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จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01  3)การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงด้านทัศนคติที่
ดี  ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และด้านสภาพแวดล้อมที่ดี ตามลำดับ จากนั้น
ควรสร้างการตระหนักรู้โดยต้องคำนึงถึงด้านตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค ด้านการระลึกถึงตราสินค้า 
ด้านการรู้จักตราสินค้า ตามลำดับ 
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This research aims to study “Guidelines for loyalty of Thailand's destination for 

Chinese high-Value tourists.” The objective of this research are four main that learn about 

the factor of Destination/Brand Awareness Destination/Brand Image and 

Destination/Brand Loyalty that make Loyalty of Thailand's destination tourism for 

Chinese high-value tourists. In term of quantitative data were collected by using the 

questionnaires from 400 Chinese tourists at Suvarnabhumi Airport. The sample data were 

analyzed by statistics such as descriptive statistics, percentage, average, frequency and 

standard deviation. Multiple linear regression, Correlation coefficient and Confirmatory 

factor analysis. 

Finally, The results revealed that, first, the Brand image factors loyalty which the 

most influence factors was Culture, infrastructure, environment and attitude. Second, 

the Brand Awareness factors loyalty which the most influence factors was Top of mind, 

Brand recall and Brand Recognition. Third,  If cooperation between government, Private 

agencies and communities related destinations in Thailand Must promote image and 
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promote awareness. In addition, this study has determined how to Guidelines for loyalty 

of Thailand's destination for Chinese high-Value tourists. 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

การศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง โดยบทที่ 1 บทนำจะแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้ม และสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั ้งนี ้จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความจงรักภักดีสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการแบ่งหัวข้อต่างๆออกเป็นหัวข้อย่อย ซึ่งประกอบไป
ด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของ
การศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกส่งผลให้รัฐบาล
ทั่วโลกต่างตระหนักถึงอิทธิพลของการท่องเที่ยวที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและความรุ่งเรืองของ
ประเทศ เมื่อมีจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นส่งผลให้
การแข่งขันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากแต่ละประเทศได้นำเสนออัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของแต่ละสถานที่บนเวทีโลก จากรายงานขององค์กรการ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว โ ล ก  (The United Nations World Tourism Organization : UNWTO) พบ ว่ า 
นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.3 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ประมาณ
ร้อยละ 7 และเป็นสถิติใหม่ล่าสุด ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี ในปี 
พ.ศ. 2560 มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553 โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวคือ
การพักผ่อนในวันหยุด (World Tousim Organization, 2018) สอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
(2561) พบว่า จำนวนรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ตาม 
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ตารางท่ี 1.1  จำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2561 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน) 29.92 32.53 35.4 37.80 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%Y-o-Y) 20.6 8.7 8.8 7 
รายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านล้านบาท) 1.46 1.63 1.82 1.99 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%Y-o-Y) 23.3 12.1 11.7 9.3 

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, (2561). 
 มากไปกว่านั ้นจากระบบฐานข้อมูลจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวของกรมการ
ท่องเที ่ยว (2559) พบว่านักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที ่ยวในประเทศไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมากที่สุดจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน รองมาเป็นจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี 
ตามลำดับ  ดังภาพที่  1.1 

 

ภาพที่  1.1  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเปรียบเทียบรายจังหวัดในปี พ.ศ. 
2559 

แหล่งที่มา: กรมการท่องเที่ยว, (2559). 

ในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้ประเทศไทยเพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination)  ทั้ง

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

กรุงเทพมหานคร

ภูเก็ต

ชลบุรี

กระบี่

สุราษฎร์ธานี

พังงา

เชียงใหม่

สงขลา

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรปราการ

20,551,785

9,495,697

8,388,991

3,580,198

3,252,243

3,226,954

2,923,410

2,504,410

1,813,955

1,022,982



3 
 
ในตลาดต่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสังคม
ออนไลน์ในการบริหารจัดการภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงบวกของ
ประเทศไทย และส่งเสริมเอกลักษณ์ความสง่างามของความเป็นไทยเพื่อให้เกิดดุลยภาพทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั ้นกรมการท่องเที่ยว (2558) ได้ทำการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า จุดอ่อนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่
สามารถกำหนดความหมายของ “ความเป็นไทย” ที่จะนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้ทั้งนี้ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนศักยาภาพสูง อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงของจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว ขาดการวางแนวทางที่ชัดเจนในการลงทุนเพื่อพัฒนาจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวส่งผลให้จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจำนวนมาก ขาดการทำการตลาดและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ขาดฐานข้อมูลของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
และความไม่ชัดเจนในการกำหนดความหมายของ “ความเป็นไทย” ที่ใช้เป็นจุดขายหลักของประเทศ 
มากไปกว่านั้นยังรวมถึงด้านเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
ช่วยพัฒนาการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของทั้ งนักท่องเที่ยวเพ่ือ
ช่วยขยายโอกาสให้จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลออกไปเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยมีการใช้เทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การท่องเที ่ยวเพิ ่มมากขึ ้น ทั ้งการหาข้อมูล การจองที ่พัก รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยยังมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
จำนวนน้อยโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง เป็นต้น  

ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อีกด้วย (กรมการท่องเที่ยว, 2560) มากไปกว่านั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) ได้เน้นการ
สร้างรายได้โดยการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง กลุ่มระดับกลางและระดับบน อาทิ   
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟ สุขภาพ ความงาม ฮันนีมูน ไปจนถึงระดับผู้ที่ชื่นชอบความหรูหราโดย
การรักษาฐานตลาดเดิมและขยายฐานตลาดใหม่ผ่านการจัดกิจกรรมเทรดโชว์โรดโชว์ทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ศักยภาพ ไม่เพียงแต่ด้านการส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงเท่านั้น  
แต่ยังรวมถึงด้านเรื่องของคุณภาพของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของความสะอาด 
ความสะดวก เอกลักษณ์ความเป็นไทย และการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย (วีระ
ศักดิ ์ โควสุร ัตน์ , 2562) โดยตลาดที ่ม ีศ ักยภาพในการใช้จ ่ายสูงนั ้นคือนักท่องเที ่ยวชาวจีน  
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) โดยประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร 
ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก เป็นประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 เป็น 85 ล้านคน ดัง
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ภาพที่  2.2 COTRI China Outbound Tourism Research Institute (2018) ประเทศจีนมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน
ปี พ.ศ. 2555 มากกว่า 8.23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) 
นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีโอกาสสูงในการสร้างรายไดด้้าน
การท่องเที่ยว แต่ปัญหาที่ประเทศไทยประสบปัญหาคือจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมีจำนวนมาก (ยกเว้นกลุ่มรายได้สูง) ทำให้ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยไม่เพียงพอ (กรวรรณ สังขกร & คณะ, 2560) สอดคล้องกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(2558) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องซึ่ งในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 42 ดังภาพที่  1.2 
 

แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, (2561). 

โดยในด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวจีนรับรู้จากภาพยนตร์จีน 
The Lose in Thailand หรือ “ไท่จ่ง” (泰囧) เป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสร้างรายได้สูงสุดของจีนสร้างรายได้กว่า 
1,000 ล้านหยวน (ประมาณ 500 ล้านบาท) ซึ่งภาพยนตร์เรื ่องนี้เป็นการถ่ายทำในประเทศไทย
มากกว่าร้อยละ 90 เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ดำเนินอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็น
จังหวัดที่ติดอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวจีน (Top of mind) รวมถึงจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ภูเก็ต ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อความหมายในเรื่องจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยและเป็นปัจจัยช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
(กรวรรณ สังขกร , อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง , & กาญจนา จี ้ร ัตน์ , 2559) ปัจจุบ ันจำนวน
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ภาพที่  1.2  สถิตินักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทย 
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นักท่องเที่ยวอันดับแรกคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีนมากถึง 9.81 ล้านคน (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2561) ดังภาพที่  1.3 
แหล่งที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, (2561) . 

ขณะที่ปัจจุบันจากสถิตินักท่องเที ่ยวชาวจีนที ่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International 
Tourist Arrivals to Thailand) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ลูกค้าของบริษัททัวร์ Ctrip ที่เป็นผู้นำ
ของการขายทัวร ์ ในประเทศจ ีนได ้จ ัดขายทัวร ์สำหร ับ  “น ักท ่องเท ี ่ยวอ ิสระ” (Free and 
Independent Traveler: FIT) ร้อยละ 42 แพคเกจทัวร์ ร้อยละ 44 และสำหรับทัวร์แบบส่วนตัวหรือ
กำหนดเอง (SIT) ร้อยละ14 โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยอิสระ (FIT) มีอัตราการเติบโตสูง และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่มักจะเดินทางแบบ
นักท่องเที่ยวอิสระ (FIT)  เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและวัยทำงานที่มี
รายได้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อรายได้มากขึ้นศักยภาพในการจับจ่ายก็ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังได้ปรับ
พฤติกรรมการเดินทางโดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างการตระหนักรู้ทำให้นักท่องเที่ยว
ได้ทำความรู้จักจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากจะใช้สื่อสังคมออนไลน์
ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางในแง่มุมต่าง ๆ ประเทศทั้งหลายทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเสาะหาวิธีและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่นี้พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวและใช้งานอินเตอร์เน็ตมีเว็บไซต์ดังหลายแห่ง เช่น ctrip, 
elong, kuxun เป็นต้น เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการจองตั๋วเครื่องบินและเลือกหาโรงแรม
ด้วยตัวเองได้ อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ให้ข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวหรือกระดานสนทนาแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกันของชาวจีนช่วยให้การวางแผนเดินทางไปเที่ยวเองเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก โดย
ช่องทางนี้จะเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมอัตราความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยอีกด้วย (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 2556) มากไปกว่านั้นวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (2562) 

ภาพที่  1.3  นักท่องเที่ยวที่สำคัญ 10 ลำดับแรก ปี 2560 (ล้านคน) 
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ยังกล่าวอีกว่าแนวโน้มปี 2562 นักท่องเที่ยวอิสระจะมีแนวโน้มเติบโต และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นแต่
ประเทศไทยยังต้องเตรียมพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านของการสื่ อสารแบบไร้สาย ด้าน
ความปลอดภัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง อาทิ กลุ่ม
วัยรุ่น กลุ่มสูงวัย มากไปกว่านั้นผู้นำของการขายทัวร์ในประเทศจีน Ctrip (2562) ได้คาดการณ์การ
ท่องเที่ยวของชาวจีนในเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของจีนในปี พ.ศ. 2562 ว่าชาวจีนจะเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ประมาณ 7 ล้านคนในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 6.5 ล้านคนในปีพ.ศ. 2561 สอดคล้องกับภัคนันท์ วินิจชัย 
(2562) คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังในจังหวัดเชียงใหม่ราว 1 แสนคน ในจำนวนนี้เป็น
นักท่องเที่ยวจีนกว่าร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาก
ขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากขั้นตอนการขอวีซ่าที่ง่ายขึ้นโดยประเทศไทยไทยได้ประโยชน์จากมาตรการเว้ น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) สอดคล้องกับจาก
การแถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (2562) พบว่า การกระตุ้นโดยการใช้
มาตรการลดค่าทำเนียม VOA (Visa on Arrival) ให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประสบผลสำเร็จในช่วงของเทศกาลเท่านั้น 

จากภาพที่ 1.4 แสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะเดินทางมา
ในช่วงวันหยุดเทศกาล และซึ่งช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงในช่วงวันที่ 15 -25 
มกราคม พ.ศ.2562 ลดลงถึงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ.2561 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันท่องเที่ยวในฤดูเทศกาลซึ่งไม่มีความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในขณะที่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี 

แหล่งที่มา: วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, (2562). 
ดังนั้นประเทศไทยควรจะสร้างการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และ 

ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว

ภาพที่  1.4  อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักท่องเที่ยว VOA ชาวจีน 
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ศักยภาพสูงชาวจีนให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึง
จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง เพื่อศึกษาหาปัจจัยและตัวชี้วัดเพ่ือ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการทั้งเที่ยวของประเทศไทยต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูงชาวจีน โดยครั้งนี้ผู ้วิจัยจะเน้นศึกษาในเรื่องของการตระหนักรู้ (Destination/Brand 
Awareness) ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Image) และ
ความจงรักภักดี (Destination/Brand Loyalty)  

1.2  คำถามการวิจัย 

1)  องค์ประกอบของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top 
of Mind)การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) ใช่หรือไม่ 

2) องค์ประกอบของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ ่มนักท่องเที ่ยวชาวจีนที ่มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย  วัฒนธรรมประเพณี (Cultural 
Tradition) โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good infrastructure) สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) 
ทัศนคตทิี่ดี (Favorable Attitude) ใช่หรือไม ่

3) องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย การบอกต่อในเชิงบวก (Word Of 
Mouth) ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว 
(First Choice Visit) ความมั่นใจ (Trust) ใช่หรือไม่ 

4)  การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงมีอิทธิพล
ต่อกันหรือไม ่

5)  ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวและความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงมีอิทธิพล
ต่อกันหรือไม ่

6)  การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงควรมีแนวทางวิธีอย่างไร 
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1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพื่อศึกษาองค์ประกอบเรื่องของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

2)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
มีศักยภาพสูง 

3)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อ ความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
มีศักยภาพสูง 

4) เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงซึ่งการวิจัยได้ดำเนินการ
ภายในขอบเขตการศึกษาในแต่ละด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง  

2)  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย จากสถิตินักท่องเที่ยวเดินจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2561 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาจำนวน 10,535,955 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)  

3)  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออก 
4)  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
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ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 – มิถุนายน พ.ศ.2563 
ในกระบวนของการศึกษา รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทำการศึกษา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือรายงานผลการศึกษา 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ในการศึกษาครั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย 2 ส่วน ทั้งด้านวิชาการและด้าน
บริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสามารถโดยการทำให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเรียนการสอน และนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลของการศึกษาไปพัฒนาต่อการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง โดยเน้นในเรื่องของการสร้าง
ตระหนักรู ้ต ่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ ยว (Destination awareness) ภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว (Destination Image) และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination loyalty) ของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ศักยภาพสูง 

2)  ประโยชน์เชิงนโยบาย คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชนสามารถ
นำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหาร และพัฒนาจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้มีความได้เปรียบในการ
แข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน มากไปกว่านั้นยังเป็นเข้าใจความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการสร้าง
ตระหนักรู ้ต ่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว (Destination awareness) ภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว (Destination Image) และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination loyalty) ของประเทศไทยเพื่อจัดทำรูปแบบการสื่อสาร
ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมในการสร้างการรับรู้ในแต่ละระดับของการตระหนักรู้ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน ทั้งนี้สามารถ
นำผลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในแต่ละด้านให้มีประสิทธิผลมากที่สุด โดยการเน้นลงทุน
และพัฒนาปัจจัยที่มีผลในด้านบวกกับการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและ
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวตามลำดับ 



10 
 

1.6  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

1)  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง (Chinese High- Value Tourists) คือ ประชากร
ชนชั้นกลางของประทศจีน และอาศัยอยู่ใน 9 เมืองที่อยู่ในซีกตะวันออกของจีน ได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ 
เมืองปักกิ ่ง มณฑลเจ้อเจียง เมืองเทียนจิน มณฑลเจียงซู มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี ้ยน มณฑล
เหลียวหนิง และมณฑลซานตง (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง , 
2560) หรือมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 50,000บาทต่อเดือนขึ้นไป (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) 

2)  การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness) 
หมายถึง การรับรู้ในตราสินค้าจะได้มาจากการตีความหมายจากข้อความที่ได้รับจากการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ  (Integrated Marketing Communication : IMC) รวมทั้งประสบการณ์
ในอดีต คำแนะนำหรือการบอกต่อในเชิงบวกจากสังคมออนไลน์และออฟไลน์ Phillip  Kotler, 
Kartajaya, and setiawan (2017) ทำให้เกิดการตระหนักรู้แต่ละระดับประกอบด้วยตราสินค้าที่อยู่
ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) และการรู้จักตราสินค้า 
(Brand Recognition)  

3)  ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) หมายถึง การอยู่ในความทรงจำของ
ลูกค้าโดยลูกค้านั้นมีความทัศนคติที่ดีต่อสินค้ารวมถึงความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การจดจำชื่อตรา
สินค้า การรับรู้ถึงคุณภาพและการเชื่อมโยงซึ่งจะสะท้อนภาพลักษณ์ต่างๆของตราสินค้า (Aaker, 
1991)  

4)  การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) หมายถึง ตราสินค้าในความทรงจำของลูกค้าได้นั้น
ต้องทำได้โดยให้ทดลองใช้ หรือต้องเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คอย
กระตุ้นลูกค้าเสมอ (Keller, 2013) 

5)  การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) หมายถึง วิธีการทำให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์
ได้โดยวิธีการทำการโฆษณาซ้ำๆ การเตือนความจำ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าแยกความแตกต่างและจดจำ
สินค้าของธุรกิจได้ และโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อสินค้าท่ีพวกเขาจดจำได้มากกว่าการซื้อโดยบังเอิญอีก
ทั้งยังช่วยให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555)  

6)  ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว (Destination/Brand Image) 
หมายถึง ความรู้สึก ความประทับใจที่เก่ียวกับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเกิดขึ้นในความ
ทรงจำ ทัศนคติ และพฤติกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว (Hương & Mạnh, 2015; 
Kashif, Samsi, & Sarifuddin, 2015; Keller, 1993; Qu, Kim, & Im, 2011) ซ ึ ่ งภาพล ั กษณ ์ ต่ อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ดีประกอบด้วยวัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) 
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โครงสร้างพื ้นฐานที ่ด ี (Good infrastructure) สภาพแวดล้อมที ่ด ี (Good Environment) และ
ทัศนคติที่ดี (Favorable Attitude)   

7)  วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) หมายถึง สิ่งที่จับต้องไม่ได้ อาทิ ค่านิยมพ้ืนฐาน 
(Basic values) การรับรู้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) ของ
สังคมภายใต้วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมโดยมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตกล่าวได้ว่าวัฒนธรรม
เกิดจากการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดสืบไปถึงคนรุ่นหลังซึ่งวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาเมื่อปัจจัยบางสิ่งเปลี่ยนก็จะมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ใช้ตอบสนองความต้องการของสังคม
ได้ดีกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้วิถีการทำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยซึ่ง (กชพิณ แองเจ
ลีน ชุ่มเย็น, 2555; ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545; ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) 

8)  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good infrastructure) หมายถึง ยานพาหนะที่เป็นองค์ประกอบ
ของการเข้าถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว อาทิ การจราจร ทางด่วน ป้ายบอกทาง ที่จอดรถ
สัญญานอินเตอร์เน็ต และจำนวนที่พัก (Wang, Yang, Han, & Shi, 2017) 

9)  สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) หมายถึง สิ่งทีนักท่องเที่ยวสามารถจับต้องได้
อาทิ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ งดงามของทิวทัศน์ ความสะอาด อากาศ เสียงรบกวน และความ
แออัดของการจราจร (Utama, 2016; ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545) 

10)  ทัศนคติท่ีดี (Favorable Attitude) หมายถึง ลักษณะเฉพาะบุคคลที่จะช่วยเชื่อมโยงและ
กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าในด้านบวกที่จะเชื่อมโยงมายังตราสินค้า เช่น นักแสดงชอบใช้
สินค้าของธุรกิจ หรือการใช้สัญลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสโลแกนให้ลูกค้าได้จดจำตราสินค้าได้ 
(Aaker, 1991) 

11) ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Loyalty) 
หมายถึง คุณค่า และความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับโดยลูกค้าจะไม่มีความอ่อนไหวกับราคา มีความถี่ใน
การซื้อ และได้รับประสบการณ์ที่ดี (Aaker, 1991; Assael, 1998; Hương & Mạnh, 2015; Oliver, 
1999) ซึ ่งความจงรักภักดีต ่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวที ่จะประสบความสำเร็จ
ประกอบด้วยการบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention 
To Revisit) ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) และ ความมัน่ใจ (Trust)  

12)  การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) หมายถึง การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็น
พลังของการสื่อสารที่มีอำนาจเนื่องจากทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้ธุรกิจ
ต่างๆ โดยธุรกิจด้านบริการได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและการกระจายข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้
ข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเป็นเรื่องปกติ รวมถึงสิ่งที่ลูกค้านั้นมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ตรา
สินค้าและพวกเขาก็จะนำไปแนะนำกับคนรู้จัก (Aaker, 1991; Tran & Cox, 2009)  



12 
 

31 )  ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อย
นั้นทำให้เกิดความเคยชิน ความคุ้นเคยจนกระทั่งกลายเป็นความจงรักภักดีต่อไปได้ ฉัตรยาพร เสมอ
ใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) 

14)  ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) หมายถึง ผู้ที่มีความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้าของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะเลือกเป็นที่แรก
มากกว่าจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของคู่แข่ง ถึงแม้ว่าคุณลักษณะทางกายภาพของคู่แข่งจะ
มีความเหมือนกัน (Assaf, Oh, & Tsionas, 2016) 

15)  ความม่ันใจ (Trust) หมายถึง คุณภาพของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทั้งในด้าน
ความปลอดภัยและสินค้าหรือบริการในจุดหมายปลายทาง รวมถึงคุณค่าทางจิตใจจากประสบการณ์ที่
น ั กท ่อง เท ี ่ ยว ได ้ ร ับ  (Chiu, Huang, & Yen, 2010; Hong & Cho, 2011; Kim, Chung, & Lee, 
2011) 

 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาวิจัย โดยการสรุปงานวรรณกรรมจาก
อดีตถึงปัจจุบันในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรมนี้จะนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนา
งานวิจัยได้ อีกท้ังยังทำให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างละเอียด โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
การศึกษา ค้นคว้า เรื่องการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงซึ่งสามารถช่วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการสร้างคุณค่าให้กับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย และนำมาเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริบทต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้วิจั ยได้รวบรวมแนวคิดและ ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา โดยมีประเด็นและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2.1  โครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นหัวข้อ 

1)  สถานการณ์และบริบททั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน (Chinese High-Value 
Tourists) 

2)  แนวคิดและทฤษฎีเก ี ่ยวกับการตระหนักร ู ้ต ่อจ ุดหมายปลายทางด้านการท่องเท ี ่ยว 
(Destination/Brand Awareness) 

3)   แนวค ิดและทฤษฎ ี เก ี ่ยวก ับภาพล ักษณ์ต ่อจ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ ยว 
(Destination/Brand Image) 

4)  แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับความจงรักภ ักดีต ่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท ี ่ยว 
(Destination/Brand Loyalty) 

5)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  สถานการณ์และบริบททั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน  

สถานการณ์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตั้งแต่การปฏิรูปในปี พ.ศ. 2521 จีนได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบหน่วยงานรัฐบาลกลาง

ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในการวางแผนบริหารและประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด เป็นแบบระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นการตลาดมากขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีค่าเฉลี่ยเกือบร้อยละ 10 ต่อปีซึ ่งเป็นการ
ขยายตัวที่มั ่งคงและยั่งยืน ประเทศจีนจึงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2558 โดย
ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์คือการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนมากกว่า 800 ล้าน
คนให้พ้นจากความยากจน อย่างไรก็ตามรายได้สุทธิต่อหัวของประชาชนกรที่อาศัยอยู่ในชนบทอยู่ที่ 
2,300 หยวนต่อปีหรือประมาณ 11,500 บาทต่อปี ซึ่งประชากรยังคงมีความยากจน 55 ล้านคน แต่
อย่างไรก็ตามประเทศจีนก็ยังคงเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกจิโลก อีกท้ังประเทศจีนยังส่วนสำคัญท่ีสุดในการเติบโตของโลกนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 
พ.ศ.  2551 (The World Bank in China, 2018) โดยในป ี  พ.ศ.  2560 ผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในประเทศจีนมีมูลค่า 12,237.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 
19.74 ของเศรษฐกิจโลก และจากรายงานของ TRADING ECONOMICS (2017) ยังพบว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจคือรายได้รวมภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 2.1  

แหล่งที่มา: TRADING ECONOMICS, (2017). 
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ภาพที่  2.1  อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน 
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ประเทศจีนมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ถึง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก (หรือคิด
เป็น 18 เท่าของประเทศไทย) มีเมืองปักกิ่งเป็นเมืองหลวงโดยมีประชากรราว 21 ล้านคน และเป็น
เมืองที่ส่งออกนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศชาวจีนจำนวนมากเมืองหนึ่ง  (4.3 ล้านคน) และในเมือง
เซี่ยงไฮ้ที่มีขนาดและเศรษฐกิจรองลงมามีจำนวนประชากรประมาณ 22 ล้านคน เป็นเมืองที่ส่งออก
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจำนวนมากที่สุดของจีน  ถึงประมาณ 6.3 ล้านคน (6,262,629) ในแง่
ของเศรษฐกิจ จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2558) 

เมื่อพิจารณาการเดินทางออกเยือนต่างประเทศของชาวจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 มีผู้เดินทางออก
ท่องเที ่ยวประมาณ 8 ล้านคน ผ่านไป 18 ปีมีผู ้เดินทางออกนอกประเทศชาวจีนเพิ ่มประมาณ  
80 ล้านคนเพิ่มขึ้น 10 เท่าและคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ออกเดินทางจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เป็น 85 
ล้านคน  

แหล่งที่มา:  COTRI China Outbound Tourism Research Institute, (2018). 

ข้อมูลจาก COTRI China Outbound Tourism Research Institute (2017) พบว่า จำนวน
ของนักท่องเที ่ยวชาวจีนที ่เข้ามาในทวีปเอเชียเป็นอันดับหนึ่งสู งถึง 76.5% ยุโรปเป็นทวีปที ่มี
นักท่องเที่ยวเป็นอันดับสองในตลาดขาออกของจีนในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคิดเป็น 9.3% ของการเดินทาง
ทั้งหมด จากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนของชาวจีนทำให้จีนจึงกลายเป็นประเทศที่ส่งออก
นักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ชนชั้น
กลางมีรายได้เพิ ่มขึ ้นจากเดิม ทำให้ประชากรของจีนมีปริมาณเงินจำนวนมากพอที่จะเดินทาง
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ท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมถึงรัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวจีนสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก
และง่ายขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้ประชากรจีนกลายเป็นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มากที่สุด
ในโลก และนักท่องเที่ยวชาวจีนยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายในต่างประเทศมากที่สุดในโลกอีก
ด ้วย (World Tourism Organization, 2014) จากประชากรชาวจ ีนกว ่า1.3 พ ันล ้านคน มี
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 71.1ล้านคนนั้น สามารถคัดแยกเป็น
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้จำนวนประมาณ 10.2 ล้านคน เมื่อพิจารณาเป็นรายเมืองพบว่าพื้นที่ที่มี
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจำนวนมาก ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลจีน
ตะวันออก พบนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงถึง 5.44 ล้านคน ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะที่เมืองเซี ่ยงไฮ้นั ้น มีนักท่องเที ่ยวศักยภาพสูงถึง 1.55 ล้านคน อีกพื ้นที ่หนึ ่งที ่พบ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจำนวนมาก ได้แก่ ภาคใต้ตอนกลาง ติดกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ที่มี
จำนวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงประมาณ 1.99 ล้านคน เป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครกวางโจวและ
นครเซินเจิ้น เฉพาะที่นครกวางโจว พบนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเกือบ 7 แสนคน ในขณะที่พื้นที่ทาง
ภาคตะวันตก และตอนกลางของประเทศจีนแทบจะไม่พบนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง อย่างไรก็ตามการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “พื้นที่เป้าหมายเหมาะสำหรับทำการตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพ
สูงชาวจีนในช่วงแรก ได้แก่ “ทุกเมือง” ที่มีสำนักงาน ททท. เนื่องจากโอกาสทางการเจริญเติบโตมีสูง
มาก” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) สอดคล้องกับการศึกษาของเกศรา สุกเพชร และ โชค
ชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) พบว่าการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลต่างๆของ
ประเทศจีนจำแนกผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลสูงสุด 11 มณฑลแรกท่ีมีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม
คุณภาพที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2.2 
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ประเทศจีนมีประชากรในปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 1,363.9 ล้านคน เป็นลำดับที่ 1 ของโลก 
มีประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ประมาณ 1,076.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.9 ในจำนวนนี้
เคยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนประมาณ 71.1 ล้านคน (71,144,224 
คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั้งหมด และในจำนวนนี้เคยเดินทาง
มาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วถึงร้อยละ 35.26 หรือประมาณ 25 ล้านคน (25,087,030) โดยเฉพาะ 
ในปี พ.ศ. 2556 ที ่ผ ่านมาเดินทางมาท่องเที ่ยวประเทศไทยถึง  4.6 ล้านคน (4,637,335) (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวใน
ประเทศไทยจากการศึกษาของอัจฉรา สมบัตินันทนา (2555) พบว่า ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการเดินทาง
ส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาในช่วงของวันหยุดเทศกาล วันหยุดปลายสัปดาห์ วันลาพักร้อนประจำปี 
และในช่วงเวลาที่เดินมาท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 50 เดินทางมาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
จากการศึกษาของไพจิตร วิบูลย์ธนสาร (2555) พบว่า “ลูกค้ากระแสหลักกลุ่มใหม่ของจีน” (Chin’s 
New Mainstream Customers) กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ขยายตัวในเชิงปริมาณและกำลังซื้ออย่างรวดเร็วนี้
มีอายุเฉลี่ยน้อยลง มีรายได้ต่อปีมากกว่า 106,000 หยวน (ประมาณ 16,000 เหรียญสหรัฐฯ) ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองเอกและเมืองระดับรอง ด้านซีกตะวันออกของจีน ซึ่งคนเหล่านี้มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือชื่นชอบการจับจ่ายใช้สอยและนิยมให้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย อีกทั้งยังใช้ความรู้สึกประกอบการตัดสินใจมากขึ้น 
รวมถึงมีความเชื ่อมั ่นในตราสินค้ามากยิ ่งขึ ้นเนื ่องจากเลือกซื ้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบว่าคนกลุ่มนี้ชื่นชอบประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น 
ในขณะที่โครงสร้างของผู้บริโภคจีนจะเปลี่ยนไปมากในอนาคต ณ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จีนร้อยละ 7 ต่อปี “นักช็อป” เหล่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 400 คน ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 51 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดของจีน ขณะที่กลุ่มคนชั้นกลางระดับบนมีสัดส่วนร้อยละ 54 
ในปี พ.ศ. 2555 ประชากรจีนที่มีสินทรัพย์มากกว่า 10 ล้านหยวนอยู่ถึงกว่า 1 ล้านคน โดยนายไฉ่ จื้อ
โจว (Chi Zhizhou) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์แหล่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเมินว่า GDP ต่อ
หัวของจีนจะเพิ่มจากปีละ 5,530 เหรียญสหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2554 ขึ้นไปแตะ 10 ,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะทำให้จีนกายเป็นประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจระดับกลาง-บน ตามมาตรฐาน
ของธนาคารโลก (World bank) (ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, 2555) มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
เกศรา สุกเพชร และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) พบว่าคนชนชั้นกลางมีจำนวนเกิน 14 ล้านคน ใน
ปี พ.ศ. 2557 คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจสาขาการเงิน การค้าและการผลิต และคนกลุ่มนี้ถือได้
ว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง โดยประชากรกลุ่มนี้จะอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อาทิ 
เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองปักกิ่ง เมืองเทียนจิน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาด้านภูมิศาสตร์จะพบว่าประชากร



19 
 
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยในเขตเมืองทางตะวันออกของประเทศที่มีกำลังซื้อสูงสุดของจีน ดังตารางที่ 
2.3  

ตารางท่ี 2.3  พ้ืนที่กำลังซื้อสูงสุดของจีนในปี พ.ศ. 2559 

ลำดับ มณฑล/เมือง  จำนวน
ประชากร/ลา้น

คน 

ขนาดของ
มณฑล/เมือง 

(ตร.กม.) 

รายได้หลังหัก
ภาษีเฉลี่ย/ปี 

(หยวน) 

รายได้หลังหัก
ภาษีเฉลี่ย/ปี 

(บาท) 

1 เมืองเซี่ยงไฮ้  24.28 6,340 54,305 283,282.03 
2 เมืองปักก่ิง  21.54 16,808 52,530 274,022.75 
3 มณฑลเจ้อเจียง  53.37 101,800 38,529 200,986.53 
4 เมืองเทียนจิน  15.17 11,760 34,074 177,747.02 
5 มณฑลเจียงซู  80.40 102,600 32,070 167,293.16 
6 มณฑลกวางตุ้ง  105.94 177,900 30,296 158,039.08 
7 มณฑลฝูเจี้ยน  38.56 121,400 27,608 144,017.13 
8 มณฑลเหลียวหนิง  43.9 145,900 26,040 135,837.66 
9 มณฑลซานตง  100 157,700 24,685 128,769.30 
แหล่งที่มา:  ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, (2560). 

เมื่อพิจารณาเป็นรายมณฑล/เมืองพบว่าพ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงสุดของจีน 9 ลำดับ
แรก ดังตารางที่ 2.3 นั้นส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลจีนตะวันออก  
ทั้งนี้พบนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงถึง 5.44 ล้านคนเป็นที่ตั้งของเมืองทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะที ่เมืองเซี ่ยงไฮ้นั ้น มีนักท่องเที ่ยวศักยภาพสูงถึง 1.55 ล้านคน และอีกพื ้นที ่หนึ ่งที ่พบ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจำนวนมาก ได้แก่ ภาคใต้ตอนกลาง ติดกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่มี
จำนวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงประมาณ 1.99 ล้านคน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครกวางโจว
และนครเซินเจิ้น เฉพาะที่นครกวางโจว พบนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเกือบ 7 แสนคนในขณะที่พื้นที่
ทางภาคตะวันตก และตอนกลางของประเทศจีนพบนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงน้อยมาก (ศูนย์ข้อมูลเพ่ือ
ธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, 2560) จากการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพ
สูงชาวจีนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558) พบว่านักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนกลุ่มใหญ่
อยู่ในช่วงวัยทำงานตอนกลาง อายุระหว่าง 35-54 โดยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.8 มีพ้ืนฐานการศึกษา
ดีกว่าร้อยละ 90 มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปประกอบอาชีพที่มั่นคง  โดยเฉพาะเป็นนัก
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ธุรกิจ เจ้าของกิจการทำงานบริษัทเอกชน/ภาครัฐ และกลุ่มวิชาชีพ ร้อยละ 63 มีรายได้ 40,000 
ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือมากกว่า (ประมาณ 110,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป) และเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 
97) ของกลุ่มศักยภาพสูงมีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดความแตกต่าง
พื้นฐานด้านจิตวิทยาและการดำรงชีวิตของกลุ่มศักยภาพสูงชาวจีนจากกลุ่มทั่วไป โดยคนกลุ่มนี้จะมี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบใช้ความคิด มีจินตนาการ และมีรูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นระบบ 
แสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้าง แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ รู้จักเสพสุข (ผ่านวัตถุ หรือผ่าน
สุนทรียะทางอารมณ์ อันได้แก ่การชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม ฯลฯ)  

กล่าวได้ว่ามณฑล/เมืองที่ชาวจีนมีรายนำไปใช้จ่ายได้จริงส่วนมากอยู่ในภาคตะวันออกของจีน 
โดยรายได้ของชาวจีนใน 6 มณฑล/เมืองที่ทะลุ 30,000 หยวน ได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองปักก่ิง มณฑล
เจ้อเจียง เมืองเทียนจิน มณฑลเจียงซู และมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 รายได้เฉลี่ยต่อปีที่
สามารถนำไปใช้จ่ายได้ของชาวจีนอยู่ที ่ 23,821 หยวน ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มี 9 มณฑล/เมืองที่มี
รายได้สูงกว่าระดับเฉลี่ยของจีน ได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองปักก่ิง มณฑลเจ้อเจียง เมืองเทียนจิน มณฑล
เจียงซู มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเหลียวหนิง มณฑลซานตง ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมีผลต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศไทยให้มีคุณค่า
มากยิ่งขึ้น  (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง , 2560)  ซึ่งในด้าน
ความถี่ในการเดินทางนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน ร้อยละ 60 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 1 
ครั้งต่อปี และมีการพักค้างคืนระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศนานกว่ากลุ่มทั่วไป 

แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, (2558). 
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อีกทั้งการจัดแผนในการเดินทางเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกับกลุ่มทั่วไป  กลุ่ม
ศักยภาพสูงชาวจีนร้อยละ 44 จัดการเดินทางด้วยตัวเองทั้งหมด หรือนักท่องเที่ยวอิสระ (FIT) และยัง
มีกลุ่มที่นิยมเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 41) ขณะที่กลุ่มทั่วไปนิยมเดินทางกับ
กรุ๊ปทัวร์มากถึงร้อยละ 69 อีกทั้งนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนเกือบทั้งหมดนิยมการเดินทางโดย
เที่ยวบินปกติ โดยการใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ (ร่วมกับกรุ๊ปทัวร์) ยังมีจำนวนน้อยมาก และการ
เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise) พบในกลุ่มศักยภาพสูงชาวจีนเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนนิยมเดินทางกับเพื่อนมากที่สุดร้อยละ 58 รองลงมานิยมเดินทางกับ
ครอบครัวร้อยละ 49  และที่พักยอดนิยมเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ส่วนมากเลือกโรงแรมบูติก 
หรือบีชรีสอร์ท ในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มทั่วไปนิยมเลือกที่พักเป็นโรงแรมทั่วไปถึง
ร้อยละ 80 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงมีการใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มทั่วไปเกือบ  3 
เท่า โดยเฉพาะค่าจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าสูงกว่ากลุ่มทั่วไป  4 เท่า ดังตารางที่ 2.4 อีกทั้งกิจกรรม
ระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศยอดนิยม 2 อันดับแรก อาทิ การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนชายทะเล 
นอกจากนี ้กล ุ ่มศักยภาพสูงยังช ื ่นชอบการลิ ้มลองอาหารท้องถิ ่น  การเข้าเย ี ่ยมชม สถานที่
ประวัติศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมบันเทิง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

ตารางท่ี 2.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนเปรียบเทียบกับ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว/
ทริป 

กลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง
ชาวจีน/ทริป 

กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป/ทริป 

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ $3,520 $1,270 
ค่าท่ีพักเฉลี่ยต่อคืน $280 $120 
ค่าใช้จ่ายที่พักต่อทริป $1,200 $480 
ค่าอาหารต่อทริป $350 $150 
ช้อปปิ้งต่อทริป $1,600 $390 
กิจกรรมต่อทริป $270 $170 
เดินทางต่อทริป $100 $80 

แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, (2558). 
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สินค้าที่กลุ่มศักยภาพสูงส่วนใหญ่ร้อยละ 62.7 นิยมเลือกซื้อของกิน ของฝาก และของที่ระลึก
ซึ่งมูลค่าเฉลี่ยไม่สูงมาก รองลงมาเป็นสินค้าเก่ียวกับความสวยความงาม อาทิ เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง 
อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนกลุ่มหนึ่งนิยมเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรพลอย และ
เสื้อผ้าของนักออกแบบคนไทย ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยสูงกว่า อีกท้ังยังพบว่ากลุ่มที่จ่ายสูงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเคย
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วย (กลุ่มท่ีชอบซื้อเครื่องประดับเพชรพลอยมีจำนวน ร้อยละ 33.4 
และกลุ่มที่ชอบเลือกซื้อเสื้อผ้าดีไซน์แปลกใหม่และเคยมาเมืองไทยร้อยละ 25.17) มากไปกว่านั้น
ปัจจัยสำคัญท่ีกลุ่มศักยภาพสูงชาวจีนใช้ในการเลือกเป้าหมายการเดินทาง อาท ิความหลากหลายของ                  
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว ร้อยละ 77  คำบอกเล่า/แนะนำจากเพื ่อนหรือคนรู ้จัก  
ร้อยละ 51 สิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ดี ร้อยละ 40 และการมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดพิเศษที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก ร้อยละ 44 ในด้านช่องทางสื่อสารที่กลุ่มศักยภาพสูงใช้กันแพร่หลายในสัดส่วนสูง
กว่ากลุ่มทั่วไป อาทิ หนังสือแนะนำการเดินทาง ร้อยละ 47 เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต (Desktop/PC 
website) ร้อยละ 45 ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 31 แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ 
ร้อยละ 21 ขณะที่กลุ่มทั่วไปรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเป็นหลักร้อย
ละ 80 

ภาพลักษณ์ประเทศไทยในทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มศักยภาพสูง  
ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูงรับรู้คือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยมีองค์ประกอบของความอบอุ่นที่ได้จากประชนชนในประเทศไทย พร้อมทั้งความใกล้ชิด
ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมทั้งความหลากหลากของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว กล่าว
ได้ว่าภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงคือความเป็นมิตรของคน
ท้องถิ่น ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  ความหลากหลายของจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว  กิจกรรมบันเทิงยามราตรี การท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ และสปา มากไปกว่านั้นสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนนึกถึงประเทศไทย
(Top of Mind) อาทิ อาหารไทย ผลไม้ไทย จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยามราตรี/แสงสียาม
ค่าคืน มากไปกว่านั้นยังพบว่าจุดเด่นค่าใช้จ่ายคุ้มค่าเงินกับเงินที่จ่าย กิจกรรมท่องเที่ยวมีให้เลือก
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่องเรือ (ยอร์ช/ครูซ) และด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แต่ในด้าน
ของภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีน้อย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของเกศรา สุกเพชร และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) ยังพบอีกว่า
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของไทยถือว่าเป็นที่ยอดนิยมที่ชาวจีนทุกระดับ
ต้องมาสักครั้งหนึ่งแต่ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Position) ทางการท่องเที่ยวของไทยยังไม่มีหรูหราสำหรับ
นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ โดยนักท่องเที่ยวจีนคิดว่าประเทศไทยเป็นปลายทางที่คนจีนส่วนใหญ่มา
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ท่องเที ่ยวกันเนื่องจากมีการบอกต่อในด้านบวก อีกทั ้งยังรวมถึงสื ่อต่างๆ ที ่ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที ่ยวไทย นอกจากนั้นนักท่องเที ่ยวกลุ ่มคุณภาพสูงชาวจีนยังต้องการให้ประเทศไทยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่หรูหราให้กับแหล่งท่องท่องเที่ยวและโปรแกรมทัวร์ซึ่งจะทำให้เค้ารู้สึกว่าพวกเค้ามีระดับ
ในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในแต่ละครั้งอีกด้วย 

ประเภทของนักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง 
การจำแนกกลุ่มย่อยตามคุณลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน

จำนวน 10.2 ล้านคน ตามคุณลักษณะทางจิตวิทยา 4Cs Statements (Cross Cultural Consumer 
Characterisation) ออกได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

1) กลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีกำลังซื้อสูง (Reformer Oriented) อายุ 18-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 20.09 ส่วนใหญ่มีการศึกษาและหน้าที่การงานดี และวิถีการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบและให้

ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจอีกทั้งยังมีจินตนาการ

กว้างไกลและต้องการความโดดเด่นหรือมีความแตกต่างที่สามารถยืนยันความสำเร็จของตนได้ มากไป

กว่านั้นยังต้องการค้นหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เน้นไปทางพัฒนา โดยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

สำหรับกลุ่มนี้คือการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนและทันเหตุการณ์ด้วยตัวเองโดยเฉพาะผ่าน

เว็บไซต์ที่รวมรวมเนื้อหา (Top Portal Site)  อาทิ Baidu Qihoo 360 หรือ Sohu รวมถึงหนังสือ

แนะนำการเดินทางและข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์  มากไปกว่านั้น

ข้อมูลบอกเล่าจากเพ่ือนๆหรือญาติที่อยู่ในสังคมระดับเดียวกันก็มีอิทธิพลสูงอีกด้วย 

2) กล ุ ่มท ี ่ม ี ไลฟ ์สไตล ์แบบครอบคร ัวท ี ่อบอ ุ ่น อาย ุ  30-45 ป ี  (High-Value 

Mainstream Oriented) คิดเป็นร้อยละ 37.35 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอยู่ในทุกช่วงอายุ และทุกเพศ 

กล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีหลากหลายอาชีพโดยคนกลุ่มนี้มีความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี

ปฏิบัติเดิมๆโดยกิจวัตรประจำวันเหมือนกันทุกวัน อีกทั้งยังคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้เงินและไม่

ชอบการลองอะไรใหม่ๆ มากไปกว่านั้นนิยมใช้การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและเพิ่มความสัมพันธ์กับ

สมาชิกในครอบครัว โดยกลุ่มนี้จะแสดงความสำเร็จผ่านการแต่งกาย เครื่องประดับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มขึ้นต้องคุ้มค่ากับความสะดวกสบาย ปลอดภัย หรือหรูหรามากกว่า โดยช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสมสำหรับกลุ่มนี้คือข้อมูลจากหนังสือแนะนำการเดินทางมีความสำคัญรวมถึงคำบอกเล่าจาก

เพ่ือนๆหรือญาติซึ่งกลุ่มนี้ให้ความเชื่อถือกับข้อมูลจากบริษัททัวร์ฯมากกว่ากลุ่มศักยภาพสูงอ่ืนๆ 
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3) กลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์แบบผู้คว้าชัย (Succeeder Oriented) อายุ 46- 55 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 42.56  เป็นกลุ่มผู้มีการศึกษายุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือวิชาชีพเฉพาะโดยมีลักษณะความสนใจกับภาพลักษณ์ของตนโดยเฉพาะ

การแต่งกายและแฟชั่นตามสมัย มีเชื่อมั่นตนเองสูง เชื่อว่าตนเองฉลาด แสวงหาความท้าทายรูปแบบ

ใหม่ๆ ต้องการเกียรติและศักดิ์ศรีผ่านการได้รับอภิสิทธิ์ที่แตกต่างโดยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

สำหรับกลุ่มนี้คือหนังสือแนะนำการเดินทางรวมถึงข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวห รือ

บริษัททัวร์ ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเป็นการแสวงหาเองทางอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บไซต์และสมาร์ทโฟนผ่าน  

เว็บไซต์ที่รวมรวมเนื้อหา (Top Portal Site)  อาทิ Baidu Qihoo 360 หรือ Sohu อีกช่องทางหนึ่ง

ได้แก่ การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) จากเพ่ือนหรือญาติที่อยู่ในสังคมระดับเดียวกัน  

มากไปกว่านั้นยังมีความสอดคล้องกับ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552)  กล่าวว่า การแบ่งเจน
เนอเรชั่นเริ่มขึ้นจากชาวตะวันตกที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มคนตามช่วงอายุโดยศึกษาถึงความแตกต่าง
เชิงคุณลักษณะ ความคิด การดำเนินชีวิต การบริโภค และการทำงาน โดยแต่ละยุคสมัยจะมีรูปแบบ
การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เป็นผลมาจากค่าที่นิยม สภาพแวดล้อมทางสังคมทำให้สามารถแบ่งกลุ่ม
และอธิบายลักษณะเด่นของแต่ละช่วงอายุได้ดังนี้ 

กลุ่มเบเบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomer) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489 – 2507 โดยชื่อ 
เบเบี้บูมเมอร์ส นั้นมาจากเหตุการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสูญเสียประชากรจำนวนมากส่งผลให้
หลายประเทศส่งเสริมให้มีทายาทเพิ่มขึ้น รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตสูง คุณลักษณะสำคัญ
ของคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะนิสัยที่มุ ่งมั่นตั้งใจทำงาน และให้ความสำคัญกับผลงานเนื่องจากมีการ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงมากอีกด้วย 

กลุ ่มเจนเนอเรชั ่นเอ็กซ์ (Generation X) คือ กลุ ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2523 
คุณลักษณะสำคัญของคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะนิสัยที่ชอบความอิสระ สนใจเรื่องของเทคโนโลยี ส่งผลให้
ปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้ดี เนื่องจากยุคนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง ขึ้น 
นอกจากนี้การทำงานจะเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ และเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัวได้ดี และคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายกับการสร้างความสุขให้กับชีวิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลมากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส 

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2543 เป็น
กลุ่มที่เกิดมาพบการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน และส่วนใหญ่จะ
เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน พ่อและแม่จะเน้นให้ลูกทำกิจกรรมภายในบ้านมากกว่า
เนื่องจากสังคมภายนอกมีความปลอยภัยน้อยลง ส่งผลให้คนกลุ่มนี้มีความป็นผู้นำน้อยกว่าคนกลุ่มอ่ืน 
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นอกจากนี้พวกเขายังพบกับประสบการณ์ขั้นวิกฤต  ความรุนแรงทางสัมคม ตลอดจนภาวะที่โลก
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้คนกลุ่มนี้มีลักษณะการดำเนินชีวิตที่รวดเร็ว มีความเป็นตัวเองสูงและต้องการ
ยอมรับจากกลุ่ม มีความอยากรู้อยากเห็นแต่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้า ไม่มีการวางแผนระยะยาวส่งผลให้เกิด
การตัดสินใจอย่างฉับพลัน 

กลุ่มเจนเนอเรชั่นแซด (Generation Z) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2563 เป็น
กลุ ่มที ่มีความผูกพันธ์อยู ่กับโลกอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เนื ่องจากกลุ ่มนี ้เกิดมาพร้อมกั บ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจนได้ชื่อเรียกว่าเป็น Generation V ที่มาจากคำว่า Virtual หรือ Generation C 
ที่มากจากคำว่า Community หรือ Content และเป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
อีกด้วย 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี
ศักยภาพสูงที่อาศัยอยู่ใน  9 เมือง ได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้  เมืองปักกิ่ง มณฑลเจ้อเจียง เมืองเทียนจิน 
มณฑลเจียงซู มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเหลียวหนิง และมณฑลซานตง เนื่องจากกำลังซื้อ
และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยสูง อีกทั้งชาวจีนช่วงวัยทำงานตอนกลางมีพื้นฐานการศึกษาดีโดยมี
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปประกอบอาชีพที่มั่นคง โดยเฉพาะ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ  
ทำงานบริษัทเอกชนหรือภาครัฐ และกลุ่มวิชาชีพ มีรายได้เฉลี ่ยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) สามารถกล่าวได้ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนคุณภาพของ
ประเทศไทยไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนที่มีรายได้สูงซึ่งเป็นกลุ่มร้อยละ 10 แรกของประชาชน
ชาวจีน เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวหลักในทวียุโรป และอเมริกา ดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพชาวจีนของประเทศไทยควรเน้นให้ความสนใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มชนชั้นระดับกลางและ
บริโภคสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่คุ้มค่า กล่าวได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มขนาดตลาดใหญ่กว่าซึ่งคน
กลุ่มชั้นกลางชาวจีนมีแนวโน้มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวกับการตระหนักรู ้ต ่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness) 

ความหมายของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness) 

หมายถึง ระดับของการรับรู ้ของผู ้บริโภคที ่จะรับรู ้ท ุกส่วนประกอบต่างๆของตราสินค้าแล้ว
ตีความหมายไปตามการรับรู ้ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ลูกค้าจะตระหนักรู ้หรือระลึกถึงตราสินค้าทั ้งในด้าน
คุณลักษณะของสินค้าและบริการที่มีความเชื่อมโยงถึงตราสินค้าได้โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ใน
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รูปแบบต่างๆ (Aaker, 1991; ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545) อีกทั้ง A.Aaker (1992) 
ยังกล่าวอีกว่าการรับรู้ในตราสินค้าส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความภักดีต่อตราสินค้าจะช่วยตอกย้ำให้อยู่
ในความทรงจำของลูกค้า อีกท้ังการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าในระดับที่จะระลึกถึงนั้นตราสินค้าจะต้อง
ได้รับการพิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจซื้อ และมั่นใจได้ว่าจะลดแรงจูงใจที่ลูกค้าจะไปทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าอื่น อย่างไรก็ตาม Phillip  Kotler et al. (2017) กล่าวว่าการรับรู้ในตรา
สินค้าจะได้มาจากการตีความหมายจากข้อความที่ได้รับจากการสื่อสารทางการตลาดที่ตราสินค้าตั้งใจ
สื่อไปยังผู้บริโภค รวมทั้งประสบการณ์ในอดีต คำแนะนำหรือการบอกต่อในเชิงบวก ทั้งจากสังคม
ออนไลน์และออฟไลน์ก็มีผลต่อการตระหนักรู้เช่นเดียวกัน กล่าวคือผู้บริโภคจะหารายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับตราสินค้าจากการบอกต่อปากต่อปากที่ผ่านการทดลองใช้จากผู้บริโภคคนอ่ืนๆ และตัดสินใจ
ซื้อได้อย่างมั่นใจว่าสินค้าและบริการนั้นได้รับการคัดสรรมาและมีความเหมาะสมกับการดำ เนินชีวิต
ของผู้บริโภคมากที่สุด มากไปกว่านั้น Farquhar (1990) ยังกล่าวอีกว่าการตระหนักรู้คือการระลึกได้
ถึงตราสินค้าและมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าได้โดยใช้สโลแกน อีกทั้งการใช้การ
โฆษณาหลายช่องทางรวมถึงการทำตลาด ณ จุดขายเพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับตราสินค้าอีกด้วย 
สอดคล้องกับ Laemlaksakul (2016) กล่าวว่าการสร้างการรับรู้จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ
เนื่องจากจะช่วยสร้างความทรงจำให้กับผู้บริโภคที่สามารถทำการแยกแยะหรือการจดจำในการ
เลือกใช้ตราสินค้าภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกันได้ นอกจากนี้การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางดา้น
การท่องเที่ยวถือเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก (Boo, Busser, & Baloglu, 2009) การตระหนักรู้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างความ
จงรักภักดี รวมถึงการเพิ่มยอดขาย ซึ่งการศึกษาของ Barreda, Bilgihan, Nusair, and Okumus 
(2015) พบว่าองค์ประกอบของการตระหนักรู้ประกอบด้วย พนักงานขาย ของรางวัล ระบบและข้อมูล
ของแบรนด์ซึ ่งมีอิทธิพลต่อการบอกต่อในด้านบวกโดยตรง Ghodeswar (2008) กล่าวว่า การวาง
ตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) จะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของรูปแบบการสื่อสาร
ที่จะช่วยกำหนดการสื่อสารแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ 

ดังนั้นตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจึงหมายถึงการสร้างจุดแข็งให้กับ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหากจัดทำสื่อทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมายผ่านสื่อโฆษณาหลายช่องทางจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวรับรู้และนึกถึงจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่าจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเข้า
ไปอยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยวได้นั้นจะต้องทำการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เกิด
ความจงรักภักดี อย่างไรก็ตามระดับของการรับรู้ขึ้นอยู่กับกระบวนการการติดต่อสื่อสารที่จะสร้างการ
ตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นนักการตลาดหรือผู้ส่งสารจะต้องจัดทำสื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการถอดรหัสหรือการตีความหมายให้มีความเข้าใจ
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ตรงกัน ในขณะที่ระดับของการตระหนักรู้ของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  การศึกษา
เกี่ยวการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง โดยผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบสำคัญในการประเมินเรื่องการ
ตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness) จำนวน 3 
องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.5 

 
ตารางท่ี 2.5  องค์ประกอบของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปร/ผู้เขียน Destination/Brand Awareness 

ตร
าส

ินค
า้ท

ี่อย
ู่ใน

ใจข
อง

ผู้บ
ริโภ

ค 

กา
รระ

ลกึ
ถึง

ตร
าส

นิค
้า 

กา
รรู้

จกั
ตร

าส
นิค

้า 

Rodríguez, Valiño, and Burguete (2017) X 
 

X 

Herrero, San Martín, Garcia de los Salmones, 
and Collado (2017) 

X 
 

X 

Assaf et al. (2016) 
  

X 
Lu, Gursoy, and Lu (2015) 

 
X 

 

Szőcs and Berács (2015) X 
  

Kashif et al. (2015) 
 

X 
 

Barreda et al. (2015)   X 
Juntunen, Juntunen, and Juga (2011) X  X 
Chattopadhyay, Dutta, and Sivani (2010)   X 
Crescitelli and Figueiredo (2009)   X 
Tong and Hawley (2009) X X X 
Ghodeswar (2008) X X X 
Norjaya, Mohd, and Osman (2007) X X X 

Pappu, Quester, and Cooksey (2005)  X  
A.Aaker (1991) X X X 

รวม 8 6 11 
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ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฏีและแนวคิดของ A.Aaker (1991) พบว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลมีการรับรู้ใน
แต่ระดับที่แตกต่างกัน ดังภาพที่  2.4 

 

 

ภาพที่  2.4  พีระมิดแสดงระดับของการรับรู้ในตราสินค้า 
แหล่งที่มา: Aaker, (1991). 

1) ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) คือ การอยู่ในความทรงจำของ
ลูกค้าโดยลูกค้านั้นมีความทัศนคติที่ดีต่อสินค้ารวมถึงความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การจดจำชื่อตรา
สินค้า การรับรู้ถึงคุณภาพและการเชื่อมโยงซึ่งจะสะท้อนภาพลักษณ์ต่างๆของตราสินค้า (Aaker, 

1991) สอดคล้องกับ Szőcs and Berács (2015) กล่าวว่า ลูกค้าจะเลือกตราสินค้าสินค้าที่เป็นที่รู้จัก
และจะซื้อบ่อยครั้งอีกด้วย 

2) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) คือ การอยู่ในความทรงจำของลูกค้าแต่
ต้องใช้เวลาในการนึกถึงโดยสามารถเอ่ยชื่อตราสินค้าได้ โดยไม่มีสิ่งใดที่เตือนความทรงจำ (Aaker, 
1991) สอดคล้องกับ Keller (2013) กล่าวว่าตราสินค้าจะอยู่ในความทรงจำของลูกค้าทำได้โดยให้
ทดลองใช้ หรือต้องเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นลูกค้าเสมอ 
อย่างไรก็ตาม Laemlaksakul (2016) กล่าวอีกว่า การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งมี
รายละเอียดสูงจะทำให้ผู้บริโภคได้สะดวกมากขึ้นจากการหาข้อมูลเพราะการสื่อสารจะช่วยสร้างการ
รับรู้ของผู้บริโภค เนื่องจากการสื่อสารที่ออกแบบมาตรงกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจึงส่งผลให้เกิด
ความคาดหวังนำไปสู่การตัดสินใจในอนาคต 

3) การรู ้จักตราสินค้า (Brand Recognition) คือ การกระตุ ้นให้ลูกค้าจำได้แต่ไม่
สามารถนึกชื ่อของตราสินค้าได้แต่จะมีสิ่ งที ่เตือนความทรงจำ อาทิ การเห็นโฆษณา และได้ยิน
เรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า(Aaker, 1991) สอดคล้องกับ Keller (2013) กล่าวว่าตรา

Top of Mind

Brand Recall

Brand Recognition

Unaware of Brand
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สินค้าจะอยู่ในความทรงจำของลูกค้าเมื ่อต้องเห็นบางสิ่งถึงจะนึกชื่อตราสินค้าออก  โดยมีความ
สอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2554) ได้กล่าวถึงวิธีการทำให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

3.1) การทำการโฆษณาซ้ำๆ (Repetition) คือ การพยายามโฆษณาสินค้าและ
บริการผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดซ้ำๆ โดยมีเป้าหมายว่าผู้บริโภคจะจดจำตราสินค้าได้ 

3.2) การเตือน (Reminder) คือ การเตือนความจำเพื่อให้ผู ้บริโภคสามารถจำ
ข้อมูลต่างๆได้ อาทิ การส่งใบเตือนให้ผู้บริโภคนำมาใช้ก่อนกำหนด การติดสติกเกอร์ไว้ที่รถยนต์  

3.3) การใช้สิ่งเร้าที่จดจำได้ง่าย (Use easy-to-remember stimuli) คือ การที่
ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าและบริการได้ง่ายมากขึ้น หากข้อมูลที่ผู้ส่งสารนำเสนอนั้นง่ายต่อการ
เข้าใจและจดจำ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ของร้านพิซซ่า 1112 นอกจากนั้นยังใช้ชื่อสินค้าเป็นคำศัพท์เชิง
รูปธรรม (Concrete word) ที่จะช่วยในของการจดจำดีกว่าคำศัพท์เชิงนามธรรม (Abstract words) 
เช่น ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว 

3.4) การสน ับสน ุนให ้ เก ิดการประมวลข ้อม ูลอย ่างล ึกซ ึ ้ ง ( Encourage 
elaboration) คือ การนำข้อมูลใหม่มาเชื่อมโยงกับข้อมูลเก่าก็จะสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ
ได้ดีมากยิ่งขึ้น อาทิ การเชื่อมโยงต่อความคิดของตราสินค้ากับคำคมหรือสุภาษิตโบราณ 

3.5) การใช้ภาพ (Visual representation) คือ การใช้ภาพเป็นช่องทางการ
สื่อสารอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอตราสินค้าสามารถทำให้เกิดการจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้นและอยู่ใน
ความทรงจำระยะยาว 

4)  Unaware of  Brand คือ การที่ไม่รู้จัก และรับรู้กับตราสินค้าเลย (Aaker, 1991) 

สรุปได้ว่าการรู้จักตราสินค้าเป็นสิ่งสะท้อนถึงความคุ้นเคย (Familiarity) ของผู้บริโภคที่มาจาก
การประสบการณ์ในอดีต โดยผู้บริโภคอาจจะไม่เคยได้พบเห็นตราสินค้าเหล่านี้ที่ไหนมาก่อนหรือตรา
สินค้านี ้ เป ็นตราสินค้าในกลุ ่มผลิตภัณฑ์ใด ดังนั ้นในการวัดจากการรู ้จ ักตราสินค้า  (Brand 
Recognition) จึงเป็นเพียงการที่ผู้บริโภคจดจำได้ว่าเคยได้ยินหรือเคยเปิดรับตราสินค้านี้มาก่อน
หรือไม่ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า และการระลึกถึงตราสินค้า (Recall) จึงเป็น
สิ่งที่มีความสำคัญมากในการแข่งขันเพื่อครองใจผู้บริโภค เนื่องจากการตระหนักรู้ในตราสินค้าไม่
เพียงแต่การสร้างความรู้จักในตราสินค้าหรือการรับรู้ว่ามีสินค้าอยู่ในตลาดแต่ยังเป็นขั้นตอนของ
องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Component) และยังเป็นเป้าหมายหลักโดยทั่วไปของการ
โฆษณาเพราะตราสินค้าจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำและถูกกระตุ้นออกมาจากความทรงจำทุกครั้งที่
ผู ้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าประเภทนั้นๆส่งผลให้ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of 
Mind) ในที่สุด 
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องค์ประกอบของการสื่อสาร 
โดยการสร้างการตระหนักรู้ได้แต่ละระดับได้นั้นเกิดจากกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่ง

ข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองให้เป็นไป
ตามท่ีผู้ส่งต้องการซึ่งองค์ประกอบของการสื่อสารส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) 
ข้อมูลข่าวสาร (Message) สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) ความเข้าใจ
และการตอบสนองซึ่งองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ต่อ
ตราสินค้าอีกด้วย ทั ้งนี ้เพื ่อให้นักการตลาดจัดทำการตลาดที ่เหมาะสมกับกลุ ่มผู ้ร ับสารโดย
กระบวนการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ประเภท ดังภาพที่  2.5 

 

ภาพที่  2.5  กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
แหล่งที่มา:  ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, (2545). 

1) ผู้ส่งข่าวสาร (Source) คือ ผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่าผู้รับสารเนื่องจากจะต้องคัดเลือก

สารที่ต้องการให้ผู้รับสารรับรู้ ดังนั้นนักการตลาดจะต้องเป็นผู้มีความรู้และความสามารถอีกทั้งยังต้อง

ไว้วางใจได้เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดการเชื่อถืออีกด้วย 

2) ผู้รับสาร (Audience) คือ ผู้บริโภคที่ได้รับข่าวสารจากผู้ส่งสารโดยนักการตลาด

จะต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมสำหรับผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดพฤติกรรม

ตามท่ีนักการตลาดต้องการ 

3) ข่าวสาร (Message) คือ ส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่

ข่าวสารจะประกอบด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์ อีกทั้งนักการตลาดจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม

และช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักอีกด้วย 

ผู้ส่งสาร
การใส่รหัส
ข่าวสาร

สื่อ
การถอดรหัส

ข่าวสาร
ผู้รับสาร

การตอบสนอง
ข้อมูล

ย้อนกลับ

สิ่งรบกวน 
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4) ช่องทางข่าวสาร (Channels) คือ ตัวกลางที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ส่ง

สารและผู้รับสารซึ่งแบ่งเป็นช่องทางข่าวสารที่ใช้บุคคล อาทิ พนักงานขาย มากไปกว่านั้นยังรวมถึง

ช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล อาทิ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร และป้ายโฆษณา  

5) การเข้ารหัส (Encoding) คือ การนำความคิดเชื ่อมโยงกับข่าวสารในรูปของ

สัญลักษณ์หรือตัวอักษรเพ่ือแสดงความหมายที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมตามที่นักการตลาดต้องการ อาทิ 

ไฟแดงคือการต้องหยุดรถยนต์ ไฟเหลืองค์อการเตรียมตัวหยุดรถ และไฟเขียวคือการที่รถยนต์

เคลื่อนที่ได้ เป็นต้น 

6) การถอดรหัส (Decoding) คือ เป็นการถ่ายทอดหรือการตีความที่ได้รับจากผู้ส่งสาร 

โดยผู้รับสารจะต้องเข้าใจตรงกับผู้ส่งสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้ ทัศนคติของแต่ละ

บุคคล 

7) การตอบสนอง (Response) คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารที่ส่งกลับมายังผู้ส่ง

สารออกมาภายหลังจากการได้ยิน ได้เห็น ซึ ่งเป็นการตอบสนองที่สามารถสังเกตเห็นได้อีกทั้ง

พฤติกรรมที่ปิดซ่อนเร้นนั้น อาทิ การเก็บข้อมูลในความทรงจำ เป็นต้น 

8) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารที่ส่งกลับมายังผู้

ส่งสารซึ่งข้อมูลย้อนกลับนี้จะเป็นตัวที่ประเมินความสำเร็จของกระบวนการสื่อสารทันทีอีกทั้งยังใช้

เป็นประโยชน์ในการแก้ไขให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ส่งสารสามารถสังเกตได้จากการ

วิพากษ์ในตัวสินค้า การแสดงข้อความโต้แย้ง เป็นต้น 

9) สิ่งรบกวน (Noise) คือ อุปสรรคที่ทำให้เกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร อาทิ 

ไวรัสคอมพิวเตอร์ เสียงไอ เสียงจาม นอกจากนี้สิ ่งที่รบกวนอาจใช้การเข้ารหัสและถอดรหัสไม่

เหมือนกันจึงทำให้การสื ่อสารเกิดความคลาดเคลื ่อโดยการสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพคว รที ่จะมี

สิ่งรบกวนน้อยมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

เอกลักษณ์ของตราสินค้า 
อย่างไรก็ตามการสร้างการตระหนักรู้สามารถสร้างได้จากเอกลักษณ์ของสิ นค้าโดย (Aaker, 

1996) กล่าวว่าการเชื่อมโยงเอกลักษณ์ไปยังตราสินค้าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้า
และลูกค้าโดยการสร้างคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใช้สอยและจากอารมณ์หรือการแสดงออกของ
ลูกค้า อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์ของตราสินค้าแสดงให้เห็นวิธีการรับรู้ของผู้บริโภคที่นำไปสู่ภาพลักษณ์
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ของตราสินค้า กล่าวได้ว่าการตระหนักรู้ของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยง
ความคิดเชิงบวก ความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู ้จักเป็นอย่างดีของลูกค้าโดยจะต้องกำหนดมาจาก
องค์ประกอบที่จับต้องได้ (Tangible Component) และองค์ประกอบของสินค้าที ่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible Component) ซึ่งสามารถแบ่งเอกลักษณ์ตรา สินค้าออกเป็น 4 มุมมอง ได้แก่  

1)  การมองตราสินค้าในระดับผลิตภัณฑ์ (Brand as Product)  
(1)  ตราสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ชนิดใด (Product Scope / Product Class) เมื่อ

นึกถึงผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันแล้วผู้บริโภคจะนึกถึงตราสินค้าใดบ้าง ดังนั้นการสร้างตราสินค้า
ให้มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากเท่าใดโอกาสที่ผู้บริโภคจะนึกถึงตราสินค้าก็มีมากข้ึนเท่านั้น  

(2)  ตราสินค้ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง (Product Attribute) คุณสมบัติของตราสินค้าเป็นส่วน
หนึ่งของคุณค่าตราสินค้าที่มีให้กับผู้บริโภค ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์  นอกจากนี้
การนำเสนอคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมที่เหนือกว่าให้ผู้บริโภคก็จะทำให้ตราสินค้านั้นมีความแตกต่างไป
จากคู่แข่งขัน  

(3)  คุณภาพและราคา (Quality and Price) ตราสินค้าบางตราจะเน้นไปที่คุณภาพของ
ตราสินค้า แต่บางตราสินค้าก็นำมาเชื่อมโยงกับราคา เช่น สินค้าคุณภาพดีราคาคุ้มค่า เป็นต้น  

(4)  โอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Use Occasion) วิธีการใช้หรือความเฉพาะเจาะจงในตรา
สินค้าสามารถนำมาเป็นอ้างอิงเพื่อสร้างตราสินค้าในการทำให้เกิดความแตกต่าง จากคู่แข่งขันได้อีก
ด้วย 

(5)  การเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับผู้บริโภค (User) โดยทำการชื่อมโยงเข้ากับรูปแบบการ
ดำเนินชีวิต (Lifestyle) หรือบุคลิกของผู้ใช้ซึ่งการเชื่อมโยงนี้จะสะท้อนถึงบุคลิกของตราสินค้า และ
เป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตราสินค้าในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งบอกสถานะของตนเอง 

(6)  การเชื่อมโยงตราสินค้ากับประเทศที่ผลิตหรือเป็นต้นกำเนิดของสินค้า (Original) ได้แก่ 
เกียรติภูมิ ภูมิปัญญา มรดกประเพณีที่สืบทอดกันมา ทั้งนี้การเชื่อมโยงต้องคำนึงถึงประเภทและชนิด
ของสินค้าด้วยจึงจะสามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคได้ เช่น 
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่นก็มักจะมีคุณภาพและสร้างความมั่นใจใน
คุณภาพให้กับผู้บริโภคได้มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ 

2)  การมองตราสินค้าในฐานะที่เป็นองค์กร (Brand as Organization) การมองสินค้าใน
ฐานะธุรกิจเป็นการเน้นที่คุณสมบัติของธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า  (Organization Attribute) 
มากกว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือผสมผสานระหว่างคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรม เช่น การให้
ความสำคัญกับลูกค้า ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม การมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เป็นต้น ดังนั้นการ
อ้างอิงคุณสมบัติของอธุรกิจจะมีความยั่งยืนมากกว่าและสามารถต้านทานการโจมตีของคู่แข่งขันได้
มากกว่าการอ้างอิงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทั ้งนี ้เนื ่องจากการที ่คู ่แข่งขันจะลอกเลียนแบบ



33 
 
คุณสมบัติของธุรกิจนั้นยากกว่าการเลียนแบบคุณสมบัติของตราสินค้าเพราะคุณสมบัติของธุรกิจเป็น
ลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายหรือวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ยากจะลอกเลียนแบบได้
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  

3)  การมองตราสินค้าในฐานะที่เป็นบุคคล (Brand as Person) การเชื่อมโยงตราสินค้าเข้า
กับบุคคลจะช่วยสร้างตราสินค้าให้มีความน่าสนใจ วิธีการเชื่อมโยงตราสินค้ากับบุคคลคือ การสร้าง
บุคลิกให้กับตราสินค้า (Brand Personality) เช่น ร่าเริง สนุกสนาน กระตือรือร้น ชอบท่องเที่ยว มี
เหตุผล ซึ่งเป็นการนำแนวคิดในการสร้างบุคลิกภาพให้กับตราสินค้านั้นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับการสร้างตราสินค้าเป็นการเชื่อมโยงให้ตราสินค้านั้นแสดงออกถึงบุคลิกของผู้ใช้
หรือบุคลิกของผู้ที ่ต้องการจะเป็น อีกทั้งการสร้างบุคลิกให้ตราสินค้านั ้นยังเป็นการช่วยสื่อสาร
คุณสมบัติของตราสินค้าได้ (Brand Attribute) 

4)  การมองตราสินค้าในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ (Brand as Symbol) สัญลักษณ์จะช่วยให้
ผู ้บริโภครู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) ได้ง่ายขึ้นและสามารถระลึกถึงตราสินค้า (Brand 
Recall) สัญลักษณ์ตราสินค้านั้นจะกำหนดขึ้นจากองค์ประกอบใดก็ได้ แต่มีหลัก 3 ประการ ที่นิยมใช้
สัญลักษณ์ตราสินค้า คือ ภาพจินตนาการ (Visual Imagery) การอุปมา อุปมัย (Metaphor) และ 
เกียรติภูมิของตราสินค้า (Brand Heritage) 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของตราสินค้าทั้ง 4 ส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ บุคคล และ 
สัญลักษณ์ จะต้องมีความสัมพันธ์กันและให้ประโยชน์กับผู้บริโภคด้านใดด้านหนึ่งหรือ หลายด้าน
รวมกัน อาทิ ประโยชน์ใช้สอยจากตราสินค้า (Functional Benefit) ประโยชน์ทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก (Emotional Benefit) และประโยชน์ของตราสินค้าในฐานะเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะหรือ
เพ่ือใช้แสดงลักษณะเฉพาะบางอย่างของผู้บริโภคเป้าหมาย (Self-expensive Benefit) 

กระบวนการการรับรู้ 
มากไปกว่านั้นกระบวนการการรับรู้ที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า คือ

กระบวนการที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกและตีความหมายของสิ่งเร้านั้น ส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่าง
กันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าคล้ายกัน มากไปกว่านั้นยังเกิดจากการรับรู้ที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคล อาทิ ความต้องการ ค่านิยม และประสบการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้น
จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory Element) ดังภาพที่  2.6 โดยสามารถอธิบายถึง สิ่งเร้าของ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Assael, 1998; ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) ดังนี้  
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ภาพที่  2.6  กระบวนการการรับรู้ 
แหล่งที่มา:  ชูชัย สมิทธิไกร, (2554). 

1)  สีสัน คือ สิ่งเร้าที่จะทำการกระตุ้นผู้บริโภคเป็นอย่างมาก หากโลโก้หรือชื่อบน
ผลิตภัณฑ์มีสีแดง อาทิ โคคา-โคล่า อาหารเช้าซีเรียล (Kellogg’s) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมี
ชีวิตชีวา อีกท้ังสีน้ำเงินก็จะทำให้รู้สึกถึงความอ่อนโยน อาทิ โลโก้ของไอบีเอ็ม (IBM) เป็นสีน้ำเงิน สิ่ง
เหล่านี้จะเป็นตัวที่เชื่อมโยงต่อความคิดของผู้บริโภคท่ีจะเป็นสีที่ชื่นชอบ หรือเป็นตัวเลือกของการซื้อ 

2)  เสียง คือ สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นเป็นอย่างมากในการทำโฆษณา อาทิ การใช้เพลง หรือ
เสียงกระดิ่งเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและเพ่ิมยอดขายให้กับตราสินค้า  

3)  กลิ่น คือ สิ่งที่ผสมอยู่ในอาหารหรือเครื่องสำอางจากการวิจัยของ Assael (1998) 
พบว่า กลิ่นที่แตกต่างจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า อาทิ ทิชชู่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า
เนื่องจากทำให้เกิดความแตกต่างจากกลุ่มคนรอบข้าง โดยกลิ่นยังเป็นปัจจัยในการการซื้อรถ อาทิ 
พนักงานขายจะใช้สเปย์ฉีดที่ทำให้รถมีกลิ่นใหม่อยู่เสมอ กลิ่นจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้าท่ีทำให้ผู้บริโภคมีความภาคภูมิใจ 

4)  รส คือ ปัจจัยที่จะเชื่อมโยงกับความคิดของผู้บริโภค อาทิ การเปิดตัวรสชาติใหม่
ของเป๊ปซี่ที่เป็นสีขาวใสทำให้ผู้บริโภคสามารถดื่มได้ง่ายมากข้ึนซึ่งก่อนหน้านี้เป๊ปซี่ทำเป็นสีดำจึงทำให้
ดูไม่ดื่ม อีกทั้งยังพบว่าหากผู้บริโภคดื่มน้ำอัดลมที่มีรสชาติเหมือนกันแต่ไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็น
ตราสินค้าใดบ้างซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผลิตนั้นมีรสชาติเหมือนกัน 

5)  สัมผัส คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู้ ต่อตราสินค้าเป็นอย่างมาก อาทิ 
เนื้อผ้า พรม หรือเฟอร์นิเจอร์ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับรู้คุณภาพผ่านการสัมผัสได้ 

มากไปกว่านั้นการเลือกการรับรู้นั้นผู้บริโภคจะเห็นสินค้าจำนวนมากที่มีความแตกต่างกันดา้น
สีสัน ขนาด รูปทรง และจากประสารทสัมผัสทั้ง 5 แล้วนั้น แต่ก็จะเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งเร้าที่ตนเองให้

สิ่งเร้า

• สีสัน

• เสียง

• กลิ่น

• รส

• สัมผัส

การเปิดรับ
สิ่งเร้า

• ตา

• หู

• จมูก

• ปาก

• ผิวหนัง

การเลอืกรับรู้
การจดั
ระเบียบ
ความคิด

การ
ตีความหมาย
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ความสนใจและต้องการซื้อเท่านั้นโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผู้บริโภคนั้นประกอบด้วย
ปัจจัยด้านลักษณะของสิ่งเร้า (Nature of the stimulus) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ออกแบบที่โดดเด่นทางกายภาพ อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สีสันสะดุดตาที่ดึงดูดความสนใจของ
ผู ้บริโภคได้มากกว่า รวมถึงความคาดหวัง (Expectation) คือ สิ ่งที ่ผู ้บริโภคจะรับรู ้จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีคาดหวังถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตามที่เคยมีประสบการณ์จากอดีต และคำบอก
เล่าจากบุคคลใกล้ชิด และแรงจูงใจ (Motives) คือ สิ่งที่บริโภคจะรับรู้ตามแรงผลักดันหรือความ
ต้องการของตนเองหากระดับความต้องการมากเพียงใจก็จะส่งผลให้การตอบสนองในสิ่งที่กระทำ
ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

การกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้ออกเดินทางท่องเที่ยว 
ในขณะที่การกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้ออกเดินทางท่องเที่ยวโดยเกศรา สุก

เพชร และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) ได้แบ่งสิ่งกระตุ้นความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้อยากออก
เดินทางไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

1)  การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง นักท่องเที่ยวเหล่านี้ใช้เวลาที่หยุดงาน
เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ เพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็นเพ่ือพบเห็นสิ่งและประสบการณ์ใหม่ๆเพ่ือชม
ทิวทัศน์อันงดงาม  

2)  การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะใช้วันหยุดอย่างคุ้มค่าเพื่อขจัดความ
เหนื่อยล้าทั้งปวงจากการทำงาน โดยการพักผ่อนนี้จะช่วยในการฟ้ืนกำลังกลับคืนมาสำหรับการเริ่มต้น
ทำงานอีกครั้ง มากไปกว่านั้นนักท่องเที่ยวพวกนี้มักจะไปพัก ณ ที่ใดที่หนึ่ง นานที่สุดเท่า และมักจะ
เป็นสถานที่สงบ 

3)  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวที่ปรารถนาที่จะเรียนรู้ศิลปะวิทยาการเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียง หรือในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นโดยเป็น
ที่น่าสนใจของเขาก็จะท่องเที่ยวไปยังประเทศนั้นๆ เพื่อจะศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มนุษยวิทยา
และสังคมวิทยา อีกทั้งชมโบราณสถานที่เกี่ยวโยงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  เพื่อติดตามความ
เจริญทางวัตถุอีกด้วย 

4)  การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา โดยการท่องเที่ยวเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา เช่น กีฬาโอลิมปิก 
กีฬาเอเชียนเกมส์กีฬาแหลมทอง การแข่งขันฟุตบอล มวย กอล์ฟ เทนนิส ฯลฯ ซึ่งการแข่งกีฬานั้น
ย้ายสถานที่แข่งขันไปตามเมืองใหญ่จึงทำให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาได้ไปใช้จ่ายและพักแรมใกล้กับการแข่งขัน
อีกด้วย มากไปกว่านั้นยังรวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬากล่าวได้ว่าประเทศที่มีภูมิประเทศที่
เหมาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นกีฬา เช่น ฤดูหนาวซึ่งมีหิมะตกเหมาะสำหรับการเล่นสกี ฤดูร้อน
เหมาะสำหรับการปีนเขา 
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5)  การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ คือนักธุรกิจที่จัดสรรเวลาไว้สำหรับการท่องเที่ยว หรือหลังจากการ
ทำธุรกิจโดยนักท่องเที่ยวธุรกิจได้นำเงินตราต่างประเทศมาทิ้งไว้ในประเทศเจ้ าบ้าน นอกจากนั้นถ้า
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเจรจาซื้อขายสินค้า การชมนิทรรศการซื้อขายสินค้าหรือเทคโนโลยี ก็เรียกว่า
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้านโดยตรง 

6)  การท่องเที่ยวเพื ่อการประชุมสัมมนา ปัจจุบันซึ ่งมีองค์การ คณะกรรมาธิการสมาคม 
สหภาพ ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงส่งผลให้การเดินทางเพื่อการประชุม  สัมมนาโดยการ
ประชุมดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างมากและรวดเร็ว  อย่างไรก็ตามการสัมมนาในจังหวัด
เชียงใหม่ สงขลา พัทยา ถูกจัดเป็นที่ประชุม สัมมนา มากที่สุด 

7)  การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือ บุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำการวิจัยในด้าน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานับเดือน รวมถึงการเดินทางไปสอน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ  ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้นับเป็น
นักท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นผู้ที ่นำเงินตราต่างประเทศมาให้
ประเทศเจ้าบ้านมากกว่าประเภทอื่นใด เพราะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องเข้าไปอยู่ในประเทศเจ้าบ้านนาน
กว่านักท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

ถึงแม้ว่าการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้ออกเดินทางท่องเที่ยวจะมีอิทธิพลต่อ
การตระหนักรู้ของผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจจึงต้องหาวิธีที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกรับรู้สิ่งที่ธุรกิจ
นำเสนอเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งคุณลักษณะของสิ่งเร้า คุณลักษณะของผู้บริโภค และ
ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้ 

1)  คุณลักษณะของสิ่งเร้า 
(1)  ขนาดหรือการโฆษณาที่เน้นความสนใจ (Intensity) หมายถึง สิ่งที่นำเสนอมีขนาดใหญ่

มากย่อมมีโอกาสที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภครับรู้ได้มากขึ้น เช่น การทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
การใช้เสียงโฆษณาท่ีดังย่อมดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจ 

(2)  ความแปลกใหม่ (Novelty) หมายถึง สิ่งเร้าที่มีความแปลกใหม่จากสิ่งที่เคยเห็นนั้นทำ
ให้ผู้บริโภคเกิดความแปลกใจและสนใจที่จะรับรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

(3)  กามอารมณ์ (Sex) หมายถึง สิ่งเร้าที่นำกามอารมณ์มาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาที่จะ
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศชายเป็นหลัก 

(4)  ความตลกขบขัน  (Humour) หมายถึง สิ่งที่นำเสนอทำให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ขัน 
(5) การเคลื่อนที่ (Movement) หมายถึง สิ่งเร้าที่นำเสนอมีการเคลื่อนไหวได้ 
(6) ความตรงกันข้าม (Contrast) หมายถึง สิ่งที่นำเสนอนั้นมีความแตกต่างกันในทางตรง

ทำกันทำให้ผู้บริโภคสนใจที่จะรับรู้ 
2)  คุณลักษณะของผู้บริโภค  
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(1) การเรียนรู้ (Leaning) คือ สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ในอดีตและการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม วัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลให้การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน ดังนั้นการนำเสนอท่ีมีสิ่งเร้าเดียวกันอาจทำให้การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 

(2) ความคาดหวัง (Expectation) คือ การแปลความหมายของสิ่งเร้าของแต่ละบุคคลตาม
ความคาดหวังทำให้เกิดการแปลตีความหมายไม่จริงกับความจริง 

