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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองใน
ประเทศไทย 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย จาแนบตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ
3) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณผ่านเครื่ องมือ
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงและความตรง ตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก จานวน 440 คน แล้วนามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เชิงเส้นทาง
ผลการศึกษา พบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว และความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณภาพบริ การของ
แหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก 2) นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพและรู ปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยแตกต่างกัน และ 3) ความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองใน
ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกจากความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและการรับรู ้คุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านความภักดีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ส่ วนภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและการรับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทยโดยผ่านความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองควรมีภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และการรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวที่ดีและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดี มีความสนุกสนาน และเกิดประสบการณ์ใหม่/ความรู ้ใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยว จะช่วยสนับสนุนให้นกั ท่องเที่ยว
เกิดความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความยังยืน่ ของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
คาสาคัญ : ความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยว ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of opinions on each factor affecting the sustainability of tourist villages
in secondary provinces of Thailand, 2) to compare their opinions on the sustainability of tourist villages in secondary provinces of Thailand
which classified to personal factors, and 3) to study of factors affecting the sustainability of tourist villages in secondary provinces of
Thailand. Quantitative methodology was used to collect the data by sending questionnaire. The sample group comprised of 440 tourists in
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Thailand who were Thai tourists travelled and stayed for at least one night at Tourist Villages in Secondary Provinces of Thailand. Data
collection were analyzed using inferential statistics, confirmatory factor analysis, and path analysis.
The results obtained from the confirmatory factor analysis showed that 1) the most factors which tourists pay attention to that had
the highest level in the sustainability and the loyalty of the tourist attraction as a whole. The less factors were the high level in the experiences
of tourists, the value perception, and the service e-quality perception of the attractions, including the image of them. 2) the tourists who had
different status and tourism styles showed the different opinions to the secondary provinces of Thailand's sustainability, and 3) the loyalty,
the tourist experiences, and the quality perception of tourist attractions had positive effect directly on the sustainability statistically. While
the experience of tourists and the perception of the quality of tourist attractions influenced to the sustainability of tourist villages in secondary
provinces of Thailand both directly and indirectly, through loyalty to tourist attractions. In addition, their image, the value perception, and
the service-quality perception had positive effect indirectly, through the loyalty of the tourist attractions. In conclusion, the villages in
secondary provinces of Thailand had to improve their image and perception, including tourists' expression. Moreover, they should not only
provide them edutainment, but also increase the loyalty of the tourists to create the sustainability in Secondary Provinces of Thailand.
Keywords : Destination Loyalty, Sustainability of tourist villages, Tourist Villages in Secondary Provinces of Thailand.

บทนา
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมี การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.49 ต่อปี มีส่วน
กระจายรายได้สู่พ้ืนที่ ต่างๆ ทัว่ ประเทศ แต่ยงั คงเกิ ดการกระจุ กตัวของนักท่องเที่ ยวและรายได้ที่เกิ ดขึ้ น อีกทั้งพบปั ญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ดา้ นลบ [1] การเข้าถึง
ข้อมูล และการทาการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้ าหมาย [2] ส่ งผลให้ประเทศไทยเริ่ มส่ งเสริ มเมืองท่องเที่ยวหลัก - รอง ภายใต้นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทยหรื อโมเดลพัฒนาเศรษฐกิ จของรั ฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี
โดยแบ่งเมืองท่องเที่ยวหลัก - รอง ตามจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของแต่ละจังหวัด จังหวัดที่มีนกั ท่องเที่ยว
รวมกันเกิ น 4 ล้าน จัดให้เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งหลัก จานวน 22 จังหวัด ส่ วนจังหวัดที่ มี นักท่ อ งเที่ ย วรวมกันไม่ เกิ น 4 ล้าน
จัดให้เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเมื องรอง จ านวน 55 จังหวัด [3] นอกจากนี้ การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนให้เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ยว
ปลายทางแหล่งใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาและฟื้ นฟู
ชุมชนแบบบูรณาการและยัง่ ยืน [4] ก่อให้เกิ ดการเติบโตทางเศรษฐกิ จ คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึนและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ ยงั่ ยืนของ
ชุมชน [5] การท่องเที่ยวชนบท/หมู่บา้ นนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่บนรากฐานอัตตา
ลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นการท่องเที่ยวในชนบทหรื อหมู่บา้ นท่องเที่ยวกลายเป็ นปั จจัยใหม่ใน
การพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลัง่ ไหลเข้ามาและมีส่วนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ชุมชน [6]
เมื่อแหล่งท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ การสร้างความแตกต่างจึ งเป็ นเรื่ องยาก ปั จจุบนั แหล่งท่องเที่ยวจาเป็ นต้อง
สรรหากลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันในการแสวงหาความภักดีของลูกค้าโดยหวังว่าจะเพิ่มการเยีย่ มชม
ซ้ าๆ [7,8] ความภักดีได้รับการยืนยันว่าเป็ นข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืน โดยเฉพาะในการสร้างกลยุทธ์การตลาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวปลายทางที่ยงั่ ยืนสาหรับการท่องเที่ยวในชุมชน [9] ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืน
ของหมู่ บ ้านท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทยเพื่ อตรวจสอบผลกระทบของปั จ จัย ต่ อ ความยัง่ ยืนของการท่ อ งเที่ ย วหมู่ บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทยจากมุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย จาแนกตามคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 (H1) : นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 (H2) : ภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 3 (H3) : การรั บรู ้ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยวเมื องรองมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 4 (H4) : การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 5 (H5) : ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 6 (H6) : ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง

ทบทวนวรรณกรรม
1. หมู่บ้านท่ องเทีย่ วเมืองรอง (Tourist Villages in Secondary Provinces)
ด้วยศักยภาพของทาเลที่ต้ งั ของประเทศไทยถือเป็ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีความหลากหลาย
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละอัธ ยาศัย ไมตรี ข องคนไทย จึ ง เป็ นสถานที่ ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรื อโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เริ่ มกลยุทธ์ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ ยว แบ่งเมืองท่องเที่ยวออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ การท่องเที่ยวเมืองหลักและการท่องเที่ยวเมืองรอง สาหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง มีจานวน 55 จังหวัด โดยแบ่งพื้นที่ออก
5 ภูมิภาค [3] โดยมีหมู่บา้ นท่องเที่ยว/ชุมชนท่องเที่ยวจานวนทั้งสิ้ น 2,528 ชุมชน [10] หมู่บา้ นท่องเที่ยวจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ ยว
ปลายทางที่ นักท่องเที่ ยววางแผนที่ จะเดิ นทางเพื่อการพักผ่อนและ/หรื อการเรี ยนรู ้ (สร้ างประสบการณ์) จากการสัมผัสวิถีชีวิต
ชุมชนชนบทพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีภูมิทศั น์และลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่ น
ผ่านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ ยว และกิ จกรรมหรื อประสบการณ์ [11] ซึ่ งลักษณะดังกล่าวเกิ ดจากการรวมความหมายของหมู่บา้ น
ท่องเที่ ยว การท่องเที่ ยวโดยชุ มชน และชุ มชนท่ องเที่ ยว โอทอป นวัตวิถี ที่ มีการส่ งเสริ มและดาเนิ นการอยู่ในประเทศไทย
การพัฒนาหมู่บา้ นหรื อชุมชนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้านตามหลักแนวคิด
ความยัง่ ยืน (เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม) โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมีระดับนัยสาคัญและก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ ต่อไป [12] ดังนั้นการท่องเที่ยวสามารถช่วยให้เกิดความยัง่ ยืนของชุมชนในอนาคตได้
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความอย่ างยัง่ ยืนของหมู่บ้านท่ องเทีย่ วเมืองรอง
นักท่ องเที่ ยวเป็ นตัวแปรส าคัญ ในการขับเคลื่ อ นความสมดุ ลของหมู่ บ ้านท่ อ งเที่ ย วให้เกิ ดความยัง่ ยืนอย่างต่ อ เนื่ อ ง
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการกาหนดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการ
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และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี [13] และช่วยแสวงหาความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
