลมี
ความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับดัชนีการวัด 
 
 4.6.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัด พึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยวแม่เมาะ เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดในแต่ละองค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมของการจะน าตัวแปรต่างๆ ในโมเดลการวัดมาท าการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model Analysis) โดยค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ที่น้อยกว่า 0.60 

จะถูกคัดออกและเลือกใช้ดัชชีวัดความสอดคล้องของโมเดลด้วยตัวชี้ ดังนี้  2 / df, P – Value, ค่า 
CFI, ค่า TLI, ค่า RMSEA และค่า SRMR (Hair et al., 2010) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี 
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*P < 0.05 
 

 

 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านายของความพึงพอใจต่อ 

การท่องเที่ยวแม่เมาะ 

 ตัวแปร ปัจจัย 
Factor 

Loading 
R2 

 SA1 พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 0.783 0.613 
 SA2 เกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่เมาะ 0.795 0.631 
 SA3 สนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ 0.778 0.606 
 
 จากตารางที่ 4.29 ค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของความพึงพอใจต่อ        
การท่องเที่ยวแม่เมาะ จัดเรียงตามค่าน้ าหนักจากมากไปน้อย ดังนี้ เกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่
เมาะ พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ และสนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.795, 0.783 และ  0.778 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.631, 0.613 
และ 0.606 ตามล าดับ 
 
 

ภาพท่ี 4.4 โมเดลวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 

SA1 

0.783 

0.795 

0.778 

SA2 

SA3 

SA_TI 
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ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 

ดัชนี เกณฑ์การพิจารณา ค่าที่ได้ ผลการตรวจสอบ 

Chi – Square ( 2) P – Value มากกว่า 0.05 0.00 ไมผ่่านเกณฑ์ 

 2 / df น้อยกว่า 2.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA น้อยกว่า 0.07 0.00 ผ่านเกณฑ์ 
CFI มากกว่า 0.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
TLI มากกว่า 0.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR น้อยกว่า 0.08 0.00 ผ่านเกณฑ์ 
 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความพึงพอใจต่อ

การท่องเที่ยวแม่เมาะ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – Square ( 2) = 0.00, 

 2 / df = 0.00, RMSEA = 0.00, CFI = 1.00, TLI = 1.00 และ SRMR = 0.00  
 

 4.6.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 การวิเคราะห์ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดความจงรักภักดี 
เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดว่ามีความเหมาะสมของการจะน าตัวแปรต่างๆ ในโมเดลการ
วัดมาท าการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ที่น้อยกว่า 0.60 จะ

ถูกคัดออกและเลือกใช้ดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดลด้วยตัวชี้ ดังนี้  2 / df, P – Value, ค่า CFI, 
ค่า TLI, ค่า RMSEA และค่า SRMR (Hair et al., 2010) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RE_VI 

RE1 

RE2 

RE3 

RE4 

RE5 

RE6 

0.745 

0.734 

0.752 
0.808 

0.749 

0.801 

0.404 

0.128 

0.289 

ภาพที่ 4.5 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.31 แสดงผลค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านายของความจงรักภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 ตัวแปร ปัจจัย 
Factor 

Loading 
R2 

 RE1 แนะน าการท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับคนอ่ืนๆ 0.745 0.555 
 RE2 จะชักชวนเพื่อนและคนรู้จักมาท่องเที่ยวแม่เมาะ 0.734 0.539 
 RE3 จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับแม่เมาะให้กับคนอื่นๆ 0.752 0.566 
 RE4 จะกลับไปท่องเที่ยวแม่เมาะในอนาคตอีกครั้ง 0.808 0.653 
 RE5 จะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับการท่องเที่ยวในอนาคต 0.749 0.561 
 RE6 จะวางแผนท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับครอบครัวและเพ่ือน 

เพ่ือท่องเที่ยวในอนาคต 
0.801 0.641 

 
 จากตารางที่ 4.31 ค่าน้ าหนักปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของความจงรักภักดี 
จัดเรียงตามค่าน้ าหนักจากมากไปน้อย ดังนี้ จะกลับไปท่องเที่ยวแม่เมาะในอนาคตอีกครั้ง จะวางแผน
ท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับครอบครัวและเพ่ือน เพ่ือท่องเที่ยวในอนาคต จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ
แม่เมาะให้กับคนอ่ืนๆ แนะน าการท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับคนอ่ืนๆ จะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับการ
ท่องเที่ยวในอนาคต และจะชักชวนเพ่ือนและคนรู้จักมาท่องเที่ยวแม่เมาะ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.808, 0.801, 0.752, 0.749, 0.745 และ 0.734 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) 
เท่ากับ 0.653, 0.641, 0.566, 0.563, 0.555 และ 0.539 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความจงรักภักดตี่อแหล่งท่องเที่ยว 

ดัชนี เกณฑ์การพิจารณา ค่าที่ได้ ผลการตรวจสอบ 

Chi – Square ( 2) P – Value มากกว่า 0.05 0.192 ผ่านเกณฑ์ 

 2 / df น้อยกว่า 2.00 1.480 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA น้อยกว่า 0.07 0.027 ผ่านเกณฑ์ 
CFI มากกว่า 0.90 0.999 ผ่านเกณฑ์ 
TLI มากกว่า 0.90 0.997 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR น้อยกว่า 0.08 0.009 ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่ 4.32 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความจงรักภักดี มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – Square ( 2) = 0.192,  2 / df = 1.480, 
RMSEA = 0.027, CFI = 0.999, TLI = 0.997 และ SRMR = 0.009 ซึ่งมีค่า P – Value มาก
พอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงถึงค่า  2 ที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน รวมถึงแสดงถึงค่า  2 แตกต่าง
จากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เป็นการยอมรับสมมติฐานว่าโมเดลมีความตรงเชิง
โครงสร้างและสอดคล้องกับดัชนีการวัด 
 

4.7 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมอง
การรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง กับการ
พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) 
ระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในของการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยการ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) จากการพิจารณาค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ทั้งทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของตัว
แปรที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปร ที่เป็นผลของโมเดลโครงสร้าง (Structural Model)  

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยมีการเสนอผลการวิเคราะห์
ด้วยการปรับโมเดล จ านวน 4 ครั้ง เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดังภาพที่ 4.6  
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*P < .01 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์  ทัศนคติ และความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

E_AI1 

E_AI2 

E_AI3 

E_AI4 

S_AI8 

S_AI9 

S_AI10 

F_AI13 

F_AI14 

F_AI15 

T_UI1 

T_UI2 

T_UI3 

P_UI5 

P_UI6 

SA1 

SA2 

SA3 

AF1 

AF2 

AF3 

AF4 

AF5 

RE1 

RE3 

RE4 

RE5 

RE6 

RE2 

ES_AI 

SQ_AI 

FS_AI 

AB_IM 

TA_UI 

PS_UI 

AC_UI 

UQ_IM 

AF_FE 

SA_TI RE_IN 

0.612 
0.678 
0.717 
0.706 

0.683 
0.656 

0.728 
0.754 
0.846 

0.676 
0.738 
0.738 

0.744 
0.800 

0.799 
0.800 

0.828 
0.828 

0.843 

0.811 
0.773 
0.770 

0.734 
0.751 
0.770 
0.794 
0.752 
0.795 

0.819 

0.839 

0.731 

0.804 

0.741 

0.894 

0.165* 

0.482* 

0.274* 

-0.017 

0.083* 

0.029 

A_UI13 

A_UI14 

0.716 
0.752 

0.706 

-0.576 

0.278 

0.403 

0.288 

0.622 

A_UI12 
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*P < .01 
 

 
 
 
หมายเหตุ       มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
      ไม่มีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  

ภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

E_AI1 

E_AI2 

E_AI3 

E_AI4 

S_AI8 

S_AI9 

S_AI10 

F_AI13 

F_AI14 

F_AI15 

T_UI1 

T_UI2 

T_UI3 

P_UI5 

P_UI6 

SA1 

SA2 

SA3 

AF1 

AF2 

AF3 

AF4 

AF5 

RE1 

RE3 

RE4 

RE5 

RE6 

RE2 

ES_AI 

SQ_AI 

FS_AI 

AB_IM 

TA_UI 

PS_UI 

AC_UI 

UQ_IM 

AF_FE 

SA_TI RE_IN 

0.612 
0.678 
0.717 
0.706 

0.683 
0.656 

0.728 
0.754 
0.846 

0.676 
0.738 
0.738 

0.744 
0.800 

0.799 
0.800 

0.828 
0.828 

0.843 

0.811 
0.773 
0.770 

0.734 
0.751 
0.770 
0.794 
0.752 
0.795 

0.819 

0.839 

0.731 

0.804 

0.741 

0.894 

0.165* 

0.482* 

0.274* 

-0.017 

0.083* 

0.029 

A_UI13 

A_UI14 0.716 
0.752 

0.706 
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ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ตัวแปร ปัจจัย Factor loading    

AB_IM องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ES_AI สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 0.819 0.671 
SQ_AI คุณภาพการบริการ 0.839 0.704 
FS_AI โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 0.731 0.534 
UQ_IM ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
TA_UI แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล 0.804 0.646 
PS_UI ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง 0.741 0.549 
AC_UI เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 0.894 0.798 
AF_FE ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว   
AF1 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี 0.799 0.638 
AF2 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 0.800 0.640 
AF3 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ 0.828 0.685 
AF4 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ 0.828 0.685 
AF5 การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 0.843 0.711 

SA_TI ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว   
SA1 พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 0.811 0.657 
SA2 เกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่เมาะ 0.773 0.597 
SA3 สนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ 0.770 0.593 

RE_IN ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว   
RE1 แนะน าการท่องเที่ยวให้กับคนอ่ืนๆ 0.734 0.539 
RE2 จะชักชวนเพื่อนและคนรู้จัก 0.751 0.563 
RE3 จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ให้กับคนอื่นๆ 0.770 0.593 
RE4 จะกลับไปท่องเที่ยวในอนาคตอีกครั้ง 0.794 0.630 
RE5 จะเป็นตัวเลือกแรกในอนาคต 0.752 0.566 
RE6 จะวางแผนท่องเที่ยวให้กับครอบครัวและเพ่ือน 

เพ่ือท่องเที่ยวในอนาคต 
0.795 0.632 



162 
 

 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า เมื่อพิจารณาในส่วนของโมเดลการวัด (Measurement Model)  
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (AB_IM) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  (ES_AI) 
คุณภาพการบริการ (SQ_AI) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (FS_AI) ต่างมีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงโดยให้ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor 
Loading) เท่ากับ 0.819, 0.839 และ 0.731  ในขณะแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความฝัน
แปรขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 0.671, 0.704 และ 0.534 ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ (UQ_IM) ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล (TA_UI) ลักษณะทาง
กายภาพบ่อเหมือง (PS_UI) และเมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ (AC_UI) ต่างมีความสอดคล้องกับส่วน
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงโดยให้ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 
0.804, 0.741 และ 0.894  ในขณะแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความฝันแปรของภาพลักษณ์
โดดเด่นทางการท่องเที่ยว 0.646, 0.549 และ 0.798  
 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว (AF_FE) ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี (AF1) การ
ท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า (AF2) การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ (AF3) การท่องเที่ยว
แม่เมาะเป็นประโยชน์ (AF4) และการท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ (AF5) ต่างมีความสอดคล้อง
กับส่วนทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงโดยให้ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor 
Loading) เท่ากับ 0.799, 0.800, 0.828, 0.828 และ 0.843  ในขณะแต่ละองค์ประกอบสามารถ
อธิบายความฝันแปรของทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 0.638, 0.640, 0.685, 0.685 และ 0.711 ด้าน
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว (SA_TI) ประกอบด้วย พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ (SA1) เกิน
ความหวังกับการท่องเที่ยวแม่เมาะ (SA2) และสนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ (SA3) ต่างมีความสอดคล้อง
กับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงโดยให้ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor 
Loading) เท่ากับ 0.811, 0.773 และ 0.770  ในขณะแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความฝัน
แปรของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ เท่ากับ 0.657, 0.597 และ 0.593  
 ในขณะทีค่วามจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (RE_IN) ประกอบด้วย จะบอกคนอ่ืนว่าดีแค่ไหน 
(RE1) จะชักชวนเพ่ือนและคนรู้จัก (RE2) จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ให้กับคนอ่ืนๆ (RE3) จะกลับไป
เที่ยวอีกครั้งในอนาคต (RE4) จะเป็นตัวเลือกแรกในอนาคต (RE5) และจะวางแผนท่องเที่ยวให้กับ
ครอบครัวและเพ่ือน เพ่ือท่องเที่ยวในอนาคต (RE6) ต่างมีความสอดคล้องกับความจงรักภักดี ซึ่งเป็น
ตัวแปรแฝงโดยให้ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.734, 0.751, 0.770, 0.794, 0.752 
และ 0.795  ในขณะแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความฝันแปรของความจงรักภักดี เท่ากับ 
0.539, 0.563, 0.593, 0.630, 0.566 และ 0.632  
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ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง กับการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนี เกณฑ์การพิจารณา ค่าที่ได้ก่อนปรับโมเดล ค่าที่ได้หลังปรับโมเดล 

Chi – Square ( 2) P – Value > 0.05 0.000 0.000 

 2 / df น้อยกว่า 2.00 2.429 1.952 

RMSEA น้อยกว่า 0.07 0.047 0.038 
CFI มากกว่า 0.90 0.940 0.960 
TLI มากกว่า 0.90 0.934 0.956 
SRMR น้อยกว่า 0.08 0.038 0.035 
 สรุป ไม่สอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ 
สอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 
* ถึงแม้ว่าค่าจะมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > .05) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 250 คน) การทดสอบด้วยค่า  2  มีแนวโน้มจะปฏิเสธสมมติฐาน 

ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและชัดเจนให้พิจารณาค่าอ่ืนๆ โดยเมื่อพิจารณาค่าอ่ืนๆ เช่น  2 / df มีค่าน้อยกว่า 3 ค่าดัชนี CFI และ TLI มีค่ามากกว่า 0.9 RMSEA มีค่า
น้อยกว่า 0.08 SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.08 จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงถือว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 ส าหรับการปรับโมเดลให้พิจารณาค่า Chi – Square ( 2) และ Degree of freedom (df) 
รวมทั้งค่าสถิติเบื้องต้นของ Chi – Square Test of Model Fit ในการประเมินโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าหากไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ให้สามารถพิจารณาในการ
เพ่ิมหรือลดค่า Chi – Square หรือ Degree of freedom เพ่ือความเป็นไปได้ของความสอดคล้อง
ของโมเดลมากที่สุดและเลือกพิจารณาค าสั่งปรับค่าโมเดล Correlation ด้วยค าสั่ง With ซึ่งช่วยให้  

Chi – Square ( 2) และ Degree of freedom (df) เพ่ิมหรือลดลง โดยปรับโมเดลทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลกับการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยมีค่า  2 = 868.689, df = 445  2 / df = 1.952, RMSEA = 0.038, CFI = 0.960, 
TLI = 0.956 และ SRMR = 0.035 ซึ่งมีค่า P – Value จะมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) และการ

วิเคราะห์ความตรงโดยทั่วไปจะใช้ค่า  2 ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ถ้าค่า  2 มีความอ่อนไหวต่อ

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (มากกว่า 250 คน) การทดสอบด้วยค่า  2 จะมี

การปฏิเสธสมมติฐาน ผู้วิจัยต้องตัดสินใจด้วยการใช้ค่า  2 ตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนั้นเพ่ือความ

ถูกต้องและชัดเจนจึงจ าเป็นต้องพิจารณาค่าอ่ืนๆ ประกอบ เช่น  2 / df มีค่าน้อยกว่า 3 ค่าดัชนี CFI 
และ TLI มีค่ามากกว่า 0.90 RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.08 SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.08 จึงถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ 
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ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

เส้นทางอิทธิพล 
ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

DE IE TE 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (AB_IM) 0.274* 0.029 0.303* 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ (UQ_IM) - -0.017 -0.017 
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว (AF_FE) 0.482* 0.083* 0.565* 
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว (SA_TI) 0.165* - 0.165* 

   = 0.635 

หมายเหตุ อิทธิพลทางตรง (DE), อิทธิพลทางอ้อม (IE), อิทธิพลโดยรวม (TE), P – Value < 0.01*  

 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า โมเดลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีดังนี้ องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
(AB_IM) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความจงรักภักดี (REV) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.274 
(P < 0.05) (DE  = 0.274) ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว (AF_FE) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความจงรักภักดี 
(REV) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.482 (P < 0.05) (DE  = 0.482) ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
(AF_FE) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความจงรักภักดี (REV) ผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยว (SA_TI) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.083 (P < 0.05) (IE  = 0.083)  และความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยว (SA_TI) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความจงรักภักดี (REV)  0.165 (P < 0.05) (DE  = 
0.165) และค่าสัมประสิทธิ์การท านายของโมเดล โดยมีค่าเท่ากับ 0.635 แสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้สามารถ
อธิบายความจงรักภักดีด้วยมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะได้ร้อยละ 63.5 อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) โดยใช้
หลักเกณฑ์ประกอบการประเมิน (Fornell & Larcker, 1981) ซึ่งใช้การเทียบค่ารากที่ของ AVE ในแต่ละ
องค์ประกอบของตัวชี้วัดกับค่าความสัมพันธ์ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ต้องมีค่าในแต่ละองค์ประกอบน้อยกว่าค่ารากที่
สองของ AVE ซึ่งน าเสนอดังตารางที่ 4.37  
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ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity Analysis) 

   เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) 

  ̅ S.D. ES_AI SQ_AI FS_AI TA_UI PS_UI AC_UI AF_FE SA_TI RE_IN 
ES_AI 4.32 0.64 0.710         
SQ_AI 4.29 0.66 0.687 0.676        
FS_AI 4.18 0.72 0.599 0.613 0.724       
TA_UI 4.32 0.65 0.528 0.541 0.471 0.710      
PS_UI 4.44 0.63 0.487 0.498 0.434 0.595 0.746     
AC_UI 4.29 0.67 0.587 0.601 0.524 0.630 0.662 0.673    
AF_FE 4.32 0.65 0.543 0.557 0.485 0.576 0.531 0.640 0.789   
SA_TI 4.28 0.67 0.351 0.360 0.313 0.321 0.296 0.357 0.548 0.820  
RE_IN 4.37 0.66 0.544 0.557 0.485 0.507 0.467 0.563 0.753 0.546 0.753 

    หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) เส้นทแยงมุมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ แสดงรากที่สองของ
  ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (√   ) 
 

 จากการวิเคราะห์ความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) ความตรงของมาตรวัดแต่ละ Construct ที่สามารถแยกวัดได้เฉพาะเรื่องไม่ผสมรวมกับ
มาตรวัดอื่น พิจารณาจากค่าในสดมภ์ที่สนใจ มีค่าสูงกว่าค่า Cross Construct Correlation ทุกค่าในสดมภ์เดียวกัน แสดงว่ามาตรวัดมีความตรงเชิงจ าแนกในทุก 
construct (Hair et al., 2010) ซึ่งตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity)  
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 จากผลการวิ เคราะห์ เ พ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ โมเดลการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)  
 H2 : การรับรู้ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู้ปัจจัยภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจ
ทางการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
 H3 : การรับรู้ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี
ผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู้ปัจจัยด้านทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.083 
 H4 : การรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจ
ทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 
0.05) ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.165 
 H5 : การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P < 
0.05) ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.274 
 H6 : การรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อ
การท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 
0.05) ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.482   
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4.8 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน อิทธิพล 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

H1 การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปร
ส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 

0.029 ปฏิเสธ 

H2 การรับรู้ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่
เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัว
แปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 

-0.017 ปฏิเสธ 

H3 การรับรู้ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความ
พึงพอใจทางการท่องเที่ยว 

0.083 ยอมรับ 

H4 การรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวมี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 

0.165 ยอมรับ 

H5 การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 

0.274 ยอมรับ 

H6 การรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะมี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 

0.482 ยอมรับ 

 

4.9 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ 

 การสัมภาษณ์เพ่ือยืนยันผลวิจัยเชิงปริมาณใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended 
Questions)  ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จ านวน 13 
ราย โดยสอบถามในประเด็นสถานการณ์บริบทการรับรู้ทางด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมถึง
บทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบและการส่งเสริมภาพลักษณ์ภายในพ้ืนที่ ประกอบกับศึกษาปัจจัยและ
โอกาสในการสื่อสารภาพลักษณ์ของอ าเภอแม่เมาะไปสู่การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
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โดยจะก าหนดกรอบข้อค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับค าถามการวิจัย โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดระเบียบข้อมูลและการคัดกรอง
ข้อมูลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ เพื่อน าเสนอข้อมูลด้วยลักษณะการพรรณนาจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่มี
การจัดระเบียบเป็นอย่างดี และหาข้อสรุปในการตีความและตรวจสอบความถูกต้อง ตรงประเด็น
ส าหรับการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ ทั้งนี้จะต้องมีการตีความหมายและหาข้อสรุปที่มีความน่าเชื่อถือ  
ด้วยลักษณะการบรรยายตามหลักทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัย ส าหรับข้อค าถามนั้นเป็นการ
ยืนยันตามกรอบการวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Perceptual)                   ภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคติ (Affective Image) 

 
 
 
 
 4.9.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ ด้วยการแสดงข้อมูลที่น ามาจ าแนกชนิด
ข้อมูลเพ่ือจัดระบบข้อมูลแบบที่มีความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์กัน เพราะการจ าแนกข้อมูล
ประเภทนี้จะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างเป็นระบบไม่ซ้ าซ้อนกัน ในขณะเดียวกันสามารถน า
ข้อมูลออกมาได้เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ด้วยหลักการลดทอนของกลุ่มข้อมูลและยืนยัน
ผลด้วยการสรุปเพื่อการน าเสนอลักษณะพรรณนา ดังนั้นผู้วิจัยขอก าหนดรหัสผู้ให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 กรอบแนวคิดการสัมภาษณ์เพ่ือยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะ 

• ปัจจัยกระตุ้น 
- ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ท า ง
การตลาด (Organic) 
- ภาพลักษณ์จาก
ประสบการณ์ (Induced) 

• องค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
1) สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 
2) คุณภาพการบริการ 
3) โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 

•  ภ าพลั กษณ์ทางกา ร
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
1) แหล่งท่องเที่ ยว
ธรรมชาติและเทศกาล 
2) ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง 
3) เมืองพลังงานถ่านหิน
ลิกไนต ์

• ภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
ความรู้สึกหรือทัศนคติ 
- ด้านจิตวิทยาอารมณ์ 
(Psychological emotion) 
หรื อ ทั ศน คติ ต่ อ ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ม่ เ ม า ะ 
(Attitude) 
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ตารางที่ 4.38 การก าหนดรหัสผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูล หน่วยงาน ต าแหน่งงาน เพศ อายุ/ปี 

1 - G1 องค์การบริหารส่วนต าบล
จางเหนือ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชาย 40 - 45 

2 - G2 อ าเภอแม่เมาะ นายอ าเภอแม่เมาะ ชาย 45 – 50  
3 - P3 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง

ประเทศไทย แม่เมาะ 
หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาชุมชน 

ชาย 30 – 35 

4 - S4 ต าบลเมาะหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ชาย 40 – 45 
5 - P5 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง

ประเทศไทย แม่เมาะ 
หัวหน้าแผนกบ ารุงรักษาบริเวณ
และจัดการพื้นที่ฟ้ืนฟูสภาพเหมือง 

ชาย 50 – 55 

  และวิทยากรระดับ 7 หญิง 30 - 35 
6 - P6 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง

ประเทศไทย แม่เมาะ 
หั ว หน้ า แผนกประช าสั ม พัน ธ์
โรงไฟฟ้า 

หญิง 40 – 45 

7 - S7 เทศบาลต าบลเมาะหลวง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่เมาะ หญิง 35 - 40 
8 - G8 การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย (ล าปาง) 
ผู้อ านวยการ  ชาย 40 – 45 

9 - G9 ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า 
(ล าปาง) 

นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนปฏิบัติการ 

หญิง 30 - 35 

10 - G10 องค์การบริหารส่วนต าบล
นาสัก 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชาย 40 - 45 

11 - G11 เทศบาลต าบลแม่เมาะ นายกเทศมนตรี ชาย 55 – 60 
12 - G12 องค์การบริหารส่วนต าบล

สบป้าด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชาย 40 - 45 

 
 จากการสัมภาษณ์เพ่ือยืนยันผลเชิงปริมาณมีการคัดเลือกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จ านวน 13 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จากการคัดเลือกสามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกลุ่มภาครัฐและ
ท้องถิ่น กลุ่มภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน โดยได้ระบุเลขของผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์และ
รายละเอียดของหน่วยงานสังกัดและต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ดังตารางที่ 4.38  
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 4.9.2 ปัจจัยกระตุ้นจากการรับข่าวสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการท่องเที่ยวของ
อ าเภอแม่เมาะ เกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีผลส าคัญต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 4.9.2.1 ภาพลักษณ์ทางการตลาด (Organic) 
 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะมีจุดเริ่มต้นเกิดจากแนวคิด
การเปิดรับคณะดูงานจากหน่วยงานภายนอก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรียนรู้แหล่งขุดเจาะเหมือง
และผลิตพลังงานถ่านหินลิกไนต์ภายใต้การดูแลของแผนกประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย แม่เมาะ ตามค ากล่าวของตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่  6 - P6 
“การประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าและประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะท าเรื่องส่งเสริมการการท่องเที่ยว
ภายในโรงไฟฟ้าและพ้ืนที่ชุมชนรอบข้าง” แต่การส่งเสริมระหว่างการท่องเที่ยวพ้ืนที่ชุมชนรอบเหมือง
ควบคู่กับการศึกษาดูงานภายในโรงไฟฟ้า มีสาเหตุจากวิกฤตของสภาพอากาศ เมื่อปี 2535 – 2543 
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพ้ืนที่อย่างเป็นวงกว้าง (ตัวแทนภาคเอกชนภายใน
ท้องถิ่น คนที่ 6 - P6, 3 - P3 และตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 2 - G2,  10 - G10)  
 ส่งผลให้มีหน่วยงานภายนอกต้องการเข้ามาดูงานในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ดังค ากล่าวของตัวแทน
จากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 - P6 ที่ว่า “คณะดูงานเขาต้องการมาดูวิธีการจัดการปัญหา 
ตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา ระหว่างมีปัญหา และการแก้ไข และเรามีตัวเทียบจากการพาไปดูศูนย์เรียนรู้ 
เทศกาลท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนเพ่ือเป็นตัวชี้วัด” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ
ภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 2 - G2 “อ าเภอแม่เมาะมีชื่อเสียงจากเทศกาลท่องเที่ยว ได้รับการบรรจุใน
ปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใน 3 วัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากกว่า 200,000 คน” 
ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 10 - G10 
  “… นึกถึงแต่โรงไฟฟ้าอย่างเดียว เพราะโรงไฟฟ้าถือเป็นการโปรโมทที่นี้ให้ดังเป็นที่
  รู้จักอย่างการพยายามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 11 - G11 
  “… เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับว่าชุมชนมีการท่องเที่ยวอะไรบ้าง ฝากไว้กับ
  ทางการไฟฟ้า เพ่ือถ้าสนใจจะต้องจองล่วงหน้ากับทางโรงไฟฟ้าแล้วเข้ามาชุมชน …” 
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  ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 7 - S7 
  “… มีข้อตกลงระหว่างชุมชนร่วมกับโรงไฟฟ้า หากมีคณะดูงานมาเขาจะน าเสนอ
  ชุมชนให้เหมือนกับว่าถ้ามาดูงานโรงไฟฟ้าต้องมาดูวิถีชีวิตชุมชนด้วย …” 
 
 ดังค ากล่าวในข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ เป็นจุดดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะและเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์สื่อสารทางการ
ท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับค ากล่าวของตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 - P3 
ที่ว่า “การท่องเที่ยวภายในเหมืองแม่เมาะแม้จะมีแหล่งท่องเที่ยวไม่มาก แต่ถ้าหากตีภาพรวมของ
อ าเภอแม่เมาะเป็นแม่เหล็กมากกว่าที่อ่ืนๆ” ต่อมาด้านการด าเนินงานของส่วนภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
มีหน้าที่สนับสนุนการท่องเที่ยวระดับอ าเภอเป็นหลัก รวมถึงส่งเสริมการจัดเทศกาลและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 - P6 ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
  
  “… เขียนข่าวลงในวารสารตอนนั้นมีวารสารสวัสดีแม่เมาะ มีคอลัมน์ที่กินที่เที่ยว
  ผสมผสาน สักพักท าหนังสือ Check in แม่เมาะ ปี 2556 มีเทศกาลท่องเที่ยว 
  แม่เมาะ ปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว …” 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 - P3 
  “… มีการจัดสรรพวกสื่อมีเดีย การใช้สื่อออนไลน์ Blogger Influencer ประชาสัมพันธ์ 
  การท่องเที่ยวให้เข้ามาในพ้ืนที่ทั้งในการท่องเที่ยวของการไฟฟ้าแม่เมาะและแหล่ง
  ท่องเที่ยวใหญ่ๆ ภายในอ าเภอ …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 9 – G9 
  “… การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นหัวหน้าใหญ่ เคยคุยกันไว้ว่าให้แต่ต าบลเอาแหล่ง
  ท่องเที่ยว ส่งให้ทางการไฟฟ้า เพ่ือการประชาสัมพันธ์ …” 
 
 อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลข้างต้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอ  
แม่เมาะท าผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อการดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นท่ีเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 ที่
กล่าวว่า “สื่อมีเดียออนไลน์มีผลมากนักท่องเที่ยวเดินทางมาก็มีการน าไปโพสต์ต่อทาง Facebook 
คนก็มาเพ่ิมขึ้น” สื่อออนไลน์จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการรับรู้เชิงบวกของประชาชนภายนอกที่มีต่อ
พ้ืนที่ผ่านการน าเสนอกิจกรรม รูปแบบการท่องเที่ยวและการจัดเทศกาลงานประเพณี  
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 แต่ในขณะเดียวกัน ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 - P3 กล่าวว่า “ต้องมอง
ทุกคนเป็นลูกค้าต้องมองให้เป็นเชิงธุรกิจ รวมถึงภารกิจหลักของ กฟผ . คือการจัดหาพลังงาน ด้าน
การท่องเที่ยวเป็นงานรองเพราะฉะนั้นท าได้ในระดับนึง ความสามารถได้เท่านี้” ซึ่งภาครัฐระดับ
ท้องถิ่นและภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
เนื่องจากต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากบทสัมภาษณ์ของภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 
11 - G11 ได้กล่าวว่า “ถ้าถ่านหมดไปแล้ว 30 ปี จะอยู่ยังไง ต้องมาคิดว่าจะท ายังไงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและมาบ่อย” นอกจากนั้นตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 5 – P5 กล่าวว่า “ใน
อนาคตจะท าการปิดไฟฟ้า ในปี 2594 ซึ่งต้องท าภายใต้แนวคิดพ้ืนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้ประโยชน์ได้ พ้ืนที่
จะไม่เป็นพ้ืนที่ร้าง ต้องการท าให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไป” ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรับประชาสัมพันธ์และวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะยาว จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะพัฒนาภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ให้การท่องเที่ยว แม่เมาะประสบความส าเร็จ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในอนาคต (ตัวแทนภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 1 - G1 และ 4 - S4) 
 