3)  ปัจจัยด้านสถานการณ์ คือ สภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้ามีส่วนสำคัญในการตีความหมายของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมเป็นตัวชี้แนะแก่ผู้บริโภค อาทิ หากมีการต่อแถว
เพื่อซื้อสินค้าจำนวนมากผู้บริโภคจะตีความได้ว่าของนั้นดีมีคุณภาพถึงแม้ว่าจะไม่เคยเลือกซื้อมากอ่น
หน้านี้ 

ส่วนประกอบของตราสินค้า (Brand Element) 
มากไปกว่านั ้นในการสร้างการตระหนักรู ้ให้ประสบความสำเร็จนั ้นมีความเกี ่ยวข้องกับ

เอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Name Identity) และการเชื่อมโยงไปยังระดับของสินค้า (The 
Product Class) เป็นสิ่งที่ตราสินค้าใหม่ต้องสร้างการตระหนักรู้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ
บริบทของธุรกิจ อาทิ จิตวิทยา การโฆษณา  การสร้างและรักษาระดับของการตระหนักรู้ในแต่ละ
ระดับ (Aaker, 1991) สอดคล้องกับวิศนี เรืองคณะ (2555) กล่าวว่า การสร้างประสบความสำเร็จใน
การสร้างการตระหนักรู้ คือ เครื่องหมาย ชื่อ สัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อความหมายของสินค้าและ
บริการโดยมีความสำคัญในการแข่งขันธุรกิจอย่างมากเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งทั้งในเรื่อง
ของความผูกพันและการเป็นที่รู ้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มากไปกว่านั้นยังเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประกอบดำเนินการได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยการสร้างการตระหนักรู้ ให้สำเร็จ
จะต้องพิจารณาในส่วนประกอบของตราสินค้า (Brand Element) คือ สิ่งที่จะสร้างให้สินค้ามีความ

แตกต่างจากคู ่แข่งได้ซึ ่งจะเชื ่อมโยงกับความคิดของลูกค้า (Ragēvičiusa, 2014) อย่างไรก็ตาม 
Alnsour and Subbah (2018) ยังกล่าวอีกว่าส่วนประกอบของตราสินค้าคือเครื่องมือในการที ่จะ
แสดงความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างจากตราสินค้าคู่แข่งที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและ
สร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า (Brand Equity) อีกด้วย โดยส่วนประกอบของตราสินค้า (Brand 
Element) มีดังนี ้

1) ชื่อตราสินค้า (Brand Name)  หมายถึง ชื่อตราสินค้าเป็นพื้นฐานของการเลือกซื้อ
สินค้าเนื่องจากว่าชื่อของตราสินค้าจะเชื่อมโยงกับสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง
โดยชื่อของตราสินค้าจะประกอบด้วย ตัวอักษร คำ และตัวเลขที่สามารถอ่านออกเสียงได้ นอกจากนี้
การตั้งชื่อตราสินค้านั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิ ตั้งจากชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท สถานที่ วิถีชีวิต หรือต้น



38 
 
กำเนิดของสินค้า หรือตั้งชื่อตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์เฉพาะกับอีกคำหนึ่งเช่น วอลโว่ (Volvo) สื่อ
ถือความปลอดภัย และ บีเอ็มดับเบิ้ลยู (BMW) สื่อถึงคุณภาพ 

2) ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (Uniform Resource Locator : URLs)  
หมายถึง ที่อยู่ของเว็บไซต์และโดยทั่วไปจะเรียกว่าชื่อโดเมน (Domain Names) เพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
และให้ข้อมูลสินค้ากับผู้บริโภค 

3) โลโก้ (Logos and Symbols) หมายถึง รูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และ
ความโดดเด่น ทั้งนี้ประเภทของโลโก้มีหลายหลายรูปแบบ อาทิ ชื่อของบริษัท หรือเครื่องหมายทาง
การค้า (Trademarks) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปภาพเพ่ือใช้เพื่อการโฆษณา 

4) สโลแกน (Slogan) หมายถึง ข้อความหรือประโยคสั้นๆที่อธิบายและให้ข้อมูลที่
แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับตราสินค้าโดยผ่านการโฆษณาที่เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร 

5) Characters หมายถึง ตัวละครที่สามารถสร้างความโดดเด่นของตราสินค้าโดยสรา้ง
การรับรู้ที่ดีกว่าโลโก้ อาทิ ตัวละครของแมคโดนัลด์ที่เป็นตัวตลกแสดงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชอบความ
สนุกสนาน 

6) เสียงเพลง (Jingles) หมายถึง เพลงที่มีเนื้อความจะเข้าไปเชื่อมโยงกับความคิดของ
ผู้บริโภคและทำให้เกิดการจดจำตราสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น  

7) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง สิ่งที่บรรจุสินค้าและยังรวมถึงการออกแบบ ป้าย 
สีสัน รูปทรง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย 

 
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) 

อย่างไรก็ตามการสื่อสารทางการตลาดให้เกิดการตระหนักรู้มากที่สุดนั้นคือ การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการเครื่องมือปัจจุบันการเริ่มต้นธุรกิจทำได้ง่ายมากขึ้นที่ทำให้ในแต่ละอุตสาหกรรมเกิด
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงอย่างรุนแรง ดังนั้นธุรกิจจึงต้องวางแผนโดยการหาวิธีในการสื่อสารทาง
การตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในยุคปัจจุบันให้มากที่สุดโดยการใช้การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาที่ใช้เครื่องมือในการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างการรับรู้  โน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขาย และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจากได้ส่งข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มป้าหมายได้มากที่สุด 
ทั้งนี้ธุรกิจต้องปรับปรุงการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจซึ่ง
สอดคล้องกับ Phillip  Kotler et al. (2017) ได้กล่าวว่า ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้น
จะถูกชักจูงให้สนใจตัวสินค้าและบริการผ่านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร การประชาสัมพันธ์ การถูกให้คำแนะนำหรือการบอกต่อในเชิงบวกจาก
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เพื่อนและคนใกล้ชิดซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและแนวโน้มที่ทำให้
ตัดสินใจซื้อได้เร็วกว่าปัจจัยอ่ืนๆ นั่นเป็นเพราะผู้บริโภคมีความรู้สึกมั่นใจและรู้สึกว่าได้รับการปกป้อง 
ยังรวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับในอดีตที่มีต่อตราสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้เสรี วงษ์มณฑา (2547) ให้
ความหมายไว้ว่าคือการมุ่งเน้นที่จะสร้างพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้เกิด
การรับรู้ ความคุ้นเคยในสินค้าและบริการซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตราสินค้า และยังสอดคล้องกับ 
Yu-Ju, Chihkang, and Jingxue (2009) กล่าวว่า การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เป็นการสร้างการตระหนักถึงคุณค่าของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและครอบคลุมที่จะทำให้เกิดคุณค่าของตรา
สินค้าซึ่งจะประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ของสาขาการสื่อสารที่หลากหลายได้แก่ การโฆษณาทั่วไป การ
ขายตรง การส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ และรวมการสื ่อสารทั ้งหมดเหล่านี ้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร มากไปกว่านั้นBatra and Keller (2016) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ คือ การที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการพยายามที่จะสร้างการรับรู้ โน้มน้าวใจ และพยามยาม
หาวิธีการสื่อสารทางการตลาดต่อผู้บริโภคเสมอผ่านการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ให้บริการต้องการขาย อีกท้ังนงลักษณ์ นามบุดดี (2553) ยังกล่าวอีก
ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นรูปแบบการสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือที่มีความ
หลากหลายเพื่อโน้มน้าวใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจึงมี
ต้นทุนที่ต่ำกว่าการสื่อสารแบบเดิมๆ ซึ่ง JOSEPH (2016) มีความคิดเห็นว่านอกจากการโน้มน้าวใจ
แต่ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ทำกำไรร่วมกันกับพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป 
โดยการพัฒนาและรวบรวมกลยุทธ์การสื่อสารที่ช่วยติดต่อกับตราสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ C. Chen 
(2011) ได้กล่าวอีกว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการว่าได้รับการรับรองอย่างกว้างข วาง
เพราะว่ามุมมองของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการได้รับสนับสนุนการประสานและการ
ทำงานร่วมกันระหว่างการสื่อสารทั้งหมดที่ริเริ่มโดยธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดทำ
การสื่อสารให้มีความชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารให้ตรงกับลูกค้ากลุ่ มเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้ 

ดังนั้นหากจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสามารถผสมผสานการใช้เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการอย่างเหมาะสมแล้วนั้นก็สามารถส่งผลให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี และ
ช่วยสนับสนุนด้านการตลาดของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่ างดีเนื่องจากการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นการสร้างการรับรู้ และชักจูงโดยการส่งข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้า
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขายสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ อีกท้ังต้องได้รับความร่วมมือของพนักงานในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้
มีส่วนได้เสียในการพัฒนาสินค้าและบริการอีกด้วย สอดคล้องกับ Kotler (2000) กล่าวว่าภาพลักษณ์
ทีดีที่จะช่วยสร้างบุคลิกและคุณค่าต่อสินค้า (Product Value and Proposition) ช่วยนำเสนอความ
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เป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ภายในจิตใจ (Mental 
Image) ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งผลต่อความรู้สึกโดยถ่ายทอดภาพเหล่านี้ผ่านช่องทางการสื่อสารทางการ
ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามในส่วนของการสื่อสารนั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือใน
การส ื ่ อสารทางการตลาดแบบบ ูรณาการ ( Integrated Marketing Communication: IMC) 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบดังนี้ 

1) การโฆษณา  (Advertising) หมายถึง สิ่งที่จะปรากฏให้ผู้บริโภคได้เห็นเป็นอย่างแรก
ที่จะสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าและสร้างแรงกระตุ้นเพื่อขายสินค้าได้เร็วมากก
ยิ่งขึ้นซึ่งผู้บริโภคจะสามารถเห็นโฆษณาผ่านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์มากไปกว่านั้นเพ่ือให้การตระหนักรู้
เห็นผลในระดับที่สินค้าอยู่ในใจของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ขายสินค้าพยายามที่จะส่งข้อมูลที่ซ้ำๆอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้และเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่แข่ง โดยส่วนใหญ่การโฆษณานั้นจะให้ข้อมูล
ในเชิงบวกของสินค้าและชวนเชื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ มากไปกว่านั้น (Kotler & Keller, 2012) 
สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา )2547(  ได้กล่าวว่า การโฆษณาเป็นการสื่อสารข้อมูลโดยไม่ใช้บุคคลโดย
ใช้สื่อเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการรับรู้  จูงใจ และเตือนความจำ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ  

2)  การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง การจูงใจให้ผู ้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในระยะเวลาสั้นโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการดึงความสนใจจาก
ผู้บริโภค การให้ส่วนลด และการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม (Kotler & Keller, 
2012) สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา )2547(  ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการขายนั้นเป็นสิ่งกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดการตอบสนอง และการตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการขายแต่
ละเครื่องมือจะต้องเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

3)  การประชาสัมพันธ์ (Public Relation And Publicity) หมายถึง องค์ประกอบของ
การสื่อสารที่ผู้บริโภคจะได้รับข่าวสารที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการประชาสัมพันธ์จะต้องมีความ
น่าเชื่อถือสูง ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการเล่าเรื่องราวของบริษัท ตราสินค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์ (Kotler & Keller, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา )2547) ได้ให้ความหมายว่า
การติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ความน่าเชื่อถือ และ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจรวมทั้งให้ความรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดในบางเรื่อง 

4)  การจัดกิจกรรมและการสร้างระสบการณ์ (Event and Experiences) หมายถึง 
ธุรกิจได้จัดกิจกรรมและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมลูกค้าและ
เป็นคุณค่าที่ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการขายแบบทางอ้อม (Kotler & 
Keller, 2012) กล่าวได้ว่าเปรียบเสมือนให้สินค้าทดลองภายในกิจกรรมก่อนและนำไปสู่การตัดสินใจ
ซื้อ สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา )2547(  กล่าวว่า การที่ธุรกิจจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้มีส่วนไดเ้สีย
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เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตลอดจนเป็นขายขายสินค้าทางอ้อมอีก
ด้วย 

5)  การขายโดยใช้บุคคล (Personal selling) หมายถึง บุคคลที ่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการขายขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าพนักงานขายนั้นจะเป็นผู้โน้มน้าวใจและนำเสนอข้อดีของ
สินค้าให้ตรงกับความชอบและความต้องการของผู้บริโภค (Kotler & Keller, 2012) นอกจากนี้เสรี 
วงษ์มณฑา )2547(  ยังได้กล่าวอีกว่าการขายโดยใช้บุคคลเป็นการปฏิบัติในกิจกรรม ได้แก่ การ
แสวงหาลูกค้า การติดต่อสื่อสาร การรวมรวมข้อมูลข่าสาร 

6)  การบอกต่อในเชิงบวก (Word Of Mouth) หมายถึง การที ่ผู ้บริโภคถูกบอกต่อ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการในเชิงบวกจากคนใกล้ชิดทั้งเพ่ือน ญาติ จึงทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งนี้เพราะมีเวลาจำกัดในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพทำให้การสื่อสารใน
รูปแบบของการบอกต่อจึงมีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้ายอีกด้วย (Phillip  Kotler et al., 
2017) 

7)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดที่ใช้การสื่อสารทางแบบ
ทางเดียว โดยข้อมูลนั้นจะถูกเตรียมส่งไปยังที่อยู่ของผู้บริโภคแต่ละคน ได้แก่ แคตตาล็อก แฟกซ์ ทีวี-
ช็อปปิ้ง (Kotler & Keller, 2012) มากไปว่านั้นเสรี วงษ์มณฑา )2547(  ยังได้กล่าวอีกว่าการตลาด
ทางตรงมีประสิทธิภาพสูกว่าสื่อโฆษณาแบบอ่ืนๆ เพราะว่าผู้บริโภคจะตอบสนองทันทีทันใด และเน้น
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 

8)  การตลาดเชิงโต้ตอบ (Interactive marketing)  
การตลาดเชิงโต้ตอบ หมายถึง การตลาดที่ใช้การสื่อสารแบบสองทาเนื่องจากข้อมูลนั้น

จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการตอบสนองของผู้บริโภคแต่ละคน ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ การตลาด
ทางโทรศัพท์ที่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายสินค้า (Kotler & Keller, 2012) 

9) การตลาด ณ จุดขาย (Point of purchase) หมายถึง การดึงดูดผู้บริโภคเข้ามา ณ 
จุดซื้อและใช้เครื่องมือในการขายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เข้าสู่ตลาดใหม่เพื่อส่งเสริมการขาย
ให้มีความโดดเด่นในการจัดแสดงสินค้ามากกว่าปกติ ได้แก่ โปสเตอร์ สติกเกอร์ เสียงโฆษณาอัตโนมัติ 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2547) 

สรุปได้ว่าการสร้างสรรค์งานโฆษณาจำเป็นต้องเข้ามาจัดการให้เกิดความโดดเด่นเพื่อกระตุ้น
โดยใช้อารมณ์ ความรู้สึก เรื่องราว ภาพ และการลงลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยง
ความคิดระหว่างนักท่องเที่ยวเป้าหมายของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการจดจำ
ในแต่ละระดับของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ความคาดหวัง และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 11 การศึกษา  
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Barreda et al. (2015) ทำการศึกษาพบว่าการตระหนักรู้ในสื่อสังคมออนไลน์จะเพิ่มอัตรา
การบอกต่อในด้านบวกเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบโมเดลการตระหนักรู้ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้าในสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 230 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน คือ การตลาดแบบโต้ตอบ กิจกรรมทางการตลาด ระบบความปลอดภัยของข้อมูล การตระหนักรู้ 
การบอกต่อปากต่อปาก และพบว่าอีก 10 การศึกษายังไม่มีการส่งผลระหว่างการตระรู้และความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยตรง ดังนี้ 
 Rodríguez et al. (2017) ทำการศึกษาผลกระทบของการรับผิดต่อต่อสังคมในส่วนของ
คุณค่าของตราสินค้าและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่า
ของตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) และการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวน 667 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
รับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าของตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของการตราสินค้าของ
ธุรกิจค้าปลีก และกลยุทธ์ทางตลาดจะได้รับผลการตอบรับที่ดีกว่าจากลูกค้าโดยคุณค่าของตราสินค้า
จะสะท้อนให้เห็นถึง การรับรู้คุณภาพ ความจงรักภักดี การตระหนักรู้ และภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า  
 Herrero et al. (2017) ทำการศึกษาคุณค่าของตราสินค้าเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยว และพัฒนาโมเดลในมิติของการตระหนักรู้ ภาพลักษณ์ การรับรู้คุณภาพ และความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศ
สเปน จำนวน 253 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การรับรู้คุณภาพ การตระหนักรู้ 
ภาพลักษณ์ของท้องถิ่น และภาพลักษณ์ของประเทศ ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าของจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Equity) มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Assaf et al. (2016) ทำการศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิดของคุณค่าของตราสินค้าที ่เป็นหน่วย
วิเคราะห์ที่สังเกตไม่ได้ โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมจำนวน 1346 คน โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ ความตั้งใจซื้อ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า คุณภาพของตราสินค้า การ
ตระหนักรู้ต่อตราสินค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า การจัดการที่ดี  ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ผล
การศึกษาพบว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซึ่งส่งผลต่อคว ามตั้งใจในการ
เลือกซื้อสินค้าของตราสินค้า 
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 Kashif et al. (2015) ทำการศึกษาคุณค่าของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวโดยใช้
แบบจำลองคุณค่าของตราสินค้าและพัฒนาบริบทของประเทศที่กำลังพัฒนา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression)  และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในเมืองหลวงของแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน 
จำนวน 237 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ การตระหนักรู้  ภาพลักษณ์ คุณค่าของ
ตราสินค้า ความจงรักภักดี ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังนำไปสู่คุณค่าของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Juntunen et al. (2011) ทำการศึกษาเพื่อทดสอบระดับขององค์กรที่นำไปสู่คุณค่าของตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในธุรกิจถึงธุรกิจ B2B โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA ) และและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
พนักงานของบริษัทขนาดกลาง และขนาดใหญ่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 1,043 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การตระหนักรู้ ภาพลักษณ์ คุณค่าของตราสินค้า และความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าความจงรักภักดีต่อตราสินค้าไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบ
ของคุณค่าของตราสินค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าอีกด้วย 
 Chattopadhyay et al. (2010) ทำการศึกษาผลกระทบของความถี่ในการโฆษณาที่นำไปสู่
การสร้างคุณของ (Brand Equity) ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้าสำหรับตลาดรถยนต์เป็นครั้งแรก
และผู้ซื้อซ้ำ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากเจ้าของรถยนต์ จำนวน 
200 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ การตระหนักรู้ และคุณค่าของตรา
สินค้า ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ซื้อสินค้าครั้งแรกจะมีความรู้ข้อมูลสินค้าต่ำกว่าลูกค้ารายเดิมดังนั้นการ
จัดรูปแบบการสื่อสารของแต่ละกลุ่มจึงมีความแตกต่างกัน 
 Boo et al. (2009) ทำการศึกษาเพื ่อพัฒนาตราสินค้าของจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวโดยใช้โมเดลคุณค่าของตราสินค้าผ่านกระบวนการที่ทำให้มั่นใจและน่าเชื่อถือ โดยใช้สถิติ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวในลาสเวกัส จำนวน 224 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ การ
ตระหนักรู้ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว คุณภาพของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว คุณค่าของจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว และความจงรักภักดีของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าคุณค่า
ของตราสินค้าได้พัฒนาบริบทของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 Tong and Hawley (2009) ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้โมเดลคุณค่าของตราสินค้าในตลาด
ชุดกีฬาในประเทศจีน โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าการกีฬา จำนวน 304 คน โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน คือ การรับรู้คุณภาพ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้า ความจงรักภักดี 
คุณค่าของตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์และความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
คุณค่าของตราสินค้า 
 Norjaya et al. (2007) ทำการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของประเทศมาเลเซียที่ทำ
ให้เกิดคุณค่าของตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานในรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 501 คน 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อท้องถิ่น การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมต่อท้องถิ่น คุณค่าของท้องถิ่น ผลการศึกษา
พบว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีอิทธิต่อคุณค่าของตราสินค้า (ความแตกต่างของตราสินค้า ความ
จงรักภักดี การตระหนักรู้และภาพลักษณ์) 

Pappu et al. (2005) ทำการศึกษาคุณค่าของตราสินค้าที่ถูกจำกัดในมิติของการตระหนักรู้
และภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคห้างสรรพสินค้าในเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลีย 
จำนวน 539 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าการตระหนักรู้ ภาพลักษณ์
ต่อตราสินค้ามีความเก่ียวข้องกันกับคุณค่าของตราสินค้า 

ดังนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลในสื ่อสังคมออนไลน์ไม่เพียงแต่สำหรับการเสนอจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว
หลากหลาย แต่เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยโดยใช้เว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นสื่อใน
สร้างการรับรู้สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการต่างๆเช่นการส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยววัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นรายชื่อบริการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ในภูมิภาคเกี ่ยวกับจุดหมายต่างๆ ซึ ่งจะช่วยในการสร้าง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 
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2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  
(Destination/Brand Image) 

ความหมายของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Image) หมายถึง 

สิ่งที่ผู้บริโภคจะนำสิ่งที่ได้จากการรับรู้นำมาเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งเดิมในความทรงจำและนำสิ่งเหล่านั้น
มาตีความหมาย หากนักการตลาดสร้างสิ่งกระตุ้นที่ผู้บริโภคคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะทำให้เกิดการเรี ยนรู้
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวได้รวดเร็วมายิ่งขึ้น (ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนี
ยา สมมิ, 2545) มากไปกว่านั ้นภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวจะแสดงถึง
ความรู้สึก และความประทับใจที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
นั้นจะสะท้อนโดยขึ้นในความทรงจำของนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์จึงมีความสำคัญต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์หรือความทรงจำ (Hương & Mạnh, 2015; Kashif et al., 2015; Keller, 
1993; Qu et al., 2011) ซึ่งภาพลักษณ์ของตราสินค้าจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จเนื่องจากการรับรู้
ระหว่างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของตราสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องความทรงจำที่จะเชื่อมโยงให้เกิดทัศนคติ

ที ่ดี (Boo et al., 2009) มากไปกว่านั ้น ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ ่งที่

ผู้บริโภครับรู้และรู้สึก ได้แก่ ตราสินค้า สินค้า บริการ โดยภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นผู้บริโภคจะ
ได้มากจากการเรียนรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท ยูเรก้า คอนซัลติ้ง จำกัด (2555) พบว่าประเทศไทย
มีภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางด้านทางธรรมชาติที่สวยงาม ความมีมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น วัฒนธรรม
และประเพณี และความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยวและเมื่อพิจารณากับภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในทัศนคติของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ อาทิ จีน ออสเตรเลีย สวีเดน อัง กฤษ เยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ฝรั ่งเศส รัสเซีย บราซิล ญี ่ปุ ่น และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบว่านักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติมีทัศนคติด้านภาพลักษณ์ที่คล้ายกัน ทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรม ผู้คนเป็นมิตร 
ความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยว ในส่วนของภาพลักษณ์ที่ไม่ดี คือ ด้านความปลอดภัย ความ
สะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม และความสะอาด มากไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของสีตลา 
เขมะภาตะพันธ์ (2558) พบว่าประเภทของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนี้ 

1)  ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย อาทิ  มี
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื ่อเสียง  มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น อีกทั้งจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย 
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2)  ภาพลักษณ์สินค้าและบริการเป็นสิ่งเกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการ
ของธุรกิจ ดังนั้นการขายสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือที่มีโทษต่อร่างกายย่อมส่งผลเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจด้วยเช่นกัน ภาพลักษณ์ของสินค้าและ
บริการที่ดีจึงจำเป็นต้องมีความแปลกใหม่ มีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด มีความสะอาด และราคาที่มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการด้วย เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสินค้าและ
การบริการของไทย 

3)  ภาพลักษณ์การเดินทางเป็นภาพลักษณ์ของด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว อาทิ การมีที่จอดรถเพียงพอ สภาพการจราจรไม่ติดขัด รวมไปถึงระบบ
การขนส่งสาธารณะ ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านของความสะดวกในการเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพราะประเทศไทยมีระบบคมนาคมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการ
เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างระบบขนส่งให้ครอบคลุมทั้งการเดินทางโดยเครื่องบิน  เรือ รถไฟ รถไฟฟ้า 
รถไฟใต้ดิน รถโดยสารปรับอากาศ รถแท็กซ่ี และทางเดินเท้า ทางจักรยาน เป็นต้น 

4) ภาพลักษณ์ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวในด้านประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและความคุ้มค่าของเงิน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ราคาที่พัก ราคาอาหารคุ้มค่ากับ
เงินที่ใช้จ่าย  

5)  ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย ทั้งความปลอดภัย
ส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจลความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม  รวมถึง
ความสะอาดโดยรวม ได้แก่ มลภาวะด้านอากาศ และสิ่งแวดล้อม  

6)  ภาพลักษณ์ประชาชนโดยเฉพาะลักษณะเด่นของคนไทยมีความมีมิตรไมตรี  จิตใจโอบอ้อม
อารี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รักสงบ รักความอิสระ การอ่อนน้อมถ่อมตนของประชาชนชาวไทยใน
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจนกระทั่งได้รับสมญานามว่า “สยามเมืองยิ้ม” รวมทั้งแหล่ง
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงเป็นต้น  

สรุปได้ว่าภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวจึงหมายถึงการรับรู้และประสบการณ์ในอดีตที่อยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยว
นำมาตีความหมาย ดังนั้นนักการตลาดจะต้องสร้างสิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ ความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังรวมถึงสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบรรยากาศของ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ทัศนคติและพฤติกรรมของมีความต้องการและ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที ่ยว โดยนักการตลาดจะต้องค้นหาและวิเคราะห์ว่าภาพลักษณ์หรือ
เอกลักษณ์ที ่ต้องการสร้างให้นักท่องเที่ยวรับรู ้ตรงตามที่นักการตลาดต้องการแล้วนั ้นจะทำให้
นักท่องเที ่ยวเกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจที ่รวดเร็วมากยิ ่งขึ ้นโดยการทำการตลาดแบบ
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เชื ่อมโยงกับความคิด มากไปกว่านั้นการสร้างภาพลักษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้าดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำให้นักท่องเที่ยวระลึกถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยตลอดเวลาโดยไม่มีสิ ่งกระตุ ้น โดยการสร้างความเชื ่อมโยงกับความคิดและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจะต้องนำเสนอประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยว ความโดดเด่นที่ทำให้จุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวต่างไปจากคู่แข่ง โดยนักท่องเที่ยวต้องหาเหตุผลมาให้ได้ อาทิ จุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเทีย่วมีความปลอดภัย มีการเดินทางสะดวก และลักษณะทางกายภาพของจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับความคิดให้มีทัศนคตทิี่
ดีและแนะนำต่อบุคคลใกล้ชิด ในขณะที่การเชื่อมโยงกับความคิดจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตรา
สินค้าอย่างมากเนื่องจากหากตราสินค้าเดิมคุณภาพอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าตรา
สินค้าใหม่ก็จะต้องดีเช่นเดียวกัน  

การศึกษาเกี่ยวการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง โดยผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบสำคัญใน
การประเมินเรื่องภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Image) 
จำนวน 4 องค์ประกอบ ดังนั้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะประกอบดังตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6  องค์ประกอบของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปร/ผู้เขียน Destination/Brand Image 

 

วัฒ
นธ

รรม
ปร

ะเพ
ณ

 ี 

โคร
งส

รา้
งพ

ื้นฐ
าน

ที่ด
ี  

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ที่ด

ี  

ทัศ
นค

ติท
ี่ดี 

 

Tasci (2018)  X X X 
Rodríguez et al. (2017) 

   
X 

Wang et al. (2017) 
 

X X 
 

Herrero et al. (2017) X X X 
 

Assaf et al. (2016) X X 
 

X 
Utama (2016) X X X 

 

Lin and Ryan (2016) 
  

X 
 



48 
 
ตารางท่ี 2.6  (ต่อ) 

ตัวแปร/ผู้เขียน Destination/Brand Image 

 

วัฒ
นธ

รรม
ปร

ะเพ
ณ

 ี 

โคร
งส

รา้
งพ

ื้นฐ
าน

ที่ด
ี  

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ที่ด

ี  

ทัศ
นค

ติท
ี่ดี 

 

Shen Lei and Luo Chu (2015)   X  
Lu et al. (2015)    X 
Hương and Mạnh (2015)  X X X 
Iazzi, Rosato, and Gravili (2015) X  X  

Szőcs and Berács (2015)     

Kashif et al. (2015) X X X  

Ragēvičiusa (2014)   X X 

Sun, Geng-Qing Chi, and Xu (2013)    X 
Jin, Lee, and Huffman (2012)   X  
Mohammad, Neda, Behrooz, and Parisa (2012)    X 
Hossien (2011)    X 
Qu et al. (2011) X X X X 
Crescitelli and Figueiredo (2009)    X 
Boo et al. (2009)    X 
Tong and Hawley (2009)    X 
Chi and Qu (2008)    X 
Ghodeswar (2008)    X 
Norjaya et al. (2007)    X 
C.-F. Chen and Tsai (2007)    X 
Pappu et al. (2005)    X 

รวม 6 8 12 18 
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1)  วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) คือ ค่านิยมพื้นฐาน (Basic values) การรับรู้ 
(Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviour) ของสังคมภายใต้วิถีการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคมโดยมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้อีกทั้ง
ยังเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดสืบไปถึงคนรุ่นหลังซึ่งวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อปัจจัยบางสิ่ง
เปลี่ยนก็จะมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้วิถี
การทำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยซึ่ง (กชพิณ แองเจลีน ชุ่มเย็น, 2555; ฉัตรยา
พร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545; ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) สอดคล้องกับ ธฤษวรรณ มาตกุล 

)2556(  กล่าวว่า งานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที ่ชาวบ้านในท้องถิ ่นจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อให้ได้รับความ
สนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นเรื่องของความเชื่อ ทั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคม
และวัฒนธรรม และได้รับประสบการณ์ใหม่มากไปกว่านั้นท้องถิ่นก็ยังได้รักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อมอีกด้วย มากไปกว่านั้น Utama (2016) กล่าวอีกว่าวัฒนธรรมประเพณี
เป็นความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะงานเทศกาล งานหัตกรรม การทำอาหาร 
และศาสนาสถาน สอดคล้องกับ กรวรรณ สังขกร et al. (2559) พบว่า ข้อมูลก่อนการเดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความต้องการข้อมูลด้านวัฒนธรรมไทย จุดหมายปลาย
ทางด้านการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นข้อมูลที่พักใน
ประเทศไทย และข้อมูลคำทักทายเบื้องต้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนในท้องถิ่น มากไปกว่านั้นสภาพ
สังคมของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ความสามารถด้านภาษาและความเป็นมิตรของ
ชาวบ้านอีกด้วย อีกทั้งบรรยากาศของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีความอบอุ่น
และสบาย (Utama, 2016; ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545) 

2)  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good infrastructure) หมายถึง ยานพาหนะที่เป็นองค์ประกอบ
ของการเข้าถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว อาทิ การจราจร ทางด่วน ป้ายบอกทาง ที่จอดรถ
ซึ่งแสดงถึงลักษณะทั่วไปของการเดินทางบนท้องถนน  ) Wang et al., 2017(  ทั้งนี้ Utama (2016) ยัง
กล่าวอีกว่า ความประทับใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวแต่ยังรวมถึงการให้บริการของโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์รวมความบันเทิงและกิจกรรม
สันทนาการอีกด้วย ในขณะที่กรวรรณ สังขกร et al. ( 2559(  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเดินทางมายังประเทศไทยทางเครื่องบินมากท่ีสุด ใช้
เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน และส่วนมากใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว เดิน 
แท็กซี่ รถเช่า(รถจักรยาน) ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว อีกท้ังในการเดินทางมายังประเทศ
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมายัง ประเทศไทยโดยเครื่องบินและเดิน
ทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่มากที่สุดเนื่องจากมีสายการ
บินตรงจากเมืองสำคัญของประเทศจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ และมี Low Cost Airline ให้บริการมาก
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ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนผลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนต่อการเข้าถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงเชียงใหม่ ความพึงพอใจต่อ
การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ คือ บริการสายการบินหรือสนามบิน  การ
เดินทางโดยรถสาธารณะ Public Transportation เช่น รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ ความสะอาด 
สิ่งบริการบนเส้นทาง อาทิ ปั๊มน้ำมัน ร้านค้า ร้านอาหาร จุดแวะพักบนเส้นทาง อาทิ ปั๊มน้ำมัน 
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจราจร และมีอากาศดี ตามลำดับ  ในส่วนของ
ความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ถนน สภาพเส้นทาง ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายเป็นภาษาจีน 
และป้ายบอกสถานที่ และป้ายบอกทาง ในขณะที่ผลการศึกษาของเกศรา สุกเพชร และ โชคชัย สุ
เวชวัฒนกูล (2558) พบว่าการเดินทางขนส่งโดยสารเข้าจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยังขาด
ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดต้นทุนการเข้าถึงแหล่งสูงกว่าปกติ ดังนั้นการเข้าถึงจุดหมายปลายทางดา้น
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในทุกกลุ่มจึงจำเป็นต้องใช้การเดินทางในรูปแบบของรถโดยสาร
ไม่ประจำทาง นอกจากนั้นระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพน้อยจึง
กลายเป็นข้อจำกัดของการเข้าถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นอุปสรรคของ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว และลดความน่าสนใจ
ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย 

3)  สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) หมายถึง ความประทับใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ งดงามของทิวทัศน์ ความสะอาด อากาศ เสียงรบกวน 
และความแออัดของการจราจร (Utama, 2016; ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545) มาก
ไปกว่านั้นองค์กรต่างๆตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ ้นจึงทำให้เกิดการวางแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การวางแผนการใช้น้ำ ต้นทุนพลังงาน และมลพิษที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาลอีกด้วย (Kotler & Keller, 2012)   

 4)  ทัศนคติที ่ด ี (Favorable Attitude) คือ สิ ่งที ่จะช่วยเชื่อมโยงและกระตุ ้นอารมณ์
ความรู้สึกของลูกค้าในด้านบวกที่จะเชื่อมโยงมายังตราสินค้า เช่น นักแสดงชอบใช้สินค้าของธุรกิจ 
หรือการใช้สัญลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสโลแกนให้ลูกค้าได้จดจำตราสินค้าได้ (Aaker, 1991)  
อีกทั้งดิฐวัฒน์ ธิปัตดี (2551) กล่าวว่า ทัศนคติคือความรูสึกนึกคิดที่อยูภายในของบุคคลที่อาจแสดง
ออกมาไดทั้งทางบวกและลบ โดยทัศนคติสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของอารมณตอสิ่งตางๆ และ
ความรูสึกนั้นจะแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม มากไปกว่านั้น ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กล่าวว่า 
ทัศนคติเป็นผลของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัดสินแล้วว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี อย่างไรก็ตามทัศนคติทำ
ให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและมีสุขภาพจิตที่ดี 
อีกท้ังทศันคติของบุคคลไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั้นจะได้จากการหล่อหลอมของสังคม ในขณะที่ฉัต
ยาพร เสมอใจ and มัทนียา สมมิ (2545) กล่าวถึง ทัศนคติหลังการซื้ออีกว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความ
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ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจและมีขั้นตอนดังนี้เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแต่อย่ างไรก็ตาม
ทัศนคติเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยากดังนั้นองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและระยะเวลาในการเรียนรู้
พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นระยะเวลายาวนาน ดังภาพที่  2.7  

แหล่งที่มา: ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, (2545). 
 
 ทัศนคติเป็นสิ่งที่นำทางพฤติกรรมต่างๆ ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) กล่าวว่า
ทำให้เกิดขึ้นโดยจะมีความมั่นคงในระยะสั้นเท่านั้นโดยปัจจัยที่มีผลทำให้ทัศนคติไม่มั่นคง อาทิ การ
เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ เปรียบเทียบระหว่างเหตุและผลของเหตุการณ์ 
บริโภคแต่ละบุคคลมีทัศนคติที่ไม่สอดคล้องกัน แต่การเปลี่ยนแปลทัศนคติในด้านบวกก็ยังคงเป็น
กระบวนการที่ยังใช้ระยะเวลาที่ยาวนานโดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้ไปในทิศทางที่ดีกับสินค้าโดย
การการเสนอผลประโยชน์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้ประโยชน์ของตราที่สินค้าที่
ผู้บริโภคควรจะได้รับโดยการใช่เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด อาทิ ลด แลก แจก แถม แจกของ
รางวัล ชิงโชค มากไปกว่านั้นยังสามารถทำได้อีกวิธีการคือการสร้างความภาคภูมิใจโดยเสนอความ
ภาคภูมิใจ สถานะบุคคล หรือภาพจน์เมื่อได้ใช้หรือสวมใส่สินค้าและบริการของตราสินค้า  สอดคล้อง
กับ  Qu et al. (2011) กล่าวว่า คุณลักษณะของสินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคได้คิดว่าตราสินค้าได้นำเสนอ
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าของตราสินค้าจะทำให้พวกเขาในรูปแบบ
นามธรรม อาทิ ได้รับการชื่นชม ยกย่องเมื่อได้ใช้สินค้า อีกท้ังยังสามารถสร้างค่านิยมส่วนตัว เป็นการ
สร้างค่านิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกำเนินชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงบุคลิกของสินค้าที่
จะชี้ถึงบุคลิกภาพของผู้บริโภค (Brand Personality) ในขณะที่การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยอมรับ
(Acceptence)

การแสวงหาข้อมูล
(Search for 

information)

การเลือกซื้อ
(Select)

การใช้
(Use)

ทัศนคติหลังการซื้อ 

(Post attitudes)

การรับรู้ 
(Awareness)

ภาพที่  2.7  วงจรบริโภคสินค้าของผู้บริโภค 
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สินค้าและบริการให้ผู้บริโภคได้รับรู้เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้า อีกทั้งยังรวมการจูง
ใจในหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่นักการตลาดต้องการอีกด้วย   

สรุปได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านบวกหรือด้านลบนั้นล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพราะภาพลักษณ์จะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองและสิ่งเร้าที่จะทำให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์และมีความม่ันใจเพ่ือตัดสินใจเลือกซ้ือในระยะเวลาอันสั้นมากยิ่งขึ้น อย่างไร
ก็ตามการเชื่อมโยงต่อความคิดของผู้บริโภคจะช่วยให้นึกถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าเสมอ  อีกทั้งยัง
สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าอีกด้วย (Qu et al., 2011) มากไปกว่านั้นผู้บริโภคแต่ละรายกก็มีการตีความ
แตกต่างกันซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเนื่องจากการรับรู้และประสบการณ์ในอดีตส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวหรือกล่าวได้อีกว่าภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวส่งผลต่อการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเช่นกัน (Laemlaksakul, 2016; 
Stylos, Vassiliadis, Bellou, & Andronikidis, 2016; Wang et al., 2017) นอกจากนี้ภาพลักษณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยวไม่เพียงแต่มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อม 
โครงสร้างพื ้นฐาน และบรรยากาศของสถานที ่ท่องเที ่ยว (Silvia & Elena, 2014; Toudert & 
Bringas-Rábago, 2016) มากไปกว่านั้น Sun et al. (2013) ยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยที่
นักท่องเที่ยวตระหนักมากที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐานเพราะต้องเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยว อีกทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2557) ยังกล่าวอีกว่าภาพลักษณ์ความเป็น
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวที่มีคุณภาพซึ่งความหมายของจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนั้นคือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญอันดับหนึ่ง จากภาพที่  2.8 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพรองจากออสเตรเลีย มากไปกว่านั ้นยังมีความหมายของจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้านอื่นประกอบไปด้วย ได้แก่ ประสบการณ์ที่สนุกสนาน  ความคุ้มค่าเงิน การ
บริการที ่ยอดเยี ่ยมในราคาที ่สมเหตุผล โดยชาวเอเชียส่วนใหญ่จะเน้นที ่การพักผ่อนและยังให้
ความสำคัญกับโรงแรมหรูในราคาที่เหมาะสม ในขณะที่ชาวตะวันตก ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่
สร้างประสบการณ์หลากหลายในการเยือนในปัจจัยเหล่านี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยจะต้องปรับปรุงเรื่องภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย
เพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่  2.8  การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
แหล่งที่มา:  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, (2557). 