[8] ซึ่ งความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญในการพัฒนาและสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืน [14] และความ
ภักดียงั ถูกระบุเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในระยะยาวต่อความยัง่ ยืนหมู่บา้ นท่องเที่ยว [15,16] ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและได้ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความอย่างยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวออกเป็ น 4 ปั จจัย ดังนี้
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination Loyalty) เป็ นความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจเดินทางมายังแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วอย่า งเต็ ม ใจ มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะแนะน าสถานที่ แ หล่ ง นี้ ต่ อ ไปและมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะกลับ มาท่ อ งเที่ ย วซ้ า มี ต ัว ชี้ วัด
ประกอบด้วย (1) การกลับมาใช้บริ การซ้ า (2) การแนะนาบอกต่อ และ (3) การเป็ นตัวเลือก [17,18]
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Image): ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู ้ เกิดจากการเห็นหรื อการได้ยนิ จากสื่ อต่างๆ
รวมถึงเป็ นสิ่ งจู งใจหรื อตัวกระตุน้ ให้นักท่องเที่ ยวเกิ ดความอยากรู ้อยากเห็ นและเกิ ดความสนใจที่ จะมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ ยว
ดังนั้นตัวชี้วดั ประกอบด้วย (1) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู ้ และ(2) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู ้สึกหรื อทัศนคติ [17,19]
การรั บรู ้ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยว (Destination’s Perceived Value): การประเมิ นแหล่งท่องเที่ ยวจากการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์/บริ การการท่องเที่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยชี้วดั มูลค่าการรับรู ้ได้ 3 มิติ [20] ประกอบด้วย
(1) คุณค่าในเชิงการใช้งาน (2) คุณค่าเชิงสังคม และ (3) คุณค่าทางอารมณ์
การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยว (Destination Perceived Quality): การรับรู ้ของลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณภาพโดยรวม
ของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว โดยการประเมิ นด้านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว การเข้าถึ ง สิ่ งอ านวยความสะดวก
การให้บริ การ และกิจกรรม โดยแบบจาลอง SERVQUAL ของ Parasuraman et al. [21] เพื่อวัดคุณภาพการบริ การตามการรับรู ้ของลูกค้า
ประสบการณ์ ของนักท่องเที่ ยว (Tourist Experience): ประสบการณ์ ของกิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างการ
ท่องเที่ยว ผ่านการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว (เช่นสถานที่ท่องเที่ยว ผูค้ นและวัฒนธรรมในท้องถิ่น) และปฏิสัมพันธ์
ระหว่า งผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร (ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง อ านวยความสะดวก) ณ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ต ัว ชี้ ว ดั 4 ด้า น ประกอบด้ว ย
(1) ด้านสติปัญญา (2) ด้านอารมณ์ (3) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ (4) ด้านการกระทา [22]
ความอย่างยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว (Destination Sustainability): แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถผลิตสิ นค้าและบริ การอย่าง
ต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ความเท่าเทียมกันทางสังคม การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว การอนุรักษณ์
วัฒณธรรมประเพณี และการปกป้ องระบบนิ เวศน์และความหลากหลายทางชี วภาพของแหล่งท่องเที่ ยว โดยมี ตวั ชี้ วดั 3 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ (3) ด้านสิ่ งแวดล้อม
จากการศึกษาแนวความคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นามาสร้างกรอบการวิจยั ดังนี้ (รู ปที่ 1)
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรกลาง
ตัวแปรตาม

รู ปที่ 1 กรอบการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ตัวอย่างได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยที่เดินทางมาเยีย่ มชมในหมู่บา้ นท่องเที่ยวที่
มีการนาเงินจากแหล่งเงินทุนสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และ
อยูใ่ นเขตพื้นที่การส่ งเสริ มเมืองท่องเที่ยวรอง (เมืองรอง) 55 จังหวัด โดยใช้วิธีการคานวณของ Stevens [23] โดยการกาหนดการ
ประมาณค่าของขนาดของตัวอย่างกับจ านวนพารามิ เตอร์ อิสระในอัตราส่ วน 20 เท่ าต่อ 1 ตัวแปร [24,25] ซึ่ งงานวิจัยครั้ งนี้
มีจานวนตัวแปรอิสระ จานวน 22 ตัวแปร ดังนั้นขนาดของตัวอย่างในการวิจยั ที่ ตอ้ งการตามข้อกาหนดทั้งหมดเท่ากับ 440 ราย
(22 x 20 = 440 ราย) โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายและใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้ างแบบสอบถามชนิ ด
มาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5-point Liker Scale) [26] โดยข้อคาถามต่างๆ เป็ นการปรับใช้มาตรวัดบางส่ วนของ
นักวิชาการที่ มีอยู่เดิ ม รวมถึ งการรวบรวมหรื อเรี ยงข้อความที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นที่ ศึกษา และได้ดาเนิ นการตรวจสอบความ
ครอบคลุ มของเนื้ อหาตลอดจนภาษาที่ ใช้ เพื่อให้แบบสอบถามมี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ในการวิจัยครั้ งนี้ แบ่ งเป็ นการหาความตรง