 4.9.2.2 ภาพลักษณ์ที่ถูกชักน า (Induced) 
 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะในมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในพ้ืนที่จะมีภาพจ าด้านปัญหามลพิษและสภาพ
อากาศ ในขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่ เคยท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะต่ างให้
ประสบการณ์ที่ดีแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมาภายในพ้ืนที่ เช่นเดียวกับตัวแทน
จากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 1 – P1 ที่ว่า “คนที่อ่ืนไม่เคยมาสัมผัสเขาจะดูว่าอาจมีมลพิษเยอะหรือ
ป่าว คนที่ไม่เคยมาสัมผัสเขาก็ไม่รู้ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางมาค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรนอกจาก
เรื่องของมลภาวะ” ซึ่งภาพจ าส่วนใหญ่จึงเป็นด้านมลพิษทางอากาศในการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านลบ
ของประชาชนภายนอก โดยตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 - P3 กล่าวว่า 
 
  “… กฟผ เราท าจะไม่พ้นสองค านี้คือพิสูจน์ให้คนรู้ว่าอากาศดีจริง บริสุทธิ์จริง เขา
  ได้รับข้อมูลมาบ้างว่าแม่เมาะไปอยู่ได้ยังไง มลพิษ อันตรายในเวทีแลกเปลี่ยนที่เขา
  ไปมา จะได้รับการตอบกลับมาแบบนี้ …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 2 – G2  
  “… นักท่องเที่ยวนึกถึงโรงไฟฟ้า เพราะคนรู้จักแม่เมาะจากโรงไฟฟ้า นอกเหนือจาก
  การปรากฏทางสื่อแล้ว ในอดีตยังมีภาพลักษณ์ที่ดีและไม่ดี เช่น ช่วงหนึ่งในปี 2530 
  กว่าๆ ที่มีเรื่องของสารซัลเฟอร์ ข้อเสียตรงนี้จึงเป็นปัญหา …” 
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  ตัวแทนจากภาคเอกชนระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 
  “… ยุคที่เกิดปัญหาถ่านหิน ตอนนั้นโรงผลิตไฟฟ้ายังรุ่นเก่า กับมลพิษที่เกิดขึ้นมีผล
  ต่อประชาชน มันยังเป็นภาพจ าอยู่ แม้ กฟผ. จะท าเรื่องภาพลักษณ์และ csr เข้ามา
  เยอะ ถึงจะมีอยู่แต่ก็ดีกว่าเดิม …” 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 5 - P5 
  “… อย่างเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราท ามาเพ่ือให้คนได้เข้า
  มาสัมผัสกับพ้ืนที่ว่าแม่เมาะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
  ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น …” 
 
 จากผลการสัมภาษณ์ผ่านมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจะมี
ทัศนคติเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าภายในพ้ืนที่ ซึ่งเกิดจากการรั่วไหลของมลพิษใน
อดีต แต่ในปัจจุบันมีการน ากลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับภาพลักษณ์
และสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่ดีแก่นักท่องเที่ยว (ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 1 
- G1, 10 - G10, และ 12 - G12) อย่างค ากล่าวของตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 - 
P6 ที่ว่า “แม่เมาะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเอาคณะดูงานเป็นหลัก สามารถรวมได้ประมาณ 60,000 คนต่อ
ปี อันนี้ไม่รวมกับงานเทศกาลใหญ่ๆ สองงานของ กฟผ. เพราะว่าอย่างงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 
ประมาณ 300,000 คน” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าองคก์รภายในพ้ืนที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการจัดเทศกาล กิจกรรมการท่องเที่ยว และการปรับภูมิทัศน์ภายในเหมือง
แม่เมาะ ดังค ากล่าวของตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 5 - P5 
 
  “… แบ่งพ้ืนที่ส าหรับฟ้ืนฟูไว้เลย ประมาณ 93% เป็นพ้ืนที่ป่า อีก 3% คือพ้ืนที่นี้ 
  เขาจะมีเป้าหมายไว้ ประมาณ 90% ปลูกป่าคืนและอ่างเก็บน้ า ประมาณ 10% จะ
  เกิดแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ …” 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 - P3 
  “… อย่างคณะดูงานมามีการสงสัยว่าลงรถได้ไหม ลงมาข้างนอกได้ไหม มันเป็นภาพ
  ที่เราต้องสู้กัน ดังนั้นถ้าเรามีภาพเป็นพ้ืนที่สีเขียว อากาศบริสุทธิ์ เด็กวิ่งเล่นได้ ก็จะ
  เป็นการปิดภาพลักษณ์เหล่านั้น 
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 ดังนั้นกลไกส าคัญต่อการปรับทัศนคติเชิงลบด้วยการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
สัมผัสภายในพ้ืนที่ด้วยสิ่งดึงดูดใจทางการท่อง เที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอแม่เมาะจึงมี
ความส าคัญ เช่นเดียวกับค ากล่าวของตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 ที่ว่า “หากเรา
เปิดตัวทุกมิติจะมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายมาก เชื่อว่าถ้าหากเปิดตัว นักท่องเที่ยว Adventure 
จะต้องสนใจเป็นอย่างมาก”  
 สอดคล้องกับตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 9 - G9 ที่ว่า “อาจจะมีการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ให้สามารถท าได้ในช่วงโลว์ซีซั่น พวกกิจกรรมกีฬาในช่วงฤดูฝนเพราะว่ามันแอดเวน
เจอร์” ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ เหมาะสมส าหรับกิจกรรมผจญภัย อย่างเช่น 
การปีนผา การล่องแก่ง การวิ่งเทรล เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ด้วยลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการพิเศษมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลายปัจจัยใน     
การผลักดัน โดยตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 1 – G1 ไดเ้สนอว่า 
 
  “… ต้องมีคณะท างานขับเคลื่อนระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล จะต้องมาคุยกัน
  อย่างจริงจัง ใครท าอะไรบ้าง ต้องการตลาดแบบไหน ต้องมาวางแผนให้กลายเป็น
  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะ …” 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนระดับท้องถิ่น คนที่ 6 – P6 
  “… อย่างคณะดูงานมาทุกวันคิดว่าจะท ายังไงให้คณะดูงานมาเที่ยวชุมชนด้วย 
  ท าเป็นกลยุทธ์ขึ้นมาเลยใช้ชื่อว่าเที่ยว กฟผ. แม่เมาะลัดเลาะชุมชน เกิดขึ้นชัดเจนใน
  ปีนี้เข้าไปคุยกับชุมชนอย่างจริงจัง ท าเป็นกระบวนการ …” 
 
  ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 7 – S7 
  “… ต้องการให้มีหน่วยงาน เช่น มีงบประมาณ พ่ีเลี้ยง ตอนนี้พอเสร็จไม่มีหน่วยงาน
  ไหนเข้ามาดูไม่ต่อเนื่อง …” 
 
 จากข้อความข้างต้นผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนได้กล่าวถึงการสร้างภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ยังไม่
ครอบคลุมทั้งอ าเภอ ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอแค่เฉพาะจุดเพียงอย่างเดียว โดยตัวแทนจากภาครัฐ
ภายในท้องถิน่ คนที่ 1 – G1 ได้กล่าวว่า “ในส่วนของ City Brand ของเมืองมันยังไม่มีเพราะทุกวันนี้
ยังมีแค่โรงไฟฟ้า” ซึ่งวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่มุ่งเป้า
ไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ เป็นหลัก ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คน
ที่ 7 - S7 กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะสนใจโรงไฟฟ้า เขาจะไปตรงนั้นเป็นหลัก ผ่านเข้ามาในชุมชนบ้าง เรา
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จะเป็นเหมือนเส้นทางรอง เส้นทางหลักจะเป็นโรงไฟฟ้า” ซึ่งอ าเภอแม่เมาะมีความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน หากมีการน าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวลักษณะพิเศษจะ
เป็นการตัวช่วยสร้างภาพจ าให้แก่นักท่องเที่ยวและเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่มได้
ดียิ่งขึ้น  
 
 4.9.3 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Image Attributes) 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณชี้ ให้ เห็นว่าองค์ประกอบองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแม่เมาะมีความส าคัญต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ า ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย คุณภาพการบริการ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถน าเสนอผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.9.3.1 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
  บรรยากาศการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะยังขาดสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดี เท่าที่ควร อย่างเช่น สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบความปลอดภัย แต่ใน
ขณะเดียวกันการตรวจวัดและความเชื่อมั่นของสภาพอากาส ซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 2 - G2 กล่าวว่า “ทั้งในจังหวัดล าปาง 13 อ าเภอมีจุด
ติดตั้งเครื่องควบคุมมลพิษแบบ Real time ของกรมควบคุมมลพิษ มีในอ าเภอแม่เมาะ 3 จุด อ าเภอ
เมือง 1 จุด” แต่ในด้านมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปสามารถน าเสนอตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 2 - G2 
  “… ต้องการ WIFI ต้องการเรื่องของความปลอดภัย ตอนนี้ก าลังมีการหารือให้แม่
  เมาะเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ต้องมีการติดตั้งกล้อง CCTV และให้ชุมชนเข้ามา
  ดูแลนักท่องเที่ยวมากข้ึน …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 10 - G10 
  “… ตอนนี้ถนนยังเป็นทางเข้าออกทางเดียวอยู่ จึงเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวที่เดิน
  ทางเข้ามาทะลุไปต่อยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นไม่ได้แล้วเพราะเป็นทางตัน …” 
 
 ผลการศึกษาการสร้างความเชื่อมั่นด้วยการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ และ
การติดตั้งระบบสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ แต่หากกล่าวถึงระบบการสัญจรและการคมนาคมเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่
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เมาะ สอดคล้องกับตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 12 - G12 และ คนที่ 10 - G10 “ไม่มีจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรและการเดินทางสัญจรล าบากที่พบในปัจจุบัน” “นักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาแค่ชั่วคราวส่วนมากจะไม่นิยมมาค้างคืน ไปเช้า เย็นกลับ อย่างที่พูดไปตอนต้นว่าไม่
สามารถเชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนได้” เช่นเดียวกับคนที่ 2 – G2 ที่ว่า “ตอนนี้แม่เมาะมีปัญหา
เรื่องของการคมนาคม เส้นทางของถนน ตรงนี้ควรมีการท าไม่ให้แม่เมาะเป็นเมืองปิด” โดยส่วนใหญ่
ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวจากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 1 - G1 
  “… เรื่องระบบทั้งหมดว่าจะรองรับได้อย่างไร แต่เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัว
  เราเองด้วย ไม่ใช่จู่ๆ นักท่องเที่ยวจะมาทัง้ๆ ที่ไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจเขาเลย …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 
  “… ต้องเข้าใจในการบริหารจัดการ ถ้ายิ่งมีความรู้ความเข้าใจจะสร้างจุดเด่นขึ้นมา
  ต้องผสมความคิดสร้างสรรค์เข้าไป  …” 
 
 ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้และการเข้าใจหลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จึงเป็น
มุมมองส าคัญของทุกภาคส่วนภายในพ้ืนที่ โดยตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 11 – G11 
เสนอว่า “การจะท าเก่ียวกับการท่องเที่ยวต้องอาศัยความคิดในการท าให้มันแปลกแตกต่างออกมาซึ่ง
ต้องอาศัยเงิน” ซึ่งนอกจากนั้นตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 12 – G12 มีแนวทางเสนอว่า 
“ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ถ้าหากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง จะท าให้นักท่องเที่ยว
ประทับใจ” นอกจากนั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมของอ าเภอแม่เมาะ 
 
 4.9.3.2 คุณภาพการบริการ 
 การบริการทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานงาน ต้อนรับคณะ อ านวยความสะดวกแก่ทางนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ
บทสัมภาษณ์ของตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 4 – S4 “ส่วนมากจะติดต่อในแบบคณะ
ดูงานส่วนมากจะมาทาง กฟผ. จะเข้ามาดูในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” แต่ในขณะเดียวกัน
ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 10 - G10 ได้กล่าวว่า  
 
  “…ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแม่เมาะ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่ง
  ท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ …” 
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  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 9 – G9 
  “… ขึ้นอยู่กับตัวพ้ืนที่ เพราะทุกพ้ืนที่มีเจ้าของและข้อจ ากัดทางส านักงาน ด้านงบ 
  ขาดบุคลากร บุคลากรไม่มีความถนัดและไม่เพียงพอด้วย …” 
 
  ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 4 – S4 
  “… อยากให้พัฒนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ศึกษาเรียนรู้ว่า
  จะท ายังไงให้แม่เมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ …” 
 
 อย่างไรก็ตามบทการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่ายังมีกับดักทางด้านความร่วมมือ บุคลากร และองค์
ความรู้พัฒนาคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้ภาคประชาชนบางส่วนต้องการน าการ
ท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อย่างตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คน
ที่ 4 – S4 ที่ว่า “มีการจัดตั้งชุมชนท่องเที่ยวของหมู่บ้านและให้คนในชุมชนมาท าร่วมกัน มีศาลาของ
ชุมชนบ้านเมาะหลวงเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยว” ดังนั้นการสร้างความร่วมมือของชุมชนและ 
การชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งตัวแทนจากภาคเอกชนระดับท้องถิ่น คนที่ 6 - P6 ได้กล่าวอีกว่า  
    
  ตัวแทนจากภาคเอกชนระดับท้องถิ่น คนที่ 6 – P6 
  “… เราใข้ไกด์ท้องถิ่น เพราะเราพ่ึงรู้ว่าเมาะหลวงมีชมรมท่องเที่ยว เราเริ่มจับมือกัน
  ไปท าแพ็คเกจท่องเที่ยว เราก าลังท าให้คนมาเที่ยวโรงไฟฟ้าได้รู้ว่าสองข้างทางมันมี
  อะไรบ้างและให้ชุมชนได้รู้ว่าของเขามีอะไรบ้าง เขาจะได้ภูมิใจกับสิ่งนี้ …” 
 
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบออนไลน์ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย แม่เมาะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นและการเพ่ิมช่องทางการ
เข้าถึงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนระดับท้องถิ่น คนที่ 3 – P3 
  “…ปัจจุบัน เช่น เดินวิ่งเราใช้ระบบออนไลน์ได้ 2 ปีแล้ว สามารถโต้ตอบออนไลน์ได้
  ดีขึ้น เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะก็เช่นเดียวกันท าให้เราโต้ตอบกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
  ไดดี้ขึ้น …” 
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 นอกจากการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ได้ตระหนักถึง
การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนภายในพ้ืนที่รอบข้าง ด้วยการสร้างอาชีพจากการท่องเที่ยวและ
พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว อย่างเช่น การต้อนรับคณะ ผู้น าเที่ยว และประชาสัมพันธ์ให้แก่
พ้ืนที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันจะเป็น
เป้าหมายส าคัญจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ที่ต้องการสร้างความยั่ งยืนให้
ของพ้ืนที่และตระหนักถึงต่อการเปลี่ยนแปลงภายในอนาคต โดยตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากตัวแทน
จากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 ที่ว่า  
 
  “… หากอีก 20 ปี ไม่มีโรงไฟฟ้าแล้วจะท าอย่างไร โรงไฟฟ้าอาจจะท าในรูปแบบ 
  พิพิธภัณฑ์ ตอนนี้ก าลังคุยเรื่อง Smart city จะท าอย่างหลากหลาย ก าลังมองใน
  ระยะยาวเป็นยุทธศาสตร์ …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที ่8 - G8 
  “… แต่หากหลัง 30 ปี การไฟฟ้าเลิกกิจการสถานที่ท่องเที่ยวจะอยู่ได้ไหม จะมีคน
  มาบ ารุงรักษาอยู่ไหม และ เงินที่เก็บจากนักท่องเที่ยวจะพอไหม …” 
  
 อย่างไรก็ตามประเด็นการปิดตัวของเหมืองแม่เมาะจะเป็นโอกาสส าคัญต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่หลังจากการเปลี่ยนผ่านของแหล่งถ่านหินลิกไนต์และเป็นโจทย์ส าคัญ ที่ว่า 
“เหมืองแม่เมาะอีก 30 กว่าปีที่ จะปิดตัวลงจะอยู่อย่างไร ” (ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 
12 - G12) ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดภาพจ าของอ าเภอแม่เมาะให้มีอิทธิพลส าคัญต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในอนาคต 
 
 4.9.3.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานและไม่สามารถรองรับกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวนมากได้ เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ของตัวแทนภาคประชาชนภายในพ้ืนที่ 4 - 
S4 ที่ว่า “จะมีปัญหาเรื่องเล็กๆ น้อยของรถรางไม่พอส าหรับกลุ่มใหญ่ เพราะจุได้แค่ 20 คน อย่าง
กลุ่ม 40 – 50 คนไม่ไหว” ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกลุ่มตัวแทนจาก
ภาครัฐภายในท้องถิ่น สามารถยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
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  ตัวแทนจากภาคเอกชนระดับท้องถิ่น คนที่ 6 - P6 
  “… มีปัญหาต้องปรับเยอะ อย่างห้องน้ าตรงศาลหลักเมือง มีศาลาอเนกประสงค์
  จ านวนห้องกับการท าความสะอาด เรื่องของมาตรฐานอย่างทิชชู่กับถังขยะที่เป็น
  วัตถุทาง ธรรมชาติต้องมี จุดจอดรถ เรื่องของบุคลากรอย่างไกด์ท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจ
  ทุกอย่าง …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 12 - G12 
  “… อย่างผาหอบเกรงว่าหากมาแล้วอาจไม่ได้รับการตอบรับเท่าท่ีควรจาก 
  นักท่องเที่ยวส่วนมากนักท่องเที่ยวไม่เดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวซ้ าอีก …” 
   
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 1 - G1 
  “… สภาพมันไม่พร้อมเท่าที่ควร การที่เราจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาจะเอาเข้ามากี่
  วันจะให้เข้ามาใช้จ่าย ใช้สอยอย่างไร ตรงนี้เรายังไม่มี ไม่พร้อมรองรับตรงนี้ …” 
 
 ในขณะเดียวกันตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 11 - G11 ที่ว่า “ผู้น าบางคน
มองข้ามเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ หลักมีแค่เทศบาลพยายามพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แต่ทุกวันนี้น้อยมาก” เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่ได้รับความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าไปภายในพ้ืนที่จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 ได้เสนอว่า 
 
  “…แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่นิยม ถ้าคนมีความรู้ความเข้าใจ ในบริบทของ
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว และต้องเข้าใจในการบริหารจัดการ  สามารถที่จะสร้าง
  จุดเด่นขึ้นมา ก็อาจจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวที่ใส่เข้าไป …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 11 - G11 
  “… การจะท าเก่ียวกับการท่องเที่ยวต้องอาศัยความคิดในการท าให้มันแปลก 
  แตกต่าง …” 
   
 อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องสร้างการมีส่วนร่วมและกระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ตลอดถึงประชาสัมพันธ์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและไม่ได้รับความนิยมภายในพ้ืนที่
ร่วมกัน ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่ว่า “ถ้ามันเป็นไปได้สามารถจะดึงนักท่องเที่ยวจากเทศกาลแม่เมาะ 
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ที่ปีหนึ่งมาเที่ยวหลายแสนมาเที่ยวพ้ืนที่เราให้เม็ดเงินมันไหลมาทางนี้ได้จะดี” (ตัวแทนจากภาครัฐ
ภายในท้องถิ่น คนที่ 1 - G1) อย่างน้อยจะสามารถกระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักเข้าสู่
พ้ืนที่ของชุมชนอื่นๆ นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะ 
  
 4.9.4 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ (Destination Image) 
 4.9.4.1 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล 
 ภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่นเดียวกับ
ค ากล่าวของตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 ที่ว่า “มิติการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่
เมาะ หากเราเปิดตัวทุกมิติเราจะมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายมาก” ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ชุมชนต่อการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต แต่การท่องเที่ยวที่โดดเด่นของพ้ืนที่นอกจากโรงไฟฟ้า
และเหมืองแม่เมาะแล้ว ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 4 - S4 ได้กล่าวว่า 
 
  “… อ าเภอแม่เมาะจะมองแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการชมธรรมชาติ  
  สิ่งแวดล้อมยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้ยังปลูกผักท าการเกษตรอยู่ …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 
  “… อย่างแม่เมาะจะเด่นเรื่องของความฟินของพาโนรามาวิว การท่องเที่ยวเชิง 
  การเรียนรู้ด้วย มีผาหอบด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการผจญภัย 
  จะพยายามชูในเรื่องนี้ …” 
 
  ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 7 – S7 
  “… ต้องการสื่อสารเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของเรามันดีให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
  ถึงแม้จะเป็นโรงไฟฟ้า …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 10 – G10 
  “… ถ้ามองไปที่อ าเภอแม่เมาะ เป็นภาพจ าของคนเก่ียวกับธรรมชาติ เขาพยายามท า
  เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือแก้ความเคลือบแคลงใจของประชาชนทั่วไป …” 
 
 จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ข้างต้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มองว่าอ าเภอแม่เมาะเป็นพ้ืนที่
ทางธรรมชาติอยู่ แม้จะมีการท าอุตสาหกรรมพลังงานภายในพ้ืนที่ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
อ าเภอและบริบทของชุมชนที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก สอดคล้องกับตัวแทนตัวแทน
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จากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 10 – G10 กล่าวว่า “การไฟฟ้าจะมีชีวะวิถีให้ศึกษาดู เช่น การปั่น
บล็อก การปลูกต้นไม้ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงเป็ด และเลี้ยงไก่ โดยเอาแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้” นอกจากนี้ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 ได้กล่าวถึง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติดังนี้  
 
  “… มีผาหอบด้วย เป็น 10 ที่เที่ยวแหล่งธรรมชาติและการผจญภัยในจังหวัดล าปาง
  อันนี้ก าลังจะเปิดตัวใหม่ ก็ต้องเอา Content ที่น่าสนใจ จะพยายามชูในเรื่องนี้ …” 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนระดับท้องถิ่น คนที่ 3 - P3 
  “… อย่างพ้ืนที่พิเศษอ่ืนๆ เช่น ท่าสี จ าปุย ของบ้านดง เป็นท่องเที่ยวผจญภัยวัฒนธรรม
  และชนเผ่า ต าบลเขาจะไม่ได้เข้ามาร่วมด้วย เช่น ฝรั่งมาท่องเที่ยวจะมาเฉพาะจุด
  อย่างการปีนเขา หรือในเมาะหลวง ผาหอบ …” 
   
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 
  “… แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความหลากหลายมาก
  ยิ่งขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม อย่างธรณีวิทยา …” 
   
 ดังนั้นจากตัวอย่างการสัมภาษณ์การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอในบทบาท
ของผู้มีส่วนขับเคลื่อน ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการผจญภัยของพ้ืนที่เป็นประเด็น
หลัก เนื่องจากมีกิจกรรมและงานมหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศมาจัดภายในพ้ืนที่บ่อยครั้ง โดย
ตัวแทนตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 9 - G9 กล่าวว่า “ช่วงประมาณกันยายน การวิ่ง Trail 
เป็นงบของเขต ท าในพ้ืนที่ล้านนา 5 จังหวัด แม่เมาะก็เป็นหนึ่งในนั้น” อย่างไรก็ตามอ าเภอแม่เมาะได้
จัดเทศกาลและงานประเพณีขนาดใหญ่ ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของตัวแทนตัวแทนจากภาคเอกชน
ระดับท้องถิ่น คนที่ 6 - P6 
 
  “… มีเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว ในช่วงนั้นเทศกาลท่องเที่ยวแม่
  เมาะมันจัดอยู่ในพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ บริเวณสวนพฤกษชาติและทุ่งบัวตอง มีคอนเสิร์ต 
  3 วัน 3 คืน …” 
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  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 
  “… เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากกว่า ภายใน 3 วัน ประมาณ 
  270,000 คน มีรายได้ขาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่าล้านบาท และมาราธอนมีนักวิ่งกว่า
  หมื่นคนต่อปี  …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 1 – G1 
  “…ตอนนี้ทางการไฟฟ้าลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแม่เมาะไม่ใช่น้อย เพ่ือพยายามดึง
  คนเข้ามาปีละหลายแสนต้องการที่จะให้คนเขามาแล้วดูว่าบรรยากาศมันไม่ได้เลวร้าย 
  สภาพแวดล้อมที่เขาท ารองรับไว้ก็เที่ยวได้ อันนี้คือสิ่งที่เขาเสนอให้เห็น  …” 
 
 จากการศึกษาข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก จากงาน
เทศกาลและมหกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นภายในอ าเภอแม่เมาะ โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
แม่เมาะ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม เช่น เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ มินิฮาร์ฟมาราธอน 
และเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง เป็นต้น โดยในทุกงานเทศกาลจะให้ประชาชนภายในพ้ืนที่เข้ามามีส่วน
ร่วม “พ้ืนที่การท่องเที่ยวของเหมืองแม่เมาะเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การแสดง ร่วม
ต้อนรับ ขายสินค้า เช่นงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” (ตัวแทนจากภาคเอกชนระดับท้องถิ่น คนที่ 6 
- P6) ในที่นี้จะเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชุมชนรอบเหมืองแม่เมาะส าหรับงานเทศกาลขนาดใหญ่ แสดงให้เห็น
ถึงการอยู่ร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ และประชาชนภายในพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ที่ว่า “สิ่งที่ภายในควรเกิดได้คือต้องท ายังไงให้ชุมชนและโรงไฟฟ้าอยู่
ร่วมกัน ถ้าโรงไฟฟ้ามีการเติบโตทางชุมชนก็ควรมีการเติบโตควบคู่กันไปด้วย” (ตัวแทนจาก
ภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 - P3)  รวมถึงการสร้างคุณค่าและการร่วมรับผลประโยชน์ของทุก
ภาคส่วนในพื้นท่ี 
 
 4.9.3.2 ลักษณะทางกายภาพบ่อเหมือง 
 บ่อเหมืองเป็นแหล่งขุดเจาะถ่านหินลิกไนต์ เพ่ือส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะในการผลิตพลังงาน 
ตามค ากล่าวที่ว่า “โรงไฟฟ้าแม่เมาะพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า เพราะเรารับถ่าน
หินจากเหมือง แต่เหมืองค่อนข้างมีศักยภาพการท่องเที่ยวในแง่สันทนาการ” ตัวแทนจากภาคเอกชน
ในท้องถิ่น คนที่ 6 - P6 โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีภาพจ าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในเหมือง
แม่เมาะเป็นหลัก เช่น ศาลาชมวิว สวนเฉลิมพระเกียรติ สนามกอล์ฟ และพิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ 
(ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 1 - G1, 2 - G2 และ 11 - G11) ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
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  ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 12 – G12 
  “… แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะตามต าบลต่างๆ ไม่ค่อยจะมี มีแต่แหล่ง
  ท่องเที่ยวที่เป็นเหมืองแม่เมาะเป็นจุดดูดของอ าเภอแม่เมาะ สวนพฤกษชาติ ศาลา
  ชมวิว ลานสไลเดอร์ สามารถชมวิวทิวทัศน์บ่อเหมืองได้อย่างชัดเจนนักท่องเที่ยว
  จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาลแม่เมาะ …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 
  “… แม่เมาะมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดค่อนข้างสูง เหมืองแม่เมาะ 
  ใหญ่โต และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบท าเรื่องท่องเที่ยวด้วย อย่างแม่เมาะจะเด่นเรื่อง
  ของความฟินของพาโนรามาวิว …” 
 
  ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 4 - S4 
  “… บ่อเหมืองของเราเป็นบ่อใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงนี้สามารถเป็น
  แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ …” 
 
 อย่างไรก็ตามข้อได้เปรียบทางด้านภูมิทัศน์และลักษณะทางกายภาพของบ่อเหมืองยังมี
ข้อจ ากัดในหลายด้าน อย่างตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของ ตัวแทนจากประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 4 - 
S4 “การจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวจะเข้าไปยังไม่ได้ เช่น บ่อเหมืองคนอยากดูไปขอบบ่อแต่จะลงไปก็ลง
ไม่ได้ เพราะเขาอยากดูว่าถ่านหินแต่ละชั้นเป็นอย่างไร” เนื่องจากปัจจุบันยังมีการปฏิบัติงานขุดเจาะ
เหมือง ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีข้อก าหนดและมาตรการควบคุมความปลอดภัย ในขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงสภาพบ่อเหมืองภายในอนาคตเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรของพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนผ่านของพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้อง
วางแผนและตระหนักถึงการต่อยอดทางการท่องเที่ยวในอนาคต ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 
  “… ตอนนี้ต้องมีการวางแผนแล้วว่าถึงตอนนั้นชาวล าปางอยากให้เป็นอะไร ความ
  ใหญ่โตอลังการ 40,000 กว่าไร่ ถ้าแปลงเป็นท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนมากขึ้น จะเป็นแรง
  ดึงดูดที่มากกว่าปัจจุบัน …” 
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  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 12 – G12 
  “… จริงๆ แล้วเหมืองแม่เมาะจะใช้เวลาอีก 30 กว่าปีที่คาดว่าจะปิดตัวลง ดังนั้น
  ประชากรในอ าเภอแม่เมาะทั้งหมดเลยจะอยู่อย่างไรุหากไม่มีโรงไฟฟ้า ไม่มีการจ้าง
  งาน ไม่มีสิ่งก่อสร้าง …” 
 
 จากผลการสัมภาษณ์การเปลี่ยนผ่านของอ าเภอแม่เมาะจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่าน
หินลิกไนต์ไปสู่มิติทางการท่องเที่ยว ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านเอกชนภายในท้องถิ่นได้ตระหนักถึง
การส่งเสริมทางด้านการนันทนาการภายในพ้ืนที่เหมืองและโรงไฟฟ้าเป็นประเด็นส าคัญ โดยตัวแทน
จากภาคเอกชนในท้องถิ่น คนที่ 5 - P5 กล่าวว่า “เพราะเป็นแผน Master Plan ของแผนกฟ้ืนฟู ใน
ส่วนของการฟ้ืนฟูเพ่ือนันทนาการ 4%” จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่เชิง
นันทนาการดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 – P6 
  “… ส าหรับพ้ืนที่เหมืองจะจัดงานขนาดใหญ่ เช่น เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ส่วน
  งานรองลงมาจะเป็นเรื่องของกอล์ฟที่เขาใช้กีฬา มีสนามระดับประเทศมาลง …” 
 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 9 - G9 
  “… มี กฟผ. ทั้งเหมือง จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตมีเรื่องประวัติศาสตร์เข้า
  มาเก่ียวข้อง ดึงเอาเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์มาเล่า มีวิถีชีวิตชาวเหมือง …” 
  
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 5 – P5 
  “…เหมืองของเราตรงนี้ที่ท าเพ่ือต้องการถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดี อย่างที่สองต้องการ
  ท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพราะมีการจ้างงานเข้ามาในการค้าขาย…” 
 
 ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดงานเทศกาลและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในและรอบพ้ืนที่ของเหมือง
แม่เมาะ ซึ่งหลักส าคัญมีเป้าหมายในการน าเสนอภาพลักษณ์องค์กรที่ดี รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนรอบเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากตัวแทนภาคเอกชน
ภายในท้องถิ่น คนที่ 3 – P3 ที่ว่า  “เรามองการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าอย่างมี
ความสุข สิ่งที่ภายในควรเกิดได้คือต้องท ายังไงให้อยู่ร่วมกัน ถ้าโรงไฟฟ้าเติบโตชุมชนก็ควรเติบโต
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ควบคู่กันไปด้วย” เพราะการเติบโตขององค์กรจะต้องพัฒนาควบคู่กับชุมชนภายในพ้ืนที่และความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนของคนในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน 
  
 4.9.3.3 เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ 
 อ าเภอแม่เมาะเป็นที่รู้จักส าหรับคณะดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ในฐานะแหล่งก าเนิด
เชื้อเพลิงพลังงานถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่ และทางด้านนันทนาการ เทศกาลส าหรับประชาชนทั่วไป 
“นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเทศกาลตั้งจัดบริเวณขอบเหมืองปีละ 2-3 แสนคน” ตัวแทนจากภาครัฐภายใน
ท้องถิ่น คนที่ 12 – G12 ส่วนใหญ่ภาพจ าของอ าเภอแม่เมาะจึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้  
 