โดยมีความสอดคล้องกับ A.Aaker (1991) กล่าวว่าภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพ คือ มุมมองของ
ลูกค้าที่มีต่อคุณภาพหรือความล้ำค่าของสินค้าและบริการจากการพิจารณาการส่งมอบสินค้าและการ
บริการที่ล้ำเลิศให้กับลูกค้า มากไปกว่านั้นยังรวมถึงคุณภาพของโรงงานที่ผลิตสินค้าให้ตราสินค้าอีก
ด้วย(Aaker, 1991) อีกทั้ง Farquhar (1990) ยังได้กล่าวอีกว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพเป็น
หลักสำคัญในการสร้างตราสินค้าที่ธุรกิจจะต้องส่งมอบคุณภาพของสินค้าไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
จดจำในตราสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น มากไปกว่านั้น Kotler (2000) กล่าวว่าภาพลักษณ์ทีดีที่จะช่วยสร้าง
บุคลิกและคุณค่าแก่สินค้า (Product Value And Proposition) ช่วยนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่
แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ภายในจิตใจ (Mental Image) ทั้งหมดนี้จะช่วย
ส่งผลต่อความรู้สึกโดยถ่ายทอดภาพเหล่านี้ผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มากไปกว่านั้นภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่
เกิดประโยชน์ 5 ประการ (Aaker, 1991) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  ช่วยในการจดจำตราสินค้าของผู้บริโภค (Help Process/Retrieve Information) 
คือ การเชื่อมโยงกับลูกค้าโดยการบริการโดยสรุปชุดความจริงเพื่อให้คำแนะนำที่ลูกค้าประสบปัญหา
ในกระบวนการการเข้าถึงของการสื่อสาร  

2)  ความแตกต่างและตำแหน่งของสินค้า (Differentiate/Position) คือ การให้
ความสำคัญกับความแตกต่างเพื่อสร้างความโดดเด่นในบางสินค้า เช่น ไวน์ น้ำหอม และเสื้อโค้ชทั้งนี้
การเชื่อมโยงกับตราสินค้านี้จะช่วยให้ตราสินค้าแตกต่างออกไปจากตราสินค้าคู่แข่งซึ่งเป็นสิ่งที่สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ออสเตรเลีย
21%

ไทย
19%ญี่ปุ่น

18%

สิงคโปร์ 14%

ฮ่องกง
5%
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3)  การมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ (Reason To Buy) คือ การเชื่อมโยงกับคุณสมบัติ
ของสินค้าหรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับโดยสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าทำไมต้องซื้อสินค้า
ของธุรกิจซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจซื้อและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

4)  การสร้างทัศนคติและความรู้สึกที่ดี (Create Positive Attitude/Feelings) คือ สิ่ง
ที่จะช่วยเชื่อมโยงและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าในด้านบวกที่จะเชื่อมโยงมายังตราสินค้า 
เช่น นักแสดงชอบใช้สินค้า หรือการใช้สัญลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสโลแกนให้ลูกค้าได้จดจำตรา
สินค้าได้ เป็นต้น 

5)  ประโยชน์ต่อการขยายตราสินค้า (Basis For Extensions) คือ สิ่งที่จะช่วยขยาย
สินค้าใหม่โดยการเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้าเดิมหรือการให้เหตุผลว่าทำไมต้องขยายตราสินค้า   

มากไปกว่านั้น ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ (2558) ยังได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์พบว่า
ภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ที่ดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลให้
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้ งยังส่งผลให้
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จและได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงภาพลักษณ์ยังสื่อความหมายถึงภาพลักษณ์ในหลากหลายด้านซึ่งสามารถส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้บริ โภคต้องการซื้อส่งผลให้
ยอดขายเพิ่มมากขึ้น และหากภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวดีก็จะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นมากไปกว่านั้นอาจถึงขั้นจงรักภักดีในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
ในขณะเดี่ยวกันก็จะได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจากว่าภาพลักษณ์จะทำให้จุดหมายปลายทางดา้น
การท่องเที่ยวอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่วนแบ่งการตลาด (Market share) เติบโตมาก
ขึ้นอีกด้วย ในขณะที่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มศักยภาพสูง คือ 
สินค้าท่องเที่ยวของประเทศไทยมีองค์ประกอบของความอบอุ่นที่ได้จากประชนชนในประเทศไทย 
อาทิ ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว   ความ
หลากหลายของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมบันเทิงยามราตรี 
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ อาหารไทย ผลไม้ไทย เกย์ เลดี้บอย จุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที ่ยวยามราตรี แสงสียามค่าคืน ค่าใช้จ่ายไม่แพง คุ้มค่าเงิน กิจกรรมท่องเที ่ยว มีให้เลือก
หลากหลาย ที่น่าสนใจ อาทิ การล่องเรือ (ยอร์ช/ครูซ) ในขณะที่จุดด้อยของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นหรูหรา อย่างไรก็ตาม
ภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่ำและยังไม่เด่นดังในด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558)  
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นอกจากนั้นการจัดทำแผนการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่
จะทำให้แผนการสร้างภาพลักษณ์เป็นเหมือนพิมพ์เขียวในการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจจึงต้อง
กำหนดแผนให้มีความชัดเจน (ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์, 2558) ดังนี้  

1)  กลุ่มเป้าหมาย คือ ธุรกิจจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อจัดทำ
แผนการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการตลาด อาทิ กลุ่มลูกค้า กลุ่มสมาชิก กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไป นอกจากนี้และการวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคอีกด้วย 

2)  วัตถุประสงค์ คือ การกำหนดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายชัดเจน
แล้วตามลำดับที่ต้องการตามแนวทางของการสื่อสารและชักจูงตั้งแต่การสร้างการรับรู้ (Awareness) 
การรู้จัก (Knowledge) การเชื่อมโยงต่อสินค้า (Linking) การชอบ (Preference) และความเชื่อมั่น 
(Conviction) เป็นต้น 

3)  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือ การจำแนกกลยุทธ์การสื่อสาร
และเครื ่องมือการสื ่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

4)  กลยุทธ์การใช้สื ่อและกิจกรรม คือ กรอบระยะเวลาและงบประมาณซึ ่งเป็น
ตัวกำหนดโดยประกอบด้วย ชนิดของสื่อหรือกิจกรรมที่ใช้และช่วงเวลาในการสื่อสาร 

5)  กลยุทธ์การนำเสนอ คือ การเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ อาทิ การนำเสนอเพ่ือ
แจ้งเพ่ือทราบหรือการนำเสนอเพ่ือชักจูงใจ 

6)  วิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาพลักษณ์ตามเป้าหมาย คือ การตรวจสอบและ
ประเมินผลของกิจกรรมที่ดำเนินงานไปแล้วนั้นเกิดความแม่นยำ เที่ยงตรง และเชื่อถือได้มากน้อย
เพียงใด 

มากไปกว่านั้นการเชื่อมโยงความคิดของผู้บริโภคกับตราสินค้าทั้งในทางตรงและทางอ้อมนั้น 
ต่างมีผลกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ดังนั้นไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับเอกลักษณ์ของตราสิน ค้า 
(Brand identity) เท่านั้นแต่ต้องให้ความสนใจกับจุดแข็ง จุดอ่อนและความแตกต่างของสินค้าที่จะทำ
เพ่ือกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย (Aaker, 1991) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  คุณลักษณะของสินค้า (Product attributes) คือ การใช้กลยุทธ์วางตำแหน่ง 
(Positioning Strategy) เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบลักษณะของสินค้าโดยการพัฒนาให้มี
ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เป็นเหตุผลในการซื้อของลูกค้า 

2)  จับต้องไม่ได้ ( Intangibles) คือ ปัจจัยทั ่วไปเพื ่อให้เกิดการพัฒนาที ่มากกว่า
ลักษณะเฉพาะของสินค้า อาทิ การรับรู้คุณภาพ ผู้นำด้านเทคโนโลยี อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
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3)  ประโยชน์ที ่ล ูกค้าจะได้ร ับ (Customer benefits) คือ สิ ่งที ่จะให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์ทั้งในด้านของลักษณะของสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามในด้านจิตวิทยา
จะทำให้ลูกค้ามีความถี่ในการซื้อ และการตัดสินใจเลือกใช้ตราสินค้ามากขึ้น  

4)  ราคาเหมาะสม (Relative Price) คือ การจูงใจในการซื้อสินค้าและยังเป็นการแบ่ง
ระดับของสินค้า โดยการประเมินราคาจะประเมินจากมาตรฐานของสินค้า 

5)  การใช้สินค้า (Use/Application) คือ วิธีในการเชื่อมโยงความคิดของผู้บริโภคกับ
ตราสินค้าโดยการใช้สินค้าหรือการประยุกต์โดยใช้โฆษณาโดยการใช้การกลยุทธ์การวางตำแหน่ง 
(Positioning Strategy) ให้ความหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ 

6)  ผู้ใช้สินค้า (User/Customer) คือ ประสิทธิภาพจากการกำหนดกลยุทธ์ระหว่างการ
วางตำแหน่งของสินค้าและการจัดกลุ่มของลูกค้าจากเอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand identity) นั้น
จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว  

7)  ความมีชื่อเสียง (Celebrity/Person) คือ การเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้าและความ
มีชื่อเสียงเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงต่อความคิดของผู้บริโภคโดยลักษณะของตราสินค้านั้นมีความสำคัญ
จากการพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถในการออกแบบและการผลิตสินค้า 

8)  วิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle/Personality) คือ สิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับ
การชื่นชนจากการใช้สินค้าหรือบริการโดยวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ใช้ตราสินค้านั้นจะมีลักษณะที่
คล้ายกัน 

9)  การแบ่งระดับของสินค้า (Product Class) คือ กลยุทธ์ที่จะกำหนดตำแหน่งของตรา
สินค้าโดยหนึ่งตราสินค้านั้นจะมีสินค้าในลักษณะเดียวกันแต่ตำแหน่งสินค้าและกลุ่มเป้าหมายแตกต่าง
กัน 

10)  คู่แข่งขัน (Competitors) คือ กลยุทธ์การวางตำแหน่ง (Positioning Strategy) ที่
มีอิทธิพลเหนือคู่แข่งโดยการใช้ประสบการณ์ และภาพลักษณ์ที่ดี อีกท้ังความเชื่อที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจว่า
ธุรกิจนั้นดีกว่าคู่แข่งโดยการโฆษณาให้ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าจะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบลักษณะของ
สินค้า 

11)  ภูมิศาสตร์ (Country/Geographic area) คือ การสร้างให้เป็นจุดแข็งของธุรกิจได้
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับสินค้าหรือวัตถุดิบ อาทิ น้ำหอมต้องมาจากฝรั่งเศส รองเท้าหนังที่ดีต้องมา
จากอิตาลี เป็นต้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 23 การศึกษา โดยพบว่ามี 13 
การศึกษาที ่ภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี 2 การศึกษาที ่ความจงรักภักดีมีอิทธิต่อ
ภาพลักษณ์ และอีก 8 การศึกษาท่ีไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างภาพลักษณ์และความจงรักภักดี ดังนี้ 
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 Tasci (2018) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของโมเดลคุณค่าของตราสินค้าในมุมมองของลูกค้า
ทั ่วไปซึ ่งประกอบด้วย ความคุ ้นเคย ภาพลักษณ์ ความคุ ้มค่า และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) และและเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจำนวน 2,318 คน โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ความคุ้นเคย ภาพลักษณ์ ความคุ้มค่า และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 
ผลการศึกษาพบว่าความคุ้นเคยและภาพลักษณ์มีความสำคัญที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Wang et al. (2017) ทำการศึกษาเพื่อทดสอบโมเดลที่เชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว การรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว 
โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) 
และและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวบริเวณจุดหมาย
ปลายทางท่ีได้เป็นมรดกโลกในประเทศจีนจำนวน 300 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้
คุณภาพและความพึงพอใจนำไปสู่ภาพลักษณ์และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
 Assaf et al. (2016) ทำการศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิดของคุณค่าของตราสินค้าที ่เป็นหน่วย
วิเคราะห์ที่สังเกตไม่ได้ โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมจำนวน 1346 คน โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ ความตั้งใจซื้อ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า คุณภาพของตราสินค้า การ
ตระหนักรู้ต่อตราสินค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า การจัดการที่ดี  ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ผล
การศึกษาพบว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจในการ
เลือกซื้อสินค้าของตราสินค้า 
 Lu et al. (2015)  ทำการศึกษาเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภคและ
คุณค่าของตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษาและผู ้ใช้บริการร้านอาหาร จำนวน 462 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ การรับรู้เอกลักษณ์ การรับรู้ ภาพลักษณ์  การรับรู้คุณภาพ 
ความจงรักภักดี และความตั้งใจในการเลือกตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ภาพลักาณ์ของ
ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อที่เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าของตราสินค้า 
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 Hương and Mạnh (2015) ทำการศึกษาการเชื ่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว (ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
และการบอกต่อในด้านบวก) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และการองค์ประกอบเชิงสำรวจ 
(EFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในฮานอย 
ประเทศเวียดนาม จำนวน 160 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ และความ
จงรักภักดี  ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะคำนึงถึงภาพลักษณ์ที่เป็นตัวกำหนดความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Kashif et al. (2015) ทำการศึกษาคุณค่าของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวโดยใช้
แบบจำลองคุณค่าของตราสินค้าและพัฒนาบริบทของประเทศที่กำลังพัฒนา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression)  และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในเมืองหลวงของแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน 
จำนวน 237 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ การตระหนักรู้  ภาพลักษณ์ คุณค่าของ
ตราสินค้า ความจงรักภักดี ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังนำไปสู่คุณค่าของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Sun et al. (2013) ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาความจงรักภักดีของจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวในประเทศจีน โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และการองค์ประกอบเชิง
สำรวจ (EFA)  และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจากเกาะ
ไหหลำ จำนวน 498 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ความคุ้มค่า ความคุ้นเคยกับ
จุดหมายปลายทาง  ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าความคุ้นเคย ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนมีความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Jin et al. (2012) ทำการศึกษาเพื ่อออกแบบประสบการณ์ในร้านอาหารที ่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและการสร้างความภักดีของลูกค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) และการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยคือ 
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากลูกค้าในร้านอาหารหรูในสหรัฐอเมริกา  จำนวน 368 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ สภาพแวดล้อม คุณภาพของอาหาร ราคายุติธรรม ภาพลักษณ์
ของตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์จะพัฒนา
ไปสู่ความจงรักภักดี 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99


59 
 
 Qu et al. (2011) ทำการศึกษาเพื ่อพัฒนาและทดสอบโมเดลการสร้างตราสินค้าและ
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยัน 
(CFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 
จำนวน 379 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำ ความั้งใจในการแนะนำกับผู้อื ่น ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการเชื่อมโยงต่อ
ความคิด และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 Chi and Qu (2008) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที ่ยวที ่พักอาศัยในโรงแรม จำนวน 385 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ความพึง
พอใจต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจรวมถึงความพึงพอใจยังมีผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
โดยตรง 
 Tong and Hawley (2009) ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้โมเดลคุณค่าของตราสินค้าในตลาด
ชุดกีฬาในประเทศจีน โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าการกีฬา จำนวน 304 คน โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน คือ การรับรู้คุณภาพ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้า ความจงรักภักดี 
คุณค่าของตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์และความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
คุณค่าของตราสินค้า 

C.-F. Chen and Tsai (2007) ทำการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการรวมถึง
ภาพลักษณะและการรับรู้คุณค่าที่นำไปสู่คุณภาพ ความพึงพอใจ และความตั้งใจชิงพฤติกรรม โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) และการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน
ไต้หวัน จำนวน 393 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว คุณภาพของการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ผล
การศึกษาพบว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพในการเดินทางที ่จะนำไปสู ่ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมตั้งใจซื้อ 
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 Mohammad et al. (2012) ทำการศึกษาเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างการบอกต่อในด้านบวก 
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ทัศนคติของนักท่องเที่ยว และความตั้งใจในการ
ท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และการสร้างโมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวใน
สถานที่จำคัญในอิหร่าน จำนวน 264 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การบอกต่อปาก
ต่อปากในสื่อสังคมออนไลน์ ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ทัศนคติที่มีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าการบอก
ต่อในด้านบวกมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว ทัศคติของ
นักท่องเที่ยว และความตั้งใจในการท่องเที่ยว 
 Hossien (2011) ทำการศึกษาเพ่ือพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิต่อคุณค่าของตราสินค้า และประเมิน
ความจงรักภักดี ภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และ
การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริโภคช็อคโกแลตในอิหร่าน จำนวน 432 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือทัศนคติ 
การมีส่วนร่วมกับตราสินค้า บุคลิกของตราสินค้า ความจงรักภักดี ภาพลักษณ์ และคุณค่าของตรา
สินค้า ผลการศึกษาพบว่าความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด
ของอุตสาหกรรมช็อคโกแลต 
 Rodríguez et al. (2017) ทำการศึกษาผลกระทบของการรับผิดต่อต่อสังคมในส่วนของ
คุณค่าของตราสินค้าและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่า
ของตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) และการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวน 667 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
รับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าของตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของการตราสินค้าของ
การค้าปลีกตลอดจนกลยุทธ์ของตลาดจะได้รับผลการตอบรับที่ดีกว่าจากลูกค้าโดยคุณค่าของตรา
สินค้าจะสะท้อนให้เห็นถึง การรับรู้คุณภาพ ความจงรักภักดี การตระหนักรู้ และภาพลักษณ์ต่อตรา
สินค้า 
 Herrero et al. (2017) ทำการศึกษาคุณค่าของตราสินค้าเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยว และพัฒนาโมเดลในมิติของการตระหนักรู้ ภาพลักษณ์ การรับรู้คุณภาพ และความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศ
สเปน จำนวน 253 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การรับรู้คุณภาพ การตระหนักรู้ 
ภาพลักษณ์ของท้องถิ่น และภาพลักษณ์ของประเทศ ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าของจุดหมายปลายทาง
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ด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Equity) มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Utama (2016) ทำการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของแรงจูงใจและภาพลักษณ์ของบาหลีโดยจาก
มุมมองของนักท่องเที ่ยวผู ้สูงอายุ โดยใช้สถิติการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจัยผลักดันให้เกิด
แรงจูงใจ อัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทาง ผลการศึกษาพบว่า
แรงจูงใจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
 Juntunen et al. (2011) ทำการศึกษาเพ่ือทดสอบระดับขององค์กรที่นำไปสู่คุณค่าของตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในธุรกิจถึงธุรกิจ B2B โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA ) และและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
พนักงานของบริษัทขนาดกลาง และขนาดใหญ่ผ ่านทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 1043 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การตระหนักรู้ ภาพลักษณ์ คุณค่าของตราสินค้า และความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าความจงรักภักดีต่อตราสินค้าไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบ
ของคุณค่าของตราสินค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าอีกด้วย 
 Chattopadhyay et al. (2010) ทำการศึกษาผลกระทบของความถี่ในการโฆษณาที่นำไปสู่
การสร้างคุณของ (Brand Equity) ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้าสำหรับตลาดรถยนต์เป็นครั้งแรก
และผู้ซื้อซ้ำ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากเจ้าของรถยนต์ จำนวน 
200 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ การตระหนักรู้ และคุณค่าของตรา
สินค้า ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ซื้อสินค้าครั้งแรกจะมีความรู้ข้อมูลสินค้าต่ำกว่าลูกค้ารายเดิมดังนั้นการ
จัดรูปแบบการสื่อสารของแต่ละกลุ่มจึงมีความแตกต่างกัน 
 Boo, Busser, and Baloglu (2009) ทำการศึกษาเพื ่อพัฒนาตราส ินค้าของจ ุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวโดยใช้โมเดลคุณค่าของตราสินค้าผ่านกระบวนการที่ทำให้มั่นใจและ
น่าเชื่อถือ โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในลาสเวกัส จำนวน 224 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
5 ส่วน คือ การตระหนักรู ้ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว ภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว คุณภาพของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว คุณค่าของจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที ่ยว และความจงรักภักดีของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ผล
การศึกษาพบว่าคุณค่าของตราสินค้าได้พัฒนาบริบทของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 
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 Norjaya et al. (2007) ทำการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของประเทศมาเลเซียที่ทำ
ให้เกิดคุณค่าของตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานในรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 501 คน 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ภาพลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อท้องถิ่น การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมต่อท้องถิ่น คุณค่าของท้องถิ่น ผลการศึกษา
พบว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีอิทธิต่อคุณค่าของตราสินค้า (ความแตกต่างของตราสินค้า ความ
จงรักภักดี การตระหนักรู้และภาพลักษณ์) 

Pappu et al. (2005) ทำการศึกษาคุณค่าของตราสินค้าที่ถูกจำกัดในมิติของการตระหนักรู้
และภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคห้างสรรพสินค้าในเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลีย 
จำนวน 539 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่าการตระหนักรู้ ภาพลักษณ์
ต่อตราสินค้ามีความเก่ียวข้องกันกับคุณค่าของตราสินค้า 
 ดังนั้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว หมายถึง 
การรับรู้และประสบการณ์เก่าที่เคยอยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยวนำมาตีความ โดยนักการตลาด
จะต้องสร้างสิ่งเร้าเพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว ลักษณะทางกายภาพ ความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังรวมถึง
สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบรรยากาศของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่จะส่งผล
ให้ทัศนคติและพฤติกรรมของมีความต้องการและตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว โดยนักการตลาด
จะต้องค้นหาและวิเคราะห์ว่าภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่ต้องการสร้างให้นักท่องเที่ยวรับรู้ตรงตามที่
นักการตลาดต้องการแล้วนั้นจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจที่เร็วมากยิ่งขึ้น
โดยการทำการตลาดแบบเชื่อมโยงกับความคิดและการสร้างภาพลักษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งจะทำให้ความ
ส้มพันธ์ระหว่างลูกค้าอีกทั้งยังช่วยทำให้นักท่องเที่ยวระลึกถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยตลอดเวลาโดยไม่มีสิ ่งกระตุ ้น โดยการสร้างความเชื ่อมโยงกับความคิดและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจะต้องนำเสนอประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยว ความแตกต่างทีทำให้จุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวต่างไปจากคู่แข่ง โดยนักท่องเที่ยวต้องหาเหตุผลมาให้ได้ อาทิ จุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย มีการเดินทางสะดวก และลักษณะทางกายภาพของจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับความคิดให้มีทัศนคตทิี่
ดีและแนะนำต่อบุคคลใกล้ชิด อีกท้ังการเชื่อมโยงกับความคิดจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตราสินค้า
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อย่างมากเนื่องจากหากตราสินค้าเดิมคุณภาพอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าตราสินค้าใหม่
ก็จะต้องดีเช่นเดียวกัน 

 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวกับความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว (Destination/Brand Loyalty) 

ความหมายของความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว (Destination/Brand Loyalty) 

หมายถึง คุณค่าและความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญโดยลูกค้าจะไม่มีความอ่อนไหวกับราคา
เพราะมีความเชื่อมั่นในตราสินค้า อย่างไรก็ตามความจงรักภักดีไม่ใช่เพียงแต่ความถี่ในการซื้อแต่ยัง
รวมถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับอีกด้วย ดังนั้นความจงรักภักดีต่อตราสินค้าจึงเป็นส่วนสำคัญกั บ
คุณค่าของตราสินค้าเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
กล่าวได้ว่าความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเปรียบเสมือนสินทรัพย์ของธุรกิจหรือเรียกได้ว่ามีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่องค์กรจะเติบโตอยา่ง
ย ั ่ งย ืน (Aaker, 1991 ; Assael, 1998 ; Hương & Mạnh, 2015 ; Oliver, 1999) สอดคล ้องกับ 
Farquhar (1990) กล่าวว่า การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบ
ความสำเร็จทางการตลาดและการท่องเที ่ยว ด้วยเหตุนี ้การตระหนักรู ้ ภาพลักษณ์ และความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านของการดึงดูด
นักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวซ้ำหรือแนะนำกับคนใกล้ชิด (Chi & Qu, 2008; Mohammad et 
al., 2012) ในทางกลับกัน Sharyn (2005) กล่าวว่าความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนมากที่สุด
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อีกท้ัง Assael (1998) ยังกล่าว
อีกว่า ความถี่ในการซื้อสินค้าไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าลูกค้าจะมีความจงรักภักดีหากพวกเขาเจอตราสินค้า
ที่ชอบมากกว่า  

สรุปได้ว่าความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจึงหมายถึงสิ่ งลูกค้าที่รับรู้ถึง
ประโยชน์จากสินค้าและบริการ และความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าหากตั้งราคาสูงเพียงใดลูกคา้ก็
ยังคงซ้ือสินค้าเนื่องจากลูกค้ามีทัศนคติและประสบการณ์ในอดีตที่ดีต่อตราสินค้าจึงส่งผลให้เกิดความ
ยินดีที่ลูกค้าพึงพอใจนำไปสู่การบอกต่อคนใกล้ชิด อีกทั้งยังต้องการใช้บริการต่อในภายหลังและเป็น
ทางเลือกแรกในการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้ง และเม่ือนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความคล้ายคลึงกันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่าผู้บริโภคว่าจะไม่เปลี่ยนไปใจ
ไปจากเดิมซึ ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการตลาดและสามรถดึงดูดลูกค้าใหม่อีกทั้งยังได้สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน  
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การศึกษาเกี่ยวการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง โดยผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบสำคัญ
ในการประเมินเรื่องความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand 
Loyalty) จำนวน 4 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7  องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปร/ผู้เขียน Destination/Brand Loyalty 

 

กา
รบ

อก
ต่อ

ใน
ด้า

นบ
วก

  

คว
าม

ตั้ง
ใจก

ลบั
มา

ทอ่
งเท

ี่ยว
ซ้ำ

 

ทา
งเล

ือก
แร

กท
ี่ต้อ

งก
ารไ

ปท
อ่ง

เท
ี่ยว

   

คว
าม

มั่น
ใจ 

Tasci (2018)  X   
Rodríguez et al. (2017) X  X X X 

Wang et al. (2017) X X 
  

Herrero et al. (2017) X X 
 

X 
Assaf et al. (2016) 

 
X X X 

Utama (2016) 
   

X 
Lin and Ryan (2016) 

   
X 

Shen Lei and Luo Chu (2015) 
 

X 
  

Lu et al. (2015) X X X X 
Hương and Mạnh (2015) 

 
X 

  

Iazzi et al. (2015)     

Szőcs and Berács (2015) X X 
 

X 

Kashif et al. (2015) X X X 
 

Sun et al. (2013) X X X  
Jin et al. (2012)    X 
Mohammad et al. (2012) X X   
Hossien (2011)    X 
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ตารางท่ี 2.8  (ต่อ) 

ตัวแปร/ผู้เขียน Destination/Brand Loyalty 

 

กา
รบ

อก
ต่อ

ใน
ด้า

นบ
วก

  

คว
าม

ตั้ง
ใจก

ลบั
มา

ทอ่
งเท

ี่ยว
ซ้ำ

 

ทา
งเล

ือก
แร

กท
ี่ต้อ

งก
ารไ

ปท
อ่ง

เท
ี่ยว

   

คว
าม

มั่น
ใจ 

Hong and Cho (2011)  X  X 
Juntunen et al. (2011)  X   
Qu et al. (2011) X X   
Crescitelli and Figueiredo (2009) X    
Boo et al. (2009) X X X X 
Tong and Hawley (2009) X  X X 
Chi and Qu (2008) X X   
Norjaya et al. (2007)  X X X 

C.-F. Chen and Tsai (2007)  X   
Pappu et al. (2005) X  X X 
A.Aaker (1991)  X   

รวม 14 20 9 14 
 

1)  การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) ในปัจจุบันการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็น
พลังของการสื่อสารที่มีอำนาจเนื่องจากทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้ธุรกิจ
ต่างๆ โดยธุรกิจด้านบริการได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและการกระจายข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้
ข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเป็นเรื่องปกติ รวมถึงสิ่งที่ลูกค้านั้นมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ตรา
สินค้าและพวกเขาก็จะนำไปแนะนำกับคนรู้จัก (Aaker, 1991; Tran & Cox, 2009) มากไปกว่านั้น 
Qu et al. ( 2011(  ยังได้กล่าวอีกว่า การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลเพ่ือให้ผู ้รับสาร
ได้รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของตราสินค้า และความจงรักภักดีถูกวัดโดยการบอกในด้านบวก
อีกด้วย  (Bo & Lai, 2015) ซึ่งการบอกต่อกันนั้นจะกล่าวถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้ให้บริการเพื่อกระตุ้นให้
ผู้ฟังเกิดความสนใจ ทัศนคติที่ดี และต้องการได้รับบริการที่ดีเช่นกัน (ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา 
สมมิ, 2545; ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์, 2558) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กรวรรณ สังขกร et al. (2559) 
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พบว่า สาเหตุที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยส่วน
ใหญ่มาจากคำแนะนำของญาติ เพ่ือนฝูง และสื่อสังคมออนไลน์ มากไปกว่านั้นการตามรอยภาพยนตร์ 
อย่างไรก็ตามจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นจังหวัดท่องเที่ ยวหลัก
ของประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นมีการเดินทางสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว อีกท้ังยังเป็นปัจจัยที่
ทำให้อยากกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยและอยากแนะนำให้ญาติ เพื่อน และคนรู้จักได้เดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย โดยมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนก่อนเดินทางมายังประเทศไทยของกรวรรณ สังขกร et al. (2559) พบว่า ส ่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจมาจากคำแนะนำของญาติและเพ่ือนฝูง การท่องเที่ยวตามรอยดาราละคร/ ผู้มี
ชื ่อเสียง และเที ่ยวตามคำแนะนำจาก Website (Social Network / Blog) และอยากเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต หาก
กล่าวถึงประเทศไทยสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนึกถึงคือ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยว แบบผจญภัย โบราณสถานจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัด 
สถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับ ข้อมูลของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวรับรู้นั้นส่วนใหญ่มาจากการบอก
กล่าวจากเพื่อน สื่อออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Baidu Trip Adviser Weibo Mafengwo และ 
Youku) ผ่านหนังสือนำเที่ยว ผ่านสื่อโทรทัศน์ และผ่านนิตยสารอีกท้ังในด้านในด้านความคาดหวังต่อ
ที่พักในประเทศไทย ในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และความคุ้มค่าตามราคาที่จ่าย มีบริการ 
Free Wifi และทำเลที่ตั้งที่ดี ด้านอาหาร ต้องการชิมอาหารท้องถิ่นมากที่สุด มากไปกว่านั้นการตลาด
แบบผ่านการเล่าเรื่องราว (Storytelling) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา ( Content) ได้กลายมาเป็นสิ่ง
สำคัญซึ่งเป็นช่องทางที่จะสื่อสารเนื้อหาที่ตราสินค้าต้องการให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมซื้อจนกระทั่งมี
คำกล่าวว่า ‘Content is a New King’ การสื่อสารทางการตลาดในปัจจุบันจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมโดยมุ่งเน้นการสร้างเนื้อ (Content) ให้กับตราสินค้ามากกว่าการทำโฆษณาแบบตรงๆซึ่ง
เป็นผลจากการพัฒนาเป็นอย่างมากด้านเทคโนโลยี และโซเชียลแพลตฟอร์มที่ทำลายข้อจำกัดเดิมที่
เคยมี เช่น ความยาวของภาพยนตร์โฆษณา ขนาดของไฟล์ภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนี้ผู้บริโภคเองก็
มีพื้นที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาเช่นกัน อาทิ แคมเปญในรูปแบบของการตลาดแบบ
ผ่านการเล่าเร ื ่องราว (Storytelling) ได้แก่ Rice Code ในเมือง Inakadate ซึ ่งต ั ้งอยู ่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นแคมเปญที่ผสมผสานงานศิลปะความรู้ดั้งเดิมของชาวนา  ความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้แคมเปญดังกล่าวมีแนวคิดจากการที่ข้าวเป็นอาหารหลัก
ของชาวญี่ปุ่นแต่แนวโน้มการบริโภคข้าวของชาวญี่ปุ่นกลับลดลง  ทีมงานจาก Hakuhodo ตัวแทน
สัญชาติญี่ปุ่นได้จัดการปลูกข้าวต่างพันธุ์ที่มีสีสันต่างกันลงบนผืนนาเพื่อให้เกิดภาพงานศิลปะขนาด
ใหญ่จากต้นข้าวนับล้านต้น เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้มีการจัดทำ QR Code เชื่อมโยงภาพที่ถ่ายจาก
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ศิลปะบนผืนนาจากกล้องสมาร์ทโฟนเข้ากับหน้าเพจที่สามารถสั่งจองผลผลิตข้าวผลผลิตข้าวดังกล่าว
จะถูกส่งตรงไปยังบ้านของผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายให้แก่ชาวนาอย่างก้าวกระโดด Rice Code จึง
เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยช่องทางการสื่อสารได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ทุกประเภท ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้าเยี่ยมชมศิลปะบนท้องนาประมาณ 
250,000 คน หรือคิดเป็น 30 เท่าของจำนวนประชากรในเมือง Inakadate ทางการญี่ปุ่นต้องเปลี่ยน
ชื่อสถานีรถไฟที่เมืองดังกล่าวเป็น ‘Rice Art Station’ นอกจากนี้ชาวนายังไม่ต้องเสียเงินค่าแรงงาน
สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีผู้สนใจอยากมีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวผลงาน
ศิลปะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอีกด้วย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) 

2)  ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) คือ ผู้ที่ชอบตราสินค้าเพราะว่า

ได้รับรู้ถึงคุณภาพมากไปกว่านั้นคือการสินค้าเป็นระยะเวลานาน (Aaker, 1991) อย่างไรก็ตามความ

ตั้งใจไปเยือนนั้นจะทำให้ความคาดหวังมีสูงขึ้นอีกด้วย (Szőcs & Berács, 2015) สอดคล้องกับ (Bo 

& Lai, 2015; Qu et al., 2011) กล่าวว่า ความตั้งใจในการไปเยือนซ้ำเป็นสัญญาณความจงรักภักดี

ของลูกค้าในด้านการตลาดแนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรักษาลูกค้า และได้การยอมรับว่าการทำกิจกรรม

ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ๆ มีต้นทุนสูงกว่ากว่าการรักษาลูกค้าเดิมไว้  มากไปกว่านั้น

กรวรรณ สังขกร et al. (2559) ยังศึกษาอีกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะ

กลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยอีกครั้ง เนื่องจากประทับใจในอัธยาศัยไมตรี การต้อนรับที่เป็นมิตร 

ชื่นชมในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของไทย และยังติดใจการ

บริการทางการท่องเที ่ยว นอกจากนี้นักท่องเที ่ยวชาวจีนจะนำความประทับใจที ่ได้จากการมา

ท่องเที่ยวประเทศไทย ในขณะที่ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) กล่าวว่า การทำ

พฤติกรรมซ้ำๆนั้นทำให้เกิดความเคยชิน ความคุ้นเคยจนกระทั่งกลายเป็นความจงรักภักดีต่อไปได้ 

3)  ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) คือ ผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อ

ตราสินค้าของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะเลือกเป็นที่แรกมากกว่า

จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของคู่แข่ง ถึงแม้ว่าคุณลักษณะทางกายภาพของคู่แข่งจะมีความ

เหมือนกัน (Assaf et al., 2016) ซึ ่งมีความสอดคล้องกับ Kotler and Keller (2012)  กล่าวว่า 

ผู้บริโภคสืบค้นข้อมูลได้ดีมากข้ึนกว่าในอดีตในการเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดสำหรับตัวเอง มากไปกว่านั้น

นักการตลาดสามารถเพิ่มมูลค่าของการเสนอขายต่อลูกค้าโดยการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น อารมณ์หรือการลดต้นทุนอย่างน้อยหนึ่งรายการ ดังนั้นลูกค้าเลือกระหว่างสอง
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ข้อเสนอจากการเปรียบเทียบและพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับ อาทิ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ 

บริการ ผู้ให้บริการ และต้นทุนที่จะเสียไปนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ อาทิ ในด้านของต้นทุนทางการเงิน 

เวลา พลังงาน รวมถึงด้านกายภาพอีกด้วย  

4)  ความมั่นใจ (Trust) คือ คุณภาพของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็น

ข ้อได ้ เปร ียบในการแข ่ งข ัน (Laroche, Habibi, Richard, & Sankaranarayanan, 2012) ซึ่ ง

สอดคล้องกับ Szőcs and Berács (2015) กล่าวว่า ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ทำให้ตราสินค้าเติบโตใน

ตลาดได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าที่มีคุณค่าของตราสินค้าน้อยกว่า  อย่างไรก็ตามความ

มั่นใจนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการรับรู้ตราสินค้าดังนั้นความ

มั่นใจนี้จะไม่ได้ให้เพียงแต่คุณภาพเท่านั้นแต่ยังให้คุณค่าทางจิตใจอีกด้วยซึ่งเป็นกุญแจที่นำไปสู่ความ

จงรักภักดี (Chiu et al., 2010; Hong & Cho, 2011; Kim et al., 2011) และยังสร้างทัศนคติที่ดีต่อ

ธุรกิจอีกด้วย (Morgan & Hunt, 1994; Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002) ความมั่นใจที่จะ

สามารถทำให้ผู้บริโภคมั่นใจ อาทิ การป้องกันอุบัติเหตุซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน

ชีวิตต่อการเดินทาง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาและการจัดการทางด้านความปลอดภัย

ในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ รองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในเป้าประสงค์ที่

ควรจะมีการจัดการเพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและปลอดภัยได้  มาตรฐานระดับสากล (มัชฌิมา 

อุดมศิลป์, 2559) มากไปกว่านั้นเศรษฐกิจและการเมืองก็ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญท่ีจำให้เกิดความมั่นคง 

และค่าครองชีพภายในประเทศ (Utama, 2016) สอดคล้องกับ กรวรรณ สังขกร et al. (2559) พบว่า 

ด้านความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อที่พักในประเทศไทย ส่วนใหญ่คาดหวังในเรื่ องความ

ปลอดภัยของที่พักมากที่สุด รองลงมาคือความสะอาดของที่พักและความคุ้มค่าตามราคาที่จ่าย การ

บริการของที่พัก ที่พักมีบริการ Free Wifi และคาดหวังในเรื่องของทำเลที่ตั้งของที่พัก ตามลำดับ ทั้งนี้

ในส่วนของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่ออาหารในประเทศไทย หากเดินทางมาท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่นักท่องเที่ยวคาดหวังในเรื่องของอาหารท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคาดหวังถึงความอร่อยของ

อาหาร และคาดหวังในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีความ

จงรักภักดีต่อตราสินค้าของ Aaker (1991)  กล่าวสิ่งที่จะทำให้ตราสินค้าแข็งแกร่งมากที่สุดเนื่องจาก

ลูกค้าจะเป็นผู้ที่สื่อสารให้กับคนรอบข้างรู้จักกับตราสินค้ามากยิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นลูกค้ารู้สึกว่าได้รับ
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ประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นอย่างมากส่งผลให้มูลค่าของตราสินค้ามากขึ้นเช่นเดียวกัน  ดังภาพที่ 

2.11 
 

 

แหล่งที่มา:  Aaker, (1991) . 