ค่าความเชื่อมัน่ และตรวจสอบหาความตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ เน้นศึกษานักท่องเที่ ยวเฉพาะหมู่บา้ นท่องเที่ ยวมี การนาเงิ นจากแหล่งเงิ นทุนสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมือง เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และอยูใ่ นเขตพื้นที่การส่ งเสริ มเมืองท่องเที่ยวรอง (เมืองรอง)
55 จังหวัด ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 527 หมู่บา้ นท่องเที่ยว ดังนั้นจึงสุ่ มเลือกเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยีย่ มชมและพักค้างคืนอย่าง
น้อย 1 คืน ในหมู่บา้ นท่องเที่ยวที่มีรายชื่ออยูใ่ นจานวน 527 หมู่บา้ นท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) จานวน 440 ราย เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนครบ
แล้ว ดาเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติเชิ งอนุ มาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์ เชิ งเส้ นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความยัง่ ยื น ของหมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ได้ส รุ ป ผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ข้อ 1 ศึกษาระดับความคิดเห็นในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม ในระดับมากที่สุด ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในระดับ
มากที่สุด ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในระดับมาก การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก การรับรู ้คุณภาพบริ การ
ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก ซึ่ งสามารถสรุ ประดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยในแต่ละปั จจัย ดังนี้
ภาพลักษณ์ หมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของภาพลักษณ์ หมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองใน
ประเทศไทยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อคาถามภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมื องรองในประเทศไทยที่ นักท่องเที่ ยวให้ความสาคัญมาเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ มีค่าความ
คิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว ตามลาดับ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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การรับรู ้คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทย พบว่า การรับรู ้คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อ
คาถามภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณค่าทางอารมณ์ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านคุณค่าของการใช้งาน ตามลาดับ
การรับรู ้คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้คุณภาพบริ การของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อคาถามในแต่ละด้าน พบว่า การรับรู ้คุณภาพบริ การของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญมาเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ตามลาดับ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ในการเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อคาถามภาพรวมในแต่ละด้าน
พบว่า ประสบการณ์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า มาท่ อ งเที่ ย วในหมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ให้ ค วามส าคัญ กับ
ประสบการณ์ ด้า นอารมณ์ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นมนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ด้า นสติ ปั ญ ญา และด้า นการกระท า
(พฤติกรรม) ตามลาดับ
ความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า การยินดีที่จะแนะนาถึงหมู่บา้ นท่องเที่ยวของเมืองรอง
ให้กบั คนอื่น/คนรู ้จกั อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ยินดีบอกต่อคนอื่น/คนรู ้จกั ถึงหมู่บา้ นท่องเที่ยวของเมืองรอง หมู่บา้ น
ท่องเที่ยวของเมืองรองเป็ นตัวเลือกแรกสาหรับวันหยุดพักผ่อน นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจจะกลับไปท่องเที่ยวหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมื องรองในอนาคต ภาพแหล่งท่องเที่ ยวมักเตือนให้อยากกลับไปอยู่บ่อยครั้ ง และหมู่บา้ นท่องเที่ ยวของเมื องรองเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางที่พิเศษมาก ตามลาดับ
ความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ในอนาคตนักท่องเที่ยวตั้งใจหาวิธีที่จะสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการท่ องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่ อง อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา ได้แก่ ช่ วยสนับสนุ นด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในหมู่บา้ นท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนในอนาคต และมีส่วนช่วยอนุ รักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ตามลาดับ
ข้อ 2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย จาแนกตามคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ และจานวนการค้างคืน มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อาชีพ และจานวนการพักค้างคืนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ และรู ปแบบการท่องเที่ ยว มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพและรู ปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยที่แตกต่างกัน