  ตัวแทนจากภาครัฐภายในท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 
  “… นักท่องเที่ยวคงนึกถึงโรงไฟฟ้า เพราะคนรู้จักแม่เมาะจากโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับจังหวัด คนที่ 8 - G8 
  “… หลักส่วนใหญ่ก็จะอยุ่ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพราะรู้จักกันทั่วประเทศ อีก 2 อันที่
  เราเติมไปคือการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวงและแนวผจญภัยคนยังไม่รับรู้เพราะ
  โดนโรงไฟฟ้าแม่เมาะกลบหมด…” 
 
 ด้วยประวัติศาสตร์ของการบุกเบิกเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่งผลให้เกิดภาพจ าของพ้ืนที่
อย่างชัดเจน แต่ขณะเดียวด้วยการน าภาพจ าของประชาชนทั่วไปมาเป็นสิ่งดึงดูดใจทางด้านการ
ท่องเที่ยว ดังค ากล่าวที่ว่า “แม่เมาะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวสบายๆ แบบเขื่อนแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
พลังงาน” (ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 – P6) ชี้ให้เห็นความแตกต่างของแหล่ง
ท่องเที่ยวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ที่มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ในเขตภาคเหนือและพ้ืนที่ใกล้เคียง ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์เพ่ิมเติมดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 - P3 
  “… ปลายทางของเหมือง งานฟ้ืนฟูมีเป้าหมายที่จะท ายังไงให้มีการสร้างแหล่ง 
  ท่องเที่ยวจนเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดล าปาง …” 
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  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 – P6 
  “… ต้องการสื่อสารถ่านหินไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แต่ท าไมกลับไม่คิดว่าจะท าอย่างไร
  ให้ฐานหินน่ารัก ต้องการที่จะเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้ามาเล่น ท ายังไงให้คนที่
  เขามาหาเราแล้วประทับใจ …”   
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 5 – P5 
  “… เราเน้นการเรียนรู้ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ปีนี้จะสร้างสวนพลังงานมีกังหันลม 
  แผงโซล่าเซลล์ให้กับนักท่องเที่ยว เราจะมีการท าเส้นทางปั่นจักรยานเพ่ือเรียนรู้ดูสภาพป่า
  ที่เราฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ชมนก จะท าในเรื่องของการพัฒนากายภาพเป็นหลัก …” 
 
 จากผลการสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะน าประเด็นด้านพลังงานมาเป็นแนวคิด
ส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ยิ่งส่งผลต่อการตอกย้ าภาพจ าของประชาชนโดยทั่วไปในการเป็นแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ แต่ในขณะเดียวกันตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 1 – G1 กล่าวว่า 
“อย่างถ้าจะท าเรื่องของพลังงานก็อาจไปกระจุกตัวอยู่ที่โรงไฟฟ้าอาจไม่ครอบคลุมอ าเภอทั้งหมด เป็นไปได้
ยากเพราะพ้ืนที่มีความหลากหลาย” ซึ่งความพร้อมและแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของแต่ละต าบลมี
ความโดดเด่นแตกต่างกัน แต่หลายภาคส่วนน าเสนอแนวทางสร้างแบรนด์เมือง ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 2 – G2 
  “… ก าลังมองในระยะยาวเป็นยุทธศาสตร์ จะขับเคลื่อนให้แม่เมาะเป็น Smart City 
  โรงไฟฟ้าจะออกแบบเหมืองเก่าและปรับเโรงไฟฟ้าเก่า ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบ …”
   
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 – P6 
  “… ทาง กฟผ ส่วนกลางเขามีนโยบาย เขามองเห็นศักยภาพเขาอยากให้ กฟผ แม่เมาะท า 
  Smart City ดูแล้วมันไฮเทคมาก ล่าสุดเรามีสัมมนาร่วมกับชุมชนไปตีความว่า Smart 
  City คืออะไร …” 
 
  ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 1 – G1 
  “… ถ้าหากจะท าเรื่องของพลังงาน อาจท าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อป อาจ
  ขายพลังงาน เป็นแนวความคิด เพราะมันจะกลายเป็นสังคมเมืองห่างไกลจากตัวชุมชน …” 
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 ดังนั้นแนวทางในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของอ าเภอแม่เมาะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ แต่ 
ในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงการรับรู้ของแต่ละต าบลภายในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์
ที่ว่า “อย่างต าบลเราจะบูรณาการอย่างไรถ้าหากจะท าเรื่องของพลังงาน เราต้องมาหาจุดขายอย่างอ่ืนหรือ
ป่าว” (ตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 1 – G1) อย่างไรก็ตามแต่ละพ้ืนที่ต้องส ารวจศักยภาพของแต่
ละต าบลและท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ของตัวแทนจากภาครัฐ
ระดับท้องถิ่น คนที่ 12 – G12 ที่ว่า “แหล่งท่องเที่ยวจะต้องท าการวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อยของแหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านชุมชนต้องมีการคิดขึ้นมา” เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสอดคล้องกับบริบท
และภาพรวมของอ าเภอ รวมถึงกระจายการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นแก่นักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น 
 
 4.9.5 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) 
 4.9.5.1 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ (Attitude) 
 จากภาพลักษณ์ด้านลบของพ้ืนที่กลายเป็นภาพจ าและการบอกต่อของประชาชนโดยทั่วไป
อย่างเป็นวงกว้าง อย่างเช่นบทสัมภาษณ์ที่ว่า “การไฟฟ้ามุ่งสร้างภาพลักษณ์เขาจะเชิญชวนว่าสิ่งที่เขา
สร้างโรงไฟฟ้ามีพ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวไม่มีปัญหาหรือมลภาวะต่อคนในพ้ืนที่” (ตัวแทนจากภาครัฐ
ระดับท้องถิ่น คนที่ 12 – G12) ท าให้การปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารส่วนใหญ่น าประเด็นเรื่องธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภายในอ าเภอมาเป็นจุดเด่นในการรับรู้และสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่น 
ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 5 – P5 
  “… ต้องการสื่อสารเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของเรามันดีให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
  ถึงแม้จะเป็นโรงไฟฟ้า อย่างเราได้ต้อนรับคณะดูงานบ้างเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
  ไม่เหมือนในสื่อที่ออกมา ตรงจุดที่เราอยากถ่ายทอดออกไปให้นักท่องเที่ยวรับรู้ …” 
 
  ตัวแทนจากภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 6 – P6 
  “… แม้เราจะเป็นแหล่งดูงานหลักของภาคเหนือ ใครจะรู้ว่าส่วนแบ่งทางการตลาด
  อาจจะเปลี่ยนไปเพราแหล่งดูงานพลังงานทดแทนมีมากขึ้น อย่างว่าพ่ีคือองค์กรของ
  การผลิตไฟ วันหนึ่งจะท ายังไงให้คนเดินเขา้มาท่ีนี้ไปได้ง่ายขึ้นคนเข้าถึงมากข้ึน …” 
 
  ตัวแทนจากภาคประชาชนภายในท้องถิ่น คนที่ 4 - S4 
  “… น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา สถาบันต่างๆ 
  วิถีชุมชนมีส่วนมากต้องเอาน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวให้ได้ …” 
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 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการสร้างคุณค่าของพ้ืนที่ด้วยการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เชิงพลังงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องการให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นจาก 
การสื่อสารบริบทรองรับด้านนันทนาการ ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “จากการ    ที่ท ามาจนถึงทุกวันนี้เสียง
ด้านลบเริ่มน้อยลง แล้วไม่มีใครเข้ามาถามเรื่องคุณภาพของอากาศหรืออะไรแล้ว” ตัวแทนจาก
ภาคเอกชนภายในท้องถิ่น คนที่ 3 – P3  ขณะเดียวกันตัวแทนจากภาครัฐระดับท้องถิ่น คนที่ 12 – 
G12 เสนอว่า “ถ้าเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว คิดว่าจะท ายังไงให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างดีเยี่ยมก็จะเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวและชุมชน” จะส่งผลที่ดีต่อประสบการณ์และการกลับมา
ของนักท่องเที่ยวในอนาคตได้เช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่ 4.39 สรุปประเด็นส าคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
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G1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

G2  ✓ ✓    ✓ ✓ 

P3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
S4  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

P5  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

P6 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S7 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   
G8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
G9 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  
G10    ✓  ✓ ✓ ✓ 

G11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

G12  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 
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4.10 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความจงรักภักดีด้วยมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 

  จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการ
ตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 3 แนวทางการส่งเสริมความจงรักภักดีด้วยมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ โดยเป็นผลจากการวิเคราะห์จากการประเมินข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 3 ภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและท้องที่ ภาคเอกชน 
รวมถึงภาคประชาชน โดยมีรายละเอียดค าถามเก่ียวข้องกับศึกษาภาพลักษณ์และแนวทางการส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะ เพ่ือให้ได้แนวทางส าหรับการพัฒนาภาพลักษณ์เชิงพ้ืนที่
สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 4 แนวทาง ได้แก่  
 1) แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
 2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 
 3) แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถการรองรับของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4) แนวทางการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 จากแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 4 แนวทาง ดังได้กล่าวไปข้างต้น จะสามารถ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสื่อสารทางด้านภาพลักษณ์ที่ดีของ
จุดหมายปลายทางให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถน าเสนอรายละเอียดระบุเหตุปัจจัยในการ
น ามาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ได้ดังนี้ 
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 4.10.1 แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
 ผู้วิจัย พบว่า การสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับอ าเภอแม่เมาะได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในพ้ืนที่เป็นปัจจัยหลักส าคัญในการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชนในท้องถิ่น แต่กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนยังมีข้อจ ากัดด้านการกระจุกตัวของพ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วงเวลาจัดเทศกาลฤดูกาล
ท่องเที่ยว โดยการผลักดันและพัฒนาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบกับการประชาสัมพันธ์ 
จึงได้รับการส่งเสริมภายในแหล่งท่องเที่ยวหลักเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวจึงไม่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเท่าที่ควร ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนนอกพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นทางการท่องเที่ยวในระดับ
อ าเภอและไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในภาพรวม ซึ่ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่เป็นกลไกหลักต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายและแผนจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดทิศทาง
เป้าประสงค์ บุคลากรภาคปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลร่วมกันของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือผลักดันทิศทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ให้ด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการน าเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอ   
 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวแนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายด้วยการก าหนดแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพรวมของอ าเภออย่างชัดเจน ประกอบกับแนว
ทางการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้และด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ต้องมีวัตถุประสงค์ ทิศทางการปฏิบัติและสานต่อร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมถึงทั้งในระดับชุมชน 
ต าบล และอ าเภอ ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติของจังหวัดให้เกิดเป็นมุมมองทางการท่องเที่ยวในลักษณะ
เดียวกัน นอกจากนี้ต้องค านึงถึงหน่วยงานภายนอก เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัด เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาบริบทที่มีความหมาย
ร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว น าฐานทรัพยากรและต้นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการรับรู้เหตุปัจจัยที่มี
ผลกระทบแต่ละพ้ืนที่ต าบลมาแลกเปลี่ยนทางความคิด เพ่ือน ามาค้นหาภาพจ าทางการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ในระดับการมีส่วนร่วม  และกระจายอ านาจและหน้าที่ในการออกแบบ
แผนปฏิบัติ กล่าวได้ว่า ท าให้แต่ละภาคส่วนสามารถน าไปปฏิบัติ สามารถด าเนินงานตรงตามศักยภาพ
ของหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่ ภายใต้ขอบเขตและเนื้อหาของแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาพรวม ซึ่ง
วิธีการดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มแกนน า การสนับสนุนและผ่านกระบวนการคิดอย่างมี
ส่วนร่วม รวมถึงการร่วมตัดสินใจของทุกภาคส่วน เพ่ือลดกระบวนการคิดในระดับบุคคลไปสู่การ
ส่งเสริมภาพลักษณะการท่องเที่ยวในภาพรวม จึงน าเสนอ แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการ
สร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายของการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ ดังต่อไปนี้ 
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 1) ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระยะยาว เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมภายใต้การท างานของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ โดย
ครอบคลุมในภาพรวมของแผนปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องด้วยการเสนอแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและสถานการณ์ของ
พ้ืนที่ ซึ่งต้องมีลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และงบประมาณในการ
ด าเนินงาน รวมถึงมีความต่อเนื่องและติดตามประเมินผลให้เกิดการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวบนฐานการ
น าเสนอภาพลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รู้จักและสร้างความเข้าใจมากขึ้นระหว่างเจ้าของพ้ืนที่และ
ประชาชนโดยทั่วไป 
 2) ส่งเสริมการรับรู้และเห็นความส าคัญทางการท่องเที่ยวของภาคประชาชน โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ร่วมปฏิบัติ ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ ในด้านการท่องเที่ยว
และการจัดการการท่องเที่ยว ตลอดถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการร่วมพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการน าการท่องเที่ยวไปเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชน น าความต้องการของแต่ละพ้ืนที่มาเป็นโจทย์ปัญหาในการแก้ไขและปรับปรุงด้วย
เครื่องมือทางการท่องเที่ยว เนื่องจากต้องให้ความส าคัญของแต่ละต าบลเพราะความต้องการของแต่
ละชุมชนย่อมมีความแตกต่างกัน และแต่ละบริบทของชุมชนมีความสามารถในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการวางแผนให้ความพร้อมของชุมชนสอดคล้องกับ
เป้าหมายของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ตอบสนองกรอบแนวคิด
และแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับอ าเภอได้อย่างชัดเจน  
 
 4.10.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 
 จากทัศนะของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่าการท่องเที่ยวแม่เมาะมีศักยภาพเชิงพ้ืนที่และความ
หลากหลายตามลักษณะทางกายภาพแต่ละต าบล แต่ไม่ได้รับการยกระดับทรัพยากรสู่การรองรับด้าน
การท่องเที่ยว ส่งผลให้การรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจเป็นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยว 
ไม่สามารถตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มแม้จะมีลักษณะที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ
ศักยภาพของพ้ืนที่จึงเป็นปัจจัยส าคัญขั้นพ้ืนฐานต่อการยกระดับสู่การ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมนันทนาการ ต้องสร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นเชิงกายภาพและลักษณะรูปแบบกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวมวลชนรวมถึงการสร้างกระบวนการรับรู้
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันวิธีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจะต้องยึดแนวทางการต่อ
ยอดและปรับปรุงจากฐานทรัพยากรและต้นทุนทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ โดยน าทุนทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มาประยุกต์ร่วมกับบริบทของเมือง เพ่ือน าเสนอลักษณะการท่องเที่ยว
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เฉพาะตัวและแตกต่างจากพ้ืนที่การท่องเที่ยวรอบข้าง หรือน าจุดเด่นที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
จากการก าหนดลักษณะทางนามธรรมและเชิงรูปธรรม แล้วน ามาท าให้เป็นที่รู้จัก เกิดการจดจ า 
ร่วมกับน าความรู้สึกนึกคิดด้านบวกต่ออ าเภอแม่เมาะให้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว จึง
สามารถสร้างประโยชน์ต่อแนวคิดการออกแบบพื้นที่ทางการท่องเที่ยว 
 ดังนั้นจากลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นกลไกส าคัญที่สามารถสร้างการ
จดจ าต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมแค่การพัฒนาในเชิงรูปธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยว
เพียงอย่างเดียว ต้องตระหนักถึงการน าวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคม และอัธยาศัย
ไมตรีของคนภายในพ้ืนที่มาปรับใช้ร่วมกันจะเป็นเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจะต้อง
มีการตระหนักถึงต่อการจัดการและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะตามค าขวัญของ
จังหวัดล าปาง ที่ว่า “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือ
โลก” ซึ่งเป็นการตรอกย้ าความโดดเด่นของอ าเภอแม่เมาะจากการเป็นที่รู้จักด้านพลังงานถ่านหิน
ลิกไนต์ จากข้อค้นพบภาพลักษณ์ของอ าเภอแม่เมาะดังกล่าวที่มีความโดดเด่นทางด้านเมืองพลังงาน
ถ่านหินลิกไนต์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเน้นส่งเสริมและสร้างการสื่อสารถึงพ้ืนที่ของแหล่งผลิต
พลังงานถ่านหินลิกไนต์และขยายไปสู่พ้ืนที่รอบข้าง ด้วยการน าเสนอคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่
กายภาพบ่อเหมือง แหล่งเรียนรู้เชิงพลังงาน จุดชมวิว และภูมิทัศน์เมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของงานวิจัย  
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานของการพัฒนา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จึงน าเสนอแนวทางการปรับใช้ดังนี้ 
 1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีเอกลักษณ์และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยม โดยน าพ้ืนฐานพ้ืนที่มีศักยภาพสูงในเรื่องคุณภาพและความหลากหลายทางทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเป็นทุนเดิม น ามาปรับปรุงควบคู่ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ กายภาพ การเข้าถึง และคุณภาพ
การบริการของพ้ืนที่ต่อการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน ร่วมกับการสร้างจุดเด่น 
การสื่อความหมาย น าเสนอความเป็นมาของพ้ืนที่ ภาพฉายของความโดดเด่นของจุดหมายปลายทาง
ให้สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของชุมชนรอบบ่อเหมือง จะสามารถท าให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 
 2) ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวลักษณะเฉพาะ เนื่องจากทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ
และลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความโดดเด่นในเชิงกายภาพ สามารถส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวผจญภัย การท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ แหล่งศึกษาพลังงาน กิจกรรม และ
มหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทพ้ืนที่
ในอ าเภอแม่เมาะและการปรับใช้กลยุทธ์ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
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คุณค่าและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการแตกต่างกันตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ดังนั้นการตระหนักถึงพัฒนาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ า จุดพักผ่อน พ้ืนที่ส าหรับการ
นันทนาการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ แต่ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาประเด็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของ
อ าเภอแม่เมาะ ข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ เนื่องจาก
บริบทของอ าเภอแม่เมาะส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองและอ านาจของหน่วยงานภาครัฐและเป็น
พ้ืนที่สงวน 
 3) ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแง่ของการกระจายนักท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ยัง
ไม่ได้รับความนิยมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตรอบพ้ืนที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์ ส าหรับการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เทศกาลและงาน
ประเพณีที่โดดเด่น ส่งเสริมการพัฒนามิติการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทาง เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะเหล่านี้มีพฤติกรรมในการ
ท่องเที่ยวลักษณะมาเช้าเย็นกลับ ไม่นิยมเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทพักค้างคืน หากจะ
เพ่ิมกิจกรรมในการพักแรมต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ตลอดถึง
ขีดความสามารถในการรองรับและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หรือหากมีการด าเนินการจัด
ประเภทกิจกรรมพักแรมใกล้เคียงบริบทบ่อเหมืองแม่เมาะ ต้องได้รับความคิดเห็นและการยินยอมจาก
ทุกภาคส่วน รวมถึงมาตรการควบคุมเขตพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
และต้องตระหนักถึงข้อกฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญ 
 
 4.10.3 แนวทางเพิ่มขีดความสามารถการรองรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผลการศึกษาส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะเป็นแหล่ง
พลังงานถ่านหินลิกไนต์ส าหรับการผลิตก าลังไฟฟ้า บริเวณพ้ืนที่โดยรอบจึงมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกได้เพียงระดับพ้ืนฐานเหมาะสมกับผู้เดินทางมาเพ่ือการนันทนาการเป็นหลัก แต่การ
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับของการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชนและภายใน
ชุมชน ยังไม่สามารถเตรียมความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีเท่าที่ควรและอุปสรรคทางด้านการสร้าง
ความเชื่อมั่นทางด้านภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง    
 เนื่องจากอัตราการเติบโตของกลุ่มจ านวนนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพิจารณา
ถึงขีดความสามารถในการรองรับเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็น
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานต่อการรองรับการท่องเที่ยว การสร้างมาตรฐานการเตรียมความพร้อมจะน าไปสู่การ
รับรู้ถึงคุณภาพประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยว โดยแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการรองรับของ
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นักท่องเที่ยวด้วยการมุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น รวมถึงความปลอดภัยและคุณภาพการบริการแก่
นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่นักท่องเที่ยว  
 แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถการรองรับโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของการพัฒนา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จึงสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
 1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนและเตรียมความพร้อม
ของโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว พัฒนาระบบสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมภายใน
พ้ืนที่ สร้างจุดบริการ Free – WIFI ภายในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ จุดบริการการท่องเที่ยว และการ
ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยวท ากิจกรรมได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ รวมถึง
การสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน เช่น ที่จอดรถ ทางลาดคนพิการ  
ห้องน้ า ระบบป้ายส าหรับการสื่อความหมายให้เหมาะสมและเพียงพอ   
 2) ปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวด้วยเส้นทางการ
คมนาคมภายในพ้ืนที่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีระยะทางค่อนข้างไกล สภาพเส้นทางและถนนมีความ
อันตรายและชันภายในบางพ้ืนที่ สภาพถนนในพ้ืนที่ชุมชนค่อนข้างเล็กและช ารุด แหล่งท่องเที่ยวบาง
จุดไม่สามารถใช้รถสัญจร ดังนั้นควรปรับปรุงเส้นทางหรือมีคนภายในท้องถิ่นน าทาง เพ่ือควบคุมและ
ลดความเสี่ยงจากการเดินทางแต่ละแหล่งท่องเที่ยว หากเป็นไปได้สามารถน าเสนอเส้นทางการ
ท่องเที่ยวรองสู่เส้นทางท่องเที่ยวหลักของพ้ืนที่ โดยใช้กลไกการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการระบบ
ขนส่งท้องถิ่นในการเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางประเภทอ่ืน เช่น การ
ท่องเที่ยวทางรถไฟ การท่องเที่ยวด้วยรถประจ าทาง แก่นักท่องเที่ยว  รวมถึงค านึงถึงป้ายบอกทางที่
ชัดเจนและมองได้อย่างสะดวก ความปลอดภัยของการสัญจรในแต่ละพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการ
ก่อให้เกิดการเดินทางการท่องเที่ยวกระจายตัวไปตามบริบทของพื้นที่อ าเภอแม่เมาะมากยิ่งขึ้น 
 
 4.10.4 แนวทางการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวจากทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์จึงเป็นช่องทางส าคัญในการสื่อสาร
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหากมีการสื่อสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่ดีย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน รวมถึงการสื่อสารจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม การวิเคราะห์ทางการตลาดจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของอ าเภอแม่
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เมาะให้เกิดความแตกต่างจากเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวรับรู้และตระหนักถึงพ้ืนที่และส่งเสริม
ให้เกิดความน่าสนใจร่วมด้วย ซึ่งการเพ่ิมเติมประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ให้มีความน่าดึงดูดและ
คุณค่า จากการสื่อความหมายด้วยสัญลักษณ์และสโลแกนของพ้ืนที่เป็นจุดเด่นส าคัญในการส่งผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ คู่มือทางการท่องเที่ยว สื่อโทรทัศน์ โบรชัวร์และแผ่นพับประเภท
ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพิจารณาส าหรับการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
 แนวทางการศึกษาตลาดเฉพาะกลุ่มและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของการพัฒนา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ โดยมีรายละเอียดส าคัญดังนี้ 
 1) พัฒนาภาพลักษณ์และกระบวนการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาภาพลักษณ์และ
การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าร่วมระหว่างองค์กร
และวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือปรับทัศนคติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของพ้ืนที่สู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ส าหรับนักท่องเที่ยว และสร้างแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอ าเภอแม่เมาะ 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเข้าถึงทุกช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ข้อมูลจากแหล่งบุคคลจากการบอกต่อมีส่วนส าคัญเช่นเดียวกันต่อการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ า 
 2) ศึกษาและส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยมุ่งส่งเสริมเป้าหมายในกลุ่มตลาดใหม่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น แหล่งศึกษาเรียนรู้พลังงานธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภัย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตรอบเหมือง เป็นต้น ให้เหมาะสมกับการ
ส่งเสริมการตลาดแบบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มครอบครัวและเด็ก และกลุ่มนักกีฬา เป็นต้น 
รวมถึงการส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน แต่ถึงแม้ว่ากลุ่ม
ตลาดเก่า อย่างเช่น กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาจะเป็นกลุ่มหลักในการเดินทางมาในพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่ควร
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของสถานที่เพ่ิมเติมในมิติกิจกรรมการท่องเที่ยวพิเศษ เพ่ือให้ความส าคัญกับ
กลุ่มตลาดอ่ืนๆ และช่องทางการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมด้วย เช่น กลุ่มกีฬากอล์ฟ การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นตลาดระดับบน นอกจากจะส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีในหลากหลายด้านแล้ว สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  
 3) ส่งเสริมการสร้างเรื่องราวและการเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับรูปแบบการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การสื่อสารความโดดเด่นของพ้ืนที่ การสร้างคุณค่าผ่านการสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์และสินค้า รวมถึงการสร้างตราสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงแบรนด์เมือง (City Marketing) 
ภายใต้อัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาเป็นแนวทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะว่าการน าเสนอ
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ต้องสอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
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มาในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา จึงต้องค านึงภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ใน
การออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนของอ าเภอแม่เมาะ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามต้องสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก จดจ าได้โดยง่าย และมีความโดดเด่น
สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมายังภายในสถานที่ได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 4.9 แนวทางการส่งเสริมความจงรักภักดีด้วยมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

1) แนวทางการ    
บูรณาการท่องเที่ยว
และการสร้างความ
ร่ ว ม มื อ ข อ ง ภ า คี
เครือข่าย 

2) แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพและ
ย ก ร ะ ดั บ แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง มี
มาตรฐาน 

3) แนวทางเพิ่มขีด
ความสามารถการ
รองรับของโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

4) แนวทางการ
ส่งเสริมตลาดเฉพาะ
ก ลุ่ ม แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 ) ก า ห น ด ทิ ศ
ทางการขับเคลื่อน
และแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระยะยาว 
2) ส่งเสริมการรับรู้
ทางการท่องเ ท่ียว
ของภาคประชาชน
แ ล ะ ก า ร ร่ ว ม รั บ
ผลประ โยชน์ ก าร
ท่องเที่ยว 

1 ) พั ฒ น า แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย วอย่ า ง มี
เอกลักษณ์ 
2) ส่งเสริมรูปแบบ
ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ลักษณะเฉพาะ 
3 ) ย ก ร ะ ดั บ แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว 

1) พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้ าน
การท่องเที่ยว 
2) ปรับปรุ งระบบ
การคมนาคมขนส่ง
และการเ ช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยว 

1) พัฒนาภาพลักษณ์
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
สื่อสารอย่างมีคุณภาพ 
2) ศึกษาและส่งเสริม
การตลาดเฉพาะกลุ่ม 
3) ส่งเสริมการสร้าง
เรื่องราวและการเพิ่ม
มูลค่า 

แนวทางการส่งเสริมความจงรักภกัดีด้วยมมุมองการรับรู้ภาพลักษณ ์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 



 
 

