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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดี
ของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกลุมตัวอยาง
คือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวน 422 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงอนุมาน ไดแก คาความสัมพันธของเพียรสนั
และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจดานสิง่ อํานวยความสะดวกสงผล
ตอความภักดีของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และภาพลักษณการทองเที่ยว
ดานภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวม และความพึงพอใจดานแหลงทองเที่ยวสงผลตอความภักดีของ
นักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถรวมกันพยากรณ
ความภักดีของนักทองเที่ยวไดรอยละ 34.8 (AdjR2 = 0.348)
คําสําคัญ : ภาพลักษณการทองเที่ยว; ความพึงพอใจ; ความภักดีของนักทองเที่ยว
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Abstract
The purpose of this research is to examine the eﬀect of tourism image and satisfaction on
tourist loyalty in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic. The questionnaire
was used as a tool to collect data from 422 tourist visiting Vientiane Capital. The descriptive
statistics is used to analyze data; frequency, percentage, mean and standard deviation.
The inferential statistics is used to analyze data; pearson’s correlation coeﬃcient and
multiple regressions analysis. The result showed that satisfaction in the dimension of
amenity eﬀect on tourist loyalty at 0.01 signiﬁcant level, and tourism image in the dimension
of overall image and satisfaction in the dimension of attraction aﬀects to tourist loyalty in
Vientiane Capital at 0.05 signiﬁcant level. All of the independent variables are able to predict
tourist loyalty at 34.8 percent (AdjR2 = 0.348).
Keywords: Tourism Image; Satisfaction; Tourist Loyalty

