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The purpose of this research was to study the factors of motivation,
satisfaction, and service quality factors influencing trust in services and the buying
decision process in the selection of a travel agency among Thai generation x tourists in
the Bangkok metropolitan area. This research was conducted using quantitative
research methods. The sample group in this research consisted of four hundred 400
tourists. The data were analyzed using inferential statistics analysis was multiple
regression analysis.
The research results revealed that (1) Most respondents are male, age 48 52 years old. Marital status, had a bachelor’s degree, company workers and have an
average monthly income of 30,001 - 45,000 baht (2) The level of motivation level overall
at a highest level (3) The level of satisfaction level overall at a highest level (4) The level
of service quality level overall at a highest level (5) The level of trust level overall at a
highest level (6) The level of decision level overall at a highest level.
The results of the hypothesis testing were as follows: (1) motivation,
including activities, and amenities influencing trust in services, competence trust,
communication trust, and contractual trust; (2) motivation, including activities, and
attraction influencing the buying decision process, information searches, the evaluation
of alternatives, and post-purchasing behavior; (3) satisfaction, including tour guides,

ช
and food influenced trust in services, competence trust, communication trust, and
contractual trust; (4) satisfaction, including tour guides, vehicles, and food influenced
the buying decision process, information search, the evaluation of alternatives, and
post-purchasing behavior; (5) service quality, including assurance, and empathy
influencing trust in services, competence trust, communication trust, and contractual
trust; (6) service quality, including responsiveness, and empathy influenced buying
decision process information search, the evaluation of alternatives, and post-purchasing
behavior; (7) trust in services, including competence trust, and communication trust and
influencing the buying decision process information search, the evaluation of
alternatives, and post-purchasing behavior. Significantly at the level of 0.01 and 0.05.

Keyword : Motivation, Satisfaction, Service quality, Trust in services, Buying decision
process, Travel agencies, Generation X
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้ งมอบการศึกษาที่ดีทาให้
มีความรู้ตดิ ตัวมาโดยตลอดจนประสบผลสาเร็จในครัง้ นี ้

วรภร แช่มคา

ฌ

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... ฉ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ซ
สารบัญ ................................................................................................................................ ฌ
สารบัญตาราง ....................................................................................................................... ฑ
สารบัญรูปภาพ ......................................................................................................................ท
บทที่ 1 บทนา......................................................................................................................... 1
ความเป็ นมาและความสาคัญ ............................................................................................. 1
ความมุง่ หมายของการวิจยั ................................................................................................. 5
ความสาคัญของการวิจยั .................................................................................................... 6
ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 6
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั .............................................................................................. 6
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ......................................................................................... 7
การสุม่ ตัวอย่าง ........................................................................................................... 7
ตัวแปรที่ศกึ ษา ............................................................................................................ 8
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 9
กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................... 13
สมมติฐานการวิจยั ........................................................................................................... 14
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ...................................................................... 15
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ .......................................................................... 15
ความหมายแรงจูงใจ.................................................................................................. 15

ญ
องค์ประกอบของแรงจูงใจ .......................................................................................... 16
ประเภทของแรงจูงใจ ................................................................................................. 17
กระบวนการจูงใจ ...................................................................................................... 18
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ........................................................................................... 19
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ .................................................................. 28
ความหมายความพึงพอใจ ......................................................................................... 28
ทฤษฎีความพึงพอใจ ................................................................................................. 30
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ............................................................... 32
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการให้ บริ การ ....................................................... 34
ความหมายคุณภาพการให้ บริการ .............................................................................. 34
องค์ประกอบคุณภาพการบริ การ ................................................................................ 37
เครื่ องมือวัดคุณภาพการบริ การ .................................................................................. 39
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในการใช้ บริการ .......................................... 48
ความหมายของความไว้ วางใจ ................................................................................... 48
แนวคิดความไว้ วางใจ ................................................................................................ 51
การสร้ างความไว้ วางใจ ............................................................................................. 52
องค์ประกอบของความไว้ วางใจ.................................................................................. 53
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ ........................................................ 58
ความหมายของกระบวนการตัดสินใจ ......................................................................... 58
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ .......................................................................................... 59
รูปแบบการตัดสินใจ .................................................................................................. 60
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ .................................................................. 61
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ........................................................................................... 69

ฎ
ความหมายการท่องเที่ยว ........................................................................................... 69
ประเภทของการท่องเที่ยว .......................................................................................... 71
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ......................................................................................... 72
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนาเที่ยว ..................................................................................... 75
ผลงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง .................................................................................... 77
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความไว้ วางใจ ........................................................ 77
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจ ............................................. 78
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความไว้ วางใจ ............................................... 79
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและกระบวนการตัดสินใจ ..................................... 80
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้ บริ การและความไว้ วางใจ .................................... 81
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจ .......................... 82
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางและกระบวนการตัดสินใจ ......................................... 83
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั ..................................................................................................... 85
การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง.................................................................... 85
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ............................................................................................ 85
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ....................................................................................... 85
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ............................................................................................... 86
การสุม่ ตัวอย่าง ......................................................................................................... 86
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ............................................................................ 88
ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือ มีดงั ต่อไปนี ้ ....................................................................... 88
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ............................................................................................ 89
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ...................................................................................................... 97
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................... 97

ฏ
การจัดกระทาข้ อมูล ................................................................................................... 97
การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................... 98
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................ 100
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................................ 103
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................. 104
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................... 106
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน......................................................................................... 202
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ .......................................................................... 220
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................. 220
สมมติฐานการวิจยั ......................................................................................................... 221
วิธีการดาเนินการวิจยั ..................................................................................................... 222
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั .......................................................................................... 222
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ..................................................................................... 222
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ................................................................................................. 222
การเก็บรวบรวมข้ อมูล .................................................................................................... 223
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)............................................................................ 223
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ................................................................................. 223
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ..................................................................... 224
การจัดกระทาข้ อมูล ................................................................................................. 224
การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................. 224
สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................. 229
อภิปรายผลการวิจยั ....................................................................................................... 247
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 287

ฐ
ภาคผนวก.......................................................................................................................... 300
ประวัตผิ ้ เู ขียน..................................................................................................................... 312

ฑ

สารบัญตาราง
หน้ า
ตาราง 1 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ .......................................................... 26
ตาราง 2 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ .................................................. 33
ตาราง 3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการให้ บริการ ....................................... 47
ตาราง 4 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ........................... 56
ตาราง 5 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ ........................................ 67
ตาราง 6 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ............................. 106
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจจาแนกเป็ นรายด้ าน ...................... 109
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจจาแนกเป็ นรายข้ อ ........................ 110
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจจาแนกเป็ นรายด้ าน.............. 114
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจจาแนกเป็ นรายข้ อ .............. 115
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการให้ บริการจาแนกเป็ นรายด้ าน. 117
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการให้ บริการจาแนกเป็ นรายข้ อ ... 118
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจในการใช้ บริการ จาแนกเป็ น ราย
ด้ าน .................................................................................................................................. 121
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจในการใช้ บริการจาแนกเป็ น ราย
ข้ อ ..................................................................................................................................... 122
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ จาแนก
เป็ นรายด้ าน....................................................................................................................... 124
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการจาแนก
เป็ นรายข้ อ ......................................................................................................................... 124

ฒ
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................................................... 128
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 129
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ......................................................................... 131
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 132
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ......................................................................... 135
ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 135
ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 139
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 140
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 143

ณ
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................................... 144
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 147
ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................................... 148
ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริการด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ........................................................................................ 151
ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริการด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ........................................................................................ 151
ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริการด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ........................................................................................ 154
ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริการด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .................................................................................. 155
ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริการด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .................................................................................. 157
ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริการด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .................................................................................. 158

ด
ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 161
ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 161
ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................................... 164
ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ...................................... 165
ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................................... 167
ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................................... 168
ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริการ และ ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 171
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................................... 172
ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริการ และ ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 174

ต
ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................................... 175
ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริการ และ ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ............................................... 178
ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ...................................... 178
ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .............................. 182
ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .............................. 183
ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................... 186
ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................... 186
ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................... 189
ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู .......................... 190

ถ
ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ................. 193
ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ................. 194
ตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ........ 196
ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ........ 197
ตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ........ 199
ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ........ 200
ตาราง 59 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน .................................................................... 202

ท

สารบัญรู ปภาพ
หน้ า
ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ตังแต่
้ ปี 2011 - 2015 .......................... 3
ภาพประกอบ 2 ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในประเทศไทย ปี 2557 .................................................... 3
ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั ............................................................................... 13
ภาพประกอบ 4 กระบวนการจูงใจ ......................................................................................... 19
ภาพประกอบ 5 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว .............................................................................. 24
ภาพประกอบ 6 ปัญหาด้ านคุณภาพกับปัจจัยกระบวนการ 6 M’s ............................................ 35
ภาพประกอบ 7 มิตทิ ี่ใช้ วดั คุณภาพในการให้ บริการ (Dimension of Service Quality) ............. 41
ภาพประกอบ 8 ตัวแปรในการประเมินคุณภาพการบริ การของลูกค้ า 5 ประการ........................ 45
ภาพประกอบ 9 ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ 5 ขันตอน
้
................................................................. 64
ภาพประกอบ 10 โมเดล 5 ขันตอน
้
ในกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค ............................. 65
ภาพประกอบ 11 องค์ประกอบการท่องเที่ยว .......................................................................... 72
ภาพประกอบ 12 โมเดลแสดงความสัมพันธ์ของ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการ
ให้ บริการที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ...................... 219

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีรายได้ ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมภาคการบริ การ โดยมี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นในทุกปี ด้ วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เรื่ องการประหยัดต่อขนาดส่งผลให้ บรรดา
โรงงานอุตสาหกรรมต่างก็แข่งขันกันผลิตสินค้ าออกมาป้อนตลาด จนเกิดภาวการณ์ แข่งขันกัน
อย่างรุ นแรง โดยเฉพาะเรื่ องราคา จากสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงทาให้ เกิดการเสนอให้ บริ การ
เพิ่ม ขึน้ ในปั จ จุบนั ธุรกิจบริ การนัน้ มี มากมาย หลายชนิดและรู ปแบบ ทัง้ บริ การวิชาชีพ บริ การ
ทางการเงิน บริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริ การทางการศึกษา บริ การสุขภาพ ซึ่งสร้ างอาชีพ
สร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กับผู้คนจานวนมาก ส่งผลให้ เกิดการค้ าบริ การใหม่ ๆ เพื่ อรองรับการ
ขยายตัวของการค้ าและการลงทุน จากสาเหตุดงั กล่าว ทาให้ อตั ราการใช้ จ่ายในภาคบริ การสูงขึ ้น
มาก ประมาณกัน ว่าค่าใช้ จ่ายบริ การสูง ถึง ประมาณร้ อยละห้ าสิ บ ของค่าใช้ จ่ายครัวเรื อน ซึ่ง
แนวโน้ มนี ้ปรากฏทังในประเทศที
้
่ พฒ
ั นาแล้ วและกาลังพัฒนา แนวโน้ มนี ้ถูกคาดการณ์ว่ าจะสูงขึ ้น
ต่อไปเรื่ อย ๆ (ศุภทรัพย์, 2554)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็ นหนึ่งในภาคการบริ การที่สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศได้
มากที่สุด ประกอบด้ วย ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทางอ้ อม ซึ่งมีความสาคัญ
ต่อทังระบบเศรษฐกิ
้
จโลก สังคม และวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอตั ราการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ ว เห็นได้ จากสถานการณ์ท่องเที่ยวของชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ม.ค. - มิ.ย.
2560 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 71.38 ล้ านคนต่อครัง้ ก่อให้ เกิดรายได้ รวม
453,000 ล้ านบาท และตัง้ แต่ ม.ค. - ก.ค. พบว่า อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย วสร้ างรายได้ แ ละ
กระจายรายได้ ไ ปสู่ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ รวม 1.486 ล้ านล้ า นบาท (พงษ์ ภ าณุ เศวตรุ น ทร์ , 2560)
นอกจากนีย้ งั เป็ นที่สนใจทัง้ จากภาครัฐบาลและเอกชน เพราะการท่องเที่ยวเป็ นตัวกระตุ้นความ
เจริ ญ เติบโตของภาคเศรษฐกิจและภาคการบริ การต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น โรงแรม
ร้ านอาหาร ภัตตาคาร การคมนาคมขนส่ ง ร้ านขายของที่ระลึก ฯลฯ สาหรับทางด้ านเอกชนได้ มี
การแข่งขันกันอย่างมาก มีบริ ษัทธุรกิจนาเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ ้นมากมายและมีการนากลยุทธ์ ตา่ ง ๆ
มาใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง ส่วนทางภาครัฐบาลได้ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริ งจังมากขึ ้น ทา
ให้ พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ประชาชนมี
รายได้ มากขึ ้น หรื อมาจากการที่รัฐบาลที่มีนโยบายส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยว อาทิ นโยบายการเพิ่ม
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วัน หยุดยาวช่วงเทศกาล และมาตรการภาษี เพื่ อส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวทั่วประเทศไทยปี 2562
สาหรับค่าบริ การนาเที่ยว ค่าที่พกั โรงแรม โฮมสเตย์ในเมืองหลักสามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็ นการผลักดันให้ คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ ้น สานักงานเพื่อการ
พัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก ปี 2561 กล่าวว่า แนวโน้ ม การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยอย่างมาก จึงมีการเพิ่มทิศทางส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต คือ ยกระดับประสบการณ์ และคุณ ค่าจากการท่องเที่ ยว เพื่ อ
ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชีย (ปิ ยะนุช มีเหว่าพันธ์ ,
ม.ป.ป.)
ผลการสารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวในประเทศไทย ปี 2557 ผู้เยี่ยม
เยือนในปี 2557 จานวน 221,550 ตัวอย่าง ประกอบด้ วย ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 172,090 ตัวอย่าง
และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 49,460 ตัวอย่าง สรุปผลการสารวจได้ ดงั นี ้ ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
เป็ นเพศชายในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพศหญิ ง (ร้ อยละ 48.5 ต่อ 51.5) มีอายุ 35 - 44 ปี ใน สัดส่วน
มากที่ สุด (ร้ อยละ 34.1) ประกอบอาชี พ เป็ นลูกจ้ าง / พนักงานภาคเอกชนในสัดส่วนมากที่ สุด
(ร้ อยละ 30.6) มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท / เดือน ในสัดส่วนมากที่สดุ (ร้ อยละ 32.4) และเป็ น
ผู้เยี่ยมเยือนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส่วนมากที่สดุ (ร้ อยละ 21.5) ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว / พักผ่อนในสัดส่วนมากที่สดุ (ร้ อยละ 62.0) โดยปัจจัยที่เป็ นแรงจูงใจ
ให้ เดินทางมาท่องเที่ยว 3 อันดับแรก ได้ แก่ สถานที่ท่องเที่ยว มีความปลอดภัย และอาหารอร่ อย
โดยผู้เยี่ยมเยือน ร้ อยละ 25.6 ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว เช่น หาข้ อมูล
เกี่ ยวกับ การท่องเที่ ยว การจองที่ พัก เป็ นต้ น ผู้เยี่ ยมเยื อนชาวไทยมากกว่าครึ่ ง (ร้ อยละ 57.1)
ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ เป็ นครัง้ แรก โดยการเดินทางท่องเที่ยวครัง้ นี ้ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวจังหวัด
เดียว (ร้ อยละ 64.8) และส่วนใหญ่จดั การเดินทางเอง (ร้ อยละ 93.4) โดยเดินทางด้ วยรถส่วนตัวใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้ อยละ 66.1) มีผ้ รู ่ วมเดินทาง 3 คน ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้ อยละ 27.3) ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็ นคนในครอบครัว / ญาติ / เพื่ อน (ร้ อยละ 88.0) และพักในโรงแรม ในสัดส่วนมากที่ สุด
(ร้ อยละ 41.4) มีวนั พักเฉลี่ยรวม 2.64 วัน โดยนักท่องเที่ยวที่จดั การเดินทางเอง มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
1,666.09 บาท / คน / วัน (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557)
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Number of Thai tourists in Thailand each years since 2011 to 2015
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ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ตังแต่
้ ปี 2011 - 2015
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผ่านบริ ษัทนาเที่ยว, 8.1, 4%
จัดการเดินทาง
รวม, 100,
เอง, 91.9,
50%
46%

ผ่านบริ ษัทนาเที่ยว

จัดการเดินทางเอง

รวม

ภาพประกอบ 2 ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในประเทศไทย ปี 2557
แนวโน้ มของการที่คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ ้นทุกปี มีผลมาจากการที่มี
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศของทางภาครัฐ ทาให้ คนไทยมีรายได้ เพิ่มขึ ้นและเกิดการ
ท่องเที่ยว (กลวัชร กาลิกานนท์ และคณะ, 2559) มีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวใน
การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ถึงแม้ จะเป็ นส่วนน้ อยแต่ธุรกิจนาเที่ยวก็ยังสร้ างรายได้ ให้ กับ
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ประเทศ อีกทังยั
้ งสามารถทาให้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการขับเคลื่อนไปได้ ธุรกิจนา
เที่ยวจัดทาขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติได้ เป็ นอย่างดี
ธุรกิจนาเที่ยวเป็ นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรื อให้ บริ การเกี่ยวกับการเดินทาง ที่
พัก อาหาร ทัศนาจร และมัคคุเทศก์ ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่ต่าง ๆ โดยธุรกิจนาเที่ยว (Tour Operator) จะทาหน้ าที่จดั รายการนาเที่ยว และบริ การนา
เที่ยวในแก่นักท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศนาโดยมัคคุเทศก์ แม้ ว่ามูลค่าตลาดของ
ประชากรที่ใช้ บริ การจากธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศจะมีจานวนไม่มากเท่ากับประชากรที่จดั การ
เดินทางเอง ถือว่าแนวโน้ มของประชากรที่หนั มาสนใจใช้ บริ การจากธุรกิจนาเที่ยวก็มีอตั ราส่วนที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นักท่องเที่ยวบางส่วนให้ ความไว้ วางใจกับการเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ ยว เนื่ องจากมี ก ารควบคุม ค่าใช้ จ่ายที่ แน่นอน มี การจัดตารางการเดินทางและการวางแผน
ทัง้ หมดไว้ เรี ยบร้ อย นักท่องเที่ ย วจึงมี ค วามสะดวกสบายและสบายใจมากขึน้ ในการเดิน การ
ท่องเที่ยว ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ มีผ้ สู นใจเข้ ามาเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก
ธุรกิ จการท่องเที่ยวมี ห ลากหลายประเภททาให้ การแข่งขันในการดาเนินธุรกิ จค่อนข้ างสูง โดย
ปั จจุบันมีการเปิ ดกิจการของบริ ษัททัวร์ ที่ทาการจดทะเบียนพาณิ ชย์อยู่ประมาณ 6,647 บริ ษัท
กระจายทั่วภูมิ ภ าค อาทิ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก เป็ น ต้ น (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2559)
การจาแนกประเภทของธุรกิจนาท่องเที่ยวตามลักษณะของการจัดบริ การนาเที่ ยว ได้ แก่
1) ธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour Operator) หมายถึง การจัดนานักท่องเที่ยวที่มี
ภู มิ ล าเนาในประเทศ เดิ น ทางไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศนั น้ ๆ เช่ น การจั ด น า
นักท่องเที่ยวไทยในเมืองไทย 2) ธุรกิจจัดนาเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ (Inbound Tour Operator) เช่น ชาวสเปนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย 3) ธุรกิจจัดนาเที่ยวภายในประเทศเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour
Operator) เช่น คนไทยเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนหรื ออังกฤษ เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยัง
มี แ นวโน้ ม เปลี่ ย นแปลงไปตามเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ เกิ ด พฤติ ก รรมแบบ Last Minute คื อ การ
ตัดสินใจหรื อเลือกเดินทางท่องเที่ยวในเวลาอันสัน้ มีการเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ มากขึน้
อาจเดินทางในภูมิภาคของตนหรื อภูมิภาคใกล้ เคียงมากขึ ้น (Domestic Tour Operator) เป็ นเหตุ
ให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่อยากท่องเที่ยวภายในประเทศของตนเองนันมี
้ เพิ่มมากขึ ้น อีกทังรั
้ ฐบาล
ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ คนไทยหั น มาท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ เพื่ อ เป็ นการกระจายรายได้
ภายในประเทศ จึงได้ มีการรณรงค์ให้ แ ต่ละจังหวัดมี การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวของตนเองให้ มี
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ความน่าสนใจและมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ นกั ท่องเที่ยว
ได้ รับรู้และเกิดเป็ นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพื่อเป็ นการประหยัดเวลาในการ
หาข้ อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวหรื อจัดนาเที่ยวด้ วยตนเอง จึงอาจจะหันมาใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
มากขึน้ เพราะฉะนัน้ ทางธุ รกิ จ น าเที่ ย วเองก็ เริ่ ม มี ก ารปรั ง ปรุ ง และพัฒ นากลยุท ธ์ เพื่ อ ดึง ดูด
นักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาใช้ บริการในบริษัทของตนเอง (ราณี อิสิชยั กุล, 2544)
ผลการศึกษาของระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง (2559) พบว่า จานวน
ประชากรในเจเนอเรชัน เอกซ์ (Generation X) พ.ศ. 2510 - 2524 ช่ ว งอายุร ะหว่า ง 38 - 52 ปี
สาหรับเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นผู้ที่อยู่ในวัยทางานสร้ างฐานะมาระยะหนึ่งแล้ วค่อนข้ างมีความ
มั่น คงในการด าเนิ น ชี วิต และเป็ น เจเนอเรชัน ที่ มี จ านวนประชากรมากที่ สุด ถึ ง 1,458,603 คน
รองลงมาคือ เจนเนอเรชันแซต 1,274,297 คน ดังนันข้
้ อมูลข้ างต้ นจึงเป็ นผลทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดความ
สนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริการและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งสามารถใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ และปรับปรุ ง
รูปแบบการให้ บริ การของธุรกิจนาเที่ยว เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ นกั ท่องเที่ย ว เป็ นประโยชน์ต่อ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวในประเทศไทยและช่วยสนับสนุนให้ ความต้ องการของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ การตอบสนองอย่ า งมี คุณ ภาพ จนในที่ สุด เป็ นผลท าให้ เกิ ด การส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ช่วยส่งเสริ ม รายได้ เพิ่ม ขึน้ ภายในประเทศ สามารถทาให้ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศมีสภาพการเงินที่คล่องตัว เเละสามารถพัฒนาต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย
ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามั่นสัญญา และกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรม
หลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึกษาความพึง พอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัค คุเทศก์ ด้ านพนักงานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา และกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
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เที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ านศัก ยภาพ ด้ านการสื่ อ สาร และด้ านค ามั่ น สั ญญา และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการ
ประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ า นการสื่อสาร
และด้ านค ามั่ น สั ญ ญาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อให้ ธุรกิจนาเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องสามารถนาข้ อมูลไปประกอบการตัดสินใจ
วางแผนปรับปรุงรูปแบบการบริการให้ มีความเหมาะสม
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริหารธุรกิจนาเที่ยวสามารถนาข้ อมูลไปประมาณการความเสี่ยงของธุรกิจได้
3. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารธุรกิจนาเที่ยวสามารถนาข้ อมูลพัฒ นากลยุทธ์ การจัดการบริ การให้ มี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้ างจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนขององค์กรให้ สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจนา
เที่ยวได้
4. เพื่ อเป็ นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การของ
ธุรกิจทางด้ านการท่องเที่ยวอื่น ๆ และยังสามารถศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการ
ให้ บริการของนักท่องเที่ยวต่อการให้ บริ การของธุรกิจบริ การอื่น ๆ ที่สนใจได้

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ที่เคยใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ที่เคยใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยั จึงใช้ สตู ร
การคานวณหาจ านวนกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ สูตรกรณี ไม่ท ราบจ านวนประชากรที่ แน่น อน และ
กาหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิ น 5% (กัลยา วานิชย์
บัญ ชา, 2545) จากการค านวณได้ ก ลุ่ม ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 15 ตัวอย่าง รวม
แบบสอบถามทังสิ
้ ้น 400 ชุด วิธีการเลือกตัวอย่างจะใช้ วิธีตามขันตอน
้
ดังนี ้
การสุ่มตัวอย่ าง
ขั น้ ที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการเลื อ ก
กลุ่ม ตัว อย่ า งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการคานวณได้ กลุม่ ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยเลือกจากเขตการปกครองของ
กรุงเทพทังหมด
้
50 เขต มีจานวนประชากรประมาณ 10 ล้ านคน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ, 2561) จาก
การจัดอันดับรายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรี ยงตามจานวนประชากรที่ มากที่สดุ 5 อันดับแรก ซึ่ง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางเขน เขตคลองสามวา
และเขตบางขุนเทียน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559)
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการ
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ เขตละ 80 ชุด ซึ่งได้ ขนาดตัวอย่างในการวิจยั เท่ากับ 400
ตัวอย่าง ดังนี ้
ขนาดตัวอย่างที่เก็บในแต่ละเขต = ขนาดตัวอย่างทังหมด
้
/ จานวนเขตที่เลือก
= 400 / 5
= 80
จากการค านวณจ านวนเขตทัง้ หมด 5 เขต ได้ แ ก่ เขตสายไหม เขตบางแค เขต
บางเขน เขตคลองสามวา และเขตบางขุ น เที ย น จะได้ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 80 คน ในการเก็ บ
แบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่างที่มีความหลากหลายจากเขตพื ้นที่
ขัน้ ที่ 3 วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่ม
ตัวอย่างผู้วิจัยใช้ การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างที่ อยู่ในเจเนอเรชันเอกซ์เท่านัน้ (พ.ศ.
2510 - 2524) ก่อนการแจกแบบสอบถามผู้วิจยั ได้ ทาการถามถึงช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ก่อนแล้ ว โดยน าแบบสอบถามไปสุ่ม แจกในพื น้ ที่ ที่ มี กลุ่ม คนหนาแน่น ตามความสะดวก เช่น
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สถานี รถไฟฟ้ า ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟในพื น้ ที่ บ ริ เวณใกล้ เคี ย งออฟฟิ ตหรื อ
สานักงาน และเก็บแบบสอบถามจนครบจานวน 400 กลุม่ ตัวอย่าง
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้ แก่
1.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย
1.1.1 ด้ านการเข้ าถึง
1.1.2 ด้ านกิจกรรม
1.1.3 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1.1.4 ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
1.1.5 ด้ านที่พกั
1.2 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย
1.2.1 ด้ านมัคคุเทศก์
1.2.2 ด้ านพนักงานขับรถ
1.2.3 ด้ านยานพาหนะ
1.2.4 ด้ านอาหาร
1.3 คุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย
1.3.1 ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
1.3.2 ด้ านความน่าเชื่อถือ
1.3.3 ด้ านความรวดเร็ว
1.3.4 ด้ านการรับประกัน
1.3.5 ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่
2.1 ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย
2.1.1 ด้ านศักยภาพ
2.1.2 ด้ านการสื่อสาร
2.1.3 ด้ านคามัน่ สัญญา
2.2 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ ประกอบด้ วย
2.2.1 ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
2.2.2 ด้ านการประเมินทางเลือก
2.2.3 ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ

9

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดความหมายหรื อคาจากัดความของคาที่ควรทราบใน
การศึกษา เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี ้
1. ธุรกิจนาเที่ยว หมายถึง บริษัทที่ทาการจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย โดยมี วัตถุประสงค์ในการวางแผน การจัดนาเที่ ยวและการบริ การให้ แก่ นักท่องเที่ ยวได้ ไป
ท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ ง ๆ ที่ได้ ตกลงกันไว้ ภายในประเทศไทย
2. นักท่ องเที่ยวชาวไทย หมายถึง คนไทยเจนเนอเรชันเอกซ์ (Generation X) ที่เกิด
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2510 - 2524 อายุ 38 - 52 ปี มาจากทุ ก ภาคในประเทศไทย ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ
ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซึง่ พานักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใช้ บริการ
บริษัทนาเที่ยว เพื่อไปท่องเที่ยวภายในประเทศไทยอย่างน้ อย 1 ครัง้
3. แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดจากภายในหรื อภายนอกของตัวนักท่องเที่ยว
ที่กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการทางด้ านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งก่อให้ เกิดการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
และก่อให้ เกิดการตัดสินใจเลือกใช้ บริการของธุรกิจนาเที่ยว เพื่อไปท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
3.1 ด้ านการเข้ าถึ ง คื อ สภาพการเข้ าถึ ง หรื อ เส้ นทางคมนาคมไปสู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวนัน้ ๆ มีความสะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยว เข้ าถึงได้ ง่าย ปลอดภัย มี
ระยะเวลาและมีคา่ ใช้ จา่ ยในการเดินทางที่เหมาะสม
3.2 ด้ านกิ จ กรรม คือ ภายในแหล่งท่องเที่ ยวหรื อบริ เวณโดยรอบ มี กิจ กรรมที่
น่าสนใจให้ นักท่องเที่ยวได้ มีส่วนร่ วมในการท่องเที่ยวและมีความแปลกใหม่ไปจากการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน เช่น การถ่ายรูป การจับจ่ายใช้ สอย เป็ นต้ น
3.3 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก คือ สิ่งบริ การขันพื
้ ้นฐานต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้ ได้ อย่างสะดวกสบาย เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย ห้ องนา้ มี ความ
เพียงพอต่อความต้ องการ ที่จอดรถ เป็ นต้ น
3.4 ด้ านสิ่งดึงดูดใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้ องมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สร้ าง
ความพึงพอใจ และมี เสน่ห์ เฉพาะแต่ล ะสถานที่ ท่อ งเที่ ย ว เพื่ อให้ นักท่องเที่ ยวเดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยว เช่น มีสวนน ้า สวนสนุก มีความสวยงามทางกายภาพและภูมิทศั น์ ความงดงาม ความมี
ชื่อเสียง เป็ นต้ น
3.5 ด้ านที่พัก คือ สถานที่ท่องเที่ยวควรมีจานวนที่พักที่เพี ยงพอให้ กับปริ มาณ
นักท่องเที่ยว พร้ อมทังมี
้ ความหลากหลายด้ านราคาและการบริ การ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
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ทรั พ ย์ สิ น ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว และสถานที่ พัก ควรอยู่ไ ม่ ไกลจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวมากนัก ท าให้
นักท่องเที่ยวประหยัดเวลาในเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รี
สอร์ ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ อพาร์ ทเมนท์ ฯลฯ
4. ความพึงพอใจ หมายถึง เป็ นความรู้สกึ ในแง่บวกหรื อแง่ลบของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการใช้ บริ การของธุรกิจนาเที่ยว ซึ่งแต่ละคนจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป หากมี
ความชอบหรื อพึงพอใจก็จะเกิดการตัดสินใจใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
4.1 ด้ านมัคคุเทศก์ คือ มัคคุเทศก์ที่ให้ บริ การมีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถ
ในการนาเที่ยว มีมารยาทในการพูดจาหรื อการสื่อสาร และมีการเอาใจใส่ต่ อนักท่องเที่ยวทุกคน
อย่างเท่าเทียม
4.2 ด้ านพนักงานขับรถ คือ มีมารยาทในการขับรถที่ดี ไม่ขับเร็ วจนเกินไปหรื อ
ประมาท แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย มีการพูดจาที่สภุ าพ
4.3 ด้ านยานพาหนะ คือ ยานพาหนะที่นามาให้ บริ การอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ ดี
ภายในรถมีที่นงั่ เพียงพอ สะดวกสบาย และมีห้องน ้าถูกสุขลักษณะ
4.4 ด้ านอาหาร คือ อาหารที่ น ามาให้ บ ริ ก ารแก่นัก ท่อ งเที่ ยวมี รสชาติที่ ดี ถูก
สุขอนามัย และมีปริมาณอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ
5. คุณภาพการให้ บริการ หมายถึง ความสามารถในการส่งมอบบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามความต้ องการของนักท่องเที่ยวที่ธุรกิจนาเที่ยวจะสามารถทาได้ ซึ่งจะสร้ างความแตกต่างของ
ธุรกิ จให้ เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้ ด้ วยการเสนอคุณ ภาพการให้ บริ การที่ ตรงกับความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว
5.1 ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ คือ การบริ การที่นกั ท่องเที่ยวสามารถรับรู้และสัมผัสได้ ว่า
มันดีหรื อไม่ดี พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ เช่น ธุรกิจนาเที่ยวเตรี ยมพร้ อมในการจัดหาที่พั กและจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยว การจัดหารถนาเที่ยวมีความสะอาดปลอดภัย มีเอกสารแสดงโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดชัดเจน
5.2 ด้ านความน่าเชื่อถือ คือ เกิดจากความสามารถในการให้ บริ การอย่างถูกต้ อง
และเสมอต้ นเสมอปลาย จนทาให้ ลูกค้ ารู้ สึกถึงความมั่นใจ และความเชื่ อมั่นในคุณ ภาพและ
มาตรฐานของการบริ การ เช่น มีการนาเที่ยวครบถ้ วนตามที่ปรากฏในโปรแกรมการท่องเที่ยวทุก
ประการ มีการบริ การอย่างมืออาชีพตังแต่
้ การรับนักท่องเที่ยวจนสิน้ สุดการท่องเที่ยว มีการแจก
แจงค่าบริการที่เหมาะสมกับการบริการที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับ
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5.3 ด้ านความรวดเร็ ว คือ ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวได้ อย่างรวดเร็ว เช่น พนักงานและไกด์สามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างรวดเร็ ว
สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลอย่างสะดวกและง่าย สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ตลอดเวลา
หรื อตามเวลาที่ระบุไว้
5.4 ด้ านการรับประกัน คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวจะต้ องได้ รับ
ความมั่นใจจากผู้ให้ บริ การว่าบริ การต่าง ๆ เหล่านันเป็
้ นสิ่งที่ดี มีคณ
ุ ภาพ มีความซื่อสัตย์ในการ
ให้ บริ การต่อนักท่องเที่ ยว เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่าเป็ นบริ ษัทที่ ปลอดภัยและมั่นใจในการบริ การ เช่น
พนักงานและไกด์ที่ให้ บริ การมีความสุภาพและมีมารยาทที่ดี มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญใน
หน้ าที่ของตนเอง มีบคุ ลิกภาพที่นา่ ไว้ วางใจ
5.5 ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า คือ ความสามารถในการดูแลนักท่องเที่ยวตามความ
ต้ องการของแต่ละบุคคลให้ เกิดความเชื่อใจในการใช้ บริ การ เช่น การเข้ าใจในความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวและสามารถตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม มีความสนใจในตัวนักท่องเที่ยว จัดหาที่พกั
หรื อสถานที่ทอ่ งเที่ยวเพิ่มเติมได้ ตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว
6. ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก าร หมายถึ ง การเต็ ม ใจหรื อ เชื่ อ มั่ น ของ
นักท่องเที่ ยวที่ ไว้ วางใจต่อ ธุ รกิ จ นาเที่ ยว โดยธุ รกิ จ น าเที่ ยวจะปกป้องผลประโยชน์ และไม่เอา
เปรี ยบนักท่องเที่ยวที่ให้ ความไว้ วางใจ
6.1 ด้ านศักยภาพ คือ การที่ ธุรกิ จนาเที่ ยวมี ความสามารถในการให้ บริ การ มี
ความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การ และมีความสามารถในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้ เพื่อสร้ าง
ไว้ วางใจแก่นกั ท่องเที่ยว
6.2 ด้ านการสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยการพูด
ในสิ่งที่ตรงกับความเป็ นจริ ง มี การยอมรับความผิดพลาด มีการให้ และรับข้ อมูลป้อนกลับ การ
รักษาความลับ และมีการชี ้แจงถึงความมีเจตนาที่ดี
6.3 ด้ า นคามั่น สัญ ญา คื อ การที่ ธุ รกิ จ น าเที่ ยวท าตามที่ รับ ปากไว้ เพื่ อ ท าให้
นักท่องเที่ยวเชื่อว่าได้ กระทาตามสัญญาที่ให้ ไว้ ทงการกระท
ั้
าและคาพูด
7. กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยเลือกจากความชอบ หรื อเป้าหมายที่ตั ง้ ไว้ ซึ่ง
เป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ โดยใช้ ประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่เคยได้ รับมา นามาช่วยพิจารณาในการตัดสินใจ
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7.1 ด้ านการค้ นหาข้ อมูล คือ การหาข้ อมูลเพื่อนามาใช้ พิจารณากับการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การมากขึ ้น เช่น การสารวจและสอบถามข้ อมูลตามบูธ หรื อบริ ษัทนาเที่ยว สอบถาม
ข้ อมูล จากคนใกล้ ชิ ด หาข้ อมูล จากแหล่งต่าง ๆ เช่น อิน เทอร์ เน็ต นิ ตยสารการท่องเที่ ยว และ
ประสบการณ์ที่เคยใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวในอดีต
7.2 ด้ านการประเมินทางเลือก คือ ใช้ ความรู้ หรื อข้ อมูล ที่มี อยู่นามาใช้ ในการ
ประเมิ น ทางเลือก โดยใช้ สติและเหตุผลเป็ นพื น้ ฐานในการพิจ ารณา เช่น ดูความน่าสนใจของ
โปรแกรมนาเที่ยว ความมีชื่อเสียงของธุรกิจนาเที่ยว การส่งเสริมการขาย และช่องทางการจองหรื อ
การชาระเงินที่สะดวก รวดเร็ว
7.3 ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ คือ ความรู้ สึกและการกระทาหลังจากการได้ รับ
การบริ การจากธุรกิจนาเที่ยว เกิดความพึงพอใจและเลือกใช้ บริ การซ ้า หรื อเกิดความไม่พึงพอใจ
หรื อความรู้สกึ ลบต่อการบริ การ แล้ วไม่กลับมาใช้ บริการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารและกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากตัวแปรที่ผ้ วู ิจยั ได้ ใช้ ในการศึกษา
สามารถกาหนดเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.
2.
3.
4.
5.

แรงจูงใจ
ด้ านการเข้ าถึง
ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้ านสิง่ ดึงดูดใจ
ด้ านที่พกั

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
1. ด้ านศักยภาพ
2. ด้ านการสือ่ สาร
3. ด้ านคามัน่ สัญญา

1.
2.
3.
4.

ความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์
ด้ านพนักงานขับรถ
ด้ านยานพาหนะ
ด้ านอาหาร

1.
2.
3.
4.
5.

คุณภาพการให้ บริการ
ด้ านสิง่ ที่สมั ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว
ด้ านการรับประกัน
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่ องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์
1. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
2. ด้ านการประเมินทางลือก
3. ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพ
การให้ บริการที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ กาหนดสมติฐาน
เพื่อการศึกษาวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านสิ่ งดึงดูดใจ และด้ านที่ พัก ที่ มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ
และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ
และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ าน
ความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ าน
ความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
7. ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า นศัก ยภาพ ด้ า นการสื่ อ สาร
และด้ านค ามั่น สัญ ญาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การที่มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศกึ ษาได้ ศกึ ษาและค้ นคว้ าจาก
เอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ ตามที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการให้ บริการ
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ
6. ข้ อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
7. ผลงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ
ความหมายแรงจูงใจ
Walters (1978) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่ อยู่ภ ายในตัวของ
บุคคลที่มีผลทาให้ บุคคลต้ องกระทา เคลื่อนไหว หรื อมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ แรงจูงใจเป็ นเหตุผลของการกระทานัน่ เอง นอกจากนี ้ แรงจูงใจ ยังหมายถึง
สภาวะภายในตัวบุคคลเป็ นพลังที่ทาให้ ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่กาหนดไว้
Lovell (1980) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นกระบวนการที่ชกั นาหรื อโน้ มน้ าวให้ บุคคลเกิด
ความพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้ องการบางประการให้ บรรลุผลสาเร็จ
Domjan (1996) กล่ า วว่ า การจู ง ใจเป็ นภาวะในการเพิ่ ม พฤติ ก รรมการกระท า
กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนันเพื
้ ่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
แสงเดือน ทวีสิ น (2545) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) มีรากศัพ ท์ม าจากภาษา
ละติน ว่า “Mover” แปลว่า การเคลื่ อ นไหว หมายถึง พลังผลัก ดัน ให้ มี ก ารเคลื่ อนไหวเพื่ อ ไปสู่
เป้าหมายที่แต่ละคนต้ องการ ถ้ าขาดแรงจูงใจมนุษย์อาจเปรี ยบได้ กบั หุ่นยนต์ตวั หนึ่งที่เคลื่อนไหว
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ได้ ตามคาสัง่ หรื อความต้ องการของผู้อื่น และพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างของมนุษย์จะไม่เกิดขึ ้นถ้ า
ปราศจากการจูงใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า ความต้ องการของมนุษย์ เป็ นสิ่งสาคัญ ส าหรับ
ตลาดยุคใหม่ และเป็ นแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิ จ คือ การมี ความสามารถในการสร้ างกาไร ความก้ าวหน้ า และความเจริ ญ เติบ โตภายใต้
สภาพแวดล้ อมทางการแข่งขันที่ รุนแรง ต้ องมี ความสามารถที่จะกาหนด และตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภคที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนอง ให้ ได้ ดีกว่าและรวดเร็วกว่าคูแ่ ข่ง
ชาญเดช วีรกุล (2552) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งเร้ าจากภายในตัวมนุษย์ หรื อสิ่งโน้ ม
น้ าวใจให้ มนุษย์เกิดพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อมัน่ และความมานะพยายามที่จะกระทาคงไว้ ซึ่ง
การกระทานัน้ ๆ เพื่อจะบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึง่ ตามที่ตงไว้
ั้
กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจนันเป็
้ นความต้ องการ สิ่งเร้ า และแรงผลักดันภายในตัวแต่ละ
บุคคล ซึง่ จะสามารถโน้ มน้ าวให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดการกระทา หรื อพฤติกรรม ที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคลนัน้ ผู้วิจยั ได้ เล็งเห็นความสาคัญของ
แรงจูง ใจของนักท่องเที่ ยวที่ จ ะนาไปสู่การตัด สินใจใช้ บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยว จึงได้ ทาการศึกษา
แรงจูงใจในด้ านการท่องเที่ยวที่จะนาไปสูค่ วามไว้ วางใจในการใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยว
องค์ ประกอบของแรงจูงใจ
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก (2546) กล่าวว่า แรงจูงใจมีองค์ประกอบที่ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจ
แบ่งองค์ประกอบเป็ น 2 ประการ ดังนี ้
1. ความเป็ น ธรรมชาติ ข องแต่ล ะบุ ค คล (Individual Differences) ความเป็ น
ธรรมชาติในแต่ล ะบุคคลนัน้ มี ค วามแตกต่างกัน เช่น นิ สัย กรรมพันธุ์ อารมณ์ ความต้ อ งการ
ผิวพรรณ เป็ นต้ น แรงจูงใจที่เป็ นธรรมชาติมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
1.1) แรงขับ (Drive) เป็ น ความตึง เครี ย ดทางร่ างกายที่ ท าให้ เกิ ด กิ จ กรรม
สามารถที่จะบรรเทา หรื อลดความตึงเครี ยดนัน้ ๆ ได้ เช่น ความอยาก ความหิว ความกระหาย
ความรู้สกึ ทางเพศ เป็ นต้ น แรงขับเหล่านี ้จะก่อให้ เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ แรงขับหายไป
ซึง่ แรงขับเหล่านี ้ มี 2 ประเภท
1.1.1 แรงขับ ภายในร่ า งกาย (Primary Drive) หรื อ ว่า แรงขับ ปฐมภู มิ
ได้ แก่ แรงขับที่เกิดอยู่ภายในร่ างกาย การเกิดแรงขับขึน้ ในร่ างกาย แปลว่า ร่ างกายขาดสภาวะ
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สมดุลจนทาให้ เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น หิว กระหาย ความง่ว ง เป็ นต้ น แรงจูงใจภายในร่างกายนี ้
แต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน
1.1.2 แรงขับภายนอกร่ างกาย (Secondary Drive) หรื อว่าแรงขับ ทุติย
ภูมิ คือ แรงขับที่ม าจากภายนอกร่ างกาย ได้ แก่ แรงขับที่ เกิดจากความต้ องการด้ านสติปัญ ญา
ด้ านอารมณ์ และสังคม แต่ละบุคคลจะมี ความสนใจ ความต้ องการ และแรงกระตุ้นที่มากน้ อย
ต่างกัน แรงขับประเภทนี ้ก็มีได้ ทงทางบวก
ั้
และทางลบ
1.2) ความวิต กกัง วล (Anxiety) ความวิต กกัง วลเป็ น ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ของ
มนุษย์ เป็ นเจตคติด้านอารมณ์ และเป็ นความรู้สึกของบุคคลที่วาดภาพไปถึงอนาคตที่ยงั มาเกิด
ความวิตกกังวลก็จะเกิดความกลัวต่าง ๆ
2. สถานการณ์ตา่ ง ๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้ อม เป็ นเรื่ องของสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในแต่ละ
สิ่งแวดล้ อม เช่น คนที่อาศัยในต่างจังหวัดก็จะเกิดแรงจูงใจในการไปเที่ยวในเมือง ส่วนคนที่อาศัย
ในเมื อ งก็ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการไปเที่ ย วต่ า งจั ง หวั ด เป็ นต้ น ซึ่ ง แรงจู ง ใจเหล่ า นี จ้ ะขึ น้ อยู่
สภาพแวดล้ อมของแต่ละบุคคล
ประเภทของแรงจูงใจ
มลฤดี วัฒนชโนบล (2555) กล่าวว่า นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ แบ่งแรงจูงใจ
ตามแรงขับออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) แรงจูง ใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงจูง ใจภายนอกเป็ น สิ่ ง ผลัก ดัน
ภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็ นการได้ รั บรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คา
ชม หรื อการยกย่อ ง แรงจูง ใจนี จ้ ะไม่ได้ อ ยู่ต ลอดไป บุค คลจะแสดงพฤติก รรมเพื่ อ ตอบสนอง
สิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านัน้
2) แรงจูง ใจภายใน (Intrinsic motives) แรงจูง ใจภายในเป็ นสิ่ ง ผลัก ดัน จาก
ภายในตัวบุคคล ซึง่ อาจจะเป็ นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตังใจ
้ การมองเห็นคุณค่า ความ
พอใจ ความต้ องการ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้ างถาวร เช่น คนงานที่
เห็นองค์กร คือ สถานที่ให้ ชีวิตแก่เขาและครอบครัวเขาก็จ ะจงรักภักดีต่อองค์กร และองค์กรบาง
แห่งขาดทุนในการดาเนินการก็ไม่ได้ จ่ายค่าตอบแทนที่ดีแต่ด้วยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลด
ค่าใช้ จา่ ยและช่วยกันทางานอย่างเต็มความสามารถ
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มหาวิทยาลัยบูรพา (2554) กล่าวว่า นักจิตวิทยาได้ แบ่งการจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความ
ต้ องการในการทาการเรี ยนรู้ หรื อแสวงหาบางอย่างด้ วยตนเอง โดยไม่มีบคุ คลอื่นมาเกี่ยวข้ อง เช่น
นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื ้อโปรแกรมทัวร์ ด้วยตัวเองเพียงผู้เดียว โดยไม่มีผ้ ใู ดมาช่วยในการจูงใจนี ้
1.1) ความต้ องการ (Need) เนื่องจากทุกคนมีความต้ องการที่อยู่ภายใน ซึ่ง
จะทาให้ เกิดแรงขับ แรงขับนี ้จะก่อให้ เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ ้น เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และความพึง
พอใจ
1.2) เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้ สึกนึกคิดที่ ดีที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด จะช่วยเป็ นตัวกระตุ้นให้ บคุ คลทาในพฤติกรรมที่เหมาะสม
1.3) ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความสนใจในเรื่ องใด
เป็ นพิเศษ ก็จดั ว่าเป็ นแรงจูงใจให้ เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งนัน้ ๆ มากกว่าปกติ
2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้ รับแรง
กระตุ้นมาจากภายนอกให้ มองเห็นจุดหมายปลายทาง และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรื อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจ ได้ แก่
2.1) เป้าหมายหรื อความคาดหวัง ของบุคคลที่ มี เป้าหมายในการกระท าใด ๆ
กระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจและพฤติกรรมที่ดีเหมาะสม
2.2) ความรู้ เกี่ยวกับความก้ าวหน้ า บุคคลที่ทราบว่าตนจะได้ รับความก้ าวหน้ า
อย่างไรจากการกระทานัน้ จะเป็ นแรงจูงใจให้ ตงใจและเกิ
ั้
ดพฤติกรรมขึ ้นได้
2.3) บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิ ดจากบุคลิกภาพ จะก่อให้ เกิดแรงจูงใจ
ให้ เกิดพฤติกรรมขึน้ ได้ เช่น ไกด์ ก็ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ดูมีความรู้ น่าเชื่อถื อ มีความเป็ นกันเอง
เป็ นต้ น
2.4) เครื่ องล่อใจอื่น ๆ มีสิ่งล่อใจหลายอย่างที่ก่อให้ เกิดแรงกระตุ้นให้ พฤติกรรม
ขึ ้น เช่น การให้ รางวัล การชมเชย การติเตียน การแข่งขัน หรื อการทดสอบ
กระบวนการจูงใจ
กระบวนการจูงใจ (2555) กล่าวว่า มนุษย์ ทุกคนล้ วนแล้ วแต่มี ความต้ องการที่ ไม่
สิ ้นสุด และหากความต้ องการนันยั
้ งไม่ได้ รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครี ยด ซึ่งความเครี ยด
สามารถกระตุ้นแรงขับเพื่ อหาวิธี การหรื อหาพฤติกรรมที่ จะนาไปสู่เป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ ตามความ
ต้ องการ ซึง่ หากได้ รับการตอบสนองต่อความต้ องการแล้ ว ความเครี ยดก็จะลดลง
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ความต้ องการที่ยงั
ไม่ได้ รับการ
ตอบสนอง

แรงขับ

ความพึงพอใจที่ความต้ องการ
ได้ รับการตอบสนอง

กาหนด
เป้าหมาย

แรงขับลดลง

แสดงพฤติกรรม
เพื่อให้ สนองความ
ต้ องการ

ความต้ องการที่
ได้ รับการ
ตอบสนอง

ภาพประกอบ 4 กระบวนการจูงใจ
เมื่อพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทาให้ เกิดกระบวนการจูงใจแล้ ว สิ่งที่ทาให้ เกิดแรงขับหรื อ
ความต้ อ งการ เป็ น ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ สุด ส่วนปั จ จัยอื่ น ๆ จะเป็ น สิ่ง ที่ มี อิท ธิ พ ลท าให้ เกิ ดความ
ต้ องการที่มากขึ ้น การจูงใจของมนุษย์จึงมีความสัมพันธ์กับความต้ องการของมนุษย์อย่างแยกไม่
ออก เช่น เมื่ อมนุษย์ เกิดความต้ องการ และความต้ องการนัน้ ยังไม่ได้ รับการตอบสนองจะเกิ ด
ความเครี ยด เมื่อเกิดความเครี ยด มนุษย์นนั ้ จะไม่มีความสุข เกิดแรงขับที่จะทาบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อลดความเครี ยด
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว เป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวใช้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินใจใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและใช้ บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว
โดยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวนันจะมี
้ หลากหลายองค์ประกอบ ดังนี ้
Dickman (1996) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ ยวประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ โดยสิ่งที่
ดึงดูดใจจัดเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นสิ่งที่จงู ใจให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยว ณ สถานที่นนั ้ ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็ นสถานที่สาคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด
ภูเขา อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่าง ๆ หรื อสถานที่ที่มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นที่โด่ง
ดัง และโดยทั่ ว ไปสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งมั ก จะมี สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจมากกว่ า หนึ่ ง อย่ า ง 5
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวได้ แก่
1) สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ (Attraction) เช่ น เชิ ง ธรรมชาติ สิ่ ง ที่ มนุ ษ ย์ ส ร้ างขึ น้ เชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม เชิงชุมชนสัมพันธ์
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2) กิ จ กรรม (Activities) สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วควรจั ด ให้ มี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่
นักท่องเที่ยวสามารถทาในช่วงเวลาที่พานัก และท่องเที่ยว ณ สถานที่นนั ้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
ของการท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลาย
และตรงกับ ความต้ อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย อาทิ กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกับ การจับ จ่ า ยใช้ ส อย
กิจกรรมทางทะเล เช่น ดาน ้า ว่ายน ้า เป็ นต้ น
3) การเข้ าถึง (Access) สภาพการเข้ าถึง หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสู่แหล่ง
ท่อ งเที่ ย วนัน้ ๆ มี ค วามสะดวกสบาย เหมาะต่อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วมากน้ อ ยเพี ย งใดโดย
พิจารณาจากระยะทางจากจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวมาสู่แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งและ
ความสะดวกในการเดินทางทางมายังแหล่งท่องเที่ ยว เช่น เที่ ยวบิน การตรวจคนเข้ าเมื อง รถ
โดยสารสาธารณะ รถน าเที่ ย ว สภาพถนนหนทาง นอกจากนี ก้ ารเข้ าถึ งในแหล่ง ท่อ งเที่ ยวยัง
หมายถึงสิ่งที่สามารถทาให้ นกั ท่องเที่ยวรู้จกั และทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
นันได้
้ ง่ายขึ ้น เช่น การลงเว็บไซต์ เป็ นต้ น
4) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งบริ การขันพื
้ น้ ฐานต่าง ๆ ที่
จาเป็ นต่อการท่องเที่ยว และระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ที่นกั ท่องเที่ยว
สามารถจะใช้ ได้ อย่างสะดวกสบายมากน้ อยเพี ยงใด เช่น ที่ พักแรม ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม
ร้ านค้ า การบริ การอื่น ๆ ตู้เอทีเอ็ม สถานเริ งรมย์ สถานบริ การอื่น ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
สถานรักษาพยาบาล สถานีตารวจ หรื อระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
5) ที่ พั ก (Accommodation) สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วควรมี จ านวนที่ พั ก ที่ เพี ย งพอ
พร้ อมทังมี
้ ความหลากหลายด้ านราคาและการบริ การและมีความเหมาะสมต่อสถานที่ และที่พัก
ควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก ทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว
ได้ ง่ายและมีความปลอดภัยที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รี สอร์ ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ อพาร์
ทเมน ฯลฯ
Cooper and Boniface (1998) กล่ า วว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเป็ นสถานที่ ส าคัญ ที่ จ ะ
สนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว ซึง่ จะต้ องประกอบด้ วย 4 As คือ
1) สิ่ ง ดึง ดูด ใจ (Attractions) แหล่ง ท่อ งเที่ ยวควรมี สิ่ งดึง ดูด ความสนใจหรื อ มี
เสน่ห์เฉพาะตัวเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาเที่ยว
2) การเข้ าถึง (Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได้ มากหากมี
ความสะดวกในการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
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3) สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วควรก่ อ ให้ เกิ ด ความ
ประทับใจ สุขใจ และซาบซึ ้งในการเที่ยวชม
4) บริ การเสริ ม ที่คนในท้ องถิ่นเป็ นผู้จัดหาขึน้ มาเอง (Ancillary Service) แหล่ง
ท่องเที่ยวควรจัดสรรบริ การด้ านต่าง ๆ ให้ กับนักท่องเที่ ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ ยวข้ อง
เพื่ออานวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2548) กล่าวว่า องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญอยู่ 3 องค์ประกอบหรื อ 3 A’s ได้ แก่
1. สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ ยวให้
อยากเดิน ทางเข้ าไปท่ อ งเที่ ย วแล้ ว เกิ ด ความประทับ ใจ อาจเป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ค วามรู้ และความ
เพลิดเพลิน สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความต้ องการ
และความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมี 6
ประการ ดังนี ้
1.1) ทิวทัศน์หรื อทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา แม่ น ้า
ลาคลอง ทะเล น ้าตก หน้ าผา อุทยาน แหลม เป็ นต้ น
1.2) ความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศบริ สทุ ธิ์สดชื่น อากาศเย็น
สบายปลอดโปร่งหรื อไม่หนาวจัดหรื อร้ อนจัดจนเกินไป เป็ นต้ น
1.3) คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น มีสิ่งที่น่าสนใจด้ านประวัติศาสตร์ หรื อมรดก
ทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี อนุสาวรี ย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สถาบันทางการเมือง วัด ศาสน
สถาน คูเมือง กาแพงเมือง อนุสรณ์สถาน ชุมชนโบราณ เป็ นต้ น
1.4) วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ นอยู่ข องชุม ชน เช่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิ ล ปกรรมงาน เทศกาลหรื อ งานประเพณี การละเล่ น พื น้ พื น้ บ้ า น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื น้ บ้ า น ศูน ย์
วัฒนธรรม เป็ นต้ น
1.5) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสนุก สวนสัตว์ โรงละคร สนามกี ฬา
สถานเริ งรมย์ การแสดงต่าง ๆ ศูนย์การค้ า สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส โบลิ่ง สวนพฤกษศาสตร์
สวนหย่อม ศูนย์สขุ ภาพอนามัย สวนสาธารณะ เป็ นต้ น
1.6) กิ จกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การเดินป่ า การดูนก การปี นเขา การ
ล่องแพ การพายเรื อ การขี่จกั รยาน การชมสวนดอกไม้ วนสวนผลไม้ การชมพื ้นที่ปลูกพืชไร่ เป็ นต้ น
2. การเข้ าถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Accessibility) เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้
นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเขาไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยมีเส้ นทางหรื อเครื อข่ายการ
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คมนาคมที่สามารถเดินทางเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งการเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยวจะต้ องพิจารณาใน 6 ประการ ดังนี ้
2.1) ประเภทของการคมนาคมขนส่งที่จะให้ บริ การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดย
พิจารณาว่าการใช้ การขนส่งประเภทใดเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ จึงจะเหมาะสม หรื อจะใช้ การ
ขนส่งหลายประเภทร่ วมกันไป เช่น การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรื อ
การขนส่งทางเครื่ องบิน เป็ นต้ น
2.2) เส้ นทางการขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงสภาพการเดินทาง
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ความปลอดภัย และความมีม าตรฐานที่ดีในระดับสากลของ
เส้ นทางที่จะเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
2.3) การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ ยว โดยพิ จารณาถึงจ านวนที่
เพียงพอ คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนความสะดวกสบาย รวดเร็ วและความปลอดภยัของรถ
สาธารณะ และรถบัสนาเที่ยวที่จะให้ บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว
2.4) แบบแผนการเดิ น ทางเข้ าสู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดย
พิจารณาถึงยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาพักแรมเป็ นหมู่คณะ
ทังกลุ
้ ม่ เล็ก และกลุม่ ใหญ่ทงการเดิ
ั้
นทางของนักท่องเที่ยวแบบส่วนตัวและครอบครัว
2.5) บริ เวณที่อานวยความสะดวกให้ แก่ยานพาหนะ เช่น สถานีขนส่ง ที่จอด
รถ ที่ล้างรถ ที่ซอ่ มแซมบารุงรถ เป็ นต้ น
2.6) ปั ญ หาการจราจรที่อาจขึน้ ในแหล่งท่องเที่ ยว โดยพิจารณาถึงปั ญ หา
การจราจร ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปัญหาอากาศเป็ นพิษ เป็ นต้ น
3. สิ่ ง อานวยความสะดวกในแหล่งท่อ งเที่ ยว (Amenity) เป็ น สิ่ งอ านวยความ
สะดวกที่ให้ บริ การนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ อย่างประทับใจ
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ ้น หรื อกลับมาเที่ยวซ ้าในโอกาสหน้ า ซึ่งสิ่งอานวย
ความสะดวกที่สาคัญในแหล่งท่องเที่ยวมี 4 ประการ คือ
3.1) สิ่ งอานวยความสะดวกด้ า นอาคารและสิ่งก่อสร้ างในแหล่งท่องเที่ ยว
ประกอบด้ ว ยที่ จ าหน่ า ยบัต รเข้ า ชมแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ส านัก งานที่ ท าการของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่พกั ห้ องน ้าสาธารณะ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร บ้ านพักพนักงาน เป็ นต้ น
3.2) สิ่งอานวยความสะดวกด้ านบริ การในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ป้าย
บอกทาง เครื่ องหมาย ลานกิจกรรม สวนหย่อม ม้ านัง่ โต๊ ะ เก้ าอี ้ แสงสว่าง ระบบการจัดการของ
เสียและน ้าเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอย รัว้ กาแพง ขันบั
้ นได เป็ นต้ น
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3.3) สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ านความปลอดภั ย ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้ วย ความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุในแหล่ง
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากพื ชและสัตว์ในแหล่งท่องเที่ ยว ความปลอดภัยจากการหลงทาง
ภายในแหล่งท่องเที่ยว และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น
3.4) สิ่งอานวยความสะดวกด้ านป้ายในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ป้าย
ต้ อนรับนักท่องเที่ยวเข้ าสู่พื ้นที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงที่ตงของแหล่
ั้
งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่
แสดงจุดที่น่าชมของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชี ้ทางภายในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ป้าย
เตือน อันตรายนักท่องเที่ยว ป้ายประกาศอื่น ๆ ที่ต้องการให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ เป็ นต้ น
พยอม ธรรมบุตร (2549) กล่าวว่า การท่องเที่ยวมี 5 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่
1) การเข้ าถึง แหล่ง ท่อ งเที่ ยว (Accessibility) ได้ แก่ การมี ระบบการคมนาคม
ขนส่ง รวมทังมี
้ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีภายในแหล่งท่องเที่ยว อีกทังในการเดิ
้
นทางและการบริ การที่
จะสามารถอานวยความสะดวกเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าถึงได้
2) การมีที่พกั แรมสาหรับการใช้ พกั รองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) เพื่อ
ไว้ เป็ นสถานที่ในการพักค้ างแรมให้ กับนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รี สอร์ ท เกสเฮ้ าส์หรื อโฮมสเตย์
ต่าง ๆ ซึง่ จะมีราคาที่แตกต่างกัน เนื่องจากทาเลที่ตงั ้ และระดับคุณภาพมาตรฐานของแต่ละสถานที่
3) แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) ถื อว่าเป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญ ที่สุดที่ใช้ เป็ น
เหตุจงู ใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่ต่างก็มีศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
4) กิจกรรมท่องเที่ยว (Activities) นอกจากความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว
แล้ ว อีกหนึ่ง ปั จจัยที่เป็ นเหตุให้ นักท่องเที่ ยวเดินทางไปท่องเที่ ยวยังสถานที่ ต่าง ๆ คือ กิ จกรรม
ท่อ งเที่ ย ว โดยกิ จ กรรมท่ องเที่ ย วจะเป็ น ตัวเชื่ อมความสัม พัน ธ์ ระหว่างสถานที่ ท่ องเที่ ย วและ
นักท่องเที่ยว ทาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจถึงความเป็ นมา หรื อธรรมชาติของสถานที่นนั ้ ๆ
5) บริ การเบ็ดเตล็ดทังหมดที
้
่มีให้ นกั ท่องเที่ยว (Ancillary) ตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ควรจะต้ องมีสิ่งไว้ คอยอานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว เช่น ห้ องน ้า ร้ านของที่ระลึก
ร้ านอาหาร เป็ นต้ น ไว้ คอยบริการให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
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การเข้ าถึง
บริการ
เบ็ดเตล็ด