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่แตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ให้ความสาคัญต่อ
ความยัง่ ยื น ของหมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทยมากกว่ า สถานภาพอื่ น ส่ ว นด้า นรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้ความสาคัญต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยน้อย
กว่ารู ปแบบการท่องเที่ยวอื่นๆ คือ รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์/นิเวศ เชิงประวัติศาสตร์ และแนวผจญภัย
ข้อ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็ นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว การ
รั บรู ้ คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรอง และการรั บรู ้ คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรอง ตามลาดับ ค่าน้ าหนัก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐานและทุกปั จจัยมีอิทธิ พลทางบวก โดยค่า R2 ของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ 0.567 หรื อ
ร้ อยละ 57 ซึ่ งหมายถึง ความผันแปรของความภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวจากอิทธิ พลของประสบการณ์ของนักท่องเที่ ยว การรั บรู ้
คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 57 และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความ
ยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็ นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และการรับรู ้
คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมืองรอง ตามลาดับ ค่าน้ าหนักสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐานและทุกปั จจัยมีอิทธิ พล
ทางบวก โดยค่า R2 ของความยัง่ ยืนของหมู่ บา้ นท่ องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทยเท่ ากับ 0.725 หรื อร้ อยละ 73 ซึ่ งหมายถึ ง
ความผันแปรของความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวจากอิทธิ พลของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
และการรับรู ้คุณภาพบริ การต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ร้อยละ 73 โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว และความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั นาผลที่ ได้มาวิเคราะห์ เพื่ออภิ ปรายผลการวิจยั ให้สอดคล้องกับการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อค้นพบที่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย โดยนาเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 (H1) : นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดหรื อสถานภาพ
สมรสมีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ให้ความสาคัญต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทยมากกว่าสถานภาพอื่น ทั้งนี้ เป็ นอาจเป็ นเพราะกลุ่มสถานภาพโสด หรื อ หรื อแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกจะ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพิสูจน์ตวั เอง เช่น ขึ้นภูกระดึง เป็ นต้น หรื อการร่ วมกิจกรรมกับกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน เช่น ปั่ นจักรยาน
หรื อเดินป่ า เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้ ทาให้พบเพื่อนใหม่ในสถานที่ท่องเที่ยว และยังชื่ นชอบการท่องเที่ยวที่ทาให้การใช้ชีวิต
แตกต่างจากชีวิตประจาวันและสถานที่แปลกใหม่ ทาให้เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเวลา ส่ วนกลุ่มที่สมรสแล้วมีความคิดเห็น
ต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ อาจเป็ น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
108
11 (May - August) 101 - 114 (2021) Vol. 11, No. 2

เพราะการอยูร่ วมกันแบบครอบครัวทาให้เกิดความคิดและความชื่นชอบที่แตกต่าง ทาให้การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง
ตามผูม้ ีบทบาทสาคัญในครอบครัวและวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนั้น สอดคล้องกับ ศลิษา ธี รานนท์และเจริ ญชัย เอกมา
ไพศาล [27] ที่ พบว่า ความแตกต่างของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (สถานภาพ ภูมิลาเนา อายุและอาชี พ) มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ อรุ ณรุ่ ง วงศ์กงั วาน และคณะ [28] ซึ่ งพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศ ประเทศที่พานัก ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีความ
ภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่ งความภักดี สะท้อนให้เห็ นถึ งความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ ยวใน
อนาคต [8,14,16,29] ส่ วนนักท่ อ งเที่ ย วที่ มี รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒนธรรม การท่ อ งเที่ ย วแนวผจญภัย การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์/นิ เวศ มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาจเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็ นการท่องเที่ยวที่ช้ ีแนะการสรรหา
ความแปลกใหม่ รวมไปถึงแต่ละพื้นที่ก็มีความหลากหลายทางด้านอาหาร จึงทาให้การท่องเที่ยวรู ปแบบนี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
ง่าย แต่ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มกั จะเกิดความเบื่อต่ออาหารซ้ าๆ ได้ง่ายเช่นเดียวกัน รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
อาจก่อให้เกิดขยะและการใช้วตั ถุดิบจานวนมากในพื้นที่ กลับกันนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/นิ เวศ และการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้ความสาคัญอย่างมากต่อความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวนั้น อาจเป็ นเพราะว่าการท่องเที่ยวรู ปแบบ
