การศึกษาปัจจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติที่ส่งผลต่ อการแนะนา
จังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น.
A study of foreign tourists' satisfactions factor affecting their likeliness to
recommend Kanchanaburi to others.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่
เดิ นทางมาท่องเที่ ยวจังหวัดกาญจนบุ รี 2)ศึ กษาระดับความสนใจของนักท่องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่มี ต่อแหล่ ง
ท่องเที่ ยวในจังหวัดกาญจนบุ รี 3)ศึ กษาปั จจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่ เดิ นทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 4)ศึกษาปั จจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการ
แนะนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อผูอ้ ื่น การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่
สารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดื อนธันวาคม2559-ธันวาคม2560 โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างครบ
400 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินค่าและ
แปลผล การวิเคราะห์ปัจจัยแห่ งความพึงพอใจ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว วิเคราะห์เนื้ อหา
แล้วนาเสนอเป็ นความเรี ยง
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จี น นักท่องเที่ ยวมาจากภูมิ ภาคทวีป ยุโรป มากที่สุด เป็ นเพศชายมากกว่า เพศหญิ ง อายุ ระหว่าง 40-49ปี มี
สถานะภาพแต่งงานแล้ว มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ ผูบ้ ริ หาร,เจ้าของกิจการส่ วนตัวมี
รายได้ ที่พึงพอใจ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดิ นทางมาเป็ นครั้งแรก มีการทราบข่าวข้อมูลของจังหวัด
กาญจนบุรี จากแหล่งข้อมูลทางเว็ปไซต์อินเทอร์ เน็ต มีผรู ้ ่ วมเดินทางเป็ นเพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน มีการจัดรู ปแบบ
การเดิ นทางด้วยตัวเอง พัก แรม ที่ โรงแรม/รี ส อร์ ท มี จานวนวันที่ เข้าพัก 2-3คื น และเดิ นทางมายังจัง หวัด
กาญจนบุรีโดยรถบัส 2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดับความสนใจที่จะเดิ นทางไปเยี่ยมชมสะพาน
ข้ามแม่น้ าแคว สุ สานทหารสัมพันธมิตร น้ าตก (ไทรโยคน้อย,ไทรโยคใหญ่,ห้วยแม่ขมิ้น,อื่นๆ) อย่างแน่ นอน
ส่ วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความไม่แน่ใจ ไม่รู้จกั และอาจ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
2
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ไม่ได้เดิ นทางไปเยี่ยมชมแหล่ ง ท่ องเที่ ยว ในครั้ งแรกที่ เดิ นทางมาเยือนจัง หวัดกาญจนบุ รี 3) จากการศึ ก ษา
วิเคราะห์ องค์ประกอบของปั จจัยแห่ งความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ เดิ นทางมาเยือนจัง หวัด
กาญจนบุรีน้ นั มีองค์ประกอบของปั จจัยแห่ งความพึงพอใจ 21 ปั จจัย ความพึงพอใจที่มีต่อจังหวัดกาญจนบุรีใน
สายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถจัดแบ่งออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านที่พกั แรมและความสะดวกสบาย
ด้านของที่ระลึก ด้านผูค้ นในชุมชนและพนักงาน และด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม 4) จากการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติที่มีแบบหลายตัวแปร ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พบว่า ด้า นผู ค้ นในชุ ม ชนและพนัก งาน ส่ ง ผลมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นด้า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม ด้านที่พกั และความสะดวกสบาย และด้านของที่ระลึก ตามลาดับ ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจต่อการเดิ นทางมาท่องเที่ยว และแนะนา บอกต่อ ให้ผอู ้ ื่นเดิ นทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุ รี
ประเทศไทย
คาสาคัญ: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ,ปั จจัยแห่งความพึงพอใจ,จังหวัดกาญจนบุรี

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 ttest, 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 23 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

