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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 2)ศึกษาระดบัความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี 3)ศึกษาปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี 4)ศึกษาปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีส่งผลต่อการ
แนะน าจงัหวดักาญจนบุรีต่อผูอ่ื้น การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการลงพื้นท่ี
ส ารวจนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตั้งแต่เดือนธันวาคม2559-ธนัวาคม2560 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จนไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างครบ 
400 ชุด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินค่าและ
แปลผล การวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความพึงพอใจ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว วิเคราะห์เน้ือหา
แลว้น าเสนอเป็นความเรียง  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน นักท่องเท่ียวมาจากภูมิภาคทวีปยุโรป มากท่ีสุด เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ ระหว่าง 40-49ปี มี
สถานะภาพแต่งงานแลว้ มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ผูบ้ริหาร,เจา้ของกิจการส่วนตวัมี
รายได ้ท่ีพึงพอใจ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นคร้ังแรก มีการทราบข่าวขอ้มูลของจงัหวดั
กาญจนบุรี จากแหล่งขอ้มูลทางเวป็ไซตอิ์นเทอร์เน็ต มีผูร่้วมเดินทางเป็นเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน มีการจดัรูปแบบ
การเดินทางด้วยตวัเอง พกัแรม ท่ีโรงแรม/รีสอร์ท มีจ านวนวนัท่ีเข้าพกั 2-3คืน และเดินทางมายงัจงัหวดั
กาญจนบุรีโดยรถบสั 2) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดบัความสนใจท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชมสะพาน
ขา้มแม่น ้ าแคว สุสานทหารสัมพนัธมิตร น ้ าตก (ไทรโยคน้อย,ไทรโยคใหญ่,ห้วยแม่ขมิ้น,อ่ืนๆ) อย่างแน่นอน 
ส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆในจงัหวดักาญจนบุรี พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความไม่แน่ใจ ไม่รู้จกัและอาจ
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียว ในคร้ังแรกท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดักาญจนบุรี 3) จากการศึกษา
วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดั
กาญจนบุรีนั้น มีองคป์ระกอบของปัจจยัแห่งความพึงพอใจ 21 ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อจงัหวดักาญจนบุรีใน
สายตาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ สามารถจดัแบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกัแรมและความสะดวกสบาย 
ดา้นของท่ีระลึก ดา้นผูค้นในชุมชนและพนกังาน และดา้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรม 4) จากการ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติท่ีมีแบบหลายตวัแปร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
พบว่าด้านผูค้นในชุมชนและพนักงาน ส่งผลมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและ
วฒันธรรม ดา้นท่ีพกัและความสะดวกสบาย และดา้นของท่ีระลึก ตามล าดบั ท าให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว และแนะน า บอกต่อ ให้ผูอ่ื้นเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 
ประเทศไทย 
ค าส าคัญ: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ,ปัจจยัแห่งความพึงพอใจ,จงัหวดักาญจนบุรี 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research were to 1)study foreign tourists ‘s behaviors toward Kanchanaburi 

province 2)to find interest level about what tourist attraction drew foreign travels to visit Kanchanaburi province 
3)study the factors of satisfaction affecting foreign tourists toward Kanchanaburi province 4)study of foreign 
tourists' satisfactions factor affecting their likeliness to recommend Kanchanaburi to others. A survey research 
was used in this study by exploring the convenience sampling research areas and questionnaire was used to 
collect data from 400 foreign tourists who visited Kanchanaburi province in December 2016- December 
2017.The collected data were analysed by frequency, percentage, mean, standard deviation, factor analysis t-
test, F-test ( ANOVA) and Multiple Regression Analysis Statistic. 