ดังกล่าวเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ สอดคล้องกับแนวคิ ดความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ ยว กล่าวได้ว่าเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ แสดงความ
รับผิดชอบหรื อการมีจริ ยธรรมต่อแหล่งท่องเที่ยว [30] สอดคล้องกับ กาญจนาพร ไตรภพ และพิเศษ ชัยดิเรก [31] ที่พบว่า ข้อมูล
ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สมมติฐานข้อที่ 2 (H2) : ภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ น
ท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ หมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ซึ่ งมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.305 และ
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 5.290 (p<.01) ยอมรั บตามสมมติ ฐานอย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ สอดคล้องกับ Katerina et al. [32]
ที่พบว่า ภาพลักษณ์มีอิทธิ พลทางตรงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการสร้างความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสอดคล้อง
กับ Chih-Wen Wu [33] ซึ่ งพบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสนใจเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยว
และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง [34,35,36]
สมมติฐานข้อที่ 3 (H3) : การรั บรู ้ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยวเมื องรองมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย ซึ่ งมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.186 และ
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 4.650 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Pena et al. (2012)
ที่พบว่า การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นกุญแจสาคัญในการสร้างความภักดี หากนักท่องเที่ยวเกิดการรับรู ้คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ ยวสู งจะทาให้นักท่องเที่ ยวเกิ ดความภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวสู งเช่นกัน สอดคล้องกับ Mohammad et al. [37] ซึ่ งพบว่า
การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่ งระดับการรับรู ้คุณค่าในแต่ละด้านจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างแหล่งท่องเที่ยว รู ปแบบการท่องเที่ยวและกลยุทธ์การตลาดของแต่ละสถานที่ สอดคล้องกับ
Mai and Nguyen [38] ที่พบว่า การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยว (โฮจิ มินห์) มีความสัมพันธ์และมี อิทธิ ผลต่อความภักดี อย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะการแนะนาให้เพื่อนมาเยีย่ มชม และสอดคล้องกับ Anggia et al. [39] ที่พบว่า การรับรู ้คุณค่าของนักท่องเที่ยว
ส่ งผลอย่างมีระดับนัยสาคัญต่อความสนใจในการกลับมาเยีย่ มชมอีกครั้ง [40,41]
สมมติฐานข้อที่ 4 (H4) : การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อ
ความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.133
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และค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 3.803 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Soon Ho Kim
(2010) ที่พบว่า คุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของแหล่งท่องเที่ยวปลายทางอย่างมีนยั สาคัญ หากลูกค้ามีการรับรู ้
คุณภาพการบริ การที่เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้เกิดความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ Le Chi Cong [42]
ที่พบว่า การรับรู ้คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการต้อนรับมีอิทธิ พลที่สาคัญต่อความตั้งใจที่จะกลับมาเยีย่ ม
ชมและการบอกต่อของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Cerro et al. [6] ซึ่ งพบว่า มีการเชื่อมโยงระหว่างการรับรู ้คุณภาพและความภักดี
ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีระดับนัยสาคัญในการวิจยั แหล่งท่องเที่ยวชุมชน [43,44] นอกจากนี้ Xiaoting et al. [45] พบว่า การรับรู ้
คุณภาพบริ การของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในชนบท ด้านการต้อนรับและการเรี ยนรู ้นกั ท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่นได้รับ
ความสาคัญอันดับแรกและชุมชนในท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญในการรับรู ้คุณภาพบริ การของนักท่องเที่ยว
สมมติฐานข้อที่ 5 (H5) : ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมื องรอง ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า การรั บรู ้ คุณภาพบริ การของแหล่งท่ องเที่ ยวเมื องรองมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ หมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ซึ่ งมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.277 และ
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 4.906 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Chih-Wen Wu [33]
ที่พบว่า ประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว [32,46] สอดคล้องกับ อรรถเวทย์ พฤกษ์
สถาพรและดาร์ ช บาตรา [47] ซึ่ งพบว่า ประสบการณ์ที่ดีข้ ึนจะนาไปสู่ ความภักดีที่สูงขึ้นในทิศทางเดียว และสอดคล้องกับ Hager
and Amara [48] ที่ พบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ ยวเป็ นตัวแปรสาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อความปรารถนาของนักท่องเที่ ยวที่ จะ