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพทางการท่องเที่ยวโดยรวมสู ง เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
มี ชื่อเสี ยง มี ความสวยงามและมี ความหลากหลาย โดยเฉพาะทรั พยากรการท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ และทาง
วัฒนธรรม อี กทั้งประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่ น รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่
เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ตลอดจนอัธยาศัยไมตรี ของคนไทย ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ดึงดู ด
ให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง และสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยอย่างมหาศาล (สานักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว ,2554)
จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็ น
ที่น่าสนใจ และดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเดิ นทางมาเยือน กาญจนบุรีมีภูมิประเทศที่เป็ นทั้งป่ าเขา แม่น้ า พื้นที่
ราบ มีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่
สาคัญหลายแห่ ง มี เรื่ องราวในอดี ตมากมายที่ น่าศึ กษา มี แหล่ งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมที่ มี ความผสมผสาน
ระหว่างหลายๆวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน มีความพร้อมใน
การให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี ใ ห้แก่ แหล่ ง ท่ องเที่ ย ว ซึ่ ง ปั จจุ บ นั หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนของจัง หวัดกาญจนบุ รี ต่ า งยอมรั บ และให้
ความส าคัญในการส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วมากขึ้ น และช่ วยในการเผยแพร่ ข่ า วสารประชาสั ม พันธ์ เรื่ องการ
ท่ อ งเที่ ย วให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วและประชาชนทัว่ ไปได้รั บ ข่ า วสาร ความเคลื่ อ นไหว
ตลอดเวลา ซึ่ งก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่ วมมือร่ วมใจในการบริ การการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดา้ นทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ที่ สาคัญ
ของจังหวัดกาญจนบุรี และความพร้ อมในด้านการบริ การทางการท่องเที่ยวของทุกภาคส่ วนนั้น ทาให้จงั หวัด
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กาญจนบุรี น่าจะเป็ นอันดับต้นๆ ที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น แต่เนื่ องจาก
การสารวจสถิตินกั ท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา จะพบว่า นักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาจนบุรีมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาก
ข้อมูลจานวนผูเ้ ยือนในจังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์วิจยั ด้านการท่องเที่ยว:2559) ได้รวบรวมจานวนนักท่องเที่ ยว
ทั้งหมดที่เดินทางมาเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรีต้ งั แต่ ปี พ.ศ. 2554- พ.ศ.2558 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตารางที่1. แสดงจานวนผูม้ าเยือนจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2554- ปี พ.ศ.2558
ที่มา (http://intelligencecenter.tat.or.th:8080/apex/f?p=1:22:0::NO::)
ดังตารางที่1 จะพบว่ามีความแตกต่างระหว่าง จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ค่อนข้างมาก
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า จากจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ที่เข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรีน้ นั เป็ นชาวไทย มากกว่า
ชาวต่างชาติ ในทุกๆปี ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องการที่จะศึกษาในเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยดึงดูดในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การเดิ นทางมาท่องเที่ ยวจังหวัดกาญจนบุ รีของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ว่าพฤติ กรรมของนักท่องเที่ ยวเป็ น
อย่างไร มีปัจจัยดึงดูดในด้านอะไรบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรี และเมื่อเดินทาง
มาท่องเที่ยวแล้วยังจะมี ปัจจัยใดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อยากแนะนาจังหวัดกาญจนบุ รีให้ผูอ้ ื่ นรู ้ จกั
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จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการที่จะทาให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่ม
มากขึ้น
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ตระหนักดี ว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจยั จะสามารถนาไปเป็ นประโยชน์ต่อทั้งภาครั ฐ
และภาคธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว อันจะเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มี
อยู่ใ นจัง หวัดกาญจนบุ รี เพื่ อให้ส ามารถรองรั บ นัก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ นทางมาท่ องเที่ ย วในจัง หวัด
กาญจนบุ รี รวมทั้งจะช่ วยทาให้สามารถตอบสนองต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ไ ด้อย่า ง
เหมาะสมจึงเป็ นที่มาของการศึกษาวิจยั ในเรื่ อง “การศึกษาปั จจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ส่งผลต่อการแนะนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อผูอ้ ื่น.”