The findings were as follows :1) The results revealed that, most samples foreign tourists come from 
the People's Republic of China. Most tourists come from the European region, Males between Aged 40-49 years, 
mostly Married, with a Bachelor’s degree, Manager and Entrepreneur, Satisfied with monthly income, they have 
never visited Kanchanaburi before, they searched information about Kanchanaburi by Internet websites, with 
friends/Colleagues, they made their own travel own arrangement/Travel independently, stay in Hotel/Resort 2-
3 days ,They chose to travel to Kanchanaburi by bus. 2) Most foreign tourists have the level of interest willing 
to visit ,The Bridge of the River Kwai, Kanchanaburi War Cemetary, Waterfall (Sai Yok Noi, Sai Yok Yai, 
Huai Mae Khamin etc.). That tourist attractions in Kanchanaburi foreign tourists feel unknow and not plan to 
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go to visit when they come first time. 3) The result of the study of factors influencing foreign tourists’ 
satisfaction toward Kanchanaburi, Thailand has 21 elements. The factors influencing foreign tourists’ 
satisfaction toward Kanchanaburi are divided into 4 dimensions which 1>accommodations and comforts, 
2>souvenirs, 3>friendliness of local people and 4>staff, and attractions nature and culture. 4) In summary the 
factors shows that local people and staffs are the most important, nature and culture and the second, 
accommodations and comfort are the third and souvenirs are the least importance. Foreign tourists are satisfied 
with travel in Kanchanaburi and they will definitely advise their friends and acquaintances to visit Kanchanaburi 
Thailand. 
Keywords: Foreign tourists, Satisfaction, Kanchanaburi 
 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวโดยรวมสูง เพราะมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี

มีช่ือเสียง มีความสวยงามและมีความหลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและทาง
วฒันธรรม อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน รวมทั้งสภาพภูมิอากาศท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว ตลอดจนอธัยาศยัไมตรีของคนไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีดึงดูด
ให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง และสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยอยา่งมหาศาล (ส านกังาน
พฒันาการท่องเท่ียว ,2554)  

จงัหวดักาญจนบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงในประเทศไทย ท่ีมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เป็น
ท่ีน่าสนใจ และดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาเยือน กาญจนบุรีมีภูมิประเทศท่ีเป็นทั้งป่าเขา แม่น ้ า พื้นท่ี
ราบ มีสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี อีกทั้งมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ี
ส าคญัหลายแห่ง มีเร่ืองราวในอดีตมากมายท่ีน่าศึกษา มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีความผสมผสาน
ระหวา่งหลายๆวฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆอีกมากมาย ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน มีความพร้อมใน
การให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัจึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีให้แก่แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจงัหวดักาญจนบุรี ต่างยอมรับและให้
ความส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวมากข้ึน และช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพนัธ์เร่ืองการ
ท่องเท่ียวให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสาร ความเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความร่วมมือร่วมใจในการบริการการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ 

ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติ วฒันธรรม เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั
ของจงัหวดักาญจนบุรี และความพร้อมในดา้นการบริการทางการท่องเท่ียวของทุกภาคส่วนนั้น ท าให้จงัหวดั
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กาญจนบุรี น่าจะเป็นอนัดบัตน้ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือกท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวมากข้ึน แต่เน่ืองจาก
การส ารวจสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจงัหวดักาญจนบุรีในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จะพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาจนบุรีมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จาก
ขอ้มูลจ านวนผูเ้ยือนในจงัหวดักาญจนบุรี (ศูนยว์ิจยัดา้นการท่องเท่ียว:2559) ไดร้วบรวมจ านวนนกัท่องเท่ียว
ทั้งหมดท่ีเดินทางมาเขา้มายงัจงัหวดักาญจนบุรีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554- พ.ศ.2558 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 

 
ตารางท่ี1. แสดงจ านวนผูม้าเยอืนจงัหวดักาญจนบุรี ปี พ.ศ.2554- ปี พ.ศ.2558 

ท่ีมา (http://intelligencecenter.tat.or.th:8080/apex/f?p=1:22:0::NO::) 
 