กิจกรรม

ที่พกั แรม

แหล่ง
ท่องเที่ยว

ภาพประกอบ 5 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ที่ ม า: พยอม ธรรมบุ ต ร. (2549). เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนเรื่ อ งหลัก การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.
Tourism Western Australia (2008) กล่ า วว่ า ปั จจั ย 5A ที่ แสดงถึ ง แรงจู ง ใจของ
นักท่องเที่ยวในการเข้ าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ และประสบ
ความสาเร็จในการท่องเที่ยว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. สิ่ ง ดึง ดูด ใจ (Attraction) ทรั พ ยากรการท่อ งเที่ ยวเป็ น องค์ ป ระกอบส าคัญ ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะเป็ นสิ่งดึงดูดใจหรื อ แรงจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวไปสู่จดุ หมายปลายทาง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวนันเป็
้ นสิ่งที่จบั ต้ องไม่ได้ จึงสามารถแบ่งสิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยวได้ 3
รูปแบบ ได้ แก่
1.1) สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้ างขึ ้น (Built attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จดั
ขึ ้น ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ นักท่องเที่ ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก และกิจกรรมการ
ประชุม (Meeting, Incentive, Exhibition, Convention)
1.2) สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural attractions)
1.3) สิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social attractions)
2. กิจกรรม (Activities) สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ นกั ท่องเที่ยว
สามารถทาในช่วงเวลาที่พกั และท่องเที่ยว ณ สถานที่นนั ้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการท่องเที่ยว
และช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความ
ต้ องการของนักท่องเที่ยวด้ วย อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้ สอย
3. การเข้ าถึง (Access) สภาพการเข้ าถึงหรื อเส้ นทางคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
นัน้ ๆ มี ความสะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากน้ อยเพี ยงใดโดยพิจารณาจาก
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ระยะทางจากจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวมาสูแ่ หล่งท่องเที่ยว พิจารณาจากลักษณะการเดินทางว่า
เป็ นอย่างไร เช่น โดยรถยนต์เรื อ หรื อการเดินเท้ า สภาพของเส้ นทางเอื ้ออานวยต่อการเดินทางมาก
น้ อยเพียงใด มีสภาพเป็ นถนนคอนกรี ต ราดยาง ลูกรัง หรื อถนนดิน ถ้ าเป็ นแม่น ้าลาคลองต้ องใช้
เรื อหรื อแพ มีสิ่งกี ดขวางหรื อไม่ ถ้ าเป็ นทางเท้ า สภาพทางเดินดีหรื อไม่ ระยะทางเดินเหมาะกับ
นักท่องเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะให้ เหมาะสมสาหรับการเดินทางและพิจารณาค่าเดินทาง
เป็ น ต้ น ดัง นัน้ ตัวแปรที่ ใช้ ในการประเมิ น สภาพการเข้ าถึ ง อาจพิ จ ารณาได้ จ ากความสะดวก
อุปสรรคหรื อสิ่งกีด ขวางการเดินทาง ลักษณะการเดินทางและสภาพถนน นอกจากนี ้การเข้ าถึงใน
แหล่งท่องเที่ยวยังหมายถึง สิ่งที่สามารถทาให้ นักท่องเที่ยวรู้ จักและทาให้ นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวนันได้
้ ง่ายขึน้ เช่น การลงโฆษณาผ่านหนังสือการท่องเที่ยว การโฆษณาผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ เฟซบุ๊ก หรื อ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
4. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) สิ่งบริ การขันพื
้ ้นฐานต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึง่ มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ ได้ อย่าง
สะดวกสบาย เช่น ที่พกั แรม ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม สถานเริงรมย์ สถานบริการอื่น ๆ การบริ การ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สินค้ าที่ระลึก ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล สถานี
ตารวจ หรื อระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น ถ้ าหากในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวนันไม่
้ มีสิ่งอานวย
ความสะดวกอย่างครบถ้ วนจะต้ องคานึกถึงความสะดวกและความใกล้ ไกลที่จะไปใช้ บริ การสิ่ง
อานวยความสะดวกจากแหล่งชุมชนอื่นข้ างเคียงแทน
5. ที่พกั (Accommodation) สถานที่ท่องเที่ยวควรมีจานวนที่พกั ที่เพียงพอ พร้ อมทัง้
มีความหลากหลายด้ านราคาและการบริ การและมีความเหมาะสมต่อสถานที่ที่พกั ควรอยู่ไม่ไกล
จากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก ทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ ง่ายและมี
ความปลอดภัย ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รี สอร์ ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ อพาร์ ทเมนท์ ฯลฯ
เจนจิ รา บรรจงนึก (2555) กล่าวว่า ความสามารถในการพัฒ นาประเทศนัน้ ต้ อ ง
อาศัยการท่องเที่ยวเป็ นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อก่อให้ เกิดกระแสแห่งการไหลเวียนของรายได้
และก่อให้ เกิดความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ โดยมีองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังนี ้
1. ที่ พั ก (Accommodation) หมายถึ ง สถานที่ ที่ จั ด ไว้ เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เดินทางได้ เข้ าพักพร้ อมการบริการอาหารและเครื่ องดื่ม เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าอย่างสูงสุด
2. การคมนาคม (Accessibility) หมายถึง การเคลื่อนย้ ายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทัว่ โลก ปัจจุบนั ได้ ถกู พัฒนาให้ สามารถตอบสนองการเดินทางท่องเที่ยวได้ หลายรูปแบบ
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3. สิ่ ง ดึง ดูด ใจ (Attraction) หมายถึ ง ทรั พยากรทางการท่ องเที่ ยวที่ สามารถดึงให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวได้ รวมไปถึงสิ่งดึงดูดใจที่มีความโดดเด่นและเป็ นที่สนใจกว่าแหล่งอื่น ๆ
4. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง สิ่งที่จัดขึน้ เพื่อให้ เอือ้ ประโยชน์
และอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศัพท์ แผนที่ เป็ นต้ น
5. กิ จ กรรมต่าง ๆ ด้ านการท่อ งเที่ ย ว (Activity) หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการ
ท่องเที่ยวที่ถูก สร้ างขึน้ เพื่ อส่งเสริ ม และดึงดูดให้ เกิดการท่องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ ยวมากยิ่งขึน้
นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเท่านัน้
ตาราง 1 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ
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Dickman
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ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยมี ความสนใจในแนวคิดและทฤษฎี แรงจูงใจในการท่องเที่ ยวของ Dickman
(1996) Tourism Western Australia (2008) เทิดชาย ช่วยบารุ ง (2551) และ เจนจิ รา บรรจงนึก
(2555) ซึง่ ประกอบไปด้ วยทังหมด
้
5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พัก เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจ
และคุณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แต่ละองค์ประกอบมีประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ด้ านการเข้ าถึง คือ สภาพการเข้ าถึงหรื อเส้ นทางคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนัน้
ๆ มี ค วามสะดวกสบาย เหมาะต่อ การเดิน ทางท่ อ งเที่ ย วมากน้ อ ยเพี ย งใดโดยพิ จ ารณาจาก
ระยะทางจากจุดศูนย์ กลางการท่องเที่ ยวมาสู่แหล่ ง พิ จารณาจากลักษณะการเดินทางว่าเป็ น
อย่างไร เช่น โดยรถยนต์เรื อ หรื อการเดินเท้ า สภาพของเส้ นทางเอือ้ อานวยต่อการเดินทางมาก
น้ อยเพียงใด มีสภาพเป็ นถนนคอนกรี ต ราดยาง ลูกรัง หรื อถนนดิน ถ้ าเป็ นแม่น ้าลาคลองต้ องใช้
เรื อหรื อแพ มีสิ่งกี ดขวางหรื อไม่ ถ้ าเป็ นทางเท้ า สภาพทางเดินดีหรื อไม่ ระยะทางเดินเหมาะกับ
นักท่องเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะให้ เหมาะสมสาหรับการเดินทางและพิจารณาค่าเดินทาง
เป็ น ต้ น ดัง นัน้ ตัวแปรที่ ใช้ ในการประเมิ น สภาพการเข้ าถึ ง อาจพิ จ ารณาได้ จ ากความสะดวก
อุปสรรคหรื อสิ่งกีด ขวางการเดินทาง ลักษณะการเดินทางและสภาพถนน นอกจากนี ้การเข้ าถึงใน
แหล่งท่องเที่ยวยังหมายถึง สิ่งที่สามารถทาให้ นักท่องเที่ยวรู้ จักและทาให้ นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวนันได้
้ ง่ายขึ ้น เช่น การลงโฆษณาผ่านหนังสือการท่องเที่ยว การโฆษณาผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ เฟซบุ๊ก หรื อ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
2. กิจกรรม คือ สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถ
ทาในช่วงเวลาที่พักและท่องเที่ ยว ณ สถานที่ นนั ้ เพื่ อเพิ่ม ความน่าสนใจของการท่องเที่ยวและ
ช่ว งเวลาพัก ผ่อ นของนัก ท่อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมต่าง ๆ ควรมี ค วามหลากหลายและตรงกับ ความ
ต้ องการของนักท่องเที่ยวด้ วย อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้ สอย
3. ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก คื อ สิ่ ง บริ ก ารขัน้ พื น้ ฐานต่า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ต่อ การ
ท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึง่ มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ ได้ อย่าง
สะดวกสบาย เช่น ที่พกั แรม ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม สถานเริงรมย์ สถานบริการอื่น ๆ การบริ การ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สินค้ าที่ระลึก ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล สถานี
ตารวจ หรื อระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
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4. ด้ านสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ คื อ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วเป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะเป็ นสิ่งดึงดูดใจหรื อแรงจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวไปสู่จดุ หมายปลายทาง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวนันเป็
้ นสิ่งที่จบั ต้ องไม่ได้
5. ด้ านที่ พัก คือ สถานที่ ท่อ งเที่ ย วควรมี จ านวนที่ พักที่ เพี ย งพอ พร้ อมทัง้ มี ค วาม
หลากหลายด้ านราคาและการบริ การและมีความเหมาะสมต่อสถานที่ที่พกั ควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่ง
ท่องเที่ ยวมากนัก ทาให้ นักท่องเที่ ยวสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ ยวได้ ง่ายและมี ความ
ปลอดภัย ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รี สอร์ ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ อพาร์ ทเมนท์ ฯลฯ
โดยทัง้ 5 องค์ประกอบนี ้จะสามารถวัดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ อีก
ทัง้ ยัง ชี ใ้ ห้ ท ราบถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่ นัก ท่อ งเที่ ย วจะใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วเพื่ อ ไปท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ ซึง่ จะส่งผลต่อการไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุกิจนาเที่ยวและกระบวนการตัดสินใจ
ใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอ็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั
ได้ นามาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั การกาหนดสมมติฐาน และออกแบบแบบสอบถาม

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
ความหมายความพึงพอใจ
Kotler (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกของบุคคลซึ่งมีระดับความพึง
พอใจที่เป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบการทางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็น และเข้ าใจกับความ
คาดหวัง ดังนันระดั
้ บความพอใจจึงเป็ นปั จจัยของความแตกต่างระหว่างการทางานที่มองเห็น และ
ความเข้ าใจกับความคาดหวัง หากบุคคลเห็นและเข้ าใจการทางานของผลิตภัณ ฑ์ต่ากว่าความ
คาดหวัง จะส่งผลให้ บุคคลนัน้ เกิดความไม่พึงพอใจ แต่หากระดับของความเห็น และเข้ าใจการ
ทางานของผลิตภัณฑ์ตรงกับความคาดหวังบุคคลนันจะเกิ
้
ดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถ้ า
ผลที่ ได้ รับ จากการท างานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สูง กว่า ความคาดหวัง จะท าให้ เกิ ด ความประทับ ใจ
(Delight) ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อบริ การซ ้าของนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งดีของ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ บุคคลอื่นต่อไป
สุภ าลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สึกส่วนตัวที่ร้ ู สึก
เป็ นสุขหรื อยินดีที่ได้ รับการตอบสนองต่อความต้ องการในสิ่งที่ขาด หรื อสิ่งที่ ทาให้ เกิดความไม่
สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึง่ มีผลต่อการเลือกที่จะ
ปฏิบตั ใิ นกิจกรรมใด ๆ นัน้
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สุเทพ พานิชพันธุ์ (2541) อ้ างใน พรพิมล คงฉิ ม (2554) กล่าวว่า สิ่งจูงใจที่ใช้ เป็ น
เครื่ องมือกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจไว้ ดงั นี ้
1. สิ่งจูงใจที่ เป็ นวัตถุ ได้ แก่ เงิน สิ่งของ หรื อสภาวะทางกายที่ให้ แก่ผ้ ูประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา คือ สิ่งแวดล้ อมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึง่ อันก่อให้ เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ คือ สิ่งต่าง ๆ ที่สนองความต้ องการ
4. ผลประโยชน์ทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะทา
ให้ เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการอยู่ร่วมกัน อันเป็ นความพึงพอใจของบุคคลใน
ด้ านสังคม ซึง่ จะทาให้ ร้ ูสกึ มีหลักประกันและมีความมัน่ คงในการประกอบกิจกรรม
สายจิตร สิงหเสนี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็ นไปได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
แต่ถ้าเมื่อใดที่สิ่งนันสามารถตอบสนองความต้
้
องการ หรื อทา
ให้ บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้ สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าสิ่งใดสร้ างความรู้ สึก
ผิดหวังไม่บรรลุจดุ มุง่ หมาย ก็จะทาให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบเป็ นความรู้สกึ ไม่พงึ พอใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2545) กล่าวว่า ประโยชน์จากการจัดการความพึงพอใจของลูกค้ า
ว่าธุรกิจสามารถที่จะนาความพึงพอใจที่ลกู ค้ ามีมาใช้ ประโยชน์กบั ธุรกิจได้ ดงั นี ้
1. สร้ างผลประโยชน์เพิ่มให้ แก่ธุรกิจโดยการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้ า
ให้ มากขึ ้น เพื่อเป็ นการนาไปสูก่ ารสร้ างความภักดีของลูกค้ า
2. สร้ างผลกาไรในระยะยาว ถ้ าธุรกิจสามารถรักษาลูกค้ าที่ดีไว้ ในปริมาณมาก ๆ
จะสร้ างผลกาไรมากกว่าการหาลูกค้ าใหม่เข้ ามาทดแทนลูกค้ าเก่าที่จากไปอยูเ่ สมอ
3. ลูกค้ าที่มีความพึงพอใจมาก ๆ จะช่วยในการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ทา
ให้ คนรู้จกั มากขึ ้น ซึง่ เป็ นแหล่งข้ อมูลที่สาคัญสาหรับลูกค้ าใหม่ที่ใช้ ในการตัดสินใจ
4. ลูกค้ าที่มีความพึงพอใจมาก ๆ เป็ นการประกันความเสี่ยงจากการเกิดความ
ผิดพลาดในการบริ การ ลูกค้ าในระยะยาวมีแนวโน้ มที่จะให้ อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาด
ของธุรกิจได้ มากกว่าลูกค้ า
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) กล่าวว่า ความพอใจของลูกค้ าเป็ นเป้าหมายทาง
การตลาดที่สาคัญสาหรับทุกธุรกิจในการให้ บริ การจะต้ องบรรลุ ให้ ได้ เนื่องจากความพอใจนามา
ซึ่งการใช้ บริ การซ ้าของผู้ใช้ บริ การ ความจงรักภักดี และการแนะนาความพอใจนัน้ ให้ ผ้ อู ื่นทราบ
การสร้ างความพอใจให้ กับลูกค้ านัน้ เป็ นสิ่งที่ทาได้ ยากแต่สามารถทาได้ ผู้บริ หารจะต้ องทาให้
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พนักงานส่งมอบบริ การอันประทับใจให้ ลูกค้ าทุกขันตอน
้
ความพอใจของลูกค้ าจึงเกิดจากการที่
ลูกค้ าได้ รับการตอบสนองความต้ องการ ตามที่ตนได้ คาดหวังไว้ รวมทังการบริ
้
การต้ องตอบสนอง
สิทธิประโยชน์เฉพาะได้
สมหมาย เปี ยถนอม (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นสิ่งที่ทาให้ ทุกคนเกิดความ
สบายใจ เนื่องจากความพึงพอใจสามารถตอบสนองความต้ องการของแต่ละบุคคล เพื่ อให้ เกิด
ความสุข
วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรื อทศันคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรื อทศันคติต่อสิ่ง
หนึง่ สิ่งใดนันเป็
้ นไปในทางบวก หรื อทางลบ
กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ที่ดีหรื อทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมัก
เกิ ด จากการได้ รับ การตอบสนองตามที่ ต นต้ องการก็ จ ะเกิ ด ความรู้ สึกที่ ดีในสิ่ ง นัน้ หากความ
ต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ ้น ความพึงพอใจที่มีตอ่ การใช้ บริการจะ
เกิดขึน้ หรื อไม่นนั ้ จะต้ องพิจารณาถึงลักษณะของการให้ บริ การของธุรกิจนาเที่ยว ประกอบกับ
ระดับความรู้สกึ ของผู้มารับบริ การหรื อนักท่องเที่ยวของแต่ละบุคคล ซึง่ จะแสดงความรู้สกึ พึงพอใจ
หรื อไม่พงึ พอใจผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ
ทฤษฎีความพึงพอใจ
Thomas (1985) อ้ างใน วันวิสาข์ อยูเ่ ปี ยม (2552) กล่าวว่า วัดความพึงพอใจเป็ นวิธี
หนึ่งที่ใช้ กนั อยู่แพร่หลาย เพื่อให้ ทราบผลของการให้ บริ การที่ดีและทาให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจ
บริ ษัทควรให้ ความเข้ าใจในความต้ องการ และปั ญหาของลูกค้ าในการบริ การ โดยผู้บริ หารของ
องค์กรต้ องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุ งคุณภาพให้ เกิดประสิทธิ ผลและผลดีอย่างต่อเนื่อง
ดังนันการส
้
ารวจความพึงพอใจจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริหารจัดการ
A. Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) อ้ า งใน ภูษิ ต สายกิ ม้ ซวน (2550)
กล่าวว่า ความพึงพอใจในการใช้ บริการ ผู้ให้ บริการต้ องมีหลักการบริการที่ดี ประกอบด้ วย
1) ความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ บริ การนันจะต้
้
องมีความถูกต้ องมีความถูกต้ องแม่นยา
และเหมาะสมตังแต่
้ ครัง้ แรก รวมทังต้
้ องมีความสม่าเสมอ คือ บริ การทุกครั ง้ จะต้ องได้ ผลเช่นเดิม
ทาให้ ผ้ มู ารับบริการรู้สกึ ว่าผู้ให้ บริการเป็ นที่พงึ่ ได้
2) สมรรถภาพในการให้ บริการ ผู้ให้ บริ การต้ องมีทกั ษะและความรู้ความสามารถ
ใน การบริ การที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้มารับบริ การได้ หรื อจัดบุคคลอื่น ๆ ที่มี
ความรู้ ความสามารถในสาขาของตนและสามารถนามาใช้ ในการบริ การได้ อย่างเต็มที่
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3) ความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของผู้มารับบริ การ ผู้ให้ บริ การ
จะต้ องมีความพร้ อมและเต็มใจที่จะให้ บริ การสามารถตอบสนองความต้ องการด้ านต่าง ๆ ของผู้
มารับบริการให้ ทนั ท่วงที
4) ความมี อัธ ยาศัย ไมตรี บุค ลากรทุก คนในสถานบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ให้ บริการจะต้ องมีความสุภาพ มีการเอาใจใส่และเห็นใจผู้มารับบริการ รวมทังต้
้ องมีกิริยามารยาท
การแต่งกาย และการใช้ วาจาที่เหมาะสมด้ วย
5) การเข้ าถึงบริ การ ผู้ม ารับบริ การจะต้ องเข้ าถึงการบริ การได้ ง่าย และได้ รับ
ความสะดวกจากการบริ การ รวมถึงการบริ การนัน้ จะต้ องมี การกระจายไปอย่างทั่วถึง เช่น การ
คมนาคมที่สะดวก การบริ การที่เป็ นระเบียบ รวดเร็ ว ไม่ต้องนัง่ รอนาน การให้ บริ การเป็ นไปอย่าง
เสมอภาค
6) ความน่าเชื่อถือ เกิดจากความซื่อสัตย์ ความจริ งใจ ความสนใจอย่างแท้ จริ ง
ของผู้ให้ บริการที่มีตอ่ ผู้รับบริการซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ
7) การสื่ อสาร ผู้ให้ บ ริ ก ารควรมี ก ารให้ ข้อมูลด้ านต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งที่ ผ้ ูม ารั บ
บริ การพึงทราบและประสงค์จะทราบ ต้ องคานึงถึงความเหมาะสมของผู้ให้ บริ การ และผู้รับบริการ
ในด้ านอื่น ๆ อีก เช่น ระดับการศึกษา ฯลฯ
8) ความมัน่ คงปลอดภัย เป็ นความรู้สกึ ที่มนั่ ใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
รวมทัง้ ชื่อเสียง ปราศจากความรู้ สึกเสี่ยงอันตรายและข้ อสงสัยต่าง ๆ เช่น การรักษาข้ อมูลของ
ลูกค้ า
9) ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ซึ่งจะทาให้ ผ้ มู ารับบริ การรับรู้ถึงการบริ การ
นัน้ ได้ อย่างชัดเจนและง่ายขึน้ ยังมี สิ่งอื่ นที่ ช่วยสร้ างรู ป ธรรมของการบริ การได้ อีก เช่น การใช้
รอยยิ ้มเป็ นสื่อที่แสดงอัธยาศัยไมตรี ของผู้ให้ บริ การ
10) ความเข้ าใจและรู้จกั ผู้มารับบริ การ ผู้ให้ บริ การควรจะมีความเข้ าใจและรู้จกั
ผู้มารับบริการ
ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) อ้ างใน สุธาดา สนธิเวช (2551) กล่าวว่า
ความพึงพอใจเป็ นการให้ ค่าความรู้สึกของคนเราที่สมั พันธ์ กบั โลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดล้ อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึก ดี หรื อ
เลว พอใจหรื อไม่พอใจ สนใจหรื อไม่สนใจ เป็ นต้ น จึงสรุปได้ วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ที่ ดี ห รื อ ทัศ นคติที่ ดี ข องบุค คล ซึ่ง เกิ ด จากการได้ รับ การตอบสนองตามที่ ต นต้ อ งการก็ จ ะเกิ ด
ความรู้สึกที่ดีในสิ่งนัน้ ตรงกันข้ ามหาก ความต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนอง ความไม่พงึ พอใจก็จะ
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เกิดขึ ้น ความพึงพอใจที่มีตอ่ การใช้ บริการ จะเกิดขึ ้นหรื อไม่นนจะต้
ั ้ องพิจารณาถึงลักษณะของการ
ให้ บริ การขององค์กร ประกอบกับ ระดับความรู้ สึกของผู้รับบริ การในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล
ดังนันการวั
้
ดความพึงพอใจในการใช้ บริ การ อาจจะกระทาได้ หลายวิธี ดังนี ้
1) การใช้ แบบสอบถาม ซึ่งเป็ นวิธีการที่ นิยมกันใช้ อย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่ง โดย
การร้ องขอหรื อขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ มที่
กาหนดคาตอบไว้ ให้ เลือกคาตอบหรื อเป็ นคาตอบอิสระ โดยคาถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจใน
ด้ านต่าง ๆ ที่ ห น่ว ยงานก าลัง ให้ บ ริ ก ารอยู่ เช่น ลัก ษณะของการให้ บ ริ ก าร สถานที่ ให้ บ ริ ก าร
บุคลากรที่ให้ บริการ เป็ นต้ น
2) การสัม ภาษณ์ เป็ นอี กวิธี หนึ่งที่ จ ะทาให้ ทราบถึงระดับ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การ ซึ่งเป็ นวิธีที่จะต้ องอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สมั ภาษณ์ที่จะจูงใจให้ ผ้ ู
ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ ง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสมั ภาษณ์นบั ว่าเป็ นวิธี
ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึง่
3) การสังเกต ทาให้ ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การได้ โดยวิธีการ
สังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้ า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็ นต้ น
ความพึงพอใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
พิศมัย จัตรุ ัตน์ (2546) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
มาแล้ ว จะมี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารทุ ก ด้ า น ซึ่ ง จากความพึ ง พอใจดัง กล่ า วท าให้ มี
ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวซ ้าอีก ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านมัคคุเทศก์ คือ มัคคุเทศก์ที่ให้ บริการมีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การนาเที่ยว มีมารยาทในการพูดจาหรื อการสื่อสาร และมีการเอาใจใส่ตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม
2) ด้ านพนักงานต้ อนรับในสานักงาน คือ พนักงานมีอธั ยาศัยดี พูดจามีมารยาท
3) ด้ านพนักงานขับรถ คือ มี ม ารยาทในการขับรถที่ ดี ไม่ขับเร็ วจนเกิ นไปหรื อ
ประมาท แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย มีการพูดจาที่สภุ าพ
4) ด้ านยานพาหนะ คือ ยานพาหนะที่นามาให้ บริ การอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ ดี
ภายในรถมีที่นงั่ เพียงพอ สะดวกสบาย และมีห้องน ้าถูกสุขลักษณะ
5) ด้ านสถานที่พกั คือ มีสถานที่พกั ที่สะอาด และมีความสะดวกสบาย
6) ด้ า นอาหาร คื อ อาหารที่ น ามาให้ บ ริ ก ารแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี รสชาติ ที่ ดี ถูก
สุขอนามัย และมีปริมาณอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ
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มะลิวรรณ ช่องงาม (2557) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ การให้ บริการของบริษัททัวร์ ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ด้ านมัคคุเทศก์
2) ด้ านพนักงานต้ อนรับในสานักงาน
3) ด้ านพนักงานขับรถ
4) ด้ านยานพาหนะ
5) ด้ านสถานที่พกั
6) ด้ านอาหาร
ตาราง 2 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

ด้ านสภาพแวดล้ อมการบริ การ

ด้ านยานพาหนะ

X

ด้ านอาหาร

X

X

ด้ านสถานที่พกั

X

ด้ านกระบวนการให้ บริการ

X

ด้ านพนักงานขับรถ

X

ด้ านพนักงานต้ อนรับในสานักงาน

ด้ านการแนะนาการบริการ

จิตตินนั ท์ เดช
คุปต์
พิศมัย จัตรุ ัตน์
ปวีณา ทวีวงศ์
โอฬาร
มะลิวรรณ ช่องงาม
เจตน์สฤษฎิ์ สังข
พันธ์ และคณะ

ด้ านสถานที่

ผู้ศึกษา

ด้ านมัคคุเทศก์

ความพึงพอใจ

X

X

X

X

X

X
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ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยมีความสนใจในแนวคิดและทฤษฎี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวของพิศมัย จัตุรัตน์ (2546) มะลิวรรณ ช่องงาม (2557) และ เจตน์ สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และ
คณะ (2559) ซึ่งประกอบไปด้ วยทัง้ หมด 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ าน
ยานพาหนะ และด้ านอาหาร เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการศึก ษาแรงจูง ใจ ความพึ ง พอใจ และ
คุณ ภาพการให้ บริ การที่ มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แต่ละองค์ประกอบมีประเด็นดังต่อไปนี ้
1) ด้ านมัคคุเทศก์ คือ มัคคุเทศก์ที่ให้ บริการมีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การนาเที่ยว มีมารยาทในการพูดจาหรื อการสื่อสาร และมีการเอาใจใส่ตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม
2) ด้ านพนักงานขับรถ คือ มี ม ารยาทในการขับรถที่ ดี ไม่ขับเร็ วจนเกิ นไปหรื อ
ประมาท แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย มีการพูดจาที่สภุ าพ
3) ด้ านยานพาหนะ คือ ยานพาหนะที่นามาให้ บริ การอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ ดี
ภายในรถมีที่นงั่ เพียงพอ สะดวกสบาย และมีห้องน ้าถูกสุขลักษณะ
4) ด้ า นอาหาร คื อ อาหารที่ น ามาให้ บ ริ ก ารแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี รสชาติ ที่ ดี ถูก
สุขอนามัย และมีปริมาณอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ
โดยทัง้ 4 องค์ประกอบนี ้จะสามารถวัดความพึงพอใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวได้ ยังจะช่วยทาให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวได้ ทราบถึงสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวพึงพอใจ
และสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวไม่พึงใจในการใช้ บริ การได้ จะได้ นามาปรับปรุงและแก้ ไขการให้ บริ การให้ ดี
ยิ่งขึ ้น ซึง่ จะส่งผลต่อการไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวและกระบวนการตัดสินใจใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอ็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ นามา
สร้ างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั การกาหนดสมมติฐาน และออกแบบแบบสอบถาม

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับคุณภาพการให้ บริการ
ความหมายคุณภาพการให้ บริการ
Lehtinen and Lehtinen J. R. (1982) กล่ า วว่ า คุ ณ ภาพบริ ก าร ประกอบด้ วย
คุณภาพ 2 ชนิด คือ คุณภาพทางเทคนิคของผลลัพธ์ ที่ได้ โดยที่คณ
ุ ภาพทางเทคนิคแสดงถีงสิ่งที่
ลูกค้ ามอบไว้ หลังจากการปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างผู้ให้ บริ การกับลูกค้ าสิ น้ สุดลง และคุณ ภาพตาม
หน้ าที่ของกระบวนการ ซึง่ เป็ นกระบวนการของการมอบบริการหรื อสินค้ าให้ ลกู ค้ า
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Lewis (1983) อ้ างใน อรทั ย เลิ ศ วรรณวิ ท ย์ และณั ก ษ์ กุ ลิ ส ร์ (2554) กล่ า วว่ า
คุณภาพการให้ บริ การ หมายถึง การวัดระดับคุณภาพการให้ บริการที่สง่ มอบให้ กบั ผู้รับบริการว่ามี
ความสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้รับบริการได้ ดีเพียงใด ดังนันการส่
้
งมอบบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
จึงเป็ นการบริการที่สอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างคงเส้ นคงวา
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542) กล่าวว่า คุณภาพของบริ การ (Service Quality) คือ
ความสอดคล้ องกับความต้ องการลูกค้ า ระดับของความสามารถของบริ การในการบาบัดความ
ต้ องการของลูกค้ า และระดับความพึงพอใจของลูก ค้ าหลังจากได้ รับบริ การไปแล้ ว และยังอธิบาย
เป็ นเอกสารนาเสนอถึงการสร้ างคุณภาพในองค์กรบริ การ ดังต่อไปนี ้
1. การบริ ก าร (Service) คื อ “Service is a result of a process or an activity”
งานบริการ หรื อการบริการ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการหรื อกิจกรรม
2. “องค์การบริการ” คือ อย่างไร องค์กรใด ๆ ที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเพื่อ
2.1 ให้ บริการแก่ลกู ค้ าเป็ นหลักใหญ่
2.2 รายได้ สว่ นใหญ่มาจากค่าบริการ / ค่าธรรมเนียม
2.3 ต้ องมีลกู ค้ ามาสัมผัสโดยตรงกับกิจกรรม / งานบริการ
3. องค์ประกอบของการบริ การที่ดีเป็ นอย่างไร องค์ประกอบของการบริ การที่ดี
ต้ องอาศัยปั จจัยด้ านคุณภาพหกเอ็มในกระบวนการบริ การ ปั ญหาด้ านคุณภาพของบริ การที่เกิด
จากปัจจัยหกเอ็มในกระบวนการให้ บริการ ได้ แก่
ปั จจัยหกเอ็มในกระบวนการ
1. บริกร/บุคลากร
2. วัสดุ
3. อุปกรณ์
4. วิธีการทางาน
5. การตรวจวัด
6. การจัดการ

ปั ญหาที่เกิดขึน้
1. ความบกพร่องจากทฤษฎี 3 I’s
2. ไม่ได้ คณ
ุ ภาพจากการซื ้อการเก็บ
3. บกพร่องเพราะขาดการซ่อมบารุง
4. ไม่ชดั เจน ต่างคนต่างวิธีการ

ภาพประกอบ 6 ปัญหาด้ านคุณภาพกับปัจจัยกระบวนการ 6 M’s
ที่มา: วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2542). คุณภาพในงานบริการ.
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ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) ได้ กล่าวถึง ความสาคัญของคุณภาพในการบริ การ โดย
แบ่งความสาคัญออกเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
1. ความส าคัญ ในเชิ ง คุณ ภาพ ประกอบด้ ว ย การสร้ างความพอใจและความ
จงรักภักดีให้ ลูกค้ า การสร้ างภาพลักษณ์ ของธุรกิจ เป็ นสิ่งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
เป็ นกลยุทธ์ ถาวรแทนส่วนประสมทางการตลาด และสร้ างความแตกต่างอย่างยั่งยืนและความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
2. ความส าคั ญ ในเชิ ง ปริ ม าณ ประกอบด้ วย การลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไข
ข้ อผิดพลาด และการเพิ่มรายได้ และส่วนแบ่งตลาดให้ ธุรกิจ
สมวงศ์ พงศ์ ส ถาพร (2550) กล่ า วว่ า คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร เป็ นทั ศ นคติ ที่
ผู้รับบริ การสะสมข้ อมูล ความคาดหวังไว้ ว่าจะได้ รับจากบริ การ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
(Tolerance Zone) ผู้รับ บริ ก ารก็ จ ะมี ความพึง พอใจในการให้ บริ การ ซึ่ง จะมี ระดับ แตกต่างกัน
ออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี ้เอง เป็ นผลมาจากการประเมินผล
ที่ได้ รับจากบริการนัน้ ณ ขณะเวลาหนึง่
ชัชวาล อรวงศ์ศภุ ทัต (2554) กล่าวว่า การให้ บริ การเป็ นมโนทัศน์และปฏิบตั ิการใน
การประเมินของผู้รับบริ การโดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ การที่คาดหวัง (Expectation
Service) กับ การบริ ก ารที่ รั บ รู้ จริ ง (Perception Service) จากผู้ ให้ บริ ก าร ซึ่ ง หากผู้ ให้ บริ ก าร
สามารถให้ บ ริ การที่ ส อดคล้ องตรงตามความต้ องการของผู้รับ บริ ก ารหรื อ สร้ างการบริ การที่ มี
ระดับสูงกว่าที่ผ้ รู ับบริ การได้ คาดหวัง จะส่งผลให้ การบริ การดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้ บริ การซึ่ง
จะทาให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริ การที่ได้ รับเป็ นอย่างมาก คุณภาพการให้ บริการเป็ น
การให้ บริการที่มากกว่า หรื อตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็ นเรื่ องของการประเมินหรื อ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความเป็ นเลิศของการบริ การในลักษณะของภาพรวม ในมิติของ
การรับรู้ ผลการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการกลุ่มนี ้ ช่วยให้ เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้ บริ การ
ตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็ นไปในรูปแบบของการเปรี ยบเทียบทัศนคติที่มีตอ่ บริการที่คาดหวังและ
การบริ การตามที่ รับรู้ ว่ามี ค วามสอดคล้ องกันเพี ยงไร ข้ อสรุ ปที่ น่าสนใจประการหนึ่งก็ คือ การ
ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพนันหมายถึ
้
ง การให้ บริ การที่สอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้รับบริ การหรื อ
ผู้บริ โภคอย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ ความพึงพอใจต่อการบริ การจึงมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับการทา
ให้ เป็ นไปตามความคาดหวัง หรื อ การไม่ เป็ นไปตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm
Expectation) ของผู้บริโภค
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Douglas and Fredendall (2004) ก ล่ า วว่ า คุ ณ ภ าพ ก ารให้ บ ริ ก าร (Service
quality) หมายถึง ทัศนคติที่เกิดขึ ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทังหมด
้
จารุบูรณ์ ปาณานนท์ (2553) อ้ างใน ชลธิชา ศรี บารุง (2557) กล่าวว่า คุณภาพของ
การบริ การนัน้ มีความหมายหลายประการ คือ บริ การดีราคาสมเหตุสมผล คุณภาพดีผ้ รู ับบริ การ
พอใจ การบริการที่มีคณ
ุ ภาพจะเกิดความประทับใจแก่ผ้ รู ับบริ การ
กล่าวโดยสรุป คุณ ภาพการบริ การ หมายถึง การส่งมอบบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งเป็ น
วิธีการที่ทาให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจที่ให้ บริ การมี
รูปแบบการให้ บริ การที่คล้ ายคลึงกันและตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกัน คุณภาพการบริการของผู้บริ โภค
แต่ละคนจะไม่เท่ากันขึ ้นอยู่กบั ความคาดหวังในตัวผู้บริ โภคนัน้ ๆ ว่ามีมากน้ อยเพียงใด ดังนันการ
้
เน้ นคุณภาพการบริ การจึงเป็ นวิธีที่จ ะสร้ างความแตกต่างให้ องค์กรได้ และความแตกต่างนี ้จะช่วย
ให้ ธุรกิจมีลกู ค้ าที่เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
องค์ ประกอบคุณภาพการบริการ
เกษตรพันธุ์ ชอบทากิจ (2546) กล่าวว่า สภาพความเป็ นจริ งที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั แม้
ประเทศไทยจะเป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศว่าประสบความสาเร็ จในการทาธุรกิจบริ การ เช่น
ธุรกิ จ โรงแรม หรื อธุรกิ จ การท่องเที่ ยวแต่คุณ ภาพการให้ บริ การประชาชนในหน่วยงานภาครัฐ
หลายแห่งยังมีปัญหายังไม่เป็ นที่น่าพอใจอีกมาก ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ หรื อขาดบุคลากรที่แตกต่างกันมากก็คือพฤติกรรมการบริการนัน่ เอง
“บริ การที่ดี” คือ การให้ สิ่งที่ดีแก่ผ้ รู ับบริ การ เมื่อประชาชนมารับบริ การจากเรา สิ่งที่
เขาต้ องการก็ คือ ความถูกต้ องรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย ความส าคัญ ความอบอุ่น ไมตรี จิ ต
มิตรภาพ
“คุณ ภาพการบริ ก าร” ไม่ว่าจะเป็ นที่ สถาบันธุ รกิ จ การเงิน การท่องเที่ ย ว โรงแรม
ธุรกิจบันเทิง หรื อแม้ แต่บริการสาธารณสุข ต่างเอาแพ้ - ชนะกันที่การให้ ความสาคัญ ความอบอุ่น
ความสะดวกสบายใจแก่ลูกค้ า หรื อผู้รับบริ การนั่นเอง ปกติแล้ วคุณภาพบริ การขึน้ อยู่กับปั จจัย
หลัก 3 ประการ คื อ ความรู้ (Knowledge) คื อ ความรู้ จริ ง ถูก ต้ อ งแม่ น ย าในงาน ความรู้ สึ ก
(Feeling) คือ ความรู้สึกที่ดีในขณะที่ให้ บริ การ และประสบการณ์ (Experience) คือ ความเจนจัด
ชานาญในงาน แต่ด้วยเหตุที่คณ
ุ ภาพการบริ การวัดกันที่ความรู้สึกส่วนตัวของผู้รับบริการ คุณภาพ
บริ การ จึงต้ องเริ่ มจากความรู้สึกที่ดีของผู้ให้ บริ การนาหน้ ามาก่อนเสมอขณะให้ บริ การประชาชน
ต่อให้ มีความรู้มากเพียงใด ประสบการณ์มากมายเพียงใด หากแต่ปราศจากความรู้สึกที่ดี หรื ออยู่
ในระหว่างกาลังโมโห หรื อโกรธเพื่อนร่วมงานอยู่ อารมณ์บริ การที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี ้ นอกจาก

38
จะส่งกระแสไปรบกวนจิตใจผู้รับบริการโดยตรงแล้ ว ยังเป็ นตัวกาหนดรูปแบบของพฤติกรรมบริการ
ที่ไม่มีคุณ ภาพอันเป็ นการทาลายภาพพจน์ของตัวเอง สถาบันและวิช าชีพได้ เป็ นอย่างมากด้ วย
ตรงกันข้ าม ถ้ าบริ การเริ่ มจากความยิม้ แย้ ม แจ่ม ใส เต็มใจไมตรี จิตมิ ตรภาพ สร้ างความพอใจ
ถูกใจ ประทับใจแก่ผ้ รู ับบริการก่อนแล้ ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็สะดวกสบายและง่ายไปหมด
รวีวรรณ โปรยรุ่ งโรจน์ (2551) กล่าวว่า องค์ประกอบของการบริ การ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ลู ก ค้ า ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ นองค์ ป ระกอบของการบริ ก ารที่ มี
ความส าคัญ ที่ สุด เนื่ องจากเป้าหมายหลักของการบริ การ คื อ ความพึ งพอใจอย่างสูง สุด ของ
ผู้รับบริการ องค์ประกอบอื่น ๆ อีก 4 องค์ประกอบนันต่
้ างก็ถกู กาหนดหรื อสร้ างสรรค์ขึ ้นมาเพื่อการ
สร้ างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ เกิดขึ ้นกับผู้รับบริการทังสิ
้ ้น หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ผู้รับบริ การ
เป็ นจุดเริ่มต้ นของการบริการ หากไม่มีผ้ รู ับบริการแล้ ว องค์ประกอบอื่น ๆ ย่อมไม่เกิดขึ ้น
2. หน่วยบริ การ หมายถึง หน่วยงานที่ถกู จัดตังขึ
้ ้นเพื่อผลิตงานบริ การในด้ านต่าง
ๆ เพื่ออานวยความสะดวกหรื อช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น โดยอาจดาเนินการในลักษณะเจ้ าของคน
เดียว ห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษั ทจ ากัด ก็ ได้ และเป็ นได้ ทัง้ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน
หน่ วยงานบริ ก ารจะมี บุค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลเป็ น ผู้น าในการด าเนิ น งานทางธุ รกิ จ ซึ่ ง เรี ย กว่า
ผู้บริ หารหน่วยงาน โดยผู้บริหารหน่วยงานมีบทบาทสาคัญต่อการกาหนดคุณภาพของการบริ การ
เนื่องจากอยูใ่ นฐานะผู้นาของหน่วยงานที่มีอานาจโดยตรงและมีหน้ าที่ความรับผิดชอบหลักในการ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยการกาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์การบริ การ
จัดสรรทรัพยากร วางระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนเป็ นผู้นาของผู้ปฏิบตั งิ านให้ บริการของ
หน่วยงานด้ วย
3. ผู้ป ฏิ บัติ ให้ ง านบริ ก าร เป็ น ผู้ที่ ด าเนิ น การบริ ก าร หรื อ ลงมื อ ให้ บ ริ ก ารต่ อ
ผู้รับบริการโดยตรง โดยอาจจะมีปฏิสมั พันธ์และปรากฏตัวต่อผู้รับบริการหรื อไม่ก็ได้
4. ผลิ ตภัณ ฑ์ บริ การ เป็ นกระบวนการ หรื อวิธีการนาเสนออรรถประโยชน์ หรื อ
คุณค่าต่าง ๆ ที่หน่วยงานบริการและผู้ปฏิบตั งิ านให้ บริการมอบให้ กบั ผู้รับบริการ
5. ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้ อมของการบริการ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่
ผู้รับบริ การสามารถสัมผัสได้ ด้วยประสาทสัมผัสทังห้
้ า ไม่ว่าจะเป็ นการมองเห็น การได้ กลิ่น การได้
ยิน การได้ ลิ ม้ รสชาติ และการได้ สัม ผัส องค์ ป ระกอบทางกายภาพจึง ครอบคลุม ถึ ง สิ่ ง ต่าง ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นตัวอาคาร ลานจอดรถ การตกแต่ง อุ ปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ บรรยากาศ
และแม้ กระทัง่ เครื่ องแบบของพนักงาน
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เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ
ภวัต วรรณพิณ (2554) กล่าวว่า เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริ การไว้ 5 ด้ าน
หรื อที่เรี ยกว่าเครื่ องมือในการวัดคุณภาพการให้ บริ การทัง้ 5 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ความน่าเชื่อถื อ (Reliability) หมายถึง ผู้ให้ บริ การต้ องแสดงให้ เห็นถึงความ
น่าเชื่อถือ ให้ บริ การตามที่สญ
ั ญาไว้ ตรงตามความต้ องการของผู้รับบริ การ ไม่มีความผิดพลาด มี
เครื่ องมือในการวัดคุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย
1.1) ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ในการให้ บริการได้ ตรงตามที่สญ
ั ญาไว้
1.2) การเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ใช้ บริการ และการนาข้ อมูลมาใช้
1.3) การทางานไม่ผิดพลาด
1.4) การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่ องมือให้ พร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
1.5) การมีจานวนเจ้ าหน้ าที่เพียงพอต่อการให้ บริการ
2. การสร้ างความมัน่ ใจ (Assurance) หมายถึง ผู้ให้ บริ การต้ องสร้ างความมัน่ ใจ
ให้ กบั ผู้รับบริ การเมื่อผู้รับบริการมาติดต่อสุภาพอ่อนน้ อม และมีความรู้ในงานบริการเป็ นอย่างดี มี
เครื่ องมือในการวัดคุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย
2.1) ความรู้ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลข่าวสาร
2.2) การสร้ างความเชื่อมัน่ และปลอดภัยในการใช้ บริ การ
2.3) ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้ าหน้ าที่
2.4) พฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่ในการสร้ างความเชื่อมัน่ ในการให้ บริการ
3. รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกอุปกรณ์
ต่าง ๆ ดูสวยงาม ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มีเครื่ องมือในการวัดคุณภาพการ
ให้ บริการ ประกอบด้ วย
3.1) ความทันสมัยของอุปกรณ์
3.2) สภาพแวดล้ อมของสถานที่ให้ บริการ
3.3) การแต่งกายของเจ้ าหน้ าที่
3.4) เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การให้ ความสนใจและเข้ าใจในความ
ต้ องการของผู้รับบริ การอย่างเอาใจใส่ และถือผลประโยชน์ของผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ มีเครื่ องมือ
ในการวัดคุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย
4.1) การให้ ความสนใจและเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริการแต่ละคนของเจ้ าหน้ าที่
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4.2) เวลาในการเปิ ดให้ บริการขององค์กร
4.3) โอกาสในการรับทราบข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร
4.4) ความสนใจผู้ใช้ บริการอย่างแท้ จริงของเจ้ าหน้ าที่
4.5) ความสามารถในการเข้ าใจในความต้ องการเฉพาะของผู้ใช้ บริการ
5. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึ ง ความตัง้ ใจที่ แ สดงถึ ง ความ
พร้ อมยินดีให้ บริ การเสมอ และรวดเร็ วเมื่อผู้รับบริ การเข้ ามาติดต่อ มีเครื่ องมือในการวัดคุณภาพ
การให้ บริการ ประกอบด้ วย
5.1) มีระบบการให้ บริการที่รวดเร็ว
5.2) ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ในการให้ คาแนะนาปรึกษาแก่ผ้ ใู ช้ บริการ
5.3) ความรวดเร็วในการทางานของเจ้ าหน้ าที่
5.4) ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ในการให้ บริการแก่ผ้ ใู ช้ บริการทันทีที่ต้องการ
ฉงจิ่ ง หลี่ (2556) กล่า วว่า การประเมิ น คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ตามการรั บ รู้ ของ
ผู้บริ โภคเป็ นไปในรูปแบบของการเปรี ยบเทียบทัศนคติที่มีตอ่ การบริ การที่คาดหวัง และการบริ การ
ตามที่รับรู้ ว่ามีความสอดคล้ องกันเพียงใด การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพนันหมายถึ
้
ง การให้ บริ การที่
สอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้รับบริ การ หรื อผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ ดังนันความพึ
้
งพอใจของ
การบริ การจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทาให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริ การ ซึ่งได้
พัฒนาเพื่อใช้ สาหรับการประเมินคุณภาพการให้ บริ การ โดยอาศัยการประเมินพื ้นฐานการรับรู้ของ
ผู้รับบริการหรื อลูกค้ า พร้ อมกับได้ พยายามหาคานิยามความหมายของคุณภาพการให้ บริ การและ
ปั จจัยที่กาหนดคุณ ภาพการให้ บริ การที่ เหมาะสม ผลงานความคิดและการพัฒ นาเครื่ องมื อวัด
คุณภาพการให้ บริ การ SERVQUAL นี ้ได้ มาจากการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้ าง
คุณภาพการให้ บริการโดยแบ่งระยะของการทาวิจยั ออกเป็ น 4 ระยะได้ แก่
ระยะที่ 1 ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้ บริ การของบริ ษัทชัน้
นาหลายแห่งและนาผลที่ได้ มาใช้ ในการพัฒนารูปแบบของคุณภาพบริ การ
ระยะที่ 2 เป็ น การวิ จัย เชิ ง ประจัก ษ์ โดยมุ่ ง ศึก ษาที่ ผ้ ูรับ บริ ก ารโดยเฉพาะใช้
รู ปแบบคุณ ภาพการให้ บริ การที่ได้ จากระยะที่ 1 มาทาการวิจัยต่อจนกระทั่งได้ เครื่ องมือที่ใช้ วัด
คุณ ภาพการให้ บริ การที่เรี ยกว่า SERVQUAL และปรับปรุ งเกณฑ์ ที่ใช้ ในการตัดสินคุณภาพการ
ให้ บริการตามการรับรู้ และความคาดหวังของผู้รับบริการ
ระยะที่ 3 ได้ ท าการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ ต่ อ จากระยะที่ 2 แต่ ค รั ง้ นี ม้ ุ่ ง ขยาย
ผลการวิจยั ให้ ครอบคลุมองค์การต่าง ๆ มากขึ ้น ซึ่งมีการดาเนินงาน 5 ขันตอน
้
เริ่ มต้ นด้ วยการทา
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วิจัยในสานักงาน 89 แห่งของ 5 บริ ษัทชัน้ นาในการบริ การแล้ วนาผลวิจัยทัง้ 3 ระยะมาศึกษา
ร่วมกันโดยการทาสนทนากลุม่ กับผู้รับบริการและผู้ให้ บริ การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้บริ หารและ
สุดท้ ายทาการสารวจทุก ๆ กลุ่ม อีกครัง้ ใน 6 ประเภทงานบริ การ คือ งานบริ การซ่อมบารุ ง งาน
บริ การบัตรเครดิต งานบริ การประกันภัย งานบริ การโทรศัพท์ทางไกลงานบริ การธนาคารสาขาย่อย
และงานบริการนายหน้ าซื ้อขาย
ระยะที่ 4 วิจยั เชิงสารวจมุ่งศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริ การ และ
สร้ างเป็ นแบบสอบถามเรี ยกว่าศึกษาวิจยั SERVQUAL ซึ่งประกอบด้ วยมิติของคุณภาพที่ประเมิน
โดยผู้รับบริ การ 5 ด้ าน คือ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ความไว้ วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้ า
การประกันคุณภาพ และความเข้ าอกเข้ าใจ
ในระยะเริ่ ม แรกได้ มี ก ารก าหนดมิ ติที่ ใช้ วัด คุณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร (Dimension of
Service Quality) ไว้ 10 มิติ ดังนี ้

มิตทิ ่ ใี ช้ วัดคุณภาพบริการ
1.การเข้ าถึงบริการ
2. การติดต่อสื่อสาร
3. สมรรถนะ
4. ความมีไมตรี จิต
5. ความน่าเชื่อถือ
6. ความไว้ วางใจ
7. ความปลอดภัย
8. การตอบสนองต่อลูกค้ า
9. ความเป็ นรูปธรรม
10. การรับรู้และเข้ าใจลูกค้ า

การบอกปาก
ต่อปาก

ความต้ องการ
ส่วนบุคคล

ประสบการณ์ใน
อดีต

การบริ การที่
คาดหวัง
การรับรู้
คุณภาพการ
บริ การ
การบริ การที่
รับรู้จริ ง

ภาพประกอบ 7 มิตทิ ี่ใช้ วดั คุณภาพในการให้ บริการ (Dimension of Service Quality)
ที่ ม า: ฉงจิ่ ง หลี่ . (2556). คุณ ภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ ยวประเทศจี นที่ มี ผลต่อ
ความความไว้ วางใจในบริษัทนาเที่ยวและความตังใจในการใช้
้
บริการซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย.