1)  กลุ่มผู้บริโภคที่มีความผูกพันต่อตราสินค้า (Committed Buyer) คือ สิ่งที่ลูกค้านั้น
มีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ตราสินค้าและพวกเขาก็จะนำไปแนะนำกับคนรู้จักซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามากที่สุด มั่นคงที่สุด มีความภูมิใจจากการใช้สินค้าจากตราสินค้าที่ชื่น
ชอบมากที่สุด ผู้บริโภคมองว่าตราสินค้านั้น ๆ มีความสำคัญต่อเขาอย่างมากในด้านการใช้งาน การ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตน มีความเชื่อมั่น พร้อมที่จะแนะนำบุคคลอื่นๆ ให้มาใช้สินค้าจากตรา
สินค้าที่เขาชื่นชอบด้วย 

2)  กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเสมือนเพื่อนกับตราสินค้า (Like the Brand-Considers It a 
Friend) คือ ผู้ที่ชอบตราสินค้าเพราะว่าได้รับรู้ถึงคุณภาพมากไปกว่านั้นคือการซื้อสินค้าเป็นระยะ
เวลานาน 

3)  กลุ่มผู้บริโภคท่ีคำนึงถึงต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงตราสินค้า (Satisfied buyer with 
Switching Costs) คือ ผู้มีความพึงพอใจและต้นทุนในด้านของเวลา และเงิน หรือต้นทุนในการเรียนรู้
ในการเปลี่ยนไปใช้อีกตราสินค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในตราสินค้านั้น ๆ และมักจะ
พิจารณาถึงต้นทุนหากจะเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่น ประกอบไปด้วยต้นทุนด้านเวลา การเงิน หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าใหม่ หากต้องการจะดึงดูดผู้ซื้อกลุ่มนี้ตราสินค้า
คู่แข่งจะต้องเสนอสิ่งจูงใจที่มากและเป็นประโยชน์ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เปลี่ยนใจได้ 

Committed Buyer

Like the Brand-
Considers It a Friend

Satisfied buyer with Switching Costs

Satisfied/Habitual Buyer No Reason to Change

Switchers/Price Sensitive Indifferent-No brand Loyalty 

ภาพที่  2.9  พีระมิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  
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4)  กลุ ่มผู ้บริโภคที่ซื ้อส ินค้าเพราะความเคยชิน (Satisfied/Habitual Buyer No 
Reason to Change) คือ ผู้ที่มีความพึงพอใจในสินค้าโดยซื้อตามความเคยชินซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่ไม่ได้รังเกียจตราสินค้าเป็นกลุ่มที่ตราสินค้าคู่แข่งขันจะเข้าถึง
ค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้บริโภคจะรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเปลี่ยนไปมองหาตราสินค้าอ่ืน ๆ 

5)  กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่มีความภักดีต่อตราสินค้าใดเลย (Switchers/Price Sensitive 
Indifferent-No brand Loyalty) คือ ผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากกว่าความแตกต่างของสินค้า
และไม่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มองสินค้าแต่ละตราสินค้าว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน มีความเท่าเทียมกันหมด ให้ความสนใจกับตราสินค้าที่หาซื้อได้ง่าย หรือลดราคามากกว่า 
มักถูกเรียกว่าเป็นพวกชอบเปลี่ยนตรา (Switcher) หรือซื้อตามราคา (Price Buyer) 

ประโยชน์ของความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
อย่างไรก็ตามประโยชน์ของความจงรักภักดีจะเป็นเครื่องมือที่ดึงดูดและการเก็บรักษาลูกค้า

รายเดิมแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดึงดูดและการเก็บรักษาลูกค้ารายเดิมและขั้นตอนแต่ละขั้นของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละขั้นในการตระหนักรู้ไปสู่ความจงรักภักดี และยังช่วยให้นักการตลาดได้
ทราบวิธีการจัดการกับความจงรักภักดีหลากหลายรูปแบบ (Kotler & Keller, 2012) ดังนี้ 

1) ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าโดยการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และมี
ความเป็นมิตรเพื่อให้สามารถตอบข้อคำถามให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด 

2) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในระยะยาว คือ แนวโน้มที่ลูกค้าจะกลับมาใช้
บริการอีกครั้ง อาทิ ค่ายรถยนต์ฮอนด้าจะซื้อรถยี่ห้อเดิมแทนรถเก่าที่ใช้อยู่ ซึ่งฮอนด้ามีชื่อเสียงด้าน
ความปลอดภัยและขายต่อได้ในราคาสูง 

3) เพิ ่มยอดขายจากส่วนแบ่งในกระเป๋าสตางค์ของผู ้บริโภค  (Share of wallet) 
ยอดขายสามารถเพิ่มได้โดยการนำเสนอสิ่งใหม่ขายให้กับลูกค้า อาทิ Harley-Davidson นอกจากจะ
ขายรถจักรยานยนต์แล้วยังขายอุปกรณ์ตกแต่ง ถุงมือ เสื้อแจ็คเกตหนัง หมวก แว่นตากันแดด เป็นต้น 

4) การขายสินค้าที่ได้กำไรขั้นต่ำให้กับลูกค้าโดยนักการตลาดจะต้องส่งเสริมให้ลูกค้ามี
การซื้อสินค้าให้มีจำนวนมากขึ้นและยอมเสียรายได้บางส่วนเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น อาทิ 
ธนาคารลดค่าธรรมเนียมเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และไปเน้นรายได้ในส่วนของการ
ขายประกันแทน 

5) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความจงรักภักดีเพ่ือรักษาลูกค้าไว้ในระยะยาว อาทิ 
การ์ดวันเกิด ของขวัญ หรือบัตรเชิญในงานเปิดตัวสินค้าที่จะทำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าอีก
ด้วย 
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อีกทั้งความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าถือเป็นสินทรัพย์โดยจะต้องบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหลากหลายวิธี (Aaker, 1991) ดังนี้ 

1)  ช่วยลดต้นทุนทางการตลาด หมายถึง ความจงรักภักดีของลูกค้าจะช่วยลดต้นทุน
ทางการตลาดเนื่องจากว่าจำช่วยรักษาลูกค้าเดิม แทนการหาลูกค้าใหม่เนื่องจากลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่
มักจะเปลี่ยนการไปซื้อตราสินค้าใหม่ โดยสิ่งเหล่านี้จะมีต้นทุนที่สูงในการทำการตลาดเนื่องจาก
จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อให้ตราสินค้าขององค์กรเป็นตัวเลือกในการซื้อสินค้าของ
ลูกค้า ในทางตรงกันข้ามกับลูกค้าที่มีความจงรักภักดีกับตราสินค้าซึ่งต้นทุนที่ทำให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจมีต้นทุนที่น้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดคู่แข่งที่รายใหม่ ดังนั้นการจัดการความ
จงรักภักดีของลูกค้าจะสามารถแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งได้นั้นองค์กรจะต้องมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
อีกท้ังข้อมูลของลูกค้าที่จะสามารถนำมาให้ประโยชน์ในการลดต้นทุนทางการตลาดได้มายิ่งข้ึนอีกด้วย 

2)  อำนาจทางการค้า (Trade Leverage)  หมายถึง ความจงรักภักดีของลูกค้าจะช่วย
ทำให้มีอำนาจทางการค้ามากยิ่งขึ้น โดยการนำไปวางบนชั้นวางขายสินค้าในพ่อค้าคนกลางโดยพ่อค้า
คนกลางจะต้องรู้ว่าลูกค้าของพวกเขาตั้งใจมาซื้อสินค้าตราสินค้าอะไรบ้าง มากไปกว่านั้นความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าจะมีอำนาจเหนือพ่อค้าคนกลาง เว้นแต่ห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ อาทิ 
ห ้างสรรพสินค้าขายอาหารแช่แข ็งแต่หากต้องการส ินค้าอย ่างอื ่นจะต้องเปลี ่ยนไปซื ้ออีก
ห้างสรรพสินค้าอีกที่หนึ่ง ซึ่งอำนาจทางการค้าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องการแนะนำสินค้าใหม่ หรือการ
ขยายตราสินค้า 

3)  การดึงดูดลูกค้าใหม่ หมายถึง การจัดกลุ่มลูกค้าที่มีความพึงพอใจและกลุ่มอ่ืนๆที่มี
ความชอบตราสินค้าที่ได้ให้การตอบสนองตามความคาดหวังของลูกค้า อาทิ การซื้อคอมพิวเตอร์
จะต้องมีการไตร่ตรองในตัวสินค้าสูงดังนั้นหากผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะกังวลในคุณภาพของสินค้า 
ผู้บริโภคก็จะต้องซื้อ IBM (ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายใหญ่
ของโลก) ซึ่งเป็นตรรกะทั่วไปของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่ออกมาเป็นต้น มากไป
กว่านั ้นความพึงพอใจของลูกค้ายังทำให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าเป็นที ่ยอมรับ และประสบ
ความสำเร็จ อย่างไรก็ตามการตระหนักรู้สามารถสร้างได้จากฐานลูกค้าเดิม และตัวแทนจำหน่วยที่จะ
สามารถช่วยให้ได้รับการยอมรับ อาทิ การเห็นได้จากการใช้งานของเพื่อนร่วมงาน  หรือการเห็น
โฆษณาซ้ำๆ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่สามารถแบ่งกลุ่มของตลาดได้อย่างชัดเจน 

4)  การตอบสนองต่อภัยคุกคามในการแข่งขัน หมายถึง ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ที่ให้กับองค์กรในการตอบสนองต่อการแข่งขัน โดยที่คู่แข่งได้พัฒนาสินค้าพิเศษขึ้นมาจึงทำให้ความ
จงรักภักดีเกิดขึ้นกับองค์กรเป็นอย่างมากทำให้ต้องปรับปรุงสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้อง การ และ
ดึงดูดกลุ่มลูกค้ามากที่สุด ดังนั้นความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้านั้นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการออกสินค้าใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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โดยบางองค์กรที่ลูกค้ามีระดับความจงรักภักดีสูง (Committed Buyer) จึงมีกลยุทธ์ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ มันจะขายตัวมันเองเพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงของผู้ซื้อสินค้าอีกด้วย 

สรุปได้ว่าหากธุรกิจทราบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขายสินค้าแล้วจะต้องสร้างการตระหนักรู้ให้

รับรู้ถึงข้อมูลและประโยชน์ของสินค้า โดยจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการหรือ IMC เพื่อให้ผู้บริโภคมีความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กรเพ่ือ

ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจไปในทางที่ดีอีกด้วย และเมื่อลูกค้าเปิดรับประสบการณ์แล้วจะหากพึง

พอใจในตัวสินค้าหรือบริการลูกค้าจะมีความถี่ในการซื้อมากขึ้นจนอาจเป็นความเคยชินเปรียบเสมือน

เพื ่อนและได้รับการชื ่นชมจากคนรอบข้างที ่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้านั ้นๆ ที่ นำไปสู ่ความ

จงรักภักดีและอยากนำสิ่งที่ตนเองได้รับรู้ถึงคุณภาพนั้นบอกต่อกับผู้อื่นในด้านบวก ดังภาพที่  2.12 

แหล่งที่มา:  Kotler and Keller, (2012). 

 ประเภทของพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยความจงรักภักดีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคจะมีหลากหลาย

รูปแบบโดยสินค้าที่มีความแตกต่างด้านการใช้งานและคุณประโยชน์ที่ได้รับความแตกต่างกันมากแต่
ความซับซ้อนและราคาของสินค้านั้นมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการไตร่ตรองและพฤติกรรมผู้บรโิภค 
โดย Assael (1998) พฤติกรรมผู้บริโภคได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังตารางที่ 2.8 

 
 

Target market

Aware

Open to Trial

Trier (nonrejecters)

Recent User (Once in past 3 months)

Regular Usre (At least once 
every 2 weeks)

Most often used

Loyal

ภาพที่  2.10  ขั้นตอนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละขั้นในการตระหนักรู้ไปสู่ความจงรักภักดี 
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ตารางท่ี 2.8  ประเภทของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคใช้การไตร่ตรองสูง ผู้บริโภคใช้การไตร่ตรองน้อย 

สินค้ามีความแตกต่างกันมาก
เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น 

พฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อน 
(Complex buying behavior) 

(รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า) 

 

 
พฤติกรรมการซื้อที่หลากหลาย 

(Variety-seeking buying 
behavior) 

(ขนม อาหาร) 

สินค้ามีความแตกต่างกันน้อย
เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น 

 
ความจงรักภักดี 
(Brand Loyalty) 

(รองเท้ากีฬา อาหาร) 

 

พฤติกรรมการซื้อที่เป็นนิสัย
(Habitual buying behavior) 
(อาหารกระป๋อง หนังสือนิยาย) 

แหล่งที่มา:  Assael, (1998). 

1)  พฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อน (Complex Buying Behavior) หมายถึง ผู้บริโภคที่ใช้การ
ไตร่ตรองสูงในการเลือกซื ้อสินค้าในการค้นหาข้อมูลและประเมินให้มีทางเลือกมากยิ ่งขึ ้น หรือ
ตระหนักถึงความแตกต่างของสินค้าว่ามีความแตกต่างเมื่อเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าที่เป็นชิ้นใหญ่ไม่ได้ซื้อบ่อยๆ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะต้องใช้การเรียนรู้ในตัวสินค้าเป็น
อย่างมาก อาทิ การซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงแต่ดูลักษณะของสินค้าเท่านั้นแต่ต้องไตร่ตรองถึง
ความสามารถการทำงาน ความจุ การแสดงผลหน้าจออีกด้วย 

2)  ความจงรักภักดี (brand loyalty) หมายถึง การที่ผู้บริโภคใช้การไตร่ตรองสูงกับการซื้อ
สินค้าแต่มีการตัดสินใจที่เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะมีความสะดวกในการซื้อและมีราคาที่คุ้มค่า อีกทั้งยัง
รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคมีความชัดเจนอยู่แล้ว อาทิ การซื้อพรหม 

3)  พฤติกรรมการซื้อที่เป็นนิสัย (Habitual buying behavior) หมายถึง ความแตกต่างขอ
สินค้าไม่มีความแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าราคาถูก ความถี่ใน
การซื้อสูง โดยที่ผู้บริโภคไม่เคยค้นหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้ 

4)  พฤต ิกรรมการซ ื ้อท ี ่หลากหลาย  (Variety-Seeking Buying Behavior) หมายถึง 
สถานการณ์ที่ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสำคัญกับความแตกต่างและผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะเปลี่ยนไปซื้อ
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สินค้าของตราสินค้าอื่นเป็นประจำ อาทิ การตัดสินใจเลือกซื้อคุกกี้ตรา A และในการซื้อครั้งต่อไปก็
จะต้องการเปลี่ยนไปซื้อคุ๊กกี้ตรา B  

สรุปได้ว่ากระบวนการที่นักท่องเที่ยวจะค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการโดยความซับซ้อนจะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ประสบการณ์และความคาดหวังของแต่ละบุคคล 
ในขณะที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นจะต้องใช้การวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าหลักที่จะนำเสนอจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวนั้นเป็นใคร โดยนักการตลาดจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสมให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางมายังจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที ่ยวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการบอกปากในด้านบวกซึ ่งเป็นกลุ ่มอ้างอิง อาทิ ครอบครัว 
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการจูงใจเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจ อีกทั้งการ
จัดทำแผนการตลาดจะต้องระบุได้ว่าจะทำในช่วงใดและความถี่ในการท่องเที่ยวบ่อย 

ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับธุรกิจที่จะทำให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และ
สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ตาม A.Aaker (1991) ดังนี้ 

1)  การปฏิบัต ิต ่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม (Treat The Customer Right) คือ สิ ่งที่ เป็น
ความลับของธุรกิจซึ่งลูกค้าทุกคนต้องการได้รับการบริการที่ดี โดยทั้งนี้ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
นั้นขึ้นอยู่กับประสบการ วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ ในประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เข้มงวด จึงทำ
ให้ลูกค้าท่ีได้รับบริการนั้นไม่มีทัศนคติในด้านลบต่อตราสินค้า 

2)  การอยู่เคียงข้างลูกค้า (Stay Close To The Customer) คือสิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่จะหา
วิธีที่จะใกล้ชิดผู้บริโภคคือการติดชื่อและที่อยู่ในการติดต่อที่ตัวสินค้า อีกทั้งยังได้พบเจอผู้บริโภค 
(Focus Groups) โดยการให้ทดลองใช้สินค้าและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงการผลิตให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

3)  เคร ื ่องม ือในการว ัดและจัดการความพึงพอใจของล ูกค้า (Measure And Manage 
Customer Satisfaction) โดยทั่วไปแล้วการสำรวจมักจะสำรวจความพึงพอใจเพื่อเข้าใจความรู้สึก 
และการตัดสินในตัวของสินค้าและบริการ มากไปกว่านั้นยังสำรวมเกี่ยวกับ ช่วงเวลาที่ซื้อและความ
อ่อนไหวต่อราคาอีกด้วย อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าจะมีผลต่อการทำงาน
ของแต่ละวันโดย Marriott Hotels จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าทุกสัปดาห์โดยจะวัดจากช่วงเวลา
ในการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ เพ่ือทราบปัญหาและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา  

4)  การสร้างต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอีกตราสินค้า (Create Switching Cost) หมายถึง
การแก้ปัญหาให้กับลุกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ การให้รางวัลเมื่อลูกค้ามีความจงรักภักดี
ของสายการบินเมื่อมีความถี่ในการบินสูงจะได้รับรางวัล และถือเป็นการเก็บรักษาลูกค้าเก่าไม่ให้
เปลี่ยนไปใช้สายการบินอื่นอีกด้วย 



75 
 

5)  การให้สิทธิพิเศษ (Provide Extras) โดยปกติแล้วพฤติกรรมของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงเสมอ
เนื่องจากลูกค้าอาจไม่ได้รับตามสิ่งที่คาดหวัง ดังนั้นจึงมีหลายองค์กรที่ให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการ
ต่างๆ อาทิ ลานจอดรถเฉพาะผู้ถือบัตรของตราสินค้า เป็นต้น 
 สรุปได้ว่าความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว (Destination/Brand 
Loyalty) คือ ลูกค้าที่รับรู้ถึงประโยชน์จากสินค้าและบริการ และความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า
หากตั้งราคาสูงเพียงใดลูกค้าก็ยังคงซื้อสินค้าเพราะว่าลูกค้ามีทัศนคติและประสบการณ์ที่ดีต่อตรา
สินค้าจึงทำให้เกิดความยินดีที่ลูกค้าพึงพอใจนำไปสู่การบอกต่อคนใกล้ชิด  อีกทั้งยังต้องการใช้บริการ
ต่อในภายหลังและเป็นทางเลือกแรกในการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความคล้ายคลึงกันและสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่าผู้บริโภคว่าจะไม่เปลี่ยนไปใจ
ไปจากเดิมซึ ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการตลาดและสามรถดึงดูดลูกค้าใหม่อี กทั ้งยังได้สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยระดับของจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจขึ้นพฤติกรรม ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า ความพึงพอใจ และความสามารถในการเชื่อมโยง
ความคิดต่อตราสินค้าของผู้ให้บริการเพื่อทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย มากไปกว่านั้นยังทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยอย่างไรก็ตาม (Aaker, 1991; 
Keller, 1993) มีความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะ A.Aaker (1991) เชื่อว่าความจงรักภักดีนั้นคือความ
ใส่ใจที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้า ในขณะที่ Keller (1993) เห็นว่าความจงรักภักดีนั้นเสมือนสินทรัพย์ของ
ตราสินค้า อย่างไรก็ตามความคิดของทั้งสองคนนั้นก็มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมความ
จงรักภักดี ทัศนคติ และการตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าเช่นเดียวกัน และสามารถพัฒนาเป็นสมมุติฐานใน
งานวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงโดยตัวชี้วัดที่ทำให้เกิดความจงรักภักดี  

ดังนั้นการประเมินความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาจากการ
ตระหนักรู้ และภาพลักษณ์ รวมถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำนวนทั้งสิ้น 32 การศึกษา ดัง
ตารางที่ 2.9  
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ตารางที่ 2.9  สรุปองค์ประกอบของปัจจัยของการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปร/ผู้เขียน Destination/Brand 
Awareness 

Destination/Brand Image Destination/Brand Loyalty 
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ณี 
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สร
้าง

พื้น
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สภ
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ี  

ทัศ
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ใน
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นบ
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ซ้ำ
 

ทา
งเลื

อก
แร

กท
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งก
าร

ไป
ท่อ

งเที่
ยว

   

คว
าม

มั่น
ใจ

 

Tasci (2018)     X X X  X   
Rodríguez et al. (2017) X 

 
X 

   
X X  X X X 

Wang et al. (2017) 
    

X X 
 

X X 
  

Herrero et al. (2017) X 
 

X X X X 
 

X X 
 

X 
Assaf et al. (2016) 

  
X X X 

 
X 

 
X X X 

Utama (2016) 
   

X X X 
    

X 
Lin and Ryan (2016) 

     
X 

    
X 

Shen Lei and Luo Chu 
(2015) 

     
X 

  
X 

  

Lu et al. (2015) 
 

X 
    

X X X X X 
Hương and Mạnh 
(2015) 

    
X X X 

 
X 

  

Iazzi et al. (2015)    X  X      

Szőcs and Berács 
(2015) 

X 
      

X X 
 

X 

Kashif et al. (2015) 
 

X 
 

X X X 
 

X X X 
 

Barreda et al. (2015)   X         

Ragēvičiusa (2014)      X X     

Sun et al. (2013)       X X X X  
Jin et al. (2012)      X     X 
Mohammad et al. 
(2012) 

      X X X   

Hossien (2011)       X    X 
Hong and Cho (2011)         X  X 
Juntunen et al. (2011) X  X      X   
Qu et al. (2011)    X X X X X X   
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ตารางท่ี 2.9  (ต่อ) 

ตัวแปร/ผู้เขียน Destination/Brand 
Awareness 

Destination/Brand Image Destination/Brand Loyalty 
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งเที่
ยว

   

คว
าม

มั่น
ใจ

 

Chattopadhyay et al. 
(2010) 

  X         

Crescitelli and 
Figueiredo (2009) 

  X    X X    

Boo et al. (2009)       X X X X X 
Tong and Hawley 
(2009) 

X X X    X X  X X 

Chi and Qu (2008)       X X X   
Ghodeswar (2008) X X X    X     
Norjaya et al. (2007) X X X    X  X X X 

C.-F. Chen and Tsai 
(2007) 

      X  X   

Pappu et al. (2005)  X     X X  X X 
A.Aaker (1991) X X X      X   

รวม 8 6 11 6 8 12 18 14 20 9 14 



 
 

 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง” สำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เป็นการเน้นข้อมูลเชิงตัวเลขมีการออกแบบ
วิธีการวิจัย ควบคุมตัวแปรที่ศึกษา และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า 
และทบทวนเอกสารที่เกี ่ยวข้อง และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมเครื่องมือรวบรวมข้อมูลโดยตรวจสอบคุณภาพทั้งความเที่ยงและความตรงที่
สามารถวัดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเรื่องของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที ่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ ยว และความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง  
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
และเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพ
สูง 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยโดยประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดการ
วิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวมรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
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3.1  กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค 
(Top of Mind) 

การรู้จักตราสินค้า 
(Brand Recognition) 

1. Brand 

Recall 

 

วัฒนธรรมประเพณี 
(Cultural Tradition) 

ทัศนคติที่ดี  
(Favorable Attitude) 

การระลึกถึงตราสินค้า 
(Brand Recall) 

 

ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว (Destination/Brand Image) 

โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
(Good Infrastructure) 

สภาพแวดล้อมที่ดี  
(Good Environment) 

การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness) 

ความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเท่ียว 

(Destination/Brand 
Loyalty) 

การบอกตอ่ในด้านบวก 
(Word of mouth) 

ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
(Intention To Revisit) 

 

ทางเลือกแรกที่ตอ้งการไปท่องเที่ยว 
(First Choice Visit) 

ความมั่นใจ (Trust) 
 

ภาพที่  3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตารางท่ี 3.1  การแจกแจงองค์ประกอบของการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ปัจจัย ตัวชี้วัด 

1) การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว 
(Destination/Brand Awareness) 

1.1 ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) 
1.2 การระลึกถึงตราสินค้า(Brand Recall) 
1.3 การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) 

2) ภาพลักษณต์่อจุดหมายปลายทาง

ด้านการท่องเที่ยว 

(Destination/Brand Image) 

 

3.1 วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition)  
3.2 โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี (Good Infrastructure) 
3.3 สภาพแวดล้อมท่ีดี (Good Environment)  
3.4 ทัศนคติที่ดี (Favorable Attitude) 

3) ความจงรักภักดีต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

(Destination/Brand Loyalty) 

 

2.1 การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth)  
2.2 ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit)  
2.3 ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit)  
2.4 ความมั่นใจ (Trust) 

 

3.3  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยใช้ระเบียบวิธีว ิจ ัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Approach)โดยมีการ
ดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

3.5.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย จากสถิตินักท่องเที่ยวเดินจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2561 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาจำนวน 10,535,955 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)  
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3.5.2  กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ได้จาก

สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อม

มั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% และสัดส่วนของลักษณะประชากรที่สนใจ 0.5 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ที่ต้องการตามสถิติ ดังนี้ 

จากสูตร   ( )
( ) ( )ppxNe

pNpx
n

−+−

−
=

11

1
22

2

 

โดยกำหนดให้ 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 5% 
x2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (X2 =3.841) 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  

แทนค่าในสูตรได้ดังนี้   
( ) ( )5.0*5.0*841.31955,535,10*05.0

5.0*05*955,535,10*841.3
2

+−
=n  

 

    
34084525,26

78875.117150,10
=  

    0860.384=  
    400384=  
    

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยว
ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจำนวน 400 คน 

 
 
 
 
 



82 
 

3.5.3  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด

คุณลักษณะของประชากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการใช้เป็นคำถามเพื่อคัดกรองผู้ที่เหมาะสมในการวิจัย
โดยเริ่มต้นจากสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการจากรายละเอียดคำถาม ดังนี้ 

1) เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ขาออก 

2) เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่อาศัยอยู่ใน 9 เมือง ได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองปักก่ิง มณฑลเจ้

อเจียง เมืองเทียนจิน มณฑลเจียงซู มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเหลียวหนิง และ

มณฑลซานตง 

3) หรือเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

3.5.4  เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 
เครื ่องมือที ่ใช ้ในการศึกษาครั ้งนี ้ในการวิจ ัยเช ิงปริมาณผู ้ว ิจ ัยได้สร ้างแบบสอบถาม  

(Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัด ตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวสอบถามโดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส การศึกษา รายได้ อาชีพ และที่อยู่อาศัย มีลักษณะเป็นคำถามแบบปิด  (Close-Ended 
Questions) จำนวน 14 ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที ่2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที ่3 สถานภาพการสมรส เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที ่4 การศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที ่5 รายได้ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที ่6 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 
ข้อที ่7 ที่อยู่อาศัย เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 8 จำนวนค่าใช้จ่าย เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 9 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ 

(Nominal Scale) 
ข้อที่ 10 ช่วงเวลา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
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ข้อที่ 11 ช่วงเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 12 ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวไทยจากสื่อใด เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม

บัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 13 ความตั้งใจที่จะกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวจีน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท

นามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 
ข้อที่ 14 ความถี่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท

เรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับความคิดเห็นกับปัจจัยที ่ทำให้เกิดการสร้างของการตระหนักรู้ 
ภาพลักษณ์ ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง โดยมีลักษณะคำถามปลายปิด (Close-Ended Question) และ
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งแบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว(Destination/Brand Awareness) 

(1) ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) 

(2) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) 

(3) การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition)  

2) ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Image) 

(1) วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition)  

(2) โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) 

(3) สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) 

(4) ทัศนคติที่ดี (Favorable Attitude) 

3) ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Loyalty) 

(1) การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth)  

(2) ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit)  

(3) ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit)  

(4) ความมั่นใจ (Trust)  
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การกำหนดการวัดความคิดเห็นโดยใช้แบบมาตรแบบวัดไลเกิร์ตสเกล (Likert Scale) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
เป็นระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ (Likert, 1961) ดังนี้ 

 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

               =
5 − 1

5
= 0.80 

หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็น
ระดับ ความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี ้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตารางท่ี 3.2  การให้คะแนนความคิดเห็นทางทัศนคติตามแบบ ไลเกิร์ตสเกล (Likert Scale) 

ระดับความคิดเห็น คะแนนข้อคำถาม 
เห็นด้วยมากที่สุด 5 
เห็นด้วยมาก 4 
เห็นด้วยปานกลาง 3 
เห็นด้วยน้อย 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 

 
3.4.5  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยจะดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือที ่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยโดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ผู้เชียวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัยและผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา 
(IOC) (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551)  ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 
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(1)  อาจารย์ ดร.ธิดา แหลมหลักสกุล หัวหน้าภาควิชาการจัดการ การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

(2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชณิศร์ เติมสงวนวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

(3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนากูล อาจารย์คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 เพื ่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยกำหนดเป็นคะแน +1 หรือ 0 หรือ -1 ตามสูตรการหาค่าดัชนี้ความ
สอดคล้อง ดังนี้ 
  

สูตร 𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

    
เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 ∑ 𝑅  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน 
 N  แทน   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 โดยมีเกณฑ์พิจารณาการประเมิน คือ 
 +1 หมายถึง ข้อคำถามหรือข้อคำถามดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความตรงตามเนื้อหา 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามหรือข้อความดังกลาวมีความเหมาะสมและตรงตามเนื้อหาหรือไม่ 
  -1 หมายถึง ข้อคำถามหรือข้อคำถามดังกล่าวไม่เหมาะสมสและไม่มีความตรงตามเนื้อหา 

ต่อมาผู้วิจัยจึงนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามโดยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามที่
มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งจากการวิเคราห์พบว่าข้อคำถามทั้งหมด 48 ข้อ ที่ได้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
คำรวณตามสูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 สอดคล้องกับศิริชัย กาญจนวาสี (2543) กล่าวว่า
เกณฑ์สำหรับใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีที่คำนวณได้ต้องมีค่า
มากกว่า 0.50 (IOC > .50) จึงจะถือว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนั้น
แบบสอบถามทุกข้อในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความตรงเชิงเนื้อหาสามารถนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป 
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2)  ความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นจำนวน 30 ชุดไปทำการทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความเที่ยงโดยวิธีวัดความเที่ยงคงที่ภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ 
Cronbach ดังนี้ 

สูตร 𝛼𝐾 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑆
2
𝑖

∑ 𝑆
2
𝑡

) 

 

เมื่อ   𝛼  แทน ค่าความเชื่อมั่น 

𝛼𝐾  แทน จำนวนข้อในแบบสอบถาม 

𝑘  แทน ค่าความแปรปรวนรายข้อของแบบสอบถาม 

𝑆
2

𝑖
  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามรายข้อ 

𝑆
2

𝑡
  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งหมด 

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาได้ค่าความเชื่อมั่นของทั้งฉบับเท่ากับ 
0.896 โดยมีความสอดคล้องกับ George and Mallery (2003) กล่าวว่าค่าความเชื่อมั่นควรมีค่า

ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียง 1 จะมีค่าความเชื่อมั่นสูง โดยเกณฑ์ยอมรับ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของแบบสอบถามควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ขึ้นไป ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามนี้
สามารถนำไปดำเนินการเก็บข้อมูลต่อไปได้ 

3) หลังจากนั ้นแปลเป็นภาษาจีนด้วยวิธ ีการแปลย้อนกลับ  (Back-Translation) จาก
ภาษาไทยมาเป็นภาษาจีน และจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางภาษา
น้อยที่สุด ขั้นตอนนี้ควรใช้ผู้แปลอย่างน้อย 2 คนโดยผู้แปลย้อนกลับควรเป็นผู้ที่สามารถใช้ทั้งสอง
ภาษาได้เป็นอย่างดี (Bilingual Person) และผู้แปลย้อนกลับต้องไม่เคยเห็นแบบสอบถามต้นฉบับมา
ก่อน เพื่อลดอคติในการแปลย้อนกลับ นันทกา สวัสดิพานิช และ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ (2554) โดย 
Mr.Zhengren Ya เป็นผู้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และดร.วัชรพงศ์ คุณปลื้ม เป็นผู้แปลจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

4) วิเคราะห์ผลเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่สรา้ง
ขึ้นมามีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถนา ไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่างได้ 

5) จัดทำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
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3.4.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จากคณะการจัดการ

การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือขอ
อนุญาตเข้าเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีดำเนินงาน 

2) หลังจากได้รับอนุญาตผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงดำเนินการเก็บ
แบบสอบถาม 

3) ขอความอนุเคราะห์จากนักท่องเที ่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด 

 
3.4.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในงานศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบ แล้วทำการ

ให้คะแนน และลงรหัส ต่อจากนั้นจึงนำมาทำการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน
โดยสถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) และสถิติเชิง
อนุมานนั้นประกอบด้วย 1) การคำนวณหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุป็นผลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  แบบเส้นตรง ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอิทธิของตัวแปร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
ดังแสดงในตารางที ่ 3.3 2) หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation) 3) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละตัวแรสังเกตของทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน ซึ่งการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรนั้นเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ และการวิเคราะห์องค์กอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order factor analysis) เพ่ือ
ยืนยันการวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งแรกว่าตัวแปรแฝในองค์ประกอบชิงยืนยันลำดับที่หนึ่งอยู่ภายใต้
องค์ประกอบเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่าสถิติของความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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ตารางท่ี 3.3  เกณฑ์การแปลความหมายค่าอิทธิพลของตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับอิทธิพล 

r > 0.8 สูง 
0.6 < r < 0.8 ค่อนข้างสูง 
0.4 < r < 0.6 ปานกลาง 
0.2 < r < 0.4 ค่อนข้างต่ำ 

r < 0.2 ต่ำ 

 
แหล่งที่มาของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 สามารถจำแนกได้ตามแต่ละตัวแปรโดยแบ่งออกเป็น

ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand awareness) 
ซึ ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทาง (Destination/Brand 
Image) ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว ซึ ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปร และปัจจัยความ
จงรักภักดีต่ออจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand loyalty) ดังตารางที่ 3.4 
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4 แหล่งที่มาของแบบสอบถาม 

ตัวแปร แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 

การตระหนักรูต้่อแหล่งท่องเที่ยวตอ่
จุดหมายปลายทางดา้นการ
ท่องเที่ยว (Destination/Brand 
awareness) 

  

1. ตราสินค้าที่อยู่ในใจของ

ผู้บริโภค )Top of Mind) 

(Assaf et al., 2016; Herrero et al., 2017; 
Rodríguez et al., 2017) 

1-4 

2. การระลึกถึงตราสินค้า (Brand 

Recall) 

(Assaf et al., 2016; Herrero et al., 2017; 
Rodríguez et al., 2017) 

5-10 

3. การรู้จักตราสินค้า (Brand 

Recognition) 

(Herrero et al., 2017; Rodríguez et al., 2017; 
สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 2558; อัจฉรา สมบตัิ
นันทนา, 2555) 

11-13 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 

ตัวแปร แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 
ภาพลักษณต์่อแหล่งท่องเที่ยวต่อ
จุดหมายปลายทางดา้นการ
ท่องเที่ยว(Destination/Brand 
Image) 

  

4. วัฒนธรรมประเพณี (Cultural 

tradition) 

(Herrero et al., 2017; สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 
2558) 

14-16 

5. โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี (Good 

Infrastructure) 

(Herrero et al., 2017; สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 
2558; อัจฉรา สมบัตินันทนา, 2555)  

17-20 

6. สภาพแวดล้อมท่ีดี (Good 

Environment) 

(Jin et al., 2012; สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 2558; 
อัจฉรา สมบตัินันทนา, 2555) 

21-24 

7. ทัศนคติที่ดี (Favourable 

attitude) 

(Assaf et al., 2016; Jin et al., 2012; 
Rodríguez et al., 2017) 

25-29 

ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว

ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยว (Destination/Brand 

loyalty) 

  

8. การบอกต่อในด้านบวก 

(Word of mouth) 

(Herrero et al., 2017; Rodríguez et al., 2017; 
สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 2558) 

30-33 

9. ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

(Intention to revisit) 

(Assaf et al., 2016; 2017; Jin et al., 2012; 
Rodríguez et al., 2017) 

34-36 

10. ทางเลือกแรกที่ต้องการไป

ท่องเที่ยว (First choice visit) 

(Assaf et al., 2016; Jin et al., 2012) 37-40 

11. ความมั่นใจ (Trust) (Assaf et al., 2016; Jin et al., 2012; สีตลา เข
มะภาตะพันธ์, 2558; อัจฉรา สมบัตินันทนา, 2555) 

41-43 

  



 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง” ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเรื่องของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพ
สูง 3) เพื ่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวที ่มีต่อความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
มีศักยภาพสูง 4) เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 จะเป็นการกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีลำดับการนำเสนอผลการวิเคราห์ ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และปัจจัยความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว 

ตอนที่ 4 วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
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ตอนที่ 1 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือความเข้าใจในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

n  แทน  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
M   แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนของตัวแปร (Mean) 
S.D.    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
S.E.   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)  
Z แทน  ตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตราฐาน 
R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 แทน สัมประสิทธิ์การทำนาย 
Adjust R2 แทน ค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 
B  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

β  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดดอยมาตราฐาน (Standardized Regression     
                                                     Coefficient) 

X2  แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานว่าฟังก์ชันความกลมกลืม 
SE est แทน ค่าความคลาดเคลื่อมาตรฐานของการพยากรณ์ 
GFI แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of 

Fit Index) 
RMSEA แทน ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองเฉลี่ยค่าความแตกต่าง

โดยประมาณ 

P-Value  แทน  ค่าความน่าจะเป็นที่คานวณได้จากค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ            
           สมมติฐาน (Probabilty-Value)  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา เงินเดือน อาชีพ เมืองที่
อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการท่องเที่ยว  ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบตารางและแปรผลโดยการบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.1 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 194 48.50 
หญิง 206 51.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงชาวจีนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 400 คน โดยจำแนก
ตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 และเพศชาย จำนวน 
194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 

ตารางท่ี 4.2 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตามอายุ 

อายุ Generation จำนวน(คน) ร้อยละ 
อายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า  (Generation Z) 12 3.00 
19 – 38 ปี (Generation Y) 300 75.00 
39 – 54 ปี (Generation X) 69 17.20 
55 – 73 ปี (Baby Boomer 

Generation) 
19 4.80 

รวม  400 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดย เดชา เดชะวัฒน
ไพศาล (2552) จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19 - 38 ปี (Generation Y) จำนวน 
300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 39 - 54 ปี (Generation X) จำนวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 อายุระหว่าง 55 – 73 ปี (Baby Boomer Generation)  จำนวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.80 และอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า (Generation Z)  จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.3 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตาม
สถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จำนวน(คน) ร้อยละ 
โสด 174 43.50 
สมรส 220               55.00 
หย่าร้าง 6 1.50 

รวม 400 100.00 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามสถานภาพ
การสมรสพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง มีสถานภาพสมรส จำนวน 220 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 และสถาน
หย่าร้าง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.4 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 90 22.50 
ปริญญาตรี 249 62.25 
ปริญญาโท 53 13.25 
ปริญญาเอก 8 2.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามระดับ
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.50 ระดับปริญญาโทจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และระดับปริญญาเอกจำนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.00 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.5 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน:
หยวน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน:
บาท 

จำนวน(คน) ร้อยละ 

10,000 – 17,000       50,000-85,000 199 49.75 
17,001 – 24,000     85,001-120,000 70 17.50 
24,001 – 31,000   120,000-155,000 38 9.50 
31,001 – 38,000     155,001-190,000 30 7.50 
38,001 – 45,000   190,001-225,000 28 7.00 
มากกว่า 45,000     มากกว่า225,000 35 8.75 

รวม  400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,000 – 
17,000 หยวน จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ย17,001 – 24,000 
หยวน จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รายได้เฉลี่ย 24,001 – 31,000 หยวน จำนวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.50 รายได้เฉลี่ย มากกว่า 45,000 หยวน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 รายได้
เฉลี่ย 31,001 – 38,000 หยวน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และรายได้เฉลี่ย 38,001 – 
45,000 หยวน จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.6 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 42 10.50 
แม่บ้าน 19 4.75 
ข้าราชการ 21 5.25 
พนักงานบริษัท 210 52.50 
ธุรกิจส่วนตัว 54 13.50 
อ่ืนๆ 54 13.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามระดับ
อาชีพพบว่า นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท จำนวน 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 
อาชีพอื่นๆจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 นักเรียนเรียนและนักศึกษา จำนวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 ข้าราชการ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และแม่บ้าน จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.75 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตามเมือง

ที่อยู่อาศัย 

มณฑล/เทศบาลนคร จำนวน(คน) ร้อยละ 
เมืองเซี่ยงไฮ้ 54 13.50 
เมืองปักก่ิง 57 14.25 
มณฑลเจ้อเจียง 28 7.00 
เมืองเทียนจิน 5 1.25 
มณฑลเจียงซู 30 7.50 
มณฑลกวางตุ้ง 174 43.50 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ)  

มณฑล/เทศบาลนคร จำนวน(คน) ร้อยละ 
มณฑลฝูเจี้ยน 17 4.25 
มณฑลเหลียวหนิง 22 5.50 
มณฑลซานตง 13 3.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามระดับเมือง
ที่อยู่อาศัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง จำนวน 174 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ เมืองปักกิ่ง จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 เมืองเซี่ยง
ไฮ้ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 มณฑลเจียงซู จำนวน 30 คน คิดป็นร้อยละ 7.50 มณฑลเจ้
อเจียง จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยบะ 7.00 มณฑลเหลียวหนิง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 
มณฑลฝูเจี้ยน จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 มณฑลซานตง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.25 และเมืองเทียนจิน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.9 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง จำแนกตาม
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉพาะการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อหนึ่งคน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว:หยวน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว:
บาท 

จำนวน(คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 10,000  ต่ำกว่า50,000 146 36.50 
10,000 – 17,000  50,000-85,000 126 31.50 
17,001 – 24,000  85,001-120,000 52 13.00 
24,001 – 31,000  120,000-155,000 29 7.25 
31,001 – 38,000    155,001-190,000 13 3.25 
38,001 – 45,000  190,001-225,000 7 1.75 
มากกว่า 45,000  มากกว่า 225,000 27 6.75 

รวม  400 100.00 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามระดับ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 หยวน จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย 10,000 – 17,000 หยวน จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย 17,001 – 24,000 หยวน จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย 24,001 – 31,000 หยวน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 
45,000 หยวน จำนวน 27 คน คิดป็นร้อยละ 6.75 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,001 – 38,000 
หยวน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 38,001 – 45,000 
หยวน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลำดับ 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่ท่องเที่ยว โอกาสในการเดินทางครั้งถัดไป ช่องทางการทราบข้อมูลการท่องเที่ยว 
จำนวนครั้งที่เคยเดินทางมาประเทศไทย ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.3.1  วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยว

ประเทศไทยคือการพักผ่อน จำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 รองลงมาคือการปฏิบัติงานหรือ
การติดต่อธุรกิจ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 วัตถุประสงค์อื่นๆ จำนวน 48 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 12.00 ประชุมและสัมนา จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 เยี่ยมญาติหรือเพื่อน จำนวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และทำบุญไหว้พระ จำนวน 13 คน คิดป็นร้อยละ 3.20  ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.10 จำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง  

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง จำนวน(คน) ร้อยละ 
พักผ่อน 235 58.80 
ทำบุญ/ไหว้พระ 13 3.20 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 

ว ั ตถ ุ ประสงค ์ หล ั กในการ
เดินทาง 

จำนวน(คน) ร้อยละ 

เยี่ยมญาติ/เพื่อน 13 3.20 
ประชุม/สัมนา 23 5.80 
ปฏิบัติงาน/ติดต่อธุรกิจ 68 17.00 
อ่ืนๆ 48 12.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 4.12 เมื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่างร้อยละของวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง

กับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงพบว่า ลำดับแรกมักจะใช้เงินไป
กับการปฏิบัติงานและติดต่อธุรกิจมากถึงร้อยละ 39.71 รองลงมาสำหรับการพักผ่อนร้อยละ 38.72 
เยี่ยมญาติ/เพื่อนร้อยละ 30.77  ประชุมและสัมนาร้อยละ 30.43 วัตถุประสงค์อื่นๆร้อยละ 33.33 
และทำบุญ ไหว้พระ ร้อยละ 7.69 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบร้อยละของวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

 
ค่า

ใช้
จ่า

ย/
คน

/ท
ริป

/ห
ยว

น 

ค่า
ใช้

จ่า
ย/

คน
/ท

ริป
/บ

าท
 

พัก
ผ่อ

น 

ทำ
บุญ

/ไห
ว้พ

ระ
 

เย
ี่ยม

ญา
ต/ิ

เพ
ื่อน

 

ปร
ะชุ

ม/
สัม

นา
 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น/

ติด
ต่อ

ธรุ
กิจ

 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

ต่ำกวา่ 10,000  ต่ำกวา่ 50,000 38.72 7.69 30.77 30.43 39.71 33.33 36.50 

10,000 – 17,000  50,000-85,000 34.47 53.85 23.08 30.43 26.47 20.83 31.50 

17,001 – 24,000  85,001-120,000 11.49 7.69 7.69 21.74 11.76 20.83 13.00 

24,001 – 31,000     120,000-155,000 6.38 0.00 7.69 4.35 4.41 18.75 7.20 

31,001 – 38,000     155,001-190,000 2.13 0.00 0.00 4.35 5.88 6.25 3.20 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 

 ค่า
ใช้

จ่า
ย/

คน
/ท

ริป
/ห

ยว
น 

ค่า
ใช้

จ่า
ย/

คน
/ท

ริป
/บ

าท
 

พัก
ผ่อ

น 

ทำ
บุญ

/ไห
ว้พ

ระ
 

เย
ี่ยม

ญา
ต/ิ

เพ
ื่อน

 

ปร
ะชุ

ม/
สัม

นา
 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น/

ติด
ต่อ

ธรุ
กิจ

 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

38,001 – 45,000  190,001-225,000 1.28 7.69 7.69 4.35 1.47 0.00 1.80 

มากกว่า 45,000  มากกว่า225,000 5.53 23.08 23.08 4.35 10.29 0.00 6.80 

รวม  100 100 100 100 100 100 100 

 
4.3.2  ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่มีเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในวันหยุดตาม

เทศกาล จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือวันหยุดลาพักร้อนประจำปี จำนวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ในช่วงเวลาอื่นๆ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และวันหยุดปลาย
สัปดาห์ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.14 จำนวนและร้อยละของช่วงเวลาในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มีศักยภาพสูง  