บทนํา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปนประเทศหนึง่ ทีม่ ศี กั ยภาพดานทรัพยากรการทองเทีย่ ว
ปจจุบัน สปป.ลาว ไดเปดประเทศ และใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สปป.ลาว
มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ที่นาสนใจหลายแหง รัฐบาลมีนโยบาย
และใหความสําคัญเปนอันดับแรกในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว สงผลใหการทองเที่ยวเขามา
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น การทองเที่ยวของ สปป.ลาว จึงมีการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วเมือ่ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอืน่ ๆ รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายการพัฒนาการทองเทีย่ ว
โดยจัดทําแผนพัฒนาการทองเทีย่ วทีแ่ บงกลุม แขวงเปน 3 กลุม ไดแก กลุม ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
รวมทั้งการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ครอบคลุมดานการดําเนินนโยบาย
การปรับปรุงคุณภาพของสินคา การใหบริการดานการทองเที่ยว และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกสถานที่
ทองเที่ยวตาง ๆ ภายในประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว สรางความพึงพอใจ และสรางความภักดีใหแก
นักทองเที่ยว (กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน, 2559)
การสรางภาพลักษณ ใหกับสถานที่ทองเที่ยวเปนกลยุทธหนึ่งในการโฆษณาประชาสัมพันธ
อีกชองทางหนึ่งและความภักดีของนักทองเที่ยวเปนพฤติกรรมความตั้งใจของนักทองเที่ยวที่เกิดขึ้น
ในอนาคตหลังจากไดเขาไปทองเที่ยว (วิวัฒน, 2555) เมื่อนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจโดยจะแสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรมของการกลับมาทองเที่ยวซํ้า การแนะนําบอกตอ ความเต็มใจที่จะจายมากขึ้น
รวมถึงการอนุรกั ษ และรักษาชือ่ เสียง ซึง่ ความภักดีของนักทองเทีย่ วจะนําไปสูก ารเพิม่ รายไดใหกบั องคกร
และธุรกิจที่เกี่ยวของ (จงจินต, 2560) อีกทั้งทําใหองคกรประหยัดคาใชจายในการสงเสริมการตลาด
นอกจากนี้ความภักดีของนักทองเที่ยวยังสงผลตอความมั่นคง และความยั่งยืนขององคกร ดังนั้นองคกร
ทีด่ แู ลการทองเทีย่ วจําเปนจะตองสรางความภักดีใหเกิดแกนกั ทองเทีย่ ว เพือ่ สรางรายได และความยัง่ ยืน
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ใหกบั องคกร (Kozak, M., and Decrop, A., 2009) นอกจากการสรางภาพลักษณใหแกสถานทีท่ อ งเทีย่ วแลว
อีกหนึง่ ตัวแปรทีส่ าํ คัญทีจ่ ะสงผลตอความภักดีของนักทองเทีย่ วคือ การสรางความพึงพอใจใหแกนกั ทองเทีย่ ว
ซึง่ ความพึงพอใจเปนสภาวะการแสดงออกถึงความรูส กึ ในทางบวกที่ไดรบั จากประสบการณ ความคาดหวัง
หรือดีกวาความคาดหวังของนักทองเทีย่ ว ดังนัน้ เมือ่ นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจตอสิง่ ที่ไดรบั จากการเดินทาง
ทองเที่ยวมากเทาไรก็จะสงผลใหมีความภักดี และมีโอกาสที่จะกลับมาเที่ยวซํ้า รวมถึงการแนะนําบอกตอ
ซึ่งเปนการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอีกชองทางหนึ่ง (ธนกฤตา, 2553)
การมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน รัฐบาลจึงตองมีการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเทีย่ วสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวของ สปป.ลาว โดยผูใหบริการการทองเที่ยวจําเปนตองมีการปรับตัว
ในการแขงขันเพือ่ เพิม่ รายไดจากการทองเทีย่ วมากขึน้ และสงผลใหเกิดความมัน่ คงแกธรุ กิจการทองเทีย่ ว
ของ สปป. ลาว การสรางภาพลักษณทด่ี ีใหแกสถานทีท่ อ งเทีย่ ว การสรางความพึงพอใจใหแกนกั ทองเทีย่ ว
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางมากรวมถึงการสรางความภักดีใหนกั ทองเทีย่ ว ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยว และความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวง
เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้จึงเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายการทองเที่ยวใหเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนพัฒนาสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรับกลยุทธ การสรางภาพลักษณที่ดี เพื่อสรางความพึงพอใจและ
ความประทับใจจะนํามาซึ่งความภักดีใหแกนักทองเที่ยวและนําไปสูการมาทองเที่ยวซํ้าอีกครั้งในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวใน
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
ภาพลักษณการทองเที่ยว (Tourism Image)
ภาพลักษณการทองเที่ยวหมายถึง องครวมของความคิด ความเชื่อ จินตนาการ ความรูสึกของ
นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว ซึ่งอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความคาดหวัง เพราะวาภาพลักษณนั้น
ไมใชเรือ่ งขอเท็จจริง แตเปนเรือ่ งของการรับรูข องนักทองเทีย่ ว (Baloglu, S. and McCleary, K. W.,
1999; Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B., 2003) มีความสําคัญตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวทั้งในปจจุบันและอนาคต (วิวัฒน, 2555) การสรางจุดยืนใหกับสถานที่ทองเที่ยว
สรางใหสถานทีท่ อ งเทีย่ วนัน้ มีความแตกตางจากแหลงทองเทีย่ วอืน่ (ธิญาดา, 2557) มีสว นชวยใหนกั ทองเทีย่ ว
เตรียมตัวเตรียมใจทีจ่ ะไปสัมผัสกับสิง่ ทีค่ าดหวังไว โดยหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการทองเทีย่ วจะตองดูแลรักษา
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และสรางภาพลักษณการทองเที่ยวในดานที่ดีใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง (เกศสุณีย, 2558)
ซึง่ เปนตัวชวยกระตุน จิตใจใหนกั ทองเทีย่ วตองการทีจ่ ะเดินทาง (Robinson, E. J., 1969) งานวิจยั ในครัง้ นี้
ผูว จิ ยั ไดบรู ณาการภาพลักษณการทองเทีย่ วจากแนวคิดของ (Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B., 2003)