42
มิติของคุณภาพการให้ บริ การทัง้ 10 มิติสามารถให้ ความหมายของมิติหรื อมุมมอง
คุณภาพการให้ บริการได้ ดังนี ้
มิติที่ 1 การเข้ าถึงบริ การ (Access) การเข้ ารับบริ การเป็ นไปด้ วยความสะดวก
ง่ายและไม่ใช้ เวลารอคอยนานจนเกินไป
มิ ติ ที่ 2 การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) ความสามารถในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ และการสื่อความหมายรวมไปถึงการทาความเข้ าใจในเรื่ องภาษาที่อาจจะแตกต่าง
กันของลูกค้ า
มิ ติ ที่ 3 สมรรถนะ (Competence) ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะในการ
ปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงความรู้และทักษะทางด้ านการจัดการและ
การติดต่อบุคคล
มิติที่ 4 ความมี ไมตรี จิต (Courtesy) การมี ม ารยาทความเคารพให้ เกี ยรติผ้ ูอื่น
จริงใจและเป็ นมิตรในการติดต่อกับบุคคล
มิ ติที่ 5 ความน่าเชื่ อถื อ (Credibility) ความสามารถในการสร้ างความเชื่ อมั่น
ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ของผู้ให้ บริการ
มิติที่ 6 ความไว้ วางใจ (Reliability) มีความสม่าเสมอในเรื่ องของประสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือในการให้ บริการหรื อนาเสนอผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้ อง
มิติที่ 7 การตอบสนองต่อลูกค้ า (Responsiveness) ความพร้ อมและความเต็ม
ใจในการให้ บริการขององค์การหรื อพนักงาน
มิติที่ 8 ความปลอดภัย (Security) การให้ บริ การที่ปราศจากอันตรายความเสี่ยง
หรื อข้ อกังขาใด ๆ
มิ ติ ที่ 9 ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangibles) ลัก ษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้ เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ
มิติที่ 10 การรู้ จกั และเข้ าใจลูกค้ า (Understanding’s Knowing the Customer)
การเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าเรี ยนรู้ และตะหนักความต้ องการเฉพาะของลูกค้ าแต่ละคน
ต่อมาภายหลังตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้ บริ การ SERVQUAL ทัง้ 10
มิติ ได้ มีการทดสอบซ ้า โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มทังสิ
้ ้น 12 กลุ่มคาตอบจากการสัมภาษณ์
ได้ 97 คาตอบได้ ทาการจัดกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่ม ทัง้ นี ้นักวิชาการที่ทาการวิจัยดังกล่าวได้ นา
หลักวิช าสถิ ติเพื่ อ ใช้ ในการพัฒ นาเครื่ องมื อ ส าหรับ การวัด การรั บ รู้ คุณ ภาพในการบริ ก ารของ
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ผู้รับบริการและได้ ทาการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) พบว่า
ตัวแบบคุณภาพการให้ บริการ SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหม่ประกอบด้ วย 5 มิตหิ ลักดังนี ้
มิ ติ ที่ 1 ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangibility) ลัก ษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้ เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสารที่
ใช้ ในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ รวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่ ทาให้ ผ้ รู ับบริ การรู้สึกว่าได้ รับการ
ดูแ ลห่ ว งใยและความตัง้ ใจจากผู้ให้ บ ริ ก ารบริ ก ารที่ ถูก นาเสนอออกมาเป็ น รู ป ธรรมจะท าให้
ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้ บริการได้ ชดั เจนขึ ้น
มิ ติที่ 2 ความไว้ วางใจ (Reliability) ความสามารถในการให้ บ ริ การให้ ต รงกับ
สัญญาที่ให้ ไว้ กบั ผู้รับบริการบริการทุกครัง้ ต้ องมีความสม่าเสมอสามารถให้ ความไว้ วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้ า (Responsiveness) ความพร้ อมและเต็มใจยินดี
ที่จะให้ บริ การในทันทีที่ได้ รับการร้ องขอโดยสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้
อย่างทันท่วงที ผู้รับบริ การสามารถเข้ ารับบริ การได้ ง่ายและได้ รับความสะดวกจากการใช้ บริ การ
รวมทังจะต้
้ องกระจายการให้ บริการไปอย่างทัว่ ถึงรวดเร็ว
มิ ติ ที่ 4 การประกัน คุณ ภาพ (Assurance) ความสามารถในการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นกับผู้รับบริ การผู้ให้ บริ การจะต้ องแสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถเป็ นอย่ างดี
ในการให้ บ ริ การ ผู้ให้ บ ริ การมี ความสุภ าพอ่อนโยนมี ค วามน่าเชื่ อถื อและความซื่ อสัต ย์ ใช้ การ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ ความมัน่ ใจว่าผู้รับบริการจะได้ รับการบริ การที่ดีที่สดุ
มิ ติ ที่ 5 ความเข้ าอกเข้ า ใจ (Empathy) ความสามารถในการดู แ ลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้ องการที่แตกต่างของลูกค้ าแต่ละคน
ชลธิ ช า ศรี บ ารุ ง (2557) กล่าวว่า คุณ ภาพของการบริ ก ารที่ ท าให้ ผ้ ูรับ บริ ก ารเกิ ด
ประสบการณ์แห่งความสุขและความพึงพอใจในทุกจุดสัมผัสบริ การ ประกอบด้ วย
1. ความมี ตัวตน หรื อรู ปลักษณ์ ทางกายภาพของการบริ การที่ ดี (Tangibles)
เช่น ในโรงแรมจะต้ องมีส่วนต้ อนรับ (Lobby) มีตกแต่งอย่างมีรสนิยมและสะอาด หรื อในสายการ
บิน จะต้ อ งมี ที่ สั่ง ของผู้โดยสารสามารถเลื อ กชมภาพยนตร์ ฟั ง เพลง หรื อ เล่น เกม ตามความ
ต้ องการของตนเองได้ เป็ นต้ น
2. ความไว้ วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานบริ การ
และผู้ปฏิบตั ิงานให้ บริ การที่จะส่งมอบการบริ การได้ ตรงตามเวลา และให้ บริ การได้ ครบถ้ วนและ
เป็ นไปตามที่ได้ ตกลงกันไว้
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3. ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Assurance) หมายถึ ง ความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในงานของหน่วยงานบริ การและผู้ปฏิบตั ิงานให้ บริ การ ที่ทาให้ ผ้ รู ับบริ การรู้ สึกว่าคุ้ มค่า
กับเงินและเวลาที่ใช้ ไป และเกิดความรู้สกึ มัน่ ใจในคุณภาพของการบริการ
4. การตอบสนองที่ทันใจ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้ อมหน่วยงาน
บริ การและผู้ปฏิบัติงานให้ บริ การที่ จะตอบสนองต่อความต้ องการของผู้รับบริ การได้ ทันที ที่เขา
ต้ องการ โดยไม่ปล่อยให้ ต้องรอนาน
5. ความเอื ้ออาทร หรื อความเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความเอื ้ออาทรหรื อ
ความเอาใจใส่ที่หน่วยงานบริ การและผู้ปฏิบัติงานให้ บริ การมีต่อผู้รับบริ การ เช่น โรงแรมมีบริ การ
ปลุ ก (Wake - up call service) ให้ กั บ ผู้รั บ บริ ก าร หรื อ มัค คุเทศก์ จัด กิ จ กรรมนั น ทนาการใน
ระหว่างการเดินทางบนรถเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสนุกสนานตลอดการเดินทาง หรื อการที่หน่วยงาน
บริ การ สามารถเสนอการบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดบริ การเดียว ที่เรี ยกว่า One stop service
ให้ กบั ผู้รับบริการ เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับบริการประหยัดเวลาและลดค่าใช้ จา่ ยในการติดต่อ เป็ นต้ น
Berry and Parasuraman (1991) อ้ า งใน เบญชภา แจ้ ง เวชฉาย (2559) กล่า วว่า
คุณภาพการบริ การ (Service quality) เป็ นสิ่งที่ลูกค้ าทุกคนคาดหวังที่จะได้ รับจากการบริ การใน
การให้ บริการ ลูกค้ าจะวัดจากเครื่ องมือวัดคุณภาพ การบริการซึง่ เป็ นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้ านดังนี ้
1. ความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangibles) หมายถึ ง งานบริ ก ารควรมี
ความเป็ นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้ องได้ มีลกั ษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็น เช่น อุปกรณ์
และ เครื่ องใช้ ส านักงาน สภาพแวดล้ อม การตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และ
เอกสารต่าง ๆ ป้ายประกาศ ความสะอาดและความเป็ นระเบียบของสานักงาน ทาเลที่ตงั ้
2. ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) หมายถึ ง การให้ บริ ก ารต้ อ งตรงตามเวลาที่
สัญญาไว้ กบั ลูกค้ างานบริ การที่มอบหมายให้ แก่ลกู ค้ าทุกครัง้ ต้ องมีความถูกต้ อง เหมาะสม และมี
ความสม่ า เสมอ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ของลูก ค้ าและสามารถน ามาใช้ ไ ด้ อ ย่า งรวดเร็ ว มี พ นัก งาน
เพียงพอต่อการให้ บริการ และสามารถช่วยแก้ ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้ าด้ วยความเต็มใจ
3. การตอบสนองลูกค้ า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็ วเป็ นความตังใจที
้ ่
จะช่วยเหลือลูกค้ า โดยให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว ไม่ให้ รอคิวนานรวมทังต้
้ องมีความกระตือรื อร้ น ไม่
ละเลย มีความรวดเร็ว และกระบวนการในการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. การให้ ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า (Assurance) หมายถึง การบริ การจากพนักงานที่
มีความรู้ความสามารถในการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องมีทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า และมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อถือ และรู้สกึ ปลอดภัย
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5. การเข้ าใจและรู้ จกั ลูกค้ า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้ บริ การลูกค้ าแต่
ละรายด้ วยความเอาใจใส่และให้ ความเป็ นกันเองและดูแลลูกค้ า แจ้ งข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ
คุณภาพการบริการ
สิ่งที่เห็นได้ ด้วยตา (Tangibles)

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ประเมิน

1)
2)
3)
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
1)
2)
3)
ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ลู ก ค้ า 1)
(Responsive)
2)
3)
4)
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก เชื่ อ มั่ น 1)
(Assurance)
2)
3)
4)
การเอาใจใส่ (Empathy)

สิ่งอานวยความสะดวกทางกายภาพ
บุคลากรที่ให้ บริ การ
อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือในการให้ บริ การ
ความถูกต้ องของการเรี ยกเก็บเงิน และการจดบันทึก
การบริ การตรงตามข้ อตกลง
การบริ การอย่างมีความน่าเชื่อถือและถูกต้ อง
การติดต่อกลับลูกค้ าเมื่อถูกเรี ยก
การให้ บริ การอย่างรวดเร็ วทันใจ
การปฏิบตั ิตามข้ อเรี ยกร้ องที่เร่ งด่วนของลูกค้ า
การยินดีช่วยเหลือลูกค้ า
ความรู้ และทักษะของพนักงาน
ความมีชื่อเสียงของบริ ษัท
บุคลิกภาพของผู้ให้ บริ การ
สมรรถนะ ความสุภาพ และการให้ ความรู้ สกึ ปลอดภัย

1) การรับฟั งความต้ องการของลูกค้ า
2) การให้ บริ การเป็ นรายบุคคล
3) มีการติดต่อสื่อสารที่ดี และมีความเข้ าลูกค้ า

ภาพประกอบ 8 ตัวแปรในการประเมินคุณภาพการบริ การของลูกค้ า 5 ประการ
ที่มา: เบญชภา แจ้ งเวชฉาย. (2559). คุณ ภาพการให้ บริ การที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร.
สถาบันฝึ กอบรมและให้ คาปรึกษาแนะนาด้ านการพัฒนาการบริ การอย่างเป็ นระบบ
(ม.ป.ป.) กล่าวว่า วิธีการประเมินการให้ บริ การ หรื อ SERVQUAL ได้ รับความนิยมในการนามาใช้
เพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริ การอย่างกว้ างขวาง ซึ่งเจ้ าของกิจการหรื อองค์กรต้ องทา
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ความเข้ าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริ การ เป้าหมายความต้ องการที่เขาต้ องการ และเป็ นเทคนิค
ที่ ให้ วิธีการวัดคุณ ภาพในการให้ บริ การขององค์กรยังจะสามารถนา SERVQUAL มาใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อให้ มีการพัฒนาคุณภาพการบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ นักวิชาการที่ทา
การวิจัยดังกล่าว ได้ นาหลักวิชาสถิติเพื่อพัฒ นาเครื่ องมือสาหรับการวัดการรับรู้ คุณภาพในการ
บริ การของผู้รับ บริ การและได้ ท าการทดสอบความน่าเชื่ อถื อ (Reliability) และความเที่ ย งตรง
(Validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้ เป็ น 5 มิติหลัก และยังคงมีความสัมพันธ์ กับมิติ
ของคุณภาพการให้ บริ การทัง้ 10 ประการ SERVQUAL ที่ทาการปรับปรุ งใหม่จะเป็ นการยุบรวม
บางมิตจิ ากเดิมให้ รวมกันภายใต้ ชื่อมิตใิ หม่ SERVQUAL ประกอบด้ วย 5 มิตหิ ลัก
มิ ติ ที่ 1 ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangibility) หมายถึ ง ลั ก ษณะทาง
กายภาพที่ ปรากฏให้ เห็ นถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ อันได้ แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ เอกสารที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสั ญ ลัก ษณ์ รวมทัง้ สภาพแวดล้ อมที่ ท าให้
ผู้รับ บริ การรู้ สึก ว่าได้ รับ การดูแล ห่วงใย และความตัง้ ใจจากผู้ให้ บ ริ การ บริ การที่ ถูกน าเสนอ
ออกมาเป็ นรูปธรรมจะทาให้ ผ้ รู ับบริการรับรู้ถึงการให้ บริการนัน้ ๆ ได้ ชดั เจนขึ ้น
มิ ติที่ 2 ความเชื่ อ ถื อ ไว้ วางใจได้ (Reliability) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ให้ บริการให้ ตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ผู้รับบริการ บริการที่ให้ ทกุ ครัง้ จะต้ องมีความถูกต้ องเหมาะสม
และได้ ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่าเสมอนี ้จะทาให้ ผ้ รู ับบริ การรู้สกึ ว่าบริการที่
ได้ รับนันมี
้ ความน่าเชื่อถือ สามารถให้ ความไว้ วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้ า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้ อมและ
ความเต็มใจที่จะให้ บริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้ อย่างทันท่วงที
ผู้รับบริ การสามารถเข้ ารับบริ การได้ ง่าย และได้ รับความสะดวกจากการใช้ บริ การ รวมทังจะต้
้ อง
กระจายการให้ บริการไปอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว
มิติที่ 4 การให้ ความเชื่ อมั่นต่อลูกค้ า (Assurance) หมายถึง ความสามารถใน
การสร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ เกิ ด ขึ น้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ให้ บริ ก ารจะต้ องแสดงถึ ง ทั ก ษะความรู้
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารและตอบสนองความต้ องการของผู้รับ บริ ก ารด้ วยความสุภ าพ
นุ่มนวล มีกริ ยามารยาทที่ดี ใช้ การติดต่อสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพและให้ ความมัน่ ใจว่าผู้รับบริ การ
จะได้ รับบริการที่ดีที่สดุ
มิติที่ 5 การรู้จกั และเข้ าใจลูกค้ า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล
เอาใจใส่ผ้ รู ับบริการตามความต้ องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน
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ตาราง 3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการให้ บริการ

X

X

X

X

X

ฉงจิ่ง หลี่

X

X

X

X

X

ชลธิชา ศรี บารุง

X

X

X

เบญชภา แจ้ งเวชฉาย

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

พัฒนาการบริ การอย่าง
เป็ นระบบ

ให้ บริการ

X

ภวัต วรรณพิณ

สถาบันฝึ กอบรมและให้
คาปรึกษาแนะนาด้ านการ

ด้ านพฤติกรรมของผู้

X

ด้ านความเอาใจใส่ลกู ค้ า

X

ด้ านการรับประกัน

ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์

X

ด้ านความรวดเร็ว

ด้ านความน่าเชื่อถือ

Gronroos

ด้ านความยืดหยุน่

ผู้ศึกษา

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้

คุณภาพการให้ บริการ

X

ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความสนใจในแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการให้ บริ การทัง้
5 มิ ติ ของฉงจิ่ ง หลี่ (2556) ภวัต วรรณพิ ณ (2554) และ เบญชภา แจ้ ง เวชฉาย (2559) ซึ่ ง
ประกอบไปด้ วยทังหมด
้
5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว
ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจ ความพึง
พอใจ และคุณ ภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การและกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย เจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นดังต่อไปนี ้
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1. ความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangibles) หมายถึ ง งานบริ ก ารควรมี
ความเป็ นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้ องได้ มีลกั ษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็น เช่น อุปกรณ์
และเครื่ องใช้ ส านักงาน สภาพแวดล้ อม การตกแต่ง การแต่ง กายของพนักงาน แผ่นพับ และ
เอกสารต่าง ๆ ป้ายประกาศ ความสะอาดและความเป็ นระเบียบของสานักงาน ทาเลที่ตงั ้
2. ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) หมายถึ ง การให้ บริ ก ารต้ อ งตรงตามเวลาที่
สัญญาไว้ กบั ลูกค้ างานบริ การที่มอบหมายให้ แก่ลกู ค้ าทุกครัง้ ต้ องมีความถูกต้ อง เหมาะสม และมี
ความสม่ า เสมอ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ของลูก ค้ าและสามารถน ามาใช้ ไ ด้ อ ย่า งรวดเร็ ว มี พ นัก งาน
เพียงพอต่อการให้ บริการ และสามารถช่วยแก้ ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้ าด้ วยความเต็มใจ
3. การตอบสนองลูกค้ า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็ วเป็ นความตังใจที
้ ่
จะช่วยเหลือลูกค้ า โดยให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว ไม่ให้ รอคิวนานรวมทังต้
้ องมีความกระตือรื อร้ น ไม่
ละเลย มีความรวดเร็ว และกระบวนการในการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. การให้ ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า (Assurance) หมายถึง การบริ การจากพนักงานที่
มีความรู้ความสามารถในการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องมีทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า และมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อถือ และรู้สกึ ปลอดภัย
5. การเข้ าใจและรู้ จกั ลูกค้ า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้ บริ การลูกค้ าแต่
ละรายด้ วยความเอาใจใส่และให้ ความเป็ นกันเองและดูแลลูกค้ า แจ้ งข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ
โดยทัง้ 5 องค์ประกอบนีจ้ ะสามารถวัดคุณภาพในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวได้ อีกทังยั
้ งช่วยทาให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวได้ ทราบถึงคุณภาพการให้ บริการธุรกิจ
นาเที่ยวของตนเอง เพื่อนาไปปรับใช้ กับการดาเนินธุรกิจให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวและกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ นามาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
การกาหนดสมมติฐาน และออกแบบแบบสอบถาม

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ความหมายของความไว้ วางใจ
รั ศมิ์ ล ภัส วรเดชธนัน กุล (2558) กล่าวว่า ความไว้ วางใจ (Trust) คื อ ตัวชี ว้ ัดผลที่
สาคัญ เกี่ ยวกับสัมพันธภาพที่ลูกค้ ามี ต่อองค์กรธุรกิจการบริ การ เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ วไม่
สามารถจับต้ องตัวผลิตภัณฑ์ได้ อยูแ่ ล้ ว
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Moorman, Deshpande, and Zaltman (1992) อ้ า งใน ฉงจิ่ ง หลี่ (2556) กล่ า วว่า
ความไว้ วางใจคือความเต็ม ใจที่ จ ะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ ยนของคนคนหนึ่งด้ วยความ
เชื่อมัน่ ซึ่งมีกรอบแนวคิดคือการรับรู้ว่าผู้บริ โภคต้ องมีความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรธุรกิจด้ วยความสนใจ
อย่างที่สุดในระหว่างการใช้ บริ การอยู่นนั ้ ความเชื่อมัน่ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคพิจารณาผู้
ให้ บริการที่เป็ นทางเลือก 2 ประการคือความน่าเชื่อถือมากที่สดุ และมีความซื่อสัตย์จริงใจอย่างสูง
Ndubisi (2009) อ้ างใน พิศทุ ธิ์ อุปถัมภ์ (2556) กล่าวว่า ความไว้ วางใจเป็ นปั จจัยที่
มีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้ างความภักดี และมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกันระหว่างความ
ไว้ วางใจและความภักดีของลูกค้ าในการสร้ างความมัน่ ใจของลูกค้ าและการส่งมอบคุณภาพการ
บริ การนาไปสู่องค์กรที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ ความไว้ วางใจของลูกค้ า มีการศึกษาความไว้ วางใจ
หลากหลายสาขา รวมทังทางด้
้
านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ ในด้ านจิตวิทยา จากการศึกษาที่ผา่ น
มาความไว้ วางใจโดยทั่วไปมุ่งเน้ นในด้ านลักษณะประจาตัวบุคคล ได้ แก่ อุปนิสยั ทัศนคติ และ
แรงจูงใจ
Thom (2004) กล่าวว่า ความเชื่อถือไว้ วางใจเป็ นการเต็มใจหรื อยินยอมให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับ
ความเชื่อถือไว้ วางใจทาในสิ่งที่ผ้ ทู ี่เชื่อถือไว้ วางใจสามารถช่วยเหลือตนเองหรื อทาเองได้ สรุปได้ ว่า
ความไว้ วางใจ หมายถึงการเต็มใจยินยอม หรื อเชื่อมัน่ ของผู้ที่ไว้ วางใจต่อผู้ที่ได้ รับความไว้ วางใจ
ในลักษณะความสัมพันธ์ที่จะดาเนินต่อไปในการที่จะให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับความเชื่อถือไว้ วางใจได้ กระทาทุก
วิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ และไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้ที่ไว้ วางใจซึง่ ไม่สามารถทาเองได้
Bartlett, Ghoshal, and Birkinshaw (1995) อ้ างใน ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ (2558)
กล่าวว่า ความไว้ วางใจ (Trust) เป็ นประเด็นและแนวคิดสาคัญที่ได้ รับความสนใจทังนั
้ กธุรกิจ และ
นักวิชาการในศาสตร์ ตา่ ง ๆ ทาให้ การให้ คานิยามหรื อคาจากัดความของความไว้ วางใจแตกต่างกัน
ไปตามกระบวนทัศน์ที่เป็ นกรอบความคิดทางวิชาการของนักวิจยั แต่ก็มีนกั วิชาการบางคนให้ คา
จากัดความกว้ าง ๆ ไว้ ว่า ความไว้ วางใจ คือ คนที่มี ความเต็มใจที่ จะเสี่ยงกับอีกคน หรื อ ความ
ไว้ วางใจ คือ ความตังใจของบุ
้
คคลที่จะเสี่ ยงกับบุคคลอื่น โดยขึน้ อยู่กับความเชื่อที่ว่าอีกฝ่ ายมี
ความสามารถเปิ ด เผย และเชื่ อ ถื อ โดยสามารถแบ่ง โครงสร้ างของความไว้ วางใจออกเป็ น 6
โครงสร้ าง คือ
1. เจตนารมณ์แห่งความไว้ วางใจ (Trusting Intention) คือ การที่ฝ่ายหนึ่งเต็มใจ
ที่จะพึ่งพาอีกฝ่ าย หนึง่ ในสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้น ด้ วยความรู้สกึ ปลอดภัย แม้ ว่า
จะได้ รั บ ผลลั พ ธ์ ใ นแง่ ล บที่ ต ามมาภายหลั ง ซึ่ ง พบว่ า เจตนารมณ์ แห่ ง ความไว้ วางใจนี ้ มี
องค์ประกอบ 5 อย่าง คือ
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1.1) ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ ้น
1.2) การพึง่ พาอาศัยกัน
1.3) ความรู้สกึ ของความปลอดภัย
1.4) บริบทสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
1.5) การขาดความเชื่อมัน่ ในการควบคุม
2. พฤติ ก รรมการไว้ ว างใจ (Trusting Behavior) พฤติ ก รรมการไว้ ว างใจเป็ น
พฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งไว้ วางใจมอบหมายภาระหน้ าที่และอานาจให้ อีกฝ่ ายหนึ่งกระทาการใด ๆ
แทนตนเองแม้ วา่ จะก่อให้ เกิดสภาวะเสี่ยงขึ ้นก็ตาม
3. ความเชื่อในการไว้ วางใจ (Trusting Beliefs) การที่บุคคลเชื่อ และรู้ สึกมั่นใจ
ในความเชื่อว่าบุคคลอื่นมีความน่าเชื่อถื อในสถานการณ์ นนั ้ โดยความน่าเชื่อถื อ (Trustworthy)
หมายถึง บุคคลหนึง่ เต็มใจและสามารถที่จาสิ่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นได้ ซึง่ ประกอบด้ วย
3.1) ความเมตตากรุณา
3.2) ความซื่อสัตย์สจุ ริต
3.3) ความสามารถ
3.4) การคาดการณ์ได้
4. ความไว้ วางใจในระบบ (System Trust) ความเชื่อว่าองค์กรหรื อหน่วยงานนัน้
จะทาให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมประสบความสาเร็ จในอนาคต โดยโครงสร้ างขององค์กร หรื อหน่วยงานสามารถ
แยกออกเป็ น 2 ประเภทแตกต่างกัน ได้ แก่
4.1) Structural Assurances
4.2) Situational Normality
5. ความไว้ วางใจต่ อ บุ ค คล (Dispositional Trust) การที่ บุ ค คลเชื่ อ มั่ น และ
ไว้ วางใจบุคคลอื่น โดยไม่สนใจต่อเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น และมีแนวโน้ มที่จะมีความ
ไว้ วางใจในวงกว้ างขึ ้น และในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
6. ความไว้ วางใจต่อสถานการณ์ (Situational Decision to Trust) การที่บุคคล
เชื่อมั่นและไว้ วางใจต่อสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น และเมื่อเกิดเหตุการณ์ ลกั ษณะนี ้อีก
บุคคลก็จะเกิดความเชื่อใจและไว้ วางใจในสถานการณ์นนั ้
กล่ า วโดยสรุ ป ความไว้ ว างใจ หมายถึ ง การเต็ ม ใจยิ น ยอมหรื อ เชื่ อ มั่น ของผู้ ที่
ไว้ วางใจต่อผู้ที่ได้ รับความไว้ วางใจในลักษณะความสัมพันธ์ ที่จะดาเนินต่อ ไปในการที่จะให้ ผ้ ูที่
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ได้ รับความเชื่อถือไว้ วางใจได้ กระทาทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้
ที่ไว้ วางใจซึง่ ไม่สามารถทาเองได้
แนวคิดความไว้ วางใจ
ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ (2558) เกี่ยวกับความไว้ วางใจมี 5 มิติ ได้ แก่
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) คือ ความซื่อสัตย์ และความไว้ วางใจ ปั จจัยนี ้นับว่า
เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่สดุ จาก 5 ปั จจัยหลักความไว้ วางใจ คือ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานทางผู้นา ถ้ า
ไม่มีซงึ่ ปัจจัยนี ้แล้ วปัจจัยตัวอื่น ๆ ก็จะไม่มีความหมายเลย
2. ความสามารถ (Competence) คื อ ความสามารถที่ ร วมทั ง้ ด้ านความรู้
ความสามารถ ทางด้ านเทคนิค และทักษะของแต่ละบุคคล ถ้ าผู้ใต้ บงั คับบัญ ชาเชื่อว่าผู้นาที่ มี
ความสามารถทางด้ านนี ้ และสามารถนาพาพวกเขาได้ พวกเขาก็พร้ อมที่จะให้ ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั งิ าน
3. ความมัน่ คง (Consistency) คือ การสร้ างความเชื่อถือ ความสามารถในการ
ทานาย และตัดสินใจสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ ผู้นาต้ องแสดงบทบาทการประพฤติปฏิบตั ิทงั ้ คาพูด
และการกระทาอย่างเสมอต้ นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเชื่อถือยอมรับมอบ
ความไว้ วางใจ
4. ความจงใจภักดี (Loyalty) คือ เป็ นความเต็มใจของผู้นาในการปกป้อ ง และ
รักษาหน้ า ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ทาให้ พวกเขาเกิดความผูกพันและจงรักภักดี
5. เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น (Openness) คือ ผู้นาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ได้ เข้ าพบเพื่อพบปะพูดคุย ปรึกษาหารื อ
Lewicki and Bunker (1996) กล่ า วว่ า ความ ไว้ วางใจเป็ นแนวคิ ด หลายมิ ติ
(Multidimensional Approach) เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ค วามแตกต่า งกัน ทัง้ ทางด้ า นสัง คม จิ ต วิท ยา
การเมื อง เศรษฐกิจ มนุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และชีววิทยาสังคม ซึ่งความแตกต่างในแต่ละ
มุมมองสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. มุมมองของนักทฤษฎี บุคลิกภาพ เป็ นมุมมองที่มุ่งเน้ นถึงความแตกต่างทาง
บุคลิกภาพส่วนบุคคลที่มีความพร้ อมต่อความไว้ วางใจ ซึ่งความพร้ อมต่อความไว้ วางใจนันจะถู
้ ก
สร้ างและพัฒนาขึ ้นมาจากบริ บททางสังคม ความไว้ วางใจในแนวคิดของนักทฤษฎีบคุ ลิกภาพ จึง
เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อ ความคาดหวัง หรื อความรู้สึกที่หยัง่ ถึงรากลึกในลักษณะของ
บุคลิกภาพ ซึง่ เกิดจากการพัฒนาด้ านจิตสังคมของบุคคลในวัยทารก
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2. มุมมองของนักสังคมวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์ เป็ นมุมมองที่ม่งุ เน้ นว่าความ
ไว้ วางใจเป็ นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ ้นในองค์กรหรื อสถาบัน (Institutional Phenomenon) ดังนัน้
ความไว้ วางใจจึงเป็ นแนวคิดที่เป็ นทัง้ ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นภายในและระหว่างองค์กร และเป็ น
ความไว้ วางใจของบุคคลในสถาบันหรื อองค์กรเหล่านัน้
3. มุม มองของนักจิตวิทยาสังคม เป็ นมุม มองที่ มุ่งเน้ นการปฏิ สัม พันธ์ ระหว่าง
บุคคล ซึ่งก่อให้ เกิดการสร้ างหรื อทาลายความไว้ วางใจในระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ดังนัน้
ความหมายของความไว้ วางใจในมุม มองของนักจิ ตวิทยาสังคมจึงเป็ นความคาดหวังและเป็ น
ส่วนประกอบในบริบทที่ชว่ ยเสริมสร้ าง หรื อยับยังการพั
้
ฒนาและคงไว้ ซงึ่ ความไว้ วางใจ
การสร้ างความไว้ วางใจ
พรทิพย์ เกยุรานนท์ (2552) กล่าวว่า การที่จะสร้ างความไว้ วางใจ (Building Trust)
นันเป็
้ นสิ่งที่หลายคนบอกว่ายากแต่บางคนบอกว่าง่า ย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการสร้ าง โดย
การสร้ างต้ องใช้ เวลา มีความต่อเนื่องในการสร้ างอยู่ตลอดเวลา และที่สาคัญต้ องมีความจริ งใจใน
การสร้ างด้ ว ย สรุ ป ได้ ว่า วิ ธี ก ารสร้ างความไว้ ว างใจจากผู้ร้ ู หลายท่ า นในเว็ บ ไซต์ ม าน าเสนอ
โดยเฉพาะได้ นาหลักการถอดรหัสการสร้ างความไว้ วางใจจากอักษร 5 ตัว คือ T.R.U.S.T
1. Truth (ความจริ ง) การสื่อสารระหว่างกันต้ องเปิ ดเผย ชัดเจน ตรงไปตรงมา
พูดความจริ ง โดยไม่คานึงถึงว่าข้ อมูลที่พูดนันจะเป็
้
นในทางบวกหรื อในทางลบ ไม่โกหกหรื อมีลบั
ลมคมนัย และมีความซื่อสัตย์ต่อกัน จะทาให้ เกิดความสัมพันธ์ ในระยะยาว และจะได้ รับความ
ไว้ วางใจกลับมา
2. Reliability (ความน่าเชื่อถือ) การแสดงออกไม่ว่าโดยทางวาจาหรื อการกระทา
ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าในที่แจ้ งหน้ าหรื อในที่ลบั จะต้ องเป็ นไปในลักษณะเดียวกันอย่างเสมอ และการ
แสดงออกนันจะต้
้
องบ่งบอกถึงความยุติธรรม มีจริ ยธรรม ยึดถือความเป็ นธรรมและความถูกต้ อง
เป็ นกลาง มีเป้าหมายชัดเจน ไม่เอนเอียง ไปข้ างใดข้ างหนึ่งหรื อโลเล เมื่อรับปากหรื อสัญญาอะไร
ไว้ จะต้ องทาตามที่รับปากหรื อสัญญาไว้ ไม่นาความลับของผู้อื่นมาเปิ ดเผย ซึ่งจะก่อให้ เกิดความ
น่าเชื่อถือ และเป็ นที่มาของความไว้ วางใจ
3. Understanding (ความเข้ าใจ) การแสดงออกถึง ความเข้ าใจผู้อื่น โดยต้ อ ง
พยายามเข้ าใจผู้อื่นก่อน และใช้ เวลาในการทาความเข้ าใจความต้ องการของคนอื่ น ควรแสดง
ความรู้สกึ หรื อสื่อสารอารมณ์ออกมาบ้ าง เพื่อให้ ผ้ อู ื่นรู้สกึ ถึงความสนใจ และความเข้ าใจ
4. Support (การสนับสนุน) หรื อ Service (การบริ การ) การแสดงให้ เห็นถึงการ
สนับสนุน การช่วยเหลือ การให้ คาแนะนาหรื อคาปรึกษา การปกป้อง การเป็ นกันเอง สามารถเข้ า
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หาได้ ง่าย และพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือ กับทุกคน ตลอดจนแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญและ
ความเป็ นมืออาชีพในสิ่งที่ การแสดงออกนันจะต้
้
องแสดงให้ เห็นถึงการมีจิตใจแห่งการให้ บริ การ
ให้ เกียรติและยอมรับในความสามารถของผู้อื่นด้ วย ก็จะช่วยในการสร้ างความไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้น
ระหว่างกันได้ เป็ นอย่างดี
5. Take your time (การให้ เวลา) การให้ เวลาก็ เป็ น สิ่งส าคัญ เพราะการสร้ าง
ความไว้ วางใจไม่ได้ สร้ างกันเพียงวันเดียว ทุก ๆ ปั จจัยที่กล่าวมานัน้ ต้ องใช้ เวลาในการพิสจู น์ ใช้
ความสม่าเสมอ ความต่อเนื่องในการกระทาจะก่อให้ เกิดผลที่ดี และความไว้ วางใจก็จะอยูย่ าวนาน
องค์ ประกอบของความไว้ วางใจ
ศยามล เอกะกุล านัน ต์ (2550) กล่ า วว่า ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจจะเกิ ด ขึ น้ ได้ นัน้
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ
1) ความไว้ วางใจด้ านศั ก ยภาพ (Competence Trust) คื อ การที่ บุ ค คลมี
ความสามารถในการกระทาสิ่งที่จาเป็ นต่อการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะในงานที่เฉพาะเจาะจง
ในการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน รวมถึงความสามารถในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรมที่สามารถช่วยสร้ างและรักษาความไว้ วางใจในศักยภาพ ได้ แก่
การที่บคุ คลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ มีความยุตธิ รรม สามารถเข้ าใจและรับรู้
ถึงศกัยภาพของผู้อื่นได้ และสามารถช่วยให้ ผ้ อู ื่นเกิดทักษะความชานาญในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้
2) ความไว้ วางใจด้ านการสื่ อสาร (Communication Trust) คื อ การที่ บุค คลมี
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกันและกันอย่างคงที่และสม่าเสมอ ซึ่งทาให้ การทางานนันด
้ าเนินไป
หรื อ มี ค วามก้ าวหน้ า พฤติก รรมที่ ส นับ สนุน ให้ เกิ ด ความไว้ วางใจด้ านการสื่ อ สาร ได้ แ ก่ การ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน การพูดในสิ่งที่ตรงกับความเป็ นจริ ง มีการยอมรับความ
ผิดพลาด การรักษาความลับ มีการชี ้แจงถึงความมีเจตนาที่ดี
3) ความไว้ ว างใจด้ า นค ามั่น สัญ ญา (Contractual Trust) คื อ การที่ บุค คลได้
กระทาในสิ่งที่พดู ไว้ ว่าจะกระทา ซึ่งการกระทาในสิ่งที่ได้ พดู ไว้ นี ้จะก่อให้ เกิดผลผลิต ความพร้ อมที่
จะให้ บริการการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ความใส่ใจในการมีสว่ นร่วม หรื อง่ายต่อการสื่อสารกลับ
เมื่อมีการสัญญาไว้ ความไว้ วางใจด้ านคามัน่ สัญญานี ้จะเกี่ยวข้ องกับการรักษาความคิดเห็น ความ
ตังมั
้ น่ ในความซื่อสัตย์และการแสดงพฤติกรรมอย่างคงที่
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เฉลิมชัย กิตติศกั ดินาวิน (2552) กล่าวว่า แนวคิดของความไว้ วางใจ ประกอบด้ วย
1. การยึดถือหลักคุณธรรม (Integrity) หมายถึง ผู้ที่ถูกไว้ วางใจมีความซื่อ สัตย์
และเปิ ดเผย รักษาสัญญาในสิ่งที่ผ้ ถู ูกไว้ วางใจพูดต่อผู้ที่ไว้ วางใจ รวมถึงเป็ นผู้ที่มีความยุติธรรม
และมีจริยธรรมสูง
2. ความเมตตากรุณา (Benevolence) หมายถึง ผู้ถกู ไว้ วางใจให้ การสนับสนุนผู้
ที่ไว้ วางใจ หลีกเลี่ยงจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และแสดงความเอาใจใส่ช่วยเหลือเห็นอก
เห็นใจผู้ที่ไว้ วางใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3. สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ผู้ที่ถูกไว้ วางใจมี ความสามารถในด้ าน
ความรู้ และทักษะในการทางานที่ เชี่ ยวชาญเหนื อกว่าบุคคลอื่ นรวมถึง มี ความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ ปัญหาในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความสามารถพยากรณ์ ได้ (Predictability) หมายถึง ผู้ที่ถูกไว้ วางใจกระทา
ตนให้ มีความคงเส้ นคงวาสม่าเสมอในพฤติกรรม
Reina (1999) อ้ างใน ฉงจิ่ง หลี่ (2556) ซึง่ ได้ กาหนดไว้ ว่าความไว้ วางใจจะเกิดขึ ้นได้
นันประกอบไปด้
้
วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความไว้ วางใจด้ านศักยภาพ (Competence Trust) คื อ ความสามารถของ
บุคคลในการกระทาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะในงานที่เจาะจงหรื อมีความซับซ้ อนของกิจกรรม
รวมถึงความสามารถในการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิ ภ าพ และการช่วยให้ ผ้ ูอื่น
สามารถทางานของเขาได้ โดยพฤติกรรมที่สามารถ ช่วยสร้ างและรักษาความไว้ วางใจในศักยภาพ
ได้ แก่ การที่บุคคลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ มีความยุติธรรม สามารถเข้ าใจ
และรับรู้ถึงศักยภาพของผู้อื่นได้ และสามารถช่วยให้ ผ้ อู ื่น เกิดทักษะความชานาญในการกระทาสิ่ง
ต่าง ๆ ได้
2. ความไว้ วางใจด้ านการสื่อสาร (Communication Trust) คือ การที่บคุ คลมีการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกันและกันอย่างคงที่และสม่าเสมอ ซึ่งทาให้ การทางานนันด
้ าเนินไปได้
อย่า งราบรื่ น ซึ่ง มี ผ ลต่อ ความสามารถในการผลิ ต งานและผลก าไรอี ก ด้ ว ย โดยพฤติ ก รรมที่
สนับสนุนให้ เกิดความไว้ วางใจด้ านการสื่อสาร ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
โดยการพูด ในสิ่ ง ที่ ต รงกับ ความเป็ น จริ ง มี ก ารยอมรั บ ความผิ ด พลาด มี ก ารให้ และรั บ ข้ อ มูล
ป้อนกลับ การรักษาความลับ มีการชี ้แจงถึงความมีเจตนาที่ดี
3. ความไว้ ว างใจด้ านค ามั่น สัญ ญา (Contractual Trust) คื อ การที่ บุค คลได้
กระทาในสิ่งที่พดู ไว้ ว่าจะกระทา ซึ่งการกระทาในสิ่ งที่พดู ไว้ นี ้ จะก่อให้ เกิดการผลผลิตความพร้ อม
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ที่จะให้ บริ การ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ความใส่ใจในการมีส่วนร่วม หรื อง่ายต่อการสื่อสาร
กลับ เมื่ อมีคามั่นสัญ ญาจะก่อให้ เกิ ดการรักษาความคิดเห็น ความตังมั
้ ่นในความซื่ อสัตย์ การ
แสดงพฤติกรรมอย่างตรงไปตรงมา ความเชื่ อมัน่ ในความตังใจ
้ ความแน่นอน และความเชื่อมั่น
ของบุคคล ในความซื่อสัตย์จงรักภักดีจะทาให้ เกิดความไว้ วางใจด้ านคามัน่ สัญญาในการทางาน
โดยพฤติกรรมที่นาไปสู่ความไว้ วางใจด้ านคามั่นสัญญา ได้ แก่ การที่บุคคลมีการบริ หารจัดการ
ความคาดหวัง มีการสร้ างสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ มีการให้ อานาจอย่างเหมาะสม มีความใส่ใจ มีการ
แสดงความเห็น มีความคงเส้ นคงวาและความแน่นอนในการกระทา
วรนาท สามารถ (2557) กล่า วว่า ปั จ จัย ที่ ท าให้ เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ ซึ่ง ได้
กาหนดไว้ วา่ ความเชื่อถือไว้ วางใจจะเกิดขึ ้นได้ นันจะประกอบด้
้
วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) ความไว้ วางใจด้ านศั ก ยภาพ (Competence Trust) คื อ การที่ บุ ค คลมี
ความสามารถในการกระทาสิ่งที่จาเป็ นต่อการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะในงานที่เฉพาะเจาะจง
หรื องานที่มีความลับซับซ้ อนในการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน รวมถึงความสามารถใน
การสร้ างปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และการช่วยให้ ผ้ อู ื่นสามารถทางานของเขาได้
โดยพฤติกรรมที่สามารถช่วยสร้ างและรักษาความไว้ วางใจในศักยภาพ
2) ความไว้ วางใจด้ านการสื่ อสาร (Communication Trust) คือ การที่ บุคคลมี
การแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ข่ า วสารกั น และกั น อย่ า งคงที่ แ ละสม่ า เสมอ ซึ่ ง ท าให้ การท างานมี
ความก้ าวหน้ า มีผลทาให้ เกิดความสามารถในการผลิตงานและผลกาไร
3) ความไว้ วางใจด้ านคามั่นสัญ ญา (Contractual Trust) คือ การที่ บุคคลได้
กระทาในสิ่ งที่ พูดไว้ ว่าจะกระทา ซึ่งการกระทาในสิ่งที่ได้ พูดไว้ นีจ้ ะก่อให้ เกิดการผลผลิตความ
พร้ อมที่ จะให้ บริ การการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ความใส่ใจในการมีส่วนร่ วมหรื อง่ายต่อการ
สื่อสารกลับเมื่อมีการสัญญาไว้ ความไว้ วางใจด้ านคามัน่ สัญญานี ้เกี่ยวข้ องการการรักษาความ
คิดเห็น ความตังมั
้ น่ ในความซื่อสัตย์และการแสดงพฤติกรรมอย่างคงที่ ความเชื่อมัน่ ในความตังใจ
้
ความแน่นอน และความซื่อสัตย์จงรักภักดี
Meyer and Allen (1995) อ้ างใน ธัญ นันท์ วรเศรษฐพงษ์ (2558) องค์ประกอบใน
การที่จะสร้ างความไว้ วางใจ (Trustworthiness) ประกอบด้ วย
1. ศักยภาพ (Ability) ในที่นี ้เป็ นเรื่ องของทักษะ และขีดความสามารถที่ใครสัก
คนหนึง่ สามารถปฏิบตั ิตามคามัน่ ที่ได้ ให้ ไว้ ทังทั
้ กษะและขีดความสามารถนี ้เป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล
นันคื
้ อในแต่ละบุคคล อาจมีความสามารถสูงมากกว่าคนอื่น ๆ

56
2. ความเมตตากรุ ณ า (Benevolence) คือ การทาให้ บุคคลได้ มีความรู้ สึกหรื อ
รับรู้ถึงเจตนาดีที่ได้ กระทาไปโดยไม่ได้ หวังผลตอบแทนหรื อกาไร เช่น ใครสักคนหนึ่งอาจแสดงออก
ในทางที่ดีอบอุน่ กับบุคคลที่เขามีความสัมพันธ์เป็ นพิเศษ
3. ความซื่ อ สัต ย์ มั่น คง (Integrity) คื อ การยึด ถื อ หลัก คุณ ธรรม บุค คลจะถูก
พิจารณาว่าเป็ นคนซื่อสัตย์มนั่ คง เมื่ อบุคคลนันมี
้ ความเชื่อที่จะยึดมัน่ ในศีลธรรมโดยที่ศีลธรรมนัน้
เป็ นที่ยอมรับสาหรับกลุ่มคนที่เชื่อถือเขา โดยหลักการหรื อศีลธรรมอาจไม่เหมือนกันสาหรับแต่ละ
กลุม่ คนศักยภาพ ความเมตตา และความซื่อสัตย์มนั่ คงมีความแตกต่างกันในตัวเอง
ตาราง 4 สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ

X

X

เฉลิมชัย กิตติศกั ดินาวิน

X

ฉงจิ่ง หลี่

X

X

X

วรนาท สามารถ

X

X

X

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์

X

X

X

X

X

ด้ านความสามารถพยากรณ์ได้

ด้ านคามัน่ สัญญา

X

ด้ านความเมตตากรุณา

ด้ านการสื่อสาร

ศยามล เอกะกุลานันต์

ด้ านการยึดถือหลักคุณธรรม

ผู้ศึกษา

ด้ านศักยภาพ

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ

X

ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยมี ค วามสนใจในแนวคิดและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารของศยามล เอกะกุ ล านั น ต์ (2550) ฉงจิ่ ง หลี่ (2556) และ วรนาท สามารถ (2557)
ซึง่ ประกอบไปด้ วยทังหมด
้
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา เพื่อ
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ใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจ ความพึ งพอใจ และคุณ ภาพการให้ บริ การที่ มีอิทธิพ ลต่อ
ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารและกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแต่ละองค์ประกอบมีประเด็น
ดังต่อไปนี ้
1) ด้ านศักยภาพ คือ การที่บคุ คลมีความสามารถในการกระทาสิ่งที่จาเป็ นต่อการทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะในงานที่เฉพาะเจาะจง หรื องานที่มี ความลับซับซ้ อนในการผสมผสาน
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เข้ าด้ วยกั น รวมถึ ง ความสามารถในการสร้ างปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และการช่วยให้ ผ้ อู ื่นสามารถทางานของเขาได้ โดยพฤติกรรมที่สามารถช่วยสร้ าง
และรักษาความไว้ วางใจในศักยภาพ
2) ด้ านการสื่อสาร คือ การที่บุคคลมีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกันและกันอย่าง
คงที่และสม่าเสมอ ซึ่งทาให้ การทางานมีความก้ าวหน้ า มีผลทาให้ เกิดความสามารถในการผลิต
งานและผลกาไร
3) ด้ านคามั่นสัญ ญา คื อ การที่ บุคคลได้ กระท าในสิ่งที่ พูดไว้ ว่าจะกระทา ซึ่งการ
กระท าในสิ่ ง ที่ ได้ พูดไว้ นีจ้ ะก่ อให้ เกิ ด การผลผลิต ความพร้ อมที่ จ ะให้ บ ริ การแลกเปลี่ ยนข้ อมูล
ข่า วสาร ความใส่ใจในการมี ส่วนร่ วมหรื อ ง่ า ยต่อ การ สื่ อ สารกลับ เมื่ อ มี ก ารสัญ ญาไว้ ความ
ไว้ วางใจด้ านคามัน่ สัญญานี ้เกี่ยวข้ องการการรักษาความคิดเห็น ความตังมั
้ น่ ในความซื่อสัตย์และ
การแสดงพฤติก รรมอย่า งคงที่ ความเชื่ อ มั่น ในความตัง้ ใจ ความแน่น อน และความซื่ อ สัต ย์
จงรักภักดี
โดยทัง้ 3 องค์ประกอบนี ้จะสามารถวัดความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ อี ก ทัง้ ยัง ช่ ว ยท าให้ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ย วได้ ท ราบถึ ง ความไว้ ว างใจของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ การให้ บริ ก ารต่ า ง ๆ ของธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ในส่ ว นที่
นัก ท่อ งเที่ ย วหรื อ ลูก ค้ ายัง เกิ ด ความไม่ ไว้ วางใจในธุ รกิ จ น าเที่ ย ว ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยผู้วิ จัย ได้ น ามาสร้ างเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย การก าหนดสมมติ ฐ าน และออกแบบ
แบบสอบถาม
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แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ
ความหมายของกระบวนการตัดสินใจ
มานพ สวามี ชัย (2533) กล่าวว่า การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การตกลงใจที่ จ ะเลื อ ก
ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งในหลาย ๆ ทาง หรื ออย่างน้ อยก็ในสองทางด้ วยกัน โดยมีสภาพการณ์
ตัดสินใจ ดังนี ้
1. การตัดสิ นใจภายใต้ ความแน่นอน ผู้ตดั สินใจรู้ ได้ แน่นอนว่าถ้ าปฏิ บตั ิอย่าง
หนึง่ อย่างใดลงไปจะมีผลได้ อย่างไร
2. การตัด สิ น ใจภายใต้ ค วามเสี่ ย ง ผู้ตัด สิ น ใจมี ค วามรู้ ว่า ความน่ า จะเป็ นที่
เหตุการณ์ จะเกิดขึน้ มีม ากน้ อยแค่ไหน โดยอาศัยประสบการณ์ ที่ผ่านมาแต่ผ้ ูตดั สินใจก็ จ ะไม่ร้ ู
แน่นอนว่าผลที่ได้ จากการกระทาภายใต้ สถานการณ์ตา่ ง ๆ นันจะเป็
้
นอย่างไร
3. การตัดสินใจภายใต้ ความไม่แน่นอน ผู้ตดั สินใจจะไม่ทราบผลที่จะได้ ของการ
ปฏิบตั ิจะเป็ นอย่างไรแน่ เพราะไม่อาจคาดคะเนได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นในอนาคต และไม่ทราบความ
น่าจะเป็ นของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ เป็ นการตัดสินใจที่ลาบากมากที่สดุ
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์ (2540) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ การเลือกที่จะกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งจากการกระทาหลาย ๆ อย่างที่น่าจะเป็ นไปได้ การตัดสินใจมีความสาคัญเนื่องจากกิจ
กรรมการบริหารทุกกิจกรรมต้ องเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจทังสิ
้ ้น
เชาว์ ไพรพิ รุณ โรจน์ (2532) กล่าวว่า การตัด สิน ใจ หมายถึ ง การพิ จ ารณาเลื อ ก
วิธีการปฏิบตั กิ ารจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อให้ ได้ ทางเลือกที่ดีที่สดุ เพียงทางเลือกเดียวเท่านัน้
สมคิด บางโม (2548) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ การตัดสินใจเลือกทางปฏิบตั ิไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี ้อาจเป็ นการตัดสินใจที่จะกระทา การสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อหลายสิ่ง
เพื่ อความส าเร็ จ ตรงตามที่ ตงั ้ เป้าหมายไว้ ในทางปฏิ บัติการตัดสินใจมักเกี่ ยวข้ องกั บปั ญ หาที่
ยุ่งยาก และมีวิธีการแก้ ปัญหาให้ วินิจฉัยมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของผู้วินิจฉัย
ปั ญ หาว่าเลือกสั่งการปฏิบตั ิ โดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์
สูงสุด
Blythe (1997) อ้ างใน วิทวัส อุดมกิ ตติ (2549) กล่าวว่า กระบวนการตัด สินใจซื อ้
สินค้ าและบริ การของผู้บริ โภค เป็ นรูปแบบที่ซบั ซ้ อน และมีความเกี่ยวพันกันในหลากหลายขันตอน
้
ซึ่ง Blythe ได้ กล่าวว่า ขัน้ ตอนการตัดสินใจซื อ้ ในช่วงแรกผู้บริ โภคจะสัม ผัสได้ ถึงปั ญ หา ต่อมา
ผู้บริโภคจะรู้ถึงสาเหตุของปั ญหา แล้ วจึงเริ่ มหาสินค้ าและบริการที่สามารถแก้ ไขปั ญหาของตนเอง
และเมื่อผู้บริ โภคได้ ใช้ สินค้ าและบริ การนันแล้
้ ว ก็จะพิจารณาถึงผลลัพธ์ ที่จะได้ รับจากสินค้ าและ

59
บริ การนัน้ สุดท้ ายผู้บ ริ โภคจะเกิ ดการยอมรับ ในตัวสิ นค้ าและบริ การหรื อ ไม่ก็ขึน้ อยู่กับ สิน ค้ า
ดังกล่าวสามารถตอบสนองหรื อแก้ ไขปั ญหาได้ ดีแค่ไหน หากเป็ นที่ยอมรับผู้บริ โภคจะเกิดการซื ้อ
ซ ้า
Orji and Goodhope (2013) กล่ าวว่า กระบวนการตัด สิ น ใจในการซื อ้ สิ น ค้ าของ
ผู้บ ริ โภค (Five-Stage Model of The Consumer Buying Process) ประกอบไปด้ วย 5 ขัน้ ตอน
ได้ แก่ การ รั บ รู้ ถึ ง ความต้ องการ (Need Recognition) การค้ น หาข้ อ มูล (Information Search)
การประเมิ น ผล ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) การตัด สิ น ใจซื อ้ (Purchase Decision)
และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior)
กล่าวโดยสรุป กระบวนการตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยเลือกจากความชอบ หรื อเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งเป็ นทางเลือกที่ดี
ที่สดุ ของลูกค้ าหรื อผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การ โดยใช้ ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ที่เคยได้ รับ
มา นามาช่วยพิจารณาในการตัดสินใจ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
อดุลย์ จาตุรงค์กลุ (2553) กล่าวว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ ได้ อธิบายถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริ โภค จะประกอบด้ วย 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปั จจัยที่อยู่
ภายในตัวบุคคล และ ปัจจัยที่อยูภ่ ายนอกตัวบุคคล ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบไปด้ วยปัจจัยหลายด้ าน ได้ แก่
1.1 แรงจู ง ใจ (Motives) คื อ สิ่ ง ที่ ก ระตุ้ นต่ อ แรงจู ง ใจ ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อจิตใจโดยทาให้ เกิดความต้ องการ
1.2 ความต้ อ งการ (Needs) คื อ สิ่ ง ที่ ชัก จูง ทัง้ ในเรื่ อ งของร่ างกายรวมทัง้
จิตใจ โดยจะเกิดขึ ้นภายหลังจากแรงจูงใจ เนื่องมาจากเกิดการกระตุ้นต่อสภาพจิตใจเพื่อให้ เกิด
ความต้ องการ
1.3 บุคลิกภาพ (Personality) คือ คือลักษณะการถ่ายทอดที่แสดงออกมาอยู่
ในรู ป การกระท าของแต่ล ะบุ ค คล ซึ่ ง จะมี แ รงจูง ใจเป็ นเหตุใ นการสร้ างบุ ค ลิ ก ภาพ โดยใน
บุคลิกภาพในตัวของบุคคลแต่ละคนนันจะมี
้ ความแตกต่างกันไปเฉพาะในตัวบุคคลนัน้ ๆ
1.4 การรู้ (Awareness) คือ การได้ รับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของผู้บริ โภค
โดยจะได้ รับจากการถ่ายทอดความรู้สกึ จากประสาททัง้ 5
1.5 การรับรู้ การสัมผัสรู้ (Perception) คือ การตีความหมายจากการรับรู้ ที่
ได้ รับการส่งผ่านมาจากประสาททัง้ 5
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1.6 การเรี ยนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงหรื อการรับรู้ สิ่งต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ ้น โดยเป็ นผลมาจากประสบการณ์หรื อการพบเห็น
1.7 ทัศ นคติ (Attitudes) คื อ ความรู้ สึก ที่ อ ยู่ภ ายในจิ ต ใจของมนุษ ย์ ที่ จ ะ
ส่งผ่าน ออกมาเป็ นพฤติกรรม
2. ปั จจัยภายนอกตัวบุคคล หรื อเป็ นอิทธิพลที่เกิดจากปั จจัยสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะ
ประกอบไปด้ วยปัจจัยหลายด้ าน ได้ แก่
2.1 อิทธิพ ลจากครอบครัว (Family Influences) เป็ นอิทธิ พลที่ ได้ รับมาจาก
คนภายในบ้ าน
2.2 อิทธิพลจากสังคม (Social Influences) เป็ นอิทธิพลที่ได้ รับมาจากบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่เป็ นบุคคลในครอบครัว ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2.3 อิทธิพลจากธุรกิจ (Business Influences) เกิดจากการต่อต่อสื่อสารกัน
ระหว่างธุรกิจ
2.4 อิ ท ธิ พ ลจากวัฒ นธรรม (Cultural Influences) เกิ ด จากเรื่ อ งความเชื่ อ
ประเพณี และวัฒนธรรมที่อยูใ่ นสังคมนัน้ ๆ
2.5 อิ ท ธิ พ ลทางเศรษฐกิ จ หรื อ อิ ท ธิ พ ลของรายได้ (Economic or Income
Influences) เกิ ดจากค่าตอบแทนที่ ได้ ม าในการทางานของแต่ละตัวบุค คล ซึ่งถื อว่าเป็ นตัวที่ มี
อิทธิพลต่อผู้บริโภคในรูปแบบของตัวเงิน
รู ปแบบการตัดสินใจ
การตัด สิ น ใจเป็ นกิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ น้ ตลอดเวลาในชี วิ ต ประจ าวัน โดยเฉพาะใน
หน่วยงานการตัดสิ นใจอาจกระท าโดยบุค คลเพี ยงคนเดี ยว หรื อเป็ น กลุ่ม บุค คลแล้ วแต่ค วาม
เหมาะสมของกรณี รู ป แบบของการตัดสิ น ใจ โดยถื อเอาจ านวนคนที่ ร่ วมตัดสิ น ใจเป็ น เกณฑ์
สามารถจาแนกออกได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
1. การตัด สิ น ใจโดยบุค คลคนเดี ย ว (Individual Decision Making) ใช้ ส าหรั บ
การตัดสินใจในเรื่ องง่าย ๆ ที่ผ้ ทู าการตัดสินใจได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว หรื อเรื่ องเร่งด่วนฉุกเฉินที่
ไม่มีเวลาพอสาหรับการปรึกษาหารื อกับบุคคลอื่น
2. การตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล (Group Decision Making) เป็ นการตัดสินใจโดย
ให้ ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามผลของการตัดสินใจนัน้ ได้ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
และให้ ข้อมูล การตัดสินใจโดยกลุ่ม บุคคลนีเ้ หมาะสาหรับการตัดสินใจในเรื่ องที่ ย่งุ ยากซับซ้ อน
หรื อเรื่ องที่ ผ้ ูบริ หารไม่มี ข้อมูลข่าวสารเพี ยงพอหรื อยังขาดประสบการณ์ ในเรื่ องนัน้ ๆ หรื อไม่มี
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ความช านาญ ทางด้ านนัน้ อย่างเพี ยงพอ จึง จ าเป็ นต้ องฟั งความคิด เห็น จากผู้ที่ มี ความรู้ และ
ประสบการณ์ แ ล้ ว ประมวลความคิ ด เห็ น เหล่านัน้ มาเป็ น สิ่ ง ก าหนดการตัด สิ น ใจกลุ่ม บุค คล
ดังกล่าวอาจ ได้ แก่ กลุ่มผู้บริ หาร ซึ่งประกอบด้ วยหัวหน้ าส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ ซึ่งอาจประกอบด้ วยผู้บริ หาร ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกัน วิธีการตัดสินใจโดย
กลุม่ อาจทาได้ ในลักษณะต่าง ๆ
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ
Kotler (2000) อ้ างใน พิศมัย จัตรุ ัตน์ (2546) กล่าวว่า รูปแบบกระบวนการตัดสินใจ
ซื ้อ 5 ขันตอน
้
(Five - Stage Model of The Buying Process) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การรับรู้ความต้ องการ (Need Recognition) กระบวนการซื ้อเริ่ มเมื่อผู้ซื ้อรับรู้
ถึงปั ญ หาหรื อความต้ องการ (Problem / Need Recognition) ผู้ซื อ้ จะรู้ ถึง สภาพความต้ องการ
พื ้นฐานของเขา โดยความต้ องการนันจะเกิ
้
ดจากสิ่งกระตุ้นทังภายในและภายนอกบุ
้
คคล ความ
ต้ องการที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน ได้ แก่ ความหิว ความกระหาย แล้ วเพิ่ มระดับขึ ้นกลายเป็ นแรง
ขับ (Drives) ซึง่ บุคคลจะเรี ยนรู้ถึงการจัดการกับแรงขับจากประสบการณ์ในอดีต
2. การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) การถูกกระตุ้นให้ เกิ ดความต้ องการ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคค้ นหาข้ อมูลเพิ่มขึ ้น ซึ่งแหล่งข้ อมูลหลักของผู้บริ โภคจะมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื ้อ
ในภายหลัง แหล่งข้ อมูลดังกล่าว สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ คือ
2.1 แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั
2.2 แหล่งการค้ า เช่น สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
2.3 แหล่งชุมชน เช่น สื่อมวลชน
2.4 แหล่งประสบการณ์ เช่น จากการที่เคยใช้
3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of alternatives) ส่ ว นใหญ่ ผู้ ซื อ้ จะใช้
ความรู้ ที่ มี อยู่ในกระบวนการประเมิ น ผลให้ ม ากที่ สุด โดยใช้ สติและเหตุผลเป็ นพื น้ ฐานในการ
พิจารณาสินค้ า และจะมองหาผลประโยชน์ (Benefits) จากการได้ ร้ ู ได้ ดู ได้ เห็น ได้ สมั ผัสกับสิ่งที่
ตนได้ ค าดหวัง ว่า จะได้ บ ริ โภค เพื่ อ สลายความต้ อ งการของตนให้ หมดไปผู้ซื อ้ จะให้ น า้ หนัก
ความส าคัญ ของลักษณะสิ นค้ า ซึ่งมี ระดับความต้ องการมากน้ อยแตกต่างกัน ไป และผู้ซื อ้ จะ
พิจารณาสินค้ าที่เขาให้ น ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ เป็ นอันดับแรก
4. การตัดสิ นใจซือ้ (Purchase Decision) ในขัน้ การประเมิ นทางเลื อกรู ป แบบ
ความชอบของผู้บริโภคจะอยู่ที่น ้าหนักความสาคัญของลักษณะสินค้ า ซึง่ จะถูกคัดเลือกไว้ ก่อนการ
ตัดสินใจ และผู้ซื ้ออาจตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ชอบมากที่สดุ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจอาจจะตัดสินเลือก
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ซื ้อที่มีความสาคัญ รองลงมา ทัง้ นี ้ มีปัจจัยบางอย่างเข้ ามาแทรกระหว่างความตังใจซื
้ ้อและการ
ตัดสินใจซื ้อ ปัจจัยแรกคือ ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of others) เป็ นปัจจัยที่จะลดทางเลือก
ของผู้ซื อ้ ลง ซึ่ง จะขึน้ อยู่กับ สิ่ ง 2 สิ่ ง คื อ ความรุ น แรงของทัศ นคติ ท างลบของบุค คลอื่ น และ
ทางเลือกที่ผ้ บู ริ โภคชื่นชอบ และการจูงใจผู้ซื ้อให้ คล้ อยตามกับความปรารถนาของผู้อื่น ปั จจัยที่
สอง คือ ปั จจัยสถานการณ์ ที่ไม่ได้ คาดฝั นเอาไว้ (Unanticipated Situational Factors) มีอิทธิพล
ต่อความคาดหวังของครอบครัว ราคาที่คาดหวังในประโยชน์ของสินค้ า และยังส่งผลให้ ความตังใจ
้
ซื ้อของผู้ซื ้อมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากการซื ้อสินค้ า
แล้ ว ผู้ซื ้อจะมีความพอใจหรื อไม่พอใจ ซึง่ จะกลายเป็ นประสบการณ์อย่างหนึง่ ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ซื ้อ
ภัทราวุฒิ ชาโคตร (2555) กระบวนการตัด สิ นใจ (Process of Decision Making)
หมายถึง การกาหนดขัน้ ตอนของการตัดสิน ใจตัง้ แต่ขัน้ ตอนแรกไปจนถึงขัน้ ตอนสุดท้ าย การ
ตัด สิ น ใจโดยมี ล าดับ ขัน้ ของกระบวนการดัง กล่าว เป็ น การตัด สิ น ใจโดยใช้ ห ลัก เหตุผ ลและมี
กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็ น การตัดสิ นใจโดยใช้ ระเบี ยบวิธี ท างวิท ยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อช่วยในการหา
ข้ อสรุ ป เพื่ อ การตัด สิ น ใจ ล าดับ ขัน้ ตอนของกระบวนการตัดสิ น ใจเป็ น 7 ขัน้ ตอน ดัง นี ้ (กุลชลี
ไชยนันตา, 2539)
ขันที
้ ่ 1 การระบุปัญหา (Define the Problem) เป็ นขัน้ ตอนแรกที่มี ความสาคัญ
อย่างมาก เพราะการระบุปัญหาได้ ถูกต้ องหรื อไม่ ย่อมมีผลต่อการดาเนินการในขันต่
้ อ ๆ ไปของ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้ วย ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงควร
ระมัดระวังมิให้ เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารควรแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างอาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ ้นกับตัวปั ญหาที่แท้ จริ งเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น
กรณี ที่ยอดขายของบริ ษัทลดลง ซึ่งมี สาเหตุม าจากคุณ ภาพสินค้ าต่า จะเห็นว่าการที่ ยอดขาย
ลดลง เป็ นอาการแสดง และปั ญหาที่ต้องแก้ ไขได้ แก่ การที่คณ
ุ ภาพสินค้ าต่า ดังนันผู
้ ้ บริ หารที่ชาญ
ฉลาดต้ องคอยสังเกตอาการแสดงต่าง ๆ ทังต้
้ องรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการค้ นหาสาเหตุของ
อาการแสดงเหล่านัน้ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารระบุปัญหาที่แท้ จริงได้ อย่างถูกต้ อง
ขันที
้ ่ 2 การระบุข้อจากัดของปั จจัย (Identify limiting factors) เมื่อสามารถระบุ
ปั ญ หาได้ ถูกต้ องแล้ ว ผู้บริ หารควรพิจารณาถึงข้ อจากัดต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจ ารณาจาก
ทรัพยากรซึ่งเป็ นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้ แก่ กาลังคน เงินทุน เครื่ องจักร สิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ รวมทังเวลาซึ
้
่งมักเป็ นปั จจัยจากัดที่พบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้ อจากัดหรื อเงื่อนไข
ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารกาหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้ แคบลง
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ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ ามีเงื่ อนไขว่าต้ องส่งสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการ
แก้ ไขปัญหาการผลิตสินค้ าไม่เพียงพอที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิ ้งไป
ขันที
้ ่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop Potential Alternatives) ผู้บริ หารควรทา
การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านันควรเป็
้
นทางเลือกที่มีศกั ยภาพและมีความ
เป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหาให้ น้อยลงหรื อให้ ประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาทางเลือกผู้บริ หารอาจ
ขอความคิดเห็นจากนักบริ หารอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็ จทังภายในและภายนอกขององค์
้
การ ซึ่ง
อาจใช้ วิธีการปรึกษาหารื อเป็ นรายบุคคล หรื อจัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ ้น ข้ อมูลที่ได้ รับจากบุคคล
เหล่านันเมื
้ ่อผนวกกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์และประสบการณ์ของ
ตนเองจะช่วยให้ ผ้ บู ริหารสามารถพัฒนาทางเลือกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขัน้ ที่ 4 การวิเคราะห์ ท างเลื อก (Analyze the alternatives) เมื่ อ ผู้บ ริ ห ารได้ ท า
การพัฒ นาทางเลือกต่าง ๆ โดยจะนาเอาข้ อดีและข้ อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรี ยบเทียบกัน
อย่างรอบคอบ
ขันที
้ ่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผู้บริหารได้
ทาการ วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ ว ผู้บริหารควรเปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อเสียของแต่
ละทางเลือกอีกครัง้ หนึ่ง เพื่ อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพี ยงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมี
ผลเสี ย ต่อ เนื่ อ งในภายหลัง น้ อ ยที่ สุด และให้ ผ ลประโยชน์ ม ากที่ สุด แต่บ างครั ง้ ผู้บ ริ ห ารอาจ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ดีที่สดุ ของแต่ละทางเลือก
นามาผสมผสานกัน
ขั น้ ที่ 6 การน าผลการตั ด สิ น ใจไปปฏิ บั ติ (Implement the decision) เมื่ อ
ผู้บริหารได้ ทางเลือกที่ดีที่สดุ แล้ ว ก็ควรมีการนาผลการตัดสินใจนันไปปฏิ
้
บตั ิ เพื่อให้ การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารควรกาหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลา
การดาเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับการปฏิ บัติ ควรมี การมอบหมายอานาจ
หน้ าที่ ที่ ชัด เจน และจัด ให้ มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ จ ะช่ ว ยให้ การตัด สิ น ใจเป็ นที่ ย อมรั บ
นอกจากนี ้ผู้บริ หารควรกาหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้ การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั น้ ที่ 7 การสร้ างระบบควบคุ ม และประเมิ น ผล (Establish a control and
evaluation system) ขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้ แก่ การสร้ างระบบการควบคุม
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไป
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ตามเป้าหมายหรื อไม่ ข้ อมูลย้ อนกลับจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารแก้ ปัญหาหรื อทาการตัดสินใจใหม่ได้ โดย
ได้ ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ
รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) อ้ างใน อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2553) กล่าวว่า การซือ้
สินค้ านันประกอบไปด้
้
วยขันตอนต่
้
าง ๆ 5 ขันตอน
้
ซึง่ ได้ แก่