 บทท่ี 5
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือตอบค าถามน าวิจัยทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1) ระดับการรับรู้
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นอย่างไร 2) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง ที่พัฒนาขึ้นควรเป็นแบบใด และ 3) แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง ควรมีลักษณะใดเพ่ือหาข้อสรุปเสนอแนวทางการพัฒนาและการอภิปรายผลภาพรวมของ
เป้าหมายงานวิจัย โดยผู้วิจัยสามารถน าเสนอตามล าดับของการศึกษา ได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 การน าเสนอผลการวิจัยได้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเขตอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จากการศึกษาลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุต่ ากว่า 
20 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี สถานะภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพแต่อยู่ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นหลัก รวมถึงไม่มีรายได้ประจ า และส่วนใหญ่  
มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดล าปาง ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะอยู่ระหว่าง 2 – 4 ครั้ง 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพักผ่อนและนันทนาการ ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ  
1 วัน ส่วนใหญ่จะเดินทางไปเช้าเย็นกลับ ลักษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางด้วยตน และมีกลุ่ม
เพ่ือนร่วมเดินทาง ส าหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารช่องทางหลักได้รับผ่านทางครอบครัวและเพ่ือน 
รวมถึงในระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน 
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 5.1.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 1) ผลการศึกษาการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
พบว่า คุณลักษณะทั่วไปของการท่องเที่ยวแม่เมาะที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้มากที่สุดของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ผู้คนในพ้ืนที่เป็นมิตรและให้การ
ต้อนรับที่ดี การบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (การประชาสัมพันธ์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้น าเที่ยว) 
และการท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง เนื่องจากอ าเภอแม่เมาะเป็นที่รู้จักของประชาชน
โดยทั่วไปในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินลิกไนต์  ดังค ากล่าวที่ว่า “แหล่งก าเนิด
พลังงานถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย แม่เมาะ ระบุว่า “เป็นหน่วยงานชั้นน าในการผลิตและส่งถ่านลิกไนต์ เพ่ือการผลิตไฟฟ้า
อย่างยั่งยืน” (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมในอ าเภอมากกว่า 
20,000 ไร่ ท าการขุดขนถ่านจ านวนประมาณ 15-17 ล้านตัน มีลักษณะทางกายภาพเป็นบ่อเหมือง
ขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ ส่งผลให้พื้นที่มีความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์ รวมถึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
โดยทั่วไปและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมถึงเป็นต้นแบบองค์กร
ส าหรับการดูงานของหน่วยงานโดยทั่วไปในการศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหินลิกไนต์
ยอดนิยมในเขตภาคเหนือและในระดับประเทศ ส าหรับการรับรู้ภายในประเทศด้านพลังงาน โรงไฟฟ้า
แม่เมาะเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลางจนถึงกรุงเทพมหานคร 
และเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คิดเป็นประมาณ 20% 
ของก าลังผลิตของทั้งประเทศ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ, 2562)  ทั้งนี้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะ “องค์กรที่มีความ
เป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียน” ในเวที ASEAN Coal Awards 2019 ซึ่งเป็นการจัดประกวด
ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559 ) ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศเข้าสู่พ้ืนที่
เป็นอย่างมากในบทบาทของจุดหมายปลายทางส าหรับการศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นันทนาการ แต่ในขณะเดียวกันด้วยภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ  เป็น
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว องค์กรได้ค านึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบด้วยการสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ เพ่ือผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ภายใต้การ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในพ้ืนที่ ครอบคลุม
การด าเนินงาน 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์
ในสังคม อย่างเช่น การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนควบคู่กับการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่
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เมาะ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง สนับสนุนการพัฒนาผู้น าเที่ยวท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้รอบพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะและการ
จัดเทศกาลขนาดใหญ่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศภายในพ้ืนที่ อย่างเช่น กิจกรรมเดิน 
– วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน หรือกิจกรรมการวิ่งผจญภัยภายใต้แคมเปญ “Green Season Lanna 1 
Trail” ในพ้ืนที่ผาหอบ (MThai, 2562) ซึ่งอ าเภอแม่เมาะได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในพ้ืนที่จัดกิจกรรม
วิ่งผจญภัยในเขตภาคเหนือ ในขณะเดียวกันประเภทการแข่งขันทางด้านกีฬาได้รับความนิยม
ระดับประเทศ เช่น การแข่งขันสิงห์-ทีดีที แม่เมาะ 2019 เป็นแห่งเดียวในเอเชียที่มีสนามกอล์ฟติดกับ
เหมืองถ่านหินลิกไนต์ รวมถึงเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะและเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง ซึ่งในแต่ละปีมี
ประชาชนเข้าร่วมหลักแสนคนต่อปี (สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า, 2561)  นอกจากนี้บุคลากรเจ้าหน้าที่
ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวและบริการภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ ล้วนมาจากคนภายในพ้ืนที่
ทั้งหมด 
 รองลงมาองค์ประกอบที่ 2 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวสะอาด
ตามมาตรฐาน สภาพอากาศปลอดโปร่ง มาตรการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ดี เนื่องจากอ าเภอแม่เมาะเป็นสถานที่ท างานเพ่ือการขุดเจาะเหมืองถ่านหินลิกไนต์
ในการน าไปผลิตพลังงานไฟฟ้า ในอดีตเกิดปัญหามลภาวะอากาศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายในปี 2535   
(สุปรางค์ ชัตตชินดา, 2558) ส่งผลให้พื้นที่เป็นจุดเสี่ยงทางด้านมลพิษและสภาพอากาศที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ จากประเด็นคุณภาพทางอากาศจึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้พ้ืนที่มีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม
และการควบคุมมลพิษ โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจ านวน 3 แห่งภายในพ้ืนที่ ได้แก่ อนามัย
บ้านสบป้าด อนามัยบ้านดาง และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต าบลแม่เมาะ ซึ่งอ าเภอแม่เมาะมี
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศมากที่สุดในจังหวัดล าปางและพ้ืนที่ใกล้เคียง นอกจากนี้มีการปรับปรุง
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ Real time Air Quality Monitoring โดย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านฝุ่นละออง
ภายในพ้ืนที่เหมือนแม่เมาะอย่างเคร่งครัด (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) จากข้อมูล
ปริมาณฝุ่น จากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า พบว่า ช่วงเดือนธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 ดัชนี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQI : Air Quality Index) ในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะและจังหวัดล าปาง ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก ถึง ดี เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดสระบุรีและกรุงเทพมหานคร 
แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน พบว่า ระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2020) โดยมีสาเหตุมาจาก
การเผาป่าและเศษวัชพืชทางการเกษตรจากข้อมูลแสดงจ านวนจุดความร้อนจากการเผาและไฟป่าโดย
ดาวเทียม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 
2020) แต่ทั้งนี้สภาพอากาศของพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับสภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลง ความกดอากาศสูงที่
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ปกคลุมและสภาพอากาศปิด (Inversion) ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ
และพ้ืนที่โดยรอบจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการยืนยันสภาพอากาศที่ดีของอ าเภอแม่เมาะ ทั้งนี้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ มีแผนส าหรับการฟ้ืนฟูลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ การปลูกป่าทดแทน 93% พ้ืนที่กักเก็บน้ า 3% และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 4% ส าหรับ
หลักการส าคัญต้องการฟ้ืนฟูสภาพเหมืองแม่เมาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้การท าเหมืองลิกไนต์เพ่ือผลิต
ไฟฟ้า รวมถึงด าเนินการรักษาสภาพป่าไม้ในบริเวณแนวกั้นเขตไม่ท าเหมืองโดยรอบพ้ืนที่โครงการให้
เจริญเติบโตเป็นปกติ (กฟผ. แม่เมาะ, 2019) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยด้วย
มาตรการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการนันทนาการ  
 และองค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ การเดินเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ การบริการระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม และโครงสร้างพ้ืนฐานมีคุณภาพ
และเพียงพอต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ 3 ปัจจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่
ไม่ได้รับความสะดวกทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากอ าเภอแม่เมาะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเขตอ่ืนๆ รอบข้างอ าเภอได้ดีเท่าที่ควร อันเนื่องจากมีลักษณะภูมิศาสตร์
เป็นเมืองปิดเส้นทางเข้าออกหลักเป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรอบ เพราะ  
มีเพียงเส้นทางเดียว นอกเหนือจากจะใช้การสัญจรทางรถไฟเป็นจุดเชื่อมโยงและสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวรถไฟเชื่อมระหว่างเมือง ส่วนเส้นทางสัญจรของแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่มีข้อจ ากัด
ทางการเข้าถึงด้วยสภาพถนน ความปลอดภัยของเส้นทางการสัญจร และป้ายสื่อความหมายส าหรับ
จราจร รวมถึงระบบขนส่งมวลชนภายในพ้ืนที่ไม่ครอบคลุมถึงแหล่งท่องเที่ยวและไม่เอ้ืออ านวย  
ต่อการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องด้วยอ าเภอแม่เมาะมีเพียงรถขนส่งมวลชนระหว่างตัวเมืองจังหวัดไปยัง
จุดพักรถอ าเภอแม่เมาะเพียงเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแม่เมาะจะมีรถบริการ
รับส่งนักท่องเที่ยวภายในอ าเภอและระหว่างเมือง รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยรถราง ซึ่งจะมี
เพียงเฉพาะกิจในช่วงเวลาเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประกอบกับทรัพยากรของพ้ืนที่ไม่ได้ถูกพัฒนา
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับความนิยม ดังนั้น  
จึงส่งผลให้สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ร้านอาหาร สถานที่พักแรม สินค้ าของที่ระลึก 
อาจไม่ได้ตอบสนองนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นข้อจ ากัดด้านการบริการและ 
การรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
 2) ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ พบว่า ภาพลักษณ์ที่
นักท่องเที่ยวรับรู้มากที่สุด ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านที่ 1 เมืองพลังงานถ่านหินลิกไนต์ ประกอบด้วย 
สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้  และแหล่งท่องเที่ยวปราศจาก



201 
 

 

มลภาวะ แสดงให้เห็นว่าอ าเภอแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินลิกไนต์เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปและโดดเด่นในระดับภาคเหนือและระดับประเทศ สอดคล้องกับค าขวัญของจังหวัดล าปาง 
กล่าวว่า "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" 
(เทศบาลนครล าปาง, 2018) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 20,000 ไร่ มีปริมาณลิกไนต์ประมาณ 630 
ล้านตัน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ไม่เกิน 30 ป ี
นับจากนี้ ซึ่งกระบวนการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ ปี 2460 ส่งผลให้คนส่วนใหญ่รับรู้อ าเภอแม่
เมาะในฐานะแหล่งก าเนิดพลังงานถ่านหินลิกไนต์ รวมถึงด้วยลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่  จึงส่งผล
ให้เกิดทรัพยากรทางการท่องเที่ยวจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
อ าเภอแม่เมาะอย่างหลากหลายมิติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 
ถ่านหินลิกไนต์ เพ่ือสร้างความตระหนักของพลังงานถ่านหินและความส าคัญของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ตั้งแต่กระบวนการขุดเจาะถ่านหิน วิธีการผลิตกระแสไฟฟ้า มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบเหมือง ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่าน
หินลิกไนต์ศึกษา การดูงานภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การศึกษาวิถีชีวิตรอบพ้ืนที่เหมือง และการศึกษา
กรณีตัวอย่างการจัดการสภาวะวิกฤตมลพิษภายในพ้ืนที่ เป็นต้น  
 รองลงมาภาพลักษณ์ด้านที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเทศกาล ประกอบด้วย แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว เทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและชุมชนโดยรอบเหมืองแม่เมาะ มีหลักแนวคิดการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
โดยมีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้ อย่างเช่น การจัดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ งานเดิน – วิ่ง แม่เมาะมินิฮาล์ฟ
มาราธอน เทศกาลขนาดใหญ่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  (ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์, 2557) 
โดยทั้งหมดเปิดโอกาสให้ประชาชนภายในพ้ืนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ
ระดับท้องถิ่นและฐานะผู้เข้าร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินลิกไนต์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
แม่เมาะให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยว โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและหา
ประสบการณ์จากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อย่างเช่น ผาหอบ ภูเขาไฟจ าป่าแดด 
ดอยสะโตง และถ้ าวิมานเทวา เป็นต้น รวมถึงบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นมิตรของ  
คนภายในพ้ืนที่  
 และภาพลักษณ์ด้านที่ 3 ลักษณะกายภาพบ่อเหมือง ประกอบด้วย จุดชมภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม ด้วยพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
ไทย ที่ส าคัญมีการการบริหารจัดการพ้ืนที่ส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพเหมือง โดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
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แห่งประเทศไทย แม่เมาะ ได้ด าเนินการปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาพ้ืนที่ เชิงนันทนาการและ 
การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น มีจุดเยี่ยมชมอย่างโดดเด่นอย่างจุดชมภูมิทัศน์บ่อเหมืองส าหรับนักท่องเที่ยว 
เพ่ือรับชมและเรียนรู้กระบวนการท างานของการขุดตักแร่ในภาพมุมกว้างสามารถรับชมบ่อเหมืองได้ 
180 องศา และลักษณะทางกายภาพแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ หลักฐานส าคัญในการศึกษาทาง 
 ด้านความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของอ าเภอแม่เมาะ แสดงให้เห็นว่าในอดีตอ าเภอแม่เมาะพัฒนา
จากแอ่งทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่เปลี่ยนมาสู่ยอดเขาสูงในปัจจุบัน จึงมีการขุดพบฟอสซิลพืชและ
สัตว์ดึกด าบรรพ์ภายในเหมืองแม่เมาะ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559 ) นอกจากนี้แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยังได้รับความนิยมภายในพ้ืนที่เหมืองอีกหลายแหล่ง ได้แก่ ทุ่งดอกบัวตอง พิพิธภัณฑ์ถ่าน
หินลิกไนต์ สวนพฤษชาติและลานสไลเดอร์ สวนเฉลิมพระเกียรติเหมืองแม่เมาะ สนามกอล์ฟ และ
อาคารเรือนรับรอง (คมกฤต วงค์นาง และคณะ, 2556) ส่งผลให้จุดชมภูมิทัศน์รอบบ่อเหมืองและ
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่หากนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาอ า เภอแม่
เมาะจะต้องมาเยี่ยมชม 
 3) ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ 
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประโยชน์ การท่องเที่ยวแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และการท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี ปัจจัยความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะที่
มีความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ พึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ เกินความหวังกับการท่องเที่ยวแม่
เมาะ และสนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้  
 
 5.1.2 เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 การศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  จากแบบโมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ตามโมเดลอิทธิพลที่มีความสัมพันธ์ตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ภายหลังการปรับแบบจ าลอง เพ่ือให้รูปแบบมีความสอดคล้องกมลกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ท าให้ได้ค่าแบบจ าลองทางเลือกที่มีค่า โดยมีค่า  2 = 868.689, df = 445  2 / 
df = 1.952, RMSEA = 0.038, CFI = 0.960, TLI = 0.956 และ SRMR = 0.035 อ้างอิงตามเกณฑ์
พบว่าแบบจ าลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานที่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ H1 : ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อ
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ความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ และ H2 : ปัจจัย
ภาพลักษณ์โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปร
ส่งผ่านความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ ทั้งนี้สามารถน าเสนอเส้นทางอิทธิพลที่นัยส าคัญทาง
สถิติทีม่ีค่าอิทธิพลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) จากการศึกษาอิทธิพลทางตรง พบว่า มีทั้งหมด 3 
ปัจจัย ได้แก่  
 1.1) การรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี
อิทธิพลเท่ากับ 0.165 (P < 0.05)  (DE=0.165) 
 1.2) การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี  
อิทธิพลเท่ากับ 0.274 (P < 0.05) (DE=0.274) 
 1.2) การรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี
อิทธิพลเท่ากับ 0.482 (P < 0.05)  (DE=0.482) 
 2. อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) จากการศึกษาอิทธิพลทางตรง พบว่า ปัจจัยด้าน
ทัศนคติของการท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ  ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ 0.083 (P < 
0.05)  (DE=0.083) ทั้งนี้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
แม่เมาะ ไม่ส่งผลทางอ้อมต่อความจงรักภักดี 
 3. อิทธิพลโดยรวม (Total Effects) เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวมของรูปแบบความสัมพันธ์
ของงานวิจัยครั้งนี้ พบว่าความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มี
อิทธิพลโดยรวมจากปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ และปัจจัยความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
แม่เมาะ มีอิทธิพลโดยตรงยกเว้นปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแม่เมาะ รวมถึงไม่มีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ 
 
 5.1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในพื้นที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางในการตอบค าถาม             
การวิจัยข้อที่ 3 แนวทางการส่งเสริมความจงรักภักดีด้วยมุมมองการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ โดยได้เสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาภาพลักษณ์เชิง
พ้ืนที่สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 4 แนวทาง ได้แก่  
 1) แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
 2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 
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 3) แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถการรองรับของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4) แนวทางการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 จากแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 4 แนวทาง ดังได้กล่าวไปข้างต้น จะ
สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสื่อสารทางด้านภาพลักษณ์ที่ดี
ของจุดหมายปลายทางให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงสามารถน าเสนอรายละเอียดได้ดังนี้ 
 1) แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่เป็นกลไกหลักต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายและแผนจ าเป็นจะต้องมีการก าหนด
ทิศทางเป้าประสงค์ บุคลากรภาคปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลร่วมกันของทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือผลักดันทิศทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ให้ด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับการน าเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในภาพรวม 
 

 
 
 2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 
 ศักยภาพของพ้ืนที่จึงเป็นปัจจัยส าคัญขั้นพ้ืนฐานต่อการยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมนันทนาการ ต้องสร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นเชิงกายภาพและลักษณะรูปแบบกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวมวลชนรวมถึงการสร้างกระบวนการรับรู้
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันวิธีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจะต้องยึดแนวทางการต่อ
ยอดและปรับปรุงจากฐานทรัพยากรและต้นทุนทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ โดยน าทุนทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มาประยุกต์ร่วมกับบริบทของเมือง เพ่ือน าเสนอลักษณะการท่องเที่ยว
เฉพาะตัวและแตกต่างจากพ้ืนที่การท่องเที่ยวรอบข้าง 
 
 

แนวทางการบูรณาการ
ท่องเที่ยวและการสร้างความ

ร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

1) ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนและแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวระยะยาว 

2)  ส่ ง เสริ มการรับรู้ และ เห็นความส าคัญ         
ทางการท่องเที่ยวของภาคประชาชน 

ภาพที่ 5.1 แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
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 3) แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถการรองรับของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 อัตราการเติบโตของกลุ่มจ านวนนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการรองรับเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็น
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานต่อการรองรับการท่องเที่ยว การสร้างมาตรฐานการเตรียมความพร้อมจะน าไปสู่การ
รับรู้ถึงคุณภาพประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยว โดยแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการรองรับของ
นักท่องเที่ยวด้วยการมุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น รวมถึงความปลอดภัยและคุณภาพการบริการแก่
นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่นักท่องเที่ยว  

 

 
 
 
 

2) ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวลักษณะเฉพาะ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว

อย่างมีมาตรฐาน 

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี
เอกลักษณ์และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 

3) ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ภาพที่ 5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 

แนวทางเพิ่มขีดความสามารถ   
การรองรับของโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

2)  ปรั บปรุ ง ระบบการคมนาคมขนส่ งและ         
การเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

ภาพที่ 5.3 แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถการรองรับของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 4) แนวทางการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวจากทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์จึงเป็นช่องทางส าคัญในการสื่อสาร
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหากมีการสื่อสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่ดีย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน รวมถึงการสื่อสารจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม การวิเคราะห์ทางการตลาดจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 

 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 5.2.1 อภิปรายผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง 
 งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรและหาค่าอิทธิพล
ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจาก
มุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ

2) ศึกษาและส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

แนวทางการศึกษาตลาดเฉพาะ
กลุ่มและส่งเสรมิการ

ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

1) พัฒนาภาพลักษณ์และกระบวนการสื่อสาร
อย่างมีคุณภาพ 

3) ส่งเสริมการสร้างเรื่องราวและการเพิ่มมูลค่า 

ภาพที่ 5.4 แนวทางการศึกษาตลาดเฉพาะกลุ่มและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
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นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จากการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งอธิบายตัวแปรปัจจัย
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ปัจจัยทัศนคติ ปัจจัยความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยว และปัจจัยความจงรักภักดี พบว่า ตัวแปรแฝงในทุกตัวมีค่าความเที่ยงตัวแปร 
(Composite Reliability : CR) ในระดับดี และมีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average 
Variance Extracted : AVE) ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รวมทั้งตัวแปร
สังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าน้ าหนักปัจจัยที่มากกว่า 0.60 อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไป
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้  
 จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ พบเส้นที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 
 H3 : การรับรู้ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัว
แปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของแหล่ง
ท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวแม่เมาะ  อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 
0.083 (DE=0.083) กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่
เมาะ โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าอ าเภอแม่เมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ของลักษณะทาง
กายภาพ ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ เนื่องจากอ าเภอแม่เมาะมีความแตกต่างในการปรับพ้ืนที่จากแหล่ง
อุตสาหกรรมพลังงานบางส่วนมารองรับด้านนันทนาการหรือการท่องเที่ยว ซึ่งคิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่งผลให้บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบจึงส่งผลต่อการรับรู้เชิง
บวกแก่นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Dimitrios, Amir & Yaniv (2017) กล่าวว่า ความรู้สึกนึกคิดของ
นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลมากกว่าความรู้ความเข้าใจเชิงพฤติกรรม เช่น ประเทศขนาดเล็กสร้างทัศนคติ
เชิงบวกให้กับนักท่องเที่ยวภายในประเทศส่งผลให้มองข้ามการประเมินภาพลักษณ์ของจุดหมายปลาย
ทางผ่านความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่นนั้นภาพลักษณ์ทางความรู้สึกจึงเป็น
สื่อกลางเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับสถานที่จึงส่งผลต่อการจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว (Chien-Yu 
Chen, 2017) เป็นไปตามการค้นพบของการวิจัย สอดคล้องกับ Stylos et al. (2016) กล่าวว่า การ
ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจะเริ่มจากการก่อตัวของทัศนคติหรือความรู้สึกนึก
คิดในการคาดการณ์หรือจินตนาการต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในอนาคต โดยจะประเมินจากข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทาง ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวย่อมส่งผลต่อความจงรักภักดี ดังนั้นกระบวนการสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวจะต้อง
ค านึงถึงภาพลักษณ์ที่ถูกชักน าควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิ นกับการ
ท่องเที่ยว 
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 H4 : การรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P < 
0.05) ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.165 (DE=0.166) กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวและมหกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรับรู้เชิงบวกต่ออ าเภอแม่เมาะ เนื่องจากพ้ืนที่ มี
ความหลากหลายของประเภทกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น จุดชมวิวบ่อเหมือง พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ ผาหอบ 
ถ้ าผากล้วย เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ มินิฮาล์ฟมาราธอน เป็นต้น แต่ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนทีต่ าบลแม่เมาะเป็นหลัก ส่งผลให้สิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานอาจจะไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ด้วยบริเวณสถานที่บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของอ าเภอ
แม่เมาะ ยืนยันดังผลของ กล่าวว่า Hyoungeun Moon & Heesup Han (2018) การรับรู้คุณค่าเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการประเมินจุดหมายปลายทางในเชิงบวก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจกับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อจุดหมาย สอดคล้องกับ Foroudia et al. 
(2018) พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะกลับมาจุดหมายปลายทางอีกครั้ง ซึ่ง
สนับสนุนการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่ดีส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
พฤติกรรมต่อการกลับมาปลายทางเดียวกัน มีการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
เกี่ยวกับอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมากมาย (Chien-Yu 
Chen, 2017; Christina Geng-Qing Chia & Li Panc, 2018; Martín-Santana et al., 2017; 
Tavitiyaman Pimtong & Qu Hailin, 2013) เช่นเดียวกับ Martín-Santana et al. (2017) กล่าว
ว่า ความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญ หากบุคคลมีทัศนะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในเชิง
บวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ แต่หากมีทัศนะเชิง
ลบจะส่งผลต่อพฤติกรรมในเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์มีความส าคัญ
ต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางไปจุดหมายปลายทางนั้นๆ ซึ่งต้องประเมินความรู้สึก
ระหว่างการรับรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 
 H5 : การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงกับความจงรักภักดี 0.274 (DE=0.274) อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของอ าเภอแม่เมาะ 
มีการเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว อย่างเช่น ห้องน้ า ร้านอาหาร สถานที่
พักแรม การเดินทาง และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งมีบริการอย่างครอบคลุม เช่นเดียวตามมาตรฐาน
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ของการรองรับและเตรียมความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันคุณลักษณะทั่วไปของ
แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ถูกออกแบบส าหรับการท่องเที่ยวแบบมวลชน ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้
สร้างข้ึนมาส าหรับการนันทนาการ จึงรองรับได้ในระดับขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวนไม่
มาก ซึ่งอาจไม่ได้ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ดังการศึกษาของ Stylos et al. (2016) 
กล่าวว่า เกิดจากจุดหมายปลายทางไม่สามารถพัฒนาคุณลักษณะทั่วไปของสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหลัก เช่น กรีซ ตุรกี สเปน มีความคล้ายคลึงกันทาง
ภูมิทัศน์ โครงสร้างผังเมือง ดังนั้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อ
การกลับมาของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ Jing (Bill) Xu, Tsz Ling (Elaine) Chan & Pratt (2018) 
กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ คุณลักษณะทั่วไป เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยว ความปลอดภัย  หากสถานที่มีความพร้อมต่อการรองรับและมีคุณภาพจะมีนัยส าคัญต่อ
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557) เสนอว่า ภาพลักษณ์มีความส าคัญ
ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดีจะก่อให้เกิดความประทับใจหรือเกินความ
คาดหวังที่นักท่องเที่ยวได้รับ จนเกิดเป็นภาพจ าคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทาง ดังนั้น
แหล่งท่องเที่ยวจึงควรพัฒนาและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เกิดจากคุณลักษณะทั่วไปของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมและ
มีเป้าประสงค์ในการไปสัมผัสกับภาพลักษณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง 
 H6 : การรับรู้ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมีอิทธิพลทางตรงกับความจงรักภักดี อันเนื่องมาจากมีนัยส าคัญทางสถิติ (P 
< 0.05) ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.482 (DE=0.482) เช่นเดียวกับการวิจัยที่สนับสนุนว่า 
Papadimitriou et al. (2018) กล่าวว่า ภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติหรือความรู้สึกของ
นักท่องเที่ยว หากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลและการตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
เช่นเดียวกันหากรับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อความเข้าใจของนักท่องเที่ยวโดยตรง สอดคล้องกับ 
Hernández-Mogollóna et al. (2018); Jing (Bill) Xu, Tsz Ling (Elaine) Chan, and Pratt 
(2018); (Jing (Bill) Xu, Tsz Ling (Elaine) Chan, & Stephen Pratt, 2018); Sung Hee Park et 
al. (2017) ในขณะที่ Reza Jalilvand (2017) พบว่า การส่งเสริมใช้กลยุทธ์การบอกต่อจะสร้างความ
เชื่อมั่นและการตัดสินใช้ซื้อสินค้าที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะส่งผลต่อทัศนคติเชิงบวกและรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี 
เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าและมาจากกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ดังนั้นความส าเร็จของ
จุดหมายปลายทางอาจจะเกิดจากปัจจัยการบอกต่อเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (1997) 
กล่าวว่า นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีการรับรู้ ความคิดเห็น ความเชื่อต่อการท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่
แตกต่างกัน แต่ถ้าหากเกิดเป็นภาพประทับใจย่อมส่งผลต่อภาพจ าของบุคคลนั้นจะเป็นไปในเชิงบวก 
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แต่หากการรับรู้ไม่สอดคล้องกับภาพเดิมจะส่งผลต่อภาพจ าที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกนึก
คิดของคนท่ียากจะเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
 จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ พบเส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 
 H1 : การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี
ผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวแม่เมาะ  0.029 (DE=0.029) อันเนื่องมาจากไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (P มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05) ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากบริบทของการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นมา
ส าหรับการรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บริการในขั้นพ้ืนฐาน อาจไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยข้อจ ากัดด้านการ
บริการ ปริมาณและคุณภาพของห้องน้ า ร้านอาหาร สถานที่พักแรม แหล่งซื้อสินค้า หรือจุดพักผ่อน
ภายในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับคนภายในพ้ืนที่ไม่ได้มีความเข้าใจในด้านการบริการและการ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถตอบสนองการบริการได้ดีเท่าที่ควร  เช่นเดียวกับ 
Ramseook-Munhurrun et al. (2015) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์สถานที่ไม่ได้มีอิทธิพล
ผ่านตัวแปรการรับรู้ความพึงพอใจไปยังความจงรักภักดี เพราะผลการศึกษายืนยันว่าหากนักท่องเที่ยว
ไม่พึงพอใจ ย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กลับมาจุดหมายปลายทางนั้นๆ ในขณะที่ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่ดีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจไม่ได้มาก แต่ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจะกลับมาจุดหมาย
ปลายทางอีกครั้ง ผ่านมีทัศนคติเชิงบวกกับสถานที่นั้น (IpKin Anthony Wong, Yueying Hazel Xu 
, Xiuchang Sherry Tan, & Huijun Wen, 2019) ในขณะที่ Dias and Cardoso (2017) กล่าวว่า 
อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกิดจากการก่อตัวของหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว  หากมีการปรับปรุงคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพที่ดี
และพัฒนาให้เหมาะสมต่อขีดความสามารถในการรองรับ รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่จุดหมาย
ปลายทาง ในขณะเดียวกันต้องค านึงถึงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เป็นต้น ซึ่ง Han et al. (2019) เสริมว่าหาก
หน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนที่มีความพร้อมต่อการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ ประกอบกับ
สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม ย่อมส่งผลต่อการน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร เนื่องจากภาพลักษณ์ไม่ได้เกิดจากการสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านการประชาสัมพันธ์เพียง
เท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันหากสามารถให้บริการตามความคาดหวังจะสร้างความพึงพอใจต่อ
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลดีต่อการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรและจุดหมายปลายทางนั้นๆ 
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 H2 : การรับรู้ปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจทางการท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์โดดเด่น
ของแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีผ่านตัวแปรส่งผ่านความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ -0.017 (DE=-0.017) อันเนื่องมาจากไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.05) ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน กล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะ
ต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อย่างเช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มหกรรมการ
ท่องเที่ยว หรือสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ และจุดภูมิทัศน์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุม
พิเศษ มีการก าหนดระยะเวลาและเขตพ้ืนที่อย่างรัดกุม ส่งผลให้กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวบางจุดไม่
สามารถให้บริการในเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ส่วนพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวนอกเหนือเขตควบคุมมี
สภาพเส้นทางการคมนาคมช ารุดและในบางแห่งประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวโดยตรงและอาจจะไม่สามารถสร้างความประทับใจต่อการเดินทางการท่องเที่ยว
ในครั้งนี้ได้ดีเท่าที่ควร โดยการศึกษา Toudert & Bringas-Rabago (2016) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ผ่านความพึงพอใจไม่มีนัยส าคัญต่อผู้มาเยือน การค้นพบส่วนใหญ่ยืนยันว่าการรับรู้
ภาพลักษณ์สามารถส่งอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมได้โดยตรง สนับสนุนสมมติฐานเช่นเดียวกับ 
Chih-Wen Wu (2016); Jin Young Chung and Chun-Chu Chen (2018)  ในขณะเดียวกัน
สอดคล้องกับ Michael et al. (2018) พบว่า บรรยากาศส าหรับการพักผ่อน ทิวทัศน์ที่สวยงาม 
ชายหาด สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ สามารถส่งผลท าให้
นักท่องเที่ยวกลับมาแนะน าให้ผู้อ่ืนและกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าความโดดเด่น
ทางทรัพยากรท าให้พ้ืนที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นไปตามที่ Echtner & Ritchie (2003) กล่าวไว้ว่า หาก
พ้ืนที่ไหนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ จะสามารถสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งนั้นๆ มากกว่า
พ้ืนที่อ่ืน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเฉพาะภาพลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของจุดหมายปลายทางหรือ
จุดเด่นภายในประเทศ เช่น ก าแพงเมืองจีน ประเทศจีน พีระมิดแห่งเมืองซีเชนอิตซา ประเทศเม็กซิโก 
วัดพระแก้ว ประเทศไทย เป็นต้น 
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 5.2.2 อภิปรายผลการวิจัยการศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในพื้นที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง 
 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปประเด็นส าคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะ ผู้วิจัยขอเสนอรูปแบบแนวคิดในการพัฒนาภาพลักษณ์ของอ าเภอ 
แม่เมาะอย่างผสมผสานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการบริหารจัดการในลักษณะองค์รวม 
โดยสามารถจ าแนกได้ 4 แนวทางหลัก ได้แก่  
 ประเด็นที่ 1 แนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวและการสร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรม 
จับต้องได้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างาน การติดตามและประเมินผลพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการอย่างชัดเจน โดยจะต้องมีการก าหนดทิศทาง
และการวางแผนตามเป้าหมายในระยะยาว ระยะสั้นและเฉพาะกิจ ทั้งนี้ต้องเป็นประโยชน์ต่อภาพรวม
การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะ สอดคล้องกับ ปวีณา งามประภาสม (2560) 
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านเมาะหลวง 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า การส่งเสริมทางการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
งบประมาณสนับสนุน องค์ความรู้ส าหรับการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
การรับรู้ตระหนักถึงความส าคัญร่วมกันของคนภายในพ้ืนที่ ในขณะที่ ปวีพล ชินวงศ์ และคณะ 
(2559) ได้ศึกษา การให้ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) อ า เภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า องค์กรที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่แม่เมาะยังขาดแผนแม่บทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท าให้
การบริหารจัดการของอ าเภอแม่เมาะยังเกิดปัญหาและด าเนินการไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับด้านการ
ด าเนินงานเป็นลักษณะต่างคนต่างท าขาดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เนื่องจากลักษณะเชิงพ้ืนที่
และสภาพแวดล้อมของแต่ละต าบลเป็นข้อจ ากัด จึงควรมีแนวทางในการก าหนดแผนแม่บทในระดับ
ต าบลและอ าเภอร่วมกันอย่างบูรณาการ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูล  
เชิงคุณภาพที่กล่าวว่าการพัฒนาและกิจกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะเฉพาะกิจ ขาดการก าหนดแผนในภาพรวมและกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะยาว ส่งผล
ให้การสร้างภาพลักษณ์ของพ้ืนที่กระจุกตัวและสร้างการจดจ าให้กับนักท่องเที่ยวได้เฉพาะจุดจากพ้ืนที่
โดยรวม  
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 ประเด็นที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 
ประกอบด้วย การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานคิด
ระหว่างความสอดคล้องของทรัพยากรเชิงพ้ืนที่ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และความต้องการของทุกภาค
ส่วน ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ (2557) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมจุดขายด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะ
สามารถสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชนอ าเภอแม่เมาะ ในขณะเดียวกันจะเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลให้เกิดการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกิจกรรมสนุกสนานอย่างหลากหลาย 
รวมถึงมีบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรในอ าเภอแม่เมาะจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้รู้จักอ าเภอแม่เมาะ ในขณะที่ จินตนา แปบดิบ (2556) ได้เสนอว่า การ
พัฒนาการทางสังคมโดยการน าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายส าหรับการ
ท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมเป็นการบริโภคทางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมสามารถสร้างผลประโยชน์
กับคนภายในชุมชนบ้านเมาะหลวงได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ Dimitrios et al. (2017) พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเดินทางมาประเทศอิสราเอลมีผลจากการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก แต่ทั้งนี้
การพัฒนาสิ่งดึงดูดทางกายภาพยังมีความส าคัญในการน ามาวางต าแหน่งกลยุทธ์ทางการตลาดของ
จุดหมายปลายทาง ส าหรับนักท่องเที่ยวในประเทศโดยเน้นการพัฒนาวิวทิวทัศน์ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
บรรยากาศทางการท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายและเป็นมิตร รวมถึงสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีชีวิตชีวา 
สอดคล้องกับ Farahani & Fox (2018) พบว่า ความแปลกใหม่ของสถานที่หรือเทศกาลเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาจุดหมายปลายทางและขยายระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่นานมากขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่
หลากหลายและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจะเป็นสิ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนใช้
ชีวิตในชนบท และหลีกหนีจากชีวิตประจ าวัน  
 ประเด็นที่ 3 แนวทางเพิ่มขีดความสามารถการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ประกอบด้วย ความพร้อมทางการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ โดยรวบรวมจากการศึกษาและรับรู้ถึงปัญหาและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ครอบคลุมในระดับอ าเภอและประเมินผลต่อการตอบสนองต่อ 
การท่องเที่ยวในภาพกว้าง สอดคล้องกับการศึกษาของ คมกฤต วงค์นาง และคณะ (2556) ได้ศึกษา
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ พบว่า 
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมีการจัดกระจาย ด้านการเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวมีความ
แตกต่างกันแต่ละพ้ืนที่ โดยในภาพรวมมีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งในทุกพ้ืนที่จ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ในขณะที่  
Cossío-Silva, Revilla-Camacho, & Vega-Vázquez (2019) พบว่า การบริการที่มีคุณภาพสูงและ
มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อความจงรักภักดีแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงจะส่งผลต่อประสบการ ณ์
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ของนักท่องเที่ยวและสามารถปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ดีของจุดหมายปลายทาง โดยในการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่านอกจากนักท่องเที่ยวจะเกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการบอกต่อ ความจงรักภักดีแล้ว 
คุณภาพการบริการภายในแหล่งท่องเที่ยว ยังสามารถส่งผลต่อระยะเวลาการพ านักในจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง Yangyang Jiang, Haywantee Ramkissoon, Felix T. 
Mavondo, & Shanfei Feng (2017) พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นกลยุทธ์ส าคัญของจุดหมาย
ปลายทาง อย่างการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การปรับปรุงคุณภาพของสถานที่พักแรม 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มาตรฐานการบริการ หรือความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
บุคลากรให้เกิดทักษะสามารแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น 
ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นกระบวนการส าคัญให้เป็นประสบการณ์ที่ดีส าหรับผู้มาเยือน 
 ประเด็นที่ 4 แนวทางการศึกษาตลาดเฉพาะกลุ่มและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย การปรับใช้หลักการตลาดเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารทาง 
การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และการวางแผนรองรับการท่องเที่ยวภายใน
อนาคต มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อภาพลักษณ์ของอ าเภอและการปรับมุมมองปรับกลยุทธ์ของ
ทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง มุ่งเน้นทางด้านการตลาดและมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากต้องค านึงถึง
กลุ่มลูกค้าภายนอกแล้วจะต้องค านึงถึงกลุ่มลูกค้าภายในองค์กรและภายในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน โดย
กระบวนการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นจะต้องเกิดผลลัพธ์ร่วมกันของทุกภาคส่วน ดังนั้นทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวต้องสนองความต้องการแก่นักท่องเที่ยวและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของชุมชน 
สอดคล้องกับ Özdemira & Şimşekb (2015) พบว่า การปรับใช้กลยุทธ์การตลาด เพ่ือสร้างความพึง
พอใจและการคัดสรรนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยการโน้มน้าวนักท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์ที่เป็น
ธรรมชาติของพ้ืนที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นและมุ่งเน้นการสื่อสารพ้ืนที่
ในทิศทางบวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางที่ดี ในขณะที่ Ana Manoa 
& Rui Augusto da Costaa (2015) กล่าวว่า นอกจากการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลาย
แล้ว สิ่งส าคัญจะต้องเข้าใจองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมของจุดหมาย
ปลายทางและความคาดหวังของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต รวมถึงต้องก าหนดกลยุทธ์
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่ 
Stylos et al. (2016) พบว่า การออกแบบกลยุทธ์วางต าแหน่งภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวจะต้องน าความรู้สึกและทัศนคติของนักท่องเที่ยวมาสร้างประสบการณ์ ด้วยการเน้นย้ าถึง
อารมณ์ความรู้สึกจากการสื่อสารผ่านข้อความส่งเสริมการขาย ประเภท แผ่นพับ สื่อหรือโฆษณา 
ประกอบด้วยเนื้อหาทางอารมณ์ต่างๆ เช่นชนิดค า “สนุกสนาน” “น่าตื่นเต้น” และ “ความผ่อน
คลาย” เป็นต้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีการสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ าจากมุมมองการับรู้ภาพลักษณ์ 
จ าแนกแจกแจงปัญหาที่เกิดจากผลการวิจัยและรายละเอียดจากข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 1) จากผลการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพการรับรู้ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ในสายตา
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีมุมมองว่าอ าเภอแม่เมาะเป็นแหล่งพลังงานถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งข้อเสนอแนะ
จากนักท่องเที่ยวและการยืนยันผลเชิงปริมาณจากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นมิติภาพลักษณ์ด้านลบ
จากการด าเนินกิจกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น สภาพอากาศ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ของชุมชนรอบบ่อเหมือง ยังเป็นความกังวลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ ดังนั้น
องค์กรที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ของเหมืองแม่เมาะ ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวควรมีการศึกษาผลกระทบและทัศนะของนักท่องเที่ยวให้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์เป็นส าคัญ  
 2) องค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูและส่งเสริม
เทศกาล ประเพณี วิถีชีวิตรอบเหมืองแม่เมาะ และอัตลักษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมือง ด้วยการยกระดั บ
กิจกรรมภายในท้องถิ่นสู่เทศกาลและงานประเพณี หรือการน าคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมมาสร้างภาพจ าให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป จึงควรน าฐานคิด
ดั้งเดิมมาผสานกับแนวคิดรูปแบบใหม่ด้วยการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ทุน
ทางทรัพยากรของพ้ืนที่ รวมถึงสามารถสร้างประโยชน์ให้การออกแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในการแสดงเอกลักษณ์ของอ าเภอแม่เมาะและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วม
ด้วย 
 3) ผลการวิจัยพบว่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะมีหลากหลายมิติแต่ขาด
การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
เช่น กลุ่มกีฬากอล์ฟ กลุ่มคู่รักและฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา 
และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กลุ่มเหล่านี้สามารถก่อตัวเป็นภาพลักษณ์ส าคัญของพ้ืนที่ เนื่องจากข้อ
ได้เปรียบของทรัพยากรในพ้ืนที่มีความโดดเด่นมากกว่าจังหวัดใกล้เคียง สามารถโน้มน้าวกลุ่มที่มี
ความสนใจพิเศษและเจาะกลุ่มตลาดระดับกลางไปถึงระบนที่มีรายได้สูง ซึ่งต้องให้ความส าคัญในการ
สื่อสารภาพลักษณ์ให้มีความเหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับคุณค่า 
เพ่ือให้การรับรู้กระบวนการสื่อสารอย่างมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 
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 4) การพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอแม่เมาะควรมุ่งเน้นการส่งเสริมด้วยกลยุทธ์
ด้านราคาและความคุ้มค่าของเงิน โดยพิจารณาถึงคุณค่าของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของนักเรียนและ
นักศึกษา ประกอบกับไม่มีรายได้ประจ า ดังนั้นควรมีการพัฒนาภาพลักษณ์ของเมืองพลังงานถ่านหิน
ลิกไนต์ให้เติบโตไปสู่ภาพจ าด้านการเรียนรู้เชิงพลังงานในทุกรูปแบบ ด้วยการปรับปรุงการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้พลังงานถ่านหินลิกไนต์และ
พลังงานทดแทน จะสามารถดึงดูดกลุ่ มเป้าหมายเข้าสู่ พ้ืนที่มากยิ่งขึ้นและปรับทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวต่อภาพจ าในอดีตในการฟ้ืนฟูระบบพลังงานเชิงเดี่ยวสู่การพัฒนาระบบพลังงานแบบ
ทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิธีการนี้จะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและสามารถกระจาย
พ้ืนที่และช่วงเวลานอกเหนือจากวันธรรมดาและนอกฤดูกาลการท่องเที่ยวได้มากยิ่งข้ึน 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพัฒนา
และเสนอแนวทางเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  โดย
จ าแนกแจกแจงปัญหาที่เกิดจากผลการวิจัยและรายละเอียดจากข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 1) การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษาเฉพาะบริบทนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนั้นการศึกษาใน
อนาคตจึงควรศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวในมิติอ่ืนๆ มากขึ้น ควบคู่กับการก าหนดลักษณะการท่องเที่ยว
เฉพาะในพ้ืนที่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติมีพฤติกรรมและกระบวนการรับรู้ต่อปัจจัยการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงความแตกต่างของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติหรือเฉพาะกลุ่มมาก เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้กับการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
 2) ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่องเที่ยวเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการยืนยันผลเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาการน าเสนอภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวในมิติอุปทาน (Supply) และการพิจารณาถึงการออกแบบแผนแม่บทกลยุทธ์ 
ที่เหมาะสมต่อปัจจัยส าคัญในการพิจารณานั้นๆ เพ่ือให้ได้รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ
ตอบสนองทั้งสองมิติระหว่างอุปสงค์และอุปทานในภาพรวมมากยิ่งข้ึน 
 3) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยภาพลักษณ์โดดเด่นทางการท่องเที่ยวแม่เมาะ ไม่มีอิทธิพล
ทางสถิติในทางตรงและทางอ้อม ควรศึกษาประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์โดดเด่นทางการ
ท่องเที่ยวแม่เมาะ และพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันกับทัศนคติ 
ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่อจุดหมายปลายทางต่อไป 
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 4) การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการจัดสนทนากลุ่มของผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย เพ่ือจะได้มี 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในลักษณะไม่มีโครงสร้างได้อย่าง
ชัดเจน และเป็นการแบ่งปันข้อมูลของทุกภาคส่วน รวมถึงแสดงความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
 5) ส าหรับการน าผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาในบริบทอ่ืนควรมีการพิจารณาถึง
ปัจจัยภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ เนื่องจากการศึกษาแต่ละแหล่งท่องเที่ยวและ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน จึงต้องมีการปรับใช้ตัวแปรที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื 
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การประเมินแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง    
 อาจารย์ประจ าคณะการจัดการการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 3. ดร. สุขยืน เทพทอง           
 อาจารย์ประจ าคณะการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องกับความถูกต้องของแบบสอบถามการวิจัย 
 การตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครบถ้วนและเหมาะสมของเนื้อหา พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Concurrence) ซึ่งใช้ในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) จากนั้นท าการทดสอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 3 ท่านเป็นอย่าง
น้อยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ และควรเป็นจ านวนคี่เพ่ือสามารถตัดสินใจชี้ขาดได้ ซึ่งในการ
ตรวจสอบความตรงเนื้อหาของค าถามก าหนดให้เลือกตอบ 3 ช่อง ได้แก ่
 