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวจัง หวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความสนใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด
กาญจนบุรี
3. เพื่อศึกษาปั จจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี
4. เพื่อศึกษาปั จจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนาจังหวัด
กาญจนบุรีต่อผูอ้ ื่น

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาบริ บท แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ไป
จัง หวัดกาญจนบุ รี แนวคิ ดเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย ว แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ทฏษฎี ค วามพึ ง พอใจ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การศึ ก ษาวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ท าให้ ผู ้วิ จ ัย ทราบถึ ง พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวจาก นักวิชาการหลายๆท่านที่ได้ ศึกษาวิจยั รวบรวมพฤติกรรมการท่องเที่ยว มาก่อนหน้านี้ อีกทั้ง
ในเรื่ องทฤษฎีความพึงพอใจ ที่จะทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ แล้วเป็ นหนึ่งในการตัดสิ นใจ เดินทางไป
ยังสถานที่ ที่มีปัจจัยในการดึ งดู ด และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิ นทาง
มายังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ในประเทศไทย อาทิ ดวงกมล บุญทวีทรัพย์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่ งชาติพุเตย จังหวัดสุ พรรณบุรี, พละวัต
ตันศิริ (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, อนุพนั ธ์ ตัน
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บรรจง (2555) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกที่พกั ในจังหวัด
เชี ย งใหม่,วรุ ตม์ ฦาชา (2556) ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของนัก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ม า
ท่ อ งเที่ ย วอ าเภอปาย จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน,วรพร ฉายกี่ (2556) ได้ศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่มีต่อการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย เป็ นต้น จากการศึกษาวิจยั และ
ทบทวนวรรณกรรม มากมายนั้น ท าให้ผูว้ ิจยั มี ค วามตั้ง ใจในการศึ กษาวิจยั เรื่ องนี้ เพื่ อให้ไ ด้รับความรู ้ และ
ประโยชน์จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั่วไปของจัง หวัด กาญจนบุ รี และพฤติ ก รรมการเดิ นทางของนัก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือน และ ระดับความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ผูว้ ิจยั หวังว่าการวิจยั ครั้งนี้ จะช่วยทาให้จงั หวัดกาญจนบุรี จะเป็ นหนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีปัจจัยแห่ งความพึง
พอใจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางบวกกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิม่ มากขึ้นอีกด้วย

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดเพื่อทดสอบสมมตฐานข้อที่ 1
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล

ปั จจัยแห่งความ
พึงพอใจของ

-ภูมิภาค

นักท่องเที่ยว

-เพศ

ชาวต่างชาติ

-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้
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กรอบแนวความคิดเพื่อทดสอบสมมตฐานข้อที่ 2
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปั จจัยแห่งความ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

พึงพอใจของ

ชาวต่างชาติต่อการแนะนากาญจนบุรี

นักท่องเที่ยว

ต่อผูอ้ ื่น

ชาวต่างชาติ

สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านภูมิภาค อายุ เพศ ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยแห่ง
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน
2. ปั จจัยแห่งความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านที่พกั แรมและความสะดวกสบาย ด้านของที่ระลึก ด้านผูค้ น
ในชุมชนและพนักงาน ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ส่ งผลต่อการแนะนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อ
ผูอ้ ื่น

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้ระเบี ย บวิธี วิจยั เชิ ง
สารวจ (Survey) โดยช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560 กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 400 คน (ขนาด
ตัวอย่างคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนด ระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 และระดับ ค่ า ความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กัล ยา วาณิ ช ย์บ ญ
ั ชา, 2549, หน้า 74) ) ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) โดยจัดทา
แบบสอบถามเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย จากการแปลแบบสอบถามฉบับภาษาไทยที่ได้รับการ
แนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลี่ย (Mean) และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ ย
เมื่อสุ่ มตัวอย่างจากแต่ละประชากรเป็ นอิสระต่อกัน (Independent-Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
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แบบทางเดี ย ว หรื อ แบบมี ปั จจัย เดี ย ว (F-test หรื อ One Way Anova) และการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis)