โดยภาพลักษณการทองเที่ยวประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) ภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู
(Cognitive Image) เปนการรับรูที่เกิดจากการไดเห็นหรือการไดยินจากสื่อตาง ๆ รวมถึงการรับรูที่
ตนเองไดเห็นหรือมีประสบการณการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 2) ภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึกหรือ
ทัศนคติ (Aﬀective Image) เปนภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึกที่ถูกประเมินหลังจากนักทองเที่ยวไดรับ
ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วตาง ๆ และ 3) ภาพลักษณแหลงทองเทีย่ วโดยรวม (Overall Image)
เปนภาพลักษณที่เกิดจากการรับรูเกี่ยวกับสถานที่และภาพลักษณที่เกี่ยวกับการประเมินความรูสึกตอ
คุณลักษณะตาง ๆ ของสถานที่นั้น ๆ ทําใหเกิดเปนองครวมหรือภาพรวมที่สะทอนถึงความรูสึกนึกคิด
ของนักทองเที่ยวที่มีตอภาพลักษณใหญของสถานที่นั้น ๆ กลาวคือ ภาพลักษณตามคุณลักษณะตาง ๆ
ของสถานที่
ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ความพึงพอใจหมายถึง การประเมินคาจากความรูสึกหรือทัศนคติในการแสดงออกถึงความรูสึก
ในทางบวกของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งที่ไดรับจากการทองเที่ยวเปรียบเทียบกับความคาดหวังกอนเดินทาง
และหลังการเดินทางของนักทองเที่ยว (วิวัฒน, 2555; นิศา, 2557) การสรางความพึงพอใจมีความสําคัญ
ตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของธุรกิจการทองเที่ยว (จิตตินันท, 2551) ความพึงพอใจเปนปจจัย
ทีส่ าํ คัญในการทําใหเกิดความภักดี เกิดพฤติกรรมการบอกตอและพฤติกรรมการมาทองเทีย่ วซํา้ (ณัฐนันท,
2557) เปาหมายสําคัญของความสําเร็จในการใหบริการทางการทองเที่ยวขึ้นอยูกับกลยุทธการสราง
ความพึงพอใจใหนกั ทองเทีย่ ว เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วเกิดความรูส กึ ทีด่ แี ละประทับใจในบริการการทองเทีย่ ว
จะนํามาซึง่ ความไดเปรียบในการแขงขันทางการตลาด สรางความกาวหนา การเติบโตของธุรกิจทองเทีย่ ว
(บุญเลิศ, 2555) ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดบูรณาการความพึงพอใจจากแนวคิดของ (Cooper, C. et al.,
1993; บุญเลิศ, 2555) ซึ่งความพึงพอใจมี 3 องคประกอบ ไดแก 1) แหลงทองเที่ยว (Attraction)
เปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวที่ทําใหมีความตองการในการเดินทางเขาไปทองเที่ยวทําใหเกิดความประทับใจ
ใหความรู และความเพลิดเพลินแกนกั ทองเทีย่ ว 2) การเขาถึงแหลงทองเทีย่ ว (Accessibility) เปนปจจัย
ทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ใหนกั ทองเทีย่ วสามารถเดินทางเขาไปในแหลงทองเทีย่ วได โดยมีเสนทางหรือเครือขายคมนาคม
ทีส่ ามารถเขาไปถึงแหลงทองเทีย่ วทีส่ ะดวกและปลอดภัย และ 3) สิง่ อํานวยความสะดวกทางการทองเทีย่ ว
(Amenity) เปนสิง่ อํานวยความสะดวกที่ใหบริการนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางเขามาทองเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ วนัน้
อยางประทับใจ เพื่อทําใหนักทองเที่ยวตองการที่จะทองเที่ยวนานวันขึ้นและกลับมาเที่ยวซํ้าในอนาคต
ความภักดีของนักทองเที่ยว (Tourist Loyalty)
ความภักดีของนักทองเที่ยวหมายถึง พฤติกรรมหรือทัศนคติของนักทองเที่ยว เปนพฤติกรรม
ความตัง้ ใจของนักทองเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตหลังจากทีเ่ ขาไปทองเทีย่ วในสถานทีท่ อ งเทีย่ ว (วิวฒ
ั น, 2555;
กันฑิมาลย, 2556; Robinson, S. and Etherington, L., 2006) ความภักดีชวยใหผูรับบริการทองเที่ยว
กลับมาซือ้ หรือใชบริการอีกครัง้ ซึง่ มีความสําคัญตอกําไรในระยะยาวของธุรกิจการทองเทีย่ ว (ณัฐพล, 2558)
ชวยลดตนทุนทางการตลาด เนือ่ งจากตนทุนในการรักษาลูกคาเกาจะตํา่ กวาการสรรหาลูกคาใหมนกั ทองเทีย่ ว
ที่ภักดีจะชวยแนะนําและบอกตอใหเพื่อนหรือญาติพี่นองใหมาทองเที่ยว (จงจินต, 2560) งานวิจัยในครั้งนี้
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ผูวิจัยไดบูรณาการความภักดีจากแนวคิดของ (Robinson, S. and Etherington, L., 2006) ไดแก
1) การมาทองเที่ยวซํ้า (Revisiting) เปนการแสดงถึงความผูกพันที่นักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเที่ยว
เปนความตัง้ ใจในอนาคตทีจ่ ะเขามาทองเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ วแหงนีอ้ กี ครัง้ โดยเกิดจากความประทับใจ
ในการทองเทีย่ ว การจัดการการดูแลสถานทีท่ อ งเทีย่ ว การไดรบั รูถ งึ คุณคาในการทองเทีย่ ว ความพึงพอใจ
ในคุณภาพบริการที่ไดรับจากสถานที่ทองเที่ยว 2) การแนะนําบอกตอ (Recommend) เปนการแนะนํา
ใหเพื่อนหรือญาติใหเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวแหงนี้ การบอกเลาประสบการณความประทับใจ
ในทางบวกเกีย่ วกับการทองเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ ว และ 3) ความเต็มใจทีจ่ ะจาย (Willingness to Pay)
เปนความรูสึกที่ไมหวั่นไหวตอราคาของสินคาและบริการทางการทองเที่ยวถึงแมสินคาและบริการทางการ
ทองเที่ยวจะแพงขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวง
เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ
การทองเที่ยวบูรณาการจากแนวคิดของ (Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B., 2003) ความพึงพอใจ
บูรณาการจากแนวคิดของ (Coopper, C., 1993; บุญเลิศ, 2555) และความภักดีของนักทองเทีย่ วบูรณาการ
จากแนวคิดของ (Robinson, S. and Etherington, L., 2006) ดังรูปที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาพลักษณการทองเที่ยว
1. ภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู
2. ภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึกหรือทัศนคติ
3. ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวม
ความภักดีของนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจ
1. แหลงทองเที่ยว
2. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
3. สิ่งอํานวยความสะดวก