 สอดคล้อง  (+1) หมายถึง เห็นว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการถาม 
 ไม่แน่ใจ  (0) หมายถึง ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อคามสอดคล้องหรือไม่ 
 ไม่สอดคล้อง  (-1) หมายถึง เห็นว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นค าถาม 
 
 การค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Concurrence: IOC) ค าถาม            
ที่ใช้ได้จ าเป็นจะต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แต่ถ้าได้ค่าต่ ากว่า 0.5 จะต้องปรับปรุงข้อค าถามใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด  
  



247 
 

 

ตัวแปรการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 

ท่า
นท

ี่ 1
 

ท่า
นท

ี่ 2
 

ท่า
นท

ี่ 3
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
1. เพศ       
 เพศชาย  1 1 1 1 ใช้ได้ 
 เพศหญิง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2. อาย ุ       
 ต่ ากว่า 20 ปี  1 1 1 1 ใช้ได้ 
 21 –29 ปี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 30 – 39 ปี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 40 – 49 ปี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 50 – 59 ปี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 60 ปีขึ้นไป 1 1 1 1 ใช้ได้ 
3. การศึกษา      
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 ปริญญาโท 1 -1 1 0.30 ปรับปรุง 
 สูงกว่าปริญญาโท  1 -1 1 0.30 ปรับปรุง 
4. สถานภาพ         
 โสด 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 สมรส 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 หย่าร้าง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
5. อาชีพ         
 นักเรียน/นักศึกษา 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 พนักงานเอกชน  1 1 1 1 ใช้ได้ 
 ธุรกิจส่วนตัว 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 รับจ้าง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 อ่ืนๆ …………………………… 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตัวแปรการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 

ท่า
นท

ี่ 1
 

ท่า
นท

ี่ 2
 

ท่า
นท

ี่ 3
 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน      
 ไม่มีรายได้ประจ า 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 น้อยกว่า 18,000 บาท 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 18,000 – 36,000 บาท 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 36,001 – 54,000 บาท 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 54,001 – 78,000 บาท 1 -1 1 0.30 ปรับปรุง 
 มากกว่า 90,000 บาท 1 -1 1 0.30 ปรับปรุง 
7. ภูมิล าเนา       
 จังหวัด …………………………………….  1 1 1 1 ใช้ได้ 
ส่วนที่  2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะ 

 

1. ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอ
แม่เมาะ 

 

 เดินทางมาครั้งแรก 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 2 – 3 ครั้ง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 4 – 5 ครั้ง  1 1 1 1 ใช้ได้ 
 มากกว่า 5 ครั้ง  1 1 1 1 ใช้ได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
อ าเภอแม่เมาะ 

 

 ธุรกิจ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 นันทนาการ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 พักผ่อน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 เยี่ยมเพ่ือน/ญาติ  1 1 1 1 ใช้ได้ 
 คณะดูงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 อ่ืนๆ ……………………… 1 1 1 1 ใช้ได้ 
  

 
     



249 
 

 

ตัวแปรการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 

ท่า
นท

ี่ 1
 

ท่า
นท

ี่ 2
 

ท่า
นท

ี่ 3
 

3. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่
เมาะ 

 

 เช้า –   เย็นกลับ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   1 – 3 วัน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   4 – 6 วัน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
             7 – 9 วัน 0 1 1 0.60 ใช้ได้ 
             มากกว่า 9 วัน  0 1 1 0.60 ใช้ได้ 
4. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอ
แม่เมาะ 

 

 เดินทางด้วยตนเอง    1 1 1 1 ใช้ได้ 

 บริษัททัวร์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 อ่ืนๆ ……………………… 1 1 1 1 ใช้ได้ 
5. ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ      
 คนเดียว 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 ครอบครัว 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 กลุ่มเพ่ือน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 อ่ืนๆ ……………………… 1 1 1 1 ใช้ได้ 
6. การรับรู้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
อ าเภอแม่เมาะ 

 

 ครอบครัวและเพ่ือน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 อินเตอร์เน็ต 0 1 1 0.60 ใช้ได้ 
 สื่อออนไลน์  0 1 1 0.60 ใช้ได้ 
 สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 อ่ืนๆ ……………………… 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตัวแปรการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 

ท่า
นท

ี่ 1
 

ท่า
นท

ี่ 2
 

ท่า
นท

ี่ 3
 

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 1. แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตามมาตรฐาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 2. มีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 3. มีมาตรการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 4. มีความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 5. คุ้มค่าทางการเงินส าหรับเดินทางท่องเที่ยว 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 6. เหมาะส าหรับพักผ่อนและเลี่ยงชีวิตประจ าวัน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 7. แหล่งท่องเที่ยวส าหรับครอบครัวและเด็ก 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 8. ผู้คนในพื้นที่เป็นมิตรและให้การต้อนรับที่ดี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 9. การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 1 1 0 0.60 ใช้ได้ 
 10. การบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

(ประชาสัมพันธ์, พนักงานและผู้น าเที่ยว) 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 11. อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 12. ความหลากหลายของแหล่งซื้อสินค้าและ

ร้านค้า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 13. เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะได้
อย่างสะดวก 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 14. การบริการระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม
ของภาคสาธารณะและเอกชน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 15. โครงสร้างพ้ืนฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การท่องเที่ยว 

1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ  
 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดดเด่น (ผา

หอบ, ภูเขาไฟจ าป่าแดด, ทุ่งดอกบัวตอง) 
0 1 1 0.60 ใช้ได้ 

 2. อ าเภอแม่เมาะมีความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

0 1 1 0.60 ใช้ได้ 

 3. มีเทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ (แม่เมาะ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตัวแปรการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 
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ท่า
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มาราธอน,  เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ) 

 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 

(พระพุทธรูปโบราณ 3 พระองค์ ศาลหลักเมือง
แม่เมาะ, วัดรัตนคูหา, พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน
ลิกไนต์ศึกษา) 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 5. จุดชมภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของเหมืองแม่เมาะ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 6. สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 7. แม่เมาะมีจุดให้เยี่ยมชมหลากหลาย (คลับ

กอล์ฟ, รถขุดเจาะเหมือง, ลานสไลเดอร)์ 
1 1 1 1 ใช้ได้ 

 8. แม่เมาะเป็นเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างความ
สมัยใหม่และความเก่าแก่ของเมือง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 9. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง 
(ประเพณีการแห่ช้างผ้า) 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 10. อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง 0 1 1 0.60 ใช้ได้ 
 11. มีกิจกรรมผจญภัยและกีฬาหลากหลาย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 12. แม่เมาะเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ลิกไนต์ 
1 1 1 1 ใช้ได้ 

 13. มีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ /มีความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 14. แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะปราศจากมลภาวะ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 15. ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม -1 1 1 0.30 ปรับปรุง 
ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว  
 1. ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ

เป็นสิ่งที่ด ี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 2. ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 3. ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตัวแปรการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 

ท่า
นท

ี่ 1
 

ท่า
นท

ี่ 2
 

ท่า
นท

ี่ 3
 

เป็นสิ่งที่น่าพอใจ 

 4. ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 5. ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว      
 1. ฉันรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแม่

เมาะ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 2. ฉันรู้สึกเกินความคาดหวังเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวแม่เมาะ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 3. ฉันรู้สึกสนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
ส่วนที่ 7 ความจงรักภักดี      
 1. ฉันจะแนะน าแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับ

คนอ่ืนๆ 

1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

 2. ฉันจะชักชวนเพื่อนและคนรู้จักมาท่องเที่ยว
แม่เมาะ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 3. ฉันจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับแม่เมาะ
ให้กับคนอื่นๆ  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 4. ฉันจะกลับไปท่องเที่ยวแม่เมาะในอนาคต
อีกครั้ง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 5. แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับการท่องเที่ยวในอนาคต 

1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

 6. ฉันจะวางแผนท่องเที่ยวแม่เมาะ เพ่ือ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
โดยน าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหา ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลัก
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ของเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามเพ่ือใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์พบว่าจ านวนข้อค าถามจ านาน 44 ข้อ 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักและผ่านเกณฑ์การพิจารณา ยกเว้นปัจจัยภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวแม่เมาะ ข้อค าถามท่ี 15 ความจงรักภักดี ข้อค าถามที่ 6 และส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อค าถามของระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะมีการประเมินและปรับปรุง
และพัฒนาข้อค าถามตามค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญต่อไป  
 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงของแบบวัดด้วยการ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) ของข้อค าถาม
ส าหรับแบบสอบถาม โดยไม่รวมส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวนทั้งหมด 13 ข้อ ดังนั้นจึงพิจารณาเฉพาะในส่วนที่ 3 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเแม่เมาะ ส่วนที่ 5 ทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ  และส่วนที่ 7 ความ
จงรักภักดี ดังรายละเอียดที่น าเสนอผ่านตารางดังนี้ 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลความเที่ยงเชิงเนื้อหา 
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การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 660 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 660 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.954 .954 44 

 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตามมาตรฐาน 184.66 287.397 .445 .953 

2. มีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง 184.57 284.932 .536 .953 

3. มีมาตรการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม 184.63 286.196 .510 .953 

4. มีความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี 184.62 285.648 .528 .953 

5. คุ้มค่าทางการเงินส าหรับเดินทางท่องเที่ยว 184.73 285.161 .527 .953 

6. เหมาะส าหรับพักผ่อนและเลี่ยงชีวิตประจ าวัน 184.66 284.748 .530 .953 

7. แหล่งท่องเที่ยวส าหรับครอบครัวและเด็ก 184.56 285.876 .500 .953 

8. ผู้คนในพื้นที่เป็นมิตรและให้การต้อนรับที่ดี 184.64 285.326 .523 .953 

9. การท่องเท่ียวแม่เมาะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 184.60 285.715 .514 .953 

10. การบริการทางการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ  184.74 285.317 .512 .953 

11. อาหารมีคุณภาพและหลากหลาย 184.89 284.391 .492 .953 

12. ความหลากหลายของแหล่งซ้ือสินค้าและร้านค้า 184.85 283.992 .490 .953 

13. เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะได้อย่างสะดวก 184.74 284.580 .496 .953 

14. ระบบขนส่งมวลชนครอบคลุม 184.84 283.781 .532 .953 

15. โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพและเพียงพอ 184.72 283.670 .568 .952 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดดเด่น  184.57 286.148 .510 .953 
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2. มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 184.67 284.523 .548 .953 

3. มีเทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  184.62 284.521 .563 .953 

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ  184.73 284.492 .557 .953 

5. จุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงามของเหมืองแม่เมาะ 184.53 286.495 .472 .953 

6. สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม 184.49 286.041 .537 .953 

7. แม่เมาะมีจุดให้เยี่ยมชมหลากหลาย  184.60 284.122 .599 .952 

8. แม่เมาะเป็นเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างความ
สมัยใหม่และความเก่าแก่ของเมือง 184.73 282.919 .602 .952 

9. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง  184.75 283.066 .592 .952 

10. อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง 184.88 283.607 .546 .953 

11. มีกิจกรรมผจญภัยและกีฬาหลากหลาย 184.85 284.692 .502 .953 

12. สถานที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ 184.57 285.079 .551 .953 

13. มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  184.57 284.737 .566 .952 

14. แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะปราศจากมลภาวะ 184.83 282.253 .601 .952 

15. ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม 184.61 283.537 .605 .952 

1. ส าหรับฉันการท่องเท่ียวแม่เมาะเป็นสิ่งที่ดี  184.60 283.258 .654 .952 

2. ส าหรับฉันการท่องเท่ียวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 184.67 283.714 .610 .952 

3. ส าหรับฉันการท่องเท่ียวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าพอใจ 184.63 282.349 .651 .952 

4. ส าหรับฉันท่องเท่ียวแม่เมาะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 184.63 282.113 .660 .952 

5. ส าหรับฉันการท่องเท่ียวแม่เมาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 184.60 281.795 .681 .952 

1. ฉันรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวแม่เมาะ 184.60 286.947 .478 .953 

2. ฉันรู้สึกเกินความคาดหวังกับท่องเท่ียวแม่เมาะ 184.73 287.021 .408 .953 

3. ฉันรู้สึกสนุกกับการท่องเท่ียวครั้งนี้ 184.65 287.473 .415 .953 

1. ฉันจะแนะน าท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับคนอื่นๆ 184.57 284.087 .592 .952 

2. ฉันจะชักชวนเพื่อนและคนรู้จักมาท่องเที่ยว 184.57 284.315 .590 .952 

3. ฉันจะบอกเล่าเร่ืองราวดีๆ เกี่ยวกับแม่เมาะ 184.54 284.015 .618 .952 

4. ฉันจะกลับไปท่องเท่ียวแม่เมาะในอนาคตอีกครั้ง 184.57 283.557 .601 .952 

5. แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับการท่องเท่ียวในอนาคต 184.63 282.143 .634 .952 

6. ฉันจะวางแผนท่องเท่ียวแม่เมาะ ในอนาคต 184.55 282.124 .657 .952 

 
 เมื่อท าการตรวจสอบโมเดลผ่านข้อค าถาม โดยน าข้อค าถามมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงแบบ
สอดคล้องด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficients) 
พบว่า โมเดลนี้มีข้อค าถามโดยไม่รวมข้อค าถามในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จ านวนทั้งสิ้น 13 ข้อค าถาม 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคทั้งฉบับเท่ากับ 0.954 โดยแต่ละข้อค าถามของโมเดลมี
คะแนนอยู่ระหว่าง 0.408 - 0.681 ดังรายละเอียดในตารางข้างต้น ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามส าหรับ
การศึกษาตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังแบบสอบถามส าหรับการวิจัยดังนี้ 
  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฆ 
แบบสอบถามส าหรับการวิจัย
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แบบสอบถาม 

 
ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความ 
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง” 

 
ค าชี้แจง  
 ค าตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น แบบสอบถามนี้ใช้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปางเท่านั้น ผู้วิจัย
ขอความกรุณาผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านให้
ครบถ้วนและครบทุกข้อ แบบสอบถามครั้งนี้ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ 
 ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 ส่วนที่ 7 ความจงรักภักดีในพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  • ระดับความคิดเห็น 5 แปลความหมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  • ระดบัความคิดเห็น 4 แปลความหมายถึง  เห็นด้วย 
  • ระดับความคิดเห็น 3 แปลความหมายถึง  เฉยๆ 
  • ระดับความคิดเห็น 2 แปลความหมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
  • ระดับความคิดเห็น 1 แปลความหมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  

ชุดที่     
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 แบบสอบถามส าหรับการวิจัย 
 

ส าหรับงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง” 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างแต่ละข้อ ตอบได้เพียงค าตอบเดียวและเติมค าตอบลงในช่อง … ที่
ก าหนดเท่านั้น 
1) เพศ      
 เพศชาย เพศหญิง  
2) อายุ    
 ต่ ากว่า 20 ปี 21 – 29 ปี      30 – 39 ปี 
 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี       60 ปีขึ้นไป 
3) การศึกษา    
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า      บัณฑิตศึกษา  
4) สถานภาพ    
 โสด สมรส  
5) อาชีพ    
 นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ      รับจ้าง 
 พนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ ………………… 
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

 ไม่มีรายได้ประจ า  น้อยกว่า 18,000 บาท      18,001 – 36,000 บาท 

 36,001 – 54,000 บาท  54,001 – 78,000 บาท      มากกว่า 78,001 บาท 
 

7) ภูมิล าเนา จังหวัด …………………………………….   
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเท่ียวอ าเภอแม่เมาะ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างแต่ละข้อ ตอบได้เพียงค าตอบเดียวและเติมค าตอบลงในช่อง … ที่
ก าหนดเท่านั้น 
1) ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ  
  เดินทางมาครั้งแรก              2 – 4 ครั้ง                      มากกว่า 5 ครั้ง  
2) วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ  
  ธุรกิจ  พักผ่อน/นันทนาการ              คณะดูงาน  
  เยี่ยมเพื่อน/ญาติ         อื่นๆ  ……………………………  
3) ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ  
  เช้า – เย็นกลับ  2 – 4 วัน                           มากกว่า 5 วัน  
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4) รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ  
  เดินทางด้วยตนเอง  บริษัททัวร์                          คณะดูงาน                        
 อื่นๆ ……………………………     
5) ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ  
     คนเดียว                             ครอบครัว                      กลุ่มเพื่อน                
     เพื่อนร่วมงาน  
6) การรับรู้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ  
  ครอบครัวและเพื่อน อินเตอร์เน็ต/สื่อออนไลน์         สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์    
 อื่นๆ ……………………………      

 
ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อตอบได้เพียง
ค าตอบเดียว 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 3 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว          
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตามมาตรฐาน      
2 มีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง      

3 มีมาตรการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม      
4 มีความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวท่ีดี      

5 
ความคุ้มค่าทางการเงินส าหรับการ
เดินทางท่องเที่ยว 

     

6 
เหมาะส าหรับการพักผ่อนและหลกีเลี่ยง
ชีวิตประจ าวัน 

     

7 แหล่งท่องเที่ยวส าหรับครอบครัวและเด็ก      

8 
ผู้คนในพ้ืนท่ีเป็นมิตรและให้การตอ้นรับที่
ด ี

     

9 
การท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นท่ีรูจ้ักและมี
ช่ือเสียง 

     

10 
การบริการทางการท่องเที่ยวท่ีมีคณุภาพ 
(ประชาสัมพันธ์, พนักงานและผู้น าเที่ยว) 

     

11 อาหารมีคณุภาพและหลากหลาย      

12 
ความหลากหลายของแหล่งซื้อสินค้าและ
ร้านค้า 
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 ระดับความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 3 องค์ประกอบ 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

13 
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะได้
อย่างสะดวก 

     

14 
การบริการระบบขนส่งมวลชนท่ี
ครอบคลมุของภาคสาธารณะและเอกชน 

     

15 
โครงสร้างพื้นฐานมีคณุภาพและเพียงพอ
ต่อการท่องเที่ยว 

     
 

ส่วนท่ี 4 ภาพลักษณ ์
ของแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดดเด่น (ผา
หอบ, ภูเขาไฟจ าป่าแดด, ทุ่งดอกบัวตอง) 

     

2 
อ าเภอแม่เมาะมคีวามหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว 

     

3 
มีเทศกาลและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  
(แม่เมาะมาราธอน,  เทศกาลท่องเที่ยว 
แม่เมาะ) 

     

4 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรท์ี่
น่าสนใจ (ศาลหลักเมืองแมเ่มาะ, วัดรัตน
คูหา, พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
ศึกษา) 

     

5 
จุดชมภูมิทัศน์ทีส่วยงามของเหมืองแม่
เมาะ 

     

6 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงาม      

7 
แม่เมาะมีจุดใหเ้ยี่ยมชมหลากหลาย (คลับ
กอล์ฟ, รถขุดเจาะเหมือง, ลานสไลเดอร)์ 

     

8 
แม่เมาะเป็นเมืองที่เช่ือมโยงระหวา่งความ
สมัยใหม่และความเก่าแก่ของเมือง 

     

9 
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง 
(ประเพณีการแห่ช้างผ้า) 

     

10 อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง      
11 มีกิจกรรมผจญภัยและกีฬาหลากหลาย      
12 แม่เมาะเป็นสถานท่ีก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน      
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ส่วนท่ี 4 ภาพลักษณ ์
ของแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ลิกไนต ์

13 
มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู ้/มีความรู้
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

     

14 แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะปราศจากมลภาวะ      

15 
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าดึงดดูและควร
ค่าแก่การไปเยี่ยมชม 

     
 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 5 ทัศนคติทีม่ีต่อแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ (5) (4) (3) (2) (1) 

1 
ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่ด ี 

     

2 
ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่มีคณุค่า 

     

3 
ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่น่าพอใจ 

     

4 
ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

     

5 
ส าหรับฉันการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่เมาะ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

     
 

 

 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 7 ความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
แม่เมาะ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
ฉันรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
แม่เมาะ 

     

2 
ฉันรู้สึกเกินความคาดหวังเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวแม่เมาะ 

     

3 ฉันรู้สึกสนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้      
 

ส่วนท่ี 8 ความจงรักภักด ี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
ฉันจะแนะน าแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ
ให้กับคนอ่ืนๆ 

     

2 
ฉันจะชักชวนเพ่ือนและคนรู้จักมา
ท่องเที่ยวแม่เมาะ 
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3 
ฉันจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับแม่
เมาะให้กับคนอื่นๆ  

     

4 
ฉันจะกลับไปท่องเที่ยวแม่เมาะในอนาคต
อีกครั้ง 

     

5 
แหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะจะเป็นตัวเลือก
แรกส าหรับการท่องเที่ยวในอนาคต 

     

6 
ฉันจะวางแผนท่องเที่ยวแม่เมาะให้กับ
ครอบครัวและเพื่อน เพื่อท่องเที่ยวใน
อนาคต 

     

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณส์ าหรับการวิจัย
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แบบสัมภาษณ์ 
 

เรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นของการ
 ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ส าหรับ : ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและเกี่ยวข้องในระดับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน 
   พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

• ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและเกี่ยวข้องในระดับ
นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง” 

 

• นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์  
 1. ภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) หมายถึง การสะท้อนภาพการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพทางสังคม 
วัฒนธรรมและบริบทของจุดหมายปลายทาง รวมถึงการมีแสดงออกทางความรู้สึกของนักท่องเที่ยวต่อ
สถานที ่ซึ่งจะผ่านภาพโดยรวมของจุดหมายปลายทางด้วยองค์ความรู้และความรู้สึกหรือทัศนคติจาก
การประเมินของนักท่องเที่ยว (Baloglu & McCleary, 1999; Echtner & Ritchie, 2003) 
 2. องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Image Attributes) หมายถึง องค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยวภายในจุดหมายปลายทางเป็นคุณสมบัติของแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมา เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและมีความมีส าคัญต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้นการระบุองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวจึงมาจากการรวบรวมภาพโดยรวมส าหรับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก ทิวทัศน์ และคุณภาพร้านอาหาร เป็นต้น (Ruiz et al., 2018) 
 3. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ (Unique Image) หมายถึง การรับรู้หรือมี
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจากการประเมินภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางที่มีความโดดเด่นเป็นที่
จดจ าแก่นักท่องเที่ยว และสะท้อนออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทาง (Jin Young Chung & Chun-Chu Chen, 2018)  
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 4. ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ (Affective Image) หมายถึง การรับรู้ผ่านทางอารมณ์
หรือความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่แสดงถึงคุณค่าของแต่ละบุคคลที่มีต่อจุดหมายปลายทางตาม
แรงจูงใจของสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ซึ่งอธิบายความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยผ่านการวิเคราะห์วลีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมายปลายทาง เช่น ความพอใจ ความ
ตื่นเต้น ความแปลกใหม่ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการประเมินทัศนคติหรือความรู้ที่ดี
หรือไม่ดีต่อสถานทีไ่ด้เช่นกัน (Michael et al., 2018)  
 5. ภาพลักษณ์โดยรวมที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ (Overall Image) หมายถึง 
องค์ประกอบภาพลักษณ์สถานที่มีความประทับใจแบบองค์รวมของบุคคลในจุดหมายปลายทาง เพ่ือ
แสดงให้เห็นภาพรวมส่วนประกอบสองส่วน ได้แก่ องค์ประกอบการรับรู้ทางความคิดที่มีต่อภาพรวม
และองค์ความเข้าใจทางอารมณ์ความรู้สึก ในการวางต าแหน่งของจุดหมายปลายทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Dimitrios et al., 2017)     
 6. ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแม่เมาะ   (Satisfaction Destination) หมายถึง เกิด
จากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ระหว่างการรับรู้ เกี่ยวกับสถานที่และการประเมินความรู้สึกที่มีต่อ
คุณลักษณะของสถานที่นั้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านจิตใจของบุคคลที่มีต่อการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจหรือ
สิ่งเร้าจนเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการถูกกระตุ้นหรือการกระท าในช่วงเวลานั้น  โดยความพึง
พอใจที่จะเกิดข้ึนจะมีความส าคัญกับความต้องการที่คาดหวังว่าจะได้รับจากจุดหมายปลายทาง (Jing 
(Bill) Xu, Tsz Ling (Elaine) Chan, & Pratt, 2018) 

7. ความจงรักภักดี (Destination Loyalty) หมายถึง ความตั้งใจด้านพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าทางสภาพแวดล้อมในเชิงบวก ส่งผลให้เกิดความพอใจและมี
พฤติกรรมในด้านที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวอย่างความจงรักภักดีและการบอกต่อเรื่องราวดีๆ ของพ้ืนที่แก่
บุคคลอื่น (Han et al., 2019) 

8. พื้นที่อ าเภอแม่เมาะ (Mae Moh) หมายถึง พ้ืนที่ท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะ 
ประกอบด้วย 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านดง ต าบลนาสัก ต าบลจางเหนือ ต าบลแม่เมาะ และต าบลสบ
ป้าด รวมถึงเขตเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
แยกจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ณรงค์ศักดิ คุณูปถัมภ์, 2557) 

9. นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และมีพฤติกรรมการเดินทางแบบลักษณะนักทัศนาจร 
(เดินทางไปกลับและไม่พักค้างแรม) รวมถึงประเภทนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีการค้างคืนภายในพ้ืนที่
อ าเภอแม่เมาะ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
    

1. ชื่อ – นามสกุล  
 

2. ระดับการศึกษาสูงสด  

3. ต าแหน่ง  

4. สถาบันต้นสังกัด  

5. ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว 

6. วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์  

 
ส่วนที่ 2 ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
 
 ประเด็นที่ 1 ท่านคิดว่าอะไรเป็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ โดยนึกถึงมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเห็นภาพจ าอะไรบ้าง 
 ประเด็นที่ 2 ท่านคิดว่าการสื่อสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอ าเภอ                 
แม่เมาะเป็นอย่างไร 
 ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
อ าเภอแม่เมาะ 
 ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะเป็นอย่างไร โดยนึกถึงมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ประเด็นที่ 5 ท่านคิดว่าอะไรเป็นภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ ที่จ าเป็น
จะต้องพัฒนาหรือแก้ไขอย่างไร  
 ประเด็นที่ 6 ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรเป็นองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอ าเภอ
แม่เมาะที่มีความส าคัญ ต้องพัฒนาหรือแก้ไขอย่างไร 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
(Exploratory Factor Analysis)
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS 

1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .889 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2674.146 

df 66 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

atr1 1.000 .619 

atr2 1.000 .570 

atr3 1.000 .639 

atr4 1.000 .574 

atr8 1.000 .570 

atr9 1.000 .596 

atr10 1.000 .610 

atr12 1.000 .583 

atr13 1.000 .589 

atr14 1.000 .739 

atr15 1.000 .593 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 4.862 40.516 40.516 

2 1.393 11.606 52.122 

3 1.019 8.492 60.613 

4 .688 5.734 66.348 

5 .650 5.414 71.762 

6 .610 5.085 76.847 
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7 .567 4.722 81.568 

8 .537 4.473 86.041 

9 .482 4.015 90.056 

10 .447 3.728 93.784 

11 .429 3.574 97.358 

12 .317 2.642 100.000 

 

 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

atr1 .117 .775 .063 

atr2 .117 .670 .328 

atr3 .157 .751 .225 

atr4 .228 .676 .255 

atr8 .279 .193 .674 

atr9 .127 .250 .719 

atr10 .378 .124 .673 

atr12 .718 -.021 .258 

atr13 .724 .218 .132 

atr14 .827 .201 .121 

atr15 .685 .253 .244 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ 
 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .914 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3864.874 

df 91 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

unq1 1.000 .613 

unq2 1.000 .691 

unq3 1.000 .622 

Unq4 1.000 .643 

unq5 1.000 .668 

unq6 1.000 .659 

unq7 1.000 .561 

unq8 1.000 .566 

unq9 1.000 .597 

unq10 1.000 .655 

unq11 1.000 .617 

unq12 1.000 .504 

unq13 1.000 .561 

unq14 1.000 .546 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 6.157 43.979 43.979 

2 1.230 8.785 52.764 

3 1.020 7.282 60.047 

4 .902 6.443 66.490 

5 .653 4.663 71.153 

6 .619 4.425 75.577 

7 .580 4.144 79.721 
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8 .492 3.516 83.237 

9 .478 3.412 86.649 

10 .436 3.114 89.762 

11 .399 2.850 92.613 

12 .371 2.648 95.260 

13 .364 2.598 97.858 

14 .300 2.142 100.000 

 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

unq1 .237 .117 .737 

unq2 .130 .303 .763 

unq3 .327 .214 .685 

unq4 .244 .348 .405 

unq5 .756 -.035 .308 

unq6 .766 .100 .248 

unq7 .413 .353 .245 

unq8 .416 .317 .354 

unq9 .236 .454 .336 

unq10 .042 .440 .325 

unq11 .123 .349 .201 

unq12 .605 .320 .188 

unq13 .623 .409 .075 

unq14 .623 .395 .046 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis)
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม Mplus 7 

1. คุณลักษณะภาพลักษณ์ทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 

THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
MODEL FIT INFORMATION 
Number of Free Parameters                       34 
Loglikelihood 
          H0 Value                       -5734.160 
          H1 Value                       -5714.430 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                   11536.321 
          Bayesian (BIC)                11689.057 
          Sample-Size Adjusted BIC       11581.106 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                             39.460 
          Degrees of Freedom         31 
          P-Value                           0.1417 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                           0.020 
          90 Percent C.I.                   0.000  0.037 
          Probability RMSEA <= .05    0.999 
CFI/TLI 
          CFI                                0.996 
          TLI                                0.994 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                           2153.135 
          Degrees of Freedom         45 
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          P-Value                           0.0000 
 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                              0.021 
 
MODEL RESULTS 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 ES_AI    BY 
    E_AI1               1.000      0.000    999.000    999.000 
    E_AI2               1.143      0.089     12.909      0.000 
    E_AI3               1.182      0.086     13.794      0.000 
    E_AI4               1.162      0.088     13.141      0.000 
 
 SQ_AI    BY 
    S_AI8               1.000      0.000    999.000    999.000 
    S_AI9               0.933      0.072     13.031      0.000 
    S_AI100              1.080      0.075     14.381      0.000 
 
 FS_AI    BY 
    F_AI13              1.000      0.000    999.000    999.000 
    F_AI14              1.033      0.076     13.670      0.000 
    F_AI15              1.089      0.073     14.813      0.000 
 
 ATR      BY 
    ES_AI              1.000      0.000    999.000    999.000 
    SQ_AI              1.344      0.137      9.779      0.000 
    FS_AI               1.285      0.130      9.852      0.000 
 
 F_AI15    WITH 
    F_AI13             -0.107      0.018     -5.908      0.000 
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 Intercepts 
    E_AI1               4.295      0.025    170.836      0.000 
    E_AI2               4.386      0.026    167.568      0.000 
    E_AI3               4.320      0.025    174.956      0.000 
    E_AI4               4.336      0.025    173.111      0.000 
    S_AI8               4.312      0.026    166.067      0.000 
    S_AI9               4.353      0.026    170.259      0.000 
    S_AI100            4.215      0.026    159.180      0.000 
    F_AI13              4.211      0.029    145.714      0.000 
    F_AI14              4.111      0.029    143.202      0.000 
    F_AI15              4.230      0.027    155.353      0.000 
 
 Variances 
    ATR                0.093      0.015      6.288      0.000 
 
 Residual Variances 
    E_AI1               0.264      0.017     15.594      0.000 
    E_AI2               0.251      0.017     14.626      0.000 
    E_AI3               0.188      0.014     13.065      0.000 
    E_AI4               0.207      0.015     13.710      0.000 
    S_AI8               0.239      0.017     13.792      0.000 
    S_AI9               0.252      0.017     14.539      0.000 
    S_AI100            0.223      0.018     12.509      0.000 
    F_AI13              0.259      0.025     10.466      0.000 
    F_AI14              0.232      0.020     11.614      0.000 
    F_AI15              0.144      0.022      6.667      0.000 
    ES_AI                0.061      0.011      5.606      0.000 
    SQ_AI               0.038      0.013      2.847      0.004 
    FS_AI                0.139      0.022      6.363      0.000 
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STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 ES_AI    BY 
    E_AI1               0.607      0.030     20.242      0.000 
    E_AI2               0.666      0.027     24.254      0.000 
    E_AI3               0.730      0.025     29.345      0.000 
    E_AI4               0.708      0.026     27.511      0.000 
 
 SQ_AI    BY 
    S_AI8               0.680      0.028     24.262      0.000 
    S_AI9               0.644      0.029     21.863      0.000 
    S_AI100             0.720      0.027     26.763     0.000 
 
 FS_AI    BY 
    F_AI13              0.728      0.031     23.329      0.000 
    F_AI14              0.757      0.025     30.253      0.000 
    F_AI15              0.841      0.027     31.266      0.000 
 
 ATR      BY 
    ES_AI              0.777      0.033     23.269       0.000 
    SQ_AI              0.902      0.034     26.306      0.000 
    FS_AI              0.725      0.034     21.336       0.000 
 
 F_AI15    WITH 
    F_AI13             -0.555      0.133     -4.176      0.000 
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 Intercepts 
    E_AI1               6.650      0.187     35.537      0.000 
    E_AI2               6.523      0.184     35.507      0.000 
    E_AI3               6.810      0.191     35.573      0.000 
    E_AI4               6.738      0.190     35.557      0.000 
    S_AI8               6.464      0.182     35.493      0.000 
    S_AI9               6.627      0.187     35.532      0.000 
    S_AI100             6.196      0.175     35.421      0.000 
    F_AI13              5.672      0.161     35.253      0.000 
    F_AI14              5.574      0.158     35.216      0.000 
    F_AI15              6.047      0.171     35.377      0.000 
 
 Variances 
    ATR                1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    E_AI1               0.632      0.036     17.373      0.000 
    E_AI2               0.556      0.037     15.188      0.000 
    E_AI3               0.467      0.036     12.846      0.000 
    E_AI4               0.499      0.036     13.703      0.000 
    S_AI8               0.538      0.038     14.101      0.000 
    S_AI9               0.585      0.038     15.400      0.000 
    S_AI100             0.481      0.039     12.398      0.000 
    F_AI13              0.470      0.045     10.365      0.000 
    F_AI14              0.427      0.038     11.284      0.000 
    F_AI15              0.293      0.045      6.489      0.000 
    ES_AI              0.396      0.052      7.637      0.000 
    SQ_AI              0.186      0.062      3.009      0.003 
    FS_AI              0.475      0.049      9.652      0.000 
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R-SQUARE 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    E_AI1               0.368      0.036     10.121      0.000 
    E_AI2               0.444      0.037     12.127      0.000 
    E_AI3               0.533      0.036     14.673      0.000 
    E_AI4               0.501      0.036     13.755      0.000 
    S_AI8               0.462      0.038     12.131      0.000 
    S_AI9               0.415      0.038     10.932      0.000 
    S_AI100             0.519      0.039     13.381      0.000 
    F_AI13              0.530      0.045     11.665      0.000 
    F_AI14              0.573      0.038     15.127      0.000 
    F_AI15              0.707      0.045     15.633      0.000 
 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    ES_AI              0.604      0.052     11.634      0.000 
    SQ_AI              0.814      0.062     13.153      0.000 
    FS_AI              0.525      0.049     10.668      0.000 
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2. ภาพลักษณ์โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 

THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
MODEL FIT INFORMATION 
Number of Free Parameters                       30 
Loglikelihood 
          H0 Value                       -4437.447 
          H1 Value                       -4426.580 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                    8934.895 
          Bayesian (BIC)                  9069.662 
          Sample-Size Adjusted BIC        8974.411 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                             21.735 
          Degrees of Freedom                    14 
          P-Value                           0.0842 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                           0.029 
          90 Percent C.I.                    0.000  0.051 
          Probability RMSEA <= .05           0.936 
CFI/TLI 
          CFI                                0.995 
          TLI                                0.991 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                           1742.581 
          Degrees of Freedom                    28 
          P-Value                           0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                              0.016 
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MODEL RESULTS 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 TA_UI    BY 
    T_UI1              1.000      0.000    999.000    999.000 
    T_UI2              1.046      0.081     12.900      0.000 
    T_UI3              1.122      0.075     14.925      0.000 
 
 PS_UI    BY 
    P_UI5              1.000      0.000    999.000    999.000 
    P_UI6              0.957      0.066     14.455      0.000 
 
 AC_UI    BY 
    A_UI12             1.000      0.000    999.000    999.000 
    A_UI13             0.958      0.064     14.979      0.000 
    A_UI14             0.926      0.071     13.056      0.000 
 
 UQ_IM    BY 
    TA_UI              1.000      0.000    999.000    999.000 
    PS_UI              1.092      0.101     10.789      0.000 
    AC_UI              1.179      0.109     10.836      0.000 
 
 A_UI14   WITH 
    A_UI12            -0.068      0.015     -4.491      0.000 
 
 T_UI3    WITH 
    T_UI1             -0.048      0.015     -3.088      0.002 
 
 A_UI13   WITH 
    T_UI2             -0.025      0.010     -2.481      0.013 
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 Intercepts 
    T_UI1              4.383      0.025    176.713      0.000 
    T_UI2              4.279      0.026    161.673      0.000 
    T_UI3              4.332      0.026    167.791      0.000 
    P_UI5              4.424      0.026    171.111      0.000 
    P_UI6              4.461      0.024    186.953      0.000 
    A_UI12             4.379      0.025    173.548      0.000 
    A_UI13             4.385      0.025    173.318      0.000 
    A_UI14             4.123      0.028    144.813      0.000 
 
 Variances 
    UQ_IM              0.130      0.018      7.130      0.000 
 
 Residual Variances 
    T_UI1              0.191      0.019     10.197      0.000 
    T_UI2              0.227      0.018     12.400      0.000 
    T_UI3              0.169      0.020      8.339      0.000 
    P_UI5              0.188      0.018     10.395      0.000 
    P_UI6              0.144      0.016      9.150      0.000 
    A_UI12             0.163      0.017      9.426      0.000 
    A_UI13             0.187      0.016     12.043      0.000 
    A_UI14             0.315      0.024     13.231      0.000 
    TA_UI              0.085      0.016      5.319      0.000 
    PS_UI              0.098      0.016      5.947      0.000 
    AC_UI              0.075      0.017      4.491      0.000 
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STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 TA_UI    BY 
    T_UI1              0.728      0.032     22.808      0.000 
    T_UI2              0.714      0.028     25.644      0.000 
    T_UI3              0.785      0.030     26.156      0.000 
 
 PS_UI    BY 
    P_UI5              0.758      0.028     27.389      0.000 
    P_UI6              0.786      0.027     28.701      0.000 
 
 AC_UI    BY 
    A_UI12             0.782      0.027     28.784      0.000 
    A_UI13             0.747      0.025     29.646      0.000 
    A_UI14             0.642      0.033     19.472      0.000 
 
 UQ_IM    BY 
    TA_UI              0.778      0.035     22.343      0.000 
    PS_UI              0.783      0.035     22.604      0.000 
    AC_UI              0.840      0.034     24.842      0.000 
 
 A_UI14   WITH 
    A_UI12            -0.299      0.077     -3.871      0.000 
 
 T_UI3    WITH 
    T_UI1             -0.265      0.103     -2.582      0.010 
 
 A_UI13   WITH 
    T_UI2             -0.122      0.050     -2.452      0.014 



284 
 

 

 Intercepts 
    T_UI1              6.879      0.193     35.588      0.000 
    T_UI2              6.293      0.178     35.432      0.000 
    T_UI3              6.531      0.184     35.509      0.000 
    P_UI5              6.660      0.187     35.540      0.000 
    P_UI6              7.277      0.204     35.665      0.000 
    A_UI12             6.755      0.190     35.561      0.000 
    A_UI13             6.746      0.190     35.526      0.000 
    A_UI14             5.637      0.160     35.240      0.000 
 
 Variances 
    UQ_IM              1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    T_UI1              0.470      0.047     10.101      0.000 
    T_UI2              0.490      0.040     12.334      0.000 
    T_UI3              0.384      0.047      8.142      0.000 
    P_UI5              0.426      0.042     10.151      0.000 
    P_UI6              0.382      0.043      8.889      0.000 
    A_UI12             0.389      0.042      9.156      0.000 
    A_UI13             0.442      0.038     11.743      0.000 
    A_UI14             0.588      0.042     13.895      0.000 
    TA_UI              0.395      0.054      7.283      0.000 
    PS_UI              0.387      0.054      7.133      0.000 
    AC_UI              0.294      0.057      5.169      0.000 
 
R-SQUARE 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    T_UI1              0.530      0.047     11.404      0.000 
    T_UI2              0.510      0.040     12.822      0.000 
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    T_UI3              0.616      0.047     13.078      0.000 
    P_UI5              0.574      0.042     13.695      0.000 
    P_UI6              0.618      0.043     14.351      0.000 
    A_UI12             0.611      0.042     14.392      0.000 
    A_UI13             0.558      0.038     14.823      0.000 
    A_UI14             0.412      0.042      9.736      0.000 
 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    TA_UI              0.605      0.054     11.172      0.000 
    PS_UI              0.613      0.054     11.302      0.000 
    AC_UI              0.706      0.057     12.421      0.000 
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3. ทัศนคติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ 

THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
MODEL FIT INFORMATION 
Number of Free Parameters                       18 
Loglikelihood 
          H0 Value                       -2213.168 
          H1 Value                       -2213.005 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                    4462.336 
          Bayesian (BIC)                  4543.196 
          Sample-Size Adjusted BIC        4486.046 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                              0.326 
          Degrees of Freedom                     2 
          P-Value                           0.8495 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                           0.000 
          90 Percent C.I.                    0.000  0.043 
          Probability RMSEA <= .05           0.967 
CFI/TLI 
          CFI                                1.000 
          TLI                                1.004 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                           2201.892 
          Degrees of Freedom                    10 
          P-Value                           0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                              0.002 
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MODEL RESULTS 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 AF_FE      BY 
    AF1               1.000      0.000    999.000    999.000 
    AF2               1.004      0.041     24.793      0.000 
    AF3               1.073      0.049     22.018      0.000 
    AF4               1.118      0.050     22.585      0.000 
    AF5               1.102      0.048     22.969      0.000 
 
 AF2     WITH 
    AF1               0.042      0.008      4.983      0.000 
 
 AF3     WITH 
    AF2               0.023      0.008      2.952      0.003 
 
 AF4     WITH 
    AF1              -0.019      0.008     -2.468      0.014 
 
 Intercepts 
    AF1               4.356      0.025    177.201      0.000 
    AF2               4.280      0.025    168.492      0.000 
    AF3               4.323      0.026    164.646      0.000 
    AF4               4.327      0.026    164.532      0.000 
    AF5               4.358      0.026    167.273      0.000 
 
 Variances 
    AF_FE                0.261      0.022     11.809      0.000 
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 Residual Variances 
    AF1               0.138      0.011     12.395      0.000 
    AF2               0.162      0.012     13.851      0.000 
    AF3               0.154      0.011     13.957      0.000 
    AF4               0.130      0.011     11.918      0.000 
    AF5               0.131      0.010     13.072      0.000 
 
STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 AF_FE      BY 
    AF1               0.809      0.018     44.027      0.000 
    AF2               0.787      0.019     42.003      0.000 
    AF3               0.813      0.016     49.776      0.000 
    AF4               0.846      0.015     55.004      0.000 
    AF5               0.842      0.015     57.624      0.000 
 
 AF2     WITH 
    AF1               0.282      0.046      6.176      0.000 
 
 AF3     WITH 
    AF2               0.148      0.046      3.221      0.001 
 
 AF4     WITH 
    AF1              -0.139      0.061     -2.303      0.021 
 
 Intercepts 
    AF1               6.898      0.194     35.597      0.000 
    AF2               6.559      0.185     35.519      0.000 
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    AF3               6.409      0.181     35.478      0.000 
    AF4               6.404      0.181     35.477      0.000 
    AF5               6.511      0.183     35.504      0.000 
 
 Variances 
    AF_FE                1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    AF1               0.345      0.030     11.608      0.000 
    AF2               0.381      0.029     12.948      0.000 
    AF3               0.340      0.027     12.797      0.000 
    AF4               0.285      0.026     10.947      0.000 
    AF5               0.292      0.025     11.855      0.000 
 
R-SQUARE 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    AF1               0.655      0.030     22.014      0.000 
    AF2               0.619      0.029     21.002      0.000 
    AF3               0.660      0.027     24.888      0.000 
    AF4               0.715      0.026     27.502      0.000 
    AF5               0.708      0.025     28.812      0.000 
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4. ความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
MODEL FIT INFORMATION 
Number of Free Parameters                        9 
Loglikelihood 
          H0 Value                       -1671.259 
          H1 Value                       -1671.259 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                    3360.517 
          Bayesian (BIC)                  3400.947 
          Sample-Size Adjusted BIC        3372.372 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                              0.000 
          Degrees of Freedom         0 
          P-Value                           0.0000 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                           0.000 
          90 Percent C.I.                   0.000  0.000 
          Probability RMSEA <= .05    0.000 
CFI/TLI 
          CFI                                1.000 
          TLI                                1.000 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                            735.410 
          Degrees of Freedom         3 
          P-Value                           0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                              0.000 
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MODEL RESULTS 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 SA_TI      BY 
    SA1               1.000      0.000    999.000    999.000 
    SA2               1.166      0.064     18.136      0.000 
    SA3               1.078      0.060     18.024      0.000 
 
 Intercepts 
    SA1               4.348      0.025    177.361      0.000 
    SA2               4.226      0.028    150.076      0.000 
    SA3               4.305      0.027    161.937      0.000 
 
 Variances 
    SA_TI                0.243      0.023     10.773      0.000 
 
 Residual Variances 
    SA1               0.154      0.013     11.597      0.000 
    SA2               0.193      0.017     11.049      0.000 
    SA3               0.184      0.016     11.805      0.000 
 
STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 SA_TI      BY 
    SA1               0.783      0.022     35.137      0.000 
    SA2               0.795      0.022     36.148      0.000 
    SA3               0.778      0.022     34.741      0.000 
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 Intercepts 
    SA1               6.904      0.194     35.593      0.000 
    SA2               5.842      0.165     35.312      0.000 
    SA3               6.303      0.178     35.451      0.000 
 
 Variances 
    SA_TI                1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    SA1               0.387      0.035     11.098      0.000 
    SA2               0.369      0.035     10.548      0.000 
    SA3               0.394      0.035     11.312      0.000 
 
R-SQUARE 
 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    SA1               0.613      0.035     17.569      0.000 
    SA2               0.631      0.035     18.074      0.000 
    SA3               0.606      0.035     17.371      0.000 
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5. ความจงรักภักดี 
MODEL FIT INFORMATION 
Number of Free Parameters                       22 
Loglikelihood 
          H0 Value                       -2829.961 
          H1 Value                       -2826.260 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                    5703.921 
          Bayesian (BIC)                 5802.751 
          Sample-Size Adjusted BIC        5732.900 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                              7.400 
          Degrees of Freedom         5 
          P-Value                           0.1925 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                           0.027 
          90 Percent C.I.                   0.000  0.065 
          Probability RMSEA <= .05   0.811 
CFI/TLI 
          CFI                                0.999 
          TLI                                0.997 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                           2321.214 
          Degrees of Freedom                    15 
          P-Value                           0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                              0.009 
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MODEL RESULTS 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 RE_IN      BY 
    RE1               1.000      0.000    999.000    999.000 
    RE2               0.971      0.042     22.911      0.000 
    RE3               0.975      0.053     18.316      0.000 
    RE4               1.112      0.058     19.149      0.000 
    RE5               1.077      0.060     17.948      0.000 
    RE6               1.115      0.060     18.520      0.000 
 
 RE2     WITH 
    RE1               0.077      0.010      7.439      0.000 
 
 RE6     WITH 
    RE5               0.054      0.011      4.765      0.000 
    RE1              -0.019      0.007     -2.494      0.013 
 
 RE3     WITH 
    RE2               0.023      0.008      2.913      0.004 
 
 Intercepts 
    RE1               4.382      0.025    172.302      0.000 
    RE2               4.383      0.025    174.961      0.000 
    RE3               4.417      0.025    179.946      0.000 
    RE4               4.383      0.026    168.147      0.000 
    RE5               4.327      0.027    158.836      0.000 
    RE6               4.406      0.026    166.958      0.000 
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 Variances 
    RE_IN                0.237      0.023     10.436      0.000 
 Residual Variances 
    RE1               0.190      0.014     14.013      0.000 
    RE2               0.191      0.013     14.687      0.000 
    RE3               0.173      0.012     14.522      0.000 
    RE4               0.155      0.012     13.010      0.000 
    RE5               0.215      0.015     14.063      0.000 
    RE6               0.165      0.013     12.267      0.000 
 
STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 RE_IN      BY 
    RE1               0.745      0.022     33.924      0.000 
    RE2               0.734      0.022     33.180      0.000 
    RE3               0.752      0.021     36.376      0.000 
    RE4               0.808      0.018     45.590      0.000 
    RE5               0.749      0.022     34.676      0.000 
    RE6               0.801      0.019     41.312      0.000 
 
 RE2     WITH 
    RE1               0.404      0.038     10.540      0.000 
 
 RE6     WITH 
    RE5               0.289      0.048      6.010      0.000 
    RE1              -0.105      0.044     -2.397      0.017 
 
 RE3     WITH 
    RE2               0.128      0.041      3.107      0.002 
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 Intercepts 
    RE1               6.707      0.189     35.560      0.000 
    RE2               6.810      0.191     35.603      0.000 
    RE3               7.004      0.197     35.613      0.000 
    RE4               6.545      0.184     35.512      0.000 
    RE5               6.183      0.175     35.417      0.000 
    RE6               6.499      0.183     35.496      0.000 
 
 Variances 
    RE_IN                1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    RE1               0.445      0.033     13.603      0.000 
    RE2               0.461      0.033     14.166      0.000 
    RE3               0.434      0.031     13.945      0.000 
    RE4               0.347      0.029     12.094      0.000 
    RE5               0.439      0.032     13.576      0.000 
    RE6               0.359      0.031     11.565      0.000 
 
R-SQUARE 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    RE1               0.555      0.033     16.962      0.000 
    RE2               0.539      0.033     16.590      0.000 
    RE3               0.566      0.031     18.188      0.000 
    RE4               0.653      0.029     22.795      0.000 
    RE5               0.561      0.032     17.338      0.000 
    RE6               0.641      0.031     20.656      0.000 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม Mplus 7
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SUMMARY OF ANALYSIS 
 
Number of groups     1 
Number of observations    660 
 
Number of dependent variables   32 
Number of independent variables   0 
Number of continuous latent variables  11 
 
Observed dependent variables 
  Continuous 
   E_AI1       E_AI2       E_AI3       E_AI4       S_AI8       S_AI9 
   S_AI10      F_AI13      F_AI14      F_AI15      T_UI1       T_UI2 
   T_UI3       P_UI5       P_UI6       A_UI12      A_UI13      A_UI14 
   AF1         AF2         AF3         AF4         AF5         SA1 
   SA2         SA3         RE1         RE2         RE3         RE4 
   RE5         RE6 
 
Continuous latent variables 
   ES_AI       SQ_AI       FS_AI       AB_IM       TA_UI       PS_UI 
   AC_UI       UQ_IM       AF_FE       SA_TI       RE_IN 
 
Estimator      ML 
Information matrix     OBSERVED 
Maximum number of iterations   1000 
Convergence criterion     0.500D-04 
Maximum number of steepest descent iterations 20 
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Input data file(s) 
  C:\Users\acer\Desktop\thesiss\newspss edit 660 final.txt 
 
Input data format  FREE 
SAMPLE STATISTICS 
     SAMPLE STATISTICS 
 
           Means 
              E_AI1         E_AI2         E_AI3         E_AI4         S_AI8 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         4.295         4.386         4.320         4.336         4.312 
 
           Means 
              S_AI9         S_AI10        F_AI13        F_AI14        F_AI15 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         4.353         4.215         4.211         4.111         4.230 
 
           Means 
              T_UI1         T_UI2         T_UI3         P_UI5         P_UI6 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         4.383         4.279         4.332         4.424         4.461 
 
           Means 
              A_UI12        A_UI13        A_UI14        AF1           AF2 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         4.379         4.385         4.123         4.356         4.280 
 
           Means 
              AF3           AF4           AF5           SA1           SA2 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
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      1         4.323         4.327         4.358         4.348         4.226 
 
           Means 
              SA3           RE1           RE2           RE3           RE4 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         4.305         4.382         4.383         4.417         4.383 
 
           Means 
              RE5           RE6 
              ________      ________ 
      1         4.327         4.406 
 
           Covariances 
              E_AI1         E_AI2         E_AI3         E_AI4         S_AI8 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 E_AI1          0.417 
 E_AI2          0.183         0.452 
 E_AI3          0.195         0.202         0.402 
 E_AI4          0.167         0.200         0.212         0.414 
 S_AI8          0.115         0.140         0.158         0.156         0.445 
 S_AI9          0.120         0.162         0.137         0.155         0.181 
 S_AI10         0.109         0.152         0.142         0.147         0.228 
 F_AI13         0.130         0.143         0.122         0.149         0.163 
 F_AI14         0.111         0.142         0.137         0.152         0.167 
 F_AI15         0.115         0.146         0.149         0.168         0.171 
 T_UI1          0.088         0.128         0.100         0.121         0.102 
 T_UI2          0.092         0.129         0.115         0.109         0.086 
 T_UI3          0.093         0.110         0.117         0.132         0.110 
 P_UI5          0.093         0.112         0.086         0.101         0.092 
 P_UI6          0.088         0.121         0.072         0.113         0.121 
 A_UI12         0.103         0.138         0.111         0.127         0.114 