ผลของการวิจัย
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400
คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มากที่สุด จานวน108คน (ร้อยละ27) นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาค ทวีปยุโรป มาก
ที่สุด จานวน118คน (ร้อยละ47) เป็ นนักท่องเที่ยวเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีจานวน210คน (ร้อยละ
52.5) เพศหญิงจานวน190คน (ร้อยละ 47.5) ตามลาดับ นักท่องเที่ยวมีอายุในช่วง 40-49ปี จานวน138คน (ร้อยละ
34.5) มีสถานะภาพแต่งงานแล้ว จานวน 221คน (ร้อยละ 55.2) มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน244
คน (ร้อยละ61) มีอาชีพ ผูบ้ ริ หาร,เจ้าของกิจการส่ วนตัว จานวน 128คน (ร้อยละ32) มีรายได้เฉลี่ย ในระดับพึง
พอใจ จานวน197คน (ร้อยละ49.2)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิ นทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี ส่ วนใหญ่เดิ นทางมา เป็ นครั้งแรก มี
การทราบข่าวข้อมูลของจังหวัดกาญจนบุรี จากแหล่งข้อมูลทางเว็ปไซด์ อินเทอร์ เน็ต มีผรู ้ ่ วมเดินทางเป็ นเพื่อน/
เพื่อนร่ วมงาน มีการจัดรู ปแบบการเดินทางด้วยตัวเอง พักแรม ที่โรงแรม/รี สอร์ ท มีจานวนวันที่เข้าพัก 2-3คืน
และเดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรีโดยรถโดยสารประจาทาง
2. การวิเคราะห์ ระดับความสนใจของนัก ท่ องเที่ ยวชาวต่า งชาติ ที่ มีต่อแหล่ ง ท่ องเที่ ยวในจัง หวัด
กาญจนบุรี พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดับความสนใจ ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมสะพานข้าม
แม่น้ าแคว สุ สานทหารสัมพันธมิตร น้ าตก (ไทรโยคน้อย,ไทรโยคใหญ่,ห้วยแม่ขมิ้น,อื่นๆ) อย่างแน่นอน ส่ วน
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความไม่แน่ใจว่าจะเดินทางไปเยี่ยม
ชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า, ถ้ า (กระแซ,ธารลอด,อื่นๆ), วัดถ้ าเสื อ(ท่าม่วง), ช่ องเขาขาด,อุทยาน
แห่ งชาติเอราวัณ, และพบว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ เช่ น หมู่บา้ นช้าง (แคมป์ ช้าง), เมืองมัลลิกา, ปราสาท
เมืองสิ งห์, อุทยานแห่ งชาติเขาแหลม, น้ าพุร้อนหิ นดาด, สังขละบุรี/สะพานมอญ, ปิ ล๊อก(เหมืองแร่ ),วัดหลวง
ตามหาบัว(วัดถ้ าเสื อ), พิพิธภัณฑ์บา้ นเก่า, ต้นจามจุรียย์ กั ษ์, พิพิธภัณฑ์สงคราเก้าทัพ, อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
(เขาช้างเผือก) และด่านเจดียส์ ามองค์ นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู ้จกั และอาจจะไม่ได้เดินทางไปเยีย่ มชมในครั้งแรกที่
เดินทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
เยือนจังหวัดกาญจนบุรี จากการศึ กษาวิเคราะห์ มี องค์ป ระกอบของปั จจัยแห่ ง ความพึงพอใจ 21 ปั จจัย และ
สามารถจัดแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท และความพึงพอใจที่ มีต่อจังหวัดกาญจนบุ รีในสายตาของนักท่องเที่ ย ว
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ชาวต่างชาติ พบว่า 1)ด้านที่พกั แรมและความสะดวกสบาย จากการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความพึงพอใจใน
ด้านนี้ ประกอบไปด้วย ปั จจัย ด้านที่พกั แรมมีความหลากหลายรู ปแบบ ที่พกั แรมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่
พักแรมมีราคาที่เหมาะสม การคมนาคมขนส่ งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดมีความสะดวก ความพร้อมของ
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ความเป็ นมิตรของคนในชุมชน 2)ด้านของที่ระลึก
สะท้อนให้เห็ นความพึงพอใจในด้านนี้ ประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านสิ นค้าสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่ น สิ นค้า
ท้องถิ่ นมีอตั ลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่ น สิ นค้า/ของที่ระลึกมีคุณภาพได้มาตรฐาน ของฝาก/ของที่ระลึก/สิ นค้ามี
ความเหมาะสมและคุ ม้ ค่ากับราคา 3)ด้านผูค้ นในชุ มชนและพนักงาน สะท้อนให้เห็ นความพึงพอใจในด้านนี้
ประกอบไปด้วย คนในชุมชนมีความสุ ภาพต่อนักท่องเที่ยว พนักงานผูใ้ ห้บริ การมีอธั ยาศัยดี ค่าอาหาร/เครื่ องดื่ม
มีความเหมาะสม กาญจนบุรีมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแตกต่างของแหล่งท่องเที่ยว บรรยากาศ
และสภาพอากาศโดยรวมเหมาะแก่ ก ารท่ องเที่ ย ว ความสะดวกสบายในการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว แหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ4)ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็ น
ความพึงพอใจในด้านนี้ ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย(Indoor /Outdoor)
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่1 จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านภูมิภาค ด้านอายุ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน (ปฏิเสธ
H0) แต่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน (ยอมรับ H0)
4. การวิเคราะห์ต วั แปรทานายปั จจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจหลังการเดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์
F = 9.540 Sig. F = 0.000 เมื่อกาหนดระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05 พบว่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ สรุ ปได้วา่
สมการถดถอยที่สร้างขึ้นนี้ ตัวแปรอิสระทั้ง 4 สามารถอธิ บายตัวแปรตามในภาพรวม (Overall Significant) ผล
การวิเคราะห์ดงั ตารางที่1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจหลังการเดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกาญจนบุรี
Dependent Variable