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
ภาพลักษณการทองเที่ยวดานภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู ภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึกหรือ
ทัศนคติ ภาพลักษณแหลงทองเทีย่ วโดยรวม และความพึงพอใจดานแหลงทองเทีย่ ว การเขาถึงแหลงทองเทีย่ ว
และสิง่ อํานวยความสะดวก มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกตอความภักดีของนักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วและความพึ ง พอใจที่ ส ง ผลต อ ความภั ก ดี ข องนั ก ท อ งเที่ ย ว
ในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สามารถ
สือ่ สารภาษาอังกฤษไดทเ่ี ดินทางมาทองเทีย่ วนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จํานวน 1,578,012 คน ในป พ.ศ. 2559 (กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยวนครหลวง
เวียงจันทน, 2559)
กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษา
อังกฤษไดที่เดินทางมาทองเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจํานวน
384 คน โดยคํานวณขนาดของกลุม ตัวอยางจากคาเฉลีย่ ของประชากรดวยสูตรของ (Cochran, W. G., 1977)
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมเพิ่มอีก 10 % เผื่อความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนรวมเปน
422 คน มีสูตรการคํานวณดังสมการที่ (1)
จากสมการ
(1)
แทนสมการ

n
N
n
Z
E

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

384 คน
ประชากร
ขนาดของกลุมตัวอยาง
ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 เทากับ 1.96
ความแปรปรวนของตัวแปรที่มีคาเทากับ 1
คาความคลาดเคลื่อนจากคาเฉลี่ยที่ 2.5 % มีคาเทากับ 0.1
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การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratiﬁed Sampling) เปนวิธี
สุมตัวอยางจากประชากรที่ไดแบงหนวยตัวอยางของประชากรเปนชั้น ๆ ตามลักษณะของกลุมตัวอยาง
เพื่อใหไดขนาดตัวอยางครบตามจํานวนสัดสวนของประชากรแตละชั้น (บุญใจ, 2553) ดังนี้
สูตรการคํานวณขนาดตัวอยางตามสัดสวน
ขนาดตัวอยาง
โดยที่
nl
n
N

คือ ขนาดตัวอยางของแตละชั้น
คือ ขนาดตัวอยางของงานวิจัย
คือ ขนาดประชากร

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุม ตัวอยางนักทองเทีย่ วชาวตางชาติทเ่ี ดินทางมาทองเทีย่ วนครหลวงเวียงจันทน
นักทองเที่ยว
ชาวไทย
ชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
รวม

ประชากร (คน)
832,067
745,945
1,578,012

กลุมตัวอยาง (คน)
223
199
422

ที่มา: กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเทีย่ ว นครหลวงเวียงจันทน (กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม
และทองเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน, 2559)

2. เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีลักษณะขอคําถาม
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการวัดความคิดเห็นเปน
5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีการกําหนดคะแนนของการตอบ
แบบสอบถาม 5 4 3 2 1 (บุญใจ, 2553) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณการทองเที่ยว
ความพึงพอใจ และความภักดีของนักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลทําเปนสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนือ่ งจากสถิตนิ กั ทองเทีย่ ว
ที่เขามาทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทนมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุดและภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากลที่ใชสื่อสาร
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิ
3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผลการทดสอบพบวา
คาความเทีย่ งตรงของเนื้อหา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 ซึ่งมากกวา 0.50 แสดงวาขอคําถามนั้น
ตรงตามวัตถุประสงคสามารถนําไปใชได (Rovinelli, R. J. and Hambleton, R. K., 1977) หลังจากนัน้
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แปลแบบสอบถามเปนภาษาอังกฤษและตรวจสอบความสอดคลองของแบบสอบถามโดย ดร.ธีระวัฒน อาจปรุ
หัวหนาศูนยนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การทดสอบคาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช
(Try Out) กับนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดจํานวน 30 คน
ที่เดินทางมาทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน ซึ่งจะนําผลที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coeﬃcient) (Cochran,
W. G., 1977) โดยผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของกลุมตัวอยางมีคาอยูระหวาง
0.71 - 0.88 มีคาสูงกวา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งเปนเกณฑที่ยอมรับได (บุญใจ, 2553)
4. การวิเคราะหขอมูล
สถิตทิ ่ใี ชในการวิเคราะห ไดแก 1) การวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม ใชสถิติ
เชิงพรรณนาประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 2) การวิเคราะห
ระดับความคิดเห็น ภาพลักษณการทองเทีย่ ว ความพึงพอใจ และความภักดีของนักทองเทีย่ ว 3) การวิเคราะห
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coeﬃcient) และ 4) การทดสอบ
สมมติฐานดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง ภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของ
นักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี้ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดจํานวน 422 คน ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนจํานวน 406 ฉบับ คิดเปน
อัตราตอบกลับรอยละ 96 สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
1. ผลการสรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแบงตาม เพศ อายุ สถานภาพ สัญชาติ
อาชีพ วัตถุประสงคในการทองเที่ยว และรายละเอียดเกี่ยวกับการทองเที่ยวพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิงจํานวน 235 คน รอยละ 57.9 อายุระหวาง 24 - 34 ป จํานวน 131 คน รอยละ 32.3
มีสถานภาพสมรสจํานวน 195 คน รอยละ 48 สัญชาติไทยจํานวน 220 คน รอยละ 54.2 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 151 คน รอยละ 37.2 มีวัตถุประสงคเพื่อพักผอนจํานวน 280 คน รอยละ 69
และรายละเอียดเกี่ยวกับการทองเที่ยวคือ นักทองเที่ยวเดินทางมากับครอบครัวจํานวน 133 คน รอยละ
32.8 เดินทางมาเปนครั้งแรกจํานวน 209 คน รอยละ 51.5 และศึกษาขอมูลการทองเที่ยวจากอินเทอรเน็ต
จํานวน 186 คน รอยละ 45.8
2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นพบวา ภาพลักษณการทองเที่ยว โดยรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( = 3.99, S.D. = 0.47) ความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.85,
S.D. = 0.48) และความภักดีของนักทองเทีย่ วโดยรวมมีคา เฉลีย่ อยูในระดับมาก ( = 3.76, S.D. = 0.57)
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณการทองเที่ยว ความพึงพอใจ และความภักดี
ของนักทองเที่ยวเพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปรในเบื้องตน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ภาพลักษณการทองเที่ยว ความพึงพอใจ และ
ตัวแปรความภักดีของนักทองเที่ยว
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X1

1

X2

0.530**

1

X3

0.558**

0.603**

1

X4

0.509**

0.508**

0.650**

1

X5

0.446**

0.430**

0.478**

0.553**

1

X6

0.397**

0.339**

0.454**

0.469**

0.569**

1

Y

0.387**

0.410**

0.495**

0.468**

0.436**

0.483**

Y

VIF
1.694
1.770
2.267
2.085
1.826
1.612

1

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 2 พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปร ภาพลักษณการทองเที่ยว ความพึงพอใจ
และความภักดีของนักทองเที่ยวมีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธในทิศทางเชิงบวกอยูระหวาง 0.387 - 0.495
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.01 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกนั อยูในระดับปานกลาง (บุญใจ,
2553) โดยมีคา Variance Inﬂation Factor (VIF) อยูระหวาง 1.612 - 2.267 ซึ่งมีคานอยกวา 10
เมื่อพิจารณาเห็นวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันเอง คือ ไมมีปญหาความสัมพันธพหุรวมเชิงเสน
(Multicollinearity) (บุญใจ, 2553)
4. การทดสอบสมมติฐาน ภาพลักษณการทองเทีย่ วและความพึงพอใจสงผลเชิงบวกตอความภักดี
ของนักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดวยการวิเคราะหถดถอย
แบบพหุคูณ ดังแสดงผลตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบวาภาพลักษณการทองเที่ยว ดานภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวม
สงผลตอความภักดีของนักทองเทีย่ วอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (β = 0.188, P < 0.05) โดยที่
ดานภาพลักษณทเ่ี กิดจากการรับรู (β = 0.034) และภาพลักษณทเ่ี กิดจากความรูส กึ หรือทัศนคติ (β = 0.101)
ไมสงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของภาพลักษณการทองเทีย่ วและความพึงพอใจทีส่ ง ผล
ตอความภักดีของนักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความภักดีของนักทองเที่ยว