301 
 

 

 A_UI13         0.106         0.129         0.094         0.127         0.127 
 A_UI14         0.127         0.190         0.152         0.157         0.157 
 AF1            0.131         0.129         0.139         0.130         0.156 
 AF2            0.111         0.102         0.151         0.119         0.153 
 AF3            0.126         0.142         0.130         0.140         0.140 
 AF4            0.114         0.137         0.132         0.152         0.160 
 AF5            0.125         0.124         0.142         0.148         0.154 
 SA1            0.102         0.090         0.093         0.081         0.073 
 SA2            0.112         0.119         0.085         0.095         0.070 
 SA3            0.080         0.102         0.069         0.079         0.088 
 RE1            0.145         0.151         0.132         0.108         0.123 
 RE2            0.125         0.147         0.106         0.118         0.117 
 RE3            0.124         0.160         0.121         0.110         0.124 
 RE4            0.129         0.155         0.117         0.115         0.112 
 RE5            0.126         0.152         0.117         0.128         0.116 
 RE6            0.136         0.155         0.135         0.148         0.122 
 
           Covariances 
              S_AI9         S_AI10        F_AI13        F_AI14        F_AI15 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 S_AI9          0.431 
 S_AI10         0.210         0.463 
 F_AI13         0.136         0.174         0.551 
 F_AI14         0.135         0.196         0.302         0.544 
 F_AI15         0.167         0.191         0.211         0.328         0.489 
 T_UI1          0.142         0.078         0.100         0.106         0.142 
 T_UI2          0.126         0.096         0.111         0.156         0.168 
 T_UI3          0.121         0.094         0.121         0.128         0.157 
 P_UI5          0.103         0.077         0.083         0.094         0.113 
 P_UI6          0.112         0.095         0.106         0.119         0.136 
 A_UI12         0.113         0.117         0.119         0.122         0.142 
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 A_UI13         0.125         0.135         0.120         0.142         0.151 
 A_UI14         0.142         0.155         0.179         0.191         0.188 
 AF1            0.127         0.120         0.151         0.145         0.141 
 AF2            0.115         0.115         0.141         0.151         0.132 
 AF3            0.127         0.120         0.156         0.148         0.147 
 AF4            0.107         0.124         0.167         0.167         0.169 
 AF5            0.136         0.137         0.163         0.170         0.181 
 SA1            0.097         0.093         0.078         0.084         0.082 
 SA2            0.079         0.103         0.105         0.095         0.092 
 SA3            0.068         0.094         0.099         0.077         0.066 
 RE1            0.103         0.110         0.107         0.120         0.127 
 RE2            0.106         0.110         0.098         0.106         0.109 
 RE3            0.115         0.139         0.147         0.122         0.140 
 RE4            0.116         0.104         0.134         0.111         0.118 
 RE5            0.142         0.133         0.125         0.149         0.164 
 RE6            0.131         0.123         0.143         0.135         0.146 
 
           Covariances 
              T_UI1         T_UI2         T_UI3         P_UI5         P_UI6 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 T_UI1          0.406 
 T_UI2          0.231         0.462 
 T_UI3          0.194         0.247         0.440 
 P_UI5          0.142         0.145         0.168         0.441 
 P_UI6          0.134         0.128         0.158         0.242         0.376 
 A_UI12         0.147         0.158         0.180         0.177         0.157 
 A_UI13         0.143         0.135         0.174         0.155         0.153 
 A_UI14         0.124         0.173         0.152         0.139         0.163 
 AF1            0.133         0.142         0.150         0.114         0.116 
 AF2            0.117         0.140         0.152         0.111         0.118 
 AF3            0.135         0.157         0.154         0.146         0.147 
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 AF4            0.137         0.157         0.173         0.155         0.151 
 AF5            0.130         0.172         0.193         0.145         0.140 
 SA1            0.085         0.085         0.072         0.072         0.088 
 SA2            0.077         0.110         0.080         0.063         0.075 
 SA3            0.091         0.077         0.061         0.066         0.084 
 RE1            0.120         0.141         0.129         0.140         0.120 
 RE2            0.112         0.125         0.117         0.134         0.123 
 RE3            0.121         0.144         0.137         0.114         0.113 
 RE4            0.115         0.129         0.135         0.148         0.137 
 RE5            0.150         0.192         0.176         0.114         0.113 
 RE6            0.152         0.150         0.177         0.125         0.125 
 
           Covariances 
              A_UI12        A_UI13        A_UI14        AF1           AF2 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 A_UI12         0.420 
 A_UI13         0.245         0.422 
 A_UI14         0.170         0.227         0.535 
 AF1            0.135         0.152         0.184         0.399 
 AF2            0.139         0.145         0.166         0.305         0.426 
 AF3            0.158         0.162         0.182         0.281         0.305 
 AF4            0.173         0.160         0.172         0.273         0.292 
 AF5            0.165         0.170         0.202         0.288         0.291 
 SA1            0.079         0.093         0.121         0.164         0.166 
 SA2            0.069         0.078         0.121         0.136         0.152 
 SA3            0.088         0.065         0.105         0.142         0.139 
 RE1            0.145         0.127         0.138         0.213         0.201 
 RE2            0.132         0.157         0.154         0.215         0.174 
 RE3            0.136         0.140         0.161         0.176         0.186 
 RE4            0.144         0.137         0.139         0.192         0.188 
 RE5            0.144         0.142         0.186         0.223         0.213 
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 RE6            0.131         0.151         0.182         0.228         0.209 
           Covariances 
              AF3           AF4           AF5           SA1           SA2 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 AF3            0.455 
 AF4            0.314         0.457 
 AF5            0.307         0.322         0.448 
 SA1            0.185         0.168         0.171         0.397 
 SA2            0.165         0.156         0.147         0.283         0.523 
 SA3            0.155         0.143         0.153         0.262         0.305 
 RE1            0.181         0.207         0.194         0.141         0.118 
 RE2            0.191         0.194         0.204         0.142         0.132 
 RE3            0.206         0.189         0.216         0.144         0.142 
 RE4            0.220         0.217         0.207         0.162         0.135 
 RE5            0.222         0.219         0.234         0.159         0.161 
 RE6            0.240         0.235         0.237         0.163         0.139 
 
           Covariances 
              SA3           RE1           RE2           RE3           RE4 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 SA3            0.466 
 RE1            0.140         0.427 
 RE2            0.151         0.308         0.415 
 RE3            0.143         0.239         0.251         0.398 
 RE4            0.159         0.254         0.255         0.258         0.449 
 RE5            0.159         0.260         0.246         0.238         0.290 
 RE6            0.145         0.246         0.255         0.254         0.297 
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           Covariances 
              RE5           RE6 
              ________      ________ 
 RE5            0.490 
 RE6            0.338         0.459 
 
           Correlations 
              E_AI1         E_AI2         E_AI3         E_AI4         S_AI8 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 E_AI1          1.000 
 E_AI2          0.421         1.000 
 E_AI3          0.476         0.474         1.000 
 E_AI4          0.402         0.463         0.520         1.000 
 S_AI8          0.268         0.312         0.373         0.363         1.000 
 S_AI9          0.283         0.367         0.329         0.368         0.412 
 S_AI10         0.248         0.332         0.329         0.337         0.503 
 F_AI13         0.272         0.286         0.259         0.312         0.329 
 F_AI14         0.234         0.287         0.294         0.321         0.339 
 F_AI15         0.255         0.310         0.336         0.373         0.365 
 T_UI1          0.214         0.298         0.248         0.295         0.239 
 T_UI2          0.209         0.282         0.268         0.250         0.189 
 T_UI3          0.217         0.246         0.277         0.310         0.249 
 P_UI5          0.216         0.250         0.203         0.237         0.207 
 P_UI6          0.223         0.292         0.186         0.287         0.297 
 A_UI12         0.247         0.318         0.269         0.305         0.263 
 A_UI13         0.253         0.294         0.227         0.303         0.293 
 A_UI14         0.270         0.387         0.327         0.334         0.322 
 AF1            0.321         0.304         0.347         0.320         0.369 
 AF2            0.264         0.233         0.365         0.284         0.352 
 AF3            0.289         0.313         0.304         0.322         0.312 
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 AF4            0.261         0.302         0.307         0.350         0.355 
 AF5            0.288         0.275         0.334         0.343         0.344 
 SA1            0.250         0.212         0.233         0.200         0.174 
 SA2            0.240         0.244         0.186         0.205         0.146 
 SA3            0.181         0.222         0.160         0.181         0.194 
 RE1            0.343         0.344         0.320         0.257         0.283 
 RE2            0.299         0.340         0.260         0.285         0.272 
 RE3            0.304         0.378         0.303         0.271         0.296 
 RE4            0.299         0.344         0.275         0.267         0.251 
 RE5            0.279         0.324         0.263         0.284         0.249 
 RE6            0.311         0.341         0.315         0.340         0.269 
 
           Correlations 
              S_AI9         S_AI10        F_AI13        F_AI14        F_AI15 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 S_AI9          1.000 
 S_AI10         0.471         1.000 
 F_AI13         0.279         0.345         1.000 
 F_AI14         0.279         0.390         0.552         1.000 
 F_AI15         0.364         0.402         0.406         0.635         1.000 
 T_UI1          0.339         0.180         0.210         0.226         0.319 
 T_UI2          0.282         0.208         0.220         0.310         0.353 
 T_UI3          0.277         0.208         0.246         0.263         0.338 
 P_UI5          0.237         0.170         0.169         0.192         0.243 
 P_UI6          0.277         0.227         0.233         0.263         0.318 
 A_UI12         0.266         0.265         0.247         0.255         0.312 
 A_UI13         0.292         0.306         0.250         0.297         0.332 
 A_UI14         0.295         0.312         0.329         0.354         0.368 
 AF1            0.307         0.280         0.322         0.312         0.318 
 AF2            0.268         0.260         0.291         0.313         0.290 
 AF3            0.287         0.261         0.312         0.297         0.311 
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 AF4            0.242         0.269         0.334         0.335         0.357 
 AF5            0.309         0.300         0.327         0.344         0.387 
 SA1            0.234         0.218         0.167         0.181         0.186 
 SA2            0.167         0.209         0.196         0.178         0.182 
 SA3            0.152         0.201         0.196         0.153         0.139 
 RE1            0.240         0.248         0.222         0.249         0.278 
 RE2            0.249         0.251         0.205         0.223         0.241 
 RE3            0.278         0.324         0.314         0.263         0.318 
 RE4            0.264         0.228         0.270         0.224         0.251 
 RE5            0.309         0.279         0.241         0.288         0.335 
 RE6            0.294         0.267         0.285         0.271         0.308 
 
           Correlations 
              T_UI1         T_UI2         T_UI3         P_UI5         P_UI6 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 T_UI1          1.000 
 T_UI2          0.534         1.000 
 T_UI3          0.459         0.548         1.000 
 P_UI5          0.335         0.322         0.382         1.000 
 P_UI6          0.343         0.306         0.388         0.596         1.000 
 A_UI12         0.356         0.359         0.420         0.412         0.396 
 A_UI13         0.347         0.306         0.404         0.359         0.385 
 A_UI14         0.266         0.349         0.313         0.286         0.364 
 AF1            0.331         0.330         0.358         0.272         0.300 
 AF2            0.281         0.316         0.352         0.257         0.295 
 AF3            0.315         0.343         0.343         0.327         0.355 
 AF4            0.317         0.343         0.387         0.346         0.364 
 AF5            0.304         0.377         0.436         0.327         0.341 
 SA1            0.211         0.198         0.173         0.172         0.228 
 SA2            0.167         0.223         0.166         0.132         0.169 
 SA3            0.209         0.166         0.135         0.146         0.201 
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 RE1            0.289         0.317         0.299         0.321         0.299 
 RE2            0.273         0.285         0.273         0.314         0.313 
 RE3            0.300         0.337         0.329         0.273         0.291 
 RE4            0.270         0.285         0.304         0.333         0.334 
 RE5            0.337         0.404         0.380         0.246         0.263 
 RE6            0.352         0.327         0.395         0.277         0.301 
 
           Correlations 
              A_UI12        A_UI13        A_UI14        AF1           AF2 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 A_UI12         1.000 
 A_UI13         0.582         1.000 
 A_UI14         0.359         0.478         1.000 
 AF1            0.329         0.372         0.397         1.000 
 AF2            0.329         0.343         0.347         0.739         1.000 
 AF3            0.362         0.370         0.368         0.658         0.693 
 AF4            0.395         0.366         0.348         0.639         0.661 
 AF5            0.379         0.391         0.412         0.681         0.665 
 SA1            0.193         0.228         0.262         0.412         0.404 
 SA2            0.147         0.167         0.228         0.298         0.322 
 SA3            0.198         0.146         0.210         0.328         0.312 
 RE1            0.342         0.300         0.289         0.515         0.470 
 RE2            0.316         0.375         0.328         0.528         0.415 
 RE3            0.333         0.341         0.349         0.442         0.453 
 RE4            0.332         0.316         0.284         0.455         0.430 
 RE5            0.318         0.313         0.363         0.504         0.466 
 RE6            0.298         0.344         0.367         0.533         0.472 
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           Correlations 
              AF3           AF4           AF5           SA1           SA2 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 AF3            1.000 
 AF4            0.689         1.000 
 AF5            0.681         0.713         1.000 
 SA1            0.434         0.394         0.405         1.000 
 SA2            0.338         0.320         0.303         0.622         1.000 
 SA3            0.336         0.309         0.335         0.609         0.618 
 RE1            0.411         0.469         0.443         0.343         0.250 
 RE2            0.440         0.446         0.473         0.350         0.282 
 RE3            0.485         0.445         0.512         0.363         0.312 
 RE4            0.488         0.479         0.462         0.384         0.278 
 RE5            0.470         0.462         0.501         0.360         0.318 
 RE6            0.525         0.514         0.522         0.382         0.283 
 
           Correlations 
              SA3           RE1           RE2           RE3           RE4 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 SA3            1.000 
 RE1            0.313         1.000 
 RE2            0.344         0.732         1.000 
 RE3            0.332         0.581         0.617         1.000 
 RE4            0.348         0.580         0.590         0.612         1.000 
 RE5            0.334         0.568         0.545         0.539         0.618 
 RE6            0.312         0.557         0.584         0.593         0.655 
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           Correlations 
              RE5           RE6 
              ________      ________ 
 RE5            1.000 
 RE6            0.713         1.000 
 
UNIVARIATE HIGHER-ORDER MOMENT DESCRIPTIVE STATISTICS 
     UNIVARIATE HIGHER-ORDER MOMENT DESCRIPTIVE STATISTICS 
 
         Variable/         Mean/     Skewness/   Minimum/ % with                Percentiles 
        Sample Size      Variance    Kurtosis    Maximum  Min/Max      20%/60%    
40%/80%    Median 
 
     E_AI1                 4.295      -0.439       2.000    0.30%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.417      -0.389       5.000   39.70%       4.000      5.000 
     E_AI2                 4.386      -0.792       2.000    0.76%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.452       0.117       5.000   48.64%       5.000      5.000 
     E_AI3                 4.320      -0.423       2.000    0.15%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.402      -0.507       5.000   41.06%       5.000      5.000 
     E_AI4                 4.336      -0.517       2.000    0.30%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.414      -0.347       5.000   42.88%       5.000      5.000 
     S_AI8                 4.312      -0.485       2.000    0.15%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.445      -0.622       5.000   42.58%       5.000      5.000 
     S_AI9                 4.353      -0.490       3.000   10.00%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.431      -0.679       6.000    0.15%       5.000      5.000 
     S_AI10                4.215      -0.413       2.000    0.61%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.463      -0.372       5.000   35.61%       4.000      5.000 
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     F_AI13                4.211      -0.581       2.000    1.67%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.551      -0.151       6.000    0.15%       4.000      5.000 
     F_AI14                4.111      -0.472       2.000    1.97%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.544      -0.173       5.000   31.36%       4.000      5.000 
     F_AI15                4.230      -0.590       2.000    1.36%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.489       0.062       5.000   37.27%       4.000      5.000 
     T_UI1                 4.383      -0.646       2.000    0.45%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.406      -0.062       5.000   46.36%       5.000      5.000 
     T_UI2                 4.279      -0.527       2.000    0.61%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.462      -0.301       5.000   40.30%       5.000      5.000 
     T_UI3                 4.332      -0.645       2.000    0.76%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.440       0.038       5.000   43.33%       5.000      5.000 
     P_UI5                 4.424      -0.729       3.000    9.85%       4.000      4.000      5.000 
             660.000       0.441      -0.560       5.000   52.27%       5.000      5.000 
     P_UI6                 4.461      -0.679       3.000    6.36%       4.000      4.000      5.000 
             660.000       0.376      -0.503       5.000   52.42%       5.000      5.000 
     A_UI12                4.379      -0.662       2.000    0.45%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.420      -0.116       5.000   46.67%       5.000      5.000 
     A_UI13                4.385      -0.647       2.000    0.30%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.422      -0.288       5.000   47.42%       5.000      5.000 
     A_UI14                4.123      -0.473       2.000    1.82%       4.000      4.000      
4.000 
             660.000       0.535      -0.168       5.000   31.82%       4.000      5.000 
     AF1                   4.356      -0.493       2.000    0.15%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.399      -0.478       5.000   43.94%       5.000      5.000 
     AF2                   4.280      -0.392       2.000    0.15%       4.000      4.000      4.000 
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             660.000       0.426      -0.586       5.000   39.09%       4.000      5.000 
     AF3                   4.323      -0.552       2.000    0.30%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.455      -0.492       5.000   43.79%       5.000      5.000 
     AF4                   4.327      -0.594       2.000    0.45%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.457      -0.345       5.000   44.09%       5.000      5.000 
     AF5                   4.358      -0.653       2.000    0.45%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.448      -0.256       5.000   46.21%       5.000      5.000 
     SA1                   4.348      -0.435       3.000    8.48%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.397      -0.676       5.000   43.33%       5.000      5.000 
     SA2                   4.226      -0.562       2.000    1.21%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.523      -0.263       5.000   38.79%       4.000      5.000 
     SA3                   4.305      -0.556       2.000    0.45%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.466      -0.420       5.000   42.73%       5.000      5.000 
     RE1                   4.382      -0.616       2.000    0.15%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.427      -0.483       5.000   47.58%       5.000      5.000 
     RE2                   4.383      -0.664       2.000    0.45%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.415      -0.090       5.000   46.82%       5.000      5.000 
     RE3                   4.417      -0.645       2.000    0.15%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.398      -0.377       5.000   49.24%       5.000      5.000 
     RE4                   4.383      -0.719       2.000    0.45%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.449      -0.195       5.000   48.48%       5.000      5.000 
     RE5                   4.327      -0.683       2.000    0.76%       4.000      4.000      4.000 
             660.000       0.490      -0.216       5.000   45.45%       5.000      5.000 
     RE6                   4.406      -0.796       2.000    0.45%       4.000      4.000      5.000 
             660.000       0.459      -0.159       5.000   51.06%       5.000      5.000 
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THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
MODEL FIT INFORMATION 
Number of Free Parameters                      115 
Loglikelihood 
          H0 Value                      -16279.102 
          H1 Value                      -15844.757 
 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                   32788.204 
          Bayesian (BIC)                 33304.811 
          Sample-Size Adjusted BIC       32939.683 
            (n* = (n + 2) / 24) 
 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                            868.689 
          Degrees of Freedom                   445 
          P-Value                           0.0000 
 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                           0.038 
          90 Percent C.I.                    0.034  0.042 
          Probability RMSEA <= .05           1.000 
 
CFI/TLI 
          CFI                                0.960 
          TLI                                0.956 
 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                          11167.785 
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          Degrees of Freedom                   496 
          P-Value                           0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                              0.035 
 
MODEL RESULTS 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 ES_AI    BY 
    E_AI1              1.000      0.000    999.000    999.000 
    E_AI2              1.154      0.087     13.268      0.000 
    E_AI3              1.151      0.083     13.935      0.000 
    E_AI4              1.150      0.086     13.430      0.000 
 
 SQ_AI    BY 
    S_AI8              1.000      0.000    999.000    999.000 
    S_AI9              0.946      0.072     13.221      0.000 
    S_AI10             1.054      0.073     14.429      0.000 
 
 FS_AI    BY 
    F_AI13             1.000      0.000    999.000    999.000 
    F_AI14             1.028      0.072     14.292      0.000 
    F_AI15             1.094      0.073     14.995      0.000 
 
 TA_UI    BY 
    T_UI1              1.000      0.000    999.000    999.000 
    T_UI2              1.163      0.076     15.339      0.000 
    T_UI3              1.135      0.078     14.518      0.000 
 
 PS_UI    BY 
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    P_UI5              1.000      0.000    999.000    999.000 
    P_UI6              0.992      0.068     14.556      0.000 
 
 AC_UI    BY 
    A_UI12             1.000      0.000    999.000    999.000 
    A_UI13             1.053      0.063     16.685      0.000 
    A_UI14             0.981      0.075     13.154      0.000 
 
 AF_FE    BY 
    AF1                1.000      0.000    999.000    999.000 
    AF2                1.035      0.039     26.858      0.000 
    AF3                1.107      0.047     23.635      0.000 
    AF4                1.109      0.047     23.445      0.000 
    AF5                1.118      0.046     24.222      0.000 
 
 SA_TI    BY 
    SA1                1.000      0.000    999.000    999.000 
    SA2                1.095      0.058     18.725      0.000 
    SA3                1.030      0.056     18.441      0.000 
 
 RE_IN    BY 
    RE1                1.000      0.000    999.000    999.000 
    RE2                1.008      0.041     24.326      0.000 
    RE3                1.013      0.053     19.184      0.000 
    RE4                1.108      0.056     19.620      0.000 
    RE5                1.098      0.059     18.474      0.000 
    RE6                1.124      0.058     19.391      0.000 
 
 AB_IM    BY 
    ES_AI              1.000      0.000    999.000    999.000 
    SQ_AI              1.180      0.109     10.828      0.000 
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    FS_AI              1.221      0.115     10.639      0.000 
 
 UQ_IM    BY 
    TA_UI              1.000      0.000    999.000    999.000 
    PS_UI              1.058      0.097     10.945      0.000 
    AC_UI              1.197      0.101     11.893      0.000 
 
 RE_IN    ON 
    AB_IM              0.406      0.080      5.080      0.000 
    AF_FE              0.458      0.053      8.600      0.000 
    SA_TI              0.155      0.039      3.984      0.000 
 
 SA_TI    ON 
    AB_IM              0.278      0.160      1.744      0.081 
    UQ_IM             -0.154      0.163     -0.941      0.347 
    AF_FE              0.512      0.072      7.116      0.000 
 
 UQ_IM    WITH 
    AB_IM              0.090      0.010      8.717      0.000 
 
 AF_FE    WITH 
    AB_IM              0.108      0.012      9.331      0.000 
    UQ_IM              0.125      0.013      9.957      0.000 
 
 RE2      WITH 
    RE1                0.076      0.010      7.809      0.000 
 
 F_AI15   WITH 
    F_AI13            -0.109      0.017     -6.469      0.000 
 
 AF2      WITH 
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    AF1                0.041      0.008      5.419      0.000 
 
 RE6      WITH 
    RE5                0.054      0.010      5.397      0.000 
 
 Intercepts 
    E_AI1              4.295      0.025    170.837      0.000 
    E_AI2              4.386      0.026    167.569      0.000 
    E_AI3              4.320      0.025    174.956      0.000 
    E_AI4              4.336      0.025    173.112      0.000 
    S_AI8              4.312      0.026    166.066      0.000 
    S_AI9              4.353      0.026    170.258      0.000 
    S_AI10             4.215      0.026    159.180      0.000 
    F_AI13             4.211      0.029    145.714      0.000 
    F_AI14             4.111      0.029    143.202      0.000 
    F_AI15             4.230      0.027    155.352      0.000 
    T_UI1              4.383      0.025    176.713      0.000 
    T_UI2              4.279      0.026    161.781      0.000 
    T_UI3              4.332      0.026    167.790      0.000 
    P_UI5              4.424      0.026    171.111      0.000 
    P_UI6              4.461      0.024    186.953      0.000 
    A_UI12             4.379      0.025    173.548      0.000 
    A_UI13             4.385      0.025    173.493      0.000 
    A_UI14             4.123      0.028    144.812      0.000 
    AF1                4.356      0.025    177.170      0.000 
    AF2                4.280      0.025    168.482      0.000 
    AF3                4.323      0.026    164.647      0.000 
    AF4                4.327      0.026    164.533      0.000 
    AF5                4.358      0.026    167.274      0.000 
    SA1                4.348      0.025    177.361      0.000 
    SA2                4.226      0.028    150.076      0.000 
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    SA3                4.305      0.027    161.937      0.000 
    RE1                4.382      0.025    172.283      0.000 
    RE2                4.383      0.025    174.767      0.000 
    RE3                4.417      0.025    179.946      0.000 
    RE4                4.383      0.026    168.148      0.000 
    RE5                4.327      0.027    158.836      0.000 
    RE6                4.406      0.026    167.012      0.000 
 
 Variances 
    AB_IM              0.105      0.015      6.839      0.000 
    UQ_IM              0.120      0.017      7.251      0.000 
    AF_FE              0.254      0.021     12.001      0.000 
 
 Residual Variances 
    E_AI1              0.261      0.017     15.710      0.000 
    E_AI2              0.244      0.017     14.664      0.000 
    E_AI3              0.196      0.014     13.738      0.000 
    E_AI4              0.208      0.015     14.089      0.000 
    S_AI8              0.238      0.017     13.791      0.000 
    S_AI9              0.246      0.017     14.405      0.000 
    S_AI10             0.232      0.018     13.049      0.000 
    F_AI13             0.259      0.024     10.871      0.000 
    F_AI14             0.235      0.019     12.424      0.000 
    F_AI15             0.139      0.020      6.907      0.000 
    T_UI1              0.220      0.015     14.310      0.000 
    T_UI2              0.210      0.017     12.649      0.000 
    T_UI3              0.201      0.016     12.732      0.000 
    P_UI5              0.197      0.018     11.062      0.000 
    P_UI6              0.135      0.016      8.580      0.000 
    A_UI12             0.205      0.015     13.525      0.000 
    A_UI13             0.183      0.015     12.018      0.000 
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    A_UI14             0.328      0.021     15.304      0.000 
    AF1                0.145      0.010     14.933      0.000 
    AF2                0.153      0.010     14.901      0.000 
    AF3                0.143      0.010     14.506      0.000 
    AF4                0.144      0.010     14.518      0.000 
    AF5                0.130      0.009     14.039      0.000 
    SA1                0.136      0.013     10.830      0.000 
    SA2                0.211      0.017     12.654      0.000 
    SA3                0.190      0.015     12.638      0.000 
    RE1                0.197      0.013     15.454      0.000 
    RE2                0.181      0.012     15.183      0.000 
    RE3                0.162      0.011     14.924      0.000 
    RE4                0.166      0.011     14.489      0.000 
    RE5                0.213      0.014     14.927      0.000 
    RE6                0.169      0.012     14.103      0.000 
    ES_AI              0.051      0.009      5.647      0.000 
    SQ_AI              0.061      0.012      5.140      0.000 
    FS_AI              0.136      0.020      6.845      0.000 
    TA_UI              0.066      0.011      6.164      0.000 
    PS_UI              0.110      0.015      7.261      0.000 
    AC_UI              0.043      0.011      3.925      0.000 
    SA_TI              0.180      0.017     10.848      0.000 
    RE_IN              0.084      0.009      9.059      0.000 
 
STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 ES_AI    BY 
    E_AI1              0.612      0.029     20.843      0.000 
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    E_AI2              0.678      0.026     25.617      0.000 
    E_AI3              0.717      0.025     28.781      0.000 
    E_AI4              0.706      0.025     28.060      0.000 
 
 SQ_AI    BY 
    S_AI8              0.683      0.028     24.561      0.000 
    S_AI9              0.656      0.029     22.741      0.000 
    S_AI10             0.706      0.027     25.919      0.000 
 
 FS_AI    BY 
    F_AI13             0.728      0.030     24.299      0.000 
    F_AI14             0.754      0.024     31.681      0.000 
    F_AI15             0.846      0.025     33.684      0.000 
 
 TA_UI    BY 
    T_UI1              0.676      0.027     24.778      0.000 
    T_UI2              0.738      0.025     29.569      0.000 
    T_UI3              0.738      0.025     29.737      0.000 
 
 PS_UI    BY 
    P_UI5              0.744      0.028     26.942      0.000 
    P_UI6              0.800      0.027     29.620      0.000 
 
 AC_UI    BY 
    A_UI12             0.716      0.025     28.250      0.000 
    A_UI13             0.752      0.025     30.480      0.000 
    A_UI14             0.622      0.029     21.100      0.000 
 
 AF_FE    BY 
    AF1                0.799      0.017     48.262      0.000 
    AF2                0.800      0.016     48.616      0.000 
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    AF3                0.828      0.015     56.840      0.000 
    AF4                0.828      0.015     56.839      0.000 
    AF5                0.843      0.014     61.611      0.000 
 
 SA_TI    BY 
    SA1                0.811      0.021     39.366      0.000 
    SA2                0.773      0.022     35.846      0.000 
    SA3                0.770      0.022     35.272      0.000 
 
 RE_IN    BY 
    RE1                0.734      0.021     35.139      0.000 
    RE2                0.751      0.020     37.549      0.000 
    RE3                0.770      0.019     41.026      0.000 
    RE4                0.794      0.017     45.724      0.000 
    RE5                0.752      0.020     37.331      0.000 
    RE6                0.795      0.018     45.071      0.000 
 
 AB_IM    BY 
    ES_AI              0.819      0.027     30.765      0.000 
    SQ_AI              0.839      0.029     29.307      0.000 
    FS_AI              0.731      0.029     25.038      0.000 
 
 UQ_IM    BY 
    TA_UI              0.804      0.028     28.836      0.000 
    PS_UI              0.741      0.031     23.625      0.000 
    AC_UI              0.894      0.026     34.226      0.000 
 
 RE_IN    ON 
    AB_IM              0.274      0.049      5.531      0.000 
    AF_FE              0.482      0.050      9.691      0.000 
    SA_TI              0.165      0.040      4.068      0.000 
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 SA_TI    ON 
    AB_IM              0.177      0.101      1.754      0.079 
    UQ_IM             -0.104      0.110     -0.944      0.345 
    AF_FE              0.506      0.064      7.880      0.000 
 
 UQ_IM    WITH 
    AB_IM              0.802      0.030     27.152      0.000 
 
 AF_FE    WITH 
    AB_IM              0.663      0.031     21.399      0.000 
    UQ_IM              0.717      0.028     25.496      0.000 
 