Independent Variable

ความพึงพอใจหลังการมาเยือนและการแนะนาต่อผูอ้ ื่น(Y)
ด้านที่พกั และความสะดวกสบาย(X1)
ด้านผูค้ นในชุมชนและพนักงาน(X2)
ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม(X3)
ด้านของที่ระลึก(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
ด้านที่พกั และความ
สะดวกสบาย(X1)
ด้านผูค้ นในชุมชนและ
พนักงาน(X2)

Standardized
tCoefficients
Value
(Beta)

Unstandardized
Coefficients (B)

Sig.

0.189

0.191

3.385

0.001

0.258

0.254

2.152

0.032

ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรม(X3)

0.2

0.199

1.962

0.049

ด้านของที่ระลึก (X4)

0.138

0.136

4.275

0

ค่าคงที่

4.466
Variable

Collinearity Diagnostics

ด้านที่พกั และความ
สะดวกสบาย(X1)
ด้านผูค้ นในชุมชนและ
พนักงาน(X2)

Tolerance

Inflation
Factor

Condition Index

0.593

1.687

14.238

0.622

1.607

29.055

ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรม(X3)

0.7

1.429

33.599

ด้านของที่ระลึก (X4)

0.655

1.526

20.303

ค่าคงที่

1

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 จากการวิเคราะห์การถดถอยดังตารางข้างต้น เมื่อพิจารณาปั จจัย
แห่งความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ปั จจัยด้านผูค้ นในชุมชนและพนักงาน(Beta= .258) ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
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ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อผูอ้ ื่น มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมา
คื อด้านแหล่ งท่องเที่ ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม(Beta= .200) ปั จจัยด้านที่พกั และความสะดวกสบาย(Beta =
.189) และปัจจัยด้านของที่ระลึก(Beta = .138) ตามลาดับ