ตระหนัก
ถึงปัญหา
พฤติกรรม
หลังซื ้อ

การ
ตัดสินใจ
ซื ้อ

การเสาะ
แสวงหา
ข่าวสาร
การ
ประเมิน
ทางเลือก

ภาพประกอบ 9 ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ 5 ขันตอน
้
ที่มา: รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์. (2556). 5 กระบวนการตัดสินใจ.
1. การตระหนักถึงปั ญหา (Need Recognition) ซึ่งผู้ซื ้อจะตระหนักเกี่ยวกับปั ญหา และ
ความต้ องการที่ จะได้ รับจากสินค้ าหรื อบริ การ ผู้ซือ้ จะมีความรู้ สึกถึงความแตกต่างกันระหว่าง
สถานการณ์ ที่เป็ นอยู่จริ งกับสถานการณ์ ที่เขาต้ องการหรื อปรารถนา ซึ่งความปรารถนาของผู้ซือ้
อาจถูกกระตุ้นโดยตัวกระตุ้นที่อยูภ่ ายใน และถูกกระตุ้นจากภายนอก
2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) การที่ผ้ ูบริ โภคมีความสนใจ หรื อมี
ความตังใจสู
้ งในสินค้ า แต่ยังไม่ตดั สินใจซือ้ อาจเก็บความต้ องการไว้ ในความทรงจาหรื อไม่ก็ทา
การเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ ยวข้ องกับความต้ องการดังกล่าว ผู้บริ โภคอาจหาข่ าวสารได้ จาก
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หลายแหล่ง เช่น แหล่งข่าวส่วนบุคคล แหล่งพาณิ ช ย์ แหล่ง สาธารณะ แหล่ง ที่ เกิ ดจากความ
ชานาญ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ วิธีการที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ข่าวสาร
เลือกตรายี่ห้อ ผู้บริ โภคมิได้ ใช้ กระบวนการประเมินที่ง่ายและไม่ได้ มีวิธีเดียวในสถานการณ์ การซื ้อ
ทุกครัง้ การจะประเมินทางเลือกหรื อไม่ขึ ้นอยู่กับตัวผู้บริ โภคและสถานการณ์ การซื ้อด้ วย บางคน
ประเมินอย่างละเอียด บางคนประเมินนิดหน่อยหรื อไม่ประเมินเลยเพราะอาจซื ้อแบบฉับพลันทันที
(Impulse) และเชื่อในสัญชาติญาณ บางครัง้ พึ่งเพื่อน หนังสือแนะนา ผู้บริ โภค และพนักงานขาย
สาหรับคาแนะนาในการซื ้อ
4. การตัด สิ น ใจซื อ้ (Purchase Decision) ในขัน้ ตอนการประเมิ น ผู้บ ริ โภค จัด ล าดับ
ความชอบของตรายี่ ห้ อ ต่าง ๆ ใน Choice Set และก็ จ ะสร้ างความตัง้ ใจซื อ้ ขึน้ โดยทั่ว ไป การ
ตัดสิ นใจ ซือ้ ของผู้บริ โภคมักจะทาการซือ้ ตราที่ช อบมากที่ สุด แต่ว่ามี ปัจ จัย 2 ประการ เข้ ามา
“ขวาง” ระหว่างความตังใจกั
้ บการตัดสินใจซื ้อ
5. พฤติกรรมหลังการซื อ้ (Post Purchase Behavior) หลังการซือ้ สินค้ าหรื อรับบริ การ
ลูกค้ าจะเกิ ดความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ และจะทาให้ เกิดพฤติกรรมหลังการซือ้ จะเกี่ ยวกับ
ความสัม พั น ธ์ ข องความคาดหมายของผู้ บริ โภคและประสิ ท ธิ ภ าพของสิ น ค้ า หากสิ น ค้ า มี
ประสิทธิ ภ าพตามที่ คาดหวังไว้ ผ้ ูบริ โภคก็จะพึงพอใจ แต่ถ้าหากสินค้ าไม่มี ประสิทธิภ าพตามที่
คาดหวังไว้ ก็จะทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความไม่พงึ พอใจต่อตัวสินค้ าหรื อบริการ
พัดชา ตีระดิเรก (2559) อ้ างใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ
ซื ้อของมนุษย์ ก่อให้ เกิดการตัดสิ นใจในการซือ้ โดยในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคจะ
ประกอบไปด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้

การรับรู้ถึง
ความต้องการ

การค้นหา
ข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรมหลัง
การซื้อ

ภาพประกอบ 10 โมเดล 5 ขันตอน
้
ในกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
ที่มา: พัดชา ตีระดิเรก. (2559). ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์
นาเที่ยวของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
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1. ขัน้ ตอนในการรั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการ (Need Recognition) หรื อ การรั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หา
(Problem Recognition) โดยในขัน้ ตอนนี จ้ ะเกิ ด ขึ น้ ในจิ ต ใจของตัว บุ ค คลและความต้ อ งการ
ภายในตัวบุคคล ซึ่งเป็ นผลมาจากแรงกระตุ้น โดยจะประกอบจากการรับรู้ และความต้ องการใน
อดีต
2. การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) หากว่าแรงกระตุ้นที่ได้ จากขัน้ ตอนของการ
รับรู้ ถึงความต้ องการมากเท่าไร ก็จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการหาข้ อมูลเพื่อนามาใช้ พิจารณากับการ
ตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น โดยแหล่งที่ผ้ บู ริโภคสามารถเลือกเป็ นแหล่งข้ อมูลจะได้ มาจากหลายแหล่งทัง้
แหล่งข้ อมูลภายในและแหล่งข้ อมูลภายนอก ได้ แก่
2.1 แหล่งบุคคล ได้ แก่ บุคคลที่อยูใ่ กล้ ตวั อาทิ เพื่อน ครอบครัว
2.2 แหล่งการค้ า ได้ แก่ สื่อจากช่องทางต่าง ๆ เอกสาร โฆษณา พนักงานขาย
2.3 แหล่งประสบการณ์ ได้ แก่ การควบคุมและการตรวจสอบ
2.4 แหล่งชุมชน
2.5 แหล่งทดลอง อิทธิพลของแหล่งข้ อมูลในแต่ละแหล่งจะแตกต่างกันตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทังความเชื
้
่อ และทัศนคติของแต่ละบุคคล
3. การประเมิ นทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) ในภายหลังจากการที่ ผ้ ูบริ โภค
ได้ รั บ ข้ อ มู ล แล้ ว ผู้ บริ โภคจะท าการประเมิ น ทางเลื อ ก รวมทัง้ การวิ เคราะห์ ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ซึ่ ง
กระบวนการในการประเมินทางเลือกของผู้บริ โภค มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1 คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
3.2 ความสาคัญของผลิตภัณฑ์
3.3 ความเชื่อของผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์สินค้ าและตราสินค้ า
3.4 ทัศนคติ ความเชื่อ ที่มีตอ่ ตราสินค้ า
4. การตัดสิ นใจซื อ้ (Purchase Decision) ก่อนที่ ผ้ ูบริ โภคจะทาการตัดสินใจซือ้ สินค้ า
ผู้บริโภคจะต้ องทาการประเมินทางเลือกทุกด้ านก่อนที่จะมีการตัดสินใจ ผ่านขันตอนต่
้
อไปนี ้
4.1 การตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์วา่ จะทาการซื ้อสิ่งนัน้ หรื อซื ้อสินค้ าอื่นทดแทน
4.2 หากว่าต้ องการจะซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้จะทาการซื ้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด
4.3 จะซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้ที่ใด
4.4 ซื ้อผลิตภัณฑ์จานวนเท่าไร
4.5 จะทาการซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไร
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5. พฤติ ก รรมหลัง การซื อ้ (Post Purchase Behavior) จะเป็ นพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ น้ ใน
ภายหลังจากที่ผ้ บู ริ โภคได้ ทาการเลือกซื ้อสินค้ าหรื อการใช้ บริการแล้ ว และมีทศั นคติตอ่ สินค้ า หรื อ
บริการนันอย่
้ างไร
ธฤติมา อัญญะพรสุข (2559) กล่าวว่า กระบวนการของการเลือกในการทากิจ กรรม
ต่าง ๆ เป็ นการเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้ การประเมินที่เชื่อถื อได้ ทาการประเมินเชิงเปรี ยบเทียบและ
เลื อกอย่างมี เหตุผ ล ซึ่งมี ทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน ได้ แก่ การตระหนักถึงปั ญ หา (Need Recognition)
การค้ น หาข้ อ มู ล (Information Search) การประเมิ น ผลทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative)
การตั ด สิ น ใจซื อ้ (Purchase Decision) และพ ฤติ ก รรมภ ายหลั ง การซื อ้ (Post Purchase
Behavior)
ตาราง 5 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ

การตัดสินใจซื ้อ

พฤติกรรมหลังการซื ้อ

X

X

X

X

พิศมัย จัตรุ ัตน์

X

X

X

X

X

ภัทราวุฒิ ชาโคตร
รุ่งนภา ออมสิน
สมบูรณ์
วรรณพร สืบนุสนธิ์

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

พัดชา ตีระดิเรก

X

X

X

X

X

ธฤติมา อัญญะพรสุข

X

X

X

X

X

X

การนาผลการตัดสินใจไป
ปฏิบตั ิ
การสร้ างระบบควบคุม
และประเมินผล

การประเมินทางเลือก

X

การวิเคราะห์

การค้ นหาข้ อมูล

Kotler

ผู้ศึกษา

ข้ อจากัด

การตระหนักถึงปัญหา

กระบวนการตัดสินใจ

X

X
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ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยมี ความสนใจในแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บ ริ การธุ รกิ จ น าเที่ ยวของ Kotler (2000) รุ่ งนภา ออมสิ น สมบูรณ์ (2556) และ ธฤติม า
อัญ ญะพรสุข (2559) ซึ่งประกอบไปด้ วยทัง้ หมด 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อ มูล ด้ านการ
ประเมิ นทางเลื อก และด้ านพฤติกรรมหลัง การซือ้ ผู้วิจัยเลื อกใช้ 3 องค์ประกอบในการศึก ษา
งานวิจัยในครัง้ นี ้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
มาแล้ วอย่างน้ อย 1 ครัง้ และเป็ น 3 องค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง และมีผลเชิงบวกมาก
ที่สุด อีกทัง้ ยังมีความเกี่ ยวข้ องกับงานวิจัยชิน้ นี ้ อ้ างอิ งจากงานวิจัยของ ธฤติม า อัญ ญะพรสุข
(2559) จึงอยากทราบถึง การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้
บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยว และพฤติกรรมหลังจากที่ นัก ท่องเที่ ยวได้ ไปใช้ บ ริ การมาแล้ ว เพื่ อใช้ เป็ น
แนวทางในการศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณ ภาพการให้ บริ การที่ มี อิทธิ พ ลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ด้ านการค้ นหาข้ อมู ล (Information Search) การถู ก กระตุ้ นให้ เกิ ด ความ
ต้ องการ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคค้ นหาข้ อมูลเพิ่มขึน้ ซึ่งแหล่งข้ อมูลหลักของผู้บริ โภคจะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อในภายหลัง แหล่งข้ อมูลดังกล่าว สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ คือ
1.1 แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั
1.2 แหล่งการค้ า เช่น สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
1.3 แหล่งชุมชน เช่น สื่อมวลชน
1.4 แหล่งประสบการณ์ เช่น จากการที่เคยใช้
2. ด้ านการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ส่วนใหญ่ ผ้ ูซื ้อจะใช้
ความรู้ ที่ มี อยู่ในกระบวนการประเมิ น ผลให้ ม ากที่ สุด โดยใช้ สติและเหตุผลเป็ นพื น้ ฐานในการ
พิจารณาสินค้ า และจะมองหาผลประโยชน์ (Benefits) จากการได้ ร้ ู ได้ ดู ได้ เห็น ได้ สมั ผัสกับสิ่งที่
ตน ได้ ค าดหวัง ว่าจะได้ บ ริ โภค เพื่ อ สลายความต้ อ งการของตนให้ ห มดไปผู้ซื อ้ จะให้ น า้ หนัก
ความส าคัญ ของลักษณะสิ นค้ า ซึ่งมี ระดับความต้ องการมากน้ อยแตกต่างกัน ไป และผู้ซื อ้ จะ
พิจารณาสินค้ าที่เขาให้ น ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ เป็ นอันดับแรก
3. ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ คือ หลังจากการซื ้อสินค้ าแล้ ว ผู้ซื ้อจะมีความพอใจ
หรื อไม่พอใจ ซึง่ จะกลายเป็ นประสบการณ์อย่างหนึง่ ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ซื ้อ
โดยทัง้ 3 องค์ประกอบนี ้จะทาให้ ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เคยไปใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวมาแล้ ว ได้ อีกทังยั
้ งช่วยทาให้ ทราบ
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ว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนมีพฤติกรรมหลังการซื ้อที่พึงพอใจมากน้ อยแค่ไหน หากมีความพึงพอใจ
จะเป็ นบ่อเกิดของการกลับมาใช้ บริ การซ ้าอีกในครัง้ ต่อไป ซึ่งจะเป็ นผลที่ดีต่อ ธุรกิจนาเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว โดยผู้วิจัย ได้ น ามาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัย การกาหนด
สมมติฐาน และออกแบบแบบสอบถาม

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการท่ องเที่ยว
ความหมายการท่ องเที่ยว
วรรณา วงษว์านิช (2546) กล่าวว่า การท่องเที่ยวมิได้ มีความหมายเพียงการเดินทาง
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรื อความสนุกสนานเท่านัน้ แต่ยังหมายถึง การเคลื่อนย้ ายของประชากร
จากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่ง หนึ่ง รวมทังการเดิ
้
นทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวเป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ อนั ดีต่อ
กัน ได้ รับความรู้ ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน
วิ ม ล จิ โรจพั น ธุ์ และคณะ (2548) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง ผู้ คนหรื อ
ประชาชนที่ไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่แห่งหนึ่ง เพื่อการเที่ยวชมเมือง เยี่ยมญาติ หรื อเพื่อน ทังระยะ
้
สันและระยะยาว
้
อาจหมายรวมถึงบุคคลที่เดินทางไปเข้ าร่ วมการประชุมทางวิชาการ การเมือง
หรื อเข้ าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษา นอกจากนี ้ยังได้ ให้ ความหมายของการ
ท่องเที่ยวว่าเป็ นผลรวมของปรากฏการณ์และ ความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นมาจากปฏิสมั พันธ์ของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาลผู้เป็ นเจ้ าของ บ้ าน และชุมชนผู้เป็ นเจ้ าบ้ าน ในกระบวนการ
ดึงดูดใจและต้ อนรับขับสู้นกั ท่องเที่ยว และผู้มาเยือนอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช (2548) กล่าวว่า ความหมายของการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมที่สดุ ต้ องพิจารณา 4 ประเด็นหลักต่อไปนี ้ คือ
1) นักท่องเที่ยวหรื อผู้มาเยือน คือ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ ทัง้
ประสบการณ์ ที่สามารถรับได้ ด้วยกายและทางจิตใจ ซึ่งจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวดังกล่าวจะเป็ นตัวกาหนดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวเลือกเดินทางไป
2) ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว คื อ ธุ ร กิ จ ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ าและบริ ก ารเพื่ อ
ตอบสนองความ ต้ องการหรื อวัตถุประสงค์ใ นการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งได้ ผลกาไรจากการ
ขายสินค้ าและบริการให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
3) ภาครัฐบาลที่ดแู ลนักท่องเที่ยว คือ องค์กรที่รัฐบาลจัดตังขึ
้ ้นเพื่อควบคุมดูแล
การท่ อ งเที่ ย วให้ เป็ น ไปตามนโยบายที่ รัฐ วางไว้ รั ฐ บาลในหลายประเทศส่ วนใหญ่ มัก จะให้
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ความสาคัญกับการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวเป็ นแหล่งสร้ างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจให้ แก่
ประเทศ อันเกิดจากรายได้ ที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ รับ ซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของ
นักท่องเที่ยว
4) ชุมชนในพื ้นที่ท่องเที่ยว คือ ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในท้ องถิ่นที่เป็ นพื น้ ที่สาหรับ
การท่องเที่ยว โดยนอกจากจะมีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดีเพื่อต้ อนรับนักท่องเที่ยวแล้ ว ในบาง
โอกาสยัง เป็ น หน่วยงานที่ ให้ บ ริ ก ารแก่ นัก ท่อ งเที่ ยวโดยตรง เมื่ อประชาชนเข้ า มาท างานเป็ น
พนักงานส่วนหนึง่ ของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ฉันทัช วรรณถนอม (2544) กล่าวว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากที่อยู่ อาศัย
ปกติไปยัง ที่ อื่ นเป็ น การชั่วคราวเพื่ อวัต ถุป ระสงค์ในการพัก ผ่อนเที่ ย วชม เพลิ ด เพลิ นหรื อเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นใด ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพ
สานักพัฒ นาการท่องเที่ ยว (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ความหมายของการท่องเที่ ยวตาม
องค์การท่องเที่ยวแห่งโลก (World Tourism Organization: WTO) หมายถึง การเดินทาง (Travel)
ที่มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1) การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ ถูกบังคับหรื อเพื่อสินจ้ าง
โดยมี ก ารวางแผนเดิ น ทางจากสถานที่ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก สถานที่ ห นึ่ ง และใช้ ย านพาหนะไปเป็ น
ระยะทางใกล้ หรื อระยะทางไกล
2) จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่
เป็ นการชัว่ คราว แล้ วต้ องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรื อภูมิลาเนาเดิมโดยเป็ นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทางไปเยือน และใช้ ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นนั่ ซึ่ง ณ ที่นั่นมีสิ่งอานวยความสะดวกและ
การบริการที่เพียงพอสาหรับสนองความต้ องการและความพอใจให้ กบั นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
3) ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีความมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ในการ
เดิน ทางใดก็ ได้ ที่ ไม่ ใช่เพื่ อ ประกอบอาชี พ หรื อ หารายได้ โดยมี ค วามมุ่ง หมายในการเดิน ทาง
มากกว่าหนึง่ อย่างก็ได้
กล่าวโดยสรุ ป การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหว
ของการเดินทาง ของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่
ไม่ใช่เพื่อการหารายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้ เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ ที่เกิดจากการ
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลที่เดินทาง (นักท่องเที่ยวหรื อผู้มาเยือน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่ ผ ลิ ตสิ นค้ าและบริ การเพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของนัก ท่องเที่ ยว ภาครัฐ บาลที่ ดูแลการ
ท่องเที่ยว และชุมชนในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยว
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ประเภทของการท่ องเที่ยว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2551) กล่าวว่า ประเภทของการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น
3 วิธีใหญ่ ๆ ได้ แก่ การแบ่งตามสากล การแบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง และการแบ่งตาม
จุดมุง่ หมายของการท่องเที่ยว ดังนี ้
1. แบ่งตามสากล ได้ แก่ การแบ่งโดยใช้ ประเทศเป็ นตัวกาหนด
1.1) การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง ผู้ที่อาศัย
อยูใ่ นประเทศนันเดิ
้ นทางท่องเที่ยวภายในประเทศของตัวเอง
1.2) การท่องเที่ยวเข้ ามาในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึง ผู้ที่มีถิ่น
พานักอาศัยที่อื่นเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศนัน้ ๆ
1.3) การท่ อ งเที่ ย วนอกประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึ ง ผู้ที่ มี ถิ่ น
พานักอยูใ่ นประเทศหนึง่ เดินทางออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ
2. แบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง แบ่งออกเป็ น
2.1) การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ คือ การท่องเที่ยวของคณะนักท่องเที่ยวซึ่งมี
ความสัมพันธ์ กัน อาจจะเป็ นการส่วนตัวหรื อมีหน้ าที่การงานในการเดินทางร่ วมกัน และมีความ
ต้ องการคล้ ายคลึงกัน
2.2) การท่องเที่ยวแบบอิสระ คือ นักท่องเที่ยวต้ องการความอิสระ และมัก
เดินทางลาพัง นักท่องเที่ยวอาจจะวางแผนการเดินทางด้ วยตนเอง หรื อใช้ บริการบริษัทนาเที่ยวก็ได้
3. การแบ่งตามจุดมุง่ หมายของการท่องเที่ยว แบ่งออกได้ เป็ น
3.1) การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อน กิจกรรมที่มกั จะเรี ยบง่าย
3.2) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ คือ กิจกรรมทางธุรกิจทัว่ ไปและที่จดั อยู่ในกลุ่ม
MICE ส่ วนกิ จ กรรมเสริ ม จะเป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกับ การพัก ผ่ อ น การผ่ อ นคลายเครี ย ด ความ
สนุกสนาน เป็ นต้ น
3.3) การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ พิ เศษ กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ น้ จะมี ค วาม
สลับซับซ้ อน และเป็ นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกี ฬา การ
ท่อ งเที่ ย วเชิ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สัม ผัส ชาติ พัน ธุ์ และวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น การ
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา เป็ นต้ น
วรรณา วงษว์านิช (2546) อ้ างใน วันทิกา หิรัญ เทศ (2556) กล่าวว่า ประเภทของ
การท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
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1. การท่องเที่ยวเพื่ อความสนุกสนานและความบันเทิง เป็ นการท่องเที่ ยวเพื่ อ
เปลี่ยนบรรยากาศ ประกอบกับความอยากรู้อยากเห็น เพื่อชมวิวทิวทัศน์ วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องท้ องถิ่น
2. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและสุขภาพ เป็ นการใช้ เวลาว่างเพื่อพักผ่อนร่างกาย
และสมอง อาจจะรวมถึงการพักฟื น้ หลังการเจ็บป่ วย
3. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เป็ นการท่องเที่ยวที่มกั จะมีจดุ ประสงค์ที่จะ
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้ องถิ่นต่าง ๆ ควบคูไ่ ปกับการท่องเที่ยวด้ วย
4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา เป็ นการไปชมการแข่งขันกีฬาที่ตนสนใจ หรื อเป็ น
การท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬา หรื อออกกาลังกาย
5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุม และสัมมนา การท่องเที่ยวประเภทนี ้มักจะ
แบ่งเวลาส่วนหนึง่ ไว้ สาหรับการท่องเที่ยว
6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือ การที่บุคคลไปต่างประเทศเพื่ อการศึกษาดู
งานวิจยั หรื อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
องค์ ประกอบการท่ องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2548) กล่าวว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สาคัญมีดงั นี ้
อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว
(นักท่องเที่ยว)
ตัวกระตุ้นให้ เกิดอุปสงค์
ทางการท่องเที่ยว
(การตลาดท่องเที่ยว)

ตัวทาให้ อปุ สงค์และอุปทาน
ทางการท่องเที่ยวพบกัน
(ธุรกิจท่องเที่ยว)
อุปทานทางการท่องเที่ยว
(แหล่งท่องเที่ยว

ภาพประกอบ 11 องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ที่มา: บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา. (2548). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.
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จากภาพประกอบจะเห็นได้ ว่าการท่องเที่ยวนันจะต้
้
องมีอุปทานทางการท่องเที่ยว หรื อ
แหล่งท่องเที่ยวก่อน เรี ยกได้ ว่า แหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ต้ องการให้ มีนกั ท่องเที่ยวเข้ าไปใช้ บริการ จึง
ใช้ การตลาดท่องเที่ยวเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว หรื อนักท่องเที่ยว จากนัน้
นักท่องเที่ ยวจะใช้ ธุ รกิ จท่องเที่ ยว ได้ แก่ ธุรกิจ ขนส่ง ที่ พัก ร้ านอาหารและบันเทิง นาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ จาหน่ายสินค้ าที่ระลึก โดยใช้ วิธีการขนส่งเป็ นพาหนะเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ ยว และใช้ บ ริ การของธุรกิ จ ท่องเที่ ยวอื่น ๆ ระหว่างการท่องเที่ ยว ทาให้ อุปสงค์ทางการ
ท่องเที่ยวและอุปทานทางการท่องเที่ยวได้ มีความสัมพันธ์กนั ถ้ าหากไม่มีแหล่งท่องเที่ยวก็จะไม่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาเที่ยว และก็จะไม่มีธุรกิจท่องเที่ยวตามมาด้ วย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้ แก่
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว และธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. นักท่องเที่ยว จัดได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ของการท่องเที่ยว ปั จจัยหลัก
ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ได้ แก่
1.1) ลักษณะพื ้นฐานหรื อลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยว จาแนก
ตามลักษณะของเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ และถิ่นพานัก ซึง่ แต่ละปั จจัย
จะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ตา่ งกัน
1.2) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
1.3) กิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว
1.4) ฤดูกาลท่องเที่ยว ในแต่ละช่วงเดือน จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ าไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวมีมากน้ อยแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแหล่งท่องเที่ยวและถิ่นที่อยู่
อาศัยของ นักท่องเที่ยว รวมทังระยะเวลาวั
้
นหยุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวด้ วย
2. ทรัพ ยากรการท่อ งเที่ ย ว หมายถึ ง สถานที่ ท่อ งเที่ ย ว กิ จ กรรม และวัฒ นธรรม
ประเพณีที่สะท้ อนให้ เห็นถึงอารยธรรมท้ องถิ่นที่มีลกั ษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวแบ่งเป็ น 2 ลักษณะทัว่ ไป คือ
2.1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ
2.2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตสินค้ า
และบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงเท่านัน้ ประกอบไปด้ วย 5 ธุรกิจ
หลัก คือ
3.1) ธุรกิจที่พกั แรม
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3.2) ธุรกิจนาเที่ยว
3.3) ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
3.4) ธุรกิจจาหน่ายสินค้ าและของที่ระลึก
3.5) ธุรกิจคมนาคมขนส่ง
พิศมัย จัตรุ ัตน์ (2546) องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประกอบไปด้ วย
1. นักท่องเที่ยว เป็ นผู้ใช้ จ่ายเงินในการเดินทางอย่างน้ อยสุด คือ ค่าอาหาร ถ้ า
หากมีการพักค้ างคืนก็จะใช้ จ่ายเงิน เป็ นค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และการบริ การอื่น ๆ ค่าใช้ จ่าย
เหล่านี ้จะหมุนเวียนกระจายไปในธุรกิจการบริ การต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อให้ เกิด
การสร้ างงานและกระจายรายได้ ส่รู ะบบเศรษฐกิจของท้ องถิ่น ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้
กาหนดประเภทของนักท่องเที่ยวเอาไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการเก็บสถิตเิ กี่ยวกับนักท่องเที่ยวเป็ น 3
ประเภท ดังนี ้
1.1) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืน (International Tourist) คือ ชาว
ต่างประเทศที่เดินทางไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่ง และพ านักอยู่ตงแต่
ั ้ 24 ชั่วโมงขึน้ ไป (ไม่
น้ อยกว่า 1 คืน และไม่ม ากกว่า 60 วัน ) โดยมี วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ ไม่ใช่การประกอบ
อาชีพหารายได้
1.2) นักท่องเที่ ยวภายในประเทศที่ ค้างคืน (Domestic Tourist) คือ กลุ่ม ผู้
เดินทางเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทย
1.3) นัก ท่อ งเที่ ย วที่ ไม่ ไ ด้ ค้ า งคื น (Excursionists) คื อ บุค คลที่ เดิน ทางมา
เยือนชัว่ คราว โดยมี เวลาพานักในประเทศที่มาเยือนน้ อยกว่า 24 ชัว่ โมง และไม่พกั ค้ างคืน
2. ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทาหน้ าที่จดั หาสินค้ า
และบริ การ หรื อสิ่งอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การคมนาคม ขนส่ง ที่พกั ร้ านอาหาร
และภัตตาคาร บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ร้ านค้ าของที่ระลึก เป็ นต้ น
3. รัฐ บาลของประเทศหรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ น เจ้ าของบ้ าน ท าหน้ าที่ จัด โครงสร้ าง
พื ้นฐาน เช่น ถนน สะพาน สถานีรถไฟ รถโดยสาร ท่าเรื อ ท่าอากาศยาน ระบบไฟฟา น ้าประปา
ระบบการสื่อสารที่ทนั สมัย เป็ นต้ น อานวยความสะดวกในเรื่ องระเบียบพิธีการเข้ าเมือง การขนส่ง
ระหว่างท่า อากาศยานกับ ที่ พัก หรื อ สถานี ข นส่ง และบริ ก ารให้ ข่า วสารด้ านที่ พัก มี ก ารสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ การโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และสนใจ
ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศและจากต่างประเทศ
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4. ตัวเจ้ าของบ้ านหรื อ ประชาชนในประเทศนัน้ ๆ ซึ่ง มี บ ทบาทส าคัญ ในการ
ต้ อนรับและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว หรื อแขกผู้มาเยือนให้ กลับมาเยือนท้ องถิ่นนันซ
้ ้าอีก หรื อชักชวนผู้
ที่ ไม่เคยมาเยื อนให้ ตัดสิ น ใจ เดินทางมาท่องเที่ ยวโดยบุคลากรที่ ปฏิ บัติงานในธุรกิ จ บริ การใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับนักท่องเที่ยว ต้ องมีความรู้และทักษะในงาน
อาชีพของตน สามารถให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประชาชนทั่วไปจะต้ องแสดงความเป็ นมิตร ให้
ความช่วยเหลือแก่นกั ท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาหรื อเดือดร้ อน ช่วยกันอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นของตนให้ มีคณ
ุ ค่า
กล่าวโดยสรุ ป องค์ป ระกอบของการท่องเที่ ยวจะประกอบด้ วยนักท่องเที่ ยว และ
ธุรกิจ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการเดินทางท่องเที่ ยวเป็ นส าคัญ ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ นัน้ เป็ นตัว
เสริ ม สร้ างให้ การท่องเที่ยวเป็ นไปได้ อย่างราบรื่ นและสมบรู ณ์ แบบ ในการเดินทางท่องเที่ยวจะ
สามารถเดินทางด้ วยตนเองหรื อจะใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวก็ได้ แต่เนื่องด้ วยการประหยัดเวลาและ
ง่ายต่อการวางแผนจัดการ นักท่องเที่ยวจึงเริ่ มหันมาใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวเพื่อเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศมากยิ่งขึ ้น
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนาเที่ยว
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2550) กล่าวว่า ธุรกิจนาเที่ยว คือ บริ ษัทที่ทาการจดทะเบียน
กับ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย โดยมี ก ารวางแผน การจัด น าเที่ ย วและการบริ ก ารให้ แก่
กลุ่ม เป้า หมายได้ ไ ปท่ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ต่ า ง ๆ อย่ างเหมาะสม เพื่ อ ตอบสนองกลุ่ม ตลาด
เป้าหมายของธุรกิจ การจัดรวมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจะกระทาได้ 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ผู้ป ระกอบธุ รกิ จ (Supplier) รายเดี ย วกัน เป็ น ผู้จัด แล้ วหาตลาดลูก ค้ า และ
จาหน่ายเอง เช่น Hotel weekend package โรงแรมจัดรวมที่พกั อาหารและกิจกรรมพักผ่อนอื่น ๆ
ไว้ สาหรับลูกค้ าที่เป็ นกลุม่ หรื อครอบครัวในราคาเหมาจ่าย
2. ผู้ประกอบธุรกิจ หลายรายร่ วมกันจัดรวมรายการนาเที่ ยว แล้ วรวมขายเป็ น
ผลิตภัณฑ์เดียว (Single Product) ในราคาเหมาจ่าย ทาให้ ลูกค้ ามีโอกาสในการเลือกซื ้อในราคา
ยุตธิ รรมและรายการนาเที่ยวขายง่ายกว่าการขายเดี่ยว
3. ผู้ประกอบธุรกิจการจัดนาเที่ยว (Tour Operator) บริ ษัทตัวแทนจาหน่ายการ
ท่องเที่ยว (Travel Agent) เป็ นผู้จัดรวมผลิตภัณ ฑ์ แล้ วจาหน่ายเอง โดยจ่ายค่านายหน้ าให้ แก่ผ้ ู
ประกอบธุรกิจนัน้ ๆ การจัดแบบนี ้ช่วยให้ รายการนาเที่ยวมีความหลากหลาย เป็ นช่องทางการจัด
จาหน่ายที่สาคัญของผู้ประกอบธุรกิจ และทาให้ ธุรกิจการท่องเที่ยวเจริญเติบโต
การจาแนกประเภทของธุรกิจการท่องเที่ยว อาจกระทาได้ หลายวิธี ดังนี ้
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1. ประเภทของธุรกิจนาท่องเที่ยวตามลักษณะของการจัดบริ การนาเที่ยว ได้ แก่
1.1) ธุ รกิ จ น าเที่ ย วภายในประเทศ (Domestic Tour Operator) หมายถึ ง
การจัดนานักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาในประเทศ เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศนัน้ ๆ
เช่น การจัดนานักท่องเที่ยวไทยในเมืองไทย
1.2) ธุรกิจจัดนาเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศไปยังแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วในประเทศ (Inbound Tour Operator) เช่น ชาวอัง กฤษหรื อ ชาวเยอรมัน เดิน ทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย
1.3) ธุรกิจจัดนาเที่ยวภายในประเทศเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างประเทศ
(Outbound Tour Operator) เช่น คนไทยเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงหรื อสหรัฐอเมริกา
2. ประเภทของธุรกิจนาเที่ยวตามลักษณะและขอบเขตของการบริการ ได้ แก่
2.1) ธุรกิจนาเที่ยวที่เสนอบริ การแบบเหมารวม (Package Tour) เป็ นธุรกิจ
จัดน าเที่ ยวโดยรวมค่าบริ การต่าง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็ จ การน าเที่ ยวมี การกาหนดสถานที่
ท่องเที่ยวและระยะเวลาที่แน่นอนและมักเดินทางเป็ นกลุม่ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
2.1.1) บริ การเหมารวมที่มีผ้ นู าเที่ยว (Escorted Tour) นาเที่ยวแบบนี ้จะ
มีผ้ ดู ูแล หรื อที่เรี ยกว่า หัวหน้ าทัวร์ (Tour Escort) คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการ
เดินทาง
2.1.2) บริ การเหมารวมที่ไม่มีผ้ นู าเที่ยว (Unescorted Tour) เป็ นการนา
เที่ ยวที่ ให้ บ ริ การด้ านต่าง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็ จ โดยไม่มี หัวหน้ าร่ วมเดิน ทางอานวยความ
สะดวกด้ วย แต่จ ะมี ผ้ ูประกอบการภาคพื น้ ดินมารับ โดยนักท่องเที่ ยวจะถื อตั๋ว (Voucher) ที่ มี
รายละเอี ยดการให้ บริ การต่าง ๆ ไปยื่ นให้ กับผู้ให้ บริ การ เช่น โรงแรม ธุ รกิ จ นาเที่ ยว สวนสนุก
เป็ นต้ น
2.2) ธุรกิ จนาเที่ยวที่ เสนอบริ การเฉพาะกลุ่ม (Group Inclusive Tour) เป็ น
การจัดบริ การตามความต้ องการหรื อความสนใจของกลุ่ม ที่มกั จะเป็ นสมาชิกของสโมสร สมาคม
หรื อองค์การธุรกิจ การนาเที่ยวชมด้ านศิลปวัฒนธรรม เช่น วัด ปราสาทราชวัง ด้ านธรรมชาติ เช่น
ดูนก เดินป่ า ปื นเขา หรื อด้ านกีฬา กอล์ฟ ดาน ้าดูปะการัง สมาชิกองค์การต่าง ๆ นิยมเดินทางเป็ น
กลุม่ เช่น 15 คนขึ ้นไป เพราะประหยัดค่าใช้ จา่ ยโดยเฉพาะในเรื่ องค่ายานพาหนะ
2.3) ธุรกิจนาเที่ยวที่เสนอบริ การอิสระ สาหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและ
ในประเทศเฉพาะราย (Foreign Individual Tour and Domestic Individual Tour) เป็ นการจัดนา
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เที่ยวตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว เช่น การจัดที่พกั แรม พาหนะ การรับ -ส่งที่สนามบินหรื อ
สถานขนส่ง อาหารบางมื ้อ โดยอาจจัดให้ มีการนาชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวรวมอยูใ่ นโปรแกรมด้ วยกัน
2.4) ธุรกิจนาเที่ยวที่เสนอบริ การลักษณะพิเศษ (Specialty Intermediaries)
เป็ นธุรกิจที่เป็ นตัวกลางระหว่างผู้ผลิต เช่น โรงแรม ร้ านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ กับลูกค้ าใน
การจัดนาเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การประชุม จัดนิทรรศการ เป็ นผู้จดั เดินทางท่องเที่ยวที่ได้ รับมอบ
อานาจจากบริษัท หรื อเป็ นนายหน้ าบริษัทรถโดยสาร
กล่าวโดยสรุ ป ธุ รกิ จ นาเที่ ยวนัน้ มี หลากหลายรู ปแบบแต่เมื่ อจ าแนกประเภทของ
ธุรกิจนาท่องเที่ยวตามลักษณะของการจัดบริ การนาเที่ยวแล้ ว จะมีอยูด่ ้ วยกัน 3 ประเภท คือ ธุรกิจ
นาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour Operator) ธุรกิจจัดนาเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จากต่างประเทศไปยังแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ (Inbound Tour Operator) และ ธุรกิจจัดนาเที่ยว
ภายในประเทศเดิ น ทางไปแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วต่างประเทศ (Outbound Tour Operator) ผู้วิจัย ได้
เล็งเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic Tour Operator) เนื่องจาก
เป็ นประเทศที่อาศัยอยู่ และเพื่อให้ ธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศมีการเจริ ญเติบโตมากยิ่งขึ ้น จึงได้
ทาการศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจและความไว้ วางใจ
สราวุธ ควชะกุล (2557) ได้ ศึกษาความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธนาคารออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลของความแตกต่าง
ในปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ และความสัม พัน ธ์ ของปั จ จัยด้ านคุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้ า น
คุณลักษณะของธนาคาร และปั จจัยด้ านแรงจูงใจที่มีต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ธนาคาร
ออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปั จจัยทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ มีผลต่อความไว้ วางในการใช้ บริ การ ยกเว้ นปั จจัยด้ านระดับการศึกษาที่ไม่มีผล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ รวมไปถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธนาคารออนไลน์ ได้ แก่ แรงจูงใจ การตอบสนองความต้ องการ การเข้ าใจ การรับรู้ความต้ องการ
ของผู้บริ โภค ขนาดของธนาคาร ช่องทางการให้ บริ การ จานวนสาขาที่ให้ บริ การ ความเป็ นส่วนตัว
และความสะดวกในการใช้ งาน
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สุกัญ ญา จันทรมณี (2557) ได้ ศึกษาแรงจูงใจและสภาพแวดล้ อม ในการทางานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ
และสภาพแวดล้ อมในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี
อายุต่ากว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้ อยกว่า 5 ปี
มี ความเห็ นต่อแรงจูงใจในการทางาน ผลการศึกษาความผูกพัน ต่อองค์การของกลุ่ม ตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความผูกพันต่อองค์การรวมมีค่าเฉลี่ ยเป็ น 3.17 และ พบว่า บุคลากรที่ มี
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ปั จ จัย แรงจูง ใจในการท างานมี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง บวกกั บ ความผูก พัน ต่อ องค์ ก าร และด้ า น
สภาพแวดล้ อมในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจ
ชิตวร ประดิษฐ์ รอด (2557) ได้ ศึกษาปั จจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ ยว และ
ปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริ มณฑลของคนวัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั จ จัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ ยว และ
ปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริ มณฑลของคนวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริ ญญาตรี รายได้ 15,001 - 30,000 บาท
ต่อ เดื อ น และประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษั ท เอกชน ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ปั จ จัย
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ปริ มณฑลของคนวัยทางานในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ส่วนปั จ จัย องค์ ป ระกอบของแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส่ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ ก
ท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนิศา แสวงพรรค (2559) ได้ ศึกษาแรงจูงใจ การแสวงหาข้ อมูล และการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคหญิงโสดวัยทางาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจแรงจูงใจในการท่องเที่ยว การ
แสวงหาข้ อมูลท่องเที่ยว การตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริ โภคหญิ งโสดวัยทางาน ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านพบว่ า แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วโดยรวมทั ง้ ปั จ จั ย ผลั ก ดั น และปั จ จั ย ดึ ง ดู ด มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยว โดยมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่าและมีทิศทางแปรตาม
กัน โดยที่การตัดสินใจท่องเที่ยวแบบที่มีการวางแผนล่วงหน้ าบางส่วนมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ทัง้ ปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูด และการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้ ามี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจแบบปั จจัยผลักดัน ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ระดับปานกลางและมีทิศทาง
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แปรตามกัน ส่วนการแสวงหาข้ อมูลมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจท่องเที่ยว โดยที่แหล่งข้ อมูล
ภายในตัวนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจท่องเที่ยวในระดับต่าและมีทิศทางแปรตาม
กั น ทั ง้ นี แ้ หล่ ง ข้ อมู ล บุ ค คล แหล่ ง ข้ อมู ล เพื่ อ การค้ า และแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อ การค้ า มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจท่องท่องเที่ยวในระดับต่ามาก และมีทิศทางแปรตามกัน
Chen (2007) ได้ ศึกษาภาพลัก ษณ์ แ หล่ง ท่อ งเที่ ย วที่ มี บ ทบาทต่อพฤติก รรมของ
นักท่องเที่ยว คือ 1) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว 2) มีผลต่อพฤติกรรม
หลังการตัดสินใจ ได้ แก่ การมีส่วนร่วม (ประสบการณ์ ขณะท่องเที่ยว) การประเมินผล (ความพึง
พอใจ) และความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมในอนาคต ได้ แก่ ความตังใจ
้ การกลับมาเที่ยวซ ้า และความ
เต็มใจบอกต่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจและความไว้ วางใจ
พิ เชษฐุ์ ผุง เพิ่ ม ตระกูล (2554) ได้ ศึก ษาความไว้ ว างใจในผู้บัง คับ บัญ ชา ความ
ไว้ วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในทางาน และผูกพันในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาความไว้ ว างใจใน
ผู้บังคับบัญ ชา ความไว้ วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในท างาน และผูกพัน ในองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ความ
ไว้ วางใจในผู้บังคับ บัญ ชา ความไว้ วางใจในองค์ การ ความพึ งพอใจในท างาน และผูก พัน ใน
องค์การของบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงความพึงพอใจในการทางาน
เท่านันที
้ ่อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้ าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความ
พึง พอใจในการท างานอยู่ในระดับ ปานกลางทุก ด้ าน ความไว้ วางใจในผู้บังคับ บัญ ชา ความ
ไว้ วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในทางาน และผูกพันในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
กันในระดับปานกลาง ความไว้ วางใจในผู้บงั คับบัญชาและความไว้ วางใจในองค์การ เป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรทางการศึกษา
ทัศนีย์ จุลอดุง และคณะ (2556) ได้ ศกึ ษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความ
จงรักภักดีของผู้ใช้ บริ การคลินิกนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ คุณ ภาพบริ การ ความพึ ง พอใจ ความไว้ วางใจ ความจงรั ก ภัก ดี ตามความเห็ น ของ
ผู้ใช้ บริการที่คลินิกนอกเวลาราชการ โดยผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ ความ
ไว้ วางใจ ความจงรักภักดี ตามการรับรู้ ของผู้ใช้ บริ การมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยความพึง
พอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีและความไว้ วางใจ
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ชุติกาญจน์ มิ่งรัตน์ติกรณ์ (2559) ได้ ศกึ ษาความไว้ วางใจ ความพึงพอใจ และความ
ซื่อสัตย์ ภักดีต่อตราของลูกค้ าประกันภัยรถยนต์ บริ ษั ท กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ความไว้ วางใจ และความซื่อสัตย์ภกั ดี
ของลูกค้ าประกันภัยรถยนต์ของบริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความไว้ วางใจ และความซื่อสัตย์ภักดีต่อประกันภัยรถยนต์
ของบริ ษัทในระดับมาก และสามารถทดสอบความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นด้ วยการวิเคราะห์ค่าถดถอย
แบบปกติ และยังพบอีกว่า ความซื่อสัตย์ภักดีต่อประกันภัย ต้ องเริ่ มจากการสร้ างความพึงพอใจ
ก่ อ นเป็ น อัน ดับ แรก ด้ วยการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก ารให้ ลูก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอใจอย่า ง
สม่าเสมอมากยิ่งขึ ้น อันเป็ นการตอกย ้าให้ เกิดความไว้ วางใจ และนาไปสูค่ วามซื่อสัตย์ภกั ดีในที่สดุ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจและกระบวนการตัดสินใจ
พิศมัย จัตรุ ัตน์ (2546) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มูลเหตุจูงใจในการใช้ บริ การ ความพึงพอใจในการใช้
บริ การ และปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริ การธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้ านมูลเหตุจูงใจในการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ มากที่สุด ด้ านความพึงพอใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้
บริ การในระดับสูง ความพึงพอใจในการใช้ บริ การด้ านมัคคุเทศก์ ยานพาหนะ สถานที่พัก และ
อาหาร มีความสัมพันธ์ ตอ่ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ ามาใช้ บริการซ ้าของร้ านคาร์ แคร์ ของกลุม่ วัยทางานและวัยนักศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริ การคาร์ แคร์ ของกลุ่มวัยนักศึกษาและกลุ่มวัยทางาน ตลอดจน
เพื่อสารวจการตัดสินใจเข้ ามาใช้ บริ การซา้ ของผู้มาใช้ บริ การคาร์ แคร์ ของกลุ่มวัยนักศึกษาและ
กลุ่มวัยทางาน และเพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการส่งผลของความพึงพอใจที่มีตอ่ การตัดสินใจเข้ า
มาใช้ บริ การซ ้าของร้ านคาร์ แคร์ ของกลุ่มวัยนักศึกษา และกลุม่ วัยทางาน จากการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย เป็ นพนักงานบริ ษั ทมากที่ สุด โดยส่วนใหญ่ มี รายได้ ตงแต่
ั้
15,001 - 20,000 บาท ใช้ พาหนะเป็ นรถเก๋งมากที่สดุ และส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามจะล้ างรถ
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3 ครัง้ ต่อเดือน อีกทังมี
้ ระดับความพึงพอใจในปั จจัยด้ านบุคลากร อยู่ ในระดับมากที่สดุ และปั จจัย
ด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางจัดจาหน่าย ปั จจัยส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้ วยกระบวนการ
ให้ บริ การอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็ นผลทาให้ ร้านคาร์ แคร์ ควรมีการปรับปรุงในด้ านที่อยู่ในระดับมาก
เพื่อให้ เกิดบริ การที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ และเพื่อให้ ต รงต่อความต้ องการของผู้มาใช้ บริ การอีก
ด้ วย
ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพการให้ บริการและความไว้ วางใจ
ฉงจิ่ง หลี่ (2556) ได้ ศกึ ษาคุณภาพการบริ การของธุรกิจนาเที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อ
ความไว้ วางใจในธุ รกิ จ นาเที่ ยวและความตัง้ ใจในการใช้ บริ การซ า้ ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีตอ่ ความตัง้ ใจในการใช้ บริการและความ
ไว้ วางใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มีต่อ ธุรกิ จนาเที่ ยวประเทศจี น ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ ถึง
คุณ ภาพการบริ การของธุรกิจนาเที่ยวประเทศจีนในระดับมาก พบว่า ผู้บริ โภครับรู้ ในระดับมาก
ได้ แก่ คุณภาพการบริ การด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ด้ านความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ ด้ านสิ่ง
ที่สมั ผัสได้ ด้ านความรวดเร็ว และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นรายบุคคล ตามลาดับ โดยมีไว้ วางใจ
ธุรกิจนาเที่ยวประเทศจีนในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่าผู้บริ โภคให้ ความ
ไว้ วางใจในระดับมากทุกองค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร
และความไว้ วางใจด้ านคามัน่ สัญญา ตามลาดับ และมีความตังใจในการใช้
้
บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ประเทศจีนซ ้าในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้ บริ การทัง้ 5 ด้ าน ส่งผล
ต่อความตังใจเที
้
่ยวซ ้า และความไว้ วางใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความไว้ วางใจในธุรกิจนา
เที่ยวประเทศจีนส่งผลทางบวกต่อความตังใจเที
้ ่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
หัสรินทร์ ฉิมพลี (2560) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลของคุณภาพการให้ บรกิาร คุณค่าที่รับรู้ด้าน
คุณภาพ และคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าต่อความพึงพอใจ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ การบอกต่อ และ
การกลับมารับ ประทานอาหารและเครื่ องดื่ม ซา้ ของลูกค้ าร้ านมิ ลค์พ ลัส สาขาสยามสแควร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า อันได้ แก่ คุณภาพการ
ให้ บริ การ คุณ ค่าที่รับรู้ ด้านคุณ ภาพ และคุณค่าที่รับรู้ ด้านความคุ้มค่าของลูกค้ า (2) เพื่ อศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้ เนื ้อเชื่อใจ อันได้ แก่ คุณภาพการให้ บริ การ คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ
คุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่า และความพึงพอใจของลูกค้ า (3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บอกต่อ อันได้ แก่ ความพึงพอใจของลูกค้ า และความไว้ เนื ้อเชื่อใจของลูกค้ า (4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพ ลต่อการกลับมารับประทานอาหารและเครื่ องดื่มซา้ อันได้ แก่ ความพึงพอใจของลูกค้ า
และความไว้ เนื ้อเชื่อใจของลูกค้ า (5) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพล
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ของ คุณภาพการให้ บริ การ คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ และคุ ณค่าที่รับรู้ ด้านความคุ้มค่าต่อความ
พึงพอใจ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ การบอกต่อ และการกลับมารับประทานอาหารและเครื่ องดื่มซ ้าของ
ลูกค้ าร้ าน มิ ลค์พ ลัส สาขาสยามสแควร์ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาแสดงว่า โมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 645.818 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 705 ค่าความน่าจะเป็ น เท่ากับ 0.946 ค่าไคสแควร์ สมั พัทธ์ เท่ากับ 0.916 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืน เท่ากับ 0.936 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ เท่ากับ 0.903 ค่าดัชนีค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ เท่ากับ 0.000
ไชยชนะ จันทรอารี ย์ และคณะ (2559) ได้ ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การ
ต่ อ ความไว้ เ นื อ้ เชื่ อ ใจ ความพึ ง พอใจ การบอกต่ อ และการกลับ มาใช้ บริ ก ารซ า้ ของลู ก ค้ า
โรงพยาบาลพระราม 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒ นา และตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลเชิง
สาเหตุอิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การต่อ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และ
การกลับมาใช้ บริ การของลูกค้ าโรงพยาบาลพระราม 2 กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า
โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี ้ผลการวิจัยแสดงว่า (1)
คุณภาพการให้ บริ การปั จจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ได้ แก่ ความรวดเร็ วในการ
ตอบสนอง ความเชื่อถือและไว้ วางใจ การรับประกัน และความเอาใจใส่ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล (2)
คุณ ภาพการให้ บ ริ การปั จ จัยที่ มี อิทธิ พ ลทางบวกต่อความพึงพอใจ ได้ แก่ ความรวดเร็ วในการ
ตอบสนอง ความเชื่อถือและไว้ วางใจ ความเอาใจใส่ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล (3) ความไว้ เนื ้อเชื่อใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (4) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ (5) ความ
พึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้ บริการซ ้า
ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพการให้ บริการและกระบวนการตัดสินใจ
สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ได้ ศึก ษาปั จ จั ย คุณ ภาพบริ ก ารที่ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้ บริ การและความภักดีต่อตราสินค้ าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพบริการทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเป็ น
รู ป ธรรมของการบริ ก าร (tangible) ด้ านความน่ าเชื่ อ ถื อในการให้ บ ริ ก าร (reliability) ด้ านการ
ตอบสนองต่อความต้ องการการบริ การ (responsiveness) ด้ านการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ มู าใช้
บริ การ (assurance) และด้ านความเห็นอกเห็นใจ (empathy) กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการและ
ความภักดีต่อตราสินค้ าของโรงพยาบาลเอกชน การศึกษาพบว่าปั จจัยคุณภาพบริ การที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชน ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่อถือในการใหบ้ ริการ ด้ าน
ความเห็นอกเห็นใจ ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพ บริ การด้ านการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ มู าใช้ บริ การ
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ด้ านการตอบสนองต่อความต้ องการการบริ การ ในทางตรงกันข้ ามด้ านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชน และพบว่า ปั จจัยคุณภาพบริ การ
ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือในการให้ บริการที่มีผลต่อความภักดีตอ่
ตราสิ นค้ าของโรงพยาบาลเอกชน ในขณะที่ปัจจัยคุณ ภาพบริ การด้ านการตอบสนองต่อความ
ต้ องการการบริการ ด้ านการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ มู าใช้ บริการ และด้ านความเห็นอกเห็นใจ ไม่มี
ผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของโรงพยาบาลเอกชน
สิ ริวิม ล ค าวงศ์ (2560) ได้ ศึกษาปั จ จัย คุณ ภาพบริ ก ารที่ ส่ง ผลต่อ ความพึง พอใจ
ความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจและความภั ก ดี ต่ อ บริ ษั ท จัด ท่ อ งเที่ ย ว ไปต่ า งประเทศของผู้ บริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพบริ การที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจ ความไว้
เนือ้ เชื่อใจและความภักดีต่อบริ ษัทจัดท่องเที่ยวไปต่างประเทศของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้ วยตัวแปรแฝงจานวน 8 ตัวแปร ได้ แก่ ความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ การให้ ความเชื่อมัน่
แก่รับบริ การ ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ เข้ าใจการรับรู้ ความต้ องการของผู้รับบริ การ การ
ตอบสนองความต้ อ งการ ความพึ ง พอใจ ความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจ และความภัก ดี ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า คุณ ภาพการบริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของบริ ษัทจัด
ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความภักดีของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่เลือกซื ้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ คุณภาพ
การบริ การมี อิทธิ พ ลทางบวกต่อความไว้ เนื อ้ เชื่ อใจของบริ ษัท จัดท่องเที่ ยวไปต่างประเทศของ
ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจมีอิทธิทางบวกต่อความภักดีของบริ ษัทจัดท่องเที่ยวไป
ต่างประเทศของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และความไว้ เนื ้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ภักดีของบริษัทจัดท่องเที่ยวไป ต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความไว้ วางและกระบวนการตัดสินใจ
ชนัต ร โกวิท สิ ท ธิ นัน ท์ (2556) ได้ ศึกษาความไว้ วางใจที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อ้
สิ น ค้ าจากร้ านค้ าปลี ก แบบดัง้ เดิม ของผู้ที่ อ าศัย ในอาคารชุด และอาคารอยู่อ าศัยรวมในเขต
กรุงเทพมหานครปี 2557 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสารวจความไว้ วางใจที่มีตอ่ ร้ านค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ ม ของผู้ที่อาศัยในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อสารวจ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มของผู้ที่อาศัยในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศั ย
รวมในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความไว้ วางใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มของผู้ที่อาศัยในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นใน
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ระดับมากกว่าความไว้ วางใจด้ านสินค้ า และราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าปลีก
แบบดังเดิ
้ ม ส่วนในด้ านสถานที่จดั จาหน่าย และวิธีการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด และ
บริ การ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
จากร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมากที่สดุ อันดับแรก คือ สถานที่จดั จาหน่ายทาเลที่ตงของร้
ั้
าน ผลการ
ทดสอบสมมติฐ านการวิจัย พบว่า ความไว้ วางใจในส่วนประสมการตลาด และการบริ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร
มนต์ธิชา ทองคง และไกรชิต สุตะเมือง (2557) ได้ ศกึ ษาความไว้ วางใจที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื อ้ อะไหล่ ร ถยนต์ มื อ สองของผู้ บริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี
วัตถุประสงค์เพื่ อ 1.) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้ออะไหล่
รถยนต์มือสอง 2.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้ออะไหล่รถยนต์มือสอง 3.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้ านอื่น ๆ
ได้ แก่ ความไว้ วางใจ และความภักดีต่อตราสินค้ า ที่ มี ผลต่อการตัดสินใจซือ้ อะไหล่รถยนต์มื อ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพ
ประกอบอาชี พ ธุ รกิ จ ส่วนตัวรายได้ ต่อเดือ นอยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท ระดับ การศึก ษา
ปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส โดยปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ให้ ความสาคัญกับ
สิ น ค้ า มี คุณ ภาพดี ทนทาน ด้ า นราคาให้ ค วามส าคัญ กับ สิ น ค้ า ที่ มี ราคาถูก ด้ า นช่อ งทางจัด
จาหน่ายให้ ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของสถานที่จดั จาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด
ให้ ความสาคัญกับความสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้ าได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจ ยั ครั ง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ที่เคยใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ที่เคยใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้
วิธีการคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน และ
กาหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2545) โดยใช้ สตู รคานวณดังนี ้

โดยกาหนด

n
z

แทน
แทน

Z2 (pq)

n

=

n

=

n

=

n

= 385

e2
1.962 (0.50×0.50)
0.052
0.9604
0.0025

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ค่ามาตรฐานที่ ระดับความเชื่ อมั่นที่ ผ้ ูวิจัยกาหนดไว้ ที่
95%
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e

แทน

p
q

แทน
แทน

ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากร
ทังหมด
้
ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทังหมด
้
1–p

ส าหรั บ งานวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ก าหนดระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% นั่ น คื อ ยอมรั บ ให้
คลาดเคลื่อนได้ 5% หรื อ 0.05 ผู้วิจยั ได้ ทาการแจกแบบสอบถามจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 385
ชุด เพื่อค้ นหาข้ อมูลเชิงปริมาณ โดยเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ที่เคยใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่
สมบูรณ์ จึงได้ ทาการสารองแบบสอบถามเพิ่ม 15 ชุด ดังนันกลุ
้ ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้จึง
เท่ากับ 400 ชุดดังนี ้
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ที่เคยใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่นอน ผู้วิจยั จึงใช้ สตู ร
การคานวณหาจ านวนกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ สูตรกรณี ไม่ท ราบจ านวนประชากรที่ แน่น อน และ
กาหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์
บัญ ชา, 2545) จากการค านวณได้ ก ลุ่ม ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 15 ตัวอย่าง รวม
แบบสอบถามทังสิ
้ ้น 400 ชุด วิธีการเลือกตัวอย่างจะใช้ วิธีตามขันตอน
้
ดังนี ้
การสุ่มตัวอย่ าง
ขั น้ ที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการเลื อ ก
กลุ่ม ตัว อย่ า งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการคานวณได้ กลุม่ ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยเลือกจากเขตการปกครองของ
กรุงเทพทังหมด
้
50 เขต มีจานวนประชากรประมาณ 10 ล้ านคน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ, 2561) จาก
การจัดอันดับรายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรี ยงตามจานวนประชากรที่มากที่สดุ 5 อันดับแรก ซึ่ง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางเขน เขตคลองสามวา
และเขตบางขุนเทียน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) ซึง่ เขตการปกครอง 50 เขต ใน
กรุงเทพมหานครมีรายชื่อทังหมด
้
ดังนี ้
1. เขตพระนคร
2. เขตดุสิต
3. เขตหนองจอก
4. เขตบางรัก
5. เขตบางเขน
6. เขตบางกะปิ 7. เขตปทุมวัน
8. เขตป้อมปราบฯ
9. เขตพระโขนง
10. เขตมีนบุรี 11. เขตลาดกระบัง
12. เขตยานนาวา
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13. เขตสมพันธวงศ์ 14. เขตพญาไท 15. เขตธนบุรี
16. เขตบางกอกใหญ่
17. เขตห้ วยขวาง
18. เขตคลองสาน 19. เขตตลิ่งชัน
20. เขตบางกอกน้ อย
21. เขตบางขุนเทียน 22. เขตภาษีเจริญ 23. เขตหนองแขม 24. เขตราษฎร์ บรู ณะ
25. เขตบางพลัด
26. เขตดินแดง 27. เขตบึงกุ่ม
28. เขตสาทร
29. เขตบางซื่อ
30. เขตจตุจกั ร 31. เขตบางคอแหลม 32. เขตประเวศ
33. เขตคลองเตย
34. เขตสวนหลวง 35. เขตจอมทอง
36. เขตดอนเมือง
37. เขตราชเทวี
38. เขตลาดพร้ าว 39. เขตวัฒนา
40. เขตบางแค
41. เขตหลักสี่
42. เขตสายไหม 43. เขตคันนายาว 44. เขตสะพานสูง
45. เขตวังทองหลาง 46. เขตคลองสามวา 47. เขตบางนา
48. เขตทวีวฒ
ั นา
49. เขตทุง่ ครุ
50. เขตบางบอน
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการ
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ เขตละ 80 ชุด ซึ่งได้ ขนาดตัวอย่างในการวิจยั เท่ากับ 400
ตัวอย่าง ดังนี ้
ขนาดตัวอย่างที่เก็บในแต่ละเขต = ขนาดตัวอย่างทังหมด
้
/ จานวนเขตที่เลือก
= 400 / 5
= 80
จากการค านวณจ านวนเขตทัง้ หมด 5 เขต ได้ แ ก่ เขตสายไหม เขตบางแค เขต
บางเขน เขตคลองสามวา และเขตบางขุ น เที ย น จะได้ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 80 คน ในการเก็ บ
แบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่างที่มีความหลากหลายจากเขตพื ้นที่
ขัน้ ที่ 3 วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัย
ใช้ การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างที่ อยู่ในเจเนอเรชันเอกซ์เท่านัน้ (พ.ศ. 2510 - 2524)
ก่อนการแจกแบบสอบถามผู้วิจยั ได้ ทาการถามถึงช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนแล้ ว โดย
นาแบบสอบถามไปสุ่มแจกในพื น้ ที่ที่มีกลุ่มคนหนาแน่นตามความสะดวก เช่น ห้ างสรรพสินค้ า
สถานี รถไฟฟ้ า ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟในพื น้ ที่ บริ เวณใกล้ เคียงออฟฟิ ตหรื อส านักงาน และเก็ บ
แบบสอบถามจนครบจานวน 400 กลุม่ ตัวอย่าง
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การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือ มีดังต่ อไปนี ้
ผู้วิจยั ทาการศึกษาและดาเนินการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดยมีขนตอนในการ
ั้
สร้ างเครื่ องมือ ดังนี ้
1. ศึก ษาข้ อ มู ล จากต ารา เอกสาร อิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ คุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ และกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาสร้ างเป็ นแบบสอบถามให้ สอดคล้ องกับแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ ในงานวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้ อง และขอคาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามให้ เหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ ไขมาอย่างถูกต้ องไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามก่อนที่จะนาไปเก็บข้ อมูลจริ ง โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ า (α = Coefficient)
ของครอนบรั ค(Cronbach) ด้ วยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ SPSS ค่าแอลฟ่ าที่ ได้ แสดงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นสูง โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ ยอมรับได้ จะมี ค่ามากกว่า 0.70 ขึน้ ไป
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545) โดยแจกแจงได้ ดงั นี ้
แรงจูงใจ
ด้ านการเข้ าถึง
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.712
ด้ านกิจกรรม
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.797
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ด้ านที่พกั
ด้ านมัคคุเทศก์
ด้ านพนักงานขับรถ
ด้ านยานพาหนะ
ด้ านอาหาร

มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.815
0.808

มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
ความพึงพอใจ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.763

มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.864
0.798

0.768
0.858
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คุณภาพการให้ บริการ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.758
0.782

มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.909
0.925

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ด้ านศักยภาพ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
ด้ านการสื่อสาร
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.882

ด้ านคามัน่ สัญญา

มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
กระบวนการตัดสินใจ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.821

มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ

0.845
0.743

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ว
ด้ านการรับประกัน

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ

0.888
0.730

0.830

5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน และ
นาข้ อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์คา่ ทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
6. การลงรหัส (Coding) นาเสนอแบบสอบถามที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาลงรหัส
ตามที่กาหนดไว้ สาหรับการประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
7. การประมวลผลข้ อมูล (Processing) ข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วนามาบันทึกโดยใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป SPSS
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
ใน การวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ใช้ เค รื่ องมื อใน การส ารวจ คื อ แบ บ สอบ ถาม
(Questionnaire) ซึ ่ง ท าการสร้ างแบบสอบถามให้ สอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ แ ละมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริการ ที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การและกระบวนการตัด สินใจเลื อกใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ใช้ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ใน
การศึ ก ษานั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ที่ เ คยใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็ น 6 ส่วน ประกอบด้ วย
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถาม ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบเลือกตอบ (Close Ended Question) จานวน 6 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ ที่ 1 เพศ ใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal Scale)
ลักษณะคาถามที่มีคาตอบให้ เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) ดังนี ้
1. ชาย
2. หญิง
ข้ อ ที่ 2 อายุ ใช้ ระดับ การวัด ข้ อมู ล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal Scale)
ลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้ เลือก (Multichotomous Question) ดังนี ้
1. 38 - 42 ปี
2. 43 - 47 ปี
3. 48 - 52 ปี
ข้ อ ที่ 3 สถานภาพ ใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal
Scale) ลั ก ษณะค าถามที่ มี ห ลายค าตอบให้ เลื อ ก (Multichotomous Question) อ้ างอิ ง จาก
งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อง เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย ว ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (พิศมัย จัตรุ ัตน์, 2546) ดังนี ้
1. โสด
2. สมรส
3. อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................
ข้ อที่ 4 ระดับการศึกษา ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale) ลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้ เลือก (Multichotomous Question) ดังนี ้
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกว่าปริญญาตรี
ข้ อที่ 5 อาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้ เลือก (Multichotomous Question) ดังนี ้
1. ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานบริษัทเอกชน
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3. ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
4. รับจ้ างทัว่ ไป
5. อื่น ๆ โปรดระบุ........................................
ข้ อ ที่ 6 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มู ล ประเภทเรี ย งล าดับ
(Ordinal Scale) โดยเริ่ มระดับรายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน อ้ างอิงจากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต
ของผู้บริ โภคในแต่ละเจเนอเรชัน่ (ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ, 2558) มีลกั ษณะคาถามที่มีหลาย
คาตอบให้ เลือก (Multichotomous Question) ดังนี ้
1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน
2. 15,001 - 30,000 บาทต่อเดือน
3. 30,001 - 45,000 บาทต่อเดือน
4. 45,001 - 60,000 บาทต่อเดือน
5. 60,001 - 75,000 บาทต่อเดือน
6. มากกว่า 75,001 บาทขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้ บริการ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน
1. ด้ านการเข้ าถึง
2. ด้ านกิจกรรม
3. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
5. ด้ านที่พกั
เกณฑ์ในการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็ นลักษณะคาถามที่ให้ เลือก
ลงคะแนนความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ง
จัด เป็ น การวัดข้ อ มูล ประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ผู้วิจัย ได้ ก าหนดระดับ
คะแนนและระดับค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
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ระดับแรงจูงใจ
แรงจูงใจมากที่สดุ
แรงจูงใจมาก
แรงจูงใจปานกลาง
แรงจูงใจน้ อย
แรงจูงใจน้ อยที่สดุ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล โดยใช้ เกณฑ์ ป ระเมิ น จากต่อ ไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัต น์ ,
2550) โดยใช้ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5−1
5

= 0.80
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายได้ ดังนี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง
มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.41 - 4.20 หมายถึง
มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง
มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง
มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 - 1.80 หมายถึง
มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ บริการ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน
1. ด้ านมัคคุเทศก์
2. ด้ านพนักงานขับรถ
3. ด้ านยานพาหนะ
4. ด้ านอาหาร
เกณฑ์ในการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็ นลักษณะคาถามที่ให้
เลือกลงคะแนนความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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ซึ่งจัดเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ผู้วิจยั
ได้ กาหนดระดับคะแนนและระดับค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมากที่สดุ
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้ อย
ความพึงพอใจน้ อยที่สดุ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล โดยใช้ เกณฑ์ ป ระเมิ น จากต่อ ไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัต น์ ,
2550) โดยใช้ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5−1
5

= 0.80
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายได้ ดังนี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน
1. ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
3. ด้ านความรวดเร็ว
4. ด้ านการรับประกัน
5. ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
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เกณฑ์ในการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็ นลักษณะคาถามที่ให้
เลือกลงคะแนนความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ซึ่งจัดเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ผู้วิจยั ได้ กาหนดระดับ
คะแนนและระดับค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ระดับคุณภาพการให้ บริการ
คุณภาพการให้ บริการมากที่สดุ
คุณภาพการให้ บริการมาก
คุณภาพการให้ บริการปานกลาง
คุณภาพการให้ บริการน้ อย
คุณภาพการให้ บริการน้ อยที่สดุ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล โดยใช้ เกณฑ์ ป ระเมิ น จากต่อ ไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัต น์ ,
2550) โดยใช้ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด

=

5−1

จานวนชัน้

5

= 0.80
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายได้ ดังนี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพการให้ บริการอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพการให้ บริการอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพการให้ บริการอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพการให้ บริการอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพการให้ บริการอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
1. ด้ านศักยภาพ
2. ด้ านการสื่อสาร
3. ด้ านคามัน่ สัญญา
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เกณฑ์ในการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็ นลักษณะคาถามที่ให้
เลือกลงคะแนนความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ซึ่งจัดเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ผู้วิจยั ได้ กาหนดระดับ
คะแนนและระดับค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ระดับความไว้ วางใจ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการมากที่สดุ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการมาก
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการปานกลาง
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการน้ อย
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการน้ อยที่สดุ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล โดยใช้ เกณฑ์ ป ระเมิ น จากต่อ ไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัต น์ ,
2550) โดยใช้ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด

=

5−1

จานวนชัน้

5

= 0.80
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายได้ ดังนี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง มีความไว้ วางใจในการใช้ บริการอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความไว้ วางใจในการใช้ บริการอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความไว้ วางใจในการใช้ บริการอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความไว้ วางใจในการใช้ บริการอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความไว้ วางใจในการใช้ บริการอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน
1. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
2. ด้ านการประเมินทางเลือก
3. ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ
เกณฑ์ในการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็ นลักษณะคาถามที่ให้
เลือกลงคะแนนความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ซึ่งจัดเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ผู้วิจยั ได้ กาหนดระดับ
คะแนนและระดับค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ระดับการตัดสินใจ
เ
กระบวนการตั
ดสินใจเลือกใช้ บริการมากที่สดุ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการมาก
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการปานกลาง
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการน้ อย
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการน้ อยที่สดุ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล โดยใช้ เกณฑ์ ป ระเมิ น จากต่อ ไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัต น์ ,
2550) โดยใช้ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

5

= 0.80
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายได้ ดังนี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง
มีกระบวนการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีกระบวนการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีกระบวนการตัดสินใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีกระบวนการตัดสินใจอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีกระบวนการตัดสินใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ข้ อมูลส่วนนี ้ผู้วิจยั ได้ จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ ความ
พึงพอใจ คุณภาพการให้ บริการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้ มี
ความสอดคล้ องกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการรวบรวมวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ การจั ด การการสื่ อ
ความหมาย และศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พฤติกรรมกระบวนการรับรู้ และระดับความรู้
ของนักท่องเที่ยว ซึง่ ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ ารวบรวม เอกสาร วารสาร จุลสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์
และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากทังในประเทศ
้
รวมถึงการศึกษาข้ อมูลจากสื่อทางอินเทอร์ เน็ตจาก
หน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน ได้ แก่
1. หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่าง ๆ
2. หนังสือทางวิชาการ บทความ และรายงานการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
4. ข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ จากการเก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม โดย
ผู้วิจยั ทาการลงพืน้ ที่จริ งตามทัง้ 5 เขตที่ระบุไว้ ได้ แก่ เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางเขน เขต
คลองสามวา และเขตบางขุนเทียน จากกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน โดยมีขนตอนด
ั้
าเนินงานดังต่อไปนี ้
1) ผู้ศกึ ษาวิจยั เตรี ยมแบบสอบถามให้ เพียงพอต่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการสารวจ
งานวิจัยในครัง้ นี ใ้ นแต่ละสถานที่ที่กาหนดไว้ โดยผู้วิจัยจะทาการชีแ้ จงให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ และอธิ บายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถาม และรอเก็บ
แบบสอบถามที่ได้ ทาการแจกไป

การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ของผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยที่คดั แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้ อง เรี ยบร้ อย แล้ วมาลงรหัสตามที่ได้
กาหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า
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3. การประมวลผลข้ อมูล โดยการนาข้ อมูลที่ลงรหัสไว้ แล้ วมันทึกและประมวลผลโดย
ใช้ โปรแกรมสถิ ติส าเร็ จ รู ป ทางคอมพิ วเตอร์ (SPSS) เพื่ อ วิเคราะห์ ข้ อมูล เชิ ง พรรณนาและเชิ ง
อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) มีดงั นี ้
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ คา่ ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) สาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้ บริ การ แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พัก โดยใช้
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์
ข้ อมูลของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 4
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร โดยใช้ การหา
ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล
ของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ โดย
ใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์
ข้ อมูลของแบบสอบถาม
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) มีดงั นี ้
เป็ นการศึกษาข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี ้
1. แรงจูงใจมี อิ ทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การธุรกิ จนาเที่ ยวของ
นัก ท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ
Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
2. แรงจูงใจมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ
Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
3. ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ
Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
4. ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
5. คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิ จนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
6. คุณ ภาพการให้ บริ การมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
7. ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบ
สมมติฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression Analysis เพื่ อ วิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ (Multiple
Regression)
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สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตพิ ื ้นฐาน โดยใช้ สถิตแิ ละโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนา (Description Analysis)
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) โดยใช้ สตู ร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
P

=

𝑓×100
𝑛

เมื่อ
P แทน ค่าร้ อยละ
F แทน ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ เป็ นร้ อยละ
N แทน จานวนความถี่ทงหมด
ั้
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ สตู ร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
𝑥̅ =

∑𝑥
𝑛

เมื่อ
𝑥̅ แทน ค่าเฉลี่ย
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของค่าที่ต้องการหา
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
1.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ สตู ร (ชูศรี วงศ์รัตนะ
, 2541)
S =√
เมื่อ
S แทน
X แทน
n แทน
∑ 𝑥2

𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥 2 )
𝑛(𝑛−1)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง
คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
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(∑ 𝑥 2 ) แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
2. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ทดสอบสมมติ ฐ าน
ประกอบด้ วย
2.1 Multiple Regression Analysis สถิ ติ วิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง เส้ น เป็ น
การศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลหรื อตัวแปรตามหลาย ๆ ปั จจัย จากสมการความถดถอยเชิงซ้ อน ซึ่ง
มี พ ารามิ เ ตอร์ k+1 ตัว คื อ β0 ,β1 ,β2 ,β3 ,…..βk การประมาณ β0 ,β1 ,β2 ,β3 ,…..βk
จะต้ องใช้ ข้อมูลตัวอย่างของตัวแปร Y,x1 ,x2 ,……xk
โดยใช้ ตวั อย่างขนาด n จากสมการถดถอยเชิงซ้ อน
Y = β0 +β1 xi1 +β2 xi2 +……………βk xik

I ≠ 1,2,….3

เมื่อ
Y
แทน ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
X
แทน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
𝛽0
แทน ส่วนตัดแกน y หรื อค่าของ y เมื่อ x มีคา่ เท่ากับศูนย์
e
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุม่
𝛽1
แทน ความชันของเส้ นตรงและจะเรี ยกสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย (Regression Coeficient) นาข้ อมูลตัวอย่างมาประมาณค่าตัวอย่างจะได้ เป็ น
𝑦̂ =
เมื่อ
𝑦̂
𝑎
𝑏1 ,𝑏2 ,…,𝑏𝑘

𝑎 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ 𝑏𝑛 𝑥𝑛
แทน ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
แทน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
แทน ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ตวั ที่ 1 ถึง
ตัวที่ K ตามลาดับ (รูปคะแนนดิบ)
𝑥1 , 𝑥2 ,…,𝑥𝑛 แทน คะแนนของพยากรณ์ตวั เกณฑ์ตวั ที่ 1 ถึงตัวที่
K ตามลาดับ
2.1.1 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) โดยใช้ สตู ร
RY.12…k = √𝛽1 𝑟𝑦1 + 𝛽2 𝑟𝑦2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑟𝑦𝑘
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เมื่อ
RY.12…k

แทน ค่าสัม ประสิท ธ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ ระหว่างตัวแปร
อิสระที่ 1 ถึง K กับตัวแปรตาม
𝛽1 ,𝛽2 ,…,𝛽𝑘 แทน ค่าน ้าหนักความสาคัญของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึงK
ry1,ry2,…,ryk
แทน ค่าสัม ประสิทธ์ สหสัม พันธ์ พ หุคูณ ระหว่างตัวแปร
ตามกับอิสระ ตัวที่ 1, 2, …, k
k
แทน จานวนตัวแปรอิสระ
2.1.2 ค่าน ้าหนักความสาคัญของตัวแปรอิสระ โดยใช้ สตู ร
bi =

𝛽𝑖

𝑆𝑦
𝑆𝑖

เมื่อ
bi แทน ค่าน ้าหนักความสาคัญของตัวแปรอิสระตัวที่ i ในรูปคะแนนดิบ
𝛽𝑖 แทน ค่า น า้ หนัก ความส าคัญ ของตัว แปรอิ ส ระตัว ที่ i ในรู ป คะแนน
มาตรฐาน
𝑆𝑖 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตัวแปรอิสระตัวที่ i
𝑆𝑦 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตามตัวแปรตาม
3. สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมัน่ ของชุดคาถาม (Reliability of the Test) โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟาครอนบัค (Conbachs’ Alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545) ดังนี ้
Conbachs’ Alpha(α) =
เมื่อ
α
k

( conviance / var iance )
(1+k( conviance / var iance ))

แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
แทน จานวนคาถาม
conviance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่ วมระหว่างคาถาม
var iance แทน ค่าเฉลี่ยค่าความแปรปรวนของคาถาม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การ ที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ผลของความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ และตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
Min
แทน ค่าต่าสุด
Max
แทน ค่าสูงสุด
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SS
แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS
แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา T - Distribution
β
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized)
F
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา F - Distribution
Sig.
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
LSD
แทน Least Significant Difference
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั ครัง้
นี ้ ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ และนาเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบคาอธิ บายโดยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็ น 2 ส่วน ตามลาดับดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้ อ มูล ส่วนบุค คล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
2. แบบสอบถามเกี่ ยวกับ แรงจูงใจ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึง
ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั
3. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ า น
มัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
สิ่งที่สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า
5. แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา
6. แบบสอบถามเกี่ ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยแรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยแรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พักที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
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พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับ รถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยคุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยคุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
7. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนก ตามเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ตาราง 6 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลลักษณะทางด้ านปั จจัยส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

239

59.8

หญิง

161

40.3

400

100.0

38 - 42 ปี

116

29.0

43 - 47 ปี

64

16.0

48 - 52 ปี

220

55.0

400

100.0

โสด

174

43.5

สมรส

222

55.5

อื่น ๆ

4

1.0

400

100.0

ต่ากว่าปริญญาตรี

98

24.5

ปริญญาตรี

212

53.0

สูงกว่าปริญญาตรี

90

22.5

400

100.0

เพศ

รวม
อายุ

รวม
สถานภาพ

รวม
ระดับการศึกษา

รวม
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้ อมูลลักษณะทางด้ านปั จจัยส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

72

18.0

พนักงานบริษัทเอกชน

196

49.0

ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ

105

26.3

รับจ้ างทัว่ ไป

27

6.8

อื่น ๆ

0

0.0

400

100.0

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท

37

9.3

15,001 - 30,0000 บาท

76

19.0

30,001 - 45,000 บาท

102

25.5

45,001 - 60,000 บาท

48

12.0

60,001 - 75,000 บาท

56

14.0

มากกว่า 75,000 บาทขึ ้นไป

81

20.3

400

100.0

อาชีพ

รวม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

รวม

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจานวน 400 คน โดยแจกแจงความถี่และค่าร้ อยละได้ ดงั นี ้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 239 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 59.8 และเพศหญิง จานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.3
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 48 - 52 ปี จานวน 220
คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 รองลงมาได้ แก่ ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 38 - 42 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ น
ร้ อย 29.0 และผู้ที่มีอายุอยูใ่ นช่วง 43 - 47 ปี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.0 ตามลาดับ

108
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 222 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 55.5 และสถานภาพโสด จานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.5
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.0 รองลงมาได้ แก่ ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.5 และผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน
196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.0 รองลงมาได้ แก่ ผู้ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 105
คน คิดเป็ นร้ อย 26.3 ผู้ที่มีอาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ
18.0 และผู้ที่มีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.8 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ในช่วง 30,001 - 45,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 รองลงมาได้ แก่ ผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 75,000 บาทขึ ้นไป จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.3 ผู้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 15,001 - 30,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 ผู้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 60,001 - 75,000 บาท จานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.0 ผู้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 45,001 - 60,000 บาท จานวน 48 คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 และผู้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.3 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ แรงจูงใจ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
เข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พัก โดยนาเสนอใน
รู ปแบบของการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ดังนี ้
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจจาแนกเป็ นรายด้ าน

แรงจูงใจ

ระดับแรงจูงใจ
Mean

S.D.

แปลผล

ด้ านการเข้ าถึง

4.18

0.693

มาก

ด้ านกิจกรรม

4.17

0.718

มาก

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

4.27

0.689

มากที่สดุ

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

4.31

0.673

มากที่สดุ

ด้ านที่พกั

4.39

0.640

มากที่สดุ

4.26

0.6826

มากที่สดุ

รวม

จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านที่พกั ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ
ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ ด้ านสิ่งดึงดูด ใจ ด้ านสิ่ง อานวยความ
สะดวก ด้ านการเข้ าถึ ง และด้ านกิ จ กรรม โดยมี แ รงจูง ใจอยู่ในระดับ มากที่ สุด และระดับ มาก
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 4.27 4.18 และ 4.17 ตามลาดับ
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจจาแนกเป็ นรายข้ อ

แรงจูงใจ

ระดับแรงจูงใจ
Mean

S.D.

แปลผล

4.09

0.838

มาก

4.11

0.789

มาก

4.34

0.813

มากที่สดุ

4.20

0.816

มากที่สดุ

4.16

0.825

มาก

4.18

0.693

มาก

4.08

0.868

มาก

4.08

0.837

มาก

4.30

0.753

มากที่สดุ

ด้ านการเข้ าถึง
1. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สะดวกของเส้ นทาง
2. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม
3. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย
4. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางที่เหมาะสม
5. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีปา้ ย
บอกทางในการเดินทางที่ชดั เจน
รวม
ด้ านกิจกรรม
6. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจ
7. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม
แปลกใหม่ไปจากการใช้ ชีวิตประจาวัน
8. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม
ที่ทาให้ ทา่ นรู้สกึ ผ่อนคลาย

111
ตาราง 8 (ต่อ)

แรงจูงใจ

ระดับแรงจูงใจ
Mean

S.D.

แปลผล

9. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ทาให้ ทา่ น
รู้สกึ ถึงความคุ้มค่าของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจับจ่าย
ใช้ สอย การถ่ายรูป การกิน เป็ นต้ น

4.23

0.825

มากที่สดุ

รวม

4.17

0.718

มาก

4.38

0.733

มากที่สดุ

4.19

0.808

มาก

4.36

0.766

มากที่สดุ

4.15

0.825

มาก

4.27

0.689

มากที่สดุ

4.50

0.732

มากที่สดุ

4.27

0.747

มากที่สดุ

16. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

4.14

0.825

มาก

17. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สะอาด

4.33

0.808

มากที่สดุ

ด้ านกิจกรรม

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
10. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบ
ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศัพท์ที่ได้ คณ
ุ ภาพ
11. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
เพียงพอของพื ้นที่นงั่ พักผ่อนหย่อนใจ
12. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีห้องน ้า
สะอาด
13. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื ้นที่
ทิ ้งขยะหรื อถังขยะเพียงพอ
รวม
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
14. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงามทางกายภาพและภูมิทศั น์
15. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
งดงามเป็ นเอกลักษณ์
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ตาราง 8 (ต่อ)

แรงจูงใจ

ระดับแรงจูงใจ
Mean

S.D.

แปลผล

4.31

0.673

มากที่สดุ

18. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ เพียงพอต่อจานวน
นักท่องเที่ยว

4.34

0.784

มากที่สดุ

19. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ ใกล้ กบั แหล่งท่องเที่ยว

4.25

0.753

มากที่สดุ

20. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ เหมาะสมกับราคา

4.34

0.775

มากที่สดุ

21. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ที่มีความปลอดภัย

4.45

0.783

มากที่สดุ

4.39

0.640

มากที่สดุ

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
รวม
ด้ านที่พกั

รวม

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึง
ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
ด้ านการเข้ าถึง
นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านการเข้ าถึง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย
เท่ ากับ 4.18 เมื่ อ ศึก ษาเป็ น รายข้ อ พบว่า ธุ รกิ จ น าเที่ ย วน าท่านไปยัง แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก าร
เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการเดินทาง
ที่เหมาะสม ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีป้ายบอกทางในการเดินทางที่ชัดเจน
ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม และธุรกิจนา
เที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกของเส้ นทาง อยู่ในระดับมากที่สดุ และระดับมาก
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 4.20 4.16 4.11 และ 4.09 ตามลาดับ
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ด้ านกิจกรรม
นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่
ทาให้ ทา่ นรู้สกึ ผ่อนคลาย ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ทาให้ ทา่ นรู้สกึ ถึงความคุ้มค่า
ของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจับจ่ายใช้ สอย การถ่ายรูป การกิน เป็ นต้ น ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมแปลกใหม่ไปจากการใช้ ชีวิตประจาวัน และธุรกิจนาเที่ยวนาท่า นไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวที่มี กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ ยวที่น่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 4.23 4.08 และ 4.08 ตามลาดับ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.27 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ธุรกิจนาเที่ ยวนาท่านไปยังแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วที่ มี ระบบไฟฟ้ า น า้ ประปา โทรศัพ ท์ ที่ ได้ คุณ ภาพ ธุ รกิ จ น าเที่ ย วน าท่านไปยัง แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีห้องน ้าสะอาด ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเพียงพอของพื ้นที่
นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และธุรกิจนาเที่ ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ ยวที่มี พื น้ ที่ ทิง้ ขยะหรื อถังขยะ
เพี ย งพอ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด และระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.38 4.36 4.19 และ 4.15
ตามลาดับ
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงามทางกายภาพและภูมิ ทัศ น์ ธุ รกิ จ นาเที่ ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ ยวที่ มี ความ
สะอาด ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ และธุรกิจนา
เที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.50 4.33 4.27 และ 4.14 ตามลาดับ
ด้ านที่พัก
นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านที่พกั โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 เมื่ อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่ พักที่มี ความปลอดภัย ธุรกิจนา
เที่ยวจัดหาที่พกั ได้ เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ เหมาะสมกับราคา
และธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ ใกล้ กบั แหล่งท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45
4.34 4.34 และ 4.25 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจ แบ่ง ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แ ก่
ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร โดยนาเสนอในรูปแบบของ
การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจจาแนกเป็ นรายด้ าน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
Mean

S.D.

แปลผล

ด้ านมัคคุเทศก์

4.35

0.736

มากที่สดุ

ด้ านพนักงานขับรถ

4.31

0.732

มากที่สดุ

ด้ านยานพาหนะ

4.35

0.745

มากที่สดุ

ด้ านอาหาร

4.29

0.735

มากที่สดุ

4.32

0.737

มากที่สดุ

รวม

จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านมัคคุเทศก์ และ ด้ านยานพาหนะ
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี แ รงจู ง ใจในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.35 รองลงมาคื อ
ด้ านพนักงานขับรถ และด้ านอาหาร โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.31 และ 4.29 ตามลาดับ
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจจาแนกเป็ นรายข้ อ

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
Mean

S.D.

แปลผล

1. มีความรู้ ความสามารถในการนาเที่ยว

4.26

0.812

มากที่สดุ

2. พูดจาดี มีมารยาท

4.42

0.806

มากที่สดุ

3. ดูแลนักท่องเที่ยวได้ อย่างทัว่ ถึง

4.38

0.767

มากที่สดุ

4.35

0.736

มากที่สดุ

4. แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย เหมาะสม

4.17

0.778

มาก

5. พูดจาดี มีมารยาท สุภาพอ่อนน้ อม

4.33

0.801

มากที่สดุ

6. มีมารยาทในการขับรถ ไม่ประมาท ระมัดระวัง

4.45

0.815

มากที่สดุ

รวม

4.31

0.732

มากที่สดุ

7. ความสะดวกสบายของที่นงั่

4.40

0.778

มากที่สดุ

8. ความสะอาดของยานพาหนะ

4.36

0.770

มากที่สดุ

9. ห้ องสุขาภายในตัวรถถูกสุขลักษณะ

4.29

0.842

มากที่สดุ

4.35

0.745

มากที่สดุ

ด้ านมัคคุเทศก์

รวม
ด้ านพนักงานขับรถ

ด้ านยานพาหนะ

รวม
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ตาราง 10 (ต่อ)

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
Mean

S.D.

แปลผล

10. รสชาติอาหารอร่อยตลอดการเดินทาง

4.27

0.809

มากที่สดุ

11. สะอาด ถูกสุขลักษณะ

4.40

0.773

มากที่สดุ

12. ปริมาณอาหารเหมาะสมเพียงพอ

4.22

0.778

มากที่สดุ

4.29

0.735

มากที่สดุ

ด้ านอาหาร

รวม

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
มัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
ด้ านมัคคุเทศก์
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า พูดจาดี มีม ารยาท ดูแลนักท่องเที่ยวได้ อย่าง
ทั่วถึง และมีความรู้ ความสามารถในการนาเที่ ยว อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
4.38 และ 4.26 ตามลาดับ
ด้ านพนักงานขับรถ
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ ด้ านพนักงานขับรถ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 เมื่ อศึก ษาเป็ น รายข้ อ พบว่า มี ม ารยาทในการขับ รถ ไม่ประมาท
ระมัดระวัง พูดจาดี มีมารยาท สุภาพอ่อนน้ อม และแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย เหมาะสม อยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ และระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 4.33 และ 4.17 ตามลาดับ
ด้ านยานพาหนะ
นักท่องเที่ ยวมี ระดับความพึงพอใจ ด้ านยานพาหนะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.35 เมื่ อ ศึก ษาเป็ น รายข้ อ พบว่า ความสะดวกสบายของที่ นั่ง ความ
สะอาดของยานพาหนะ และห้ องสุขาภายในตัวรถถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 4.36 และ 4.29 ตามลาดับ
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ด้ านอาหาร
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ ด้ านอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.29 เมื่ อศึกษาเป็ น รายข้ อ พบว่า สะอาด ถูกสุขลักษณะ รสชาติอาหารอร่ อย
ตลอดการเดินทาง และปริ มาณอาหารเหมาะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 4.27 และ 4.22 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับคุณ ภาพการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการ
เอาใจใส่ลูก ค้ า โดยนาเสนอในรู ป แบบของการหาค่าคะแนนเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการให้ บริการจาแนกเป็ นรายด้ าน

คุณภาพการให้ บริการ

ระดับคุณภาพการให้ บริการ
Mean

S.D.

แปลผล

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้

4.20

0.731

มาก

ด้ านความน่าเชื่อถือ

4.32

0.731

มากที่สดุ

ด้ านความรวดเร็ว

4.33

0.746

มากที่สดุ

ด้ านการรับประกัน

4.33

0.758

มากที่สดุ

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

4.33

0.765

มากที่สดุ

4.30

0.746

มากที่สดุ

รวม

จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ คุณภาพการให้ บริ การโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการ
รับประกัน และ ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า ผู้ตอบแบบสอบถามมี คณ
ุ ภาพการให้ บริ การในระดับมาก
ที่ สุด มี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.33 รองลงมาคื อ ด้ านความน่า เชื่ อ ถื อ และด้ านสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ โดยมี
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.32 และ 4.20
ตามลาดับ
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการให้ บริการจาแนกเป็ นรายข้ อ

คุณภาพการให้ บริการ

ระดับคุณภาพการให้ บริการ
Mean
S.D.
แปลผล

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
4.25

0.768

มากที่สดุ

4.09

0.803

มาก

4.26

0.807

มากที่สดุ

รวม

4.20

0.731

มาก

4. มีการนาเที่ยวครบถ้ วนตามที่ปรากฏในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว

4.28

0.788

มากที่สดุ

5. มีการทาประกันอุบตั เิ หตุ ประกันความเสียหาย ฯลฯ

4.37

0.767

มากที่สดุ

6. มีการบริ การที่ดีตงแต่
ั ้ การรับลูกค้ าจนถึงสิ ้นสุดการ
ท่องเที่ยว

4.33

0.793

มากที่สดุ

รวม

4.32

0.731

มากที่สดุ

7. พนักงานและไกด์สามารถแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ รวดเร็ว

4.30

0.841

มากที่สดุ

8. พนักงานและไกด์เต็มใจที่จะให้ บริ การอย่างกระตือรื อร้ น

4.34

0.794

มากที่สดุ

4.37

0.749

มากที่สดุ

4.33

0.788

มากที่สดุ

4.33

0.746

มากที่สดุ

1. การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเหมาะสมกับระยะเวลา
2. มีเอกสารแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีรายละเอียด
ชัดเจน
3. มีเอกสารรับรองการเปิ ดบริษัทนาเที่ยวที่ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย
ด้ านความน่าเชื่อถือ

ด้ านความรวดเร็ว

9. สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลอย่างสะดวกและง่าย
เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
10. สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ตลอดเวลาหรื อ
ตามเวลาที่ระบุ
รวม
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ตาราง 12 (ต่อ)

คุณภาพการให้ บริการ

ระดับคุณภาพการให้ บริการ
Mean

S.D.

แปลผล

4.33

0.792

มากที่สดุ

4.38

0.801

มากที่สดุ

4.31

0.808

มากที่สดุ

4.31

0.809

มากที่สดุ

4.33

0.758

มากที่สดุ

4.31

0.829

มากที่สดุ

4.36

0.782

มากที่สดุ

4.33

0.820

มากที่สดุ

4.33

0.765

มากที่สดุ

ด้ านการรับประกัน
11. พนักงานและไกด์มีความสุภาพและมารยาทที่ดีใน
การให้ บริการ
12. พนักงานและไกด์มีความรู้ และความเชี่ยวชาญใน
หน้ าที่อย่างดี
13. พนักงานและไกด์สามารถตอบข้ อสงสัยของลูกค้ าได้
อย่างถูกต้ อง
14. พนักงานและไกด์มีบคุ ลิกภาพที่นา่ ไว้ วางใจ
รวม
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
15. พนักงานและไกด์สามารถให้ บริ การรายบุคคลแก่
นักท่องเที่ยวได้
16. พนักงานและไกด์มีความเข้ าใจความต้ องการและ
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแต่ละคนได้
อย่างเหมาะสม
17. สามารถปรับเปลี่ยนการบริการให้ ตรงกับความ
ต้ องการของลูกค้ าแต่ละคนได้ ทนั ที
รวม

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่

120
ลูกค้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้
นักท่องเที่ยวมีระดับคุณภาพการให้ บริการ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีเอกสารรับรองการเปิ ดบริ ษัทนาเที่ยวที่
ถูกต้ องตามกฎหมาย การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเหมาะสมกับระยะเวลา และมีเอกสารแสดง
โปรแกรมการท่องเที่ ย วที่ มี รายละเอี ยดชัด เจน อยู่ในระดับมากที่ สุดและระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.26 4.25 และ 4.09 ตามลาดับ
ด้ านความน่ าเชื่อถือ
นักท่องเที่ยวมีระดับคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.32 เมื่ อศึกษาเป็ น รายข้ อ พบว่า มี การท าประกัน อุบัติเหตุ
ประกันความเสียหาย ฯลฯ มีการบริ การที่ดีตงแต่
ั ้ การรับลูกค้ าจนถึงสิ ้นสุดการท่องเที่ยว และมีการ
นาเที่ยวครบถ้ วนตามที่ปรากฏในโปรแกรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.37 4.33 และ 4.28 ตามลาดับ
ด้ านความรวดเร็ว
นักท่องเที่ยวมีระดับคุณภาพการให้ บริการ ด้ านความรวดเร็ว โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลอย่าง
สะดวกและง่าย เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น พนักงานและไกด์เต็มใจที่
จะให้ บริ การอย่างกระตือรื อร้ น สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ตลอดเวลาหรื อตามเวลาที่ระบุ
และพนักงานและไกด์สามารถแก้ ปัญ หาให้ กับลูกค้ าได้ รวดเร็ ว อยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 4.34 4.33 และ 4.30 ตามลาดับ
ด้ านการรับประกัน
นักท่องเที่ยวมี ระดับคุณ ภาพการให้ บริ การ ด้ านการรับประกัน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า พนักงานและไกด์มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในหน้ าที่อย่างดี พนักงานและไกด์มีความสุภาพและมารยาทที่ดีในการให้ บริ การ
พนัก งานและไกด์ ส ามารถตอบข้ อ สงสัย ของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง และพนัก งานและไกด์ มี
บุ ค ลิ ก ภาพที่ น่ า ไว้ ว างใจ อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.38 4.33 4.31 และ 4.31
ตามลาดับ
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ด้ านการเอาใจใส่ ลูกค้ า
นักท่องเที่ยวมีระดับคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า พนักงานและไกด์มีความเข้ า
ใจความต้ องการและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ าแต่ล ะคนได้ อย่างเหมาะสม
สามารถปรับเปลี่ยนการบริ การให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละคนได้ ทนั ที และพนักงาน
และไกด์สามารถให้ บริ การรายบุคคลแก่นักท่องเที่ยวได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.36 4.33 และ 4.31 ตามลาดับ
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา โดยนาเสนอในรูปแบบของการ
หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ จาแนกเป็ น
รายด้ าน

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ

ระดับความไว้ วางใจ
Mean
S.D.
แปลผล

ด้ านศักยภาพ

4.33

0.749

มากที่สดุ

ด้ านการสื่อสาร

4.21

0.732

มากที่สดุ

ด้ านคามัน่ สัญญา

4.34

0.756

มากที่สดุ

4.29

0.745

มากที่สดุ

รวม

จากตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การโดย
รวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.29 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ านพบว่า ด้ านค ามั่น
สัญญา ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.34 รองลงมาคือ ด้ านศักยภาพ และด้ านการสื่อสาร โดยมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และ 4.21 ตามลาดับ
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจในการใช้ บริการจาแนกเป็ น
รายข้ อ

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ

ระดับความไว้ วางใจ
Mean

S.D.

แปลผล

1. มีความสามารถด้ านการนาเที่ยว

4.37

0.768

มากที่สดุ

2. มีความเชี่ยวชาญในการบริการ

4.33

0.792

มากที่สดุ

3. มีความสามารถในการจัดโปรแกรมนาเที่ยว

4.31

0.824

มากที่สดุ

4.33

0.749

มากที่สดุ

4. มีการแสดงการขอโทษเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดในการ
ให้ บริการ

4.36

0.773

มากที่สดุ

5. มีความตังใจในให้
้
การบริ การในทุกขันตอน
้

4.35

0.802

มากที่สดุ

6. ไม่มีการติดต่อสื่อสารท่านอีกเลยหลังการใช้ บริ การ

3.94

1.055

มาก

7. มีการสื่อสารข้ อมูลข่าวสารกับลูกค้ าสม่าเสมอ

4.23

0.870

มากที่สดุ

4.21

0.732

มากที่สดุ

8. มีการนาข้ อเสนอแนะของลูกค้ าไปปรับปรุงการ
ให้ บริการ

4.32

0.830

มากที่สดุ

9. มีการรักษาความลับของลูกค้ าอย่างดี

4.38

0.819

มากที่สดุ

10. มีการปฏิบตั ติ ามที่ระบุไว้ ในคาโฆษณา

4.33

0.832

มากที่สดุ

11. สามารถทาตามข้ อตกลงที่ให้ กบั ลูกค้ าได้

4.36

0.776

มากที่สดุ

4.34

0.756

มากที่สดุ

ด้ านศักยภาพ

รวม
ด้ านการสื่อสาร

รวม
ด้ านคามัน่ สัญญา

รวม
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความไว้ วางใจในการใช้ บริการแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามั่นสัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
ด้ านศักยภาพ
นักท่องเที่ยวมีระดับความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ด้ านศักยภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความสามารถด้ านการนา
เที่ยว มีความเชี่ยวชาญในการบริ การ และมีความสามารถในการจัดโปรแกรมนาเที่ยว อยู่ในระดับ
มากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.37 4.33 และ 4.31 ตามลาดับ
ด้ านการสื่อสาร
นักท่องเที่ยวมีระดับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ านการสื่อสาร โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการแสดงการขอโทษเมื่อ
เกิดข้ อผิดพลาดในการให้ บริ การ มีความตังใจในให้
้
การบริ การในทุกขันตอน
้
มีการสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารกับลูกค้ าสม่าเสมอ และไม่มีการติดต่อสื่อสารท่านอีกเลยหลังการใช้ บริ การ อยู่ในระดับ
มากที่สดุ และระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.36 4.35 4.23 และ 3.94 ตามลาดับ
ด้ านคามั่นสัญญา
นักท่องเที่ยวมีระดับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ านคามัน่ สัญญา โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการรักษาความลับของ
ลูกค้ าอย่างดี สามารถทาตามข้ อตกลงที่ให้ กับลูกค้ าได้ มี การปฏิบัติตามที่ระบุไว้ ในคาโฆษณา
และมี การนาข้ อเสนอแนะของลูกค้ าไปปรับปรุ งการให้ บ ริ การ อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.38 4.36 4.33 และ 4.32 ตามลาดับ
ตอนที่ 6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก าร
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรม
หลัง การซื อ้ โดยน าเสนอในรู ป แบบของการหาค่ า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ จาแนก
เป็ นรายด้ าน

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ

ระดับการตัดสินใจ
Mean

S.D.

แปลผล

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

4.30

0.679

มากที่สดุ

ด้ านการประเมินทางเลือก

4.25

0.699

มากที่สดุ

ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ

4.19

0.580

มาก

4.24

0.652

มากที่สดุ

รวม

จากตาราง 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่ อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านการ
ค้ น หาข้ อมูล ผู้ต อบแบบสอบถามมี ก ระบวนการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารในระดับ มากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ โดยมี
กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารอยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.25 และ 4.19
ตามลาดับ
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การจาแนก
เป็ นรายข้ อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ

ระดับการตัดสินใจ
Mean
S.D.
แปลผล

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริการท่านสารวจและสอบถาม
ตามบูธ หรื อบริษัทนาเที่ยวต่าง ๆ
2. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริการท่านสอบถามข้ อมูลจาก
คนใกล้ ชิด

4.22

0.755

มากที่สดุ

4.29

0.766

มากที่สดุ
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ตาราง 16 (ต่อ)

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ

ระดับการตัดสินใจ
Mean

S.D.

แปลผล

4.37

0.751

มากที่สดุ

4.32

0.780

มากที่สดุ

4.30

0.679

มากที่สดุ

4.31

0.759

มากที่สดุ

4.33

0.749

มากที่สดุ

4.18

0.791

มาก

4.20

0.783

มาก

4.25

0.699

มากที่สดุ

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
3. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริการท่านหาข้ อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต นิตยสารการท่องเที่ยว
4. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริการท่านคานึงถึง
ประสบการณ์การใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวในอดีตจากที่
เคยไปเที่ยวมา
รวม
ด้ านการประเมินทางเลือก
5. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกเสนอ
โปรแกรมนาเที่ยวที่มีความน่าสนใจและตรงกับความ
ต้ องการ
6. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกมี
ชื่อเสียงมายาวนาน และมีความน่าเชื่อถือ
7. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกมีการ
ส่งเสริมการขายมากกว่าคูแ่ ข่งรายอื่น ๆ เช่น การลด
ราคา ฯลฯ
8. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกมี
ช่องทางในการจอง หรื อชาระเงินที่สะดวก รวดเร็ ว
รวม
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ตาราง 16 (ต่อ)

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ

ระดับการตัดสินใจ
Mean

S.D.

แปลผล

4.20

0.783

มาก

4.23

0.816

มากที่สดุ

4.18

0.730

มาก

4.19

0.580

มาก

ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ
9. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยว
10. หากมีโอกาส ท่านจะแนะนาธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเคย
ใช้ บริการแก่ผ้ อู ื่น
11. ท่านมีแนวโน้ มที่จะกลับมาใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
รวม

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนี ้
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
นักท่องเที่ยวมีระดับการตัดสินใจ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริ การท่านหาข้ อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต นิตยสารการท่องเที่ยว ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริ การท่านคานึงถึง
ประสบการณ์การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวในอดีตจากที่เคยไปเที่ยวมา ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริ การ
ท่านสอบถามข้ อมูล จากคนใกล้ ชิ ด และก่อนท่านตัดสิน ใจใช้ บริ ก ารท่านส ารวจและสอบถาม
ตามบูธ หรื อบริ ษั ทนาเที่ ยวต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 4.32 4.29 และ
4.22 ตามลาดับ
ด้ านการประเมินทางเลือก
นักท่องเที่ยวมีระดับการตัดสินใจ ด้ านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่
ท่านเลือกมีชื่อเสียงมายาวนาน และมีความน่าเชื่อถือ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ท่าน
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เลือกเสนอโปรแกรมนาเที่ยวที่มีความน่าสนใจและตรงกับความต้ องการ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจ
นาเที่ยวที่ท่านเลือกมีช่องทางในการจอง หรื อชาระเงินที่สะดวก รวดเร็ ว และเมื่อเปรี ยบเทียบแล้ ว
ธุรกิจนาเที่ยวที่ท่านเลือกมีการส่งเสริ มการขายมากกว่าคูแ่ ข่งรายอื่น ๆ เช่น การลดราคา ฯลฯ อยู่
ในระดับมากที่สดุ และระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 4.31 4.20 และ 4.18 ตามลาดับ
ด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้
นักท่องเที่ยวมีระดับการตัดสินใจ ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า หากมี โอกาส ท่านจะแนะนาธุรกิจนา
เที่ยวที่ท่านเคยใช้ บริ การแก่ผ้ อู ื่น ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว และ
ท่านมีแนวโน้ มที่จะกลับมาใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สดุ และระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 4.20 และ 4.18 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิเคราะห์ เชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยแรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิ จกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ าน
การสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีผลการทดสอบดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ ง ดึงดูด ใจ และด้ านที่ พักที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านศั ก ยภาพ ของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร

128
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พักมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
156.422
67.467
223.889

df
5
396
399

MS
31.284
0.171

F
182.697

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่าง แรงจูง ใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
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สร้ างสมการเชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่าง แรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านศั ก ยภาพ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

แรงจูงใจ

B
Std. Error
Beta
t
ค่าคงที่ (constant)
0.038
0.191
0.199
ด้ านการเข้ าถึง (X1)
0.029
0.066
0.027 0.438
ด้ านกิจกรรม (X2)
0.159
0.058
0.153 2.753
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (X3) 0.437
0.064
0.402 6.824
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4)
0.343
0.058
0.308 5.964
ด้ านที่พกั (X5)
0.055
0.033
0.047 1.701
R
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.836
0.699 0.695
0.41381 182.697

Sig.
0.842
0.662
0.006**
0.000**
0.000**
0.090
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ ยวด้ านศักยภาพ (Y1) มี ความสัม พันธ์ กับแรงจูงใจ ด้ านกิจกรรม (X2) ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก (X3) และด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ ได้ ร้อยละ 69.5 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัววิเคราะห์
มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ ดังนี ้
Y1
= 0.038 + 0.159(X2) + 0.437(X3) + 0.343(X4)
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(X2)
= ด้ านกิจกรรม
(X3)
= ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(X4)
= ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
จากสมการจะเห็นได้ ว่าแรงจูงใจ ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สรุ ป ว่ า มี ตัว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ อย่างมีระดับ
นัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.159 0.437 และ 0.343 ตามลาดับ เป็ นปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดความไว้ วางใจ
ในการใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ย วด้ านศักยภาพของนัก ท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
กิจกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.159 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.437 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.343 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาแรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นศัก ยภาพของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จะพบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ (Y1) มีคา่ อยู่
ที่ระดับ 0.038 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.695
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านศั ก ยภาพ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 69.5 ส่วนอีกร้ อยละ 30.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.413
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สมมติฐานข้ อที่ 1.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ ง ดึงดูด ใจ และด้ านที่ พักที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ า นการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พักมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
147.813
68.750
216.750

df
5
394
399

MS
29.563
0.174

F
169.421

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่าง แรงจูง ใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
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เขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
สร้ างสมการเชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่าง แรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

แรงจูงใจ

B
Std. Error
Beta
t
ค่าคงที่ (constant)
0.043
0.193
0.255
ด้ านการเข้ าถึง (X1)
0.157
0.067
0.148 2.353
ด้ านกิจกรรม (X2)
0.212
0.058
0.207 3.640
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (X3) 0.418
0.065
0.391 6.466
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4)
0.148
0.058
0.135 2.547
ด้ านที่พกั (X5)
0.048
0.033
0.042 1.461
R
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.826
0.683
0.679
0.41772 169.421

Sig.
0.822
0.019*
0.000**
0.000**
0.011*
0.145
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการสื่ อ สาร (Y1) มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ แรงจูง ใจ ด้ า นการเข้ า ถึ ง (X1)
ด้ านกิจกรรม (X2) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (X3) และด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4) ซึ่งสามารถวิเคราะห์

133
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จนาเที่ ยวด้ านการสื่อสาร ได้ ร้อยละ 67.9 ผู้วิจัยจึงได้ นาค่า
สัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านการสื่อสาร ดังนี ้
Y1
= 0.043 + 0.157(X1) + 0.212(X2) + 0.418(X3) + 0.148(X4)
(X1)
= ด้ านการเข้ าถึง
(X2)
= ด้ านกิจกรรม
(X3)
= ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(X4)
= ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
จากสมการจะเห็ น ได้ ว่า แรงจูง ใจ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิ จ กรรม ด้ านสิ่ งอานวยความ
สะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิ พลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการ
สื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุปว่า
มีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร
อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 และ 0.05 ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก และด้ านสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.157 0.212 0.418 และ 0.148
ตามลาดับ เป็ นปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
การเข้ าถึง เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.157 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
กิจกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.212 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.418 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.148 หน่วย
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ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาแรงจูงใจด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.043 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.679
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ ว างใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 67.9 ส่วนอีกร้ อยละ 32.1 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.417
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ ง ดึงดูด ใจ และด้ านที่ พักที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านค ามั่ น สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พักมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
157.930
70.365
228.294

df
5
394
399

MS
31.586
0.179

F
176.862

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่าง แรงจูง ใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัว
แปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
สร้ างสมการเชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่าง แรงจูงใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านค ามั่ น สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านการเข้ าถึง (X1)
ด้ านกิจกรรม (X2)

แรงจูงใจ
B
0.033
0.125
0.130

Std. Error
0.196
0.068
0.059

Beta
0.120
0.123

t
Sig.
0.230 0.865
2.102 0.030*
2.199 0.028*
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ตาราง 22 (ต่อ)

Model
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(X3)
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4)
ด้ านที่พกั (X5)
R
0.832

แรงจูงใจ
B
0.393

Std. Error
0.065

Beta
0.358

t

Sig.

6.014 0.000**

0.444
0.059
0.395
7.562 0.000**
0.049
0.033
0.041
1.457 0.146
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
Sig.
0.692
0.688
0.42260 176.862 0.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง แรงจูงใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญญา (Y1) มีความสัมพันธ์ กับแรงจูงใจ ด้ านการเข้ าถึ ง (X1)
ด้ านกิจกรรม (X2) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (X3) และด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4) ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา ได้ ร้อยละ 68.8 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่า
สัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา ดังนี ้
Y1
= 0.033 + 0.125(X1) + 0.130(X2) + 0.393(X3) + 0.444(X4)
(X1)
= ด้ านการเข้ าถึง
(X2)
= ด้ านกิจกรรม
(X3)
= ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(X4)
= ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
จากสมการจะเห็ น ได้ ว่า แรงจูง ใจ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิ จ กรรม ด้ านสิ่ งอานวยความ
สะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามั่น
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สัญ ญาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในทิ ศ ทางเดี ยวกัน
สรุ ป ว่า มี ตัว แปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย ว
ด้ านคามัน่ สัญญา อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 และ 0.05 ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.125 0.130 0.393 และ
0.444 ตามล าดับ เป็ นปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัว ก าหนดความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
ด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
การเข้ าถึง เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.125 หน่วย
หากนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี แ รงจูง ใจ
ด้ านกิจกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.130 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.393 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.444 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาแรงจูงใจด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญ ญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะ
พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิจนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญญา (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 0.033
หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.688
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านค ามั่ น สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 68.8 ส่วนอีกร้ อยละ 31.2 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.422
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์เชิงพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยแรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พัก ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิ จกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั
ตัวแปรตาม ได้ แก่ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ประกอบด้ วย
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีผลการทดสอบดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พักที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่ พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ น หาข้ อมู ล ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ น หาข้ อมู ล ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
112.630
71.745
184.375

df
5
394
399

MS
22.526
0.182

F
123.705

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิ ส ระ อย่างน้ อ ย 1 ตัว สามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และสามารถสร้ างสมการเชิ ง เส้ นตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการตัด สินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านการเข้ าถึง (X1)
ด้ านกิจกรรม (X2)
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(X3)
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4)
ด้ านที่พกั (X5)
R
0.782

แรงจูงใจ
B
0.681
0.233
0.236

Std. Error
0.197
0.068
0.060

0.101

0.066

Beta
0.237
0.249

t
Sig.
3.449 0.001**
3.406 0.001**
3.963 0.000**

0.103

1.533

0.126

0.253
0.059
0.250 4.262 0.000**
0.132
0.061
0.129 2.147 0.034*
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
Sig.
0.611
0.606
0.42673 123.705 0.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 24 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คูณ ระหว่า ง แรงจูง ใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ พบว่ า
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) มีความสัมพันธ์ กับ
แรงจูง ใจ ด้ านการเข้ า ถึ ง (X1) ด้ า นกิ จ กรรม (X2) ด้ า นสิ่ ง ดึง ดูด ใจ (X4) และด้ า นที่ พัก (X5) ซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ได้ ร้อยละ
60.6 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ดังนี ้
Y1
= 0.681 + 0.233(X1) + 0.236(X2) + 0.253(X4) + 0.132(X5)
(X1)
= ด้ านการเข้ าถึง
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(X2)
= ด้ านกิจกรรม
(X4)
= ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
(X5)
= ด้ านที่พกั
จากสมการจะเห็นได้ ว่าแรงจูงใจ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ าน
ที่ พักมี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิ จน าเที่ ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิ ศทางเดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล
อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พัก
โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.233 0.236 0.253 และ 0.132 ตามล าดั บ เป็ นปั จจั ย ที่ เ ป็ น
ตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถ
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
การเข้ าถึง เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.233 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
กิจกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.236 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.253 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านที่
พัก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.132 หน่วย
ซึ่งถ้ าไม่พิจารณาแรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวกที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บ ริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.681 หน่วย

142
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.606
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 60.6 ส่วนอีกร้ อยละ 39.4 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.426
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการประเมิ นทางเลื อกของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการประเมิ นทางเลื อกของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
138.471
56.828
195.300

df
5
394
399

MS
27.694
0.144

F
192.009

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จ าก ต าราง 25 แ ส ด งผ ล ก ารวิ เ ค ราะห์ ค วาม แ ป รป รวน ระห ว่ า ง แ รงจู ง ใจ
และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้
ซึง่ จากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการตัด สินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

แรงจูงใจ

B
Std. Error
Beta
t
ค่าคงที่ (constant)
0.222
0.176
1.263
ด้ านการเข้ าถึง (X1)
0.265
0.061
0.263 4.365
ด้ านกิจกรรม (X2)
0.250
0.053
0.256 4.712
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (X3) 0.154
0.059
0.151 2.617
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4)
0.243
0.053
0.233 4.595
ด้ านที่พกั (X5)
0.041
0.030
0.038 1.370
R
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.842
0.709
0.705
0.37078 192.009

Sig.
0.207
0.000**
0.000**
0.009**
0.000**
0.171
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 26 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คูณ ระหว่า ง แรงจูง ใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจ ด้ านการเข้ าถึง (X1) ด้ านกิจกรรม (X2) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (X3) และด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ (X4) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บ ริ การธุรกิ จ นาเที่ ยวด้ านการ
ประเมิ นทางเลื อก ได้ ร้อยละ 70.5 ผู้วิจัย จึง ได้ น าค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ข องตัววิ เคราะห์ ม าเขี ยนเป็ น
สมการการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก
ดังนี ้
Y1
= 0.222 + 0.265(X1) + 0.250(X2) + 0.154(X3) + 0.243(X4)
(X1)
= ด้ านการเข้ าถึง
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(X2)
= ด้ านกิจกรรม
(X3)
= ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(X4)
= ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
จากสมการจะเห็ น ได้ ว่า แรงจูง ใจ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิ จ กรรม ด้ านสิ่ งอานวยความ
สะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
การประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทาง
เดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.265 0.250 0.154
และ 0.243 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
การเข้ าถึง เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.265 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
กิจกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.250 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.154 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.243 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาแรงจูงใจด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ กของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านการประเมิ น
ทางเลือก (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.222 หน่วย
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และค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.705
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 70.5 ส่วนอีกร้ อยละ 29.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.370
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื อ้ ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื อ้ ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
76.714
57.752
134.466

df
5
394
399

MS
15.343
0.147

F
104.673

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่าง แรงจูงใจ และ กระบวนการตัด สินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

แรงจูงใจ

B
Std. Error
Beta
t
ค่าคงที่ (constant)
0.962
0.177
5.431
ด้ านการเข้ าถึง (X1)
0.116
0.061
0.138 1.888
ด้ านกิจกรรม (X2)
0.161
0.053
0.200 3.022
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (X3) 0.094
0.059
0.111 1.586
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X4)
0.300
0.053
0.348 5.644
ด้ านที่พกั (X5)
0.087
0.030
0.096 2.895
R
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.755
0.571
0.565
0.38286 104.673

Sig.
0.000**
0.060
0.003**
0.114
0.000**
0.004**
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คูณ ระหว่า ง แรงจูง ใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ (Y1) มีความสัมพันธ์
กับ แรงจูง ใจ ด้ านกิ จ กรรม (X2) ด้ านสิ่ งดึง ดูด ใจ (X4) และด้ านที่ พัก (X5) ซึ่งสามารถวิ เคราะห์
กระบวนการตัดสิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ย วด้ านพฤติกรรมหลังการซื อ้ ได้ ร้อยละ 56.5
ผู้วิจัย จึง ได้ น าค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ข องตัววิ เคราะห์ ม าเขี ย นเป็ น สมการการวิ เคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ดังนี ้
Y1
= 0.962 + 0.161(X2) + 0.300(X4) + 0.087(X5)
(X2)
= ด้ านกิจกรรม
(X4)
= ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
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(X5)
= ด้ านที่พกั
จากสมการจะเห็นได้ ว่าแรงจูงใจ ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สรุ ป ว่ า มี ตัว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลัง
การซื ้อ อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.161 0.300 และ 0.087 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดงั กล่าว สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ าน
กิจกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.161 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านสิ่ง
ดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.300 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ ด้ านที่
พัก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.087 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาแรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง และด้ านสิ่งอานวยความสะดวกที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.962 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.565
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 56.5 ส่วนอีกร้ อยละ 43.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.382
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การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิเคราะห์ เชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ า นพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ
ด้ านการสื่ อ สาร และด้ านค ามั่ น สั ญ ญ าของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
มีผลการทดสอบดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับ รถ ด้ า นยานพาหนะ และด้ า นอาหารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารไม่มี อิทธิ พ ลต่อ ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การด้ านศักยภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ านศัก ยภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คื อ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
169.331
54.558
223.889

df
4
395
399

MS
42.333
0.138

F
306.460

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารด้ านศั ก ยภาพ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
สร้ างสมการเชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริ การด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านมัคคุเทศก์ (X1)
ด้ านพนักงานขับรถ (X2)

ความพึงพอใจ
B
0.213
0.330
0.176

Std. Error
0.119
0.051
0.063

Beta
0.325
0.172

t
1.789
6.482
2.815

Sig.
0.074
0.000**
0.005**
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ตาราง 30 (ต่อ)

Model
ด้ านยานพาหนะ (X3)
ด้ านอาหาร (X4)
R
0.870

ความพึงพอใจ
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
0.104
0.057
0.104
1.828
0.068
0.341
0.052
0.335
6.597 0.000**
R2
Adjusted R2 SE (est.)
F
Sig.
0.756
0.754
0.37165 306.490 0.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ
ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นศัก ยภาพของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชัน เอกซ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านศักยภาพ (Y1) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ (X1) ด้ านพนักงานขับ
รถ (X2) และด้ านอาหาร (X4) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ ได้
ร้ อยละ 75.4 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านศักยภาพ ดังนี ้
Y1
= 0.213 + 0.330(X1) + 0.176(X2) + 0.341(X4)
(X1)
= ด้ านมัคคุเทศก์
(X2)
= ด้ านพนักงานขับรถ
(X4)
= ด้ านอาหาร
จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับ รถ และด้ าน
อาหารมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์
ด้ า นพนัก งานขับ รถ และด้ า นอาหาร โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.330 0.176 และ 0.341
ตามล าดับ เป็ นปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัว ก าหนดความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารด้ านศัก ยภาพ ของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
ศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.330 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านพนักงานขับรถ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.176 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านอาหาร เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลท าให้ นักท่อ งเที่ ย วมี ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ าน
ศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.341 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาความพึงพอใจด้ านยานพาหนะที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะพบว่า
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านศักยภาพ (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.213 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.754
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ
75.4 ส่วนอีกร้ อยละ 24.6 เกิดจากอิทธิ พลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามาพิจารณา และความคลาด
เคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.371
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิทธิ พ ลต่อ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการ
สื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารมี อิท ธิ พ ลต่อ ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การด้ านการสื่ อ สารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
169.331
54.558
223.889

df
4
395
399

MS
42.333
0.138

F
306.460

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
สร้ างสมการเชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริ การด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านมัคคุเทศก์ (X1)
ด้ านพนักงานขับรถ (X2)
ด้ านยานพาหนะ (X3)
ด้ านอาหาร (X4)
R
0.793

ความพึงพอใจ
B
Std. Error
Beta
t
0.525
0.145
3.630
0.399
0.062
0.399
6.454
0.198
0.076
0.196
3.031
0.099
0.069
0.101
1.436
0.260
0.063
0.258
4.151
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.630
0.626
0.45062 167.879