กลับมาอีกครั้ง และพูดถึงการเดินทางในเชิ งบวก โดยการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ที่เหนื อกว่าการบริ โภค และได้คน้ พบว่า
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยอย่าง
มีระดับนัยสาคัญ สอดคล้องกับ Kastenholz et al. [49] ที่พบว่า การเพิ่มคุณภาพของประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนมีระดับนัยสาคัญ
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
สมมติฐานข้อที่ 6 (H6) : ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
ในประเทศไทย ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.722 และค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 20.412 (p<.01) ยอมรับตาม
สมมติฐานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Yoon and Uysal [14] ที่พบว่า ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเป็ นตัวบ่งชี้ที่
สาคัญที่ใช้ในการพัฒนาและสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน สอดคล้องกับ Kastenholz et al. [29] ซึ่ งพบว่า ความภักดีถูก
ระบุวา่ เป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในระยะยาวต่อความยัง่ ยืนหมู่บา้ นท่องเที่ยว [16,50,51] สอดคล้องกับ Campón-Cerro et al. [6]
ที่พบว่า ความภักดีมีผลกระทบโดยตรงต่อมิติเศรษฐกิจ และส่ งผลทางอ้อมในมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมในความยัง่ ยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน และมีวธิ ี การเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายในพื้นที่ชุมชน สอดคล้อง
กับ Almeida and Moreno [52] ที่พบว่า ความภักดีช่วยส่ งเสริ มรายได้ที่ยงั่ ยืนให้กบั ของแหล่งท่องเที่ยวปลายทางผ่านการบอกต่อ
ปากต่อปาก ช่วยลดต้นทุนทางการตลาด ตัวขับเคลื่อนที่สาคัญต่อเสถียรภาพในอนาคตต่อการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยว [53]
และความยัง่ ยืนให้กบั แหล่งท่องเที่ยวปลายทาง [32,45,54]
สรุ ปได้ว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ ยว
และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อย่างมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยงั ค้นพบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมือง
รองในประเทศไทยอย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิติ และการรั บรู ้ คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลทางตรงต่อความ
ยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
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ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะเชิ งวิชาการ จากผลการศึกษาเกิ ดองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับบทบาทของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ซึ่ งสามารถอธิ บายดังรู ปที่ 3 บทบาทของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรอง มีดงั นี้ ความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และคุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
มีอิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ ในการสร้างรายได้ให้กบั หมู่บา้ นท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียง ก่อเกิดการกระจาย
รายได้และสร้างอาชีพสู่ ชุมชน ทาให้ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการให้บริ การทางสังคม อีกทั้งยังเป็ นการสื บ
สานประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากการจัดกิ จกรรมท่ อ งเที่ ยวให้กบั นักท่ องเที่ ย ว อันนาไปสู่ ความยัง่ ยืนด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และเพื่อให้สภาพแวดล้อมถิ่นที่ อยูอ่ าศัยคงอยู่ดงั เดิ มก่อเกิ ดการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่ งที่ มนุ ษย์
สร้างขึ้น จึ งนาไปสู่ ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม กล่าวได้ว่า ความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และ
คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ และมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความยัง่ ยืนด้านสังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์ต่อความยัง่ ยืนทั้ง 3 ด้าน ผ่านการทากิจกรรมและ
การพักค้างคืนในอยู่บา้ นท่องเที่ ยว สาหรั บภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ ยวและคุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยวมี อิทธิ พลทางอ้อมต่อ
ความยัง่ ยืนทั้ง 3 ด้าน โดยผ่านความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว และมีอิทธิ ทางตรงที่สาคัญต่อความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งสะท้องถึงรู ปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรม และความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทย เช่น โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว บรรยากาศหมู่บา้ นท่องเที่ยว วิถีชีวติ /วัฒนธรรม เป็ นต้น

รู ปที่ 3 บทบาทของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิสาหรับการบริ หารจัดการหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง จากผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวและประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิ ดความภักดี ที่ส่งผลให้เกิดความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ ยว
เมืองรอง ในขณะที่คุณค่าและคุณภาพบริ การส่ งผลให้เกิดความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองน้อยกว่า ดังนั้นผูว้ จิ ยั เสนอแนะ