ช่วงเวลา จำนวน(คน) ร้อยละ 
วันหยุดตามเทศกาล 204 51.00 
วันหยุดปลายสัปดาห์ 30 7.50 
วันลาพักร้อนประจำปี 98 24.50 
อ่ืนๆ 68 17.00 

รวม 400 100.00 

 
4.3.3  เทศกาลในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งถัดไป 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งถัดไปจะ

มาแล้วแต่โอกาส จำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 รองลงมาคือวันปิดภาคเรียน จำนวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 วันตรุษจีน จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และชาติจีน จำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.80 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.15 จำนวนและร้อยละของเทศกาลในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ที่มีศักยภาพสูง 

เทศกาล จำนวน(คน) ร้อยละ 

วันชาติจีน 11 2.80 
ช่วงปิดภาคเรียน 50 12.50 
วันตรุษจีน 25 6.20 
แล้วแต่โอกาส 314 78.50 

รวม 400 100.00 

 
 4.3.4  ช่องทางการทราบข้อมูลในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจากช่องทาง
อินเตอร์เน็ต (Tiktok, WeChat, Vlog) จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือการบอก
ต่อในด้านบวก จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 จากช่องทางอื่นๆ (ผู้ติดตาม, ภาพยนตร์, ซีรีย์) 
จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 จากงานท่องเที่ยว จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ
จากสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.16 จำนวนและร้อยละของช่องทางที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี
ศักยภาพสูง 

ช่องทางท่ีทราบข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 

จำนวน(คน) ร้อยละ 

อินเตอร์เน็ต (Tiktok, WeChat, Vlog) 228 57.00 
สื่อสิ่งพิมพ์ 4 1.00 
การบอกต่อในด้านบวก 82 20.50 
งานท่องเที่ยว 12 3.00 
อ่ืนๆ (ผู้ติดตาม, ภาพยนตร์, ซีรีย์) 74 18.50 

รวม 400 100.00 
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4.3.5  จำนวนครั้งในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก  

จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20 ท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 3 ครั้ง จำนวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.20 ท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 และเป็นครั้ง
ที่ 3 จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.17 จำนวนและร้อยละของจำนวนครั้งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

จำนวนครั้ง จำนวน(คน) ร้อยละ 
ครั้งแรก 217 54.20 
ครั้งที่ 2 79 19.80 
ครั้งที่ 3  27 6.80 
มากกว่า 3 ครั้ง 77 19.20 

รวม 400 100.00 

 
4.3.6  ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยซ้ำ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยต้องการกลับมา

ท่องเที่ยวซ้ำอีก จำนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.80 และยังไม่แน่ใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และไม่ต้องการกลับมาอีก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.18 จำนวนและร้อยละของความตั้งใจมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ จำนวน(คน) ร้อยละ 
ต้องการกลับมาอีก 307 76.80 
ไม่ต้องการกลับมาอีก 5 1.20 
ไม่แน่ใจ 88 22.00 

รวม 400 100.00 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยว ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และปัจจัยความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.19  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตระหนักรู้ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ปัจจัยของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว M S.D. ระดับความคิดเห็น 

A) ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) 4.05 0.74 มาก 

B) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) 4.08 0.83 มาก 

C) การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) 3.83 0.96 มาก 

รวม 3.99 0.84 มาก 

จากตารางที่ 4.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตระหนักรู้ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอยู่ในดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ B) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) อยู่ในลำดับที่หนึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 4.08) 
รองลงมาคือ A) ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.05) C) การรู้จัก
ตราสินค้า (Brand Recognition) มีค่าเฉลี่ย (M = 3.83) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค้าท่ีอยู่ในใจ
ของผู้บริโภคต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่
ในความคิดของฉันเสมอ 

3.99 0.73 มาก 

2)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางท่ีฉันต้องการไปท่องเที่ยว 

3.92 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

3)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

4.24 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.05 0.74 มาก 

จากตารางที่ 4.19  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตระหนักรู้ตารางที่ 4.20 เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค้าที่อยู่ในใจของ
ผู้บริโภค (Top of Mind) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (M = 4.24) รองลงมาคือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยอยู่ในความคิดของฉันเสมอ (M = 3.99) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางท่ีฉันต้องการไปท่องเที่ยว (M = 3.92) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการระลึกถึงตรา
สินค้าต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงนวดส

ปาไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย  

4.28 0.76 มากที่สุด 

2)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงทะเล 

น้ำตก ภูเขา และธรรมชาติ 

3.96 0.87 มาก 

3)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงการช้

อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง 

4.02 0.85 มาก 

รวม 4.08 0.83 มาก 
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จากตารางที่ 4.22 เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการระลึกถึงตราสินค้า 
(Brand Recall) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก ซึ ่งสามารถ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือเมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึก
ถึงนวดสปาไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย (M = 4.28) รองลงมาคือเมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง (M = 4.02) เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา และธรรมชาติ (M = 3.96) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรู้จักตราสินค้า
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) M S.D. ระดับความคิดเห็น 
1)  ที่ผ่านมาท่านเคยเห็นการโฆษณาของการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 

3.76 0.89 มาก 

2)  ที่ผ่านมาเคยได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 

4.25 0.75 มากที่สุด 

3)  ที ่ผ ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เร ื ่อง The lost in 
Thailand 

3.49 1.23 มาก 

รวม 3.83 0.96 มาก 

จากตารางที่ 4.23 เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรู้จักตราสินค้า (Brand 
Recognition) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือที่ผ่านมาเคยได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย (M = 4.25) รองลงมาคือที่ผ่านมาท่านเคยเห็นการโฆษณาของการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย (M = 3.76) ที ่ผ ่านมาฉันเคยร ับชมภาพยนตร์เร ื ่อง The lost in Thailand (M = 3.49) 
ตามลำดับ 

ดังนั้นกล่าวสรุปได้ว่าปัจจัยของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวหาก
ต้องการให้นักท่องเที่ยวจีนศักยภาพสูงระลึกจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวหรือตราสินค้า 
(Brand Recall) ได้นั้นจำเป็นต้องเน้นการพัฒนาเรื่องการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง ให้มี
ความสะดวกและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ในทางเดียวกันหากจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยจะเป็นจำเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้จุดหมายปลายทางหรือตราสินค้าเข้า
ไปอยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) ในทางตรงกันข้ามหากต้องการเพียงให้นักท่องเที่ยวจีน



105 
 
ศักยภาพสูงรู้จักจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวหรือตราสินค้า (Brand Recognition) ควรเน้น
การสร้างการตลาดแบบบูรณาการที่สื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพ
สูงชาวจีนส่วนมากจะเคยได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  

ตารางท่ี 4.24  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว M S.D. ระดับความคิดเห็น 

D) วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) 4.35 0.73 มากที่สุด 

E) โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) 3.79 0.96 มาก 

F) สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) 4.07 0.84 มาก 

G) ทัศนคติที่ดี (Favourable attitude) 4.13 0.78 มาก 

รวม 4.08 0.83 มาก 

จากตารางที่ 4.24 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอยู่ในดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ D) วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) อยู่ในลำดับที่หนึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 
4.35) รองลงมาคือ G) ทัศนคติที่ดี (Favourable attitude) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.13)  F) สภาพแวดล้อม
ที่ดี (Good Environment) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.07)  E) โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) 
มีค่าเฉลี่ย (M = 3.79) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.25  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทยในแหล่งท่องเที่ยว 4.31 0.75 มากที่สุด 

2)  ฉันสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย 4.31 0.75 มากที่สุด 

3)  ฉันสัมผัสถึงประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาจากการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

4.44 0.68 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.73 มากที่สุด 

จากตารางที ่ 4.25 เมื ่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี 
(Cultural Tradition) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือฉันสัมผัสถึงประเพณี ความเชื่อ ความ
ศรัทธาจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย (M = 4.44) รองลงมาคือฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจาก
คนไทยในแหล่งท่องเที่ยว (M = 4.31) ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทยในแหล่งท่องเที่ยว
(M = 4.31) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.26  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี (Good Infrastructure) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  การเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยมีความสะดวก 

3.59 1.01 มาก 

2)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
ป้ายบอกทางท่ีเป็นภาษาจีนอย่างชัดเจน 

3.67 1.02 มาก 

3)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ท่ัวถึง 

3.73 1.02 มาก 

4)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีที่
พักเพียงพอ 

4.17 0.79 มาก 

รวม 3.79 0.96 มาก 



107 
 

จากตารางที่ 4.26 เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
(Good Infrastructure) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยมีที่พักเพียงพอ (M = 4.17) รองลงมาคือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง  (M = 3.73) จุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาจีนอย่างชัดเจน (M = 3.67) การเดินทางเข้าสู่
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีความสะดวก (M = 3.59) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.27  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
การการบร ิหารส ิ ่ งแวดล ้อมอย ่างเป ็นระเบ ียบ และมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด 

3.98 0.89 มาก 

2)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

4.13 0.78 มาก 

3)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
อากาศที่บริสุทธิ์ 

4.09 0.86 มาก 

รวม 4.07 0.84 มาก 

จากตารางที่ 4.27 เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ดี (Good 
Environment) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (M = 4.13) รองลงมาคือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยมีอากาศท่ีบริสุทธิ์ (M = 4.13) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มีการการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด (M = 3.98) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.28  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อ

จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ทัศนคติที่ดี (Favourable attitude) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  ฉันรู้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 

4.19 0.78 มาก 

2)  ฉันมีความสุขที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 4.07 0.82 มาก 

3)  การเข้ามาท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้ฉันรู้สึกเป็นคน
พิเศษ 

4.13 0.76 มาก 

รวม 4.13 0.78 มาก 

 จากตารางที่ 4.28  เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่ดี (Favourable 
attitude) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือฉันรู้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (M = 4.19) รองลงมาคือการเข้ามาท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษ 
(M = 4.13) ฉันมีความสุขที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (M = 4.07) ตามลำดับ 

ดังนั้นสามารถกล่าวสรุปได้ว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ด้านวัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) ควรเน้นเรื่องการรักษาประเพณี ความเชื่อ และความ
ศรัทธานทาอจาะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูงสัมผัสถึงคุณค่าของประเพณี และความเชื่อที่มีอยู่
ในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ต่อมาคือการสร้างด้านทัศนคติที่ดี (Favourable attitude) 
ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูงเนื่องจากว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับทำให้รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษเมื่อ
เดินทางมาสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึงพวกเขาชอบสภาพแวดล้ อมที่ดี (Good 
Environment) เนื่องจากว่าจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ 
มากไปกว่านั้นยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) เพราะว่าในการเดินทางเข้า
มายังจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนั้นมีความสะดวกและสัญญาโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ทั่วถึง 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.29  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว M S.D. ระดับความคิดเห็น 

H) การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) 4.14 0.79 มาก 

I) ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) 4.06 0.90 มาก 

J) ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) 3.96 0.90 มาก 

K) ความมั่นใจ (Trust) 4.07 0.79 มาก 

รวม 4.06 0.84 มาก 

ตารางที ่ 4.29พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอยู่ในดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ H) การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) อยู่ในลำดับที่หนึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 
4.14) รองลงมาคือ K) ความมั่นใจ (Trust) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.07) I) ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
(Intention To Revisit) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.06) J) ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice 
Visit) มีค่าเฉลี่ย (M = 3.96) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.30  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบอกต่อในด้าน
บวกต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  ฉันอยากจะแนะนำจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้แก่เพ่ือนและครอบครัวของฉัน 

4.29 0.74 มากที่สุด 

2)  ฉันอยากจะแนะนำประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย 

4.02 0.85 มาก 

3)  ฉันมักจะสืบค้นคำแนะนำของผู ้ที ่เคยมาท่องเที ่ยวที่
ประเทศไทย 

4.12 0.80 มาก 

รวม 4.14 0.79 มาก 
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จากตารางที่ 4.30  เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบอกต่อในด้านบวก 
(Word Of Mouth) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสามารถ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือฉันอยากจะแนะนำจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แก่เพ่ือนและครอบครัวของฉัน (M = 4.29) รองลงมาคือฉันมักจะสืบค้น
คำแนะนำของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย (M = 4.12) ฉันอยากจะแนะนำประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย (M = 4.02) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.31  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  ฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อมีโอกาส 4.17 0.85 มาก 

2)  ฉันจะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่ลังเล 3.91 0.96 มาก 

3)  ฉันจะหาโอกาสในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

4.10 0.87 มาก 

รวม 4.06 0.90 มาก 

 จากตารางที ่ 4.31  เมื ่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความตั ้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่
ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อมีโอกาส (M = 4.17) รองลงมาคือฉันจะหาโอกาสในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย (M = 4.10) ฉันจะเลือกมาท่องเที ่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่ลังเล (M = 3.91) 
ตามลำดับ 
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 ตารางท่ี 4.32  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกแรกท่ี

ต้องการไปท่องเที่ยวต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  เมื ่อฉันนึกถึงนวดสปา อาหาร วัฒนธรรม ฉันนึกถึง
ประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

4.28 0.79 มาท่ีสุด 

2)  เมื่อฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็น
อันดับแรก 

3.73 0.99 มาก 

3)  เมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง ฉัน
นึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

3.87 0.90 มาก 

รวม 3.96 0.90 มาก 

จากตารางที่ 4.32  เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกแรกท่ีต้องการไป
ท่องเที่ยว (First Choice Visit) เป็นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือ เมื่อฉันนึกถึงนวดสปา อาหาร 
วัฒนธรรม ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก (M = 4.28) รองลงมาคือเมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง 
การแสดง และแหล่งบันเทิง ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก (M = 3.87) เมื่อฉันนึกถึงทะเล 
น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก (M = 3.73) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.33  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ความม่ันใจ (Trust) M S.D. ระดับความคิดเห็น 

1)  ฉันมั ่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

4.05 0.78 มาก 

2)  ฉันมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและบริการของการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

4.06 0.79 มาก 

3)  ฉันมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 

4.10 0.79 มาก 

รวม 4.07 0.79 มาก 
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 จากตารางที่ 4.33 เมื่อทำการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจ (Trust) เป็น
รายข้อแล้วพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือฉันมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
(M = 4.10) รองลงมาคือฉันมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย (M = 4.06) ฉันมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
(M = 4.05) ตามลำดับ 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวการบอก
ต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) ที่ดีที ่สุดคือการแนะนำจากคนในครอบครัวซึ่งทำให้เกิดความ
มั่นใจ (Trust) มีว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่จะทำให้เกิดความตั้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำ ( Intention To Revisit) เมื่อมีโอกาสต้องการที ่จะ
กลับมาท่องเที่ยวอีก รวมถึงยังเป็นทางเลือกแรกท่ีต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) เนื่องจาก
ชื่นชอบการนวดสปา อาหาร วัฒนธรรมของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

4.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตารางที ่ 4.34  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของข้อคำถามที่เกี ่ยวกับการตระหนักรู ้ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปร AT AR ARE 

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) 1.000   
การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) .661 1.000  
การรู้จักตราสินค้า (AREG) .561 .483 1.000 

จากตารางที่ 4.34 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่เกี่ยวกับ
การตระหนักรู้อยู่ระหว่าง 0.483 – 0.664 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยการระลึกถึงตรา
สินค้า (AREC) และ ตราสินค้าที ่อยู ่ในใจของผู ้บริโภค (ATOP) มีความสัมพันธ์กันสูงสุด มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.661 ในขณะที่ การรู้จักตราสินค้า  (AREG) และ การระลึกถึงตรา
สินค้า (AR)  มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.483 และค่า Bartlett’s 
Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 390.764 ซึ ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ .000 แสดงว่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.683 ซึ่งมี
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ค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคำถามในแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันและเหมาะสมที่จ ะนำไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ  

ตารางท่ี 4.35  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปร Loyalty AT AR ARE Awareness 

ความจงรักภักดี (Loyalty) 1.000     
ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) .710 1.000    
การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) .672 .661 1.000   
การรู้จักตราสินค้า (AREG) .555 .561 .483 1.000  
การตระหนักรู้ (Awareness) .761 .868 .832 .830 1.000 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า การตระหนักรู้และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.761 และเมื่อ
พิจารณารายตัวแปรแต่ละด้าน พบว่า ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มากท่ีสุด (0.710) รองลงมาคือ การระลึกถึงตราสินค้า (AREC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ (0.672) ต่อมาคือ การรู้จักตราสินค้า  (AREG) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (0.555) 
เรียงตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การตระหนักรู้และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กัน และตัวแปรของการตระหนักรู้ทุกตัว ซึ่งประกอบด้วย ตราสินค้า
ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (AT) การระลึกถึงตราสินค้า (AR) การรู้จักตราสินค้า  (ARE) ก็มีความสัมพันธ์
กันตามลำดับกับความจงรักภักดีอีกด้วยเช่นกัน 

ตารางท่ี 4.36  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของข้อคำถามที่เก่ียวกับภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปร IC IF IE IA 

วัฒนธรรมประเพณี (IC) 1.000    
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (IF) .602 1.000   
สภาพแวดล้อมที่ดี (IE) .591 .587 1.000  
ทัศนคติที่ดี (IA) .688 .629 .676 1.000 
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จากตารางที่ 4.36 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์อยู่ระหว่าง 0.587 – 0.688 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยทัศนคติที่ดี (IA) และ 
วัฒนธรรมประเพณี (IC) มีความสัมพันธ์กันสูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.688 ในขณะที่ 
สภาพแวดล้อมที่ดี (IE) และ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ( IF)  มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.587 และค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 778.084 ซึ่งมีความ
น่าจะเป็นเท่ากับ .000 แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.826 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคำถามในแต่ละข้อมีความสัมพันธ์
กันและเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ  

ตารางที ่ 4.37  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปร Loyalty IC IF IE IA Image 

ความจงรักภักดี (Loyalty) 1.000      
วัฒนธรรมประเพณี (IC) .721 1.000     
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (IF) .647 .602 1.000    
สภาพแวดล้อมที่ดี (IE) .660 .591 .587 1.000   
ทัศนคติที่ดี (IA) .795 .688 .629 .676 1.000  
ภาพลักษณ์ (Image) .822 .824 .865 .833 .867 1.000 

 
จาก 
ตารางที ่ 4.37 พบว่า ภาพลักษณ์และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.822 และเมื่อ
พิจารณารายตัวแปรแต่ละด้าน พบว่า ทัศนคติที่ดี (IA) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด (0.795) 
รองลงมาคือ วัฒนธรรมประเพณี ( IC) มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (0.721) ต่อมาคือ 
สภาพแวดล้อมที่ดี (IE) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (0.660) และ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (IF) มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (0.647) เรียงตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์และ
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กัน และตัวแปรของการ
ภาพลักษณ์ทุกตัว ซึ่งประกอบด้วย  ทัศนคติที่ดี ( IA) วัฒนธรรมประเพณี (IC) สภาพแวดล้อมที่ดี (IE) 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี (IF) ก็มีความสัมพันธ์กันตามลำดับกับความจงรักภักดีอีกด้วยเช่นกัน 
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ตารางท่ี 4.38  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของข้อคำถามที่เก่ียวกับความจงรักภักดีต่อ

จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปร LW LR LF LTR 

การบอกต่อในด้านบวก (LW) 1.000    
ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (LR) .703 1.000   
ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LF) .598 .667 1.000  
ความมั่นใจ (LTR) .625 .653 .716 1.000 

จากตารางที่ 4.38 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่เก่ียวกับ
ความจงรักภักดีอยู่ระหว่าง 0.598 – 0.716 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยความมั่นใจ 
(LTR) และ ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LF) มีความสัมพันธ์กันสูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.716 ในขณะที่ ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LF) และ การบอกต่อในด้าน
บวก (LW) มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.598 และค่า Bartlett’s Test 
of Sphericity มีค่าเท่ากับ 882.374 ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ .000 แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้อคำถามแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่า 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)  ม ีค ่า เท ่าก ับ 0.817 ซ ึ ่ งม ีค่า
มากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคำถามในแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันและเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ  

4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตระหนักรู ้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และปัจจัยความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของข้อคำถามโดยทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปร
แฝง ว่าสามารถวัดสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ ซึ ่งตัว แปรสังเกตได้ในการศึกษาการเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
มีศักยภาพสูง กำหนดขึ้นมาจากทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้านี้ รายละเอียด แผนภาพของโมเดลการ
วัดองค์ประกอบและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง แต่ละตัวแสดงในภาพ
และตาราง ดังต่อไปนี้ 
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4.8.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผ่านโมเดลการวัดของการตระหนักรู ้ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรก ภายหลังจากการปรับโมเดลจากการ

ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากการทดสอบ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 62.815 ชั้นความอิสระ (df) = 
22 ค่า P = .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสิถิติที ่ระดับ 0.01 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-Square/df) = 
2.855 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.068 
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) = 0.964 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) = 0.926 จึงสรุปได้ว่าโมเดลปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบ
ยอมรับดังตารางที่ 4.39   

ตารางท่ี 4.39  แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ของการตระหนักรู้
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 

Chi-Square/df <3.00 (Kline, 2005) 2.855 
GFI ≥0.90 (Schumacker, 2010) 0.964 
AGFI ≥0.85 (Hu, 1999) 0.926 

RMSEA <0.08 (Arbukle, 2011) 0.068 
สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรกเป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการ
ตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังภาพที่  4.1 

ภาพที่  4.1  แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรกของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงชาวจีน (First 
Order) 
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ตารางที่ 4.40  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรกของการตระหนักรู้ต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวบ่งชี้ น้ำหนักองค์ประกอบ S.E R2 

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) 
1)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยอยู่ในความคิดของฉันเสมอ 

1.02* 0.018 0.814 

2)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ฉัน
ต้องการไปท่องเที่ยว 

1.00* 0.018 0.713 

3)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

0.83* 0.022 0.569 

การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall)    
1)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ฉันนึกถึงนวดสปาไทย อาหารไทย วัฒนธรรม
ไทย  

0.93* 0.029 0.433 

2)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา และธรรมชาติ 

1.00* 0.040 0.376 

3)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่ง
บันเทิง 

0.94* 0.039 0.348 

การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) 
1)  ที่ผ่านมาท่านเคยเห็นการโฆษณาของการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

1.05* 0.039 0.488 

2)  ที่ผ่านมาเคยได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

1.00* 0.028 0.622 

3)  ที่ผ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เรื่อง 
The lost in Thailand 

0.73* 0.098 0.123 

*หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.40 พบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ด้าน 9 ตัวบ่งชี้ได้ผล
วิเคราะห์ดังนี้ 

ด้านตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.83 - 1.02 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.018-0.022 (R2 มีค่าเท่ากับ 0569 
– 0.814) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ในความคิด
ของฉันเสมอ (1.02) ตัวบ่งชี้ที่2) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ฉันต้องการไปท่องเที่ยว (1.00) ตัวบ่งชี้ที ่3) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (0.83) 

ด้านการระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.93 – 1.00 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.029 – 0.040 (R2 มีค่าเท่ากับ 0.348 – 0.433) 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงนวดสปาไทย อาหารไทย 
วัฒนธรรมไทย (0.93) ตัวบ่งชี้ที่2) เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา 
และธรรมชาติ (1.00) ตัวบ่งชี้ที่3) เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การ
แสดง และแหล่งบันเทิง (0.94) 

ด้านการรู ้จ ักตราส ินค้า (Brand Recognition) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช ี ้  ม ีค ่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.73 – 1.05 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.028 – 0.098 (R2 มีค่าเท่ากับ 
0.123 – 0.488) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) ที่ผ่านมาท่านเคยเห็นการโฆษณาของการท่องเที่ยวของ
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ประเทศไทย (1.05) ตัวบ่งชี้ที่2) ที่ผ่านมาเคยได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
(1.00) ตัวบ่งชี้ที่3) ที่ผ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เรื่อง The lost in Thailand (0.73)  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถนำมาเขียนเป็นตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่  4.2  แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที ่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่มีศักยภาพสูงชาวจีน
(Second Order)  
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ตารางท่ี 4.41  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปรแฝง ATOP AREC AREG 
R2 

ตัวแปรสังเกตได้ b S.E b S.E b S.E 
AT1 0.90 0.018 - - - - 0.814 
AT2 0.84 0.018 - - - - 0.713 
AT3 0.75 0.022 - - - - 0.569 
AR1 - - 0.66 0.029 - - 0.433 
AR2 - - 0.61 0.040 - - 0.376 
AR3 - - 0.59 0.039 - - 0.348 
Are1 - - - - 0.70 0.039 0.488 
Are2 - - - - 0.79 0.028 0.622 
Are3 - - - - 0.35 0.098 0.123 

ตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปรแฝง 
การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

(Destination/Brand Awareness) 
b S.E R2 

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) 0.87 0.021 0.761 
การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) 0.96 0.021 0.927 
การรู้จักตราสินค้า (AREG) 0.86 0.023 0.742 

 จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยการตระหนักรู้
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงโปรแกร ม
วิเคราะห์ทางสถิติได้ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ดังนี้ Chi-Square = 62.815, df = 
22, P = 0.000, Chi-Square/ df = 2.855 RMSEA = 0.68 , GFI = 0.964, AGFI = 0.926 โดยดัชนี
สอดคลล้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดคือChi-Square/df มีค ่าน ้อยกว ่า 3.00 ด ัชน ี GFI ม ีค่า
มากกว่า .90 ดัชนี AGFI มีค่ามากกว่า .85 ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกว่า .08 จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการ
ตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่   ตราสินค้าที่
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อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) และการรู้จักตราสินค้า (AREG) โดยที่
องค์ประกอบของ ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) วัดได้จากตัวแปรสังกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ 
AT1 AT2 และAT3 องค์ประกอบของการระลึกถึงตราสินค้า(AREC) วัดได้จากตัวแปรสังกตได้ 3 ตัว
แปร ได้แก่ AR1 AR2 และAR3 องค์ประกอบของการรู้จักตราสินค้า (AREG) วัดได้จากตัวแปรสังกตได้ 
3 ตัวแปร ได้แก่ Are1 Are2 และAre3 โดยสามารถเขียนแผนภาพแสดงน้ำหนักที่ได้จากการประมาณ
ค่า (Estimate) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองดังตารางที่ 4.43 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.43 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับ
ที่สองของปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปรแฝง/  
ตัวแปรสังเกตได้ ATOP AREC AREG 

ATOP    
AT1 0.902 - - 
AT2 0.844 - - 
AT3 0.754 - - 
AREC    
AR1 - 0.658 - 
AR2 - 0.613 - 
AR3 - 0.590 - 
AREG    
Are1 - - 0.699 
Are2 - - 0.788 
Are3 - - 0.350 
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ตารางท่ี 4.44 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับ

ที่สองของปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (ต่อ) 

 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักของตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปรจากค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนัก พบว่า การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) และการรู้จัก
ตราสินค้า (AREG) (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก เท่ากับ 0.963 0.873 และ0.861 
ตามลำดับ) โดยสามารถเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร โดยจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที ่ยวในประเทศไทยอยู ่ในความคิดของฉันเสมอมีความสำคัญมากที ่สุด  
รองลงมาได้แก่ จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ฉัน
ต้องการไปท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.902 0.844 และ0.754ตามลำดับ) 

การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร โดยเมื ่อนึกถึงการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงนวดสปาไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทยมีความสำคัญมากที่สุด  
รองลงมาได้แก่เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา และธรรมชาติ 
และเมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง (ค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.658 0.613 และ0.590 ตามลำดับ) 

การรู้จักตราสินค้า (AREG) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร โดยที่ผ่านเคยได้ยินคำบอก
เล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยความสำคัญมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ที่ผ่านมาท่านเคยเห็น
การโฆษณาของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่ผ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เรื่อง The lost in 
Thailand (มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.788 0.699 และ0.350ตามลำดับ) 

 
 

ตัวแปรแฝง 
การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว       

         (Destination/Brand Awareness) 

ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) 0.873 
0.963 
0.861 

การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) 
การรู้จักตราสินค้า (AREG) 
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4.8.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผ่านโมเดลการวัดของภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรก ภายหลังจากการปรับโมเดลจากการ

ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากการทดสอบ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 137.076 ชั้นความอิสระ (df) 
= 54 ค่า P = .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสิถิติที่ระดับ 0.01 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-Square/df) = 
2.538 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.062 
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) = 0.952 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) = 0.919 จึงสรุปได้ว่าโมเดลปัจจัยของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ที่สร้าง
ขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับดังตารางที่ 4.45 

ตารางท่ี 4.45  แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ของภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 
Chi-Square/df <3.00 (Kline, 2005) 2.538 

GFI ≥0.90 (Schumacker, 2010) 0.952 
AGFI ≥0.85 (Hu, 1999) 0.919 

RMSEA <0.08 (Arbukle, 2011) 0.062 
สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การว ิเคราะห์องค์ประกอบเช ิงย ืนย ันลำดับแรก เป ็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน รายละเอียดดังภาพที่  
4.3  
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ภาพที่  4.3  แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรกของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง (First 
Order) 
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ตารางท่ี 4.46  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรกของภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย   

ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวบ่งชี้ น้ำหนักองค์ประกอบ S.E R2 
วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) 
1)  ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทยใน
แหล่งท่องเที่ยว 

0.95* 0.021 0.584 

2)  ฉันสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

1.00* 0.019 0.648 

3)  ฉันสัมผัสถึงประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา
จากการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

0.91* 0.016 0.659 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี (Good Infrastructure) 
1)  การเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีความสะดวก 

1.07* 0.052 0.36 

2)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาจีนอย่าง
ชัดเจน 

1.00* 0.057 0.307 

3)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่
ทั่วถึง 

1.15* 0.050 0.411 

4)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีที่พักเพียงพอ 

1.11* 0.026 0.636 

สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) 
1)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีการการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 

0.99* 0.027 0.598 

2)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

1.00* 0.016 0.801 

3)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ 

1.01* 0.023 0.668 
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ตารางท่ี 4.47 (ต่อ) 

จากตารางที ่ 4.46 พบว่า ปัจจัยของภาพลักษณ์ที ่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ 

ด้านวัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช ี ้  ม ีค ่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.91 - 1.00 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.016 - 0.022 (R2 มีค่าเท่ากับ 0584 
– 0.659) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทยในแหล่งท่องเที่ยว 
(0.95) ตัวบ่งชี้ที่2) ฉันสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย (1.00) ตัว
บ่งชี้ที่3) ฉันสัมผัสถึงประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย (0.91) 

ด้านโครงสร้างพื ้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี ้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 1.00 – 1.15 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.026 – 0.057 (R2 มีค่าเท่ากับ 
0.307 – 0.636) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) การเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยมีความสะดวก (1.07) ตัวบ่งชี้ที ่2) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาจีนอย่างชัดเจน (1.00) ตัวบ่งชี้ที่3) จุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง (1.15) ตัวบ่งชี้ที่4) จุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีที่พักเพียงพอ (1.11) 

ด้านสภาพแวดล้อมที ่ด ี (Good Environment) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช ี ้  ม ีค ่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.99 – 1.01 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.016 – 0.027 (R2 มีค่าเท่ากับ 
0.598 – 0.801) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการ
การบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด (0.99) ตัวบ่งชี้ที่2) จุดหมาย

ตัวบ่งชี้ น้ำหนักองค์ประกอบ S.E R2 

ทัศนคติที่ดี (Favourable attitude)    
1)  ฉันรู้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

1.04* 0.040 0.996 

2)  ฉันมีความสุขท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

1.00* 0.019 0.834 

3)  การเข้ามาท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้ฉัน
รู้สึกเป็นคนพิเศษ 

0.92* 0.016 0.821 

*หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (1.00) ตัวบ่งชี้ที่3) จุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ (1.01) 

ด้านทัศนคติที่ดี (Favourable attitude) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.92 – 1.04 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง  0.016 – 0.040 (R2 มีค่าเท่ากับ 0.821 – 0.996) 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) ฉันรู้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (1.04) ตัว
บ่งชี้ที่2) ฉันมีความสุขที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (1.00) ตัวบ่งชี้ที่3) การเข้ามาท่องเที่ยว
ของประเทศไทยทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษ (0.92) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถนำมา
เขียนเป็นตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 
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ภาพที่  4.4  แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
(Second Order) 
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ตารางท่ี 4.48  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปรแฝง ICUL IFAS IENV IATT 
R2 

ตัวแปรสังเกตได้ b S.E b S.E b S.E b S.E 
IC1 0.76 0.021 - - - - - - 0.581 
IC2 0.81 0.019 - - - - - - 0.654 
IC3 0.81 0.016 - - - - - - 0.655 
IF1 - - 0.60 0.052 - - - - 0.364 
IF2 - - 0.56 0.057 - - - - 0.310 
IF3 - - 0.64 0.051 - - - - 0.415 
IF4 - - 0.79 0.026 - - - - 0.629 
IE1 - - - - 0.78 0.027 - - 0.603 
IE2 - - - - 0.89 0.016 - - 0.800 
IE3 - - - - 0.82 0.023 - - 0.665 
IA1 - - - - - - 0.97 0.038 0.945 
IA2 - - - - - - 0.91 0.018 0.831 
IA3 - - - - - - 0.91 0.016 0.823 

ตารางท่ี 4.49  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปรแฝง 
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปายทางด้านการท่องเที่ยว 

(Destination/Brand Image) 

b S.E R2 

วัฒนธรรมประเพณี(ICUL) 0.86 0.017 0.735 
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี(IFAS) 0.90 0.019 0.818 
สภาพแวดล้อมที่ดี(IENV) 0.85 0.020 0.718 
ทัศนคติที่ดี(IATT) 0.84 0.023 0.699 
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 จากตารางที ่ 4.49  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที ่สองของปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติได้ค่าดัชนี
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ดังนี ้ Chi-Square = 137.076, df = 54, P = 0.000, Chi-
Square/ df = 2.538, RMSEA = 062, GFI = 0.952, AGFI = 0.919 โดยดัชนีสอดคลล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ Chi-Square/df มีค่าน้อยกว่า 3.00 ดัชนี GFI มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี AGFI มี
ค่ามากกว่า .85 ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกว่า .08 จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี(ICUL) โครงสร้างพื้นฐานที่ดี(IFAS) สภาพแวดล้อมที่ดี(IENV) 
และทัศนคติที่ดี(IATT) โดยองค์ประกอบของวัฒนธรรมประเพณี(ICUL) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 
ตัวแปร ได้แก่ IC1 IC2 และIC3 องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี(IFAS) วัดได้จากตัวแปรสังเกต
ได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ IF1 IF2 IF3 และIF4 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ดี(IENV) วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ IE1 IE2 และIE3 องค์ประกอบของทัศนคติที่ดี(IATT) วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ IA1 IA2 และIA3 โดยสามารถเขียนแผนภาพแสดงน้ำหนักที่ได้จากการ
ประมาณค่า (Estimate) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองดังตารางที่ 4.50 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.50  ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ลำดับที่สองของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปรแฝง/  
ตัวแปรสังเกตได้ ICUL IFAS IENV IATT 

ICUL     
IC1 0.762 - - - 
IC2 0.809 - - - 
IC3 0.809 - - - 
IFAS     
IF1 - 0.604 - - 
IF2 - 0.557 - - 
IF3 - 0.644 - - 
IF4 - 0.793 - - 
IENV     
IE1 - - 0.776 - 
IE2 - - 0.894 - 
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ตารางท่ี 4.51  (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง/  
ตัวแปรสังเกตได้ 

ICUL IFAS IENV IATT 

IE3 - - 0.815 - 
IATT     
IA1 - - - 0.972 
IA2 - - - 0.912 
IA3 - - - 0.907 

ตารางท่ี 4.50  ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ลำดับที่สองของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง 
ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

(Destination/Brand Image) 

วัฒนธรรมประเพณี(ICUL) 0.857 
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี(IFAS) 0.905 
สภาพแวดล้อมที่ดี(IENV) 0.848 
ทัศนคติที่ดี(IATT) 0.836 

 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักของตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปรจากค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนัก พบว่า โครงสร้างพื้นฐานที่ดี(IFAS) วัฒนธรรมประเพณี(ICUL) สภาพแวดล้อมที่ดี(IENV) และ
ทัศนคติที่ดี(IATT) (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก เท่ากับ 0.905 0.857  0.848 และ
0.836ตามลำดับ) โดยสามารถเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 วัฒนธรรมประเพณี(ICUL) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรโดยฉันสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่
หลากหลายจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสำคัญมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ฉันสัมผัสถึง
ประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย และฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตร
ไมตรีจากคนไทยในแหล่งท่องเที่ยว (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.809 0.809 และ
0.762  ตามลำดับ) 
 โครงสร้างพื้นฐานที่ดี(IFAS) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปรโดยโดยจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีที่พักเพียงพอมีความสำคัญมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่จุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง การเดินทาง
เข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีความสะดวก และจุดหมายปลายทาง
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ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาจีนอย่างชัดเจน (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
มาตรฐานของน้ำหนัก 0.793 0.644 0.604 และ0.557 ตามลำดับ) 
 สภาพแวดล้อมที่ดี(IENV) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรโดยจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความสำคัญมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ จุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ และจุดหมายปลายทางด้านกา ร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.894 0.815 และ0.776 ตามลำดับ) 
 ทัศนคติที่ดี(IATT) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรโดยฉันรู้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลาง
ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสำคัญมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ฉันมีความสุขที ่เดินทางมา
ท่องเที ่ยวในประเทศไทย และการเข้ามาท่องเที ่ยวของประเทศไทยทำให้ฉันรู ้สึกเป็นคนพิเศษ  
(ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.972 0.912 และ0.907ตามลำดับ) 

4.8.3  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผ่านโมเดลการวัดของความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรก ภายหลังจากการปรับโมเดลจากการ

ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากการทดสอบ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 76.492 ชั้นความอิสระ (df) = 
40 ค่า P = .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสิถิติที ่ระดับ 0.01 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-Square/df) = 
1.912 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.048 
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) = 0.969 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) = 0.940จึงสรุปได้ว่าโมเดลของความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับดังตารางที่ 4.52 

ตารางท่ี 4.52  แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ของความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 
Chi-Square/df <3.00 (Kline, 2005) 1.912 

GFI ≥0.90 (Schumacker, 2010) 0.969 
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ตารางท่ี 4.53  (ต่อ) 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 
AGFI ≥0.85 (Hu, 1999) 0.940 

RMSEA <0.08 (Arbukle, 2011) 0.048 
สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การว ิเคราะห์องค์ประกอบเช ิงย ืนย ันลำดับแรก เป ็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ท้ัง 4 ด้าน รายละเอียดดังภาพที่  4.5  
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ภาพที่  4.5  แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรกของความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง (First 
Order) 
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ตารางท่ี 4.54  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรกของความจงรักภักดีต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวบ่งชี้ น้ำหนักองค์ประกอบ S.E R2 

การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) 
1)  ฉันอยากจะแนะนำจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แก่เพ่ือนและ
ครอบครัวของฉัน 

1.00* 0.017 0.713 

2)  ฉันอยากจะแนะนำประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย 

1.04* 0.026 0.580 

3)  ฉันมักจะสืบค้นคำแนะนำของผู้ที่เคยมา
ท่องเที่ยวที่ประเทศไทย 

1.05* 0.020 0.671 

ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) 
1)  ฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้ต่อไป
เมื่อมีโอกาส 

1.00* 0.014 0.794 

2)  ฉันจะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดย
ไม่ลังเล 

1.14 0.018 0.792 

3)  ฉันจะหาโอกาสในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 

1.07* 0.012 0.870 

ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) 
1)  เมื่อฉันนึกถึงนวดสปา อาหาร วัฒนธรรม ฉัน
นึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

1.00* 0.028 0.493 

2)  เมื่อฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึง
ประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

1.12* 0.047 0.403 

3)  เมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่ง
บันเทิง ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

1.08* 0.038 0.441 

 
 
 

   



137 
 

*หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.54 พบว่า ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว 
ประกอบด้วย 4 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ 

 ด้านการบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 1.00 – 1.05 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.017 - 0.026 (R2 มีค่าเท่ากับ 
0.580 – 0.713) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) ฉันอยากจะแนะนำจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้แก่เพื ่อนและครอบครัวของฉัน (1.00) ตัวบ่งช ี ้ท ี ่2) ฉันอยากจะแนะนำ
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย (1.04) ตัวบ่งชี้ที่3 ฉันมักจะสืบค้น
คำแนะนำของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย (1.05) 

ด้านความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ( Intention To Revisit) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 1.00 – 1.14 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.012 - 0.018 (R2 มีค่า
เท่ากับ 0.792 – 0.870) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) ฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อมี
โอกาส (1.00) ตัวบ่งชี้ที่2) ฉันจะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่ลังเล (1.14) ตัวบ่งชี้ที่3) 
ฉันจะหาโอกาสในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (1.07) 

ด้านทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 1.00 – 1.12 ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.028 - 0.047 (R2 มีค่า
เท่ากับ 0.403 – 0.493) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) เมื่อฉันนึกถึงนวดสปา อาหาร วัฒนธรรม ฉันนึกถึง
ประเทศไทยเป็นอันดับแรก (1.00) ตัวบ่งชี้ที่2) เมื่อฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึงประเทศไทย
เป็นอันดับแรก (1.12) ตัวบ่งชี้ที่3) เมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง ฉันนึกถึง
ประเทศไทยเป็นอันดับแรก (1.08) 

ตารางท่ี 4.55  (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ น้ำหนักองค์ประกอบ S.E R2 
ความม่ันใจ (Trust)    
1)  ฉันมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

1.00* 0.013 0.792 

2)  ฉันมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

1.03* 0.013 0.815 

3)  ฉันมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

0.96* 0.016 0.710 



138 
 

ด้านความมั่นใจ (Trust) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.96 – 1.03
ค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.013 – 0.016 (R2 มีค่าเท่ากับ 0.710 – 0.815) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ที่1) ฉันมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวในประเทศไทย (1.00) ตัวบ่งชี้ที่2) ฉัน
มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทย  (1.03)  ตัวบ่งชี้ที่3) 
ฉันมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย (0.96) จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลข้างต้น สามารถนำมาเขียนเป็นตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองของ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 
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ภาพที่  4.6  แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที ่สองของความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที ่มี
ศักยภาพสูง (Second Order) 
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ตารางท่ี 4.56  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปรแฝง LWOR LREV LFIRS LTRUS 
R2 