Sig.
0.000**
0.000**
0.007**
0.152
0.000**
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ
ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การด้ านการสื่ อสารของนักท่องเที่ ย วชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านการสื่อสาร (Y1) มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ (X1) ด้ านพนักงาน
ขับ รถ (X2) และด้ านอาหาร (X4) ซึ่ง สามารถวิเคราะห์ ค วามไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ านการ
สื่ อสาร ได้ ร้อยละ 62.6 ผู้วิจัยจึง ได้ นาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ข องตัววิ เคราะห์ ม าเขี ยนเป็ นสมการการ
วิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านการสื่อสาร ดังนี ้
Y1
= 0.525 + 0.399(X1) + 0.198(X2) + 0.260(X4)
(X1)
= ด้ านมัคคุเทศก์
(X2)
= ด้ านพนักงานขับรถ
(X4)
= ด้ านอาหาร
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จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับ รถ และด้ าน
อาหารมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสาร อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์
ด้ า นพนั ก งานขั บ รถ และด้ า นอาหาร โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.399 0.198 และ 0.260
ตามล าดับ เป็ นปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัว ก าหนดความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก ารด้ า นการสื่ อ สารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพัน ธ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
การสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.399 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านพนักงานขับรถ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.198 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านอาหาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการ
สื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.260 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาความพึงพอใจด้ านยานพาหนะที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านการสื่อสาร (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.525 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.626
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ
62.6 ส่วนอีกร้ อยละ 37.4 เกิดจากอิทธิ พลตัวแปรอื่น ๆ ที่ ไม่ได้ นามาพิจารณา และความคลาด
เคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.450
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามั่น
สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
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H0 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามัน่ สัญญาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารมี อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามั่นสัญญาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
171.398
56.896
228.294

df
4
395
399

MS
42.849
0.144

F
297.480

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความ
ไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นค ามั่น สัญ ญาของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชัน เอกซ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
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สร้ างสมการเชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริการด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านมัคคุเทศก์ (X1)
ด้ านพนักงานขับรถ (X2)
ด้ านยานพาหนะ (X3)
ด้ านอาหาร (X4)
R
0.866

ความพึงพอใจ
B
Std. Error
Beta
t
0.218
0.122
1.789
0.327
0.052
0.318
6.279
0.091
0.064
0.188
1.429
0.074
0.058
0.073
1.274
0.462
0.053
0.450
8.747
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.751
0.748
0.37953 297.480

Sig.
0.000**
0.000**
0.154
0.204
0.000**
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามั่นสัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านคามั่นสัญ ญา (Y1) มี ความสัม พันธ์ กับ ความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ (X1) และด้ าน
อาหาร (X4) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามัน่ สัญญา ได้ ร้อยละ 74.8
ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริการด้ านคามัน่ สัญญา ดังนี ้
Y1
= 0.218 + 0.327(X1) + 0.462(X4)
(X1)
= ด้ านมัคคุเทศก์
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(X4)
= ด้ านอาหาร
จากสมการจะเห็นได้ วา่ ความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ และด้ านอาหารมีอิทธิพลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การด้ านค ามั่น สัญ ญาของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ ความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การด้ านคามั่นสัญ ญา อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ และด้ าน
อาหาร โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.327 และ 0.462 ตามล าดับ เป็ นปั จ จัยที่ เป็ น ตัวกาหนด
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ า นคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
ด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.327 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ความพึงพอใจ
ด้ านอาหาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านคามัน่
สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.462 หน่วย
ซึ่งถ้ าไม่พิจารณาความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ และด้ านยานพาหนะที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านคามัน่ สัญญา (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ
0.218 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.748
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ การด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อย
ละ 74.8 ส่วนอีกร้ อยละ 25.2 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามาพิจารณา และความคลาด
เคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.379
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิเคราะห์ เชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร
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ตั ว แปรตาม ได้ แก่ กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 4 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 4.1 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมั ค คุ เ ทศก์ ด้ านพนั ก งานขั บ รถ
ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมั ค คุ เ ทศก์ ด้ านพนั ก งานขั บ รถ
ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
107.616
76.759
184.375

df
4
395
399

MS
26.904
0.194

F
138.448

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 35 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่าง ความพึ ง พอใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านมัคคุเทศก์ (X1)
ด้ านพนักงานขับรถ (X2)

ความพึงพอใจ
B
1.129
0.399
-0.046

Std. Error
0.142
0.060
0.074

Beta
0.433
-0.050

t
7.976
6.603
-0.621

Sig.
0.000**
0.000**
0.535
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ตาราง 36 (ต่อ)

Model
ด้ านยานพาหนะ (X3)
ด้ านอาหาร (X4)
R
0.764

ความพึงพอใจ
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
0.140
0.068
0.154
2.072 0.039*
0.522
0.061
0.564
8.496 0.000**
R2
Adjusted R2 SE (est.)
F
Sig.
0.584
0.579
0.44082 138.448 0.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ พบว่ า
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) มีความสัมพันธ์ กับ
ความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ (X1) ด้ านยานพาหนะ (X3) และด้ านอาหาร(X4) ซึง่ สามารถวิเคราะห์
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ได้ ร้อยละ 57.9 ผู้วิจยั จึงได้
นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ดังนี ้
Y1
= 1.129 + 0.399(X1) + 0.140(X3) + 0.522(X4)
(X1)
= ด้ านมัคคุเทศก์
(X3)
= ด้ านยานพาหนะ
(X4)
= ด้ านอาหาร
จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ นหาข้ อมู ล ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุ ปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ได้ แก่
ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.399 0.140 และ
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0.522 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.399 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านยานพาหนะ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.140 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านอาหาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.522 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล
(Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 1.129 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.579
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 57.9 ส่วนอีกร้ อยละ 42.1 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.440
สมมติฐานข้ อที่ 4.2 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารไม่มี อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยว
ด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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H1 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
การประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
123.637
71.662
195.300

df
4
395
399

MS
30.909
0.181

F
170.371

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 37 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่าง ความพึ ง พอใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคื อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1
ตัว สามารถอธิ บ ายตัว แปรตามได้ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู
สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
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ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านมัคคุเทศก์ (X1)
ด้ านพนักงานขับรถ (X2)
ด้ านยานพาหนะ (X3)
ด้ านอาหาร (X4)
R
0.796

ความพึงพอใจ
B
Std. Error
0.798
0.137
0.461
0.058
-0.117
0.072
0.120
0.065
0.434
0.059
R2
Adjusted R2
0.633
0.629

Beta

t
5.837
0.486
7.891
-0.122
-1.630
0.021
0.307
0.456
7.320
SE (est.)
F
0.42594 170.371

Sig.
0.000**
0.000**
0.104
0.049*
0.000**
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) มีความสัมพันธ์
กับความพึง พอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ (X1) ด้ านยานพาหนะ (X3) และด้ านอาหาร(X4) ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ได้ ร้อยละ
62.9 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ดังนี ้
Y1
= 0.798 + 0.461(X1) + 0.120(X3) + 0.434(X4)
(X1)
= ด้ านมัคคุเทศก์
(X3)
= ด้ านยานพาหนะ
(X4)
= ด้ านอาหาร
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จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย ด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ กของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุ ปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การธุรกิ จ นาเที่ ยวด้ านการประเมิ น ทางเลื อก อย่างมี ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.461 0.120
และ 0.434 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.461 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านยานพาหนะ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.120 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านอาหาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.434 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัด สิ นใจเลื อกใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ย วด้ านการ
ประเมินทางเลือก (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.798 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.629
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 62.9 ส่วนอีกร้ อยละ 37.1 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.425
สมมติฐานข้ อที่ 4.3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารไม่มี อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยว
ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ า นพนัก งานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
พฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

66.326

4

16.582

96.121

0.000**

Residual

68.140

395

0.173

Total

134.466

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 39 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่าง ความพึ ง พอใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคื อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1
ตัว สามารถอธิ บ ายตัว แปรตามได้ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
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สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู
สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

ความพึงพอใจ

ค่าคงที่ (constant)
ด้ านมัคคุเทศก์ (X1)

B
1.651
0.212

Std. Error
0.133
0.057

ด้ านพนักงานขับรถ (X2)
ด้ านยานพาหนะ (X3)

-0.093
0.266

0.070
0.064

ด้ านอาหาร (X4)
R
0.836

0.201
R2
0.699

0.058
Adjusted R2
0.695

Beta
0.269

t
12.381
3.722

Sig.
0.000**
0.000**

-0.117
0.342

-1.325
4.171

0.186
0.000**

0.255
3.483 0.001**
SE (est.)
F
Sig.
0.41381 182.697 0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความพึงพอใจ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ (Y1) มีความสัมพันธ์
กับความพึง พอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ (X1) ด้ านยานพาหนะ (X3) และด้ านอาหาร(X4) ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ได้ ร้อยละ
69.5 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ดังนี ้
Y1
= 1.651 + 0.212(X1) + 0.266(X3) + 0.201(X4)
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(X1)
= ด้ านมัคคุเทศก์
(X3)
= ด้ านยานพาหนะ
(X4)
= ด้ านอาหาร
จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นพฤติ ก รรมหลัง การซื อ้ ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุ ปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้ อย่างมี ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.212 0.266
และ 0.201 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.212 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านยานพาหนะ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.266 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ด้ านอาหาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.201 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนั กท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรม
หลังการซื ้อ (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 1.651 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.695
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 69.5 ส่วนอีกร้ อยละ 30.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.413
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การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิเคราะห์ เชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยคุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารธุ รกิ จ นาเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิส ระ ได้ แก่ คุณ ภาพการให้ บ ริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ าน
การสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีผลการทดสอบดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 5 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารธุ รกิ จ นาเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 5.1 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นศัก ยภาพของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
H1 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นศัก ยภาพของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
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เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริ การ และ ความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นศัก ยภาพของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
187.463
36.425
223.889

df
5
394
399

MS
37.493
0.092

F
405.545

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ และ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิ ส ระ อย่างน้ อ ย 1 ตัว สามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และสามารถสร้ างสมการเชิ ง เส้ นตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุ คู ณ สามารถ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
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ตาราง 42 ผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่า ง คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

คุณภาพการให้ บริการ
Beta

ค่าคงที่ (constant)
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (X1)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (X2)

B
Std. Error
0.166
0.095
0.052
0.042
0.361
0.053

0.051
0.352

t
Sig.
1.742
0.082
1.25
0.212
6.867 0.000**

ด้ านความรวดเร็ว (X3)
ด้ านการรับประกัน (X4)
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5)

-0.053
0.324
0.280

-0.053
0.328
0.286

-0.788
0.431
4.982 0.000**
6.254 0.000**

R

R2

0.915

0.837

0.067
0.065
0.045

Adjusted R2 SE (est.)
0.835

F

Sig.

0.30406 405.545 0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ
และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า ความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ (Y1) มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพการให้ บริ การ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ (X2) ด้ านการรับประกัน (X4) และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5) ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านศักยภาพ ได้ ร้อยละ 83.5 ผู้วิจัย จึง ได้ น าค่า
สัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านศักยภาพ ดังนี ้
Y1
= 0.166 + 0.361(X2) + 0.324(X4) + 0.280(X5)
(X2)
= ด้ านความน่าเชื่อถือ
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(X4)
= ด้ านการรับประกัน
(X5)
= ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
จากสมการจะเห็นได้ ว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการรับประกัน
และด้ านการเอาใจใส่ ลู ก ค้ ามี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
ด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน
สรุ ปว่ามี ตวั แปรที่ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ ยวด้ าน
ศักยภาพ อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการรับประกัน และด้ านการ
เอาใจใส่ ลูก ค้ า โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ เท่ ากับ 0.361 0.324 0.280 ตามล าดับ เป็ น ปั จ จัย ที่ เป็ น
ตัวกาหนดความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดงั กล่าวสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.361 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริการ ด้ านการรับประกัน เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.324 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.280 หน่วย
ซึ่งถ้ าไม่พิจารณาคุณ ภาพการให้ บริ การด้ านสิ่งที่ สัมผัสได้ และด้ านความรวดเร็ วที่ มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
ศักยภาพ (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.166 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.835
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านศั ก ยภาพ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 83.5 ส่วนอีกร้ อยละ 16.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.304
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สมมติฐานข้ อที่ 5.2 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการสื่ อ สารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
H1 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการสื่ อ สารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริ การ และ ความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการสื่ อ สารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
159.538
57.025
216.562

df
5
394
399

MS
31.908
0.145

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F
220.458

Sig.
0.000**
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จากตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ และ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิ ส ระ อย่างน้ อ ย 1 ตัว สามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และสามารถสร้ างสมการเชิ ง เส้ นตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 44 ผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่า ง คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (X1)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (X2)
ด้ านความรวดเร็ว (X3)
ด้ านการรับประกัน (X4)
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5)
R
0.858

คุณภาพการให้ บริการ
B
Std. Error
Beta
t
0.389
0.119
3.261
0.339
0.052
0.336
6.512
0.032
0.066
0.032
0.493
-0.048
0.084
-0.048 -0.564
0.219
0.081
0.225
2.693
0.351
0.056
0.365
6.274
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.737
0.733
0.38044 220.458

Sig.
0.001**
0.000**
0.622
0.573
0.007**
0.000**
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ
และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า ความไว้ วางใจ
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ในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ ยวด้ านการสื่อสาร (Y1) มีความสัมพันธ์ กบั คุณภาพการให้ บริ การ ด้ าน
สิ่งที่สมั ผัสได้ (X1) ด้ านการรับประกัน (X4) และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า (X5) ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จนาเที่ ยวด้ านการสื่อสาร ได้ ร้อยละ 73.3 ผู้วิจัยจึงได้ นาค่า
สัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านการสื่อสาร ดังนี ้
Y1
= 0.389 + 0.339(X1) + 0.219(X4) + 0.351(X5)
(X1)
= ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
(X4)
= ด้ านการรับประกัน
(X5)
= ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
จากสมการจะเห็นได้ ว่าคุณภาพการให้ บริการ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านการรับประกัน และ
ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ ามีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดี ยวกัน สรุ ปว่ามีตวั
แปรที่ มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการสื่ อสาร
อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่
ลู ก ค้ า โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.339 0.219 และ 0.351 ตามล าดั บ เป็ นปั จ จั ย ที่ เป็ น
ตัวกาหนดความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดงั กล่าวสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.339 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริการ ด้ านการรับประกัน เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.219 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.351 หน่วย
ซึ่งถ้ าไม่พิจารณาคุณ ภาพการให้ บริ การด้ านความน่าเชื่อถือ และด้ านความรวดเร็ วที่ มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
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เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
การสื่อสาร (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.389 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.733
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 73.3 ส่วนอีกร้ อยละ 26.7 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.380
สมมติฐานข้ อที่ 5.3 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ ยว ด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
H1 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ ยว ด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่างคุณภาพการให้ บริ การ และ ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
189.281
39.014
228.294

df
5
394
399

MS
37.856
0.099

F
382.310

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ และ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิ ส ระ อย่างน้ อ ย 1 ตัว สามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และสามารถสร้ างสมการเชิ ง เส้ นตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ถ อดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่า ง คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (X1)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (X2)

คุณภาพการให้ บริการ
B
0.159
0.107
0.146

Std. Error
0.099
0.043
0.054

Beta
0.104
0.141

t
1.608
2.494
2.674

Sig.
0.109
0.013*
0.008**
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ตาราง 46 (ต่อ)

Model
ด้ านความรวดเร็ว (X3)
ด้ านการรับประกัน (X4)
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5)
R
0.911

คุณภาพการให้ บริการ
B
Std. Error
Beta
t
0.268
0.070
0.264
3.839
0.225
0.067
0.225
3.340
0.224
0.046
0.227
4.837
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.829
0.827
0.31467 382.310

Sig.
0.000**
0.001**
0.000**
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ
และ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคู ณ พบว่า ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านคามั่นสัญ ญา (Y1) มี ความสัม พันธ์ กับคุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ (X1) ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ (X2) ด้ า นความรวดเร็ ว (X3) ด้ า นการ
รับประกัน (X4) และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า (X5) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ความไว้ ว างใจในการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ยวด้ านค ามั่น สัญ ญา ได้ ร้อยละ 73.3 ผู้วิจัย จึง ได้ น าค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ข องตัว
วิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่
สัญญา ดังนี ้
Y1
= 0.159 + 0.107(X1)+ 0.146(X2)+ 0.268(X3)+ 0.225(X4) + 0.224(X5)
(X1)
= ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
(X2)
= ด้ านความน่าเชื่อถือ
(X3)
= ด้ านความรวดเร็ว
(X4)
= ด้ านการรับประกัน
(X5)
= ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
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จากสมการจะเห็นได้ ว่า คุณ ภาพการให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถื อ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ ามีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุ รกิจ นาเที่ ย วด้ านคามั่นสัญ ญา อย่างมี ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่
สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า
โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์ เท่ากับ 0.107 0.146 0.268 0.225 และ 0.224 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่ เป็ น
ตัวกาหนดความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ดัง กล่ าวสามารถ
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.107 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.146 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านความรวดเร็ ว เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.268 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริการ ด้ านการรับประกัน เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.225 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจใน
การใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.224 หน่วย
ซึ่งถ้ าพิจารณาคุณ ภาพการให้ บริ การทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความ
น่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า ที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
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ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะพบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา
(Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.159 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.827
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายประสิทธิผลของความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านค ามั่ น สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 82.7 ส่วนอีกร้ อยละ 17.3 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.314
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิเคราะห์ เชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยคุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า ที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
ตั ว แปรตาม ได้ แก่ กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 6 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 6.1 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าไม่มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
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ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูก ค้ าที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่างคุณ ภาพการให้ บ ริ การ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
114.933
69.442
184.375

df
5
394
399

MS
22.987
0.176

F
130.421

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1 ตัว
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (X1)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (X2)
ด้ านความรวดเร็ว (X3)
ด้ านการรับประกัน (X4)
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5)
R
0.790

คุณภาพการให้ บริการ
B
Std. Error
Beta
t
1.094
0.131
8.320
-0.001
0.053
-0.001 -0.012
0.036
0.073
0.039
0.512
0.323
0.093
0.354
3.465
0.201
0.090
0.211
2.322
0.263
0.062
0.296
4.250
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
0.623
0.619
0.41982 130.421

Sig.
0.000**
0.990
0.616
0.001**
0.015*
0.000**
Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ
และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) มีความสัมพันธ์ กับ
คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความรวดเร็ว (X3) ด้ านการรับประกัน (X4) และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
(X5) ซึ่งสามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ได้ ร้อยละ 61.9 ผู้วิจัยจึงได้ นาค่า สัม ประสิ ทธิ์ ข องตัววิเคราะห์ ม าเขี ยนเป็ นสมการการวิเคราะห์
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ดังนี ้
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Y1
= 0.159 + 0.323(X3) + 0.201(X4) + 0.263(X5)
(X3)
= ด้ านความรวดเร็ว
(X4)
= ด้ านการรับประกัน
(X5)
= ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
จากสมการจะเห็นได้ ว่าคุณภาพการให้ บริการ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และ
ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ ามี อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน
สรุ ปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน
และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.323 0.201 และ 0.263 ตามลาดับ เป็ น
ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านความรวดเร็ ว เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.323 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านการรับประกัน เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.201 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.263 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาคุณภาพการให้ บริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ และด้ านความน่าเชื่อถือที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 1.094 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.619
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
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กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 61.9 ส่วนอีกร้ อยละ 38.1 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.419
สมมติฐานข้ อที่ 6.2 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า นความ
น่าเชื่ อ ถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรั บ ประกัน และด้ า นการเอาใจใส่ลูก ค้ าไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลื อกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า นความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ด้ า นความรวดเร็ ว ด้ า นการรั บ ประกัน และด้ า นการเอาใจใส่ ลูก ค้ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่างคุณ ภาพการให้ บ ริ การ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
130.031
65.269
195.300

df
5
394
399

MS
26.006
0.166

F
156.987

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคื อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1
ตัว สามารถอธิ บ ายตัว แปรตามได้ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู
สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริการ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (X1)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (X2)
ด้ านความรวดเร็ว (X3)

คุณภาพการให้ บริการ
B
0.782
0.144
0.135
0.370

Std. Error
0.127
0.056
0.070
0.090

Beta
0.151
0.140
0.395

t
6.132
2.593
2.374
4.098

Sig.
0.000**
0.010**
0.012*
0.000**
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ตาราง 50 (ต่อ)

Model
ด้ านการรับประกัน (X4)
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5)
R
0.816

คุณภาพการให้ บริการ
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
0.057
0.087
0.062
0.653 0.514
0.288
0.060
0.060
4.810 0.000**
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
Sig.
0.666
0.662
0.40701 156.987 0.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ
และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ
พบว่า กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก (Y1) มี
ความสัม พันธ์ กับคุณ ภาพการให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้ (X1) ด้ านความน่าเชื่อถื อ (X2) ด้ าน
ความรวดเร็ ว (X3) และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า (X5) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก ได้ ร้ อยละ 66.2 ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ น าค่ า
สัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ดังนี ้
Y1
= 0.782 + 0.144(X1) + 0.135(X2) + 0.370(X3) + 0.288(X5)
(X1)
= ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
(X2)
= ด้ านความน่าเชื่อถือ
(X3)
= ด้ านความรวดเร็ว
(X5)
= ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
จากสมการจะเห็นได้ ว่า คุณ ภาพการให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถื อ
ด้ านความรวดเร็ ว และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ กของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
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กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุ ปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 และ
0.05 ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า
โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.144 0.135 0.370 และ 0.288 ตามล าดั บ เป็ นปั จจั ย ที่ เ ป็ น
ตัวก าหนดกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านการประเมิ น ทางเลื อ กของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.144 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.135 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านความรวดเร็ ว เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.370 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.288 หน่วย
ซึง่ ถ้ าไม่พิจารณาคุณภาพการให้ บริการด้ านการรับประกันที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
การประเมินทางเลือก (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.782 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.662
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 66.2 ส่วนอีกร้ อยละ 33.8 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.407
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สมมติฐานข้ อที่ 6.3 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าไม่มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูก ค้ าที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่างคุณ ภาพการให้ บ ริ การ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
72.208
62.259
134.466

df
5
394
399

MS
14.442
0.158

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F
91.392

Sig.
0.000**
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จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคื อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้ อย 1
ตัว สามารถอธิ บ ายตัว แปรตามได้ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู
สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ และ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (X1)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (X2)
ด้ านความรวดเร็ว (X3)
ด้ านการรับประกัน (X4)
ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5)
R
0.733

คุณภาพการให้ บริการ
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
0.782
0.125
13.681 0.000**
0.013
0.054
0.017 0.241 0.809
0.071
0.069
0.090 1.036 0.301
0.229
0.088
0.294 2.597 0.010**
0.238
0.085
0.311 2.799 0.005**
0.168
0.059
0.221 2.863 0.004**
R2 Adjusted R2 SE (est.)
F
Sig.
0.537
0.531
0.39751 91.392 0.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การ
และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ
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พบว่า กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านพฤติ ก รรมหลัง การซื อ้ (Y1) มี
ความสัมพันธ์ กับคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความรวดเร็ ว (X3) ด้ านการรับประกัน (X4) และด้ าน
การเอาใจใส่ลกู ค้ า (X5) ซึง่ สามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
พฤติกรรมหลังการซื ้อ ได้ ร้อยละ 53.1 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ น
สมการการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ
ดังนี ้
Y1
= 1.703 + 0.229(X3) + 0.238(X4) + 0.168(X5)
(X3)
= ด้ านความรวดเร็ว
(X4)
= ด้ านการรับประกัน
(X5)
= ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
จากสมการจะเห็นได้ ว่าคุณภาพการให้ บริการ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และ
ด้ า นการเอาใจใส่ ลูก ค้ า มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า น
พฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทาง
เดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้ อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้ แก่ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการ
รับ ประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า โดยมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ เท่ ากับ 0.229 0.238 และ 0.168
ตามล าดับ เป็ นปั จ จัยที่ เป็ น ตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุรกิ จ น าเที่ ยวด้ าน
พฤติ ก รรมหลั ง การซื อ้ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านความรวดเร็ ว เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.229 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ านการรับประกัน เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.238 หน่วย
หากนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี คุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.168 หน่วย
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ซึ่งถ้ าไม่พิจารณาคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ และด้ านความน่าเชื่อถือ
ที่มีอิทธิพ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้ ของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัด สิน ใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.782 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.531
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 53.1 ส่วนอีกร้ อยละ 46.9 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่ น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.397
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิเคราะห์ เชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ
ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญาที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ าน
การสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา
ตัวแปรตาม ได้ แก่ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ประกอบด้ วย
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 7 ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ
ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญาที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านข้ อที่ 7.1 ความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่น สัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการค้ น หาข้ อ มู ล ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร
และด้ านคามัน่ สัญญาไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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H1 : ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร
และด้ านคามั่นสัญ ญามีอิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ ยวด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 53 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่ า ง ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก าร และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression

SS
117.541

df
3

MS
39.180

Residual
Total

66.834
184.375

396
399

0.169

F
232.150

Sig.
0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก าร และ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ น หาข้ อมู ล ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ
อย่ า งน้ อย 1 ตั ว สามารถอธิ บ ายตั ว แปรตามได้ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ถอดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
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ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
B

Std. Error

ค่าคงที่ (constant)

1.026

0.126

ด้ านศักยภาพ (X1)

0.254

0.064

ด้ านการสื่อสาร (X2)

0.294

ด้ านคามัน่ สัญญา (X3)

0.215

R

R2

0.798

0.638

Beta

t

Sig.

8.158

0.000**

0.280

3.964

0.000**

0.058

0.319

5.059

0.000**

0.068

0.239

3.137

0.002**

F

Sig.

232.150

0.000**

Adjusted R2 SE (est.)
0.635

0.41082

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บ ริ ก าร และ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ น หาข้ อ มูล ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ พบว่า กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ น หาข้ อ มู ล (Y1)
มีความสัมพันธ์ กับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ านศักยภาพ (X1) ด้ านการสื่อสาร (X2) และ
ด้ านคามัน่ สัญญา (X3) ซึง่ สามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล ได้ ร้อยละ 63.5 ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็ นสมการ
การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ดังนี ้
Y1
= 1.026 + 0.254(X1) + 0.294(X2) + 0.215(X3)
(X1)
= ด้ านศักยภาพ
(X2)
= ด้ านการสื่อสาร
(X3)
= ด้ านคามัน่ สัญญา
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จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุ ปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ได้ แก่
ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.254 0.294
และ 0.215 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บ ริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ จาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การ ด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.254 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การ ด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.294 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก าร ด้ า นค ามั่น สัญ ญา เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.215 หน่วย
ซึ่งถ้ าพิจารณาความไว้ วางใจในการใช้ บริ การที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล
(Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 1.026 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.635
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 63.5 ส่วนอีกร้ อยละ 36.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามา
พิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.410
สมมติ ฐ านข้ อที่ 7.2 ความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
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บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร
และด้ านคามัน่ สัญญาไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการ
ประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร
และด้ านคามั่นสัญ ญามีอิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ ยวด้ านการ
ประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 55 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่ า ง ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก าร และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
135.897

df
3

MS
45.299

59.402

396

0.150

195.300

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F
301.982

Sig.
0.000**
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จากตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การ และ กระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการประเมิ นทางเลื อกของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ
อย่ า งน้ อย 1 ตัว สามารถอธิ บ ายตัว แปรตามได้ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถอด
ถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 56 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ ระหว่ า ง ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก าร
และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
Std. Error
0.119

Beta

ค่าคงที่ (constant)

B
0.743

t
6.265

Sig.
0.000**

ด้ านศักยภาพ (X1)

0.408

0.060

0.436

6.748

0.000**

ด้ านการสื่อสาร (X2)

0.350

0.055

0.368

6.380

0.000**

ด้ านคามัน่ สัญญา (X3)

0.062

0.064

0.067

0.967

0.334

R2
0.696

Adjusted R2
0.694

SE (est.)
0.38731

F
301.982

Sig.
0.000**

R
0.834

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริ การ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
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พหุคณ
ู พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) มี
ความสัมพันธ์ กับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ านศักยภาพ (X1) และด้ านการสื่อสาร (X2) ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ได้
ร้ อยละ 69.4 ผู้วิจัย จึง ได้ น าค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ข องตัววิ เคราะห์ ม าเขี ย นเป็ น สมการการวิ เคราะห์
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ดังนี ้
Y1
= 0.743 + 0.408(X1) + 0.350(X2)
(X1)
= ด้ านศักยภาพ
(X2)
= ด้ านการสื่อสาร
จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน สรุปว่ามีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การธุรกิ จ นาเที่ ยวด้ านการประเมิ น ทางเลื อก อย่างมี ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.408 และ 0.350 ตามลาดับ
เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านการประเมิ น
ทางเลือก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การ ด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.408 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การ ด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.350 หน่วย
ซึ่งถ้ าไม่พิ จารณาความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามั่น สัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยว ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 0.743 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.694
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
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เขตกรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 69.4 ส่วนอีกร้ อยละ 30.6 เกิ ดจากอิทธิ พ ลตัวแปรอื่ น ๆ ที่ ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.387
สมมติ ฐ านข้ อที่ 7.3 ความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร
และด้ านค ามั่นสัญ ญาไม่มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวด้ าน
พฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร
และด้ า นค ามั่น สัญ ญามี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า น
พฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% และ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตาราง 57 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่ า ง ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก าร และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
78.061
56.406
134.466

df
3
396
399

MS
26.020
0.142

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F
182.676

Sig.
0.000**
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จากตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การ และ กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื อ้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระ
อย่ า งน้ อย 1 ตัว สามารถอธิ บ ายตัว แปรตามได้ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถอด
ถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้
ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่าง ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

Model
ค่าคงที่ (constant)
ด้ านศักยภาพ (X1)
ด้ านการสื่อสาร (X2)
ด้ านคามัน่ สัญญา (X3)
R
0.762

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
B
1.585

Std. Error
0.116

Beta

t
13.719

Sig.
0.000**

0.120
0.432

0.069
0.063

0.223
0.563

2.234
6.870

0.047*
0.000**

0.058
R2
0.581

0.053
Adjusted R2
0.577

0.073
SE (est.)
0.37741

1.084
0.279
F
Sig.
182.676 0.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง ความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริ การ และ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ (Y1) มี
ความสัมพันธ์ กับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ านศักยภาพ (X1) และด้ านการสื่อสาร (X2) ซึ่ง
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สามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ได้
ร้ อยละ 57.7 ผู้วิจัย จึง ได้ น าค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ข องตัววิ เคราะห์ ม าเขี ย นเป็ น สมการการวิ เคราะห์
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ดังนี ้
Y1
= 1.585 + 0.120(X1) + 0.432(X2)
(X1)
= ด้ านศักยภาพ
(X2)
= ด้ านการสื่อสาร
จากสมการจะเห็นได้ ว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน สรุ ป ว่ า มี ตัว แปรที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ อย่างมีระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.01 และ 0.05 ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.120 และ
0.432 ตามลาดับ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ จาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การ ด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.120 หน่วย
หากนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การ ด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.432 หน่วย
ซึ่งถ้ าไม่พิ จารณาความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามั่น สัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยว ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ (Y1) มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ 1.585 หน่วย
และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ า กับ 0.577
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถทานายประสิทธิ ผลของกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 57.7 ส่วนอีกร้ อยละ 42.3 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีคา่ เท่ากับ 0.377
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 59 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

ส ม ม ติ ฐ า น ที่ 1 แ ร ง จู ง ใ จ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเข้ า ถึ ง ด้ า น
กิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ า นสิ่ ง ดึง ดูด ใจ และด้ า นที่ พัก ที่ มี
อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บ ริ ก า ร ธุ ร กิ จ น า เ ที่ ย ว ข อ ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น
เอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.1 แรงจู ง ใจ ประกอบด้ วย
ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
และด้ านที่ พัก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความ
ไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น า
เที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
-

ด้ านการเข้ าถึง

-

ด้ านกิจกรรม

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
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ตาราง 59 (ต่อ)
สมมติฐาน
-

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

-

ด้ านที่พกั

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

1.2 แรงจู ง ใจ ประกอบด้ วย
ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
และด้ านที่ พัก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความ
ไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น า
เที่ ย ว ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านการเข้ าถึง

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

-

ด้ านกิจกรรม

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

-

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

-

ด้ านที่พกั

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
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ตาราง 59 (ต่อ)

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

1.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ าน
การเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ าน
ที่ พัก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความไว้ ว างใจใน
การใช้ บริ การธุรกิ จน าเที่ ยวด้ านคามั่น
สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านการเข้ าถึง

-

ด้ านกิจกรรม

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

-

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

-

ด้ านที่พกั

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย
ด้ านการเข้ าถึ ง ด้ านกิ จ กรรม ด้ าน
สิ่ ง อ านวยความสะดวก สะดวก ด้ า น
สิ่ ง ดึง ดูด ใจ และด้ า นที่ พัก ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ รกิ จ น า เที่ ย ว ข อ ง นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
ช า ว ไท ย เจ เน อ เรชั น เอ ก ซ์ ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร
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ตาราง 59 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

2.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ าน
การเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่
พัก ที่ มี อิ ทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหา
ข้ อมูลของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านการเข้ าถึง

-

ด้ านกิจกรรม

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

-

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

-

ด้ านที่พกั

2.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ าน
การเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ าน
ที่ พั ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก ระ บ วน ก าร
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย ว
ด้ า น ก า รป ร ะ เมิ น ท า ง เลื อ ก ข อ ง
นักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน
-

ด้ านการเข้ าถึง

-

ด้ านกิจกรรม

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

-

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

-

ด้ านที่พกั

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

2.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ าน
การเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่
พักที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลื อ ก ใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ าน
พฤติกรรมหลังการซื อ้ ของนัก ท่องเที่ ย ว
ช า ว ไ ท ย เจ เน อ ชั น เอ ก ซ์ ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร
-

ด้ านการเข้ าถึง

-

ด้ านกิจกรรม

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
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สมมติฐาน
-

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

-

ด้ านที่พกั

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

ส ม ม ติ ฐาน ที่ 3 ความ พึ งพ อใจ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเ ทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ านอาหารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น า
เที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.1 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเ ทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ านอาหาร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ไว้ ว า ง ใจ ใน ก า รใช้ บ ริ ก า รด้ า น
ศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านมัคคุเทศก์

-

ด้ านพนักงานขับรถ

-

ด้ านยานพาหนะ
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สมมติฐาน
-

ด้ านอาหาร

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

3.2 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเ ทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ านอาหารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารด้ านการ
สื่ อ สารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจ
เนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านมัคคุเทศก์

-

ด้ านพนักงานขับรถ

-

ด้ านยานพาหนะ

-

ด้ านอาหาร

3.3 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเ ทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ านอาหารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านค ามั่น
สัญ ญาของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยเจ
เนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน
-

ด้ านมัคคุเทศก์

-

ด้ านพนักงานขับรถ

-

ด้ านยานพาหนะ

-

ด้ านอาหาร

ส ม ม ติ ฐาน ที่ 4 ความ พึ งพ อใจ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเ ทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ า น อ า ห า ร ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ รกิ จ น าเที่ ย วของนัก ท่อ งเที่ ย วชาว
ไ ท ย เจ เน อ เร ชั น เอ ก ซ์ ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร
4.1 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเ ทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ า น อ า ห า ร ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ น หาข้ อ มู ล
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
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สมมติฐาน
-

ด้ านมัคคุเทศก์

-

ด้ านพนักงานขับรถ

-

ด้ านยานพาหนะ

-

ด้ านอาหาร

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

4.2 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเ ทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ า น อ า ห า ร ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จน าเที่ ยวด้ าน ก ารป ระเมิ น
ทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านมัคคุเทศก์

-

ด้ านพนักงานขับรถ

-

ด้ านยานพาหนะ

-

ด้ านอาหาร
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สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

4.3 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นมัค คุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และ
ด้ า น อ า ห า ร ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อ ข อ ง นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ช า ว ไ ท ย
เจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านมัคคุเทศก์

-

ด้ านพนักงานขับรถ

-

ด้ านยานพาหนะ

-

ด้ านอาหาร

ส ม ม ติ ฐ า น ที่ 5 คุ ณ ภ า พ ก า ร
ให้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ ง ที่
สัมผัสได้ ด้ านความเชื่อถือ ด้ านความ
รวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ าน
การเอาใจใส่ ลู ก ค้ าที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิ จ
นาเที่ ย วของนัก ท่องเที่ ย วชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

5.1 คุ ณ ภ าพ การให้ บ ริ ก าร
ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ าน
การรั บประกัน และด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ าที่ มี อิทธิ พลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุ รกิ จน าเที่ ยวด้ าน
ศัก ยภาพของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
เจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้

-

ด้ านความน่าเชื่อถือ

-

ด้ านความรวดเร็ว

-

ด้ านการรับประกัน

-

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

5.2 คุ ณ ภ าพ การให้ บ ริ ก าร
ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ งที่ สัมผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ าน
การรั บประกั น และด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ าที่ มี อิ ทธิ พลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุ รกิ จ น าเที่ ยวด้ านการ
สื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน
-

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้

-

ด้ านความน่าเชื่อถือ

-

ด้ านความรวดเร็ว

-

ด้ านการรับประกัน

-

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

5.3 คุ ณ ภ า พ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า น
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ าน
การรั บ ประกัน และด้ า นการเอาใจใส่
ลูกค้ าที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิ จน าเที่ ยวด้ านคามั่น
สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้

-

ด้ านความน่าเชื่อถือ

-

ด้ านความรวดเร็ว
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ตาราง 59 (ต่อ)
สมมติฐาน
-

ด้ านการรับประกัน

-

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

สมมติฐานที่ 6 คุณ ภาพการให้ บริ การ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า น
ความเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการ
รับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจ
เลื อก ใช้ บ ริ การธุ ร กิ จน าเที่ ยวขอ ง
นัก ท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
6.1 คุ ณ ภ า พ ก า รให้ บ ริ ก า ร
ประกอบด้ ว ย ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า น
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ าน
การรั บ ประกัน และด้ า นการเอาใจใส่
ลู ก ค้ าที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบ วน การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย ว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของนักท่องเที่ ย ว
ช า ว ไท ย เจ เน อ เรชั น เอ ก ซ์ ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร
-

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
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สมมติฐาน
-

ด้ านความน่าเชื่อถือ

-

ด้ านความรวดเร็ว

-

ด้ านการรับประกัน

-

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

6.2 คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการ
รับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่มี
อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการประเมิ น
ทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้

-

ด้ านความน่าเชื่อถือ

-

ด้ านความรวดเร็ว

-

ด้ านการรับประกัน
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สมมติฐาน
-

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

6.3 คุ ณ ภ า พ ก ารให้ บ ริ ก า ร
ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ งที่ สั ม ผั ส ได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการ
รับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธุ รกิ จน าเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลัง
การซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้

-

ด้ านความน่าเชื่อถือ

-

ด้ านความรวดเร็ว

-

ด้ านการรับประกัน

-

ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า

สมมติ ฐ าน 7 ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ าน
การสื่ อสาร และด้ านค ามั่ นสั ญ ญาที่ มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไ ท ย เจ เน อ เร ชั น เ อ ก ซ์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

7.1 ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ
ด้ านการสื่ อ สาร และด้ านค ามั่ น
สัญ ญา ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยว
ชาวไท ยเจเน อเรชั น เอกซ์ ใ น เขต
กรุงเทพมหานคร
-

ด้ านศักยภาพ

-

ด้ านการสื่อสาร

-

ด้ านคามัน่ สัญญา

7.2 ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ
ด้ านการสื่ อ สาร และด้ านค ามั่ น
สัญ ญาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ าน ก ารป ระเมิ น ท างเลื อ ก ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านศักยภาพ
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สมมติฐาน
-

ด้ านการสื่อสาร

-

ด้ านคามัน่ สัญญา

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis
Multiple Regression
Analysis

สถิตทิ ่ ีใช้

7.3 ความไว้ วางใจในการใช้
บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ
ด้ านการสื่ อ สาร และด้ านค ามั่ น
สัญ ญาที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น า
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้ ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
-

ด้ านศักยภาพ

-

ด้ านการสื่อสาร

-

ด้ านคามัน่ สัญญา

ที่มา: ผู้วิจยั วรภร แช่มคา. (2562). โมเดลแสดงความสัมพันธ์ของ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริการที่ มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริการและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ 12 โมเดลแสดงความสัมพันธ์ของ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริการที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการและ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจัยนีม้ ุ่งศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพ ลต่อ
ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารและกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย
ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามั่นสัญญา และกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรม
หลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึกษาความพึง พอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัค คุเทศก์ ด้ านพนักงานขับ รถ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ ว ย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา และกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ านศัก ยภาพ ด้ านการสื่ อ สาร และด้ านค ามั่ น สั ญ ญา และ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุร กิจนาเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการ
ประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร
และด้ านค ามั่ น สั ญ ญาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพ
การให้ บริการที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ กาหนดสมติฐาน
เพื่อการศึกษาวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ า ถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านสิ่ งดึงดูดใจ และด้ านที่ พักที่ มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ
และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ
และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ าน
ความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ านสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ านความน่า เชื่ อ ถื อ
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูก ค้ าที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเดนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
7. ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และ
ด้ านค ามั่ น สั ญ ญาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจ ยั ครั ง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ที่เคยใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ที่เคยใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้
วิธีการคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน และ
กาหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2545) ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่างและเก็บสารองไว้ 15 ตัวอย่าง เพื่อการสารอง
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีจ้ ึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ซึ่ง
ได้ ม าจากการสุ่ ม ตัว อย่ า ง 3 ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ ตอนที่ 1 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Sample
Random Sampling) ขันตอนที
้
่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) และขันตอนที
้
่3
วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ ใช้ เครื่ องมือในการสารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่ง ทาการสร้ างแบบสอบถามให้ ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์และมาจากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎี แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เคยใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็ น 6 ส่วน ประกอบด้ วย
ส่ว นที่ 1 เกี่ ย วกับ ข้ อ มูล ส่ว นบุค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้ บริ การ แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
การเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ คุณ ภาพการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก าร แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ข้ อมูลส่วนนี ้ผู้วิจยั ได้ จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ ความ
พึงพอใจ คุณภาพการให้ บริการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้ มี
ความสอดคล้ องกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการรวบรวมวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ การจั ด การการสื่ อ
ความหมาย และศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พฤติกรรมกระบวนการรับรู้ และระดับความรู้
ของนักท่องเที่ยว ซึง่ ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ ารวบรวม เอกสาร วารสาร จุลสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์
และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากทังในประเทศ
้
รวมถึงการศึกษาข้ อมูลจากสื่อทางอินเทอร์ เน็ตจาก
หน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน ได้ แก่
1. หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่าง ๆ
2. หนังสือทางวิชาการ บทความ และรายงานการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
4. ข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ จากการเก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม โดย
ผู้วิ จัย ท าการลงพื น้ ที่ จ ริ ง ตามทัง้ 5 เขตที่ ร ะบุไว้ ได้ แ ก่ เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางเขน
เขตคลองสามวา และเขตบางขุน เที ย น จากกลุ่ม ตัว อย่ าง 400 คน โดยมี ขัน้ ตอนด าเนิ น งาน
ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ศกึ ษาวิจยั เตรี ยมแบบสอบถามให้ เพียงพอต่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการสารวจ
งานวิจัยในครัง้ นีใ้ นแต่ละสถานที่ที่กาหนดไว้ โดยผู้วิจัยจะทาการชีแ้ จงให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ และอธิ บายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถาม และรอเก็บ
แบบสอบถามที่ได้ ทาการแจกไป
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การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ของผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยที่คดั แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้ อง เรี ยบร้ อย แล้ วมาลงรหัสตามที่ได้
กาหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูล โดยการนาข้ อมูลที่ลงรหัสไว้ แล้ วมันทึกและประมวลผลโดย
ใช้ โปรแกรมสถิ ติส าเร็ จ รู ป ทางคอมพิ วเตอร์ (SPSS) เพื่ อ วิเคราะห์ ข้ อมูล เชิ ง พรรณนาและเชิ ง
อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) มีดงั นี ้
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ คา่ ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) สาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้ บริ การ แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พัก โดยใช้
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์
ข้ อมูลของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 4
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหาร โดยใช้ การหา
ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล
ของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญา โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ แบ่งออกเป็ น
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ โดย
ใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์
ข้ อมูลของแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) มีดงั นี ้
เป็ นการศึกษาข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านศั ก ยภาพ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านค ามั่ น สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ งดึงดูดใจ และด้ านที่พักที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจ
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เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึ งดูดใจ และด้ านที่พักที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึง ดูดใจ และด้ านที่พักที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
ศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
การสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
คามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 4 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบ
สมมติฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression Analysis เพื่ อ วิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ (Multiple
Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 4.1 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับ รถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้
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บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการค้ น หาข้ อ มู ล ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 4.2 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับ รถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 4.3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ าน
พนักงานขับ รถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 5 คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบ
สมมติฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression Analysis เพื่ อ วิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ (Multiple
Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 5.1 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 5.2 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 5.3 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 6 คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลื อกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression Analysis เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ
(Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 6.1 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 6.2 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านการประเมิ น ทางเลื อ กของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 6.3 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่ มี
อิท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านพฤติกรรมหลัง การซื อ้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 7 ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 7.1 ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการค้ น หาข้ อ มู ล ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 7.2 ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 7.3 ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
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บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั ข้ อมูลเรื่ องแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริการที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารและกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจาแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 239
คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.8 เมื่อจาแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 48 - 52 ปี จานวน 220 คิด
เป็ นร้ อยละ 55.0 รองลงมาได้ แก่ ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 38 - 42 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้ อยละ
29.0 เมื่อจาแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 222 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.5
เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 212 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 53.0 รองลงมาได้ แก่ ระดับต่ากว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 เมื่ อ
จาแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.0
รองลงมาได้ แก่ ผู้ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.3 เมื่อ
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001 - 45,000 บาท
จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 รองลงมาได้ แก่ ผู้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 75,000
บาทขึ ้นไป จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.3
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับแรงจูงใจ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิ จ กรรม ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูด ใจ และด้ านที่ พัก ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.26 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่พกั ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก มีคา่ เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้ านการเข้ าถึง และด้ านกิจกรรม มีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ
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ด้ านการเข้ าถึง นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านการเข้ าถึง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย 4.18 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยัง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการ
เดินทางที่เหมาะสม ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีป้ายบอกทางในการเดินทางที่
ชัดเจน ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม และธุรกิจ
นาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกของเส้ นทาง อยู่ในระดับมากที่สดุ และระดับ
มาก
ด้ านกิ จ กรรม นักท่องเที่ยวมี ระดับแรงจูงใจ ด้ านกิจ กรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่ทาให้ ท่านรู้สกึ ผ่อนคลาย ธุรกิ จนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ทาให้
ท่านรู้ สึกถึงความคุ้ม ค่าของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจับจ่ายใช้ สอย การถ่ายรู ป การกิน เป็ นต้ น
ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมแปลกใหม่ไปจากการใช้ ชีวิตประจาวัน และ
ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ และระดับมาก
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบไฟฟ้า น ้าประปา โทรศัพท์ที่ได้ คณ
ุ ภาพ ธุรกิจ
นาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีห้องน ้าสะอาด ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความเพียงพอของพืน้ ที่นงั่ พักผ่อนหย่อนใจ และธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
พื ้นที่ทิ ้งขยะหรื อถังขยะเพียงพอ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และระดับมาก
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยัง
แหล่งท่องเที่ ย วที่ มี ความสวยงามทางกายภาพและภูมิ ทัศ น์ ธุ รกิ จ นาเที่ ยวนาท่านไปยังแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสะอาด ธุ รกิ จ น าเที่ ย วน าท่ า นไปยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามงดงามเป็ น
เอกลักษณ์ และธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยู่ในระดับมากที่สุดและ
ระดับมาก
ด้ านที่พัก นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจ ด้ านที่พกั โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.39 เมื่ อ ศึก ษาเป็ น รายข้ อ พบว่า ธุ รกิ จ น าเที่ ย วจัด หาที่ พัก ที่ มี ค วาม
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ปลอดภัย ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้
เหมาะสมกับราคา และธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ ใกล้ กบั แหล่งท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงานขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.32 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกข้ อมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เช่นเดียวกัน
ด้ านมัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ ด้ านมัคคุเทศก์ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า พูดจาดี มีมารยาท ดูแล
นักท่องเที่ยวได้ อย่างทัว่ ถึง และมีความรู้ ความสามารถในการนาเที่ยว อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ด้ านพนักงานขับรถ นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ ด้ านพนักงานขับรถ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีมารยาทในการ
ขับรถ ไม่ประมาท ระมัดระวัง พูดจาดี มีมารยาท สุภาพอ่อนน้ อม และแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
เหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และระดับมาก
ด้ า นยานพาหนะ นัก ท่อ งเที่ ย วมี ระดับ ความพึง พอใจ ด้ านยานพาหนะ
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.35 เมื่ อ ศึ ก ษาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ความ
สะดวกสบายของที่นงั่ ความสะอาดของยานพาหนะ และห้ องสุขาภายในตัวรถถูกสุขลักษณะ อยู่
ในระดับมากที่สดุ
ด้ านอาหาร นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ ด้ านอาหาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า สะอาด ถูกสุขลักษณะ รสชาติ
อาหารอร่อยตลอดการเดินทาง และปริมาณอาหารเหมาะสมเพียงพอ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการรับประกัน และด้ าน
การเอาใจใส่ลกู ค้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า
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และด้ านความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ด้ านสิ่ งที่ สัม ผั สได้ นักท่องเที่ ยวมี ระดับคุณ ภาพการให้ บ ริ การ ด้ านสิ่ง ที่
สัมผัสได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีเอกสาร
รับรองการเปิ ดบริ ษัทนาเที่ยวที่ถูกต้ องตามกฎหมาย การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเหมาะสมกับ
ระยะเวลา และมีเอกสารแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สดุ
และระดับมาก
ด้ านความน่ าเชื่อถือ นักท่องเที่ยวมีระดับคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความ
น่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการ
ทาประกันอุบตั ิเหตุ ประกันความเสียหาย ฯลฯ มีการบริ การที่ดีตงแต่
ั ้ การรับลูกค้ าจนถึงสิ ้นสุดการ
ท่องเที่ยว และมีการนาเที่ยวครบถ้ วนตามที่ปรากฏในโปรแกรมการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมากที่ สดุ
ด้ านความรวดเร็ ว นักท่องเที่ยวมีระดับคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความ
รวดเร็ ว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า สามารถ
ติดต่อสอบถามข้ อมูลอย่างสะดวกและง่าย เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
พนัก งานและไกด์ เต็ ม ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก ารอย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น สามารถติ ด ต่อ สอบถามข้ อ มู ล ได้
ตลอดเวลาหรื อตามเวลาที่ระบุ และพนักงานและไกด์สามารถแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ รวดเร็ ว อยู่
ในระดับมากที่สดุ
ด้ านการรั บ ประกัน นักท่องเที่ยวมีระดับคุณ ภาพการให้ บริ การ ด้ านการ
รับ ประกัน โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.33 เมื่ อ ศึก ษาเป็ น รายข้ อ พบว่า
พนักงานและไกด์มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหน้ าที่อย่างดี พนักงานและไกด์มีความสุภาพ
และมารยาทที่ดีในการให้ บริ การ พนักงานและไกด์สามารถตอบข้ อสงสัยของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
และพนักงานและไกด์มีบคุ ลิกภาพที่นา่ ไว้ วางใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้ านการเอาใจใส่ ลูกค้ า นักท่องเที่ยวมีระดับคุณภาพการให้ บริ การ ด้ าน
การเอาใจใส่ลูกค้ า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.33 เมื่ อศึกษาเป็ นรายข้ อ
พบว่า พนักงานและไกด์มีความเข้ าใจความต้ องการและสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าแต่ละคนได้ อย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ ยนการบริ การให้ ตรงกับความต้ องการของ
ลูกค้ าแต่ละคนได้ ทนั ที และพนักงานและไกด์สามารถให้ บริการรายบุคคลแก่นกั ท่องเที่ยวได้ อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านศักยภาพ ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.29 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า ทุก ข้ อ มี ค่าเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด
เช่นเดียวกัน
ด้ า นศั ก ยภาพ นักท่องเที่ ยวมี ระดับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ าน
ศักยภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.33 เมื่ อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี
ความสามารถด้ านการนาเที่ยว มี ความเชี่ยวชาญในการบริ การ และมี ความสามารถในการจัด
โปรแกรมนาเที่ยว อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ด้ านการสื่อสาร นักท่องเที่ยวมีระดับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ าน
การสื่อสาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการ
แสดงการขอโทษเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดในการให้ บริ การ มีความตังใจในให้
้
การบริ การในทุกขันตอน
้
มีการสื่อสารข้ อมูลข่าวสารกับลูกค้ าสม่าเสมอ และไม่มีการติดต่อสื่อสารท่านอีกเลยหลังการใช้
บริการ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และระดับมาก
ด้ านคามั่นสัญญา นักท่องเที่ยวมีระดับความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ าน
คามัน่ สัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี
การรักษาความลับของลูกค้ าอย่างดี สามารถทาตามข้ อตกลงที่ให้ กบั ลูกค้ าได้ มีการปฏิบตั ิตามที่
ระบุไว้ ในคาโฆษณา และมีการนาข้ อเสนอแนะของลูกค้ าไปปรับปรุ งการให้ บริ การ อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การ
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรม
หลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการค้ นหาข้ อมูล และด้ านการประเมิน
ทางเลือกมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ส่วนด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ มีคา่ เฉลี่ยโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ด้ า นการค้ นหาข้ อ มู ล นักท่องเที่ ยวมี ระดับการตัดสินใจ ด้ านการค้ นหา
ข้ อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า ก่อนท่าน
ตัดสินใจใช้ บริการท่านหาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต นิตยสารการท่องเที่ยว ก่อนท่าน
ตัดสินใจใช้ บริ การท่านคานึงถึงประสบการณ์การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวในอดีตจากที่เคยไปเที่ยว
มา ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริการท่านสอบถามข้ อมูลจากคนใกล้ ชิด และก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริการ
ท่านสารวจและสอบถามตามบูธ หรื อบริษัทนาเที่ยวต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก นักท่องเที่ ยวมี ระดับการตัดสินใจ ด้ านการ
ประเมิ น ทางเลื อก โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.25 เมื่ อศึกษาเป็ นรายข้ อ
พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ท่านเลือกมีชื่อเสียงมายาวนาน และมีความน่าเชื่อถือ
เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกเสนอโปรแกรมนาเที่ยวที่มีความน่าสนใจและตรงกับ
ความต้ องการ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ท่านเลือกมีช่องทางในการจอง หรื อชาระเงินที่
สะดวก รวดเร็ ว และเมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ท่านเลือกมีการส่งเสริ มการขายมากกว่า
คูแ่ ข่งรายอื่น ๆ เช่น การลดราคา ฯลฯ อยู่ในระดับมากที่สดุ และระดับมาก
ด้ านพฤติ ก รรมหลั ง การซื อ้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ร ะดับ การตัด สิ น ใจ ด้ าน
พฤติกรรมหลังการซื ้อ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้ อ พบว่า
หากมี โอกาส ท่ านจะแนะน าธุ รกิ จ น าเที่ ย วที่ ท่านเคยใช้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ ูอื่ น ท่านมี ค วามพึ ง พอใจ
โดยรวมในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว และท่านมีแนวโน้ มที่จะกลับมาใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว อยู่
ในระดับมากที่สดุ และระดับมาก
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ สถิ ติเชิงอนุมานด้ วยการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis
เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจยั สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.006 0.000 และ 0.000 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กั บ 0.159
0.437 และ 0.343 ตามล าดับ เมื่ อ มี แ รงจู ง ใจด้ านกิ จ กรรม เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้