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาปั จจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผล
ต่อการแนะนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อผูอ้ ื่น สามารถนามาอภิปลายผลเพื่อแสดงความสอดคล้องได้ ดังต่อไปนี้
ในเรื่ องพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ส่ วนมาก
เดิ นทางมาท่ องเที่ ย วจัง หวัดกาญจนบุ รี เป็ นครั้ งแรก ทราบข่ า วสารเกี่ ย วกับ จัง หวัดกาญจนบุ รีจากเว็ป ไซด์
อินเทอร์ เน็ต มีผรู ้ ่ วมเดินทางเป็ นเพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน มีการจัดการเดินทางด้วยตนเอง เลือกพักแรมที่โรงแรม/รี
สอร์ ท จานวน2-3 คื น และเดิ นทางมายังจังหวัดกาญจนบุ รีโดยรสบัส ผลที่ ได้จากการศึ กษานี้ สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ในเรื่ อง พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว ที่ Mathieson และwall (1982) ได้เ สนอรายละเอี ย ดที่ แ สดงถึ ง
กระบวนการที่ จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ จะซื้ อการท่ องเที่ ยว หรื อ การตัดสิ นใจที่ จะเดิ นทางท่องเที่ ยว ไว้5
ขั้น ตอน ได้แ ก่ การที่ บุ ค คลมี ค วามต้อ งการที่ จ ะท่ อ งเที่ ย ว(Felt need and desire for travel),การค้น หาข้อ มู ล
(Information search) ,การตัดสิ นใจที่ จะท่องเที่ ยว(Travel decisions) ,การเตรี ยมตัวเดิ นทางและประสบการณ์
(Travel arrangements) และการประเมินผลความพึงพอใจจากการเดินทาง(Travel satisfaction evaluation).
ในระดับความสนใจของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบุรี จะเดิ นทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ าแคว สุ สานทหารสัมพันธมิตร น้ าตก
(ไทรโยคน้อย,ไทรโยคใหญ่, ห้วยแม่ ขมิ้น,อื่นๆ) อย่างแน่นอน สอดคล้องกับบทความข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี : การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย(ททท.) สานักงานกาญจนบุ รี ซึ่ งได้จดั หมวดหมู่ สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรี ไว้เพื่อรองรับและให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยวในหมวดต่างๆดังนี้
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ ( Historical Attraction) อาทิ เ ช่ น สะพานข้า มแม่ น้ าแคว สุ ส านทหาร
สัมพันธมิตรดอนรัก พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า เป็ นต้น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction)
อาทิ เ ช่ น วัด ป่ าหลวงตาบัว ญาณสั ม ปั น โน ปิ ล๊ อ ก สั ง ขละบุ รี เป็ นต้น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางโบราณคดี
(Archaeological Attraction) อาทิเช่น พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติบา้ นเก่า อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ เป็ นต้น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(Natural Attraction) อาทิเช่ น ต้นจามจุรียกั ษ์หรื อต้นก้ามปูยกั ษ์ ถ้ ากระแซ น้ าตก
อุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) และ แหล่งซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง
และของฝาก
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จากการศึ กษาวิจยั เรื่ องปั จจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่เดิ นทางมาเยือน
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีองค์ประกอบของปั จจัยแห่ งความพึงพอใจ 21 ปั จจัย และสามารถจัดแบ่งออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ ด้านที่พกั แรมและความสะดวกสบาย ด้านของที่ระลึก ด้านผูค้ นในชุมชนและพนักงาน และด้าน
แหล่ งท่องเที่ ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติที่มีแบบหลายตัวแปร ปั จจัยที่ มีผลต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่าด้านผูค้ นในชุ มชนและพนักงาน ส่ งผลมากที่สุด ทา
ให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว และแนะนา บอกต่อ ให้ผอู ้ ื่นเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ HailinQu (2000) ศึ ก ษาเรื่ อง การวิเคราะห์ ระดับความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและความน่ าจะเป็ นในการแนะนาฮ่องกง ให้เป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ ยว
ให้กบั ผูอ้ ื่น พบว่าตลาดของญี่ปุ่นเป็ นหนึ่ งในตลาดท่องเที่ยวที่สาคัญของฮ่องกงที่สามารถเห็ นได้จากจานวน
นักท่องเที่ยวขาเข้าที่เดินทางไปยังฮ่องกง และรายได้ที่เข้ามาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฮ่องกง แต่ได้มี
จานวนลดลงอย่างเห็ นได้ชัดตั้งแต่ตน้ ปี 1997 และเพื่อเป็ นการรักษาตลาดญี่ปุ่นที่มีศกั ยภาพนั้น ขั้นตอนแรก
การศึ กษาครั้ งนี้ จะตรวจสอบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่นไปยังฮ่องกงเป็ นจุ ดหมายปลาย
ทางการท่ องเที่ ย วในแง่ ข องคุ ณลัก ษณะการเดิ นทางทั้ง หมด 31ตัวแปรซึ่ ง ตัวแปรทั้ง หมดเหล่ า นี้ ก ารเข้า ถึ ง
โดยรวมของฮ่องกงที่ ดูเหมือนจะเป็ นความพึงพอใจด้านการรั บรู ้ ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ ปุ่น คุ ณลักษณะการ
เดิ นทางทั้ง31นี้ ได้แบ่งปั จจัยการวิเคราะห์ออกเป็ น8 ด้าน : 1.คน 2.สิ่ งอานวยความสะดวก 3.ราคา 4.ที่พกั และ