ตัวแปรอิสระ
B

คาคงที่ (Constant)
ภาพลักษณการทองเที่ยว
ภาพลักษณทเี่ กิดจากการรับรู (X1)
ภาพลักษณทเี่ กิดจากความรูส ึกหรือทัศนคติ (X2)
ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวม (X3)
ความพึงพอใจ
แหลงทองเที่ยว (X4)
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (X5)
สิ่งอํานวยความสะดวก (X6)

S.E.

β

t

P-Value

0.704 0.211

3.332

0.001

0.032 0.049 0.034
0.103 0.055 0.101
0.209 0.067 0.188

0.658
1.885
3.120

0.511
0.060
0.002*

0.107 0.055 0.114
0.081 0.053 0.082
0.252 0.051 0.250

1.965
1.520
4.906

0.05*
0.129
0.000**

R= .598 R2 = 0.358, AdjR2 = 0.348

** P< 0.01, * P < 0.05

สําหรับความพึงพอใจดานสิง่ อํานวยความสะดวกสงผลตอความภักดีของนักทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β = 0.250, P < 0.01) ตามดวยความพึงพอใจ ดานแหลงทองเที่ยว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.114, P < 0.05) ในขณะที่ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
(β = 0.082) ไมสงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกันพยากรณตวั แปรตามมีคา เทากับรอยละ 34.8 (AdjR2 = 0.348)
จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณสามารถเขียนสมการอิทธิพลไดดังสมการที่ (2)
Y = 0.034(X1) + 0.101(X2) + 0.188(X3)* + 0.114(X4)* + 0.082(X5) + 0.250(X6)**

(2)