235
นักท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ เพิ่มขึน้ 0.159 หน่วย
แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.437 หน่วย แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น
1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ
เพิ่มขึ ้น 0.343 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจ นาเที่ยวด้ านศักยภาพ = 0.038 +
0.159 (ด้ านกิจกรรม) + 0.437 (ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก) + 0.343 (ด้ านสิ่งดึงดูดใจ)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.695 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ ได้ ร้อยละ 69.5
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการสื่ อ สารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.019 0.000 0.000 และ 0.011 มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.157 0.212 0.418 และ 0.148 ตามล าดับ เมื่ อ มี แ รงจูง ใจด้ า นการเข้ า ถึ ง
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการ
สื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.157 หน่วย แรงจูงใจด้ านกิจกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.212 หน่วย แรงจูงใจด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก เพิ่ มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.418 หน่วย แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี
ผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.148
หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร = 0.043 +
0.157 (ด้ านการเข้ าถึง) + 0.212 (ด้ านกิจกรรม) + 0.418 (ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก) + 0.148
(ด้ านสิ่งดึงดูดใจ)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.679 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร ได้ ร้อยละ 67.9
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สมมติฐานข้ อที่ 1.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.030 0.028 0.000 และ 0.000 มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ความ
ถดถอย (b) เท่ า กับ 0.125 0.130 0.393 และ 0.444 ตามล าดับ เมื่ อ แรงจูง ใจด้ า นการเข้ า ถึ ง
เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จนาเที่ยวด้ าน
ค ามั่ น สัญ ญา เพิ่ มขึ น้ 0.125 หน่ วย แรงจูง ใจด้ า นกิ จ กรรม เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้
นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.130 หน่วย
แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญญา เพิ่มขึน้ 0.393 หน่วย แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ
เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จนาเที่ยวด้ าน
คามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.444 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา = 0.033
+ 0.125 (ด้ า นการเข้ า ถึ ง ) + 0.130 (ด้ า นกิ จ กรรม) + 0.393 (ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก) +
0.444 (ด้ านสิ่งดึงดูดใจ)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.688 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา ได้ ร้อยละ 68.8
สมมติฐานข้ อที่ 2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พักที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 0.000 0.000 และ 0.034 มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ
0.233 0.236 0.253 และ 0.132 ตามลาดับ เมื่อแรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผล
ทาให้ นัก ท่องเที่ ย วมี กระบวนการตัด สิน ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ยว ด้ านการค้ น หาข้ อมูล
เพิ่ มขึ น้ 0.233 หน่ วย แรงจู ง ใจด้ านกิ จ กรรม เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยว ด้ านการค้ น หาข้ อมูล เพิ่ มขึน้ 0.236 หน่วย
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แรงจูงใจด้ านสิ่ ง ดึง ดูด ใจ เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่อ งเที่ ยวมี กระบวนการตัดสิ น ใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.253 หน่วย แรงจูงใจด้ านที่พกั เพิ่มขึ ้น
1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.132 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล =
0.681 + 0.233 (ด้ านการเข้ าถึ ง) + 0.236 (ด้ านกิ จ กรรม) + 0.253 (ด้ านสิ่ ง ดึง ดูดใจ) + 0.132
(ด้ านที่พกั )
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.606 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ได้ ร้อยละ 60.6
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก และด้ านสิ่ งดึงดูด ใจ มี ความสัม พันธ์ เชิ ง เส้ น ตรงต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.000 0.000 0.009 และ 0.000 มี ค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.265 0.250 0.154 และ 0.243 ตามลาดับ เมื่ อแรงจูงใจ
ด้ านการเข้ าถึง เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ 0.265 หน่วย แรงจูงใจด้ านกิจกรรม เพิ่ม ขึน้ 1
หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิจ นาเที่ ยวด้ านการ
ประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.250 หน่วย แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี
ผลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น
ทางเลื อ ก เพิ่ ม ขึ น้ 0.154 หน่ วย แรงจู ง ใจด้ านสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้
นักท่องเที่ยวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น
0.243 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น
ทางเลื อก = 0.222 + 0.265 (ด้ านการเข้ าถึง) + 0.250 (ด้ านกิ จกรรม) + 0.154 (ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก) + 0.243 (ด้ านสิ่งดึงดูดใจ)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.705 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ได้ ร้อยละ 70.5
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สมมติฐานข้ อที่ 2.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านกิจกรรม ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
และด้ านที่พกั มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ าน
พฤติกรรมหลังการซือ้ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่า
Sig. เท่า กับ 0.003 0.000 และ 0.004 มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กับ 0.161 0.300
และ 0.087 ตามลาดับ เมื่ อแรงจูงใจด้ านกิ จกรรม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.161 หน่วย
แรงจูงใจด้ านสิ่ ง ดึง ดูด ใจ เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่อ งเที่ ยวมี กระบวนการตัดสิ น ใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึน้ 0.300 หน่วย แรงจูงใจด้ านที่พัก
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.087 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อ = 0.962 + 0.161 (ด้ านกิจกรรม) + 0.300 (ด้ านสิ่งดึงดูดใจ) + 0.087 (ด้ านที่พกั )
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.565 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ได้ ร้อยละ 56.5
สมมติฐานข้ อที่ 3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับ รถ ด้ า นยานพาหนะ และด้ า นอาหารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก ารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐ านข้ อ ที่ 3.1 ความพึง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ านมัค คุเทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ และด้ านอาหาร มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงต่อ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
ศักยภาพของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.000 0.005 และ 0.000 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กับ 0.330 0.176 และ 0.341
ตามลาดับ เมื่อความพึงพอใจด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ เพิ่มขึน้ 0.330 หน่วย ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น
0.176 หน่ วย ความพึ ง พอใจด้ านอาหาร เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม
ไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.341 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การด้ านศัก ยภาพ = 0.213 + 0.330 (ด้ า น
มัคคุเทศก์) + 0.176 (ด้ านพนักงานขับรถ) + 0.341 (ด้ านอาหาร)
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ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.754 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ด้ านศักยภาพ ได้ ร้อยละ 75.4
สมมติฐ านข้ อ ที่ 3.2 ความพึง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ านมัค คุเทศก์ ด้ า น
พนักงานขับรถ และด้ านอาหาร มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ด้ าน
การสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.000 0.007 และ 0.000 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กับ 0.399 0.198 และ 0.260
ตามลาดับ เมื่อความพึงพอใจด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.399 หน่วย ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น
0.198 หน่ วย ความพึ ง พอใจด้ านอาหาร เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม
ไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.260 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสาร = 0.525 + 0.399 (ด้ าน
มัคคุเทศก์) + 0.198 (ด้ านพนักงานขับรถ) + 0.260 (ด้ านอาหาร)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.626 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ด้ านการสื่อสาร ได้ ร้อยละ 62.6
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ และด้ าน
อาหาร มี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ตรงต่อ ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ านค ามั่น สัญ ญาของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชัน เอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และ
0.000 มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.327 และ 0.462 ตามลาดับ เมื่อความพึงพอใจ
ด้ านมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ าน
คามั่นสัญ ญา เพิ่ มขึน้ 0.327 หน่วย ความพึงพอใจด้ านอาหาร เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลท าให้
นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.462 หน่วย โดยสามารถ
เขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นค ามั่น สัญ ญา = 0.218 + 0.327
(ด้ านมัคคุเทศก์) + 0.462 (ด้ านอาหาร)
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ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.748 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ด้ านคามัน่ สัญญา ได้ ร้อยละ 74.8
สมมติฐานข้ อที่ 4 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 4.1 ความพึง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ านมัค คุเทศก์ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหาร มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ นหาข้ อมู ล ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.039 และ 0.000 มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย
(b) เท่า กับ 0.399 0.140 และ 0.522 ตามล าดับ เมื่ อ ความพึ ง พอใจด้ า นมัค คุเทศก์ เพิ่ ม ขึน้ 1
หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิจ นาเที่ ยวด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.399 หน่วย ความพึงพอใจด้ านยานพาหนะ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้
นักท่องเที่ ยวมี กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การธุรกิ จน าเที่ ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึน้
0.140 หน่วย ความพึงพอใจด้ านอาหาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.522 หน่วย โดยสามารถเขียน
สมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล =
1.129 + 0.399 (ด้ านมัคคุเทศก์) + 0.140 (ด้ านยานพาหนะ) + 0.522 (ด้ านอาหาร)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.579 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ได้ ร้อยละ 57.9
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 4.2 ความพึง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ านมัค คุเทศก์ ด้ าน
ยานพาหนะ และด้ านอาหาร มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ กของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.049 และ 0.000 มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย
(b) เท่า กั บ 0.461 0.120 และ 0.434 ตามล าดับ เมื่ อ ความพึ ง พอใจด้ า นมัค คุเทศก์ เพิ่ ม ขึน้ 1
หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิจ นาเที่ ยวด้ านการ
ประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.461 หน่วย ความพึงพอใจด้ านยานพาหนะ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผล
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ทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก
เพิ่ มขึน้ 0.120 หน่วย ความพึง พอใจด้ านอาหาร เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลท าให้ นักท่องเที่ ยวมี
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.434 หน่วย
โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น
ทางเลือก = 0.798 + 0.461 (ด้ านมัคคุเทศก์) + 0.120 (ด้ านยานพาหนะ) + 0.434 (ด้ านอาหาร)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.629 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ได้ ร้อยละ 62.9
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 4.3 ความพึง พอใจ ประกอบด้ ว ย ด้ านมัค คุเทศก์ ด้ า น
ยานพาหนะ และด้ านอาหาร มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นพฤติ ก รรมหลัง การซื อ้ ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.000 และ 0.001 มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย
(b) เท่า กับ 0.212 0.266 และ 0.201 ตามล าดับ เมื่ อ ความพึ ง พอใจด้ า นมัค คุเทศก์ เพิ่ ม ขึน้ 1
หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า น
พฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.212 หน่วย ความพึงพอใจด้ านยานพาหนะ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี
ผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.266 หน่วย ความพึงพอใจด้ านอาหาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.201 หน่วย
โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อ = 1.651 + 0.212 (ด้ านมัคคุเทศก์) + 0.266 (ด้ านยานพาหนะ) + 0.201 (ด้ านอาหาร)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.695 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ได้ ร้อยละ 69.5
สมมติฐานข้ อที่ 5 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูก ค้ าที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ ก ารธุ รกิ จ นาเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติ ฐ านข้ อที่ 5.1 คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า นความ
น่าเชื่อถื อ ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า มีความสัม พันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.000 0.000 และ 0.000 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วาม
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.361 0.324 และ 0.280 ตามล าดับ เมื่ อคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ านความ
น่าเชื่ อถื อ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผ ลทาให้ นักท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ ย วด้ านศัก ยภาพ เพิ่ มขึน้ 0.361 หน่วย คุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ านการรับ ประกัน เพิ่ ม ขึน้ 1
หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จนาเที่ ยวด้ านศักยภาพ
เพิ่มขึ ้น 0.324 หน่วย คุณภาพการให้ บริการด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้
นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 0.280 หน่วย โดย
สามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจ นาเที่ยวด้ านศั กยภาพ = 0.166 +
0.361 (ด้ านความน่าเชื่อถือ) + 0.324 (ด้ านการรับประกัน) + 0.280 (ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.835 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพ ได้ ร้อยละ 83.5
สมมติฐานข้ อที่ 5.2 คุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงต่อความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.007 และ 0.000 มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย
(b) เท่า กับ 0.339 0.219 และ 0.351 ตามล าดับ เมื่ อ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ านสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการ
สื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.339 หน่วย คุณภาพการให้ บริการด้ านการรับประกัน เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทา
ให้ นกั ท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 0.219 หน่วย
คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึน้ 0.351 หน่วย โดยสามารถเขียน
สมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร = 0.389 +
0.339 (ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ) + 0.219 (ด้ านการรับประกัน) + 0.351 (ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า)
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ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.733 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสาร ได้ ร้อยละ 73.3
สมมติฐานข้ อที่ 5.3 คุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
ด้ านความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรั บ ประกั น และด้ านการเอาใจใส่ ลู ก ค้ า
มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.013 0.008
0.000 0.001 และ 0.000 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ากับ 0.107 0.146 0.268 0.225
และ 0.224 ตามลาดับ เมื่อคุณภาพการให้ บริ การด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้
นักท่องเที่ยวมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.107 หน่วย
คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านความน่าเชื่ อถื อ เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านค ามั่น สัญ ญา เพิ่ มขึน้ 0.146 หน่ วย คุณ ภาพการ
ให้ บริ การด้ านความรวดเร็ ว เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ยวด้ านค ามั่น สัญ ญา เพิ่ มขึน้ 0.268 หน่วย คุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ านการ
รับประกัน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ ย วด้ า นค ามั่น สัญ ญา เพิ่ มขึน้ 0.225 หน่ วย คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเอาใจใส่ลูก ค้ า
เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุ รกิ จนาเที่ยวด้ าน
คามัน่ สัญญา เพิ่มขึ ้น 0.224 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา = 0.159
+ 0.107 (ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ) + 0.146 (ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ) + 0.268 (ด้ า นความรวดเร็ ว ) +
0.225 (ด้ านการรับประกัน) + 0.224 (ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.827 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญา ได้ ร้อยละ 82.7
สมมติฐานข้ อที่ 6 คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานข้ อที่ 6.1 คุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านความรวดเร็ ว
ด้ า นการรั บ ประกัน และด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า มี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ตรงต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 0.015 และ 0.000 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.323 0.201 และ 0.263 ตามล าดับ เมื่ อคุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ าน
ความรวดเร็ ว เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.323 หน่วย คุณภาพการให้ บริ การด้ านการรับประกัน
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.201 หน่วย คุณภาพการให้ บริการด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิจ นาเที่ ยวด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.263 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล =
1.094 + 0.323 (ด้ า นความรวดเร็ ว ) + 0.201 (ด้ านการรั บ ประกัน ) + 0.263 (ด้ า นการเอาใจใส่
ลูกค้ า)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.619 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ได้ ร้อยละ 61.9
สมมติฐานข้ อที่ 6.2 คุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมิ นทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.010 0.012 0.000 และ 0.000
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กั บ 0.144 0.135 0.370 และ 0.288 ตามล าดับ เมื่ อ
คุณภาพการให้ บริ การด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.144 หน่วย คุณภาพการ
ให้ บริ การด้ านความน่าเชื่อถือ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก เพิ่ มขึ น้ 0.135 หน่ วย คุณ ภาพการ
ให้ บริ การด้ านความรวดเร็ ว เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก เพิ่ มขึ น้ 0.370 หน่ วย คุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ วย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการ

245
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.288 หน่วย โดยสามารถ
เขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น
ทางเลือก = 0.782 + 0.144 (ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้ ) + 0.135 (ด้ านความน่าเชื่อถื อ ) + 0.370 (ด้ าน
ความรวดเร็ว) + 0.288 (ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.662 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ได้ ร้อยละ 66.2
สมมติฐานข้ อที่ 6.3 คุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านความรวดเร็ ว
ด้ า นการรั บ ประกัน และด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า มี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ตรงต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 0.005 และ 0.004 มี ค่าสัมประสิทธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.229 0.238 และ 0.168 ตามล าดับ เมื่ อคุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ าน
ความรวดเร็ ว เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิ จ นาเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื อ้ เพิ่ มขึน้ 0.229 หน่วย คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านการ
รับประกัน เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจ
นาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.238 หน่วย คุณภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.168 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อ = 1.703 + 0.229 (ด้ านความรวดเร็ ว) + 0.238 (ด้ านการรับประกัน) + 0.168 (ด้ านการเอาใจ
ใส่ลกู ค้ า)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.531 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ได้ ร้อยละ 53.1
สมมติฐานข้ อที่ 7 ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านศักยภาพ
ด้ านการสื่อสาร และด้ านคามัน่ สัญญาที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานข้ อ ที่ 7.1 ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญา มี ความสัม พันธ์ เชิ งเส้ นตรงต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.000 และ 0.002 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.254 0.294 และ 0.215 ตามลาดับ เมื่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.254 หน่วย ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการ
สื่อสาร เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.294 หน่วย ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามัน่ สัญญา
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ นักท่องเที่ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น 0.215 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล =
1.026 + 0.254 (ด้ านศักยภาพ) + 0.294 (ด้ านการสื่อสาร) + 0.215 (ด้ านคามัน่ สัญญา)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.635 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูล ได้ ร้อยละ 63.5
สมมติฐานข้ อ ที่ 7.2 ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ และด้ านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อกระบวนการตัดสินใจเลือ กใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ กของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.000 และ 0.000 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b)
เท่ากับ 0.408 และ 0.350 ตามลาดับ เมื่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิจ นาเที่ ยวด้ านการ
ประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.408 หน่วย ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย จะมี ผ ลทาให้ นักท่องเที่ ยวมี กระบวนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การธุ รกิจ นาเที่ ยวด้ านการ
ประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น 0.350 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการประเมิ น
ทางเลือก = 0.743 + 0.408 (ด้ านศักยภาพ) + 0.350 (ด้ านการสื่อสาร)
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ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.743 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก ได้ ร้อยละ 74.3
สมมติฐานข้ อ ที่ 7.3 ความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ และด้ านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นพฤติ ก รรมหลัง การซื อ้ ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.047 และ 0.000 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b)
เท่ากับ 0.120 และ 0.432 ตามลาดับ เมื่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ เพิ่มขึ ้น 1
หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า น
พฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.120 หน่วย ความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึ ้น
1 หน่ วย จะมี ผ ลท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วมี ก ระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า น
พฤติกรรมหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น 0.432 หน่วย โดยสามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อ = 1.585 + 0.120 (ด้ านศักยภาพ) + 0.432 (ด้ านการสื่อสาร)
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ (Adjusted R Square) มี ค่า เท่ ากับ
0.577 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถทานายการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ ได้ ร้อยละ 57.7
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การและกระบวนการตัด สินใจเลื อกใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ ง ดึงดูด ใจ และด้ านที่ พักที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านศั ก ยภาพ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
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ด้ า นการเข้ าถึ ง พบว่า แรงจู ง ใจด้ า นการเข้ า ถึ ง ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่งไม่ส อดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากสภาพการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ มีความหลากหลาย ทังสภาพถนนที
้
่ดีและ
ไม่ดี ซึ่งเป็ นสิ่งที่นักท่องเที่ ยวได้ รับทราบดีอยู่แล้ วว่าไม่เกี่ ยวข้ องกับทางธุรกิ จนาเที่ยว และเกิ น
ศักยภาพของทางธุรกิจนาเที่ยว ที่จะสามารถปรับปรุ งเส้ นทางคมนาคมให้ เป็ นไปได้ ตามความ
ต้ องการของนักท่องเที่ ยวแต่ล ะท่าน อ้ างอิงจากทฤษฎี ของ Dickman (1996) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของรั ม ภ์ ร ดา สารอู ป (2560) พบว่ า แรงจูง ใจในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั น้ มี 5
องค์ประกอบ โดยทัง้ 5 องค์ประกอบส่งผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการบริษัทนาเที่ยว
ด้ านกิจกรรม พบว่า แรงจูงใจด้ านกิจกรรม มีอิทธิ พลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นศัก ยภาพของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจขณะท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็ นอีก
หนึ่งปั จจัยที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ตา่ ง ๆ โดยกิจกรรมท่องเที่ยวจะเป็ น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ทาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจถึง
ความเป็ นมา หรื อธรรมชาติของสถานที่นนั ้ ๆ อ้ างอิงจากงานวิจัย พยอม ธรรมบุตร (2549) โดย
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแหล่งท่องเที่ยวหรื อตลอดระยะเวลาการเดินทางก็เกิดขึ ้นจากการจัดการของ
ธุรกิ จ น าเที่ ยว ไกด์ และพนัก งาน เมื่ อกิ จ กรรมที่ ออกมาได้ รับ ความพึงพอใจจากนักท่องเที่ ย ว
นักท่องเที่ยวเหล่านันก็
้ จะยกความดีความชอบให้ แก่ตวั ธุรกิจนาเที่ยวที่มีศกั ยภาพพอที่จะจัดสรร
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ ถูกใจกลุ่มนักท่องเที่ยว จึงมีผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านศักยภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ather (2013) พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อความไว้ วางใจ
ของผู้ใช้ บริการ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวจะต้ องมีการตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยวก่อนนานักท่องเที่ยวเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อดูสิ่งบริการขันพื
้ ้นฐานที่จาเป็ นต่อ
การท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ ได้
อย่างสะดวกสบาย เช่น ที่พกั แรม ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม สถานเริ งรมย์ สถานบริ การอื่น ๆ การ
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บริ การนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สินค้ าที่ระลึก ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล
สถานีตารวจ หรื อระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น ว่ามีเพียงพอต่อความต้ องการหรื อไม่ อ้ างอิง
จาก Tourism Western Australia (2008) แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก จึงมี ผลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านศักยภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ather (2013)
พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการ
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจ
ในการใช้ บ ริ การธุ รกิ จ นาเที่ ย วด้ านศักยภาพของนัก ท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็ นองค์ประกอบสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะเป็ นสิ่งดึงดูดใจ
หรื อแรงจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวไปสู่จุดหมายปลายทาง ทรัพยากรการท่องเที่ยวนันเป็
้ นสิ่งที่จบั ต้ อง
ไม่ได้ แต่สามารถรับรู้ได้ ถึงความสวยงามหรื อความมีคณ
ุ ค่าของสถานที่นนั ้ ๆ เพราะฉะนันธุ
้ รกิจนา
เที่ ย วจึง ต้ อ งเลื อ กสรรแหล่ง ท่อ งเที่ ย วที่ มี สิ่ งดึง ดูด ใจแก่ นัก ท่ องเที่ ย ว เพื่ อให้ นัก ท่ องเที่ ย วเกิ ด
แรงจูง ใจในการไปท่อ งเที่ ย ว แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความมี ศัก ยภาพของธุ รกิ จ น าเที่ ย ว อ้ า งอิ ง จาก
Tourism Western Australia (2008) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Frederic (2015) พ บว่ า
แรงจูงใจส่งผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ด้ านที่พัก พบว่า แรงจูงใจด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านศั ก ยภาพ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ทางธุ รกิ จ น าเที่ ย วส่วนใหญ่ แ ล้ วจะมี รูป ถ่า ยสถานที่ พัก เบื อ้ งต้ น ให้ นัก ท่อ งเที่ ย วได้ ดูก่ อ นการ
ตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร สถานที่ พั ก ที่ ท างธุ ร กิ จ น าเที่ ย วพาไปอาจไม่ ต รงตามความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย หรื อพาไปพักในสถานที่พกั ที่ไม่ตรงกับรูปถ่ายสถานที่พกั ที่เคยให้ ดไู ว้
เบื ้องต้ น ทาให้ นกั ท่องเที่ยวมองว่าธุรกิจนาเที่ยวยังขาดศักยภาพในด้ านที่พกั อ้ างอิงจาก Tourism
Western Australia (2008) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของกุ ล วดี ละม้ ายจี น (2559) พบว่ า
องค์ประกอบของการท่องเที่ ยว มี 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบด้ านที่พัก ไม่มีผลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการ
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ า นกิจกรรม ด้ าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ ง ดึงดูด ใจ และด้ านที่ พักที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
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ด้ านการเข้ าถึง พบว่า แรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
การเข้ าถึงหรื อการคมนาคมมีบทบาทในการเคลื่อนย้ ายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศ และทัว่ โลก ซึ่งการคมนาคมในปั จจุบนั ได้ ถกู พัฒนาให้ สามารถตอบสนองการเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ หลายรู ปแบบ อ้ างอิงจากเจนจิรา บรรจงนึก (2555) ธุรกิจนาเที่ยวจึงได้ มีการเลือก
รูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทังได้
้ มีการสื่อสารกับตัวนักท่องเที่ยวให้
ทราบถึงรูปแบบการเข้ าถึงที่สะดวกและปลอดภัยตลอดการเดินทาง และสร้ างความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ ยว ด้ านการสื่อสารต่อตัวนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Ketwadee (2016)) พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อภาพลักษณ์และความไว้ วางใจของการท่องเที่ยว
ด้ านกิจกรรม พบว่า แรงจูงใจด้ านกิจกรรม มีอิทธิ พลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ า นการสื่ อ สารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ปั จ จุบัน กิ จ กรรมที่ ท างธุ รกิ จ น าเที่ ย วจัด ท าขึ น้ มี เพิ่ ม มากขึน้ และครบอยู่ในทริ ป เดี ย ว ท าให้
นักท่องเที่ยวได้ รับการสื่อสารที่ดี อาทิ การพูดจาดี มีมารยาท มีการสาธิตที่ง่าย เข้ าใจ ฯลฯ ทาให้
นักท่องเที่ยวเข้ าใจได้ ง่ายเกิดเป็ นความไว้ วางใจในธุรกิจนาเที่ยวและเชื่อใจในการสื่อสารที่ดีของ
ธุ รกิ จ น าเที่ ย ว ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ Frederic (2015) พบว่า แรงจูง ใจส่ง ผลต่อ ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการเดินทางไปท่องเที่ยวนันต้
้ องมีการจัดหาสถานที่รับรองนักท่องเที่ยว
ที่เพียงพอ มี Internet Wifi ที่นั่งภายในรถสะดวกสบาย และมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อ
ความต้ องการ เพราะนักท่องเที่ ยวกลุ่ม นี ต้ ้ องการความสบายอยู่พ อสมควร ด้ วยอายุที่ม ากขึน้
นัน้ เอง ไกด์ หรื อ พนักงานจึงต้ องมี การบอกถึง สิ่งอ านวยความสะดวกที่ ท างธุ รกิ จ น าเที่ ยวมี ให้
รวมถึ ง สื่ อ สารการใช้ งานให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ ทราบเพื่ อ สร้ างความมั่ น ใจในการใช้ ง านให้ แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Ather Akhlaq (2013) พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อความ
ไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการ
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ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
การเข้ าไปยัง แหล่งท่องเที่ยวที่ มีสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวดี สะดุดตา เช่น การมีป้ายชื่อสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่อื่น มีดอกไม้ ประดับตลอดเส้ นทางที่ไป เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสนใจมองทางไป
ด้ วยตลอดเวลา รวมถึงการพูดนันทนาการ และการสื่อสารของไกด์บนรถขณะเดินทางที่น่าดึง ดูด
ใจ ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเชื่อและชื่นชมไปกับสภาพแวดล้ อมโดยรวม อ้ างอิงจากชนัญชิตา อนุชาติ
(2558) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของฐิ รชญา มณี เนตร (2553) พบว่า องค์ ป ระกอบของการ
ท่องเที่ยวด้ านสิ่งดึงดูดใจมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวและความไว้ วางใจในการใช้ บริ การบริ ษัท
นาเที่ยว
ด้ านที่พัก พบว่า แรงจูงใจด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการสื่ อ สารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ธุรกิจนาเที่ยวจัดโปรแกรมนาเที่ยวโดยคานึกถึงการจัดโปรแกรมนาเที่ยวให้ มีความน่าสนใจด้ วย
กิ จ กรรม หรื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่า ง ๆ จึง มิ ไ ด้ มุ่ง เน้ น ที่ จ ะสื่ อ สารถึ ง ด้ า นที่ พัก อาศัย กับ
นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่มีความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางท่องเที่ยวก็มิได้ สอบถามถึง
ด้ านที่พักกับธุรกิจนาเที่ยวมากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของกุลวดี ละม้ ายจีน (2559)
พบว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยว มี 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบด้ านที่พัก ไม่มีผลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ ง ดึงดูด ใจ และด้ านที่ พักที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย ว ด้ า นค ามั่น สัญ ญา ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านการเข้ าถึง พบว่า แรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีชื่อเสียง มักมีการปรับปรุงเส้ นทางคมนาคมเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยว
เดินทางได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว และเป็ นการทาให้ นกั ท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมากยิ่งขึ ้นด้ วย ธุรกิจ
นาเที่ยวจึงนาเสนอโปรแกรมนาเที่ยวที่ตรงกับกลุม่ นักท่องเที่ยวชาวเจเนอเรชันเอกซ์ และให้ คามัน่
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สัญญาว่าจะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมนาเที่ยวด้ วยเส้ นทางที่ปลอดภัย
และถนนที่มีการปรับปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว อ้ างอิงจากชิตวร ประดิษฐ์ รอด (2557) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของสราวุธ ควชะกุล (2557) พบว่า ปั จจัยอื่น ๆ ได้ แก่ คุณภาพการให้ บริ การ และแรงจูงใจ
ในการใช้ บริการ ส่งผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ด้ านกิจกรรม พบว่า แรงจูงใจด้ านกิจกรรม มีอิทธิ พลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
แรงจูงใจทางการท่องเที่ ยว (Tourism Motivation) คือ สิ่งที่ กระตุ้นให้ นักท่องเที่ ยวเดิน ทางออก
ท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้ องการของตนเอง โดยตัวกระตุ้นนัน้ ๆ ก็มาจากการเห็นหรื อได้ รับข้ อมูล
จากทางหน้ าเพจ เว็บไซต์ หรื อการบอกต่อของเพื่อน ๆ เป็ นเพราะมีการเล่าถึงกิจกรรมที่สนุก น่า
ตื่นเต้ น จึงมีการติดต่อสอบถามทางธุรกิจนาเที่ยวก่อนการตัดสินใจ ซึง่ แน่นอนว่าทางธุรกิจนาเที่ยว
จะมีการแนะนากิจกรรมต่าง ๆ หรื อสัญญาว่าถ้ าใช้ บริการกับทางธุรกิจนาเที่ยวจะได้ รับการบริการ
อย่างที่เคยกล่าวไว้ เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความไว้ วางใจและตัดสินใจใช้ บริ การ อ้ างอิงจาก Mclntosh
and Goeldner (1986) ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของพยอม ธรรมบุต ร (2549) พบว่า กิ จ กรรม
มีผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการก่อสร้ างเป็ นปั จจัยพื ้นฐานสาหรับสถานที่ทอ่ งเที่ยว การมีสิ่งอานวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้ นกั ท่องเที่ยว
ได้ รับความสะดวกสบาย อ้ างอิงจาก Collier and Harraway (1997) โดยไกด์จะเป็ นคนอธิบายถึง
สิ่งอานวยความสะดวกที่มี ให้ แก่นักท่องเที่ ยวพร้ อมทัง้ ให้ คาสัญ ญาว่าจะได้ รับสิ่งอานวยความ
สะดวกเหล่านัน้ จริ ง เช่น ไกด์กล่าวว่ามี อินเทอร์ เน็ตพร้ อมใช้ งานที่เสถียร และนักท่องเที่ยวได้ ใช้
งานจริ งอย่างไม่ขดั ข้ อง จึงทาให้ ไกด์สามารถทาตามคามั่นสัญญาได้ จริ งเกิดเป็ นความไว้ วางใจ
ของนักท่องเที่ ยว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของรัมภ์ รดา สารอูป (2560) พบว่า แรงจูงใจในการ
เข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวนันมี
้ 5 องค์ประกอบ โดยทัง้ 5 องค์ประกอบส่งผลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริการบริษัทนาเที่ยว
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
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กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากสิ่ง
ดึง ดูดใจเกิ ดจากสถานที่ หรื อเหตุการณ์ โดยสถานที่ นัน้ จะสามารถสร้ างความประทับ ใจให้ แก่
นักท่องเที่ยวได้ มากน้ อยแค่ไหน ส่วนหนึ่งอาจมาจากคาพูด คาบอกเล่า หรื อคามัน่ สัญญาของไกด์
ได้ เช่น การพูดให้ เห็นภาพ และพูดให้ น่าเข้ าไปสัมผัสภายในแหล่งท่องเที่ยว อ้ างอิงจาก Collier
and Harraway (1997) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข อง Cooper and Boniface (1998) ที่ ก ล่ า วว่ า
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเป็ นสถานที่ ส าคั ญ ที่ จ ะสนองความต้ องการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จะต้ อง
ประกอบด้ วย สิ่งดึงดูดใจความสนใจของนักท่องเที่ยว หรื อมีลกั ษณะชวนใจ และสอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของรั ม ภ์ ร ดา สารอู ป (2560) พบว่ า แรงจูง ใจในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั น้ มี 5
องค์ประกอบ โดยทัง้ 5 องค์ประกอบส่งผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการบริษัทนาเที่ยว
ด้ านที่พัก พบว่า แรงจูงใจด้ านที่พกั ไม่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านค ามั่ น สั ญ ญาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ด้ านที่พกั เป็ นปั จจัยที่ทางธุรกิจนาเที่ยวเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ บางครัง้ ธุรกิจนาเที่ยวเคย
พักที่พกั นี ้แล้ ว และยังจองที่พกั ที่นี่ไว้ ให้ นกั ท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งด้ วย แต่อาจได้ รับการบริการจาก
โรงแรม ที่พัก ที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ ธุรกิจนาเที่ยวได้ ให้ คามัน่ สัญญากับนักท่องเที่ยวว่าที่ พัก
แห่งนี ้ดี แต่เมื่อไปถึงจริ งไม่เป็ นเช่นนัน้ ซึ่งทางธุรกิจนาเที่ยวเองก็ไม่สามารถส่งพนักงานของตนไป
ทาหน้ าที่ แทน หรื อไปตัก เตื อนแก่ ท างที่ พักได้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของกุล วดี ละม้ ายจี น
(2559) พบว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยว มี 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบด้ านที่พกั ไม่มี
ผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
สมมติฐานข้ อที่ 2 แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจ
นาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว ด้ า นการค้ น หาข้ อ มูล ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านการเข้ าถึง พบว่า แรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง มีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 ซึ่ง สอดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้
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เนื่องจากการเข้ าถึงถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญและสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้
หากมี ค วามสะดวกในการเข้ าถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ เส้ น ทางที่ ไ ปยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนัน้ มี
ทัศนียภาพที่ดี เช่น การพายเรื อเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น ธุรกิจนาเที่ยวสามารถแจ้ งข้ อมูล
ในการเข้ าถึงที่น่าสนใจเหล่านีใ้ ห้ แก่นักท่องเที่ยวหรื อบุคคลที่สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งทาให้
นักท่องเที่ยวสามารถค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าถึงได้ สะดวก และเกิดการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
อ้ างอิงจาก Cooper and Boniface (1998) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของปกาศิต พันธุ์เพ็ง (2553)
ได้ ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจที่มีตอ่ การท่องเที่ ยวตลาดจตุจกั รของนักท่องเที่ยว พบว่า องค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว
ด้ า นกิ จ กรรม พบว่ า แรงจูง ใจด้ า นกิ จ กรรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 ซึ่ง สอดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีให้ เลือกตาม
ความต้ องการของนักท่องเที่ยว ทังกิ
้ จกรรมหนัก และกิจกรรมเบา อีกทังธุ
้ รกิจนาเที่ยวยังสามารถ
จัดสรรโปรแกรมนาเที่ยวได้ ดีและมีความน่าสนใจ ดึดดูดให้ นกั ท่องเที่ยวที่กาลังการค้ นหาข้ อมูลนัน้
เกิ ด การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ยวเพื่ อไปท่องเที่ ยวได้ อ้ างอิงจากพัด ชา ตี ระดิเรก
(2559) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเจนจิรา บรรจงนึก (2555) ได้ ศึกษาแรงจูงใจและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ต่อการตัดสินใจท่องเที่ ยวจัง หวัดน่าน พบว่า แรงจูงใจด้ าน
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการค้ น หาข้ อ มูล ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ เนื่ องจากสิ่งอานวยความสะดวกเป็ น สิ่งที่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่ อให้ เอื อ้
ประโยชน์ และอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ ยว เช่น แผนที่ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ซึ่งในการ
ค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวต่อเว็บไซต์ธุรกิจนาเที่ยวนันอาจไม่
้
พบข้ อมูลในด้ านการเข้ าถึงที่แน่ชดั
หรื อการเข้ าถึงเป็ นเรื่ องที่ธุรกิจนาเที่ยวหลายแห่งมีคล้ ายคลึงกัน จึงทาให้ แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ไม่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านการค้ นหา
ข้ อมูล อ้ างอิง จากเจนจิ รา บรรจงนึก (2555) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของชิตวร ประดิษฐ์ รอด
(2557) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริ มณฑลของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
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ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 ซึ่ง สอดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึง ดูดให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวได้ อาจ
เกิ ดได้ จ ากการเปลี่ ยนแปลงหรื อมี ความโดดเด่นและเป็ นที่ สนใจกว่าแหล่งท่องเที่ ยวอื่ น ๆ เช่น
น ้าตก แม่น ้า บ่อน ้าพุร้อน ประเพณี ขนบธรรมเนียม เป็ นต้ น ธุรกิจนาเที่ยวได้ มีการนาเสนอข้ อมูล
ทางการท่องเที่ยวที่แสดงให้ เห็นถึงสิ่งดึดดูดใจต่าง ๆ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถค้ นหาข้ อมูลได้
ง่าย และสะดวกในการติด ต่อ สอบถาม อ้ า งอิ ง จากสถาบัน วิจัย เพื่ อ พัฒ นาการท่อ งเที่ ย วไทย
(2550) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของปกาศิต พันธุ์เพ็ง (2553) ได้ ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจที่มีต่อการ
ท่อ งเที่ ย วตลาดจตุจัก รของนักท่อ งเที่ ย ว พบว่า องค์ ป ระกอบของแหล่งท่องเที่ ยวมี ผ ลต่อการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยว
ด้ า นที่ พั ก พบว่า แรงจูง ใจด้ านที่ พัก มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
การจัดที่นอนให้ เหมาะสม สะดวกสบายเหมาะแก่การนอน ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยว
สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ อย่างปลอดภัย และต้ องมีราคาที่พักที่เหมาะสมด้ วย นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จึงค้ นหาข้ อมูลของธุรกิจนาเที่ยวที่มีโปรแกรมนาเที่ยวที่น่าสนใจ ร่วมไปกับการมีสถานที่
พักที่ดี มีรูปลักษณะที่ สวยงาม และดูปลอดภัยแก่การนอนหลับพักผ่อน อ้ างอิงจากบทความของ
MGR Online (2560) จึงจะทาให้ นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของอัจฉรา สมบัตินนั ทนา (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ตดั สินใจเลือก
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ ยวชาวจีนมี พฤติกรรมด้ านที่ พักที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการประเมิ นทางเลื อกของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ด้ านการเข้ าถึง พบว่า แรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง มีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากการเข้ าถึงในแหล่งท่องเที่ ยวยังหมายถึง สิ่งที่สามารถทาให้ นกั ท่องเที่ยวรู้จกั และทาให้
นักท่องเที่ ยวสามารถเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ ยวนัน้ ได้ ง่ายขึน้ เช่น การลงโฆษณาผ่านหนังสื อการ
ท่องเที่ยว การโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ เฟสบุ๊ก หรื อเว็บไซต์ เป็ นต้ น จึงทาให้ แรงจูงใจด้ านการ
เข้ าถึง มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านการประเมินทางเลือก
เพราะนักท่องเที่ยวจะสามารถประเมินก่อนการเลือกใช้ บริ การได้ ว่าธุรกิจนาเที่ยวนัน้ ๆ มีการอัป
เดตข้ อมูลบ่อยครัง้ แค่ไหน เช่น การลงรู ปพาลูกทัวร์ กรุ๊ ปอื่น ๆ ไปท่องเที่ยว เป็ นต้ น อ้ างอิงจาก
Tourism Western Australia (2008) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของลลิ ต า สุ ข มาก (2554) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ต่อการท่องเที่ ยวเกา ะเสม็ ด
จังหวัดระยอง พบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้ านการเข้ าถึงมีผลต่อการท่องเที่ยวเกาะ
เสม็ด จังหวัดระยอง
ด้ า นกิ จ กรรม พบว่ า แรงจูง ใจด้ า นกิ จ กรรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มและดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้นนันมี
้
ความเกี่ยวเนื่องกับราคาด้ วย เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะคานึกถึงกิจกรรมที่ทางธุรกิจนาเที่ยว
จัดหาให้ ร่วมไปกับราคาของแพ็กเกจ หากมีกิจกรรมเยอะ และมีราคาที่ถูกกว่าที่อื่น นักท่องเที่ยว
จะเกิดการประเมินทางเลือกจากธุรกิจนาเที่ยวที่จัดแพ็กเกจราคาถูก หรื อเท่ากันแต่มีกิจกรรมที่
มากกว่า และเลื อกตัดสิ น ใจใช้ บริ การ อ้ างอิงจากเจนจิ รา บรรจงนึก (2555) ยัง ได้ กล่าวอี กว่า
กิ จ กรรมจะก่ อให้ เกิ ด กระแสไหลเวี ยนของรายได้ แ ละก่ อให้ เกิ ด ความมั่น คั่ง ของเศรษฐกิ จ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Gerard (2009) พบว่า แรงจูง ใจมี ผลต่อการตัดสิน ใจเลื อกเดิน ทาง
ท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก มี
อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านการประเมิ น ทางเลื อ กของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากสิ่งอานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวนันเป็
้ น
ปั จจัยพื น้ ฐานที่ ทาให้ นักท่องเที่ ยวเข้ าไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ และหากมีสิ่งอานวยความ
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สะดวกที่ครบครัน เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ที่เพียงพอต่อความต้ องการของนักท่องเที่ยว ยังมีความ
ปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว อันเป็ นเหตุที่จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดการประเมินทางเลือกที่ดี
ที่สุดผ่านการเปรี ยบเที ยบกับโปรแกรมการท่องเที่ ยวของธุรกิจ นาเที่ ยวอื่ น ๆ ในด้ านสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ จัดหาให้ แก่นักท่องเที่ ยว ซึ่งสอดคล้ องกับบทความของ Cooper and Boniface
(1998) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็ นสถานที่สาคัญที่จะสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ประกอบด้ วย 4As ได้ แก่ สิ่ งดึงดูดใจ การเข้ าถึง สิ่งอานวยความสะดวก และบริ การเสริ ม ที่ คน
ท้ องถิ่นเป็ นผู้จดั หาขึ ้นมาเอง และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของชิตวร ประดิษฐ์ รอด (2557) ได้ ศกึ ษา
เรื่ องปั จจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริ มณฑลของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวด้ านสิ่งอานวยความสะดวกส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคน
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากโดยทัว่ ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกว่าหนึ่งอย่างต่อหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยว ยังไม่รวมกับสิ่งดึงดูดใจอื่น ๆ ที่ทางธุรกิจนาเที่ยวจัดหาให้ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจเหล่านีจ้ ะมี
ความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ และชวนให้ นักท่องเที่ ยวอยากที่จะเข้ ามาท่องเที่ยว โดยผ่านการ
ประเมินทางเลือกจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่ธุรกิจนาเที่ยวแต่ละแห่งได้ นาเสนอไว้ ก่อนการตัดสินใจ
อ้ า งอิ ง จากทฤษฎี ข อง Dickman (1996) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานของ Middleton (1994) พบว่ า
องค์ประกอบที่มีความสาคัญที่สดุ ที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนัน้
คือ องค์ประกอบด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ด้ านที่พัก พบว่า แรงจูงใจด้ านที่พัก ไม่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่งไม่ส อดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากในการประเมินทางเลือกส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวจะคานึงถึงสถานที่ทอ่ งเที่ยวเป็ นหลัก และ
คานึกถึงด้ านสถานที่พกั เป็ นรอง เพราะนักท่องเที่ยวหลายท่านมองว่าพักที่ไหนก็คล้ ายคลึงกัน และ
นักท่องเที่ยวบางท่านเลือกที่จะท่องเที่ยวแบบไปเช้ าเย็นกลับ โดยไม่ต้องอาศัยที่พกั จึงทาให้ การคา
นึกถึงสถานที่พกั ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Therese (2008) พบว่า ด้ านที่พกั อาศัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในระยะสัน้
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หากเป็ นการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวด้ านที่พกั จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยว
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 แรงจูงใจ ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึง ด้ านกิจกรรม ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านที่พกั ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การธุ รกิ จ นาเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื อ้ ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านการเข้ าถึง พบว่า แรงจูงใจด้ านการเข้ าถึง ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เนื่องจากการเดินทางเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลายเหมือนกันแทบทุก
ธุรกิ จนาเที่ ยวให้ นักท่องเที่ยวได้ เลือกใช้ บริ การ เช่น โดยรถ โดยเรื อ โดยเครื่ องบิน เป็ นต้ น โดย
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จึงไม่ได้ ให้ ความสาคัญ เรื่ องการเข้ าถึงมากเท่าที่ควร จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยว
มิได้ นาการเข้ าถึงเข้ ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การทังทางบวก
้
และทางลบ อ้ างอิง จากงานวิจัย ของปาณิ ส รา นาเลี ย้ ง (2559) ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ
ยุทธนา คาพา (2558) ได้ ศึกษาเรื่ ององค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยว
5A’s ด้ านการเข้ าถึง ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขาชีจรรย์
ด้ า นกิ จ กรรม พบว่ า แรงจูง ใจด้ า นกิ จ กรรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากทางธุรกิจนาเที่ยวมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและทาให้ นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ
นอกเหนือกว่าการไปเที่ยวคือการที่นกั ท่องเที่ยวได้ ทากิจกรรมที่สนุกสนาน คลายความตึงเครี ยด
จากการทางาน ทาให้ นักท่องเที่ยวมีความรู้ สึกนึกคิดในทางที่ดี และเกิดเป็ นการบอกต่อ หรื อใช้
บริ การซ ้าได้ อ้ างอิงจากสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย (2550) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของของลลิตา สุขมาก (2554) พบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้ านกิจกรรมมีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ ไม่
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สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากด้ านสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นสิ่งสาคัญ สาหรับการ
ท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็ นวัยกลางคน อยู่ในช่วงทางาน ผ่านช่วงการทางาน
มามาก และอยากได้ สิ่งอานวยความสะดวกที่พิเศษยิ่งขึ น้ สิ่งที่ได้ รับอาจยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการ จึงไม่เกิดการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ และไม่เกิดพฤติกรรมหลังการซื ้อ หรื อไม่เกิดการใช้
บริ การซ ้า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของยุทธนา คาพา (2558) พบว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยว
5A’s ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขาชี
จรรย์
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า แรงจูงใจด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากสิ่งดึงดูดใจมีเสน่ห์เฉพาะตัว มีความเป็ นตัวของตัวเอง อันมีสาเหตุมาจากความงามทาง
ธรรมชาติ ห รื อความงดงามที่ ม นุษ ย์ ส ร้ างขึน้ ชวนให้ นัก ท่อ งเที่ ยวได้ รับ ความประทับ ใจ ได้ รับ
ประสบการณ์ ที่ดี ๆ กลับไป และสามารถบอกให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ Middleton (1994)
พบว่า องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามส าคัญ ที่ สุด ที่ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วตัด สิ น ใจมาท่อ งเที่ ย วยัง แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วนัน้ คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจ และสอดคล้ องกั บ Dickman (1996) พบว่ า
องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ คือ องค์ประกอบด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ด้ า นที่ พั ก พบว่า แรงจูง ใจด้ านที่ พัก มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากการมีที่พักแรมสาหรับการใช้ พักรองรับนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รี สอร์ ท เกสเฮ้ าส์หรื อ
โฮมสเตย์ ต่าง ๆ จะมีราคาที่แตกต่างกัน เนื่องจากทาเลที่ตงั ้ และระดับคุณภาพมาตรฐานของแต่
ละสถานที่ หากธุรกิจนาเที่ยวนานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่พักที่ดี สะอาด ราคาเหมาะสม ก็จ ะ
ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวรู้ สึกดี และเลือกใช้ บริ การอีกครัง้ หรื อเกิดการบอกต่อไป อ้ างอิงจากพยอม
ธรรมบุตร (2549) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอัจฉรา สมบัตินันทนา (2555) พบว่า ปั จจัยด้ าน
แหล่งท่องเที่ยว ด้ านที่พัก และการส่งเสริ มการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทนา
เที่ยวเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวไทย
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สมมติฐานข้ อที่ 3 ความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจ
นาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านมั ค คุ เทศก์ พบว่า ความพึงพอใจด้ านมัคคุเทศก์ มี อิท ธิ พ ลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ย วด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่ องจากมัคคุเทศก์ ส ามารถให้ บริ การนาเที่ ยวได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ และให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้ อง ไม่ผิดเพี ้ยนไปจากตารา จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
ในการใช้ บริ การ และแสดงถึงความมี ศักยภาพของธุ รกิ จนาเที่ ยวในการคัดเลื อกมัคคุเทศก์ ที่มี
ความสามารถเข้ ามาปฏิ บัติงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของทัศนีย์ จุลอดุง และคณะ (2556)
พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีและความไว้ วางใจ
ด้ านพนักงานขับรถ พบว่า ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากพนักงานขับรถส่วนใหญ่จะต้ องผ่านการอบรมมาแล้ วก่อนที่จะได้ ปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้ มี
การขับรถที่คงที่ ไม่สะดุด ไม่ขบั เร็ วจนเกินไป นักท่องเที่ยวจะได้ ร้ ู สึกผ่อนคลาย ไม่มีความกังวล
แสดงถึงความมีศกั ยภาพและความสามารถของธุรกิจนาเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงมีความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก าร ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของชุติ ก าญจน์ มิ่ ง รั ต น์ ติ ก รณ์ (2559) พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความไว้ วางใจ และความซื่อสัตย์ภกั ดีในระดับมาก ลูกค้ าเกิดความ
พึงพอใจอย่างสม่าเสมอมากยิ่งขึ ้น อันเป็ นการตอกย ้าให้ เกิดความไว้ วางใจ
ด้ านยานพาหนะ พบว่า ความพึงพอใจด้ านยานพาหนะ ไม่มีอิทธิ พ ลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เนื่องจากความพึงพอใจด้ านยานพาหนะมีระดับความสาคัญที่น้อยที่สดุ อ้ างอิงมะลิวรรณ ช่อง
งาม (2557) ในการเดินทางท่องเที่ยวจึงมิได้ คานึกถึงยานพาหนะเป็ นหลัก และอาจคิดว่ามาแค่
ชัว่ คราว จึงมิได้ นามาเกี่ยวข้ องกับการให้ ความไว้ วางใจ ด้ านศักยภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
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ของ Sufrin (2014) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ าไม่มีผลต่อความไว้ วางใจและความจงรักภักดี
ต่อบริษัท
ด้ านอาหาร พบว่า ความพึงพอใจด้ านอาหาร มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นศัก ยภาพของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ธุรกิจนาเที่ยวจะต้ องมีการจัดหาอาหาร หรื อร้ านอาหารที่มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี เช่น ถูกสุขลักษณะ มี
คุณค่าทางโภชนาการ ยิ่งเรื่ องความสะอาดต้ องดูแลเป็ นพิเศษ เพราะบ่งบอกถึงศักยภาพของธุรกิจ
น าเที่ ย วที่ จ ะท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วมี ค วามไว้ วางใจ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ Vithya (2017)
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริ การและ
ความภักดีในตราสินค้ า
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่ มี อิทธิ พ ลต่อ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการ
สื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านมั ค คุ เทศก์ พบว่า ความพึงพอใจด้ านมัคคุเทศก์ มี อิท ธิ พ ลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากคนปั จจุบนั ส่วนใหญ่ เล่น โซเชียลมีเดียในทุก ๆ วัน การสื่อสารทัง้ หมดจึงง่ายดายมาก
ยิ่งขึ ้น นักท่องเที่ยวจะมีการสอบถามข้ อมูลการเดินทางท่องเที่ยวผ่านมัคคุเทศก์ก่อนการเดินทาง
เช่น การเตรี ยมความพร้ อมของชุด อุณหภูมิ โปรแกรมนาเที่ยวต่าง ๆ เป็ นต้ น การสื่อสารผ่านทาง
สื่ อ โซเชี ย ลมี เดี ยจะช่วยให้ นัก ท่อ งเที่ ย วได้ รับ การบริ การที่ รวดเร็ ว และหากมี ข้ อสงสัยอัน ใดก็
สามารถสอบถามกับมัคคุเทศก์ได้ โดยตรง ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความไว้ วางใจในการสื่อสาร ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Janet (2001) พบว่า ความพึงพอใจและความไว้ วางใจมีอิทธิพลต่อกัน
ด้ านพนักงานขับรถ พบว่า ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจจะสอบถามถึงเส้ นทางการเดินทางไปยังที่หมาย และระยะเวลาการ
เดินทางทัง้ หมดกับพนักงานขับรถโดยตรง หรื อนักท่องเที่ ยวอาจมี ความต้ องการไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ จึงมีการสื่อสารกับพนักงานขับรถด้ วยตัวเอง อ้ างอิงจากพิศมัย จัตรุ ัตน์ (2546) ซึ่ง
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สอดคล้ องกับงานวิจัยของทัศนี ย์ จุลอดุง และคณะ (2556) พบว่า ความพึงพอใจมี อิทธิ พ ลต่อ
ความจงรักภักดีและความไว้ วางใจ
ด้ านยานพาหนะ พบว่า ความพึงพอใจด้ านยานพาหนะ ไม่มีอิทธิ พ ลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเล็งเห็นว่ายานพาหนะของแต่ละธุรกิจนาเที่ยวนัน้ มีความคล้ ายกัน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้ เป็ นเป็ นรถตู้ หรื อรถบัส นักท่องเที่ยวจึง มิได้ สอบถามถึงด้ านยานพาหนะ และธุรกิจ
นาเที่ยวก็มิได้ ม่งุ เน้ นไปถึงเรื่ องของยานพาหนะด้ วย การสื่อสารด้ านยานพาหนะจึงไม่เกิดขึ ้น หรื อ
เกิดขึ ้นน้ อย อ้ างอิงจาก Numchai (2556) จึงไม่มีความสามารถที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ Paramaporn (2014) พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารมี ผ ลต่อ ความ
ไว้ วางใจและความภักดี แต่ความพึงพอใจไม่มีผลต่อความไว้ วางใจและความภักดีตอ่ องค์กร
ด้ านอาหาร พบว่า ความพึงพอใจด้ านอาหาร มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการสื่ อ สารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ธุรกิจนาเที่ยวบางแห่งจะสอบถามความต้ องการด้ านอาหารแก่นกั ท่องเที่ยวทุกครัง้ เช่น ทานเผ็ด
ไหม ทานเนื ้อไหม แพ้ อาหารหรื อไม่ เป็ นต้ น เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ และตรงกับความ
ต้ องการมากที่ สุด จึง ท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วเกิ ด ความพึ ง พอใจ และไว้ วางใจในการใช้ บ ริ ก าร ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Janet (2001) พบว่า ความพึงพอใจและความไว้ วางใจมีอิทธิพลต่อกัน
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามั่น
สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านมั ค คุ เทศก์ พบว่า ความพึงพอใจด้ านมัคคุเทศก์ มี อิท ธิ พ ลต่อความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 ซึ่ง สอดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากบางสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต้ องการไปเพิ่มเติมนอกเหนือจากในโปรแกรมนาเที่ยว
มัคคุเทศก์จะมีหน้ าที่นาความต้ องการของนักท่องเที่ยวนันมาพิ
้
จารณาว่าพอจะเป็ นไปได้ ไหม และ
นักท่องเที่ยวคนอื่นว่าอย่างไร ก่อนที่จะให้ คามัน่ สัญญาว่าจะพาไป เมื่อพาไปได้ ตามที่นกั ท่องเที่ ยว
ต้ องการจะทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและมีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ซึง่ สอดคล้ อง
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กับงานวิจยั ของ Vithya (2017) พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
ความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการและความภักดีในตราสินค้ า
ด้ านพนักงานขับรถ พบว่า ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ ไม่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากผู้ที่ตดั สินใจในการจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ ง ๆ คือ หัวหน้ าทัวร์ หรื อ
ผู้นาเที่ยว พนักงานขับรถจึงไม่สามารถให้ คามั่นสัญญาแก่นกั ท่องเที่ยวได้ ตามใจชอบ หรื อไม่มี
อานาจในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Achim (1999) พบว่า ความพึงพอใจไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความไว้ วางใจ
ด้ านยานพาหนะ พบว่า ความพึงพอใจด้ านยานพาหนะ ไม่มีอิทธิ พ ลต่อ
ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่คอ่ ยให้ ความสาคัญเกี่ยวกับรูปแบบของยานพาหนะ การใช้ งาน หรื อ
รุ่ น ของยานพาหนะ ทางธุ รกิ จ น าเที่ ย วจึง มิ ได้ กล่าวถึง ด้ านยานพาหนะเท่าที่ ค วร และมิ ให้ ค า
สัญ ญาใด ๆ เรื่ องยานพาหนะแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Jiali (2011) พบว่า
คุณ ภาพการให้ บริ การ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ ไม่มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจและความ
จงรักภักดี
ด้ านอาหาร พบว่า ความพึงพอใจด้ านอาหาร มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจใน
การใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ยวด้ านคามั่นสัญ ญาของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
การที่พนักงานต้ องจัดเตรี ยมอาหาร และร้ านอาหารให้ ตรงตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
จะมี ก ารให้ คามั่น สัญ ญาว่าจะจัดหา หรื อ พาไปรั บ ประทานในสิ่ ง ที่ นัก ท่อ งเที่ ยวต้ อ งการ เช่น
นักท่องเที่ยวเป็ นอิสลาม ธุรกิจนาเที่ยวจึงต้ องจัดหาอาหารที่เป็ นอิสลามมาให้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของทัศนีย์ จุลอดุง และคณะ (2556) พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
และความไว้ วางใจ
สมมติฐานข้ อที่ 4 ความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
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สมมติฐานข้ อที่ 4.1 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านมั ค คุ เ ทศก์ พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ านมั ค คุ เ ทศก์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้ านมัคคุเทศก์มากที่สดุ โดยเฉพาะใน
เรื่ องการดูแลนักท่องเที่ยวได้ อย่างทัว่ ถึง อาทิ มัคคุเทศก์สามารถให้ คาแนะนา และให้ ความรู้ด้าน
สถานที่ ท่อ งเที่ ย วยามค่ าคื น หรื อ ร้ านอาหารชื่ อดัง ซึ่ง อยู่น อกเหนื อ จากโปรแกรมน าเที่ ย วแก่
นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ เพราะจะสร้ างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยวยิ่งขึ ้นไปในขณะที่นกั ท่องเที่ยว
กาลังค้ นหาข้ อมูล ที่ ตนอยากทราบ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิ ศมัย จัตุรัตน์ (2546) พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวมาแล้ ว จะมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การทุก
ด้ าน ซึ่งจากความพึงพอใจด้ านมัคคุเทศก์ มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ และมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
ด้ านพนักงานขับรถ พบว่า ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ ไม่มีอิทธิพล
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเคยใช้ บริ การมาแล้ วอย่างน้ อย 1 ครัง้ จะทราบดีว่าในการ
ค้ นหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมนาเที่ยวนานันจะไม่
้
คอ่ ยปรากฏข้ อมูลในด้ านพนักงานขับรถ เพราะ
ธุรกิจนาเที่ยวจะมุ่งเน้ นไปที่โปรแกรมนาเที่ยว จึง ไม่มีอิทธิพลกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ธุรกิจนาเที่ยว ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Suryonaningsih (2016) พบว่า
ความพึงพอใจในด้ านพนักงานขับรถไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ด้ า นยานพาหนะ พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ า นยานพาหนะ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากในการค้ นหาข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการนัน้ ลูกค้ าหลายท่าน
ต้ องการเห็นภาพประกอบของยานพาหนะที่ธุรกิจนาเที่ยวจะนามาให้ บริ การ จึงต้ องมีการค้ นหา
ข้ อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะกับทางธุรกิจนาเที่ยวก่อนการตัดสินใจ อาทิ ภายในยานพาหนะมีสิ่ง
อานวยความสะดวกอะไรบ้ าง เช่น ที่ชาร์ จแบต ห้ องน ้า เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของยศพล
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ณ นคร (2543) พบว่า ปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การของนักท่องเที่ยวอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ได้ แก่ แหล่งที่อยูอ่ าศัย ยานพาหนะ ประสบการณ์ และค่าใช้ จา่ ย
ด้ า นอาหาร พบว่า ความพึง พอใจด้ านอาหาร มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่อยูใ่ นช่วงวัยกลางคนอย่างนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันเอ็กซ์ จะเลือกสรรแต่สิ่ง
ดี ๆ ให้ กับตนเอง อย่างเช่น เรื่ องอาหาร เป็ นต้ น นักท่องเที่ยวจึงมีการค้ นหาข้ อมูลของอาหารการ
กิ นกับ ทางธุ รกิ จ นาเที่ ยวก่อนการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ อาทิ มี อาหารอะไรทานบ้ าง อาหาร
ประเภทไหน ไปทานร้ านอาหารอะไร เป็ นต้ น นักท่องเที่ยวจะนาข้ อมูลเหล่านันมาเป็
้
นส่วนหนึ่งใน
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของธนิศา แสวงพรรค (2559) พบว่า ธุรกิจนา
เที่ ย วน าเอาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วมาผสมผสานกัน เป็ น บริ ก ารจ าหน่ ายให้ แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งประกอบด้ วย สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การคมนาคมขนส่ง
อาหารและเครื่ องดื่ม รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่ผ้ ปู ระกอบการจะจัดให้ บริการแก่นกั ท่องเที่ยว ส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจและการตัดสินใจกลับมาใช้ บริ การอีก
สมมติฐานข้ อที่ 4.2 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านมั ค คุ เ ทศก์ พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ านมั ค คุ เ ทศก์ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากมัคคุเทศก์ หรื อไกด์ เป็ นผู้ที่นานักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อไปชมสถานที่
ต่าง ๆ และอธิบายความรู้ที่น่าสนใจและให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแก่นกั ท่องเที่ยว รวมทังตอบค
้
าถามอื่น
ๆ ตามแผนการที่กาหนดไว้ หรื อตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนันยั
้ งทาหน้ าที่ดแู ล
อานวยความสะดวกให้ นกั ท่องเที่ยวให้ ได้ รับความสะดวกสบายตลอดการเดิ นทาง นักท่องเที่ยวจึง
ต้ องประเมิ น ทางเลื อ กธุ ร กิ จ น าเที่ ย วที่ ดี โดยเลื อ กจากธุ ร กิ จ น าเที่ ย วที่ มี ก ารรั บ รอง หรื อ
การรับประกันเกี่ ยวกับมัคคุเทศก์ หรื อพนักงานที่ให้ บริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของธนาวดี
ชะลูดดง (2550) พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการของผู้บริ โภค
ด้ านพนักงานขับรถ พบว่า ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ ไม่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
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ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากพนักงานขับรถมีหน้ าที่ ในการขับรถนานักท่องเที่ยวไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่คอ่ ยให้ ความสนใจกับตัวพนักงานขับรถ เพราะเป้าหมายหลักคือการ
ได้ ท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยากไป และการได้ ท ากิ จ กรรมที่ เหมาะสมมากกว่า ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของยศพล ณ นคร (2543) พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ได้ แก่ แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ยานพาหนะ
ประสบการณ์ และค่าใช้ จา่ ย โดยปัจจัยด้ านพนักงานขับรถไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ด้ า นยานพาหนะ พบว่า ความพึ ง พอใจด้ า นยานพาหนะ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการเดินทางไปท่องเที่ยวนันต้
้ องใช้ เวลาอยูบ่ นรถเป็ นส่วนใหญ่ จึงทาให้
การปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในยานพาหนะเป็ นสิ่งสาคัญ เช่น การเปลี่ยนยางเพื่อขณะที่รถขับอยู่
นันนั
้ กท่องเที่ยวจะรู้สึกไม่กระตุก นุม่ นวล สามารถนอนหลับได้ อย่างสบายใจ หรื อ การมีทีวีสว่ นตัว
ให้ แต่ ล ะที่ นั่ ง เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ หนั ง และเพลงที่ ช อบ จึ ง เป็ นสาเหตุใ ห้
นักท่องเที่ยวมี ความพึงพอใจด้ านยานพาหนะเมื่อเปรี ยบเทียบ หรื อประเมินทางเลือกกับธุรกิจนา
เที่ยวอื่น ๆ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของธนาวดี ชะลูดดง (2550) พบว่า ความพึงพอใจมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริการ
ด้ า นอาหาร พบว่า ความพึง พอใจด้ านอาหาร มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เนื่ องจากอาหารเป็ น ปั จ จัย ที่ ขึน้ อยู่กับ ความชอบส่วนบุคคล รสชาติที่ แต่ละบุคคลชอบนัน้
แตกต่างกัน ออกไป ธุ รกิ จ นาเที่ ยวจึงอาจมี การจัดอาหารให้ มี หลากหลายเพื่ อรองรั บกับ ความ
ต้ องการและความชอบที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว อาหารที่หลากหลายก็จะเป็ นตัวเลือกที่ดีสาหรับ
นักท่องเที่ยวได้ ในการเลือกตัดสินใจใช้ บริ การ อ้ างอิงจากยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2530) ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของสุกญ
ั ญา มณีอินทร์ (2561) พบว่า ความพึงพอใจมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ
สมมติฐานข้ อที่ 4.3 ความพึงพอใจ ประกอบด้ วย ด้ านมัคคุเทศก์ ด้ านพนักงาน
ขับรถ ด้ านยานพาหนะ และด้ านอาหารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนา
เที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ด้ านมั ค คุ เ ทศก์ พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ านมั ค คุ เ ทศก์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ เนื่ องจากความพึงพอใจเป็ นสิ่งที่ตอบสนองสิ่งที่ชอบ หรื อไม่ชอบ และถื อว่า
มนุษย์เราพยายามเข้ าใกล้ สิ่งที่ ตนพอใจและพยายามหลีกห่างสิ่งที่ตนไม่พ อใจ เมื่ อมัคคุเทศก์
ให้ บ ริ ก ารได้ ดี ถูก ใจนัก ท่อ งเที่ ย วก็ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมหลัง การใช้ บ ริ ก ารในทางบวก เช่น
กลับ มาใช้ บ ริ ก ารอี ก ครั ง้ หรื อบอกให้ ค นรอบข้ างมาใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วนัน้ ๆ อ้ างอิ ง จาก
Cormick (1695) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุกญ
ั ญา มณีอินทร์ (2561) พบว่า ความพึงพอใจมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ
ด้ านพนักงานขับรถ พบว่า ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ ไม่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ มีปฏิสมั พันธ์หรื อพูด คุยกับพนักงานขับรถ จึงทา
ให้ ไม่รับรู้ถึงความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ อีกทังพนั
้ กงานขับรถของแต่ละธุรกิจนาเที่ยวก็มีความ
เหมือน หรื อคล้ ายคลึงกัน ความพึงพอใจในพนักงานขับรถจึงไม่มีผลต่อการกลับมาใช้ ซ ้า หรื อการ
บอกต่อได้ อ้ างอิงจากจุมพล ผัวผดุ
้ ง (2546) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของธนาวดี ชะลูดดง (2550)
พบว่า ความพึงพอใจด้ านพนักงานขับรถ ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ด้ า นยานพาหนะ พบว่า ความพึ ง พอใจด้ า นยานพาหนะ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากยานพาหนะเป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้ องใช้ บริ การ เพื่อเดินทาง
ไปสู่จดุ หมายปลายทาง นักท่องเที่ยวจึงสัมผัสได้ ถึงความดูแลรักษาความสะอาดของยานพาหนะ
อย่า งสม่ าเสมอ ท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วเกิ ด ความพึ ง พอใจ และมี ผ ลต่อ พฤติก รรมหลัง การซื อ้ ที่ ดี
มี ค วามรู้ สึก ที่ ดี ต่อ การใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วนัน้ ต่อ ไป ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ Umair
(2015) พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ ด้ านพฤติกรรมหลัง
การซื ้อ
ด้ า นอาหาร พบว่า ความพึง พอใจด้ านอาหาร มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
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ไว้ เนื่องจากการดารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ดาเนินไปด้ วยอาหาร เพราะฉะนันอาหารจึ
้
งมีส่วนสาคัญที่
จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ ซึ่งจะนามาซึ่งการกลับมาใช้ บริการอีกครัง้
ด้ วย หากอาหารมี รสชาติ ดี หรื อธุ รกิ จ น าเที่ ย วพาไปยังร้ านอาหารที่ มี บ รรยากาศดี ก็ จ ะท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกทางบวก หรื อมีการบอกต่อ อ้ างอิงจากยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2530) ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Umair (2015) พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการ ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ
สมมติฐานข้ อ ที่ 5 คุณ ภาพการให้ บ ริ การที่ มี อิทธิ พ ลต่อความไว้ วางใจในการใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทดสอบ
สมมติฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression Analysis เพื่ อ วิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ (Multiple
Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 5.1 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชัน
เอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นสิ่ งที่ สั ม ผั สได้ พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้ ไม่มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวมีการจัดกระทาโปรแกรมการท่องเที่ยว และเอกสารแสดง
โปรแกรมการท่องเที่ยวไม่เหมาะสมกับระยะเวลาเดินทาง หรื อนักท่องเที่ยวอาจไม่พึงพอใจใน
โปรแกรมและสภาพแวดล้ อมที่เป็ นรูปธรรมของธุรกิจนาเที่ยว เช่น การควบคุมเวลาในการเดินทาง
ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ต รงกับที่บอกกับนักท่องเที่ยว เป็ นต้ น ซึ่งบ่งบอกถึงการมี
ศักยภาพในการจัดโปรแกรมนาเที่ ยวที่ ไม่ม ากพอในสายตาของนักท่องเที่ ยว อ้ างอิงจากศุภ รา
เจริ ญภูมิ (2554) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Caruana (2002) พบว่า คุณภาพการให้ บริ การใน
ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก าร แต่ไ ม่ มี ผ ลต่อ ความไว้ ว างใจของ
ผู้ใช้ บริการ
ด้ านความน่ าเชื่อถือ พบว่า คุณภาพการให้ บริ การด้ านความน่าเชื่อถือ มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ เนื่ องจากการบริ การที่ ถูกต้ อง แม่นยา ทาให้ นักท่องเที่ ยวได้ รับการบริ การที่
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ครบถ้ วน บริการดีตงแต่
ั ้ การรับลูกค้ าจนถึงสิ ้นสุดการท่องเที่ยว ย่อมแสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
ของพนักงาน และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบตั งิ านตลอดจนการตรวจสอบควบคุม
และส่งผลถึงความไว้ วางใจในการใช้ บ ริ การธุ ร กิ จน าเที่ ยว ด้ านศักยภาพ อ้ างอิงจากวิม ลรัต น์
หงส์ ท อง (2555) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของ Bei and Chiao (2001) พบว่ า คุณ ภาพการ
ให้ บริ การ (Service Quality) เป็ นพืน้ ฐานของแรงจูงใจที่จะก่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจใน
การใช้ บริการ ทาให้ คณ
ุ ภาพการให้ บริการมีผลต่อความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการ
ด้ า นความรวดเร็ ว พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านความรวดเร็ ว ไม่มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับเรื่ องอื่นมากกว่าที่จะให้ ความสาคัญต่อ
เรื่ องความรวดเร็วในการให้ บริการ ในบางครัง้ นักท่องเที่ยวเข้ าใจดีวา่ พนักงานที่ให้ บริการมีน้อย แต่
จานวนนักท่องเที่ยวมาก ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานจึงเป็ นไปได้ ยาก นักท่องเที่ยวจึงไม่คานึก
ถึงความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน แต่จะมุ่งเน้ นไปที่การให้ บริการได้ ดี ถูกต้ อง และครบถ้ วน อ้ างอิง
จากรัตนะ พุทธรักษา (2560) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Unidha (2017) พบว่า ผลการวิจัย
คุณภาพการให้ บริการมีผลโดยตรงกับความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริ การ ที่ระดับนับสาคัญ 0.01
ด้ า นการรั บ ประกั น พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ านการรับ ประกัน มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวมีการฝึ กอบรมและพัฒ นาพนักงานให้ มีความชานาญ
เชี่ยวชาญในการปฏิบตั หิ น้ าที่มีความรอบรู้ และสามารถให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนามา
ซึ่งความมีคณ
ุ ภาพการให้ บริ การ และทาให้ นกั ท่องเที่ยวไว้ วางใจในศักยภาพการทางานของธุรกิจ
นาเที่ยว อ้ างอิงจากรัตนะ พุทธรักษา (2560) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Unidha (2017) พบว่า
ผลการวิจยั คุณภาพการให้ บริ การมีผลโดยตรงกับความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริ การ ที่ระดับนับสาคัญ
0.01
ด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวสามารถให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวได้ อย่างเสมอภาคเท่า
เที ย มกั น ทุ ก ๆ บุ ค คล โดยไม่ ค านึ ง ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเป็ นเพศใด และไม่ ไ ด้ แ บ่ ง แยก อายุ
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สถานภาพ อาชีพ แสดงให้ เห็นถึง การเอาใจใส่ อย่างเท่าเที ยม และปฏิ บัติหน้ าที่ เหมื อนกัน กับ
นักท่ องเที่ ย วทุก คน แสดงให้ เห็ น ถึง ความมี ศัก ยภาพของพนัก งานทุกคนในการให้ บ ริ ก าร ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของWeber (1966) และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของฉงจิ่ง หลี่ (2556) พบว่า
คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ความรวดเร็ ว
การรั บ ประกัน และการเอาใจใส่ ลูก ค้ า เป็ นรายบุ ค คล ส่ ง ผลทางบวกต่อ ความไว้ ว างใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานข้ อที่ 5.2 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ หรื อสิ่งที่สมั ผัสได้ ปรากฏให้ เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสารที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ รวมถึง
สภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ รู ับบริการรู้สกึ ว่าได้ รับการสื่อสาร หรื อการพูดคุยที่ดี ดูแลอย่างห่วงใย และ
มีความตังใจ
้ จนทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความไว้ วางใจ อ้ างอิงจากแนวคิดของ A Parasuraman,
Zeithaml, and Berry (1988) ซึ่ ง สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ฉงจิ่ ง หลี่ (2556) พบว่า คุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจได้ ความรวดเร็ ว การ
รับประกัน และการเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นรายบุคคล ส่งผลทางบวกต่อความไว้ วางใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ด้ านความน่ าเชื่อถือ พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านความน่าเชื่อถือ ไม่มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากความสามารถในการให้ บริการควรตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ผู้รับบริการ
หรื อนักท่องเที่ยวทุกครัง้ ต้ องมีความสม่าเสมอ จึงจะสามารถให้ ความไว้ วางใจได้ หากไม่สามารถ
ทาได้ อย่างที่สื่อสาร หรื อพูดไว้ ก็จะก่อให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว อ้ างอิง
จากแนวคิ ด ของ A Parasuraman et al. (1988) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของพิ ศุท ธิ์ อุป ถัม ภ์
(2556) พบว่า คุณภาพการบริการนาไปสูอ่ งค์กรที่สง่ ผลต่อการเพิ่มขึ ้นความไว้ วางใจของลูกค้ า
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ด้ า นความรวดเร็ ว พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านความรวดเร็ ว ไม่มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากในขณะที่ผ้ รู ับบริ การ หรื อนักท่องเที่ยวต้ องการความช่วยเหลือหรื อมี
ความเดือดร้ อนในบางเรื่ อง ทางไกด์ไม่สามารถสื่อสารต่อเรื่ องนัน้ ด้ วยความรวดเร็ วได้ เพราะมี
นักท่องเที่ ยวจานวนมาก เป็ นเหตุให้ ลูกค้ าไม่พึงพอใจและก่อให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจในการใช้
บริ การตามมาด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Johnson and Grayson (2005) พบว่า คุณภาพ
การให้ บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความไว้ วางใจในด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการ
รับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า
ด้ า นการรั บ ประกั น พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ านการรับ ประกัน มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ เนื่ อ งจากทางธุ ร กิ จ น าเที่ ย วสามารถสร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ เกิ ด ขึ น้ แก่ ตัว
นักท่องเที่ยวได้ ทังการแสดงออกถึ
้
งความรู้ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ ใช้ การติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพและให้ ความมัน่ ใจว่านักท่องเที่ยวจะได้ รับการบริ การที่ดีที่สดุ เช่น การแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสารอย่างชัดเจนแก่นกั ท่องเที่ยวเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าใจไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นต้ น อ้ างอิง
จากแนวคิดของ A Parasuraman et al. (1988) ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัย ของอรชิ นันพร วทิย ว
ราวัฒน์ (2555) พบว่า กระบวนการให้ บริ การและคุณภาพของการบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความ
ไว้ วางใจของลูกค้ า
ด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการสื่อสารของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
กับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ เนื่ อ งจากไกด์ แ ละพนั ก งานของธุ ร กิ จ น าเที่ ย วสามารถดูแ ลเอาใจใส่
นักท่องเที่ยวได้ อย่างทัว่ ถึง ให้ บริการตามความต้ องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวได้ มีการสื่อสาร
ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะบุคคล ทาให้ มีคณ
ุ ภาพการให้ บริ การที่ดีและส่งผลต่อความไว้ วางใจ
ในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของฉงจิ่ง หลี่
(2556) พบว่า คุณภาพการให้ บริการ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจได้
ความรวดเร็ ว การรั บ ประกัน และการเอาใจใส่ลูก ค้ าเป็ น รายบุค คล ส่ง ผลทางบวกต่อ ความ
ไว้ วางใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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สมมติฐานข้ อที่ 5.3 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผั สได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เนื่ องจากสิ่ งที่ สัม ผัส ได้ นีจ้ ะรวมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ ผ้ ูรับบริ การสามารถสัม ผัสได้ ด้วยประสาท
สัมผัสทังห้
้ า ไม่ว่าจะเป็ นการมองเห็น การได้ กลิ่น การได้ ยิน การได้ ลิ ้มรสชาติ และการได้ สัมผัส
องค์ประกอบทางกายภาพจึงครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นตัวอาคาร การตกแต่ง
บรรยากาศ เป็ นต้ น อาจเป็ นไปได้ วา่ สิ่งที่สมั ผัสได้ เหล่านี ้จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อลูกค้ าที่เข้ ามาใช้
บริ การเกิดความชอบหรื อตรงกับความต้ องการ โดยธุรกิจนาเที่ยวก็สามารถผลิตการบริ การออกมา
ได้ ดี เหมือนกับที่ลกู ค้ าเห็นจากภายนอก จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ในด้ านคามัน่ สัญญาได้ อ้ างอิงจาก รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอร
ชิ นัน พร วทิ ย วราวัฒ น์ (2555) พบว่ า กระบวนการให้ บริ ก ารและคุณ ภาพของการบริ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั ความไว้ วางใจของลูกค้ า
ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ านความน่าเชื่ อถื อ
มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากคุณ ภาพการให้ บริ การด้ านความน่าเชื่อถือจะไม่เพียงแค่การบริ การ
เท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวเนื่องกับการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับนักท่องเที่ยว ทาในสิ่งที่เคยพูดไว้ เช่น จะ
เตรี ยมของที่ระลึกไว้ ให้ แก่นักท่องเที่ยว ก็ต้องนามาให้ จริ ง ๆ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความเชื่อถือ
และมี ความไว้ วางใจต่อการใช้ บริ การในคามั่นสัญ ญาที่ธุรกิจ นาเที่ ยวได้ ให้ ไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของฉงจิ่ง หลี่ (2556) พบว่า คุณภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ความ
เชื่อถือและไว้ วางใจได้ ความรวดเร็ ว การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล ส่งผล
ทางบวกต่อความไว้ วางใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้ านความรวดเร็ว พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านความรวดเร็ว มีอิทธิพล
ต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเร
ชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
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ไว้ เนื่ องจากความพร้ อมและเต็ม ใจยิน ดีที่ จ ะให้ บริ การในทัน ที ที่ ได้ รับ การร้ องขอโดยสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้ อย่างทันท่วงทีผ้ รู ับบริ การสามารถเข้ ารับบริ การได้ ง่าย
และได้ รับความสะดวกจากการใช้ บริ การ ไกด์ก็ยินดีที่จะให้ บริ การทุกเวลาตามที่ได้ กล่าวไว้ ตงแต่
ั้
แรกว่าจะดูแลนักท่องเที่ยวตังแต่
้ ต้นจนจบการใช้ บริ การ จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความไว้ วางใจใน
คามัน่ สัญญาที่ได้ กล่าวไว้ อ้ างอิงจากแนวคิดของ A Parasuraman et al. (1988) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Jiju (2004) ได้ ทาการประเมินคุณภาพบริ การของบริ ษัทท่องเที่ยวในเครื อในประเทศ
อังกฤษพบว่าการตอบสนองความต้ องการ (Responsiveness) เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ และส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือและความไว้ วางใจที่มีตอ่ บริษัทท่องเที่ยวในเครื อในระดับมาก
ด้ า นการรั บ ประกั น พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ ก ารด้ า นการรั บ ประกั น
มีอิทธิ พลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากผู้ให้ บริ การหรื อธุรกิจนาเที่ยวสามารถสร้ างการบริ การที่ตรงไปตรงมา
จริ งใจ สุภ าพ รวมถึงได้ มีการอบรมพนักงานที่ ดี จึงปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ตรงตามความสามารถและ
ออกมาดี อาทิ การบอกกล่าวกับนักท่องเที่ยวก่อนการให้ บริ การว่าจะดูแลอย่างสุดความสามารถ
และจะทาให้ นกั ท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยขณะเดินทาง ซึ่งถือเป็ นคามัน่ สัญญาที่ธุรกิจนาเที่ยวได้ ให้
ไว้ แก่นักท่องเที่ยว และทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความไว้ วางใจ อ้ างอิงจากภวัต วรรณพิณ (2554)
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปารย์ทิพย์ ธนาภิคปุ ตานนท์ (2555) พบว่า คุณภาพการให้ บริ การใน
ทุกด้ านมีผลต่อความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการ
ด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านคามัน่ สัญญาของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
กับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ เนื่ อ งจากคุณ ภาพการบริ ก ารวัด กัน ที่ ค วามรู้ สึก ส่วนตัว ของผู้รับ บริ ก าร
คุณภาพบริการจึงต้ องเริ่ มจากความรู้สึกที่ดีของผู้ให้ บริ การหรื อไกด์นาหน้ ามาก่อนเสมอ หากธุรกิจ
นาเที่ยวสามารถปฏิบตั ิงานได้ ดีมากกว่าคาพูดหรื อคาเคลมที่เคยกล่าวไว้ แก่นกั ท่องเที่ยว ก็จะทา
ให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเล็งเห็นว่าผู้ให้ บริการนันมี
้ ความเอาใจใส่กบั ลูกค้ ามากกว่า
ที่คาดหวังไว้ และเกิดเป็ นความไว้ วางใจในที่ สุด อ้ างอิงจาก เกษตรพันธุ์ ชอบทากิจ (2546) ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของศักดิด์ า ศิริภทั รโสภณ (2554) พบว่า คุณภาพการบริ การที่ได้ รับมีผลต่อ
การสร้ างความมัน่ ใจ ความไว้ วางใจและความภักดีของผู้ใช้ บริการได้
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สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 6 คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression Analysis เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ
(Multiple Regression)
สมมติฐานข้ อที่ 6.1 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นสิ่ งที่ สั ม ผั สได้ พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้ ไม่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จด้ านการค้ นหาข้ อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ
เนอเรชัน เอกซ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากสิ่งที่สมั ผัสได้ ในการบริ การจะสามารถสัมผัสจับต้ องได้ มีลกั ษณะทาง
กายภาพที่นักท่องเที่ยวสามารถเห็นได้ ชดั เช่น รายละเอียดที่แสดงในแผ่นพับโปรแกรมนาเที่ยว
ความสะอาดของรถนาเที่ยวที่มองเห็นได้ เป็ นต้ น ในด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เป็ นเรื่ องที่เล็กน้ อยสาหรับ
นักท่องเที่ยว เรี ยกว่าเป็ นส่วนเสริ มที่ทาให้ การท่องเที่ยวสมบรูณ์ขึ ้น จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวไม่ได้ คา
นึกถึงคุณภาพการให้ บริ การในด้ านนี ้ และไม่สนใจที่จะค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สมั ผัสได้ กบั ธุรกิจ
นาเที่ ยว อ้ างอิงจากงานวิจัยของละมัย เบาเออร์ (2558) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Yuksel
(2008) พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ านสิ่ง ที่ สัม ผัสได้ ไม่มี อิ ทธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิน ใจ
เลือกใช้ บริการ
ด้ านความน่ าเชื่อถือ พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านความน่าเชื่อถือ ไม่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากบางธุรกิจนาเที่ยวไม่ค่อยมีการปรับปรุงข้ อมูลภายในเว็บ ไซต์ หรื อ
สื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ ทาให้ ข้อมูลที่ปรากฎต่อนักท่องเที่ยวเป็ นข้ อมูลเก่า เช่น แสดงโปรแกรมนาเที่ยว
และราคาของเดือนที่แล้ วซึ่งเป็ นช่วง Low season ทาให้ นกั ท่องเที่ยวที่ค้นหาข้ อมูลนันเชื
้ ่อว่าเป็ น
ราคาตามที่ปรากฏ แต่ความเป็ นจริ งแล้ วเดือนนี ้เป็ นราคาในช่วง High season ซึ่งจะมีราคาที่สูง
กว่า นักท่องเที่ยวจะมองว่าทางธุรกิจนาเที่ยวขาดความน่าเชื่อถือในข้ อมูลที่ปรากฏต่อนักท่องเที่ยว
จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวจะไม่เกิดการตัดสินใจใช้ บริ การได้ อ้ างอิงจากงานวิจยั ของอรุณี ลอมเศรษฐี
(2554) ซึ่ ง สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ Chin-Hung and Wei-Shih (2010) พบว่า คุณ ภาพการ
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ให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า มี
ผลต่อการตัดสินใจ แต่ด้านความน่าเชื่อถือ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านความรวดเร็ว พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านความรวดเร็ว มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวได้ มีการจัดเตรี ยมพนักงานในการให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ าไว้ ใน
ทุกช่วงเวลาที่ระบุไว้ แก่นักท่องเที่ยวหรื อลูกค้ า อีกทังยั
้ งมีการสอนพนักงานให้ รอบรู้ในทุกเรื่ องที่
เกี่ยวกับการให้ บริ การและการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ พนักงานสามารถตอบคาถามลูกค้ าได้ ทนั ท่วงที
หากลูกค้ ามีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูล โดยการมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น
โทรศัพ ท์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ จะท าให้ ผ้ ูรับ บริ ก ารมี ก ารค้ น หาข้ อ มูล ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Saling (2016) พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการมีผลกระทบทางบวก
ต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
ด้ า นการรั บ ประกั น พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ านการรับ ประกัน มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากพนักงานมีความรู้ ความสามารถ มี ความเชี่ยวชาญในงานทุกส่วน
ที่ทาให้ ผ้ รู ับบริการรู้สกึ ว่าคุ้มค่ากับเงินและเวลาที่ใช้ ไป และเกิดความรู้สึกมัน่ ใจในคุณภาพของการ
บริ การ จึงเป็ นเรื่ องง่ายที่ลูกค้ าที่เคยใช้ บริ การไปแล้ ว จะเลือกค้ นหาข้ อมูลของธุรกิจนาเที่ยวเดิมที่
เคยใช้ บริ การ เพื่อดูความปรับปรุงและพัฒนาให้ ทันสมัยมากขึ ้น ทังสถานที
้
่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง
ๆ เป็ นต้ น อ้ างอิงจากชลธิชา ศรี บารุง (2557) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ladda (2011) พบว่า
ปั จจัยคุณ ภาพการให้ บริ การมี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ บริ การทัง้ 5 ด้ าน แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ ความจงรักภักดีในตราสินค้ า
ด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า มี อิทธิพ ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากไกด์หรื อพนักงานมี ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้ องการที่แตกต่างของลูกค้ าแต่ละคน และสามารถปรับเปลี่ยนการบริ การให้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ เช่น เมื่อลูกค้ าต้ องการท่องเที่ยวจึงมีการค้ นหาข้ อมูลภายใน
เว็บไซต์ต่าง ๆ โดยทางธุรกิจนาเที่ ยวได้ ระบุไว้ เลยว่าสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความ
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ต้ องการของลูกค้ า ลูกค้ าจึงเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะใช้ บริการมากยิ่งขึ ้น และเกิดเป็ นการตัดสินใจ
ได้ อ้ างอิง จากฉงจิ่ ง หลี่ (2556) ซึ่งสอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของสมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) พบว่า
ปั จ จัยคุณ ภาพบริ การที่ มี ผ ลต่อการตัด สินใจเลื อกใช้ บ ริ การ ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่ อถื อในการ
ให้ บริการ ด้ านความเห็นอกเห็นใจ
สมมติฐานข้ อที่ 6.2 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวมี สิ่งอานวยความสะดวกอุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ที่ดสู วยงาม
ทันสมัย บุคลากรมี บุคลิ กภาพแบบมื ออาชี พ จึงทาให้ นักท่องเที่ ยวเห็นถึงความมี คุณ ภาพการ
ให้ บริ ก าร ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการประเมิ น ทางเลื อ กด้ ว ย เพราะนัก ท่ อ งเที่ ย ว จะ
เปรี ยบเทียบกับธุรกิจนาเที่ยวอื่น ๆ หากมีสิ่งที่สมั ผัสได้ เหมือนกันแต่มีราคาถูกกว่า นักท่องเที่ยวก็
จะเลื อกธุรกิ จ นาเที่ ยวนัน้ ทันที ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของปาณิ ศา พวงทอง และวชิ รา พันธุ์
ไพโรจน์ (2554) พบว่า คุณภาพในการให้ บริ การทางด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านความเชื่อถือ
ได้ ด้ านการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ด้ านความมั่นใจได้ และความเอาใจใส่ลูกค้ า มี ผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อและใช้ บริการ
ด้ านความน่ าเชื่อถือ พบว่า คุณภาพการให้ บริ การด้ านความน่าเชื่อถือ มี
อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านการประเมิ น ทางเลื อ กของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากผู้ให้ บริการหรื อตัวธุรกิจนาเที่ยวเองสามารถแสดงออกได้
ถึงความน่าเชื่อถือ มีการให้ บริ การได้ ตามที่สญ
ั ญาไว้ ตรงตามความต้ องการของผู้รับบริ การ ไม่มี
ความผิดพลาด เช่น การเก็บรักษาข้ อมูลของนักท่องเที่ยว การเลือกนาข้ อมูลมาใช้ ในการให้ บริก าร
การมีจานวนเจ้ าหน้ าที่เพียงพอต่อการให้ บริการ เป็ นต้ น สิ่งที่ธุรกิจนาเที่ยวให้ บริการทังหมด
้
ลูกค้ า
จะเก็บมาคิดและทบทวนในการเป็ นทางเลือกในการใช้ บริ การครัง้ ต่อไป อ้ างอิงจากภวัต วรรณพิณ
(2554) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของศุภ รา เจริ ญ ภู มิ (2554) พบว่า คุณ ภาพการบริ ก ารของ
พนักงานบริ การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื ้อและความตังใจซื
้ ้อในอนาคต ผลการศึกษา
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พบว่า คุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การด้ านความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การซื ้อและความตังใจซื
้ ้อในอนาคต
ด้ านความรวดเร็ว พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านความรวดเร็ว มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ เนื่ องจากการตอบสนองต่อความต้ องการของนักท่องเที่ ย วได้ ทัน ที ที่ เขา
ต้ องการ โดยไม่ต้องปล่อยให้ รอนาน เช่น เมื่อลูกค้ าติดต่อมาทางธุรกิจนาเที่ยวเพื่อสอบถามข้ อมูล
ควรจะตอบกลับ ได้ ในทัน ที และมี ช่อ งทางในการติด ต่อ สอบถามข้ อ มูล อย่างสะดวกง่ ายดาย
แสดงออกถึงความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันจะทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิ ดความประทับใจใน
การให้ บริ การ และบ่งบอกถึงการบริการที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงทาให้ ธุรกิจนาเที่ยวนันเป็
้ นทางเลือกที่ดี
ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย อ้ า งอิ ง จากงานวิจัย ของชุติ ม า นุต ยะสกุล (2559) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของฉงจิ่ง หลี่ (2556) ได้ ศกึ ษาคุณภาพการบริการของบริ ษัทนาเที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อ
ความไว้ วางใจในบริษัทนาเที่ยวและความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านความรวดเร็ วของบริ ษัทนาเที่ยวประเทศจีนมีผลต่อความไว้ วางใจใน
บริษัทนาเที่ยวและความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้ านการรั บประกัน พบว่า คุณภาพการให้ บริ การด้ านการรับประกัน ไม่มี
อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านการประเมิ น ทางเลื อ กของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากเป็ นการท่องเที่ยวภายในประเทศนักท่องเที่ ยวอาจ
ไม่ได้ มีความคาดหวังมากสาหรับด้ านการรับประกัน เช่น การมีประกันสาหรับเดินทางท่องเที่ยว
หากมีเหตุอนั ใดทางธุรกิจนาเที่ยวจะรับผิดชอบ ส่วนมากจะมีแต่ในการเดินทางไปต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้ ประเมินทางเลือกจากการรับประกันของธุรกิจนาเที่ยวเป็ นหลัก แต่จะมุง่ เน้ นที่
ตัวโปรแกรมนาเที่ยวมากกว่า อ้ างอิงจากงานวิจยั ของวรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Cihan (2003) พบว่า คุณภาพการให้ บริ การของธุรกิจด้ านการรับประกันไม่มีผลต่อ
การเลือกใช้ บริการ
ด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ า นการเอาใจใส่
ลูกค้ า มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือก
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ เนื่ องจากการให้ ความสนใจและเข้ าใจในความต้ องการของ
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ผู้รับบริ การอย่างเอาใจใส่ สามารถเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าแต่ละคนได้ และถือผลประโยชน์
ของผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ จะทาให้ ลูกค้ ารับรู้ ถึงความตังใจนั
้ น้ ก่อเกิดเป็ นหนึ่งในทางเลือกของ
ลูกค้ า เพื่อที่จะกลับมาใช้ บริ การในครัง้ ต่อไปได้ อ้ างอิงจากภวัต วรรณพิณ (2554) ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Ladda (2011) พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้ บริการมีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจ
ของผู้ใช้ บริการทัง้ 5 ด้ าน แต่ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ ความจงรักภักดีในตราสินค้ า
สมมติฐานข้ อที่ 6.3 คุณ ภาพการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นสิ่ งที่ สั ม ผั สได้ พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ การด้ านสิ่งที่ สัม ผัสได้ ไม่มี
อิท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านพฤติกรรมหลัง การซื อ้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการจัดการบริ การนันจะต้
้
องนาลักษณะทางกายภาพ
มาใช้ หลายองค์ประกอบ เพื่อให้ ได้ การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ แต่ท้ายที่สดุ แล้ วก็ขึ ้นอยู่กบั ผู้รับบริ การ
ว่าเป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ หรื อไม่ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งที่สมั ผัสได้ จากธุรกิจนาเที่ยวต้ อง
ดูแล้ วมีความเหมาะสมกลมกลืน จึงจะมีผลต่อพฤติกรรมหลังการซื ้อ ซึง่ ในที่นี ้ธุรกิจนาเที่ยวอาจมี
การจัดวางองค์ประกอบได้ ไม่เหมาะสมและยังไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้ าคาดหวัง และไม่กลับมาใช้
บริ การอีกครัง้ อ้ างอิงจากสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสมฤดี ธรรม
สุรัติ (2554) ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ แต่มีผล
ต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
ด้ านความน่ าเชื่อถือ พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านความน่าเชื่อถือ ไม่มี
อิท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านพฤติกรรมหลัง การซื อ้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มเจเนอเรชันเอกซ์ จะเลือกสิ่งที่ดี
ที่ สุด ให้ กับ ตัว เอง เพราะช่ว งวัย นี ไ้ ด้ ผ่า น หรื อ รั บ รู้ เรื่ อ งราวต่า ง ๆ มามาก ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ ยวกลุ่ม นี จ้ ึงสูง หากธุรกิ จ นาเที่ ยวมี ข้อบกพร่ อง หรื อตอบสนองได้ ไม่เหมาะสมขณะ
ให้ บริ การก็ทาให้ นกั ท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาใช้ บริ การซ ้า หรื อไม่เกิดพฤติกรรมหลังการซื ้อใด ๆ
อ้ า งอิ ง จากทฤษฎี ข อง Berry and Parasuraman (1991) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ChinHung and Wei-Shih (2010) พบว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความรวดเร็ ว
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ด้ านการรับประกัน และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า มีผลต่อการตัดสินใจ แต่ด้านความน่าเชื่อ ถือ ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านความรวดเร็ว พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านความรวดเร็ว มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวมีการวางแผน และการบริ หารจัดการงานที่ดี จัดคนให้
เข้ ากับงาน จึงทาให้ ผลิตการบริ การออกมาได้ รวดเร็ ว ไม่ต้องให้ ลูกค้ าต้ องคอยนาน ไม่ว่าจะเป็ น
การรอความช่วยเหลือ รอการต้ อนรับ เป็ นต้ น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการให้ บริ การจะเกิด
การแชร์ เรื่ องราวดี ๆ กับคนรอบข้ างได้ อ้ างอิงจากเบญชภา แจ้ งเวชฉาย (2559) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของสมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) พบว่า คุณภาพการให้ บริ การด้ านการตอบสนองต่อความ
ต้ องการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ด้ า นการรั บ ประกั น พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ ก ารด้ า นการรั บ ประกั น
มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื อ้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะคานึกถึงปั จจัยหลายด้ านมาผสมเข้ า
ด้ วยกัน เช่น ความมี ชื่ อเสี ย งของธุ รกิ จ น าเที่ ย ว บุคลิ ก ภาพของพนัก งาน ความรู้ สึก ปลอดภัย
ในขณะใช้ บริ การ เป็ นต้ น ซึ่งธุรกิจนาเที่ยวก็สามารถทาออกมาได้ ดี เป็ นที่พอใจของนักท่องเที่ยวก็
จะเกิดพฤติกรรมหลังการซื ้อในแง่ดี และทาให้ นกั ท่องเที่ยวภักดีต่อธุรกิจนาเที่ยวนัน้ ๆ ได้ อ้ างอิง
จากทฤษฎีของ Berry and Parasuraman (1991) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของปาณิศา พวงทอง
และวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ (2554) พบว่า คุณ ภาพในการให้ บริ การทางด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านความเชื่อถือได้ ด้ านการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ด้ านความมัน่ ใจได้ และความเอาใจใส่ลกู ค้ า
มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อและใช้ บริการ
ด้ านการเอาใจใส่ ลูก ค้ า พบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่
ลูกค้ า มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความต้ องการที่แตกต่างกัน
ออกไป นักท่องเที่ยวที่มีความต้ องการหลากหลายเหล่านีม้ ีความคาดหวังที่อยากจะให้ พนักงาน
หรื อไกด์สามารถตอบสนองและเข้ าใจต่อความต้ องการนัน้ ได้ โดยเฉพาะในเรื่ องของการจัดหา
สถานที่เพิ่มเติมได้ ตามความต้ องการของนักท่องเที่ ยวขณะเดินทาง เพราะเมื่อพนักงานหรื อไกด์
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สามารถตอบสนองต่อความต้ องการได้ นักท่องเที่ยวก็จะได้ รับความรู้ สึกที่ดีหรื อเกินจากความ
คาดหวัง และแนะน าธุ รกิ จ น าเที่ ย วนี แ้ ก่ผ้ ูอื่ น อ้ างอิ งจากงานวิจัยของพรทิ พ ย์ บุญ เที่ ย งธรรม
(2555) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ฉงจิ่ง หลี่ (2556) ได้ ศกึ ษาคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนา
เที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อความความไว้ วางใจในบริษัทนาเที่ยวและความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้า
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า คุณภาพการให้ บริการด้ านการเอาใจใส่ของบริษัทนาเที่ยวประเทศ
จี น มี ผ ลต่ อ ความความไว้ วางใจในบริ ษั ท น าเที่ ย วและความตัง้ ใจในการใช้ บริ ก ารซ า้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 7 ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชั น เอกซ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติ ฐ านข้ อที่ 7.1 ความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริ ก ารธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ า นการค้ น หาข้ อ มู ล ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเจเนอเรชัน เอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านศักยภาพ พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านศักยภาพ มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากความสามารถที่รวมทัง้ ด้ านความรู้ ความสามารถ ด้ านเทคนิค และ
ทักษะของแต่ละบุคคล เป็ นสิ่งที่ถ้าไม่เคยสัมผัสหรื อใช้ บริ การมาก่อนก็จะไม่มีทางทราบเลยว่า
ธุรกิจนาเที่ยวนัน้ ๆ มีดีอย่างไร จึงต้ องตัดสินใจผ่านการค้ นหาข้ อมูลต่าง ๆ ทังทางอิ
้
นเทอร์ เน็ต คน
รู้จกั และประสบการณ์ ของผู้อื่น เพื่อให้ ทราบว่าธุรกิจนาเที่ยวนันมี
้ ศกั ยภาพในการให้ บริ การมาก
น้ อยเพียงใด อ้ างอิงจาก ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ (2558) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของกริ น ธิตยาง
กรุ วงศ์ (2555) พบว่า เมื่อผู้บริ โภคเกิดความไว้ วางใจและความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื ้อสินค้ าและบริการ
ด้ านการสื่ อสาร พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสาร มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวด้ านการค้ นหาข้ อมูลของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากก่อนการตัดสินใจซื ้อนักท่องเที่ยวจะต้ องมีการค้ นหาข้ อมูลเพื่อให้ ได้