ตัวแปรสังเกตได้ b S.E b S.E b S.E b S.E 
LW1 0.84 0.017 - - - - - - 0.708 
LW2 0.76 0.026 - - - - - - 0.580 
LW3 0.82 0.021 - - - - - - 0.670 
LR1 - - 0.89 0.014 - - - - 0.789 
LR2 - - 0.89 0.018 - - - - 0.793 
LR3 - - 0.93 0.012 - - - - 0.865 
LF1 - - - - 0.71 0.028 - - 0.511 
LF2 - - - - 0.63 0.048 - - 0.393 
LF3 - - - - 0.65 0.039 - - 0.421 
LT1 - - - - - - 0.89 0.014 0.786 
LT2 - - - - - - 0.90 0.013 0.813 
LT3 - - - - - - 0.85 0.016 0.716 

ตารางท่ี 4.57 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สองของปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

ตัวแปรแฝง 
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

(Destination/Brand Loyalty) 

b S.E R2 
การบอกต่อในด้านบวก(LWOR)  0.85 0.016 0.724 
ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ(LREV) 0.87 0.019 0.753 
ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LFIRS) 1.00 0.018 1.007 
ความมั่นใจ(LTRUS) 0.85 0.018 0.718 
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 จากตารางที ่ 4.57  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที ่สองของปัจจัยความ
จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติได้ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ดังนี้ Chi-Square = 
76.492, df = 40, P = 0.000, Chi-Square/ df = 1.912, RMSEA = 048, GFI = 0.969, AGFI = 
0.940 Chi-Square/df มีค่าน้อยกว่า 3.00 ดัชนี GFI มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี AGFI มีค่ามากกว่า .85 
ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกว่า .08 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบอกต่อในด้านบวก(LWOR) ความตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ(LREV) ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LFIRS) และความมั่นใจ(LTRUS) โดยที่
องค์ประกอบของการบอกต่อในด้านบวก(LWOR)  วัดได้จากตัวแปรสังกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ LW1 
LW2 และLW3 องค์ประกอบของความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ(LREV) วัดได้จากตัวแปรสังกตได้ 3 
ตัวแปร ได้แก่ LR1 LR2 และLR3 องค์ประกอบของทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LFIRS) วัด
ได้จากตัวแปรสังกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ LF1 LF2 และLF3 องค์ประกอบของความมั่นใจ(LTRUS) วัด
ได้จากตัวแปรสังกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ LT1 LT2 และLT3 โดยสามารถเขียนแผนภาพแสดงน้ำหนักที่
ได้จากการประมาณค่า (Estimate) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองดังตารางที่ 
4.58 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.58 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับ
ที่สองของปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตัวแปรแฝง/  
ตัวแปรสังเกตได้ LWOR LREV LFIRS LTRUS 

LWOR     
LW1 0.842 - - - 
LW2 0.761 - - - 
LW3 0.819 - - - 
LREV     
LR1 - 0.888 - - 
LR2 - 0.890 - - 
LR3 - 0.930 - - 
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ตารางท่ี 4.59 (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง/  
ตัวแปรสังเกตได้ 

LWOR LREV LFIRS LTRUS 

LFIRS     
LF1 - - 0.715 - 
LF2 - - 0.627 - 
LF3 - - 0.649 - 
LTRUS     
LT1 - - - 0.886 
LT2 - - - 0.902 
LT3 - - - 0.846 

ตารางท่ี 4.56 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับ
ที่สองของปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง 
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

(Destination/Brand Loyalty) 

การบอกต่อในด้านบวก(LWOR)  0.851 
ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ(LREV) 0.868 
ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LFIRS) 1.003 
ความมั่นใจ(LTRUS) 0.847 

 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักของตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปรจากค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนัก พบว่า ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LFIRS) ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ(LREV) 
การบอกต่อในด้านบวก(LWOR) และความมั่นใจ(LTRUS) (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนัก เท่ากับ 1.003 0.868 0.851 และ0.847 ตามลำดับ) โดยสามารถเรียงลำดับความสำคัญของ
ตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 การบอกต่อในด้านบวก(LWOR) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรโดยโดยฉันอยากจะ
แนะนำจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แก่เพื่อนและครอบครัวของฉันมี
ความสำคัญมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ฉันมักจะสืบค้นคำแนะนำของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย 
และฉันอยากจะแนะนำประสบการณ์ในการท่องเที ่ยวของประเทศไทยในสื ่อโซเชี ยลมีเดีย (ค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.842 0.819 และ0.761ตามลำดับ) 
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 ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ(LREV) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรโดยฉันจะหาโอกาส
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสำคัญมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ฉันจะเลือกมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่ลังเล และฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อมีโอกาส 
(ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 0.930 0.890 0.888 ตามลำดับ) 
 ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (LFIRS) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรโดยเมื่อฉัน
นึกถึงนวดสปา อาหาร วัฒนธรรม ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรกมีความสำคัญมากที่สุด  
รองลงมาได้แก่ เมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับ
แรก และเม่ือฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
มาตรฐานของน้ำหนัก 0.715 0.649 และ0.627ตามลำดับ) 
 ความมั่นใจ(LTRUS) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรโดยฉันมั่นใจในความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความสำคัญมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ฉันมั่นใจ
ในคุณภาพของสินค้าและบริการของการท่องเที ่ยวในประเทศไทย และฉันมั ่นใจว่าจะได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก 
0.902 0.886 0.846ตามลำดับ) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว 

4.9 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อ
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  

ตารางท่ี 4.60  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการตระหนักรู้ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

R R2 Adjusted R Square SE est Durbin-Watson 

.773* .598 .595 .41100 1.810 

*Predictors: (Constant), AREG, AREC, ATOP , Dependent Variable: Loyalty 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.60 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  มีค่าเท่ากับ 
0.598 แสดงให้เห็นว่า การตระหนักรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวโดยตัวแปรพยากรณ์การตระหนักรู้สามารถร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีได้ปานกลาง 
มีค่าน่าเชื่อถือเท่ากับร้อยละ 59.8 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SE 
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est) เท่ากับ 0.41100 และมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.810 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงถึง
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกัน 

ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าความแปรปรวนของการตระหนักรู้ต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว 

ความแปรปรวน SS df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 99.581 3 33.194 196.507 .000* 
Residual 66.892 396 .169   
Total 166.473 399    

หมายเหตุ : *Predictors: (Constant), AREG, AREC, ATOP , Dependent Variable: Loyalty  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.61 พบว่ามีการตระหนักรู้มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การตระหนักรู้
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.62  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรการตระหนักรู้ต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว 

Model Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta (β) 

(Constant) .519 .148  3.513 .000 
ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) .398 .046 .398 8.715 .000 
การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) .330 .044 .325 7.531 .000 
การรู้จักตราสินค้า (AREG) .150 .034 .175 4.482 .000 

หมายเหตุ : Dependent Variable: Loyalty 
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จากตารางที่ 4.62 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว แต่ละด้านพบว่ามีตัวแปร 3 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) ได้แก่ ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค 
(ATOP) การระลึกถึงตราสินค้า (AREC) การรู้จักตราสินค้า  (AREG) โดยตราสินค้าที่อยู่ในใจของ
ผู้บริโภค (ATOP) มีอิทธิพลสูงสุด กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของตราสินค้าที่อยู่ในใจจของผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.398 
หน่วย (ร้อยละ 39.8) รองลงมาคือ การระลึกถึงตราสินค้า (AR) กล่าวคือ การระลึกถึงตราสินค้า
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.325 
(ร้อยละ 32.5) และ การรู้จักตราสินค้า  (ARE) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 0.175 (ร้อยละ 17.5) ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

สมการรูปคะแนนดิบ 
 Loyalty=.519+.398AT+.330AR+.150ARE 
สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z=.398ZAT+.325ZAR+.175ZARE 

 ดังนั ้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการตระหนักรู ้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว คือ ตราสินค้าที่
อยู่ในใจของผู้บริโภค การระลึกถึงตราสินค้า การรู้จักตราสินค้า   

 

4.10 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อ
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  

ตารางท่ี 4.63  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

R R2 Adjusted R Square SE est Durbin-Watson 

.844a .712 .709 .34840 1.798 

หมายเหตุ : *Predictors: (Constant), IA, IF, IE, IC **Dependent Variable: Loyalty 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.63 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์กรพยากรณ์ (R2) มีค่าค่อนข้างสูง
เท่ากับ 0.712 แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
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ด้านการท่องเที ่ยวโดยตัวแปรพยากรณ์ภาพลักษณ์สามารถร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีได้
ค่อนข้างสูงซึ่งมีค่าน่าเชื่อถือเท่ากับร้อยละ 71.2 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
พยากรณ์โดยเฉลี่ย (SE est) เท่ากับ 0.34840 และมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.798 ซึ ่งอยู่
ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกัน 

ตารางท่ี 4.64  แสดงค่าความแปรปรวนของภาพลักษณ์ต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยว 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 118.526 4 29.632 244.113 .000* 
Residual 47.947 395 .121   
Total 166.473 399    

หมายเหตุ : *Predictors: (Constant), IATT, IFAS, IENV, ICUL **Dependent Variable: Loyalty 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.64 พบว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที ่ยวอย่างมีนัยสำคัญที ่ระดับ 0.01 ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

 ตารางท่ี 4.65  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรภาพลักษณ์ต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยว 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta (β) 

(Constant) .340 .126  2.695 .007 
วัฒนธรรมประเพณี (ICUL) .262 .041 .256 6.471 .000 
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (IFAS) .116 .032 .138 3.681 .000 
สภาพแวดล้อมที่ดี (IENV) .108 .033 .126 3.243 .001 
ทัศนคติที่ดี (IATT) .410 .040 .447 10.338 .000 

หมายเหตุ : Dependent Variable: Loyalty 
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จากตารางที่ 4.65 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยของภาพลักษณ์แต่ละด้านพบว่ามีตัวแปร 4 ตัว
ที่มีอิทธิพลทางบวกความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.01) ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกตามลำดับ ได้แก่ ทัศนคติที่ดี (IA) วัฒนธรรมประเพณี (IC) โครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี (IF) และสภาพแวดล้อมที่ดี (IE) โดยทัศนคติที่ดี (IA)มีอิทธิพลสูงสุด กล่าวคือ เมื่อจำนวน
หน่วยทัศนคติที่ดีเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 0.447 หน่วย (ร้อยละ 44.7) รองลงมาคือ วัฒนธรรมประเพณี ( IC) กล่าวคือ วัฒนธรรม
ประเพณี (IC) 1 หน่วย จะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
0.256 (ร้อยละ 25.6) และ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (IF) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.138 (ร้อยละ 13.8) และสภาพแวดล้อมที่ดี ( IE) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.126 
(ร้อยละ 12.6) ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

สมการรูปคะแนนดิบ 
 Loyalty=.340+.262IC+.116IF+.108IE+.410IA 
สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z=.256ZIC+.138ZIF+.126ZIE+.447ZIA 

 ดังนั ้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการตระหนักรู ้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว คือ วัฒนธรรม
ประเพณี โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี และทัศนคติที่ดี  

ตอนที่ 4 วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

4.11 เสนอแนะวิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงในหัวข้อก่อนหน้านี้ แสดงให้
เห็นถึงปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมาป็นลำดับแรกมีความน่าเชื่อถือร้อย
ละ 71.2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 อย่างไรก็ตามหากมีงบในการลงทุนจำกัดควรเน้น
พัฒนาในด้านทัศนคติมากที่สุดเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด และการตัดสินใจ ผลการวิจัยใน
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ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทัศนคติเป็นตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง  และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นลำดับต่อมาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึง
การสื่อสารซึ่งโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นตัวแทนที่จะสื่อถึงภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงมากที่สุด นอกจากปัจจัย
ภาพลักษณ์แล้วควรให้ความสนใจกับปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งมี
ความน่าเชื่อถือร้อยละ 59.8 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ทั้งนี้การลงทุนในการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้มากท่ีสุดควรเน้นการเสริมสร้างตราสินค้าให้อยู่ในใจของผู้บริโภคผลการวิจัย
ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการสร้างตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภคนั้นเป็นตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
จีนที่มีศักยภาพสูง ลำดับต่อมาควรพัฒนาในด้านของการระลึกถึงตราสินค้าเนื่องจากว่าจะเป็น
ตัวกระตุ้นความคิดให้นึกถึง อาทิเช่น นึกถึงนวดสปา นึกถึงอาหาร นึกถึงวัฒนธรรม จะต้องนึกถึง
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งการระลึกถึงตราสินค้านี้จะเป็นตัวแทนที่จะ
สื่อถึงการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีศักยภาพสูงมากที่สุด ดังนั้นสามารถเสนอแนะวิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ได้ทั้งสิ้น 
2 วิธี เรียงตามลำดับความสำคัญและหน่วยงานผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1)  วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยสำหรับกลุ ่มนักท่องเที ่ยวชาวจีนที ่มีศักยภาพสูงโดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรเน้นการพัฒนาปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยวในการของทัศนคติมากที่สุด เนื่องจากว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ด้านทัศนคติ

ที่ดมีีความน่าเชื่อถือร้อยละ 44.7 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่

ดีเป็นตัวชี้วัดที่ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด สามารถทำ

ได้โดยการสร้างกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวในด้านบวกที่จะเชื่อมโยงจุดหมายปลายทาง

ด้านการท่องเที ่ยว เช่น การใช้สัญลักษณ์ที ่ด ีต่อสิ ่งแวดล้อม และสร้างประสบการณ์ที ่ทำให้

นักท่องเที่ยวรู ้สึกว่าเป็นคนพิเศษหรือให้การบริการที ่เหนือความคาดหวัง ทัศนคติหลังจากการ

ท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งทัศนคติเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้
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ยาก ดังนั้นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจะต้องทำความเข้าใจและระยะเวลาในการเรียนรู้

พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ชุมชนควรรับผิดชอบปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

ประเพณีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อ

จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ด้านวัฒนธรรมประเพณีมีความ

น่าเชื่อถือร้อยละ 25.6 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  สามารถทำได้โดยสำรวจและ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้คงอยู่ และจัดทำ

กระบวนการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในร่วมกันดำเนินวิถีชีวิต 

องค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.) ควรรับผิดชอบปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

เพ่ือก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากว่าผลการวิจัยในครั้งนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีความน่าเชื่อถือร้อยละ 13.8 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

อีกท้ังยังเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่จะสื่อถึงภาพลักษณ์มากท่ีสุดมีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.90 สามารถทำ

ได้โดยพัฒนาจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทั้งการจัดเตรียมที่พักเพียงพอ รวมถึงสิ่งอำนวย

ความสะดวกของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเรียกรถโดยสาร ป้ายบอกทาง ที่จอดรถ สภาพเส้นทาง 

ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายเป็นภาษาจีน การเชื่อมโยงระหว่างจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยว และอินเตอร์เน็ต 

องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.) ควรรับผิดชอบปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อมที่ดีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  เพ่ือ

ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ด้าน

สภาพแวดล้อมที่ดีมีความน่าเชื่อถือร้อยละ 12.6 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  สามารถ

ทำได้โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ทิวทัศน์ ความสะอาด อากาศ และความแออัดของ

การจราจร ความเป็นระเบียบและสร้างการตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ ้นโดยวาง

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การวางแผนการใช้น้ำ ต้นทุนพลังงาน และมลพิษท่ีเพ่ิมข้ึน 
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2)  วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงผ่านปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรรับผิดชอบปัจจัยการตระหนักรู้ทั้ง 3 องค์ประกอบ 
เนื่องจากว่าจะเป็นการสร้างการตระหนักรู้ในแต่ละระดับและใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันแต่จุดเป้าหมาย
คือการประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
จีนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือร้อยละ 59.8 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 ที ่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวโดยวิธี
ดังต่อไปนี้  

การเสริมสร้างปัจจัยการตระหนักรู้ด้านตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภคต่อความจงรักภักดตี่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว ผลการวิจัยในครั้งนี้ด้านตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือร้อยละ 39.8 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  สามารถทำได้โดยการส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์หรือการ
สร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือบริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวมั่นใจเพื่อให้เกิดการ
บอกต่อกันในด้านบวกที่จะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้ออกเดินทางท่องเที่ยวซ้ำอีก
ครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกแรกๆที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว อาทิเช่น ตราสินค้า
จะอยู่ในใจของผู้บริโภคได้นั้นประเทศไทยหรือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนั้นจะต้องมี
เอกลักษณ์อย่างชัดเจนเพื่อให้เอกลักษณ์เหล่านี้อยู่ในความคิดของนักท่องเที่ยวเสมอและนึกถึงชื่อ
ประเทศไทยได้โดยไม่มีสิ่งกระตุ้น 

การเสริมสร้างปัจจัยการตระหนักรู้การระลึกถึงตราสินค้าต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ด้านการระลึกถึงตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือร้อยละ 32.5 มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 อีกท้ังยังเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่จะสื่อถึงการตระหนักรู้มากที่สุดมีค่าน้ำหนัก
เท่ากับ 0.93  สามารถทำได้โดยการพัฒนาสารที่ต้องการสื่อออกไปไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา คลิปวิดีโอ 
ภาพ เสียง เพลง หรือการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่
จดจำ และนึกถึงได้เมื่อต้องการจะเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการสร้างการรับรู้และกระตุ้น
เมื่อนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างข้ึน เนื่องจากสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารจะต้องตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจึงจะส่งผลให้
เกิดการตัดสินใจในการเดินทางออกท่องเที่ยวมายังจุดหมายปลายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในอนาคต อาทิเช่น เมื่อนักท่องเที่ยวนึกถึงสปา อาหาร และวัฒนธรรม จะต้องนึกถึงประเทศไทย โดย
ต้องมีสิ่งกระตุ้นจึงจะนึกถึงประเทศไทยได้ 
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การเสริมสร้างปัจจัยการตระหนักรู้ด้านการรู้จักตราสินค้าต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ด้านการรู้จักตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือร้อยละ 17.5 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 สามารถทำได้โดยวิเคราะห์จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน
แต่ละแห่งว่ามีจุดแข็ง และโอกาสด้านในบ้างที่จำนำมาเสนอสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลัก จากนั้น
ทำการตลาดแบบบูรณาการการใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาที่ใช้เครื่องมือในการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างการรับรู้  โน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการ เพ่ือ
สร้างการตระหนักรู้และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มป้าหมายได้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องปรับปรุงการสื่อสารอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้การกระตุ้นให้นักท่องที่ยวจำได้แต่ไม่สามารถนึกชื่อ
ของตราสินค้าได้แต่จะมีสิ่งที่เตือนความทรงจำ อาทิ การเห็นโฆษณา และได้ยินเรื่องราวบางอย่างที่
เกี่ยวข้องจุดมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจดจำได้  โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 1) 
การทำการโฆษณาซ้ำๆ (Repetition) เพื่อโฆษณาจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้า
และบริการผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดซ้ำๆ 2) การเตือน (Reminder) การเตือนความจำ
เพื ่อให้นักท่องเที ่ยวสามารถจำข้อมูลต่างๆได้ 3) การใช้สิ ่งเร้าที ่จดจำได้ง ่าย (Use easy-to-
remember stimuli) นักท่องเที่ยวสามารถจดจำจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว หรือสินค้า
และบริการได้ง่ายมากขึ้น หากข้อมูลที่ผู้ผู้ดูแลจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนั้นเสนอนั้นง่ายต่อ
การเข้าใจและจดจำ โดยคำศัพท์เชิงรูปธรรม (Concrete word) ที่จะช่วยในของการจดจำดีกว่า
คำศัพท์เชิงนามธรรม (Abstract words) เช่น คำขวัญจังหวัด 4) การสนับสนุนให้เกิดการประมวล
ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง (Encourage elaboration) นำข้อมูลใหม่มาเชื่อมโยงกับข้อมูลเก่าก็จะสามารถทำ
ให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้น 5) การใช้ภาพ (Visual representation) ภาพเป็นช่อง
ทางการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถทำให้
เกิดการจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้นและอยู่ในความทรงจำระยะยาว ดังนั้นการใช้การตลาดแบบบูรณาการจะ
ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าคุ้นแต่ยังนึกไม่ชื่อของประเทศไทยไม่ออกแต่ยังมีความรู้สึกคุ้นเคยอยู่



 
 

 
 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “เรื ่อง การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง” มีวัตถุประสงค์ที่1) เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบเรื่องของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่ องเที่ยว
ของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที ่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 2)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการ
ตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 3)  เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 4) เพื่อศึกษา
วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มาจากการศึกษางานวิจัยและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ 
ที่ความเกี่ยวข้องกับส่งผลให้เกิดความจงรักภักดี รวมถึงการใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) แบบเส้นตรงและหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
หลังจากนั้นทำการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละตัวแปรสังเกต และวิเคราะห์องค์
กอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order factor analysis) เพื่อยืนยันการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ครั้งแรกว่าตัวแปรแฝงในองค์ประกอบชิงยืนยันลำดับที่หนึ่งอยู่ภายใต้องค์ประกอบเดียวกัน โดย
พิจารณาจากค่าสถิติของความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์จากนั้นจึงทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ เพื่อการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงโดยในบทที่ 5 นี้จะมีการนา
เสนอเนื้อหา 4 ส่วนดังนี้ 
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5.1 การสรุปผลการวิจัย 

5.1.1  คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ

ไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 206 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.50 มีอายุอยู่ในช่วง 19 - 38 ปี  จำนวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีสถานภาพสมรส จำนวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 17,000 หยวน จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 ทำอาชีพเป็น
พนักงานบริษัท จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 อาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง จำนวน 174 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.50 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง แต่ละคนใช้จ่ายมากกว่า 10,000 หยวน
ต่อคน จำนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 มากไปกว่านั้นวัตถุประสงค์หลักในการเดินท างมา
ท่องเที่ยวคือการพักผ่อน จำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้เงินไปกับการ
ปฏิบัติงานและติดต่อธุรกิจมากถึงร้อยละ 39.71 โดยเดินทางมาในช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล จำนวน 
204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และคาดว่าหากมีโอกาสจะเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 314 คน คิ ด
เป็นร้อยละ 78.50 ทั้งนี้ท่องทางการทราบข้อมูลในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจาก
ช่องทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นแอปพลิแคชั่นและรีวิวการท่องเที่ยวส่วนบุคคล อาทิเช่น  Tiktok, 
WeChat, Vlog ร้อยละ 57 อีกท้ังส่วนนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพสูงส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทยครั้ง
แรก 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20 และมีความตั้งใจจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 307 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.80  

5.1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
ปัจจัยการตระหนักรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับนัยสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยการ
ตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) มากที่สุด (M = 4.08) รองลงมาคือ ตราสินค้าที่อยู่ในใจของ
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ผู้บริโภค (Top of Mind) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.05)  การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) มีค่าเฉลี่ย 
(M = 3.83) ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การระลึกถึงตราสินค้าโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้ อที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือเมื่อนึกถึงการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยฉันนึกถึงนวดสปาไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย (M = 4.28) รองลงมาคือเมื่อนึกถึง
การท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง (M = 4.02) เมื่อนึก
ถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา และธรรมชาติ (M = 3.96) ตามลำดับ 
  ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (M = 4.24) รองลงมาคือจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ในความคิดของฉันเสมอ (M = 3.99) จุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ฉันต้องการไปท่องเที่ยว (M = 3.92) ตามลำดับ 

การรู้จักตราสินค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือที่ผ่านมาเคยได้ยินคำบอกเล่า
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย (M = 4.25) รองลงมาคือที่ผ่านมาท่านเคยเห็นการโฆษณาของ
การท่องเที ่ยวของประเทศไทย (M = 3.76) ที ่ผ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เรื ่อง The lost in 
Thailand (M = 3.49) ตามลำดับ 

5.1.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว  
ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับนัยสำคัญ

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณารายด้านของปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) มากที่สุด (M = 4.35) รองลงมาคือ  
ทัศนคติที่ดี (Favourable attitude) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.13)  สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) มีค่าเฉลี่ย 
(M = 4.07)  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) มีค่าเฉลี่ย (M = 3.79) ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

วัฒนธรรมประเพณีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือฉันสัมผัสถึงประเพณี 
ความเชื่อ ความศรัทธาจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย (M = 4.44) รองลงมาคือฉันสัมผัสถึงความ
เป็นมิตรไมตรีจากคนไทยในแหล่งท่องเที่ยว (M = 4.31) ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทย
ในแหล่งท่องเที่ยว (M = 4.31) ตามลำดับ 
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ทัศนคติที่ดโีดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวจีน
ศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือฉันรู ้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (M = 4.19) รองลงมาคือการเข้ามาท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้ฉัน
รู้สึกเป็นคนพิเศษ (M = 4.13) ฉันมีความสุขที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (M = 4.07) 
ตามลำดับ 

สภาพแวดล้อมที่ดีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี ่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (M = 4.13) รองลงมาคือจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ (M = 4.13) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยมีการการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด (M = 
3.98) ตามลำดับ 

โครงสร้างพื ้นฐานที ่ดี โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4 อันดับ ลำดับแรกคือจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีที่พักเพียงพอ (M = 4.17) รองลงมาคือจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง (M = 3.73) จุดหมายปลาย
ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาจีนอย่างชัดเจน (M = 3.67) การ
เดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีความสะดวก (M = 3.59) 
ตามลำดับ 

5.1.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ

นัยสำคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบอกต่อในด้านบวก (Word Of 
Mouth) อยู ่ในลำดับที ่หนึ่งมีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด (M = 4.14) รองลงมาคือ ความมั ่นใจ (Trust) มี
ค่าเฉลี่ย (M = 4.07) ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) มีค่าเฉลี่ย (M = 4.06) 
J) ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) มีค่าเฉลี่ย (M = 3.96) ตามลำดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

การบอกต่อในด้านบวกโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือฉันอยากจะแนะนำ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แก่เพ่ือนและครอบครัวของฉัน (M = 4.29) 
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รองลงมาคือฉันมักจะสืบค้นคำแนะนำของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย (M = 4.12) ฉันอยากจะ
แนะนำประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย (M = 4.02) ตามลำดับ 

 ความมั่นใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวจีน
ศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือฉันมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก
การท่องเที่ยวในประเทศไทย (M = 4.10) รองลงมาคือฉันมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทย (M = 4.06) ฉันมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย (M = 4.05) ตามลำดับ 

ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
นักท่องเที ่ยวชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี ่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือฉันจะยังคงมา
ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อมีโอกาส (M = 4.17) รองลงมาคือฉันจะหาโอกาสในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย (M = 4.10) ฉันจะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่ลังเล (M = 
3.91) ตามลำดับ 

ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3 อันดับ ลำดับแรกคือเมื่อฉันนึกถึง
นวดสปา อาหาร วัฒนธรรม ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก (M = 4.28) รองลงมาคือเมื่อฉันนึก
ถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก (M = 3.87) เมื่อฉัน
นึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก (M = 3.73) ตามลำดับ 

5.1.5  ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่1 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่  เพื่อศึกษาองค์ประกอบเรื่องของการตระหนักรู้ต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพ
สูง พบว่า ด้านการตระหนักรู้ ได้แก่ ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) การระลึกถึงตราสินค้า
(AREC) การรู้จักตราสินค้า (AREG) มีความสัมพันธ์กัน อีกท้ังด้านภาพลักษณ์ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน
ที ่ด ี(IFAS) วัฒนธรรมประเพณี( ICUL) สภาพแวดล้อมที ่ด ี( IENV) และทัศนคติที ่ด ี( IATT) ก็ยังมี
ความสัมพันธ์กัน มากไปกว่านั้นด้านความจงรักภักดี ได้แก่ ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว 
(LFIRS) ความตั้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำ(LREV) การบอกต่อในด้านบวก(LWOR) และความมั ่นใจ
(LTRUS) ก็ยังมีความสัมพันธ์กันอีกด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (validity) 
ในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลองค์ประกอบของโมเดลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis: CFA) เพ ื ่อสร ้างโมดลองค ์ประกอบของปัจจ ัยการตระหนักรู้  
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ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
5.1.5.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบเรื่องของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่หนึ่งเพื่อสร้างโมเดลปัจจัยการตระหนักรู้ต่อ

จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านตราสินค้าที่อยู่ในใจ
ของผู้บริโภค (Top of Mind) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยอยู่ในความคิดของฉันเสมอ 2) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางที่ฉันต้องการไปท่องเที่ยว และ 3) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.83 - 
1.02 

ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านการระลึกถึงตราสินค้า 
(Brand Recall) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึง
นวดสปาไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย 2) เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงทะเล 
น้ำตก ภูเขา และธรรมชาติ และ 3) เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การ
แสดง และแหล่งบันเทิง โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.93 – 1.00 

ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านการรู้จักตราสินค้า 
(Brand Recognition) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ที่ผ่านมาท่านเคยเห็นการโฆษณาของการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 2) ที่ผ่านเคยได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ 
3) ที่ผ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เรื่อง The lost in Thailand โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน
ของน้ำหนัก ตั้งแต ่0.73 – 1.05 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที ่สอง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนักทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จำแนก
ตามองค์ประกอบได้ดังนี้ ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน
ของน้ำหนักเท่ากับ 0.873 การระลึกถึงตราสินค้า(AREC) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนักเท่ากับ  0.963 และ การรู้จักตราสินค้า (AREG) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก
เท่ากับ  0.861 
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการตระหนักรู้ที่ส่งผลต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
ผู้วิจัยสามารถสรุปโมเดลที่ได้ดังกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลที่สร้างขึ้นจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะแสดงผลดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนที่สำคัญ โดยผู้วิจัยปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกันมากขึ้นซึ่งปรับ
โมเดลนั้นจะพิจารณาค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีโมเดลและการเปลี่ยนแปลงพาริมิเตอร์ที่
คาดหวังมาตรฐานจนกระทั่งโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์
โมเดลที่มีการปรับแก้แล้ว คือ Chi-Square = 62.815, df = 22, P = 0.000, Chi-Square/ df = 
2.855 RMSEA = 0.68 , GFI = 0.964, AGFI = 0.926 ซึ่งดัชนีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ดังนั้นจึงสามารถสสรุปได้วาปัจจัยการตระหนักรู้ ซึ่งประกอบด้วย ตราสินค้าที่อยู่ในใจ
ของผู้บริโภค การระลึกถึงตราสินค้า และการรู้จักตราสินค้า ที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมานั้นพบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้างและเป็นความจริง มากไปกว่านั้นปัจจัยการ
ตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
มีศักยภาพสูงนั้นยังสามารถวัดได้จากปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทั้ง 
3 ด้านประกอบด้วย ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค การระลึกถึงตราสินค้า และ การรู้จักตราสินค้า 

 
5.1.5.2  ผลการศึกษาองค์ประกอบเรื่องของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่หนึ่งเพื่อสร้างโมเดลปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อ

จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณี 
(Cultural Tradition) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)  ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทย
ในแหล่งท่องเที่ยว 2)  ฉันสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย และ3)  
ฉันสัมผัสถึงประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.91 – 1.00 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
(Good Infrastructure) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีความสะดวก 2) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยมีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาจีนอย่างชัดเจน 3) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
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ไทยมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง 4) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยมีท่ีพักเพียงพอ โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก ตั้งแต่ 1.00 – 1.15 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวด้ านสภาพแวดล้อมที่ดี 
(Good Environment) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีการการบริหารสิ ่งแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 2) 
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ3) จุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน
ของน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.99 – 1.01 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านทัศนคติท่ีดี (Favourable 
attitude) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ฉันรู้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 2) ฉันมีความสุขที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และ3) การเข้ามาท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษโดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.92 – 
1.04 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนักทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จำแนก
ตามองค์ประกอบได้ดังนี้ วัฒนธรรมประเพณี( ICUL) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก
เท่ากับ0.857 โครงสร้างพื้นฐานที่ดี( IFAS) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนักเท่ากับ 
0.905 สภาพแวดล้อมที่ดี(IENV) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนักเท่ากับ 0.848 และ
ทัศนคติที่ดี(IATT)  มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนักเท่ากับ0.836 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
ผู้วิจัยสามารถสรุปโมเดลที่ได้ดังกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลที่สร้างขึ้นจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะแสดงผลดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนที่สำคัญ โดยผู้วิจัยปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกันมากขึ้นซึ่งปรับ
โมเดลนั้นจะพิจารณาค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีโมเดลและการเปลี่ยนแปลงพาริมิเตอร์ที่
คาดหวังมาตรฐานจนกระทั่งโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์
โมเดลที่มีการปรับแก้แล้ว คือ Chi-Square = 137.076, df = 54, P = 0.000, Chi-Square/ df = 
2.538, RMSEA = 062, GFI = 0.952, AGFI = 0.919  ซึ่งดัชนีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ดังนั้นจึงสามารถสสรุปได้ว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมประเพณี 
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี และทัศนคติที่ดีที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมานั้นพบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้างและเป็นความจริง มากไปกว่านั้นปัจจัยด้านภาพลักษณ์
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ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพ
สูงนั ้นยังสามารถวัดได้จากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทั ้ง 4 ด้านประกอบด้วย วัฒนธรรมประเพณี 
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี และทัศนคติที่ดี 

 
5.1.5.3  ผลการศึกษาองค์ประกอบเรื่องของความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่หนึ่งเพื่อสร้างโมเดลปัจจัยความจงรักภักดีต่อ

จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านการบอกต่อในด้าน
บวก (Word Of Mouth) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ฉันอยากจะแนะนำจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที ่ยวของประเทศไทยให้แก่เพื ่อนและครอบครัวของฉัน 2) ฉันอยากจะแนะนำ
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย และ3) ฉันมักจะสืบค้นคำแนะนำ
ของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยโดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก ตั้งแต่ 1.00 – 
1.05 

ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านความตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit)ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่
ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อมีโอกาส 2)  ฉันจะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่ลังเล และ3) ฉัน
จะหาโอกาสในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนัก ตั้งแต่ 1.00 – 1.07 

ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านทางเลือกแรกที่
ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)  เมื่อฉันนึกถึงนวดสปา 
อาหาร วัฒนธรรม ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก 2) เมื่อฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึ ง
ประเทศไทยเป็นอันดับแรก และ3) เมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง ฉันนึกถึง
ประเทศไทยเป็นอันดับแรก โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนัก ตั้งแต่ 1.00 – 1.12 

ปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านความมั่นใจ (Trust) 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ฉันมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 2) ฉันมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
และ3) ฉันมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ 0.96 – 1.03 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ำหนักทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จำแนก
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ตามองค์ประกอบได้ดังนี้ การบอกต่อในด้านบวก(LWOR)  มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนักเท่ากับ 0.851 ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ(LREV) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนักเท่ากับ 0.868 ทางเลือกแรกที ่ต้องการไปท่องเที ่ยว (LFIRS) มีค่าสัมประสิทธิ ์คะแนน
มาตรฐานของน้ำหนักเท่ากับ 1.003 และความมั่นใจ(LTRUS) มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ำหนักเท่ากับ 0.847 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความจงรักภักดีที่ส่งผล
ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพ
สูง ผู้วิจัยสามารถสรุปโมเดลที่ได้ดังกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลที่สร้างขึ้นจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะแสดงผลดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนที่สำคัญ โดยผู้วิจัยปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกันมากขึ้นซึ่งปรับ
โมเดลนั้นจะพิจารณาค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีโมเดลและการเปลี่ยนแปลงพาริมิเตอร์ที่
คาดหวังมาตรฐานจนกระทั่งโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์
โมเดลที่มีการปรับแก้แล้ว คือ Chi-Square = 76.492, df = 40, P = 0.000, Chi-Square/ df = 
1.912, RMSEA = 048, GFI = 0.969, AGFI = 0.940   ซึ่งดัชนีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ดังนั ้นจึงสามารถสสรุปได้ว่าปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยการบอกต่อในด้านบวก  ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ทางเลือกแรกที่
ต้องการไปท่องเที่ยว และความมั่นใจที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมานั้น
พบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้างและเป็นความจริง มากไปกว่านั้นปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงนั้นยัง
สามารถวัดได้จากปัจจัยความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวทั ้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย การบอกต่อในด้านบวก  ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ทางเลือกแรกที่ต้องการไป
ท่องเที่ยว และความม่ันใจ 

 
5.1.6  ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่2 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง พบว่า ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) การระลึกถึง
ตราสินค้า(AREC) และการรู้จักตราสินค้า (AREG) มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.710 0.672 และ0.555 ตามลำดับ อีกท้ังยังส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง โดยมีค่า
สมการการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง พบว่ามีตัวแปร 3 ตัวที่มี
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อิทธิพลทางบวกความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.01) ได้แก่ ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (ATOP) มีอิทธิพลสูงสุด ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ 
การระลึกถึงตราสินค้า (AREC) ร้อยละ 32.5 และการรู้จักตราสินค้า (AREG) ร้อยละ 17.5   

 
5.1.7  ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่3 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ได้แก่  เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง พบว่า วัฒนธรรมประเพณี (IC) โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (IF) 
สภาพแวดล้อมที่ดี (IE) ทัศนคติที่ดี (IA) มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.721 0.647 0.660 และ0.795 ตามลำดับ อีกทั้งยังส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง โดยมีค่า
สมการการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูนแบบเส้นตรง พบว่ามีตัวแปร 4 ตัวที่มี
อิทธิพลทางบวกความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.01) ซึ ่งมีอิทธิพลทางบวกตามลำดับ  ได้แก่ ทัศนคติที ่ด ี ( IA) ร้อยละ 44.7 รองลงมาคือ 
วัฒนธรรมประเพณี (IC) ร้อยละ 25.6 โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (IF) ร้อยละ 13.8 และสภาพแวดล้อมที่ดี 
(IE) ร้อยละ 12.6 

 
5.1.8  ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่4  
ตามวัตถุประสงค์ที่ 4 ได้แก่ เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสู ง พบว่า จุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะต้องทำการส่งเสริมความจงรักภักดีจากการศึกษาวิจัย
พบว่าสามารถส่งเสริมได้จากปัจจัยการตระหนักรู้ และภาพลักษณ์ เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะต้องส่งเสริมปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุ ดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวมาป็นลำดับแรกด้านทัศนคติที่ดี ด้านวัฒนธรรมประเพณี โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และ
สภาพแวดล้อมที่ดี ตามลำดับ มากไปกว่านั้นยังรวมถึงการส่งเสริมปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวเป็นลำดับต่อมาในด้านของด้านตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค ด้านการ
ระลึกถึงตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า ตามลำดับ ดังนั้นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสามารถควรบ่งชี้ได้ว่าควรเตรียมสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของ
จุดหมายปลายทางนั ้น และรูปแบบการสื ่อสารเพื ่อใช ้ในการสร้างการตระหนักรู ้ออกไปให้
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง  
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถทำให้นำเสนอวิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ได้ทั้งสิ้น 2 วิธี 
เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 
 1)  วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ไทยสำหรับกลุ ่มนักท่องเที ่ยวชาวจีนที ่มีศักยภาพสูงโดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเที่ยว 

  วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงโดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ โดยจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที ่ยวไทยจะต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนทบูรณาการและส่งเสริม

ภาพลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่ง

ปัจจัยด้านการส่งเสริมภาพลักษ์เป็นปัจจัยสำคัญต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่นำไปสู่พฤติกรรมต่างๆ ดังนั้นการสร้างทัศนคติที่ดีให้

เกิดขึ้นนั้นจะต้องทำการสร้างจุดแข็งในด้านของวัฒนธรรมประเพณีโดยการสนับสุนให้วัฒนธรรมเกิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการจุดประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีลอยกระทง รวมถึงการ

ส่งเสริมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและศาสนา ศิลปะของแต่ละจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยวมาใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตอีกด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถทำได้โดยการบูร

ณาการสิ ่งอำนวยความสะดวกเพื ่อการท่องเที่ยว เพื ่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีความรวดเร็ว 

ปลอดภัย สะอาดและมีมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาและฟื้นฟูด้านสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องที่ยวให้มีความยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่กับการ

อนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวิถีของชุมชนให้มีความสมดุล ตามลำดับ เพื่อให้เกิด

การเปรียบเทียบกับบคู่แข่งน้อยที ่สุด นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในด้านบวกยังคงเป็น

กระบวนการที่ยังใช้ระยะเวลาที่ยาวนานโดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้ไปในทิศทางที่ดีสามารถทำได้

ด้วยวิธีการสร้างความภาคภูมิใจ สถานะบุคคล หรือภาพพจน์เมื่อได้ใช้หรือสวมใส่สินค้าและบริการ 

ดังนั้นประโยชน์ของประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการเดินท่องเที่ยวจะทำให้พวกเขาในรูปแบบ

นามธรรม อาทิ ได้รับการชื่นชม ยกย่องเมื่อได้ใช้สินค้า อีกท้ังยังสามารถสร้างค่านิยมส่วนตัว เป็นการ

สร้างค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการกำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมถึงบุคลิกของจุดหมายปลายทางด้าน
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การท่องเที่ยวที่จะชี้ถึงบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว (Brand Personality) ในขณะที่การให้ความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้เพื่อก่อให้เกิด

ประสบการณร์่วมกับการจูงใจในหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการอีกด้วย   

2)  วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงผ่านปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง

ด้านการท่องเที่ยว 

วิธีการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงผ่านปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้าน

การท่องเที่ยว โดยจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศจะต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนบูรณาการและสร้างการตระหนักรู้ให้กับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยซึ่งปัจจัยด้านการส่งเสริมการตระหนักรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยการสร้างการตระหนักรู้ได้จากการใช้เครื่องมือการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการ ดังนั้นภาครัฐ เอกชน และชุมชนต้องวางแผนโดยการหาวิธีในการสื่อสาร

ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายในยุคปัจจุบันให้มากที่สุดโดยการใช้การสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบูรณา ในการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างการรับรู้  โน้มน้าวใจนักท่องเที่ยว

ให้เกิดพฤติกรรมตัดสินใจเดินทางมายังจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อย่างไร

ก็ตามยังถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากได้ส่งข้อมูลข่าวสารเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มป้าหมายได้

มากที่สุด ทั้งนี้จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวต้องปรับปรุงการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ในด้านตราสินค้าที่อยู่ใน