อาหาร 5.สิ นค้า 6.สถานที่ท่องเที่ยว 7.วัฒนธรรม 8.สภาพภูมิอากาศและภาพลักษณ์ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติที่มี
แบบหลายตัวแปร ถูกนามาใช้ในการตรวจสอบผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของแต่ละมิติการเดินทางในที่มีผล
ต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกับฮ่องกงเช่นเดียวกับความน่าจะเป็ นของพวก ซึ่ งเขาพวก
เขาแนะนาฮ่องกงให้คนอื่ น ๆ เดิ นทางมาท่องเที่ ยว ผลการศึ กษาพบว่าด้านที่ พกั และอาหาร มี ผลกระทบที่มี
อิทธิพลมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ และเป็ นข้อเสนอแนะ
ในการทาวิจยั ในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีมีความพึง
พอใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางด้านประวิติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวมี
ระดับความสนใจ ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแน่ นอน มีเพียงแค่ไม่กี่สถานที่ ได้แก่ สะพาน
ข้ามแม่น้ าแคว สุ สานทหารสัมพันธมิตร น้ าตก (ไทรโยคน้อย,ไทรโยคใหญ่,ห้วยแม่ขมิน้ ,อื่นๆ) เพียงเท่านั้น ใน
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จังหวัดกาญจนบุรียงั คงมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ และ บางสถานที่ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวไม่ได้เคยได้ยิน
หรื อรู ้จกั มาก่อน ทาให้ นักท่องเที่ยวไม่ได้วางแผนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมในครั้งแรกที่เดินทางมาเยือนจังหวัด
กาญจนบุ รี ดังนั้น ทางหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง หรื อคนในท้องถิ่ น ควรร่ วมมื อกัน หาแนวทางประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เป็ นที่รู้จกั และทาให้นกั ท่องเที่ยวมีระดับความสนใจที่มากขึ้นและนิ ยมเดิ นทางไป
เยี่ ย มชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆในจัง หวัด กาญจนบุ รี และจะได้เ กิ ด การแนะน า บอกต่ อ หรื อ ส่ ง ผลให้
นักท่องเที่ยวอยากเดิ นทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ ามากขึ้น รวมถึงการผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวด้านอื่นๆ อาทิเช่ น
ด้านวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้านสิ นค้าที่ระลึก มีความดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด กาญจนบุ รี ได้ต ลอดทั้ง ปี ทุ ก ฤดู ก าล ซึ่ งอาจจะท าให้ จงั หวัด กาญจนบุ รี เ ป็ นที่ รู้ จ ัก และมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยีย่ มชมมากขึ้น กว่าสถิติในปี ที่ผา่ นๆมา
2. ผลจากการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยแห่งความพึงพอใจทั้งหมด สามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 4 ปัจจัย ซึ่งด้าน
ที่มีความสาคัญมากที่สุด ต่อการแนะนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อบุคคลอื่น คือด้านผูค้ นในชุ มชนและพนักงาน หาก
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมถึ งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นาข้อมูลที่ได้น้ ี ไปใช้ ปรับปรุ ง พัฒนาศักยภาพของผูค้ นใน
ชุ มชน และศักยภาพการบริ การของพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาทิ การพัฒนาการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ และมีความโดดเด่น คงความเป็ นชาวกาญจนบุรี ที่มีน้ าใจ มีรอยยิม้ เพื่อรองรับและคอยสนับสนุน
ให้ขอ้ มู ลการท่องเที่ ยวแก่ นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ รวมไปถึ งการส่ งเสริ มปั จจัยด้านอื่ นๆ ได้แก่ ด้านแหล่ ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านที่พกั และความสะดวกสบาย และด้านของที่ระลึก ให้มีความพร้ อมต่อ
การรองรั บ และให้บริ การ กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเมื่ อนักท่องเที่ยวเกิ ดความพึงพอใจมากขึ้ น ก็จะ
สามารถสร้างรายได้มากขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนและแนะนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อบุคคล
อื่นให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาหรื อวิจยั แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี ให้
เป็ นที่รู้จกั ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษา หรื อวิจยั เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหาวิธีการรองรับและตอบสนองความต้องการ หรื อ ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้ตรงตามเป้ าหมาย
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ข้ อจากัดของงานวิจัย
งานวิจยั เรื่ องนี้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่ องการสื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่องจาก นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามเดินทางมา
จากหลากหลายภูมิภาค บางรายสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่สามารถอ่าน หรื อตอบแบบสอบถาม
ภาษาอังกฤษ ได้ 100% นอกจากภาษาท้องถิ่นของตัวเอง ผูว้ จิ ยั จึงต้องเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องแบบสอบถามที่
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวมรวบรวมข้อมูล มากถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา
รัสเซีย
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