281
ธุรกิ จนาเที่ ยวที่ ดีที่สุด ตรงกับความต้ องการของนักท่องเที่ ยวคนนัน้ มากที่ สุด เพราะในการไป
ท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องได้ รับความสุขและประสบการณ์ที่ดีกลับไป สิ่งสาคัญคือการสอบถามข้ อมูล
จากธุรกิจนาเที่ยวที่ตนสนใจ ธุรกิจนาเที่ยวจึงต้ องมีการสื่อสารที่ดี ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าใจได้ ง่าย
และสามารถตอบได้ อย่างรวดเร็ว จึงทาให้ ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพล
ต่อ กระบวนการตัดสิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การธุ รกิ จ น าเที่ ย ว ด้ านการค้ น หาข้ อ มูล ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของสุช าติ ธนะสุน ทร (2553) พบว่าความตัง้ ใจซื อ้ และใช้ บริ การและความพึงพอใจมี
อิทธิพลต่อการซื ้อของผู้บริโภคโดยตรง
ด้ านคามั่นสัญญา พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามัน่ สัญญา
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ านการค้ น หาข้ อมู ล ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวนันมี
้ การการรักษาความลับ รักษาคามั่น
สัญญา และการแสดงพฤติกรรมอย่างคงที่ จึงเป็ นเหตุให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความไว้ วางใจ และเมื่อ
ต้ องการจะท่องเที่ยวอี กครัง้ ก็จะค้ นหาข้ อมูลโดยการสอบถามจากไกด์ หรื อธุรกิจนาเที่ยวที่เคยนา
เที่ยวให้ เช่น มีโปรโมชันท่องเที่ยวที่ไหนบ้ างในช่วงนี ้ หรื อ มีส่วนลดสาหรับลูกค้ าเก่าไหม เป็ นต้ น
อ้ างอิงจากวรนาท สามารถ (2557) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของกริ น ธิตยางกรุวงศ์ (2555) พบว่า
เมื่อผู้บริ โภคเกิดความไว้ วางใจและความพึงพอใจในสินค้ าและบริการจะส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การซื ้อสินค้ าและบริการ
สมมติ ฐ านข้ อที่ 7.2 ความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านศักยภาพ พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริการด้ านศักยภาพ มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวเชื่อ และรู้ สึกมั่นใจในศักยภาพ หรื อการปฎิบตั ิ
หน้ าที่ของไกด์หรื อพนักงานที่ปฏิบตั ิออกมาด้ วยความเต็มใจและทาเต็มความสามารถ จะทาให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความไว้ ว างใจและเกิ ด กระบวนการตัด สิ น ใจ ในการประเมิ น ทางเลื อ กเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทนาเที่ยวอื่น ๆ ทาให้ นักท่องเที่ยวเหล่านัน้ เลือกที่จะใช้ บริ การกับธุรกิจนา
เที่ยวที่ตนเคยใช้ บริ การมาแล้ ว และยังทาให้ ร้ ูสึกถึงความเชื่อใจในศักยภาพ อ้ างอิงจากทฤษฎีของ
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Bartlett (1995) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Gillian (2007) พบว่า ความไว้ วางใจในศักยภาพ
การทางานของพนักงานจะทาให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจใช้ บริการ
ด้ า นการสื่ อ สาร พบว่า ความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นการสื่ อ สาร
มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การธุรกิ จนาเที่ ยวด้ านการประเมิ นทางเลื อกของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ เนื่ องจากธุรกิจนาเที่ ยวได้ มี การสื่ อสาร และแลกเปลี่ ยนข้ อมูล
ข่าวสารกับนักท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ ซึง่ ทาให้ มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน มีผลทาให้ นกั ท่องเที่ยว
ยังนาธุรกิจนาเที่ยวเดิมที่เคยใช้ บริ การมาแล้ วนามาประเมินทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้
บริ การอีกครัง้ อ้ างอิงจากวรนาท สามารถ (2557) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุชาติ ธนะสุนทร
(2553) พบว่า ความตังใจซื
้ อ้ และใช้ บริ การและความพึงพอใจมี อิทธิ พ ลต่อการซือ้ ของผู้บริ โภค
โดยตรง
ด้ านคามั่นสัญญา พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามัน่ สัญญา
ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านการประเมินทางเลือกของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการที่ธุรกิจนาเที่ยวได้ ให้ คาสัญญาหรื อพูดว่าทา แต่ไม่
ทาตามสิ่งที่พูด เช่น ไกด์ได้ พูดกับนักท่องเที่ยวว่าจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดิน แต่กลับไม่พาไปดู
และยังไม่มีสิ่งชดเชยแก่นักท่องเที่ยวด้ วย ซึ่งถื อเป็ นการใส่ใจในรายละเอียดที่หลายคนมีความ
คาดหวัง ว่า จะได้ รับ ท าให้ ผิ ด ค ามั่น สัญ ญาได้ นัก ท่อ งเที่ ย วจึง ไม่ น าธุ รกิ จ น าเที่ ยวนัน้ มาเป็ น
ทางเลือกในการตัดสินใจใช้ บริ การ อ้ างอิงจากวรนาท สามารถ (2557) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Robert (2006) พบว่า เมื่อไม่เกิดความไว้ วางใจผู้ใช้ บริ การจะไม่นาเข้ ามาเป็ นตัวเลือกเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ ทาให้ ความไว้ วางใจไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
สมมติ ฐ านข้ อที่ 7.3 ความไว้ ว างใจในการใช้ บริ ก าร ประกอบด้ วย ด้ าน
ศักยภาพ ด้ านการสื่ อสาร และด้ านคามั่นสัญ ญาที่ มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริ การธุรกิจนาเที่ยว ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านศักยภาพ พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านศักยภาพ มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการที่ไกด์และพนักงานสามารถทางานที่เฉพาะเจาะจง หรื องานที่มี

283
ความสลับซับซ้ อนในการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน เช่น ธุรกิจนาเที่ยวต้ องติดต่อกับ
หลายหน่วยงาน ทังร้้ านอาหาร ร้ านของที่ระลึก สถานที่พกั เป็ นต้ น โดยสามารถทาออกมาได้ ดี ไม่
มี ข้อบกพร่ อง ทุก หน่วยงานมี ความเข้ าใจ รับ ทราบถึง ความต้ อ งการของธุ รกิ จ น าเที่ ยว ท าให้
นักท่องเที่ยวได้ รับการบริการที่ดีจากทุกหน่วยงาน เกิดความไว้ วางใจในการใช้ บริการ และสามารถ
บอกกับผู้อื่นต่อได้ ว่าธุรกิจนาเที่ยวนี ้ดี มีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของกริน ธิตยางกรุ
วงศ์ (2555) พบว่า เมื่อผู้บริโภคเกิดความไว้ วางใจ และความพึงพอใจในสินค้ าและบริการจะส่งผล
ต่อความตัดสินใจในการซื ้อสินค้ าและบริการรวมถึงการ กลับมาซื ้อและใช้ บริการซ ้า
ด้ านการสื่ อสาร พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านการสื่อสาร มี
อิท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การธุ รกิ จ น าเที่ ย วด้ านพฤติกรรมหลัง การซื อ้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ เนื่ องจากพนักงานมี การสื่อสารกับลูกค้ าในลักษณะที่ ทาให้
ลูกค้ ารู้ สึก อบอุ่นใจได้ และพนักงานมี การปฏิ บัติงานอย่างเปิ ด เผย จริ งใจ และพร้ อมให้ ความ
ช่วยเหลื อลูกค้ า เสมอ ซึ่งพนักงานของธุรกิ จ น าเที่ ย วได้ มี ก ารสื่ อสารที่ ดี และเป็ น ไปในทิ ศทาง
เดียวกันกับความต้ องการของนักท่องเที่ยว ทัง้ การสื่อสารด้ วยน ้าเสียงที่ดี การสื่อสารด้ วยความ
เข้ าใจ ก่อให้ กลับมาใช้ บริ การอีก อ้ างอิงจากทฤษฎี ของ Stern (1997) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของมี น า อ่อ งบางน้ อ ย (2553) พบว่า การที่ ลูก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจต่อ ปั จ จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดและมีความไว้ วางใจจะมีอิทธิพลต่อความตังใจในการกลั
้
บมาใช้ บริ การของนักท่องเที่ยว
ด้ านคามั่นสัญญา พบว่า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การด้ านคามัน่ สัญญา
ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการที่พนักงานของธุรกิจนาเที่ยวไม่สามารถกระทาใน
สิ่งที่พูดไว้ ว่าจะกระทาได้ และขาดความพร้ อมในการให้ บริ การตามที่ได้ กล่าวไว้ ในโปรแกรมนา
เที่ยว ก่อให้ นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ สึกในทางลบต่อธุรกิจนาเที่ยวนัน้ เพราะในการมาท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวย่อมคาดหวังไว้ มากกับการบริ การ เมื่อไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ นกั ท่องเที่ยวจึงไม่
เกิ ด ความไว้ ใจในการใช้ บ ริ ก าร และไม่ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วอยากกลับ มาใช้ บ ริ ก ารอี ก รวมถึ ง
นักท่องเที่ยวบางท่านยังไม่อยากนึกถึงการใช้ บริ การที่ผ่านมาด้ วย อ้ างอิงจาก Reina (1999) ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Robert (2006) พบว่า เมื่อไม่เกิดความไว้ วางใจผู้ใช้ บริการจะไม่นาเข้ า
มาเป็ นตัวเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทาให้ ความไว้ วางใจไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
1. ผู้ป ระกอบการหรื อ ผู้บ ริ ห ารธุ รกิ จ น าเที่ ย ว ควรพิ จ ารณาแรงจูง ใจ ด้ า นสิ่ ง
อานวยความสะดวก ซึ่งธุรกิจนาเที่ยวควรมี การเตรี ยมความพร้ อมของสิ่งอานวยความสะดวกขัน้
พื น้ ฐานภายในแหล่งท่องเที่ ยวที่ จ าเป็ น ส าหรั บนักท่องเที่ ยวในการเดินทางเข้ าไปท่องเที่ ยวใน
สถานที่ เหล่ า นัน้ เช่ น ระบบสาธารณู ป โภค ห้ องน า้ ระบบความปลอดภั ย ฯลฯ โดยการเข้ า
ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมให้ แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงเจเนอเรชันเอกซ์มีความไว้ วางใจและเชื่อมั่นในการบริ การของธุ รกิจนา
เที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวในวัยนี ้มีกาลังซื ้อ และพร้ อมที่จะจ่ายเงินซื ้อการบริการที่มีคณ
ุ ภาพที่สดุ
2. ผู้ป ระกอบการหรื อผู้บริ ห ารธุ รกิ จ นาเที่ ย ว ควรพิ จารณาแรงจูงใจ ด้ านการ
เข้ าถึง ซึง่ ธุรกิจนาเที่ยวควรพัฒนาในด้ านนี ้ให้ ดียิ่งขึ ้นไป เพราะด้ านการเข้ าถึงมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจมากที่สดุ โดยการศึกษาเส้ นทางการเดินทางให้ ดี เช่น เลือกเส้ นทางการเข้ าถึงที่ไม่เปลี่ยว
มีความปลอดภัย มีป้ายบอกทางที่ชดั เจน เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งต้ องมีการบริ หารจัดการเวลาที่ดี การ
คานวณเวลาการเดินทาง และคานวณค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม เพื่อทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวเจเนอเรชัน
เอกซ์ตดั สินใจซื ้อได้ ง่ายขึ ้น
3. ผู้ประกอบการหรื อผู้บริ หารธุรกิจนาเที่ยว ควรพิจารณาความพึงพอใจ ด้ าน
อาหาร ซึ่งธุรกิจนาเที่ยวควรเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการครบทัง้ 5 หมู่
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวทุกคนได้ รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกาย อีกทังยั
้ งต้ องมี
การจัดสรรปริ ม าณอาหารให้ เพี ยงพอต่อความต้ องการของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการรักษา
รสชาติของอาหารให้ มีรสชาติที่ดี ถูกสุขลักษณะ ป้องกันมิให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดอาการท้ องเสีย หรื อ
ท้ องร่ วงได้ โดยการเลือกร้ านอาหารจะต้ องชิมอาหารเหล่านันก่
้ อนพานักท่องเที่ยวไปรับประทาน
หรื อก่อนนามาให้ ทอ่ งเที่ยวรับประทาน อีกทังธุ
้ รกิจนาเที่ยวยังควรตรวจสอบบริเวณร้ านอาหารให้ ดู
สะอาดทุกครัง้ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความไว้ วางใจในการใช้ บริ การยิ่งขึ ้นไป
4. ผู้ประกอบการหรื อผู้บริ หารธุรกิจนาเที่ยว ควรพิจารณาความพึงพอใจ ด้ าน
ยานพาหนะ ซึ่งธุรกิจนาเที่ยวควรมีการปรับที่นงั่ ภายในยานพาหนะให้ มีความสะดวกสบายยิ่งขึ ้น
หรื อเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกภายในยานพาหนะ เช่น Wifi, ที่เสียบปลัก๊ , เก้ าอี ้นัง่ แบบปรับระดับ
ได้ เป็ นต้ น เพราะนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันเอกซ์เป็ นวัยผู้ใหญ่ หากมีสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
ยานพาหนะที่เพิ่มขึ ้นจะยิ่งสร้ างความประทับใจเพิ่มมากขึ ้น และสามรถทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดการ
บอกต่อถึงความสะดวกสบายและเกิดการกลับมาใช้ บริการซ ้าได้
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5. ผู้ประกอบการหรื อผู้บริ หารธุรกิจ นาเที่ยว ควรพิจารณาคุณภาพการให้ บริการ
ด้ านความรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นด้ านที่ส่งผลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การมากที่สดุ ธุรกิจนาเที่ยวจึง
ควรพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า หรื อตอบข้ อสงสัยของ
นักท่องเที่ยวได้ อย่างรวดเร็ว และมีความกระตือรื อร้ น เช่น การอบรมพนักงานเดือนละ 1 ครัง้ เรื่ อง
การแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า การเพิ่ม พูนความรู้ ในการบริ การและการท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ
เพื่อที่จะสามารถตอบข้ อสงสัยของนักท่องเที่ยวได้ อย่างทันท่วงที และทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริการ ส่งผลดีตอ่ ภาพลักษณ์ของธุรกิจนาเที่ยว
6. ผู้ประกอบการหรื อผู้บริ หารธุรกิจนาเที่ยว ควรพิจารณาคุณภาพการให้ บริการ
ด้ านความรวดเร็ ว ซึ่ง เป็ น ด้ านที่ ส่ง ผลต่อกระบวนการตัด สิน ใจมากที่ สุด ควรมี การตรวจสอบ
กระบวนการให้ บริ การตังแต่
้ ขนตอนแรก
ั้
คือ การตอบกลับลูกค้ าเมื่อลูกค้ าติดต่อเข้ ามาสอบถาม
ข้ อมูลการท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ ไปจนถึงการส่งลูกค้ ากลับบ้ านและสอบถาม
ความพึงพอใจหลังการใช้ บริ การ ในการบริ การทุกขัน้ ตอนจะต้ องมี การบริ การที่ รวดเร็ วและได้
มาตรฐาน เพราะจะส่งผลถึงแนวโน้ มในอนาคตต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การในครัง้ ต่อไป หรื อ
การแนะนา บอกต่อ ให้ แก่เพื่อน ญาติ คนรู้จกั เป็ นต้ น ธุรกิจนาเที่ยวจึงต้ องให้ บริ การที่ดี มีความ
จริ งใจ ใส่ใจในรายละเอียด มีความรอบคอบ เช่น การคัดเลือกไกด์และพนักงานที่มีความสามารถ
มี ค วามรู้ และต้ องมี ใจรักในงานบริ การอี กด้ วย เพื่ อให้ นักท่องเที่ ย วมี ความประทับ ใจและเกิ ด
พฤติกรรมหลังการซื ้อที่ดีตอ่ ไปในภายหลัง
7. ผู้ประกอบการหรื อผู้บริ หารธุรกิจนาเที่ยว ควรพิจารณาความไว้ วางในการใช้
บริ การ ด้ านการสื่อสาร ซึ่งธุรกิจนาเที่ยวควรสร้ างความไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้นในใจของนักท่องเที่ยว
เช่น ไกด์และพนักงานควรจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในลักษณะที่ทาให้ นักท่องเที่ยวอบอุ่นใจได้
พนักงานควรแสดงความเปิ ดเผย จริ งใจและพร้ อมให้ ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อให้ ทงั ้ สอง
ฝ่ ายเต็ม ใจแสดงความรู้ สึ ก และความคิ ด ร่ ว มกัน มี ก ารให้ แ ละรั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลับ การรั ก ษา
ความลับ มีการชี ้แจงถึงความมีเจตนาที่ดี เป็ นต้ น ดังนันผู
้ ้ บริ หารธุรกิจนาเที่ยวหรื อผู้ที่ทาหน้ าที่รับ
พนักงานเข้ าบริ ษัทจะต้ องมีมาตรฐานการคัดเลือกพนักงานที่แน่ชดั จึงนามาซึง่ พนักงานที่สามารถ
สร้ างการสื่อสารที่ดีแก่นกั ท่องเที่ยวได้

286
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
2. ควรศึกษาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแต่ละเจเนอเรชัน เช่น เจเนอเรชัน
เอกซ์ เจเนอเรชันวาย และเจเนอเรชันแซต ในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว
3. ควรศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้ บริ การของธุรกิจนา
เที่ยว หรื อธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับธุรกิจนาเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ที่พกั ร้ านอาหาร ร้ าน
ขายของที่ระลึก และยานพาหนะ เป็ นต้ น ซึ่งธุรกิจนาเที่ยวหรื อธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจนาเที่ยวจะได้ นาไปปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนาให้ ตรงกับความต้ องการของนักท่องเที่ยว
4. ควรศึกษาเกี่ ย วกับการบริ หารจัด การด้ านการบริ การของธุรกิ จ น าเที่ ยวที่ ทาให้
องค์กรประสบความสาเร็ จในการแข่งขันภายในตลาดธุรกิจนาเที่ยว เพื่อให้ การดาเนินงานของ
ธุรกิจนาเที่ยวโดยรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
5. ควรศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ เช่ น ปั จ จัย ด้ านทั ศ นคติ ปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมทาง
การตลาด ปั จจัยด้ านความคาดหวัง ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนา
เที่ยว เพื่อใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้ า และขยายฐานลูกค้ าใหม่ในอนาคต
6. ควรศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อให้ เข้ าใจพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยว และความไว้ วางใจของ
ผู้ใช้ บริการ เพื่อให้ ธุรกิจนาเที่ยวสามารถเลือกเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมได้
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แบบสอบถาม
เรื่อง
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริการ ที่มีอิทธิพลต่ อความไว้ วางใจในการ
ใช้ บริการและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่ องเที่ยวชาวไทย
เจเนอเรชันเอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรี ยน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี ้ จัดทาขึน้ เพื่ อใช้ ในการจัดทาปริ ญ ญานิพ นธ์ หลักสูตรบริ หารธุรกิ จ
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
“แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้ บริการ ที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
และกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันเอกซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร”
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามนี เ้ พื่อจะทาให้
วิจัยนีไ้ ด้ ผ ลสมบูรณ์ ตามความมุ่งหมาย และขอขอบพระคุณ ท่านเป็ นอย่างสูงที่ กรุ ณ าให้ ความ
ร่วมมือซึง่ แบบสอบถามนี ้จะประกอบด้ วย 6 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการใช้ บริการ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
ส่วนที่ 4 คุณภาพการให้ บริการ
ส่วนที่ 5 ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ส่วนที่ 6 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
การตอบแบบสอบถามฉบับนีใ้ ช้ เพื่อการศึกษาซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบ
จากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด เป็ นการนาเสนอผลงานวิจยั ภาพรวมเท่านัน้
***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ ความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้ อ***
____________________________________________
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ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าคาตอบที่ตรงกับข้ อมูลของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

 1. 38 - 42 ปี

 2. 43 - 47 ปี

2. อายุ

 3. 48 - 52 ปี
3. สถานภาพ
 1. โสด

 2. สมรส

 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี

 2. ปริญญาตรี

 3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
 1. ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 2. พนักงานบริษัทเอกชน

 3. ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ

 4. รับจ้ างทัว่ ไป

 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………….......
6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท

 2. 15,001 - 30,000 บาท

 3. 30,001 - 45,000 บาท

 4. 45,001 - 60,000 บาท

 5. 60,001 - 75,000 บาท

 6. มากกว่า 75,000 บาทขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 : แรงจูงใจในการใช้ บริการ
คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับแรงจูงใจ

แรงจูงใจในการใช้ บริการ
ด้ านการเข้ าถึง
1. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสะดวกของเส้ นทาง
2. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม
3. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
การเดินทางท่องเทีย่ วปลอดภัย
4. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางที่เหมาะสม
5. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ป้ายบอกทางในการเดินทางที่ชดั เจน
ด้ านกิจกรรม
6. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจ
7. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
กิจกรรมแปลกใหม่ไปจากการใช้ ชีวิตประจาวัน
8. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
กิจกรรมที่ทาให้ ทา่ นรู้สกึ ผ่อนคลาย
9. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ทา
ให้ ทา่ นรู้สกึ ถึงความคุ้มค่าของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การจับจ่ายใช้ สอย การถ่ายรูป การกิน เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 2 (ต่ อ)
ระดับแรงจูงใจ

แรงจูงใจในการใช้ บริการ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
10. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบไฟฟ้า
น ้าประปา โทรศัพท์ที่ได้ คณ
ุ ภาพ
11. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มคี วามเพียงพอ
ของพื ้นที่นงั่ พักผ่อนหย่อนใจ
12. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีห้องน ้าสะอาด
13. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื ้นที่ทิ ้งขยะหรือ
ถังขยะเพียงพอ
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
14. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มคี วามสวยงาม
ทางกายภาพและภูมิทศั น์
15. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มคี วามงดงามเป็ น
เอกลักษณ์
16. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ื่อเสียง
17. ธุรกิจนาเที่ยวนาท่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มคี วามสะอาด
ด้ านที่พกั
18. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว
19. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ ใกล้ กบั แหล่งท่องเที่ยว
20. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ได้ เหมาะสมกับราคา
21. ธุรกิจนาเที่ยวจัดหาที่พกั ทีม่ คี วามปลอดภัย
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ส่ วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
ด้ านมัคคุเทศก์
1. มีความรู้ ความสามารถในการนาเที่ยว
2. พูดจาดี มีมารยาท
3. ดูแลนักท่องเทีย่ วได้ อย่างทัว่ ถึง
ด้ านพนักงานขับรถ
4. แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย เหมาะสม
5. พูดจาดี มีมารยาท สุภาพอ่อนน้ อม
6. มีมารยาทในการขับรถ ไม่ประมาท ระมัดระวัง
ด้ านยานพาหนะ
7. ความสะดวกสบายของที่นงั่
8. ความสะอาดของยานพาหนะ
9. ห้ องสุขาภายในตัวรถถูกสุขลักษณะ
ด้ านอาหาร
10. รสชาติอาหารอร่อยตลอดการเดินทาง
11. สะอาด ถูกสุขลักษณะ
12. ปริ มาณอาหารเหมาะสมเพียงพอ
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ส่ วนที่ 4 : คุณภาพการให้ บริการ
คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับคุณภาพการให้ บริการ

คุณภาพการให้ บริการ
ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้
1. การจัดโปรแกรมการท่องเทีย่ วเหมาะสมกับระยะเวลา
2. มีเอกสารแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดชัดเจน
3. มีเอกสารรับรองการเปิ ดบริ ษัทนาเที่ยวที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ด้ านความน่ าเชื่อถือ
4. มีการนาเที่ยวครบถ้ วนตามทีป่ รากฏในโปรแกรมการท่องเที่ยว
5. มีการทาประกันอุบตั เิ หตุ ประกันความเสียหาย ฯลฯ
6. มีการบริ การที่ดีตงแต่
ั ้ การรับลูกค้ าจนถึงสิ ้นสุดการท่องเที่ยว
ด้ านความรวดเร็ว
7. พนักงานและไกด์สามารถแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ รวดเร็ว
8. พนักงานและไกด์เต็มใจที่จะให้ บริ การอย่างกระตือรื อร้ น
9. สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลอย่างสะดวกและง่าย เช่น ทาง
โทรศัพท์ อีเมลล์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
10. สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ตลอดเวลาหรื อตามเวลาที่
ระบุ
ด้ านการรับประกัน
11. พนักงานและไกด์มคี วามสุภาพและมารยาทที่ดใี นการ
ให้ บริ การ
12. พนักงานและไกด์มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหน้ าที่อย่าง
ดี
13. พนักงานและไกด์สามารถตอบข้ อสงสัยของลูกค้ าได้ อย่าง
ถูกต้ อง
14. พนักงานและไกด์มีบคุ ลิกภาพที่นา่ ไว้ วางใจ
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ส่ วนที่ 5 : ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับความไว้ วางใจ

ความไว้ วางใจในการใช้ บริการ
ด้ านศักยภาพ
1. มีความสามารถด้ านการนาเทีย่ ว
2. มีความเชี่ยวชาญในการบริ การ
3. มีความสามารถในการจัดโปรแกรมนาเที่ยว
ด้ านการสื่อสาร
4. มีการแสดงการขอโทษเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดในการให้ บริ การ
5. มีความตังใจในให้
้
การบริ การในทุกขันตอน
้
6. ไม่มีการติดต่อสือ่ สารท่านอีกเลยหลังการใช้ บริ การ
7. มีการสือ่ สารข้ อมูลข่าวสารกับลูกค้ าสมา่ เสมอ
ด้ านคามั่นสัญญา
8. มีการนาข้ อเสนอแนะของลูกค้ าไปปรับปรุงการให้ บริ การ
9. มีการรักษาความลับของลูกค้ าอย่างดี
10. มีการปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้ ในคาโฆษณา
11. สามารถทาตามข้ อตกลงที่ให้ กบั ลูกค้ าได้
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ส่ วนที่ 6 : กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
คาชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
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ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริ การท่านสารวจและสอบถามตามบูธ หรือ
บริ ษัทนาเทีย่ วต่าง ๆ
2. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริ การท่านสอบถามข้ อมูลจากคนใกล้ ชิด
3. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริ การท่านหาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น
อินเทอร์ เน็ต นิตยสารการท่องเทีย่ ว
4. ก่อนท่านตัดสินใจใช้ บริ การท่านคานึงถึงประสบการณ์การใช้
บริ การธุรกิจนาเทีย่ วในอดีตจากที่เคยไปเที่ยวมา
ด้ านการประเมินทางเลือก
5. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกเสนอโปรแกรมนา
เที่ยวทีม่ ีความน่าสนใจและตรงกับความต้ องการ
6. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกมีชื่อเสียงมา
ยาวนาน และมีความน่าเชื่อถือ
7. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกมีการส่งเสริ มการ
ขายมากกว่าคูแ่ ข่งรายอื่น ๆ เช่น การลดราคา ฯลฯ
8. เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเลือกมีช่องทางในการ
จอง หรื อชาระเงินที่สะดวก รวดเร็ ว
ด้ านพฤติกรรมหลังการซือ้
9. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว
10. หากมีโอกาส ท่านจะแนะนาธุรกิจนาเที่ยวที่ทา่ นเคยใช้ บริ การ
แก่ผ้ อู ื่น
11. ท่านมีแนวโน้ มที่จะกลับมาใช้ บริ การธุรกิจนาเที่ยว

******จบแบบสอบถาม******
ผู้จดั ทาแบบสอบถามขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ทา่ นให้ ความกรุณาสละเวลา และให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
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