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากสมการที่ (2) สามารถสรุปไดวา ภาพลักษณการทองเทีย่ วดานภาพลักษณแหลงทองเทีย่ ว
โดยรวม (X3) และความพึงพอใจดานแหลงทองเที่ยว (X4) และสิ่งอํานวยความสะดวก (X6) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอความภักดี (Y) ของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ภาพลักษณการทองเที่ยวดานภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู (X1) ภาพลักษณที่เกิดจาก
ความรูสึกหรือทัศนคติ (X2) และความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (X5) ไมมีอิทธิพลตอ
ความภักดี (Y) ของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวใน
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ภาพลักษณการทองเที่ยวพบวา ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวมสงผลตอความภักดีของ
นักทองเทีย่ วอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สวนดานภาพลักษณทเ่ี กิดจากการรับรูแ ละภาพลักษณ
ที่ เ กิ ด จากความรู สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ ไ ม ส ง ผลต อ ความภั ก ดี ข องนั ก ท อ งเที่ ย วในนครหลวงเวี ย งจั น ทน
ซึ่งสามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้
1) ภาพลักษณการทองเที่ยว ดานภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวมสงผลตอความภักดี
ของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายไดวา
ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน โดยรวมแลวมีภาพลักษณที่ดีเปนเมืองหลวงของ
ประเทศทีม่ วี ฒ
ั นธรรมประเพณีทป่ี ฏิบตั ติ ามสืบตอกันมายาวนาน ทําใหนกั ทองเทีย่ วอยากจะเขามาเรียนรูถ งึ
วัฒนธรรมและประเพณีของคนลาว และวิถีการดํารงชีวิตแบบคนลาว อีกทั้งนักทองเที่ยวมีภาพลักษณ
โดยรวมวาแหลงทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทนยงั คงความเปนธรรมชาติ ยังมีทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ
ทําใหนกั ทองเทีย่ วใหความสําคัญดานภาพลักษณแหลงทองเทีย่ วโดยรวมสงผลตอความภักดีของนักทองเทีย่ ว
ในนครหลวงเวียงจันทน สอดคลองกับงานวิจยั ของ ณัฐพล สิรพิ รพิสทุ ธิ์ (ณัฐพล, 2558) ที่ไดศกึ ษาเรือ่ ง
องคประกอบของภาพลักษณการทองเที่ยวในจังหวัดหนองคายที่มีผลตอความพึงพอใจและความภักดี
ของนักทองเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยพบวาภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวมสงผลตอความภักดีของ
นักทองเที่ยว
2) ภาพลักษณการทองเที่ยว ดานภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู ไมสงผลตอความภักดีของ
นักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน เนือ่ งจากแหลงทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทนแมวา แหลงทองเทีย่ ว
จะมีความสวยงาม มีความเปนเอกลักษณแตยงั ไมมคี วามโดดเดนเพียงพอทีท่ าํ ใหนกั ทองเทีย่ วไดรบั รูก นั ทัว่ ถึง
ทําใหภาพลักษณที่เกิดจากการรับรูไมมีความสําคัญในการเปนตัวชี้วัดความภักดีของนักทองเที่ยวใน
นครหลวงเวียงจันทน สอดคลองกับงานวิจยั ของ Munhurrun, P. R., Seebaluck, V. N., and Naido, P.
(Munhurrun, P. R. et al., 2015) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การตรวจสอบความสัมพันธระหวางภาพลักษณ
การทองเที่ยว การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความภักดีของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา มอริเชียส
(Mauritius)
3) ภาพลักษณการทองเที่ยว ดานภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึกหรือทัศนคติไมสงผลตอ
ความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน กลาวไดวาแหลงทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน
เปนแหลงทองเทีย่ วทางดานวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตรเปนสวนมาก มีสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีเ่ ปนโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ซึง่ ไมแตกตางจากแหลงทองเทีย่ วอืน่ มากนัก ทําใหนกั ทองเทีย่ วมองขามภาพลักษณทเ่ี กิดจาก
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ความรูส กึ หรือทัศนคติในการเปนตัวชีว้ ดั ความภักดีของนักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฤดี หลิมไพโรจน และไกรฤกษ ปนแกว (ฤดี และไกรฤกษ, 2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง
อิทธิพลของภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่สงผลตอ
ความตั้งใจกลับมาทองเที่ยวซํ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาภาพลักษณการทองเที่ยว
ไมสงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยว
2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวพบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกสงผลตอความภักดีของ
นักทองเที่ยวมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ ดานแหลงทองเที่ยวสงผลตอ
ความภักดีของนักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สวนดานการเขาถึง
แหลงทองเที่ยวไมสงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน ซึ่งสามารถอภิปรายผล
เปนรายดานไดดังนี้
1) ความพึ ง พอใจด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกส ง ผลต อ ความภั ก ดี ข องนั ก ท อ งเที่ ย วใน
นครหลวงเวียงจันทนมากที่สุดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยสามารถอธิบายไดวานักทองเที่ยวให
ความสําคัญในเรือ่ งของสิง่ อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในระหวางการทองเทีย่ วนครหลวงเวียงจันทน เชน
ศูนยการใหบริการขอมูลการทองเที่ยว การใหบริการที่นั่งพักผอน ที่จอดรถ จํานวนหองนํ้า รานอาหาร
รานเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยเปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ ใหบริการนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยว
ไดอยางประทับใจ เพื่อทําใหนักทองเที่ยวตองการที่จะทองเที่ยวนานวันขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กันฑิมาลย จินดาประเสริฐ (กันฑิมาลย, 2556) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธและผลกระทบของแรงจูงใจ
ที่มีตอความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวชาวไทยที่กลับมาเที่ยวซํ้า
ของการทองเทีย่ วชายแดนไทย - ลาว ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจดานสิง่ อํานวยความสะดวกสงผล
ตอความภักดีของนักทองเที่ยว
2) ความพึงพอใจดานแหลงทองเที่ยวสงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวง
เวียงจันทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการตกแตงที่สวยงามของสถานที่ทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในนครหลวงเวียงจันทน ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ความปลอดภัยในการทองเที่ยว
และการใหบริการที่ดีของบุคลากรประจําแหลงทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวพึงพอใจ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา ดวงอุปมา (สุกัญญา, 2557) ที่ศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจ
ที่มีตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยวกรณีศึกษา: แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานแหลงทองเที่ยวสงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยว
3) ความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวไมสงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยว
ในนครหลวงเวียงจันทน สามารถอธิบายไดวานครหลวงเวียงจันทนเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีถนนไดรับการพัฒนามากกวาตางจังหวัด อีกทั้งแหลงทองเที่ยวสวนมาก
อยูในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน ทําการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวมีความสะดวก และมีระบบการ
คมนาคมขนสงหลายประเภทใหบริการนักทองเที่ยว รวมถึงมีปายแนะนําเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว
ชัดเจนมองเห็นไดงา ย ทําใหนกั ทองเทีย่ วไมใหความสําคัญดานการเขาถึงแหลงทองเทีย่ วในการเปนตัวชีว้ ดั
ความภักดีของนักทองเทีย่ วในนครหลวงเวียงจันทน สอดคลองกับงานวิจยั ของ โชคนิติ แสงลออ (โชคนิต,ิ
2557) ไดศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความจงรักภักดีตอแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออก
ของนักทองเทีย่ วชาวไทย และสอดคลองกับงานวิจยั ของ ฤดี หลิมไพโรจน และไกรฤกษ ปน แกว (ฤดี และ
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ภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ไกรฤกษ, 2558) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง อิทธิพลของภาพลักษณการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจ
ของนักทองเทีย่ วทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาทองเที่ยวซํ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวไมสงผลตอการกลับมาทองเที่ยวซํ้า