ดงัตารางท่ี1 จะพบวา่มีความแตกต่างระหวา่ง จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ ค่อนขา้งมาก 
จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ จากจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ท่ีเขา้มายงัจงัหวดักาญจนบุรีนั้น เป็นชาวไทย มากกวา่ 
ชาวต่างชาติ ในทุกๆปี ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัดึงดูดในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ว่าพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเป็น
อยา่งไร มีปัจจยัดึงดูดในดา้นอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาจงัหวดักาญจนบุรี และเม่ือเดินทาง
มาท่องเท่ียวแลว้ยงัจะมีปัจจยัใดท่ีท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยากแนะน าจงัหวดักาญจนบุรีให้ผูอ่ื้นรู้จกั
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จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการท่ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจมาเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีเพิ่ม
มากข้ึน 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัตระหนกัดีว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว อนัจะเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมี
อยู่ในจงัหวดักาญจนบุรี เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดั
กาญจนบุรี รวมทั้งจะช่วยท าให้สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้อย่าง
เหมาะสมจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัในเร่ือง “การศึกษาปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีส่งผลต่อการแนะน าจงัหวดักาญจนบุรีต่อผูอ่ื้น.” 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั

กาญจนบุรี  
2. เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดั

กาญจนบุรี  
3. เพื่อศึกษาปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั

กาญจนบุรี  
4. เพื่อศึกษาปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีส่งผลต่อการแนะน าจงัหวดั

กาญจนบุรีต่อผูอ่ื้น  
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาบริบท แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไป

จงัหวดักาญจนบุรี แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับทฏษฎีความพึงพอใจ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผู ้วิจ ัยทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวจาก นกัวิชาการหลายๆท่านท่ีได ้ศึกษาวิจยัรวบรวมพฤติกรรมการท่องเท่ียว มาก่อนหนา้น้ี อีกทั้ง
ในเร่ืองทฤษฎีความพึงพอใจ ท่ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ แลว้เป็นหน่ึงในการตดัสินใจ เดินทางไป
ยงัสถานท่ี ท่ีมีปัจจยัในการดึงดูด และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆมากมาย ในประเทศไทย อาทิ ดวงกมล บุญทวีทรัพย ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี, พละวตั 
ตนัศิริ (2547) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย, อนุพนัธ์ ตนั
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บรรจง (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดั
เชียงใหม่,วรุตม์ ฦาชา (2556) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมา
ท่องเท่ียวอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน,วรพร ฉายก่ี (2556) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการเขา้ชมอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั เป็นตน้ จากการศึกษาวิจยัและ
ทบทวนวรรณกรรม มากมายนั้น ท าให้ผูว้ิจยัมีความตั้งใจในการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี เพื่อให้ได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของจงัหวดักาญจนบุรี และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยอืน และ ระดบัความสนใจในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆของจงัหวดักาญจนบุรี ประเทศไทย 
ผูว้ิจยัหวงัวา่การวิจยัคร้ังน้ี จะช่วยท าให้จงัหวดักาญจนบุรี จะเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีปัจจยัแห่งความพึง
พอใจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางบวกกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย  
 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
กรอบแนวความคิดเพื่อทดสอบสมมตฐานขอ้ท่ี 1  
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ภูมิภาค   

-เพศ 

-อายุ  

-สถานภาพ 

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

 

 

ปัจจยัแห่งความ

พึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ 
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กรอบแนวความคิดเพื่อทดสอบสมมตฐานขอ้ท่ี 2  
 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม  

 
      
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจิัย  
1. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นภูมิภาค อาย ุเพศ ท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัแห่ง

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัแห่งความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกัแรมและความสะดวกสบาย ดา้นของท่ีระลึก ดา้นผูค้น

ในชุมชนและพนกังาน ดา้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรม ส่งผลต่อการแนะน าจงัหวดักาญจนบุรีต่อ
ผูอ่ื้น 