ดังนี้ 1) การสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ควรส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและผ่อนคลาย อีกทั้งความเป็ นมิตรและความอบอุ่นของคนในชุมชน การสร้างความแตกต่างโดยการเลือก
ประเพณี /วิถีชีวิต/กิ จกรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์ น่ าสนใจ ตื่ นเต้นและสนุ กสนาน 2) การเสริ มสร้ างประสบการณ์ ของนักท่องเที่ ยว
แบ่งเป็ น 3 ด้าน ประกอบด้วย 2.1) ประสบการณ์ดา้ นอารมณ์ผา่ นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่มีความหมาย เช่น การก่อพระเจดีย ์
ทราย การพายเรื อชมธรรมชาติและนกหลากหลายสายพันธุ์ เป็ นต้น โดยสร้างความประทับใจผ่านการให้บริ การที่การเข้าใจลูกค้า
มี คุ ณภาพ สม่ าเสมอและความเท่ าเที ย ม เพื่ อ ให้นักท่ องเที่ ยวมี ประสบการณ์ ที่ดีมีความประทับใจและอยากกลับมาเที่ ยวอี ก
2.2) ประสบการณ์ดา้ นสติปัญญา การมี กิจกรรมที่ มีความหมาย เช่ น การละเล่นท้องถิ่ น การลองชิ มอาหารพื้นบ้านและการฝึ ก
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ท าอาหารร่ วมกับ แม่ ค รั วชาวบ้าน เป็ นต้น และ 2.3) ประสบการณ์ การมี ส่ วนร่ วม (ด้านการกระท า) ควรคิ ดกิ จ กรรมที่ จ ะให้
นักท่ องเที่ ย วทาระหว่างอยู่ในหมู่ บ ้าน/ชุ ม ชน เช่ น การพายเรื อ แจวเรื อ การร่ อนแร่ การเหวี่ยงแหหรื อทอดแหจับปลา ที่ ให้
นักท่องเที่ยวลงมือทาด้วยตนเอง 3) การเสริ มสร้างการรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3.1) การจัดการความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนนักท่องเที่ ยวทั้งช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล 3.2) การเข้าใจความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่ องจากนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีความต้องการท่องเที่ยวในหมู่บา้ น/ชุมชนแต่ละแบบไม่เหมื อนกัน
และแต่ละชุมชนก็มีความสามารถในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน จึ งควรวางแผนรู ปแบบการท่องเที่ยวและ
กล้าที่ จะนาเสนอกิ จกรรมรู ปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ ยวและความพร้ อมของชุ มชน อาจศึ กษา
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบอื่ น หรื อ การกี ฬ าที่ ไ ด้รั บ ความสนใจในช่ ว งเวลาต่ า ง ๆ มาปรั บ ใช้กับ หมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย ว และ
3.3) สร้างการรับรู ้คุณค่าที่ก่อให้เกิดความชื่ นชอบ มีความสุ ข น่ าจดจา หลงใหล เพลิดเพลิน และชวนให้คิดถึง ซึ่ งสามารถสร้าง
ผ่านการทากิจกรรมหรื อความรู ้สึกระหว่างที่พกั /ท่องเที่ยวภายในหมู่บา้ นท่องเที่ยว 4) การเสริ มสร้างการรับรู ้คุณภาพบริ การของ
แหล่งท่องเที่ยว เน้นความสะอาด เรี ยบร้อย ปลอดภัย มีมาตรฐานและคุณภาพเดี ยวกันอย่างสม่ าเสมอ และการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ท่วงที ผูใ้ ห้บริ การต้องได้รับการฝึ กฝนและอบรมด้านการให้บริ การที่มีไหวพริ บและมีจิตใจรักในงานด้าน
บริ การ (Service Mind) โดยการฝึ กอบรมและสารวจความพึงพอใจ ชุมชนสามารถขอความร่ วมมือจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
เช่น สถาบันราชภัฏในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ 5) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิ ญชวนและข้อมูลการท่องเที่ยว รวมไปถึงช่อง
ทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลายเพื่ อ ดึ ง ดู ด จู ง ใจนัก ท่ อ งเที่ ย ว น าเสนอให้เ ห็ น ถึ ง ภาพลัก ษณ์ ห มู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย ว การให้ บ ริ ก าร
ประสบการณ์ ที่จ ะได้รั บจากการทากิ จ กรรม และการใช้ชีวิตตามวิถีชุม ชน อี กทั้งเลื อกใช้สื่อสั งคมออนไลน์เป็ นสื่ อกลางถึ ง
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรใช้ผมู ้ ีอิทธิ พลบนสื่ อโซเชียล (Influencer) เช่น บล็อกเกอร์ ท่องเที่ยว มาช่วยในการสื่ อสารและดึงดูดให้
เกิ ดการท่องเที่ ยวตาม และ 6) ความภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองใน
ประเทศไทย ดังนั้นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยที่ตอ้ งการความยัง่ ยืนจาเป็ นต้องทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความภักดีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งอาจใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น แชร์ ชวนท่องเที่ยว หวนคืนรัก เป็ นต้น
3) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต การศึกษาในครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลการศึกษาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ซึ่ งเป็ น
ช่วงเวลาที่อยูใ่ นสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 จึงทาให้การศึกษาครั้งนี้ มีปัจจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
จากสถานการณ์ปกติ รวมไปถึงขาดความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่กท็ าให้เกิดการตระหนักรู ้ที่ชดั เจนถึงความยัง่ ยืน
และการปรับตัวของหมู่บา้ นท่องเที่ยว ดังนั้นในอนาคตควรศึกษา 3.1) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย 3.2) การศึกษางานวิจยั ดังกล่าวในสถานการณ์ปกติเพื่อเพิ่ม
แนวทางในการสร้างความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย และ 3.3) การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่อื่นหรื อเจาะลึกเฉพาะหมู่บา้ นท่องเที่ยว ซึ่ งจะทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน นามาซึ่ งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดความยัง่ ยืน
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