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั พบวาภาพลักษณการทองเทีย่ ว ดานภาพลักษณแหลงทองเทีย่ วโดยรวมสงผลตอ
ความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ที่ดูแลการทองเที่ยว กรมพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยวนครหลวง
เวียงจันทน ควรกําหนดนโยบายที่มีความสอดคลองกับภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวม กําหนดแผน
หรือโครงการในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่มี
คุณคาทางประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม การปรับปรุงและรักษาสภาพแวดลอมโดยรอบบริเวณแหลงทองเทีย่ ว
ในนครหลวงเวียงจันทน ใหคงความเปนธรรมชาติและเพิ่มความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานแหลงทองเที่ยว
สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ดูแลการทองเที่ยว กรมพัฒนาการทองเที่ยว
กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนในแหลงทองเที่ยวควรจัดใหมีเจาหนาที่หรือตํารวจทองเที่ยว
ประจําตามจุดตาง ๆ ในแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวรูสึกปลอดภัยในระหวางการเดินทางทั้ง
ตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการประชาสัมพันธเชิงรุกใหนักทองเที่ยวทราบถึงเทศกาลและงานประเพณี
ของแหลงทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน เชน งานบุญพระธาตุหลวง งานบุญแขงเรือ งานบุญปใหม
ลาว ฯลฯ เพื่อเปนการใหขอมูลในการวางแผนการทองเที่ยวและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะเปน
การเพิ่มความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวและเพิ่มการเรียนรูใหนักทองเที่ยวไดรับรูวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของผูคนในนครหลวงเวียงจันทนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว เชน การจัด
ให มี ศู น ย ใ ห บ ริ ก ารข อ มู ล การท อ งเที่ ย วในแหล ง ท อ งเที่ ย วและเจ า หน า ที่ แ นะนํ า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประวัตศิ าสตรความเปนมาของแหลงทองเทีย่ ว เพือ่ สรางความเขาใจ นอกจากนีค้ วรเพิม่ จํานวนทีน่ ง่ั พักผอน
เพิ่มจํานวนหองนํ้าใหเพียงพอเพื่อบริการนักทองเที่ยว ตกแตงสถานที่ทองเที่ยวใหสวยงามทั้งภายในและ
ภายนอกของอาคาร

ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจสงผลตอความภักดี
ของนักทองเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการวิจัยครั้งตอไป
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ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอื่น เชน แรงจูงใจในการทองเที่ยว พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
คุณภาพการใหบริการ และรูปแบบการบริหารจัดการทองเทีย่ ว เพือ่ เปนประโยชนในการเปนแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของ
นักทองเที่ยวเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทนเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปผูที่สนใจอาจทําการศึกษาใน
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดอื่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชน อุดมไช วังเวียง จําปาสัก
และคํามวน เพื่อใหผลวิจัยครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
3. งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
การสัมภาษณกับนักทองเที่ยวโดยตรงเพื่อใหรับรูถึงความตองการของนักทองเที่ยว

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ชาตยา นิลพลับ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาสละเวลาอันมีคา
ใหคาํ แนะนําปรึกษาดวยความเอาใจใส ตัง้ แตตน จนสําเร็จสมบูรณ ตลอดทัง้ ไดใหความรูแ ละประสบการณทด่ี ี
แกผูวิจัย ผูวิจัยรับรูซึ้งถึงความอนุเคราะหจากทานที่มอบใหและขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย
ดร.สุวัฒนา ตุงสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และรองศาสตราจารย ดร.คณิต ไขมุกด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ใหทุนการศึกษาแกผูวิจัย
ไดศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พรอมดวยเจาหนาที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รวมถึงครอบครัวของ
ผูวิจัยที่ใหการสนับสนุนผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน ใหกําลังใจและความชวยเหลือมาโดยตลอด
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