 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey) โดยช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ช่วงเดือนธนัวาคมพ.ศ. 2559 ถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 400 คน (ขนาด
ตวัอยา่งค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนด ระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บญัชา, 2549, หน้า 74) ) ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Convenience Sampling) โดยจดัท า
แบบสอบถามเป็นฉบบัภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย จากการแปลแบบสอบถามฉบบัภาษาไทยท่ีไดรั้บการ
แนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าแจก
แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉล่ีย (Mean) และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 
เม่ือสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละประชากรเป็นอิสระต่อกนั (Independent-Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ปัจจยัแห่งความ

พึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติต่อการแนะน ากาญจนบุรี

ต่อผูอ่ื้น 
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แบบทางเดียว หรือ แบบมีปัจจยัเดียว (F-test หรือ One Way Anova) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 

 

ผลของการวจิัย 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบวา่จากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 

คน ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี ประเทศไทย เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มากท่ีสุด จ านวน108คน (ร้อยละ27) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาค ทวปียโุรป มาก
ท่ีสุด จ านวน118คน (ร้อยละ47) เป็นนกัท่องเท่ียวเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเพศชายมีจ านวน210คน (ร้อยละ
52.5) เพศหญิงจ านวน190คน (ร้อยละ 47.5) ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวมีอายใุนช่วง 40-49ปี จ  านวน138คน (ร้อยละ
34.5) มีสถานะภาพแต่งงานแลว้ จ านวน 221คน (ร้อยละ 55.2) มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน244
คน (ร้อยละ61) มีอาชีพ ผูบ้ริหาร,เจา้ของกิจการส่วนตวั จ านวน 128คน (ร้อยละ32) มีรายไดเ้ฉล่ีย ในระดบัพึง
พอใจ จ านวน197คน (ร้อยละ49.2)  

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดักาญจนบุรี ส่วนใหญ่เดินทางมา เป็นคร้ังแรก มี
การทราบข่าวขอ้มูลของจงัหวดักาญจนบุรี จากแหล่งขอ้มูลทางเวป็ไซด์ อินเทอร์เน็ต มีผูร่้วมเดินทางเป็นเพื่อน/
เพื่อนร่วมงาน มีการจดัรูปแบบการเดินทางดว้ยตวัเอง พกัแรม ท่ีโรงแรม/รีสอร์ท มีจ านวนวนัท่ีเขา้พกั 2-3คืน 
และเดินทางมายงัจงัหวดักาญจนบุรีโดยรถโดยสารประจ าทาง 

2. การวิเคราะห์ระดับความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
กาญจนบุรี พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดบัความสนใจ ท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชมสะพานขา้ม
แม่น ้ าแคว สุสานทหารสัมพนัธมิตร น ้ าตก (ไทรโยคนอ้ย,ไทรโยคใหญ่,ห้วยแม่ขมิ้น,อ่ืนๆ) อยา่งแน่นอน ส่วน
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆในจงัหวดักาญจนบุรี พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความไม่แน่ใจวา่จะเดินทางไปเยี่ยม
ชม ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์ทางรถไฟไทย พม่า, ถ ้ า (กระแซ,ธารลอด,อ่ืนๆ), วดัถ ้ าเสือ(ท่าม่วง), ช่องเขาขาด,อุทยาน
แห่งชาติเอราวณั, และพบว่ายงัมีสถานท่ีท่องเท่ียว อาทิ เช่น หมู่บา้นช้าง (แคมป์ช้าง), เมืองมลัลิกา, ปราสาท
เมืองสิงห์, อุทยานแห่งชาติเขาแหลม, น ้ าพุร้อนหินดาด, สังขละบุรี/สะพานมอญ, ปิล๊อก(เหมืองแร่),วดัหลวง
ตามหาบวั(วดัถ ้าเสือ), พิพิธภณัฑบ์า้นเก่า, ตน้จามจุรียย์กัษ,์ พิพิธภณัฑส์งคราเกา้ทพั, อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
(เขาชา้งเผือก) และด่านเจดียส์ามองค ์นกัท่องเท่ียวไม่ค่อยรู้จกัและอาจจะไม่ไดเ้ดินทางไปเยีย่มชมในคร้ังแรกท่ี
เดินทางมาเยอืนจงัหวดักาญจนบุรี 

3. การวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
เยือนจงัหวดักาญจนบุรี จากการศึกษาวิเคราะห์มีองค์ประกอบของปัจจยัแห่งความพึงพอใจ 21 ปัจจยั และ
สามารถจดัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท และความพึงพอใจท่ีมีต่อจงัหวดักาญจนบุรีในสายตาของนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติ พบวา่ 1)ดา้นท่ีพกัแรมและความสะดวกสบาย จากการศึกษาคร้ังน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นความพึงพอใจใน
ดา้นน้ี ประกอบไปดว้ย ปัจจยั ดา้นท่ีพกัแรมมีความหลากหลายรูปแบบ ท่ีพกัแรมมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ท่ี
พกัแรมมีราคาท่ีเหมาะสม การคมนาคมขนส่งภายในจงัหวดัและระหวา่งจงัหวดัมีความสะดวก ความพร้อมของ
ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว ความเป็นมิตรของคนในชุมชน 2)ดา้นของท่ีระลึก 
สะทอ้นให้เห็นความพึงพอใจในด้านน้ี ประกอบไปด้วย ปัจจยัด้านสินคา้สะทอ้นวฒันธรรมท้องถ่ิน สินคา้
ทอ้งถ่ินมีอตัลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน สินคา้/ของท่ีระลึกมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ของฝาก/ของท่ีระลึก/สินคา้มี
ความเหมาะสมและคุม้ค่ากบัราคา 3)ดา้นผูค้นในชุมชนและพนกังาน สะทอ้นให้เห็นความพึงพอใจในด้านน้ี 
ประกอบไปดว้ย คนในชุมชนมีความสุภาพต่อนกัท่องเท่ียว พนกังานผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัดี ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม 
มีความเหมาะสม กาญจนบุรีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียว บรรยากาศ
และสภาพอากาศโดยรวมเหมาะแก่การท่องเท่ียว ความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ4)ดา้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรม สะทอ้นให้เห็น
ความพึงพอใจในดา้นน้ีประกอบไปดว้ย แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ กิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย(Indoor /Outdoor) 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นภูมิภาค ดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี แตกต่างกนั (ปฏิเสธ 
H0) แต่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว
จงัหวดักาญจนบุรี ไม่แตกต่างกนั (ยอมรับ H0) 

4. การวิเคราะห์ตวัแปรท านายปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจหลงัการเดินทางมาท่องเท่ียว ในจงัหวดักาญจนบุรี จากการศึกษาวเิคราะห์ พบวา่ ผลการวเิคราะห์ 
F = 9.540 Sig. F = 0.000 เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 พบวา่ Sig. นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั สรุปไดว้า่ 
สมการถดถอยท่ีสร้างข้ึนน้ี ตวัแปรอิสระทั้ง 4 สามารถอธิบายตวัแปรตามในภาพรวม (Overall Significant) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี1 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจหลงัการเดินทางมาท่องเท่ียว ในจงัหวดักาญจนบุรี 

 

Dependent Variable ความพึงพอใจหลงัการมาเยือนและการแนะน าต่อผูอ่ื้น(Y) 

Independent Variable 

ดา้นท่ีพกัและความสะดวกสบาย(X1) 
ดา้นผูค้นในชุมชนและพนกังาน(X2)  

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรม(X3) 

ดา้นของท่ีระลึก(X4) 

Prediction: Goodness-of-Fit 

Multiple R 0.797 

R Square 0.635 

Adjusted R Square 0.629 

Standard Error 0.266 

Analysis of Variance Degree of Freedom 
Sum of 
Square 

Mean Square 

Regression 4 2.705 0.676 

Residual 395 27.999 0.071 

F = 9.540 Sig. F= .000   

Durbin-Watson 1.424 

Explanation: Variables in Equation 
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Independent Variable 
Unstandardized  
Coefficients (B) 

Standardized 
Coefficients 

(Beta) 

t - 
Value 

Sig. 