ใจของนักท่องเที ่ยว ด้านการระลึกถึงตราสินค้า ด้านการรู ้จักตราสินค้า  ตามลำดับ โดยการใช้

เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication : 

IMC) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบดังนี้ 1. การโฆษณา  (Advertising) โดยจะเป็นสิ่งที่จะปรากฏให้

ผู้บริโภคได้เห็นเป็นอย่างแรกที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ช่วย

สร้างแรงกระตุ้นเพื่อขายสินค้าได้เร็วมากกยิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และชุมชนจะต้อง

ช่วยกันพยายามที่จะส่งข้อมูลที่ซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเปรียบเทียบข้อมูลกับ

คู่แข่ง 2. การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) โดยการจัดตั้งบูธในงานท่องเที่ยวที่เมืองของเป็น
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ประเทศเป้าหมายโดยใช้การจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในระยะเวลา

สั้นโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งการการให้ส่วนลด และการ

เชิญชวนให้ล ูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 3. การประชาสัมพันธ์ (Public relation and 

publicity) โดยข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์จะต้องมีการใช้จุดเด่นของจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยว มากไปกว่านั้นการเล่าเรื่องราวของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว หรือจุดเด่นของ

สินค้าและบริการก็จะยิ่งช่วยในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 4. การจัดกิจกรรมและ

การสร้างระสบการณ์ (Event and Experiences) การจัดกิจกรรมและสร้างประสบการณ์ให้กับ

นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะพฤติกรรมและเป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวต้องการให้ต้องการจุดแช็งของ

จ ุดหมายปลายทางที ่ม ีอย ู ่ 5. การขายโดยใช ้บ ุคคล (Personal selling) โดยใช ้บ ุคคลที ่เป็น

กระบวนการขายขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าพนักงานขายนั้นจะเป็นผู้โน้มน้าวใจและนำเสนอข้อดีของ

สินค้าให้ตรงกับความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 6. การบอกต่อในเชิงบวก 

(Word Of Mouth) นักท่องเที่ยวที่ได้รับถูกบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าและบริการในเชิงบวกจากคนใกล้ชิด

ทั้งเพื่อน ญาติ จึงทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งนี้เพราะมีเวลาจำกัดในการ

เปรียบเทียบราคาและคุณภาพทำให้การสื่อสารในรูปแบบของการบอกต่อจึงมีความสำคัญในการ

ตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้ายอีกด้วย 7. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการตลาดที่ใช้การ

สื่อสารทางแบบทางเดียว ได้แก่ แคตตาล็อก แฟกซ์ ทีวี-ช็อปปิ้ง 8. การตลาดเชิงโต้ตอบ (Interactive 

marketing)  โดยการตลาดที่ใช้การสื่อสารทางแบบตอบกลับข้อมูลนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม

การตอบสนองของผู้บริโภคแต่ละคน ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ การขายผ่านทางโทรศัพท์ 9. การตลาด ณ 

จุดขาย (Point of purchase) โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ณ จุดซื้อ เพื่อส่งเสริมการขายให้มีความ

โดดเด่นในการจัดแสดงสินค้ามากกว่าปกติ ได้แก่ โปสเตอร์ สติกเกอร์ เสียงโฆษณาอัตโนมัติ  

5.2 การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง” ในครั้งนี้ได้นำผลการศึกษามา
พิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากการวิเคราะห์
แบบสอบถาม ทำให้สามารถอภิปรายผลการศึกษา โดยแบ่งตามแต่ละปัจจัยของการตระหนักรู้ 
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ภาพลักษณ์ ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ดังนี้ 

 
5.2.1  ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านตราสินค้าที่

อยู่ในใจของผู้บริโภคต่อความจงรักภักดี 
การศึกาการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา พบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านตราสินค้าที่
อยู่ในใจของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดี ดังนั้นปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านตราสินค้าที่
อยู่ในใจของผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในปัจจัยการตระหนักรู้ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านตราสินค้าที่อยู่
ในใจของผู้บริโภคมีอิธิพลต่อความจงรักภักดี แสดงว่า เมื่อเกิดการทำโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
การตลาดแบบโต้ตอบ กิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นเวลายาวนานและซ้ำไปซ้ำมาจะช่วย
ในการสร้างการจดจำในรายละเอียดของสิ่งที่นำเสนอ (Barreda et al., 2015) ซึ่งการเข้าไปอยู่ใน
ความทรงจำของนักท่องเที ่ยวนั ้นโดยพวกเขาต้องมีความทัศนคติที ่ด ีต่อภาพรวมของจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว จากนั้นจะก่อให้เกิดความจงรักภักดี การจดจำชื่อ การรับรู้ถึงคุณภาพ

และการเชื่อมโยงไปยังความคิดที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ต่างๆ (Aaker, 1991) สอดคล้องกับ Szőcs 
and Berács (2015) กล่าวว่านักท่องเที่ยวเกิดความจรักภีกดีแล้วจะตัดสินใจท่องเที่ยวในที่ที่เป็นที่
รู้จักและจะตัดสินใจอย่างไม่ลังเลในการเดินทางครั้งถัดไปอีกด้วย มากไปกว่านั้นA.Aaker (1992) ยัง
อธิบายอีกว่ายังช่วยในการช่วยตอกย้ำให้อยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยว อีกทั้งการตระหนักรู้ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในระดับที่เข้าไปอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวแล้วนั้นจะต้องถูก
ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และมั่นใจได้ว่าจะลดแรงจูงใจที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจไปท่องเที่ยวในจุดหมาย
ปลายทางที่มีลักษณะคล้ายกัน สอดคล้องกับ Kotler et al. (2017) กล่าวว่านักท่องเที่ยวจะหา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจากการบอกต่อปากต่อปากที่ผ่าน
การทดลองใช้จากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่เคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว และตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากได้รับการคัดสรรมาและมีความเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมากท่ีสุดแล้ว 
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5.2.2  ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านการระลึก
ถึงตราสินค้าต่อความจงรักภักดี 
การศึกาการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา พบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านการระลึ ก
ถึงตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดี ดังนั้นปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านการระลึกถึงตรา
สินค้าจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในปัจจัยการตระหนักรู้ ต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านการระลึกถึงตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านการระลึกถึง
ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี แสดงว่า การอยู่ในความทรงจำของนักท่องที่ยวนั้นต้องใช้เวลา
ในการนึกคิด กล่าวได้ว่าสามารถเอ่ยชื่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวได้ โดยไม่มีสิ่งใดที่เตือน
ความทรงจำ (Aaker, 1991) สอดคล้องกับ Keller (2013) กล่าวว่าจุดหมายปลายทางที่จะเข้าไปอยู่
ในความทรงจำของนักท่องเที่ยวได้นั้นต้องทำให้เกิดประสบการณ์ หรือต้องเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุข
ให้กับนักท่องเที ่ยว สิ ่งเหล่านี ้จะเป็นสิ ่งที ่คอยกระตุ ้นนักท่องเที ่ยวได้อยู ่เสมอ อย่ างไรก็ตาม 
Laemlaksakul (2016) กล่าวอีกว่า การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะทำให้นักท่องเที่ยว
ค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะการสื่อสารจะช่วยสร้างการรับรู้ เนื่องจากการสื่อสารที่
ออกแบบมาตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยเป้าหมายจึงส่งผลให้เกิดความคาดหวังนำไปสู่การตัดสินใจเดินทาง
มาท่องเที่ยวในอนาคต  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างจุดแข็งให้กับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
เนื่องจากจะช่วยสร้างความทรงจำให้กับผู้บริโภคที่สามารถทำการแยกแยะหรือการจดจำในการ
เลือกใช้ตราสินค้าภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกันได้ ซึ่งยังมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวควรใช้การโฆษณา
หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำตลาด ณ จุดขาย การใช้สโลแกน เพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับ
จุดปมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยว (Farquhar, 1990) สอดคล้องกับ Boo et al. (2009) การ
ตระหนักรู้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างความจงรักภักดี รวมถึงการเพ่ิมยอดขาย ซึ่งการศึกษาของ 
Barreda et al. (2015) พบว่าองค์ประกอบของการตระหนักรู้ประกอบด้วย พนักงานขาย ของรางวัล 
ระบบและข้อมูลของแบรนด์ซึ ่งมีอิทธิพลต่อการบอกต่อในด้านบวกโดยตรง Ghodeswar (2008) 
กล่าวว่าวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand positioning) จะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของ
รูปแบบการสื่อสารที่จะช่วยกำหนดการสื่อสารแต่ละกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 
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5.2.3  ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านการรู้จัก
ตราสินค้าต่อความจงรักภักดี 
การศึกาการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา พบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านการรู้จัก
ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดี ดังนั้นปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านการรู้จักตราสินค้า
จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที ่ยวสำหรับด้านการรู ้จักตราสินค้าที ่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี มีรายล ะเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านสำหรับการรู้จักตรา
สินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี แสดงว่า เมื่อปรับปรุงการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และกระตุ้นให้นักท่องที่ยวจำได้แต่ไม่สามารถนึกชื่อของตราสินค้าได้แต่จะมีสิ ่งที่
เตือนความทรงจำ อาทิ การเห็นโฆษณา และได้ยินเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องจุดมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจดจำได้ (Aaker, 1991; Keller, 2013) มากไปกว่านั้นชูชัย สมิทธิ
ไกร (2554) ได้กำหนดวิธีการกระตุ้นความทรงจำเพ่ือทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวด้วย ีวิธีการดังต่อไปนี้ 1) การทำการโฆษณาซ้ำๆ (Repetition) เพื่อโฆษณาจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดซ้ำๆ 2) 
การเตือน (Reminder) การเตือนความจำเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจำข้อมูลต่างๆได้ 3) การใช้สิ่ง
เร้าที่จดจำได้ง่าย (Use easy-to-remember stimuli) นักท่องเที่ยวสามารถจดจำจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว หรือสินค้าและบริการได้ง่ายมากขึ้น หากข้อมูลที่ผู้ผู้ดูแลจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวนั้นเสนอนั้นง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ โดยคำศัพท์เชิงรูปธรรม (Concrete word) ที่
จะช่วยในของการจดจำดีกว่าคำศัพท์เชิงนามธรรม (Abstract words) เช่น คำขวัญจังหวัด 4) การ
สนับสนุนให้เกิดการประมวลข้อมูลอย่างลึกซึ้ง (Encourage elaboration) นำข้อมูลใหม่มาเชื่อมโยง
กับข้อมูลเก่าก็จะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจำได้ดีมากยิ่งขึ ้น 5) การใช้ภ าพ (Visual 
representation) ภาพเป็นช่องทางการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวที่สามารถทำให้เกิดการจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้นและอยู่ในความทรงจำระยะยาว 
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5.2.4  ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านวัฒนธรรม
ประเพณีต่อความจงรักภักดี 
การศึกาการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านวัฒนธรรม
ประเพณีมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี 
ดังนั้นปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีจึงเป็นปัจจัย
ที่ทำให้เกิดความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
สำหรับด้านวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านวัฒนธรรมประเพณีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดี แสดงว่า เมื่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนำจุดเด่นมากสร้างเป็น
ภาพลักษณ์แล้วก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีซึ ่งเป็นคุณค่าที ่เกิดจากมุมมองของ
นักท่องเที่ยวที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ (Tasci, 2018) ซึ่งสามารถนำวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
มาเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งเดิมในความทรงจำ ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวได้รวดเร็วมายิ่งขึ ้น (ฉัตรยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ , 2545)  นอกจากนี้
ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย อาทิ  มีจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น การสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับนักท่องเที่ยวที่ทำ
ให้เกิดดารสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย (สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 2558) ทั้งนี้การนำงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวบ้านในท้องถิ่นทำให้นักท่องเที่ยวได้มีรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมและได้รับประสบการณ์ใหม่มากไปกว่านั้นท้องถิ่นก็ยังได้รักษามรดกทางวัฒนธรรมและ
คุณค่าของสภาพแวดล้อมอีกด้วย (ธฤษวรรณ มาตกุล , 2556) โดย Utama (2016)  วัฒนธรรม
ประเพณีเป็นความประทับใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะงานเทศกาล งานหัตกรรม การทำอาหาร 
และศาสนาสถาน  

 
5.2.5  ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านโครงสร้าง

พื้นฐานที่ดีต่อความจงรักภักดี 
การศึกาการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่ดีมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดี ดังนั้นปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
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จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางดา้น
การท่องเที่ยวสำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดี แสดงว่า เมื่อจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยว อาทิ การมีที่จอดรถเพียงพอ สภาพการจราจรไม่ติดขัด รวมไปถึงระบบ
การขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบคมนาคมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยง
เส้นทางระหว่างระบบขนส่งให้ครอบคลุมทั้งการเดินทางโดยเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 
รถโดยสารปรับอากาศ รถแท็กซี่ และทางเดินเท้า ทางจักรยาน เป็นต้น (Wang et al., 2017; สีตลา 
เขมะภาตะพันธ์, 2558) โดย Utama (2016) ยังกล่าวอีกว่า ความประทับใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่เพียงแต่ขึ ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวแต่ยังรวมถึงการให้บริการของโรงแรม  
ร้านอาหาร ศูนย์รวมความบันเทิงและกิจกรรมสันทนาการอีกด้วย ในขณะที่กรวรรณ สังขกร et al. 
( 2559(  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเดินทาง
มายังประเทศไทยทางเครื่องบินมากที่สุด  ส่วนใหญ่ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว เดิน แท็กซี่ รถเช่า 
จักรยาน ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที ่ยว อีกทั ้งในการเดินทางมายังประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมายังประเทศไทยโดยเครื่องบินและเดินทางเข้า
ประเทศไทยผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่มากที่สุดเนื่องจากมีสายการบินตรง
จากเมืองสำคัญของประเทศจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่ผลการศึกษาของเกศรา สุกเพชร และ 
โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) พบว่าการเดินทางขนส่งโดยสารเข้าจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวยังขาดประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดต้นทุนการเข้าถึงแหล่งสูงกว่าปกติ ดังนั้นการเข้าถึง
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในทุกกลุ่มจึงจำเป็นต้องใช้การเดินทาง
ในรูปแบบของรถโดยสารไม่ประจำทาง นอกจากนั้นระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยเป็นการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพน้อยจึงกลายเป็นข้อจำกัดของการเข้าถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอีกทั้ง
ยังเป็นอุปสรรคของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว และ
ลดความน่าสนใจของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย 

 
5.2.6  ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านสภาแวดล้อม

ที่ดีต่อความจงรักภักดี 
การศึกาการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านสภาแวดล้อม
ที่ดีมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี 
ดังนั้นปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านสภาแวดล้อมที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่
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ทำให้เกิดความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
สำหรับด้านสภาแวดล้อมที่ดีท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านสภาแวดล้อมที่ดีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดี แสดงว่า เมื่อเกิดการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้เกิดความ
จงรักภักดีโดยภาพลักษณ์ที่โดนเด่นของประเทศไทยคือ (บริษัท ยูเรก้า คอนซัลติ้ง จำกัด, 2555)  อีก
ทั ้งสภาพแวดล้อมของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวยังรวมถึงความปลอดภัยและความ
ปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจล ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม  รวมถึงความสะอาดโดยรวม 
ได้แก่ มลภาวะด้านอากาศ และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้สภาแวดล้อมที่ดียังเกิดจากความมีมิตรไมตรี 
จิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รักสงบ รักความอิสระ การอ่อนน้อมถ่อมตนของคนชาวไทยใน
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจนกระทั่งได้รับสมญานามว่า “สยามเมืองยิ้ม (สีตลา เขมะภาตะ
พันธ์, 2558) ในขณะที่ Kotler and Keller (2012)  กล่าวว่าหน่วยงานที่จัดการจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวจะต้องตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดการวางแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การวางแผนการใช้น้ำ ต้นทุนพลังงาน และมลพิษที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาลอีกด้วย  

 
5.2.7  ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านทัศนคติที่ดีต่อ

ความจงรักภักดี 
การศึกาการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านทัศนคติที่ดีมี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี ดังนั้น
ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้านทัศนคติที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด
ความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้าน
ทัศนคติที่ดีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านทัศนคติที่ดีมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดี แสดงว่า เมื่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทำการจัดการด้านทัศนติที่ดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่เกินความคาดหวัง ก็จะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจซึ่งจะสะท้อน ดังนั้นภาพลักษณ์จึงมีความสำคัญต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์หรือความทรงจำที่ผ่านมาอีกด้วย (Hương & Mạnh, 2015; Kashif et al., 2015; 
Keller, 1993; Qu et al., 2011) โดย (Aaker, 1991) กล่าวว่าสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก
ของนักท่องเที่ยวในด้านบวก คือ นักแสดงที่มีชื่อเสียง หรือการใช้สัญลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และ



 172 

สโลแกนให้ลูกค้าได้จดจำตราสินค้าได้ เนื่องจากทัศนคติจะสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของอารม์ต
อสิ่งตางๆ และความรูสึกนั้นจะแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม (ดิฐวัฒน์ ธิปัตดี, 2551) สอดคล้องกับ
ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กล่าวว่าทัศนคติเป็นผลของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัดสินแล้วว่าสิ่งนั้นดี
หรือไม่ดี ส่งผลให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและมี
สุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งทัศนคติของบุคคลไม่ได้ติดตัวมาตั้ งแต่กำเนิดนั้นจะได้จากการหล่อหลอมของ
สังคม มากไปกว่านั้นภาพลักษณ์ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จ เนื่องจากการรับรู้ระหว่า
เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องความทรงจำที ่จะ
เชื่อมโยงให้เกิดทัศนคติที่ดี (Boo et al., 2009) ในขณะที่ฉัตยาพร เสมอใจ and มัทนียา สมมิ (2545) 
กล่าวถึง ทัศนคติหลังการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังจุดหมายปลายทางอีกว่าเป็นสิ่งที่จะสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีข้ันตอน ดังนั้นทัศนคติเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก โดยจะต้อง
อาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นระยะเวลายาวนาน 

5.3 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง เพื่อเสนอวิ ธีการ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งผลจากการศึกษาทำให้ได้ข้อเสนอแนะวิธีการเสริมสร้างความ
จงรักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

1)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการส่งเสริมทั้งในการ
ตระหนักรู้โดยใช้การสื่อสารทางการตลาดอย่างบูรณาการให้สิ่งที่จุดหมายปลายทางต้องการนำเสนอ
ไปถึงยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นหลัก และอีกท้ังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กำหนดวิธีการส่งเสริมลงทุนในการเน้นพัฒนาด้านภาพลักณ์ทีดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยให้ความสำคัญในการลงทุนพัฒนาและส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดี 
เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่นำไปสู่พฤติกรรมต่างๆ ด้านวัฒนธรรมประเพณีโดยให้ชุมชนส่งเสริมฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมปะเพณีท้องถิ่นและศาสนา ศิลปะของแต่ละจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมาใช้
ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตอีกด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยหน่วยงานและภาคเอกชนร่วมกัน
บูรณาการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีความรวดเร็ว 
ปลอดภัย ด้านสุดท้ายคือด้านสภาพแวดล้อมที่สามารถทำได้โดยชุมชนเป็นผู้ริเริ่มในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูด้านสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับจุดหมายปลายทางด้านการท่องที่ยวให้มีความยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์
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จากทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ อีกทั้งยังรวมถึงวิถีของ
ชุมชน ความเป็นไทยและมิตรภาพที่ดีมอบให้กับนักท่องเที่ยว  

2)  นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถนำผลการศึกษาที่ทัศนคติที่ดีนั้นเป็นปัจจัยภาพลักษณ์ต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที ่ยวที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูงมากที่สุด อีกทั้งนักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสามารถโดยการทำให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเรียนการสอน และนำไปใช้เป็นองค์ความรู้
ใหม่ ดังนั้นผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถนำไปอธิบายและ
กำหนดวิธีการสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้   

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งมีขอบเขตในการศึกษา หากมีผู้สนใจศึกษาวิจัยในลักษณะนี้
ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1)  ผลการวิจัยในครั้งนี้ภาพลักษณ์ด้านทัศนคติเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ

จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวจีนศักยภาพสูงมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควร

ศึกษาในเชิงลึกว่าทัศนติที่ดีนั้นควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

2)  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักกท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพสูง ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรจะมี

การศึกษาวิจัยในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายกลุ่มเป็นนักท่องเที่ยวจีน

ศักยภาพสูง  

3)  ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน  
แต่เนื่องจากขาดความสมดุลระหว่างปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากับการจับจ่ายใช้สอย
สวนทางกัน ซึ่งนอกจากปัจจัยการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์
แล้ว ยังมีปัจจัยการรับรู้คุณภาพ และการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นควรจะมีการศึกษาวิจัยในด้านของการรับรู้คุณภาพ และการมีส่วน
ร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนในการใช้ททรัพยกรในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน 
4) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควร
ศึกษาในภาวะหลังโรคระบาดโควิด-19 ว่ามีการองค์ประกอบใดเพิ่มติมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
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问卷调查 

关于 针对调查研究以泰国旅游为目的地的中国高潜力

游客的意识，形象，忠诚度的结构关系 

尊敬的中国游客  

此份问卷调查是泰国国立发展大学（NIDA）旅游管理学院硕士学位

จารุวรรณ พิลา女士课程研究的一部分目地是针对调查研究以泰国旅游为

目的地的中国高潜力游客的意识，形象，忠诚度的结构关系研究人

员希望您提供真实完整且有用的研究信息和意见。您的信息和意见

将得到保密，仅用于研究。 

问卷调查分为两部分，细节如下 

第一部分，答问卷调查者的基本信息 

第二部分，问卷调查针对调查研究以泰国旅游为目的

地的中国高潜力游客的意识，形象，忠诚度的结构关系 
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第一部分 基本 
注意 请用打勾✓ 选择您的真实信息填到方框□ 内 

1. 性别 
□  1. 男    □  2. 女 

          2. 年龄 

□  1.  低于 18  岁   □  2.  19-38  岁 

□  3.  39-54  岁   □  4.  55-73  岁  

3.  婚姻状况 

  □  1. 单身    □  2. 已婚 

  □  3. 离婚 

4. 学历 

□  1.  低于本科   □  2. 本科 

□  3.  硕士      □  4.  博士 

          5.  月薪 (Currency : CNY ) 

□  1. 低于10000元  □  2.10,000·-17,000元 

□  3.17,001 – 24,000元  □  4. 24,001 – 31,000元   

□  5. 31,001 – 38,000 元  □  6. 38,001 – 45,000元 

□  7. 高于45,000 元 

 6.  职业 

□  1. 学生    □  2. 家庭主妇 

□  3. 公务员   □  4. 公司职员 

□  5. 老板    □  6.  其他  请标注(标注) 
  

7.  所在城市  

□  1. 上海    □  2. 北京 

□  3. 浙江    □  4. 天津 

□  5.江苏    □  6. 广东 

□  7.福建    □  8. 辽宁 
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□  9.山东    □  10.  其他  请标注(标注) 
   

8.  本次旅行的金额(您自己所花费的金额) (Currency : CNY ) 

□  1. 低于 10,000 元  □  2. 10,000 – 17,000元 

□  3. 17,001 – 24,000元  □  4. 24,001 – 31,000元 

□  5. 31,001 – 38,000元  □  6. 38,001 – 45,000元 

□  7. 高于45,000 元 

 9.  您本次来泰国的最主要目的 

□  1.休息    □  2. 拜佛 

□  3.  拜访亲友   □  4. 会议 

□  5.  工作需要   □  6. 其他 请标注(标注) 
  

10.  您是选择哪个时间段来泰国旅游 

□  1. 假期  □  2. 周末 

□  3.  年假  □  4. 其他 请标注(标注)   

11.  下次来泰国旅游您会选择哪个时间段来泰国 

□  1.  国庆   □  2.  学校放假期间 

□  3.  春节   □  4.  不确定 

 12. 您是从哪方面获取关于泰国旅游方面信息 

□  1. 网上 (抖音, 微信, 微博)  

□  2. 报纸 

□  3.  朋友   

□  4.  旅游展览会 

  □  5.  其他 (旅游爱好者, 电视, ) 

 13.  您已经第几次到泰国旅游(包括这次) 

□  1. 第一次    □  2.  第二次 

□  3. 第三次    □  4.  多余第三次 

14.  您是否还会还选择来泰国旅游 
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□  1.  还会来  □  2. 不会再来 

□  3.  不确定 
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第二部分，问卷调查针对调查研究以泰国旅游为目的地的

中国高潜力游客的意识，形象，忠诚度的结构关系 

注意      请用打勾 ✓ 选择一个符合您以泰国旅游为目的地的

中国高潜力游客的意识，形象，忠诚度的结构关系的意见 
 
 结构 表达程度 

最高 
(5) 

高 
(4) 

一般 
(3) 

差 
(2) 

最差 
(1) 

 1. 目的地/品牌意识(Destination/Brand Awareness) 

     1.1  首先想到的(Top of Mind) 
1)  泰国旅游一直在我心中的印

象 

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

2)  泰国旅游路线一直是我想要

去旅游的国家 

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

3)  泰国旅游具有泰国独立的旅

游特色 

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

1.2  关于商品的价格(Brand Recall) 
1)  当想到泰国旅游就会想到泰
式按摩 泰式食物 泰国文化 

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

2)  当想到泰国旅游就会想到大

海 瀑布 和大自然 

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

3)  当想到泰国旅游就会想到购

物 表演 和娱乐场所 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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结构 表达程度 
最高 

(5) 
高 
(4) 

一般 
(3) 

差 
(2) 

最差 
(1) 

     1.3  关于认识商品(Brand Recognition) 
1)  曾经您看到了关于泰国的旅

游广告 

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

2)  曾经听说过关于泰国旅游 (5) (4) (3) (2) (1) 

3)  曾经观看过 The lost in Thailand 的

电影 

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

2.   旅游方面的印象(Destination/Brand Image) 

    2.1  风俗文化(Cultural Tradition) 
1)  在泰国旅游我体会到泰国人
的善良 

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

2)  在泰国旅游我体会到文化的
多样性 

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

3)  在泰国旅游我体验到泰国人

风俗 信仰 功德心 

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

     2.2  优良的结构基础(Good Infrastructure) 
1)  泰国旅游交通便利 (5) (4) (3) (2) (1) 

2)  泰国旅游路线有清晰的中文

路牌提示 

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

3)  泰国旅游有很好的手机和网

络信号 

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

4)  泰国旅游有足够多的住宿供

选择 

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

 
 

结构 表达程度 
最高 

(5) 
高 
(4) 

一般 
(3) 

差 
(2) 

最差 
(1) 

      2.3  好的环境(Good Environment) 
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结构 表达程度 
最高 

(5) 
高 
(4) 

一般 
(3) 

差 
(2) 

最差 
(1) 

1)  泰国旅游中泰国有很好的环

境管理模式，和清洁的自然

环境 

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

2)  泰国旅游中泰国自然环境覆

盖率广阔 

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

3)  泰国旅游中泰国的空气很新

鲜 

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

 2.4  有利的态度(Favourable attitude)      

1)  良好的自然环境让我得到放

松休息 

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

2)  到泰国旅游让我感到幸福 (5) (4) (3) (2) (1) 

3)  到泰国旅游让我感受到深刻

的体验 

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

3.  旅游目的地/品牌忠诚度(Destination/Brand Loyalty) 

    3.1  口碑(Word Of Mouth) 
1)  我想把泰国旅游特色告诉我

的家人和我的朋友 

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

2)  我想把泰国旅游体验上传到

社交媒体上 

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

3)  我要询问曾经到过泰国旅游

的朋友的讲述 

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

结构 表达程度 
最高 

(5) 
高 
(4) 

一般 
(3) 

差 
(2) 

很差 
(1) 

      3.2  下决心还会来泰国旅游(Intention To Revisit) 
1)  当我有机会我应该还会选择

来泰国旅游 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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结构 表达程度 
最高 

(5) 
高 
(4) 

一般 
(3) 

差 
(2) 

最差 
(1) 

2)  我会毫不犹豫的选择还来泰

国旅游 

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

3)  我还会找机会来泰国旅游 (5) (4) (3) (2) (1) 

 3.3  去旅游的优先选择(First Choice Visit) 
1)  当想到泰式按摩 食物 文化 我

首先想到泰国 
(5) (4) (3) (2) (1) 

2)  当想到大海 瀑布 山川 我首先

想到泰国 
(5) (4) (3) (2) (1) 

3)  当想到购物 表演 娱乐场所 我

首先想到泰国 
(5) (4) (3) (2) (1) 

 3.4  信心(Trust)      

1)  泰国旅游中我相信泰国的商
品和服务质量 

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

2)  泰国旅游中我相信泰国的商

品和服务的安全性 

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

3)  泰国旅游中我相信会获得满

意的体验 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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แบบสอบถาม 

เรื ่อง การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

เรียน นักท่องเที่ยวชาวจีน 

 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตของ  
นางสาวจารุวรรณ พิลา นักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างของการตระหนักรู้ ภาพลักษณ์ ความจงรักภักดี  และการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ข้อมูล ครบถ้วนและเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัย ทั้งนี้ข้อมูลและ
ความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน □ หน้าข้อความที่เป็นจริงตามสภาพของท่าน 
 

1. เพศ 

□  1. ชาย    □  2. หญิง 
          2. อายุ 

□  1. อายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า   □  2. 19-38  ปี 

□  3. 39-54  ปี    □  4.  55-73 ปี 
 3.  สถานภาพ 

  □  1. โสด    □  2. สมรส 

  □  3. หย่าร้าง 
4. วุฒิการศึกษา 

□  1.  ต่ำกว่าปริญญาตรี   □  2. ปริญญาตรี 

□  3.  ปริญญาโท     □  4.  ปริญญาเอก 
          5.  เงินเดือน 

□  1. ต่ำกว่า 10,000 หยวน  □  2. 10,000 – 17,000 หยวน 

□  3. 17,001 – 24,000 หยวน  □  4. 24,001 – 31,000 หยวน  

□  5. 31,001 – 38,000 หยวน  □  6. 38,001 – 45,000 หยวน 

□  7. มากกว่า 45,000 หยวน 
 6.  อาชีพ 

□  1. นักเรียน/นักศึกษา   □  2. แม่บ้าน 

□  3. ข้าราชการ   □  4. พนักงานบริษัท 

□  5. ธุรกิจส่วนตัว   □  6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ (ระบุ)   
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7.  เมือง/มณฑล ที่ท่านอยู่อาศัย  

□  1. เมืองเซี่ยงไฮ้    □  2. เมืองปักก่ิง 

□  3. มณฑลเจ้อเจียง    □  4. เมืองเทียนจิน 

□  5. มณฑลเจียงซู    □  6. มณฑลกวางตุ้ง 

□  7. มณฑลฝูเจี้ยน    □  8. มณฑลเหลียวหนิง 

□  9. มณฑลซานตง     
8.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ (เฉพาะในส่วนของท่าน) 

□  1. ต่ำกว่า 10,000 หยวน  □  2. 10,000 – 17,000 หยวน 

□  3. 17,001 – 24,000 หยวน  □  4. 24,001 – 31,000 หยวน  

□  5. 31,001 – 38,000 หยวน  □  6. 38,001 – 45,000 หยวน 

□  7. มากกว่า 45,000 หยวน 
 9.  วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของท่าน 

□  1.  พักผ่อน    □  2. ทำบุญ/ไหว้พระ 

□  3.  เยี่ยมญาติ/เพื่อน   □  4. ประชุม/สัมนา 

□  5.  ปฏิบัติงาน/ติดต่อธุรกิจ  □  6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ (ระบุ)   
10.  ชว่งเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

□  1. วันหยุดตามเทศกาล  □  2. วัดหยุดปลายสัปดาห์ 

□  3.  วันลาพักร้อนประจำปี  □  4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ (ระบุ)   
11.  วันหยุดตามเทศกาลในครั้งถัดไปที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

□  1.  วันชาติจีน   □  2.  ช่วงปิดภาคเรียน 

□  3.  วันตรุษจีน   □  4.  แล้วแต่โอกาส 
 12. ท่านทราบข้อมูลการท่องเที่ยวไทยจากสื่อใด 

□  1. อินเตอร์เน็ต (TikTok, WeChat, Vlog)  

□  2. สื่อสิ่งพิมพ์ 

□  3.  การบอกต่อในด้านบวก   

□  4.  งานท่องเที่ยว 

  □  5.  อ่ืนๆ (ผู้ติดตาม, ภาพยนตร์, ซี่รีย์) 
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 13.  ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งที่เท่าไร (รวมครั้งนี้) 

□  1. ครั้งแรก    □  2.  ครั้งที่ 2 

□  3. ครั้งที่ 3    □  4.  มากกว่า 3 ครั้ง 
14.  ท่านมคีวามตั้งใจที่จะกลับมาเที่ยวซ้ำ 

□  1.  ต้องการกลับมาอีก  □  2. ไม่ต้องการกลับมาอีก 

□  3.  ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

คำชี้แจง      โปรดเขียนเครื ่องหมาย ✓ ที ่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีอิทธิพลต่อการ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 
 
 องค์ประกอบ ระดับความคิดเห็น 

มากทีส่ดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

 1. การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness) 

     1.1  ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) 
1)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศ

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

2)  จ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ยวของ
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ฉันต้องการ
ไปท่องเที่ยว 

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

3)  จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

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

1.2  การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) 
1)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึง

นวดสปาไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย  
(5) (4) (3) (2) (1) 

2)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึง
ทะเล น้ำตก ภูเขา และธรรมชาติ 

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

3)  เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยฉันนึกถึง
การช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง 

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

 
 
 
 
 



201 
 

องค์ประกอบ ระดับความคิดเห็น 
มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

     1.3  การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) 
1)  ท ี ่ผ ่ านมาท ่านเคยเห ็นการโฆษณาของการ

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

2)  ที่ผ่านเคยได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 

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

3)  ที่ผ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เรื่อง The lost 
in Thailand 

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

2.   ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Image) 
    2.1  วัฒนธรรมประเพณี (Cultural Tradition) 
1)  ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทยใน

แหล่งท่องเที่ยว 
(5) (4) (3) (2) (1) 

2)  ฉันสัมผัสถึงวัฒนธรรมที ่หลากหลายจากการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

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

3)  ฉันสัมผัสถึงประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาจาก
การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

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

     2.2  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) 
1)  การเดินทางเข้าสู ่จุดหมายปลายทางด้านการ

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

2)  จ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ยวของ
ประเทศไทยมีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาจีนอย่าง
ชัดเจน 

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

3)  จ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ยวของ
ประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ที่ทั่วถึง 

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

4)  จ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ยวของ
ประเทศไทยมีท่ีพักเพียงพอ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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องค์ประกอบ ระดับความคิดเห็น 
มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

      2.3  สภาพแวดล้อมที่ดี (Good Environment) 
1)  จ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ยวของ

ประเทศไทยมีการการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 

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

2)  จ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ยวของ
ประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

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

3)  จ ุดหมายปลายทางด ้านการท ่องเท ี ่ยวของ
ประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ 

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

 2.4  ทัศนคติที่ดี (Favourable attitude)      
1)  ฉันรู้สึกดีจากการพักผ่อนท่ามกลางภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ 
(5) (4) (3) (2) (1) 

2)  ฉันมีความสุขที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

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

3)  การเข้ามาท่องเที ่ยวของประเทศไทยทำให้ฉัน
รู้สึกเป็นคนพิเศษ 

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

3.  ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Loyalty) 
    3.1  การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) 
1)  ฉันอยากจะแนะนำจุดหมายปลายทางด้านการ

ท่องเที ่ยวของประเทศไทยให้แก่เพ ื ่อนและ
ครอบครัวของฉัน 

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

2)  ฉันอยากจะแนะนำประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย 

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

3)  ฉันมักจะสืบค้นคำแนะนำของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยว
ที่ประเทศไทย 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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องค์ประกอบ ระดับความคิดเห็น 
มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

      3.2  ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention To Revisit) 
1)  ฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อ

มีโอกาส 
(5) (4) (3) (2) (1) 

2)  ฉันจะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่
ลังเล 

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

3)  ฉันจะหาโอกาสในการเดินทางมาท่องเที ่ยวใน
ประเทศไทย 

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

 3.3  ทางเลือกแรกที่ต้องการไปท่องเที่ยว (First Choice Visit) 
1)  เมื่อฉันนึกถึงนวดสปา อาหาร วัฒนธรรม ฉันนึก

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

2)  เมื่อฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนึกถึงประเทศ
ไทยเป็นอันดับแรก 

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

3)  เมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่ง
บันเทิง ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

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

 3.4  ความมั่นใจ (Trust)      
1)  ฉันมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของการ

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

2)  ฉันมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
ของการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

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

3)  ฉันมั ่นใจว่าจะได้ร ับประสบการณ์ที ่ดีจากการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  

หนังสืออนุญาตแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการแปลภาษา 
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ภาคผนวก ง  

การทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือแบบสอบถาม



 
 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสอบถาม 
 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน  

1.  อาจารย์ ดร.ธิดา แหลมหลักสกุล หัวหน้าภาควิชาการจัดการ การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชณิศร์ เติมสงวนวงศ์ อ า จ า ร ย ์ ค ณ ะ ว ิ ท ย า ก า ร จ ั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนากูล อาจารย ์คณะการจ ัดการการท ่องเท ี ่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  



 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นคำถาม ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 

1)  เพศ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2)  อาย ุ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3)  สถานภาพ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4)  วุฒิการศึกษา 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5)  เงินเดือน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6)  อาชีพ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7)  เมือง/มณฑล ที่ท่านอยู่อาศัย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8)  ค่าใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้(เฉพาะในสว่นของท่าน) 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9)  วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของท่าน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10)  ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
11)  วันหยุดตามเทศกาลในครั้งถัดไปที่ท่านเดินทางมาทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
12)  ท่านทราบข้อมูลการท่องเท่ียวไทยจากสื่อใด 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
13)  ท่านเดินทางมาทอ่งเทีย่วในประเทศไทยเป็นครั้งที่เท่าไหร่(รวมครั้งนี้) 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
14)  ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

1. การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness) 
1.1  ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) 

 1)   จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวในประเทศไทยอยู่ในความคิดของ
ฉันเสมอ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

 2) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ฉันต้องการไปท่องเท่ียว 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

 3) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวในประเทศไทยมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

1.2  การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) 
1) เมื่อนึกถึงการท่องเท่ียวของประเทศไทยฉันนึกถึงนวดสปาไทย อาหาร

ไทย วัฒนธรรมไทย 
1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2) เมื่อนึกถึงการท่องเท่ียวของประเทศไทยฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา และ
ธรรมชาติ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3) เมื่อนึกถึงการท่องเท่ียวของประเทศไทยฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง 
และแหล่งบันเทิง 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

1.3  การรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) 
1) ที่ผ่านมาท่านเคยเห็นการโฆษณาของการท่องเท่ียวของประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2) ที่ผ่านเคยได้ยินคำบอกเล่าเกีย่วกับการท่องเท่ียวของประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3) ที่ผ่านมาฉันเคยรับชมภาพยนตร์เร่ือง The lost in Thailand 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
  

 
 

     



 
 

ข้อที่ ประเด็นคำถาม ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 

2.   ภาพลักษณต์่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเทีย่ว (Destination/Brand Image) 
2.1  วัฒนธรรมประเพณ ี(Cultural Tradition) 
   1) ฉันสัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรีจากคนไทยในแหล่งท่องเที่ยว 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
   2) ฉันสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการท่องเท่ียวในประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
   3) ฉันสัมผัสถึงประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาจากการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 
1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2.2  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Good Infrastructure) 
   1) การเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ

ไทยมีความสะดวก 
1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

   2) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยมีป้ายบอกทางที่
เป็นภาษาจีนอยา่งชัดเจน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

   3) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยมีสัญญาณ
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

   4) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยมีที่พักเพียงพอ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2.3  สภาพแวดล้อมทีด่ี (Good Environment) 
   1) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยมีการการบริหาร

สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดลอ้มที่สะอาด 
1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

   2) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
   3) จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2.4  ทัศนคติที่ด ี(Favourable attitude) 
   1) ฉันรู้สึกดีจากการพกัผ่อนท่ามกลางภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2) ฉันมีความสุขที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3) การเข้ามาทอ่งเที่ยวของประเทศไทยทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3.  ความจงรักภักดตี่อจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่ว (Destination/Brand Loyalty) 
3.1  การบอกต่อในด้านบวก (Word Of Mouth) 
   1) ฉันอยากจะแนะนำจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทย

ให้แก่เพื่อนและครอบครัวของฉัน 
1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2) ฉันอยากจะแนะนำประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยในส่ือ
โซเชียลมีเดีย 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3) ฉันมักจะสืบค้นคำแนะนำของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3.2  ความตั้งใจกลบัมาท่องเที่ยวซำ้ (Intention To Revisit) 
   1) ฉันจะยังคงมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้ต่อไปเมื่อมีโอกาส 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
   2) ฉันจะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกโดยไม่ลังเล 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
   3) ฉันจะหาโอกาสในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3.3  ทางเลือกแรกทีต่้องการไปท่องเทีย่ว (First Choice Visit) 
   1) เมื่อฉันนึกถึงนวดสปา อาหาร วัฒนธรรม ฉันนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
   2) เมื่อฉันนึกถึงทะเล น้ำตก ภูเขา ฉันนกึถงึประเทศไทยเป็นอันดับแรก 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
   3) เมื่อฉันนึกถึงการช้อปปิ้ง การแสดง และแหล่งบันเทิง ฉันนึกถึงประเทศ

ไทยเป็นอันดับแรก 
1 1 1 1.00 สอดคล้อง 



 
 

ข้อที่ ประเด็นคำถาม ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 

3.4  ความมั่นใจ (Trust) 
1)  ฉันมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 
1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2)  ฉันมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3)  ฉันมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเท่ียวในประเทศไทย 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถาม                                          1.00 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ  

รูปภาพการดำเนินการวิจัย 
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 รูปภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 



 
 
 
ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจารุวรรณ พิลา 
ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต (การบัญชีและการเงิน) เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559 

ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ.2560-ปัจจุบัน  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี   
บริษัท สยามเพ้นท์เตอร์ จำกัด  
ผู้ทำบัญชี   
บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) 
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