 RE2      WITH 
    RE1                0.403      0.037     10.840      0.000 
 
 F_AI15   WITH 
    F_AI13            -0.576      0.125     -4.599      0.000 
 
 AF2      WITH 
    AF1                0.278      0.043      6.530      0.000 
 
 RE6      WITH 
    RE5                0.288      0.043      6.623      0.000 
 
 Intercepts 
    E_AI1              6.650      0.187     35.537      0.000 
    E_AI2              6.523      0.184     35.507      0.000 
    E_AI3              6.810      0.191     35.573      0.000 
    E_AI4              6.738      0.190     35.557      0.000 
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    S_AI8              6.464      0.182     35.492      0.000 
    S_AI9              6.627      0.187     35.532      0.000 
    S_AI10             6.196      0.175     35.421      0.000 
    F_AI13             5.672      0.161     35.253      0.000 
    F_AI14             5.574      0.158     35.216      0.000 
    F_AI15             6.047      0.171     35.377      0.000 
    T_UI1              6.879      0.193     35.587      0.000 
    T_UI2              6.297      0.178     35.449      0.000 
    T_UI3              6.531      0.184     35.509      0.000 
    P_UI5              6.660      0.187     35.539      0.000 
    P_UI6              7.277      0.204     35.665      0.000 
    A_UI12             6.755      0.190     35.561      0.000 
    A_UI13             6.753      0.190     35.560      0.000 
    A_UI14             5.637      0.160     35.240      0.000 
    AF1                6.896      0.194     35.591      0.000 
    AF2                6.558      0.185     35.515      0.000 
    AF3                6.409      0.181     35.478      0.000 
    AF4                6.404      0.181     35.477      0.000 
    AF5                6.511      0.183     35.504      0.000 
    SA1                6.904      0.194     35.593      0.000 
    SA2                5.842      0.165     35.312      0.000 
    SA3                6.303      0.178     35.451      0.000 
    RE1                6.706      0.189     35.550      0.000 
    RE2                6.803      0.191     35.571      0.000 
    RE3                7.004      0.197     35.613      0.000 
    RE4                6.545      0.184     35.512      0.000 
    RE5                6.183      0.175     35.417      0.000 
    RE6                6.501      0.183     35.501      0.000 
 
 Variances 
    AB_IM              1.000      0.000    999.000    999.000 
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    UQ_IM              1.000      0.000    999.000    999.000 
    AF_FE              1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    E_AI1              0.626      0.036     17.437      0.000 
    E_AI2              0.541      0.036     15.068      0.000 
    E_AI3              0.486      0.036     13.633      0.000 
    E_AI4              0.501      0.036     14.100      0.000 
    S_AI8              0.534      0.038     14.069      0.000 
    S_AI9              0.570      0.038     15.087      0.000 
    S_AI10             0.502      0.038     13.062      0.000 
    F_AI13             0.470      0.044     10.754      0.000 
    F_AI14             0.432      0.036     12.046      0.000 
    F_AI15             0.285      0.042      6.702      0.000 
    T_UI1              0.543      0.037     14.706      0.000 
    T_UI2              0.456      0.037     12.387      0.000 
    T_UI3              0.456      0.037     12.465      0.000 
    P_UI5              0.446      0.041     10.847      0.000 
    P_UI6              0.360      0.043      8.323      0.000 
    A_UI12             0.487      0.036     13.432      0.000 
    A_UI13             0.434      0.037     11.686      0.000 
    A_UI14             0.613      0.037     16.700      0.000 
    AF1                0.362      0.026     13.712      0.000 
    AF2                0.360      0.026     13.668      0.000 
    AF3                0.315      0.024     13.045      0.000 
    AF4                0.315      0.024     13.056      0.000 
    AF5                0.289      0.023     12.549      0.000 
    SA1                0.343      0.033     10.272      0.000 
    SA2                0.403      0.033     12.097      0.000 
    SA3                0.407      0.034     12.105      0.000 
    RE1                0.461      0.031     15.037      0.000 
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    RE2                0.437      0.030     14.553      0.000 
    RE3                0.407      0.029     14.065      0.000 
    RE4                0.370      0.028     13.420      0.000 
    RE5                0.434      0.030     14.301      0.000 
    RE6                0.368      0.028     13.096      0.000 
    ES_AI              0.329      0.044      7.533      0.000 
    SQ_AI              0.296      0.048      6.163      0.000 
    FS_AI              0.466      0.043     10.920      0.000 
    TA_UI              0.354      0.045      7.908      0.000 
    PS_UI              0.451      0.046      9.703      0.000 
    AC_UI              0.202      0.047      4.320      0.000 
    SA_TI              0.689      0.038     18.249      0.000 
    RE_IN              0.365      0.030     12.188      0.000 
 
STDY Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 ES_AI    BY 
    E_AI1              0.612      0.029     20.843      0.000 
    E_AI2              0.678      0.026     25.617      0.000 
    E_AI3              0.717      0.025     28.781      0.000 
    E_AI4              0.706      0.025     28.060      0.000 
 
 SQ_AI    BY 
    S_AI8              0.683      0.028     24.561      0.000 
    S_AI9              0.656      0.029     22.741      0.000 
    S_AI10             0.706      0.027     25.919      0.000 
 
 FS_AI    BY 
    F_AI13             0.728      0.030     24.299      0.000 
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    F_AI14             0.754      0.024     31.681      0.000 
    F_AI15             0.846      0.025     33.684      0.000 
 
 TA_UI    BY 
    T_UI1              0.676      0.027     24.778      0.000 
    T_UI2              0.738      0.025     29.569      0.000 
    T_UI3              0.738      0.025     29.737      0.000 
 
 PS_UI    BY 
    P_UI5              0.744      0.028     26.942      0.000 
    P_UI6              0.800      0.027     29.620      0.000 
 
 AC_UI    BY 
    A_UI12             0.716      0.025     28.250      0.000 
    A_UI13             0.752      0.025     30.480      0.000 
    A_UI14             0.622      0.029     21.100      0.000 
 
 AF_FE    BY 
    AF1                0.799      0.017     48.262      0.000 
    AF2                0.800      0.016     48.616      0.000 
    AF3                0.828      0.015     56.840      0.000 
    AF4                0.828      0.015     56.839      0.000 
    AF5                0.843      0.014     61.611      0.000 
 
 SA_TI    BY 
    SA1                0.811      0.021     39.366      0.000 
    SA2                0.773      0.022     35.846      0.000 
    SA3                0.770      0.022     35.272      0.000 
 
 RE_IN    BY 
    RE1                0.734      0.021     35.139      0.000 
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    RE2                0.751      0.020     37.549      0.000 
    RE3                0.770      0.019     41.026      0.000 
    RE4                0.794      0.017     45.724      0.000 
    RE5                0.752      0.020     37.331      0.000 
    RE6                0.795      0.018     45.071      0.000 
 
 AB_IM    BY 
    ES_AI              0.819      0.027     30.765      0.000 
    SQ_AI              0.839      0.029     29.307      0.000 
    FS_AI              0.731      0.029     25.038      0.000 
 
 UQ_IM    BY 
    TA_UI              0.804      0.028     28.836      0.000 
    PS_UI              0.741      0.031     23.625      0.000 
    AC_UI              0.894      0.026     34.226      0.000 
 
 RE_IN    ON 
    AB_IM              0.274      0.049      5.531      0.000 
    AF_FE              0.482      0.050      9.691      0.000 
    SA_TI              0.165      0.040      4.068      0.000 
 
 SA_TI    ON 
    AB_IM              0.177      0.101      1.754      0.079 
    UQ_IM             -0.104      0.110     -0.944      0.345 
    AF_FE              0.506      0.064      7.880      0.000 
 
 UQ_IM    WITH 
    AB_IM              0.802      0.030     27.152      0.000 
 
 AF_FE    WITH 
    AB_IM              0.663      0.031     21.399      0.000 
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    UQ_IM              0.717      0.028     25.496      0.000 
 
 RE2      WITH 
    RE1                0.403      0.037     10.840      0.000 
 
 F_AI15   WITH 
    F_AI13            -0.576      0.125     -4.599      0.000 
 
 AF2      WITH 
    AF1                0.278      0.043      6.530      0.000 
 
 RE6      WITH 
    RE5                0.288      0.043      6.623      0.000 
 
 Intercepts 
    E_AI1              6.650      0.187     35.537      0.000 
    E_AI2              6.523      0.184     35.507      0.000 
    E_AI3              6.810      0.191     35.573      0.000 
    E_AI4              6.738      0.190     35.557      0.000 
    S_AI8              6.464      0.182     35.492      0.000 
    S_AI9              6.627      0.187     35.532      0.000 
    S_AI10             6.196      0.175     35.421      0.000 
    F_AI13             5.672      0.161     35.253      0.000 
    F_AI14             5.574      0.158     35.216      0.000 
    F_AI15             6.047      0.171     35.377      0.000 
    T_UI1              6.879      0.193     35.587      0.000 
    T_UI2              6.297      0.178     35.449      0.000 
    T_UI3              6.531      0.184     35.509      0.000 
    P_UI5              6.660      0.187     35.539      0.000 
    P_UI6              7.277      0.204     35.665      0.000 
    A_UI12             6.755      0.190     35.561      0.000 
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    A_UI13             6.753      0.190     35.560      0.000 
    A_UI14             5.637      0.160     35.240      0.000 
    AF1                6.896      0.194     35.591      0.000 
    AF2                6.558      0.185     35.515      0.000 
    AF3                6.409      0.181     35.478      0.000 
    AF4                6.404      0.181     35.477      0.000 
    AF5                6.511      0.183     35.504      0.000 
    SA1                6.904      0.194     35.593      0.000 
    SA2                5.842      0.165     35.312      0.000 
    SA3                6.303      0.178     35.451      0.000 
    RE1                6.706      0.189     35.550      0.000 
    RE2                6.803      0.191     35.571      0.000 
    RE3                7.004      0.197     35.613      0.000 
    RE4                6.545      0.184     35.512      0.000 
    RE5                6.183      0.175     35.417      0.000 
    RE6                6.501      0.183     35.501      0.000 
 
 Variances 
    AB_IM              1.000      0.000    999.000    999.000 
    UQ_IM              1.000      0.000    999.000    999.000 
    AF_FE              1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    E_AI1              0.626      0.036     17.437      0.000 
    E_AI2              0.541      0.036     15.068      0.000 
    E_AI3              0.486      0.036     13.633      0.000 
    E_AI4              0.501      0.036     14.100      0.000 
    S_AI8              0.534      0.038     14.069      0.000 
    S_AI9              0.570      0.038     15.087      0.000 
    S_AI10             0.502      0.038     13.062      0.000 
    F_AI13             0.470      0.044     10.754      0.000 
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    F_AI14             0.432      0.036     12.046      0.000 
    F_AI15             0.285      0.042      6.702      0.000 
    T_UI1              0.543      0.037     14.706      0.000 
    T_UI2              0.456      0.037     12.387      0.000 
    T_UI3              0.456      0.037     12.465      0.000 
    P_UI5              0.446      0.041     10.847      0.000 
    P_UI6              0.360      0.043      8.323      0.000 
    A_UI12             0.487      0.036     13.432      0.000 
    A_UI13             0.434      0.037     11.686      0.000 
    A_UI14             0.613      0.037     16.700      0.000 
    AF1                0.362      0.026     13.712      0.000 
    AF2                0.360      0.026     13.668      0.000 
    AF3                0.315      0.024     13.045      0.000 
    AF4                0.315      0.024     13.056      0.000 
    AF5                0.289      0.023     12.549      0.000 
    SA1                0.343      0.033     10.272      0.000 
    SA2                0.403      0.033     12.097      0.000 
    SA3                0.407      0.034     12.105      0.000 
    RE1                0.461      0.031     15.037      0.000 
    RE2                0.437      0.030     14.553      0.000 
    RE3                0.407      0.029     14.065      0.000 
    RE4                0.370      0.028     13.420      0.000 
    RE5                0.434      0.030     14.301      0.000 
    RE6                0.368      0.028     13.096      0.000 
    ES_AI              0.329      0.044      7.533      0.000 
    SQ_AI              0.296      0.048      6.163      0.000 
    FS_AI              0.466      0.043     10.920      0.000 
    TA_UI              0.354      0.045      7.908      0.000 
    PS_UI              0.451      0.046      9.703      0.000 
    AC_UI              0.202      0.047      4.320      0.000 
    SA_TI              0.689      0.038     18.249      0.000 
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    RE_IN              0.365      0.030     12.188      0.000 
 
STD Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 ES_AI    BY 
    E_AI1              0.395      0.025     15.796      0.000 
    E_AI2              0.456      0.025     17.959      0.000 
    E_AI3              0.455      0.024     19.238      0.000 
    E_AI4              0.454      0.024     18.942      0.000 
 
 SQ_AI    BY 
    S_AI8              0.455      0.026     17.611      0.000 
    S_AI9              0.431      0.026     16.771      0.000 
    S_AI10             0.480      0.026     18.237      0.000 
 
 FS_AI    BY 
    F_AI13             0.541      0.030     17.782      0.000 
    F_AI14             0.556      0.027     20.377      0.000 
    F_AI15             0.592      0.027     21.978      0.000 
 
 TA_UI    BY 
    T_UI1              0.431      0.024     17.653      0.000 
    T_UI2              0.501      0.026     19.642      0.000 
    T_UI3              0.489      0.025     19.690      0.000 
 
 PS_UI    BY 
    P_UI5              0.494      0.026     18.861      0.000 
    P_UI6              0.490      0.024     20.234      0.000 
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 AC_UI    BY 
    A_UI12             0.464      0.024     19.072      0.000 
    A_UI13             0.488      0.024     20.034      0.000 
    A_UI14             0.455      0.029     15.947      0.000 
 
 AF_FE    BY 
    AF1                0.504      0.021     24.001      0.000 
    AF2                0.522      0.022     24.070      0.000 
    AF3                0.558      0.022     25.451      0.000 
    AF4                0.559      0.022     25.449      0.000 
    AF5                0.564      0.022     26.175      0.000 
 
 SA_TI    BY 
    SA1                0.511      0.022     22.807      0.000 
    SA2                0.559      0.026     21.585      0.000 
    SA3                0.526      0.025     21.427      0.000 
 
 RE_IN    BY 
    RE1                0.480      0.023     21.006      0.000 
    RE2                0.484      0.022     21.675      0.000 
    RE3                0.486      0.022     22.542      0.000 
    RE4                0.532      0.023     23.594      0.000 
    RE5                0.527      0.024     21.655      0.000 
    RE6                0.539      0.023     23.526      0.000 
 
 AB_IM    BY 
    ES_AI              0.819      0.027     30.765      0.000 
    SQ_AI              0.839      0.029     29.307      0.000 
    FS_AI              0.731      0.029     25.038      0.000 
 
 UQ_IM    BY 
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    TA_UI              0.804      0.028     28.836      0.000 
    PS_UI              0.741      0.031     23.625      0.000 
    AC_UI              0.894      0.026     34.226      0.000 
 
 RE_IN    ON 
    AB_IM              0.274      0.049      5.531      0.000 
    AF_FE              0.482      0.050      9.691      0.000 
    SA_TI              0.165      0.040      4.068      0.000 
 
 SA_TI    ON 
    AB_IM              0.177      0.101      1.754      0.079 
    UQ_IM             -0.104      0.110     -0.944      0.345 
    AF_FE              0.506      0.064      7.880      0.000 
 
 UQ_IM    WITH 
    AB_IM              0.802      0.030     27.152      0.000 
 
 AF_FE    WITH 
    AB_IM              0.663      0.031     21.399      0.000 
    UQ_IM              0.717      0.028     25.496      0.000 
 
 RE2      WITH 
    RE1                0.076      0.010      7.809      0.000 
 
 F_AI15   WITH 
    F_AI13            -0.109      0.017     -6.469      0.000 
 
 AF2      WITH 
    AF1                0.041      0.008      5.419      0.000 
 
 RE6      WITH 
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    RE5                0.054      0.010      5.397      0.000 
 
 Intercepts 
    E_AI1              4.295      0.025    170.837      0.000 
    E_AI2              4.386      0.026    167.569      0.000 
    E_AI3              4.320      0.025    174.956      0.000 
    E_AI4              4.336      0.025    173.112      0.000 
    S_AI8              4.312      0.026    166.066      0.000 
    S_AI9              4.353      0.026    170.258      0.000 
    S_AI10             4.215      0.026    159.180      0.000 
    F_AI13             4.211      0.029    145.714      0.000 
    F_AI14             4.111      0.029    143.202      0.000 
    F_AI15             4.230      0.027    155.352      0.000 
    T_UI1              4.383      0.025    176.713      0.000 
    T_UI2              4.279      0.026    161.781      0.000 
    T_UI3              4.332      0.026    167.790      0.000 
    P_UI5              4.424      0.026    171.111      0.000 
    P_UI6              4.461      0.024    186.953      0.000 
    A_UI12             4.379      0.025    173.548      0.000 
    A_UI13             4.385      0.025    173.493      0.000 
    A_UI14             4.123      0.028    144.812      0.000 
    AF1                4.356      0.025    177.170      0.000 
    AF2                4.280      0.025    168.482      0.000 
    AF3                4.323      0.026    164.647      0.000 
    AF4                4.327      0.026    164.533      0.000 
    AF5                4.358      0.026    167.274      0.000 
    SA1                4.348      0.025    177.361      0.000 
    SA2                4.226      0.028    150.076      0.000 
    SA3                4.305      0.027    161.937      0.000 
    RE1                4.382      0.025    172.283      0.000 
    RE2                4.383      0.025    174.767      0.000 
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    RE3                4.417      0.025    179.946      0.000 
    RE4                4.383      0.026    168.148      0.000 
    RE5                4.327      0.027    158.836      0.000 
    RE6                4.406      0.026    167.012      0.000 
 
 Variances 
    AB_IM              1.000      0.000    999.000    999.000 
    UQ_IM              1.000      0.000    999.000    999.000 
    AF_FE              1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    E_AI1              0.261      0.017     15.710      0.000 
    E_AI2              0.244      0.017     14.664      0.000 
    E_AI3              0.196      0.014     13.738      0.000 
    E_AI4              0.208      0.015     14.089      0.000 
    S_AI8              0.238      0.017     13.791      0.000 
    S_AI9              0.246      0.017     14.405      0.000 
    S_AI10             0.232      0.018     13.049      0.000 
    F_AI13             0.259      0.024     10.871      0.000 
    F_AI14             0.235      0.019     12.424      0.000 
    F_AI15             0.139      0.020      6.907      0.000 
    T_UI1              0.220      0.015     14.310      0.000 
    T_UI2              0.210      0.017     12.649      0.000 
    T_UI3              0.201      0.016     12.732      0.000 
    P_UI5              0.197      0.018     11.062      0.000 
    P_UI6              0.135      0.016      8.580      0.000 
    A_UI12             0.205      0.015     13.525      0.000 
    A_UI13             0.183      0.015     12.018      0.000 
    A_UI14             0.328      0.021     15.304      0.000 
    AF1                0.145      0.010     14.933      0.000 
    AF2                0.153      0.010     14.901      0.000 
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    AF3                0.143      0.010     14.506      0.000 
    AF4                0.144      0.010     14.518      0.000 
    AF5                0.130      0.009     14.039      0.000 
    SA1                0.136      0.013     10.830      0.000 
    SA2                0.211      0.017     12.654      0.000 
    SA3                0.190      0.015     12.638      0.000 
    RE1                0.197      0.013     15.454      0.000 
    RE2                0.181      0.012     15.183      0.000 
    RE3                0.162      0.011     14.924      0.000 
    RE4                0.166      0.011     14.489      0.000 
    RE5                0.213      0.014     14.927      0.000 
    RE6                0.169      0.012     14.103      0.000 
    ES_AI              0.329      0.044      7.533      0.000 
    SQ_AI              0.296      0.048      6.163      0.000 
    FS_AI              0.466      0.043     10.920      0.000 
    TA_UI              0.354      0.045      7.908      0.000 
    PS_UI              0.451      0.046      9.703      0.000 
    AC_UI              0.202      0.047      4.320      0.000 
    SA_TI              0.689      0.038     18.249      0.000 
    RE_IN              0.365      0.030     12.188      0.000 
 
R-SQUARE 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    E_AI1              0.374      0.036     10.422      0.000 
    E_AI2              0.459      0.036     12.808      0.000 
    E_AI3              0.514      0.036     14.391      0.000 
    E_AI4              0.499      0.036     14.030      0.000 
    S_AI8              0.466      0.038     12.280      0.000 
    S_AI9              0.430      0.038     11.371      0.000 
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    S_AI10             0.498      0.038     12.959      0.000 
    F_AI13             0.530      0.044     12.149      0.000 
    F_AI14             0.568      0.036     15.840      0.000 
    F_AI15             0.715      0.042     16.842      0.000 
    T_UI1              0.457      0.037     12.389      0.000 
    T_UI2              0.544      0.037     14.785      0.000 
    T_UI3              0.544      0.037     14.869      0.000 
    P_UI5              0.554      0.041     13.471      0.000 
    P_UI6              0.640      0.043     14.810      0.000 
    A_UI12             0.513      0.036     14.125      0.000 
    A_UI13             0.566      0.037     15.240      0.000 
    A_UI14             0.387      0.037     10.550      0.000 
    AF1                0.638      0.026     24.131      0.000 
    AF2                0.640      0.026     24.308      0.000 
    AF3                0.685      0.024     28.420      0.000 
    AF4                0.685      0.024     28.420      0.000 
    AF5                0.711      0.023     30.805      0.000 
    SA1                0.657      0.033     19.683      0.000 
    SA2                0.597      0.033     17.923      0.000 
    SA3                0.593      0.034     17.636      0.000 
    RE1                0.539      0.031     17.569      0.000 
    RE2                0.563      0.030     18.774      0.000 
    RE3                0.593      0.029     20.513      0.000 
    RE4                0.630      0.028     22.862      0.000 
    RE5                0.566      0.030     18.665      0.000 
    RE6                0.632      0.028     22.535      0.000 
 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    ES_AI              0.671      0.044     15.382      0.000 
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    SQ_AI              0.704      0.048     14.654      0.000 
    FS_AI              0.534      0.043     12.519      0.000 
    TA_UI              0.646      0.045     14.418      0.000 
    PS_UI              0.549      0.046     11.813      0.000 
    AC_UI              0.798      0.047     17.113      0.000 
    SA_TI              0.311      0.038      8.252      0.000 
    RE_IN              0.635      0.030     21.163      0.000 
 
QUALITY OF NUMERICAL RESULTS 
     Condition Number for the Information Matrix              0.133E-03 
       (ratio of smallest to largest eigenvalue) 
TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
Effects from AB_IM to RE_IN 
  Total                0.449      0.085      5.292      0.000 
  Total indirect       0.043      0.025      1.694      0.090 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    AB_IM              0.043      0.025      1.694      0.090 
 
  Direct 
    RE_IN 
    AB_IM              0.406      0.080      5.080      0.000 
 
Effects from UQ_IM to RE_IN 
  Total               -0.024      0.025     -0.948      0.343 
  Total indirect      -0.024      0.025     -0.948      0.343 
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  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    UQ_IM             -0.024      0.025     -0.948      0.343 
 
Effects from AF_FE to RE_IN 
  Total                0.537      0.052     10.279      0.000 
  Total indirect       0.079      0.022      3.608      0.000 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    AF_FE              0.079      0.022      3.608      0.000 
 
  Direct 
    RE_IN 
    AF_FE              0.458      0.053      8.600      0.000 
 
STANDARDIZED TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
Effects from AB_IM to RE_IN 
  Total                0.303      0.052      5.803      0.000 
  Total indirect       0.029      0.017      1.707      0.088 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
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    SA_TI 
    AB_IM              0.029      0.017      1.707      0.088 
  Direct 
    RE_IN 
    AB_IM              0.274      0.049      5.531      0.000 
 
Effects from UQ_IM to RE_IN 
  Total               -0.017      0.018     -0.951      0.342 
  Total indirect      -0.017      0.018     -0.951      0.342 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    UQ_IM             -0.017      0.018     -0.951      0.342 
 
Effects from AF_FE to RE_IN 
  Total                0.565      0.046     12.368      0.000 
  Total indirect       0.083      0.023      3.686      0.000 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    AF_FE              0.083      0.023      3.686      0.000 
 
  Direct 
    RE_IN 
    AF_FE              0.482      0.050      9.691      0.000 
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STDY Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
Effects from AB_IM to RE_IN 
 
  Total                0.303      0.052      5.803      0.000 
  Total indirect       0.029      0.017      1.707      0.088 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    AB_IM              0.029      0.017      1.707      0.088 
 
  Direct 
    RE_IN 
    AB_IM              0.274      0.049      5.531      0.000 
 
 
Effects from UQ_IM to RE_IN 
  Total               -0.017      0.018     -0.951      0.342 
  Total indirect      -0.017      0.018     -0.951      0.342 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    UQ_IM             -0.017      0.018     -0.951      0.342 
 
Effects from AF_FE to RE_IN 
  Total                0.565      0.046     12.368      0.000 
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  Total indirect       0.083      0.023      3.686      0.000 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    AF_FE              0.083      0.023      3.686      0.000 
 
  Direct 
    RE_IN 
    AF_FE              0.482      0.050      9.691      0.000 
 
STD Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
Effects from AB_IM to RE_IN 
  Total                0.303      0.052      5.803      0.000 
  Total indirect       0.029      0.017      1.707      0.088 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    AB_IM              0.029      0.017      1.707      0.088 
 
  Direct 
    RE_IN 
    AB_IM              0.274      0.049      5.531      0.000 
 
Effects from UQ_IM to RE_IN 
  Total               -0.017      0.018     -0.951      0.342 
  Total indirect      -0.017      0.018     -0.951      0.342 
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  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    UQ_IM             -0.017      0.018     -0.951      0.342 
 
Effects from AF_FE to RE_IN 
  Total                0.565      0.046     12.368      0.000 
  Total indirect       0.083      0.023      3.686      0.000 
 
  Specific indirect 
    RE_IN 
    SA_TI 
    AF_FE              0.083      0.023      3.686      0.000 
 
  Direct 
    RE_IN 
    AF_FE              0.482      0.050      9.691      0.000 
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รายการปรับโมเดล 
 

ล าดับ ค าสั่ง  2 DF RMSEA CFI TLI SRMR 

1 ก่อนปรับโมเดล 1090.299 449 0.047 0.940 0.934 0.038 
2 RE2 WITH RE1 986.179 448 0.043 0.950 0.944 0.038 
3 F_AI15 WITH F_AI13 940.660 447 0.041 0.954 0.949 0.036 
4 AF2 WITH AF1 904.662 446 0.039 0.957 0.952 0.036 
5 RE6 WITH RE5 868.689 445 0.038 0.960 0.956 0.035 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามการวิจัย 

 1. อาหารแพงและที่จอดรถไกลจากบริเวณงาน ลานจัดเวทพ้ืีนที่แคบ 
 2. ต้องการให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ห้องน้ ามีปริมาณน้อยและไม่เพียงพอต่อจ านวนคนมาท่องเที่ยว 
 4. ควรเพิ่มจ านวนร้านอาหารและห้องน้ า เพ่ือสะดวกกับผู้ที่มาชม 
 5. ควรเพิ่มห้องน้ าในหลายจุดและเพ่ิมถังขยะให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 
 6. สื่อและการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ และป้ายบอกทางของสถานที่ยังไม่ชัดเจน 
 7. ควรพัฒนาเส้นทางของอ าเภอแม่เมาะให้เป็นเมืองทางผ่านจะดีมาก 
 8. ควรสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการพักผ่อนอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับจังหวัด
เชียงใหม่ รวมถึงเพ่ิมเติมกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การค้างคืน กางเต็นท์ บ้านพัก 
 9. เทศกาลดอกบัวตองควรจัดในช่วงที่ดอกบัวตองก าลังบานเต็มที่ ซึ่งปีนี้ดอกบัวตองแห้ง 
โรยไม่น่าดู 
 10. ควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะเป็น 5 วัน รวมถึงวันจัดงานดอกบัว
ตองและดอกปอเทือง ร่วงและโรยหมดแล้ว 
 11. ควรจัดท าป้ายบอกระยะทางไปทุ่งดอกบัวตอง เพ่ือป้องกันนักท่องเที่ยวหลงและสับสน
ในการเดินทาง 
 12. ต้องการมีพันธุ์พืช รวมถึงต้นพญาเสือโคร่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ 
 13. ควรเพิ่มจุดรับบริการส่งนักท่องเที่ยว อย่างเช่น สถานีรถไฟล าปาง 
 14. ควรปลูกต้นไม้ให้เพ่ิมมากข้ึนภายในพ้ืนที่และปลูกหญ้าให้มากยิ่งขึ้น 
 15. ควรหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันตามหลักสิ่งแวดล้อม หรืออาจจะมีการปลูก
ต้นไม้ดูดซับ รวมถึงควบคุมปริมาณควันไฟในพ้ืนที ่
 16. ควรจัดห้องสุขาเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับงานและเทศกาลในพ้ืนที ่
 17. จุดทิ้งขยะควรมีให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้พ้ืนที่สะอาด 
 18. ควรเพิ่มร้านค้าและสินค้ามากกว่านี้ 
 19. ต้องการให้จัดพาราเรดของเจ้าหน้าที่แม่เมาะ และประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดในงาน 
 20. ควรเพ่ิมจุดทิ้งขยะ 
 21. ต้องการให้มีจ านวนร้านค้าขายของมากกว่านี้ 
 22. ควรเพ่ิมป้ายบอกทางให้ชัดเจน และท าให้เกิดความสะดวกในการเดินทางอย่างถูกต้อง
ส าหรับผู้เดินทางครั้งแรก 
 23. ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
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  24. ห้องน้ าไม่สะอาดมีจ านวนน้อย และค่อนข้างไกลจากแหล่งท่องเที่ยว 
 25. ควรมีรถรับส่งให้ถึงจุดบริการทุกจุด จุดแข่งขันภายในพ้ืนที่ต้องเดินไกลมาก 
 26. การเดินทางค่อนข้างล าบากหากไม่มีเทศกาล แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งไม่มีป้ายบอก 
 27. อยากให้ลดมลพิษทางอากาศและควรเฝ้าระวังหมอกควัน 
 28. ควรเพิ่มจุดเหมาะส าหรับเด็กเล็ก เช่น สัตว์หรือที่เล่น ของเล่นส าหรับเด็ก 
 29. ควรจัดงานเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และยืดระยะการท่องเที่ยว 
 30. การเดินทางด้วยรถยนต์เป็นอุปสรรคในการเดินทาง รถติดมากตอนเข้าพ้ืนที่ แต่มีข้อดี
ตรงที่มีรถรับส่งเข้าภายในงาน 
 31. ควรปรับปรุงระบบการจราจร เนื่องจากในพ้ืนทีร่ถติด 
 32. สถานที่จอดรถน้อยมากในช่วงเทศกาลและหาที่จอดรถค่อนข้างยาก 
 33. ควรมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ท าร่วมกันกับทาง กฟผ. หรือคนภายในพื้นที่ 
 34. ต้องการให้มีพ้ืนที่ส าหรับการนั่งเล่นเพิ่มมากขึ้น 
 35. ควรเพิ่มในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
 36. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กว้างกว่านี้เพราะแหล่งท่องเที่ยวสะอาดสะดวกน่า
ท่องเที่ยว แต่ไม่เพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว 
 37. ต้องการให้มีพ้ืนที่เพ่ิมความรู้เยอะมากกว่านี้ 
 38. ต้องการให้มีวิทยากรภายในพ้ืนที่จะดีต่อนักท่องเที่ยวอย่างมาก 
 39. ต้องการให้มีพ้ืนที่บอกทางให้ชัดเจนและป้ายแนะน าเส้นทาง 
 40. ควรเพิ่มร้านขายของและร้านอาหารภายในพ้ืนที่มากกว่านี้ 
 41. จัดหากิจกรรมวันหยุดเสริมให้นักท่องเที่ยว สร้างสิ่งแปลกใหม่อาจจะท าสวนน้ าหรือสวน
ดอกไม้หรือกิจกรรมช่วยกันปลูกป่า เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและยังท าให้ครอบครัวได้มีกิจกรรม
สนุก รวมถึงการจัดกล่องส าหรับการซื้อต้นไม้ 
 42.อากาศค่อนข้างร้อน แต่บรรยากาศร่มรื่น 
 43. สถานที่จอดรถค่อนข้างร้อน 
 44. ควรจัดท าป้ายบอกทางภาษาอังกฤษส าหรับภายในพ้ืนที ่
 45. แหล่งท่องเที่ยวเหมืองแม่เมาะน่าจะมีการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
 46. ควรเพ่ิมป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเหมืองแม่เมาะ 
 47. ควรเพิ่มจุดนั่งพัก เนื่องจากพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการพักผ่อน 
 48. ต้องการให้เพิ่มเติมในส่วนของร้านค้าและร้านกาแฟ 
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