ดา้นท่ีพกัและความ
สะดวกสบาย(X1) 

0.189 0.191 3.385 0.001 

ดา้นผูค้นในชุมชนและ
พนกังาน(X2) 

0.258 0.254 2.152 0.032 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
และวฒันธรรม(X3) 

0.2 0.199 1.962 0.049 

ดา้นของท่ีระลึก (X4) 0.138 0.136 4.275 0 

ค่าคงท่ี  4.466 

Collinearity Diagnostics Tolerance 
Variable 

Condition Index 
Inflation 
Factor 

ดา้นท่ีพกัและความ
สะดวกสบาย(X1) 

0.593 1.687 14.238 

ดา้นผูค้นในชุมชนและ
พนกังาน(X2) 

0.622 1.607 29.055 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
และวฒันธรรม(X3) 

0.7 1.429 33.599 

ดา้นของท่ีระลึก (X4) 0.655 1.526 20.303 

ค่าคงท่ี 1 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 จากการวิเคราะห์การถดถอยดงัตารางขา้งตน้ เม่ือพิจารณาปัจจยั

แห่งความพึงพอใจ ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นผูค้นในชุมชนและพนกังาน(Beta= .258) ส่งผลต่อความพึงพอใจ
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ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีส่งผลต่อการแนะน าจงัหวดักาญจนบุรีต่อผูอ่ื้น มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา
คือด้านแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรม(Beta= .200) ปัจจยัด้านท่ีพกัและความสะดวกสบาย(Beta = 
.189) และปัจจยัดา้นของท่ีระลึก(Beta = .138) ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีส่งผล

ต่อการแนะน าจงัหวดักาญจนบุรีต่อผูอ่ื้น สามารถน ามาอภิปลายผลเพื่อแสดงความสอดคลอ้งได ้ดงัต่อไปน้ี 
ในเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ส่วนมาก

เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีเป็นคร้ังแรก ทราบข่าวสารเก่ียวกับจงัหวดักาญจนบุรีจากเว็ปไซด์ 
อินเทอร์เน็ต มีผูร่้วมเดินทางเป็นเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน มีการจดัการเดินทางดว้ยตนเอง เลือกพกัแรมท่ีโรงแรม/รี
สอร์ท จ านวน2-3 คืน และเดินทางมายงัจงัหวดักาญจนบุรีโดยรสบสั ผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีสอดคล้องกับ
แนวคิดในเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียว ท่ี Mathieson และwall (1982) ได้เสนอรายละเอียดท่ีแสดงถึง
กระบวนการท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีจะซ้ือการท่องเท่ียว หรือ การตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ไว5้
ขั้นตอน ได้แก่ การท่ีบุคคลมีความต้องการท่ีจะท่องเท่ียว(Felt need and desire for travel),การค้นหาข้อมูล
(Information search) ,การตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว(Travel decisions) ,การเตรียมตวัเดินทางและประสบการณ์
(Travel arrangements) และการประเมินผลความพึงพอใจจากการเดินทาง(Travel satisfaction evaluation). 

 ในระดบัความสนใจของนกัท่องเท่ียว พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั
กาญจนบุรี จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่น ้ าแคว สุสานทหารสัมพนัธมิตร น ้ าตก 
(ไทรโยคนอ้ย,ไทรโยคใหญ่, ห้วยแม่ ขมิ้น,อ่ืนๆ) อยา่งแน่นอน สอดคลอ้งกบับทความขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดักาญจนบุรี : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส านกังานกาญจนบุรี ซ่ึงไดจ้ดัหมวดหมู่ สถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆท่ีน่าสนใจของจงัหวดักาญจนบุรี ไวเ้พื่อรองรับและให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวในหมวดต่างๆดงัน้ี 
แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์(Historical Attraction) อาทิเช่น สะพานข้ามแม่น ้ าแคว สุสานทหาร
สัมพนัธมิตรดอนรัก พิพิธภณัฑท์างรถไฟไทย-พม่า เป็นตน้ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) 
อาทิเช่น วดัป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ปิล๊อก สังขละบุรี เป็นต้น แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี
(Archaeological Attraction) อาทิเช่น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบา้นเก่า อุทยานประวติัศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นตน้ 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ(Natural Attraction) อาทิเช่น ตน้จามจุรียกัษ์หรือตน้กา้มปูยกัษ์ ถ ้ ากระแซ น ้ าตก 
อุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Attraction) และ แหล่งซ้ือสินคา้พื้นเมือง
และของฝาก  
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จากการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือน
จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่มีองคป์ระกอบของปัจจยัแห่งความพึงพอใจ 21 ปัจจยั และสามารถจดัแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกัแรมและความสะดวกสบาย ดา้นของท่ีระลึก ดา้นผูค้นในชุมชนและพนกังาน และดา้น
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรม จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติท่ีมีแบบหลายตวัแปร ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบวา่ดา้นผูค้นในชุมชนและพนกังาน ส่งผลมากท่ีสุด ท า
ให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว และแนะน า บอกต่อ ให้ผูอ่ื้นเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี ประเทศไทย 

สอดคล้องกับงานวิจยั ของ HailinQu (2000) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นและความน่าจะเป็นในการแนะน าฮ่องกง ให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว
ให้กบัผูอ่ื้น พบว่าตลาดของญ่ีปุ่นเป็นหน่ึงในตลาดท่องเท่ียวท่ีส าคญัของฮ่องกงท่ีสามารถเห็นได้จากจ านวน
นกัท่องเท่ียวขาเขา้ท่ีเดินทางไปยงัฮ่องกง และรายไดท่ี้เขา้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของฮ่องกง แต่ไดมี้
จ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ตน้ปี 1997 และเพื่อเป็นการรักษาตลาดญ่ีปุ่นท่ีมีศกัยภาพนั้น ขั้นตอนแรก
การศึกษาคร้ังน้ีจะตรวจสอบระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นไปยงัฮ่องกงเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเท่ียวในแง่ของคุณลักษณะการเดินทางทั้งหมด 31ตวัแปรซ่ึงตวัแปรทั้งหมดเหล่าน้ีการเข้าถึง
โดยรวมของฮ่องกงท่ีดูเหมือนจะเป็นความพึงพอใจด้านการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น คุณลกัษณะการ
เดินทางทั้ง31น้ี ไดแ้บ่งปัจจยัการวิเคราะห์ออกเป็น8 ดา้น : 1.คน 2.ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.ราคา 4.ท่ีพกัและ
อาหาร 5.สินคา้ 6.สถานท่ีท่องเท่ียว 7.วฒันธรรม 8.สภาพภูมิอากาศและภาพลกัษณ์ การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติท่ีมี
แบบหลายตวัแปร ถูกน ามาใชใ้นการตรวจสอบผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของแต่ละมิติการเดินทางในท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นกบัฮ่องกงเช่นเดียวกบัความน่าจะเป็นของพวก ซ่ึงเขาพวก
เขาแนะน าฮ่องกงให้คนอ่ืน ๆ เดินทางมาท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่าด้านท่ีพกัและอาหาร มีผลกระทบท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ และเป็นขอ้เสนอแนะ

ในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ผลจากการศึกษาท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดักาญจนบุรีมีความพึง

พอใจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติิศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และนกัท่องเท่ียวมี
ระดบัความสนใจ ท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งแน่นอน มีเพียงแค่ไม่ก่ีสถานท่ี ไดแ้ก่ สะพาน
ขา้มแม่น ้ าแคว สุสานทหารสัมพนัธมิตร น ้ าตก (ไทรโยคนอ้ย,ไทรโยคใหญ่,ห้วยแม่ขมิ้น,อ่ืนๆ) เพียงเท่านั้น ใน
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จงัหวดักาญจนบุรียงัคงมีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีน่าสนใจ และ บางสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ไดเ้คยไดย้ิน 
หรือรู้จกัมาก่อน ท าให้ นกัท่องเท่ียวไม่ไดว้างแผนท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชมในคร้ังแรกท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดั
กาญจนบุรี ดงันั้น ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคนในทอ้งถ่ิน ควรร่วมมือกนั หาแนวทางประชาสัมพนัธ์ 
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ให้เป็นท่ีรู้จกั และท าให้นกัท่องเท่ียวมีระดบัความสนใจท่ีมากข้ึนและนิยมเดินทางไป
เยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจังหวดักาญจนบุรี และจะได้เกิดการแนะน า บอกต่อ หรือ ส่งผลให้
นกัท่องเท่ียวอยากเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ ามากข้ึน รวมถึงการผลกัดนัให้แหล่งท่องเท่ียวดา้นอ่ืนๆ อาทิเช่น 
ดา้นวฒันธรรม ดา้นกิจกรรมนนัทนาการ ดา้นสินคา้ท่ีระลึก มีความดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เดินทางมา
ท่องเท่ียวจังหวดักาญจนบุรี ได้ตลอดทั้ งปี ทุกฤดูกาล ซ่ึงอาจจะท าให้จงัหวดักาญจนบุรีเป็นท่ีรู้จักและมี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาเยีย่มชมมากข้ึน กวา่สถิติในปีท่ีผา่นๆมา 

2. ผลจากการศึกษาท่ีพบวา่ ปัจจยัแห่งความพึงพอใจทั้งหมด สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 4 ปัจจยั ซ่ึงดา้น
ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ต่อการแนะน าจงัหวดักาญจนบุรีต่อบุคคลอ่ืน คือดา้นผูค้นในชุมชนและพนกังาน หาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย น าขอ้มูลท่ีไดน้ี้ ไปใช้ ปรับปรุง พฒันาศกัยภาพของผูค้นใน
ชุมชน และศกัยภาพการบริการของพนกังานผูใ้ห้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การพฒันาการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ และมีความโดดเด่น คงความเป็นชาวกาญจนบุรี ท่ีมีน ้ าใจ มีรอยยิม้ เพื่อรองรับและคอยสนบัสนุน 
ให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รวมไปถึงการส่งเสริมปัจจยัด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรม ดา้นท่ีพกัและความสะดวกสบาย และดา้นของท่ีระลึก ให้มีความพร้อมต่อ
การรองรับ และให้บริการ กบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และเม่ือนักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ก็จะ
สามารถสร้างรายไดม้ากข้ึน เม่ือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาเยอืนและแนะน าจงัหวดักาญจนบุรีต่อบุคคล
อ่ืนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาหรือวจิยั แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆในจงัหวดักาญจนบุรี ให้

เป็นท่ีรู้จกัในสายตานกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษา หรือวิจยั เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดักาญจนบุรี เพื่อหาวิธีการรองรับและตอบสนองความตอ้งการ หรือ ความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ไดต้รงตามเป้าหมาย  
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ข้อจ ากดัของงานวจิัย 
งานวจิยัเร่ืองน้ี ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง

มาเยอืนจงัหวดักาญจนบุรี เร่ืองการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจาก นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามเดินทางมา
จากหลากหลายภูมิภาค บางรายสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้แต่ไม่สามารถอ่าน หรือตอบแบบสอบถาม
ภาษาองักฤษ ได ้100% นอกจากภาษาทอ้งถ่ินของตวัเอง ผูว้จิยัจึงตอ้งเตรียมความพร้อมในเร่ืองแบบสอบถามท่ี
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบรวมขอ้มูล มากถึง 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษา
รัสเซีย  
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