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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นในแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน

ประเทศไทย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย จ าแนบตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 
3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณผ่านเคร่ืองมือ
การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงและความตรง  ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองของประเทศไทย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่ง และวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก จ านวน 440 คน แลว้น ามาวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และการวเิคราะห์เชิงเส้นทาง  
 ผลการศึกษา พบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว และความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียวในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณภาพบริการของ
แหล่งท่องเท่ียว และภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก 2) นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยแตกต่างกนั  และ 3) ความย ัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน
ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว  ในขณะท่ีประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวและการรับรู้คุณภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยผ่านความภกัดีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว  ส่วนภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวและการรับคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทยโดยผา่นความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว   ดงันั้นหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองควรมีภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้
คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  และการรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีและตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  รวมถึงการสร้าง
ประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีดี  มีความสนุกสนาน และเกิดประสบการณ์ใหม่/ความรู้ใหม่ใหก้บันกัท่องเท่ียว  จะช่วยสนบัสนุนใหน้กัท่องเท่ียว
เกิดความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  และก่อใหเ้กิดความยงัยืน่ของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
  

ค าส าคญั : ความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียว  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว  หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 
 

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. 
 

บทน า   
 ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยมีการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7.49 ต่อปี มีส่วน
กระจายรายไดสู่้พ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ  แต่ยงัคงเกิดการกระจุกตวัของนักท่องเท่ียวและรายไดท่ี้เกิดข้ึน  อีกทั้งพบปัญหาและ
อุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว  อาทิ ขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ดา้นลบ [1]  การเขา้ถึง
ขอ้มูล  และการท าการตลาดท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย [2]  ส่งผลให้ประเทศไทยเร่ิมส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวหลกั - รอง ภายใตน้โยบาย
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
โดยแบ่งเมืองท่องเท่ียวหลกั - รอง ตามจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของแต่ละจงัหวดั จงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียว
รวมกนัเกิน 4 ลา้น จัดให้เป็นการท่องเท่ียวเมืองหลกั จ านวน 22 จังหวดั ส่วนจังหวดัท่ีมีนักท่องเท่ียวรวมกันไม่เกิน 4 ลา้น  
จัดให้เป็นการท่องเท่ียวเมืองรอง จ านวน 55 จังหวดั [3]  นอกจากน้ีการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ปลายทางแหล่งใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  และเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการพฒันาและฟ้ืนฟู
ชุมชนแบบบูรณาการและยัง่ยืน [4] ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนของ
ชุมชน [5] การท่องเท่ียวชนบท/หมู่บา้นนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัวถีิชีวิตชุมชน การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่บนรากฐานอตัตา
ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  ดงันั้นการท่องเท่ียวในชนบทหรือหมู่บา้นท่องเท่ียวกลายเป็นปัจจยัใหม่ใน
การพฒันาชุมชน ดว้ยวธีิการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหห้ลัง่ไหลเขา้มาและมีส่วนช่วยใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้นพ้ืนท่ีชุมชน [6] 
 เม่ือแหล่งท่องเท่ียวมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ การสร้างความแตกต่างจึงเป็นเร่ืองยาก ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้ง
สรรหากลยทุธ์ท่ีสร้างสรรคแ์ละสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในการแสวงหาความภกัดีของลูกคา้โดยหวงัวา่จะเพ่ิมการเยีย่มชม
ซ ้ าๆ [7,8] ความภกัดีไดรั้บการยนืยนัวา่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื โดยเฉพาะในการสร้างกลยทุธ์การตลาดของแหล่ง
ท่องเท่ียวปลายทางท่ีย ัง่ยืนส าหรับการท่องเท่ียวในชุมชน [9] ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืน
ของหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของปัจจัยต่อความยัง่ยืนของการท่องเท่ียวหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองของประเทศไทยจากมุมมองของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นในแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 (H1) : นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้น

ท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  แตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 (H2) :  ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้น

ท่องเท่ียวเมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 (H3) :  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 4 (H4) :  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมี

ต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 5 (H5) : ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว

เมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 6 (H6) : ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. หมู่บ้านท่องเทีย่วเมืองรอง (Tourist Villages in Secondary Provinces) 
ดว้ยศกัยภาพของท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยถือเป็นจุดศูนยก์ลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความหลากหลาย

ของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย  จึงเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว  ภายใตน้โยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดเ้ร่ิมกลยุทธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว  แบ่งเมืองท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเมืองหลกัและการท่องเท่ียวเมืองรอง  ส าหรับการท่องเท่ียวเมืองรอง มีจ านวน 55 จงัหวดั โดยแบ่งพ้ืนท่ีออก  
5 ภูมิภาค [3] โดยมีหมู่บา้นท่องเท่ียว/ชุมชนท่องเท่ียวจ านวนทั้งส้ิน 2,528 ชุมชน [10] หมู่บา้นท่องเท่ียวจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ปลายทางท่ีนักท่องเท่ียววางแผนท่ีจะเดินทางเพ่ือการพกัผ่อนและ/หรือการเรียนรู้ (สร้างประสบการณ์) จากการสัมผสัวิถีชีวิต
ชุมชนชนบทพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีภูมิทศัน์และลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศแต่ละทอ้งถ่ิน   
ผ่านผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว  และกิจกรรมหรือประสบการณ์ [11] ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเกิดจากการรวมความหมายของหมู่บา้น
ท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวโดยชุมชน และชุมชนท่องเท่ียว โอทอป นวตัวิถี  ท่ีมีการส่งเสริมและด าเนินการอยู่ในประเทศไทย   
การพฒันาหมู่บา้นหรือชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวนั้น ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อชุมชนในแต่ละดา้นทั้ง 3 ดา้นตามหลกัแนวคิด
ความยัง่ยืน (เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม)  โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจมีระดบันยัส าคญัและก่อให้เกิดการพฒันาใน
ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป [12] ดงันั้นการท่องเท่ียวสามารถช่วยใหเ้กิดความยัง่ยนืของชุมชนในอนาคตได ้

2. ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความอย่างยัง่ยืนของหมู่บ้านท่องเทีย่วเมืองรอง 
นักท่องเท่ียวเป็นตวัแปรส าคญัในการขบัเคล่ือนความสมดุลของหมู่บ้านท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง  

การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมีส่วนช่วยในการก าหนดองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
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และดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี [13]  และช่วยแสวงหาความภกัดีของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย 
[8] ซ่ึงความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัในการพฒันาและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื [14] และความ
ภกัดียงัถูกระบุเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในระยะยาวต่อความยัง่ยืนหมู่บา้นท่องเท่ียว [15,16]  ดงันั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและไดร้ะบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความอยา่งย ัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวออกเป็น 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว (Destination Loyalty)  เป็นความตั้งใจของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างเต็มใจ มีความยินดีท่ีจะแนะน าสถานท่ีแหล่งน้ีต่อไปและมีความตั้ งใจท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า มีตัวช้ีว ัด
ประกอบดว้ย (1) การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า  (2) การแนะน าบอกต่อ  และ (3) การเป็นตวัเลือก [17,18]  

ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว (Destination Image):  ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ เกิดจากการเห็นหรือการไดย้นิจากส่ือต่างๆ 
รวมถึงเป็นส่ิงจูงใจหรือตวักระตุน้ให้นักท่องเท่ียวเกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความสนใจท่ีจะมาสัมผสักบัแหล่งท่องเท่ียว 
ดงันั้นตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย  (1) ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ และ(2) ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทศันคติ [17,19] 

การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว (Destination’s Perceived Value): การประเมินแหล่งท่องเท่ียวจากการเปรียบเทียบ
ระหวา่งประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ/์บริการการท่องเท่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน โดยช้ีวดัมูลค่าการรับรู้ได ้3 มิติ [20] ประกอบดว้ย 
(1) คุณค่าในเชิงการใชง้าน (2) คุณค่าเชิงสังคม และ (3) คุณค่าทางอารมณ์  

การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว (Destination Perceived Quality):  การรับรู้ของลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพโดยรวม
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของแหล่งท่องเท่ียว  โดยการประเมินด้านสถานท่ีท่องเท่ียว  การเข้าถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก  
การใหบ้ริการ และกิจกรรม โดยแบบจ าลอง SERVQUAL ของ Parasuraman et al. [21] เพื่อวดัคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกคา้ 

ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว  (Tourist Experience): ประสบการณ์ของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ท่องเท่ียว ผา่นการสัมผสักบัสภาพแวดลอ้มการท่องเท่ียว (เช่นสถานท่ีท่องเท่ียว ผูค้นและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน) และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ห้บริการ (ธุรกิจการท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก) ณ แหล่งท่องเท่ียว โดยมีตัวช้ีวดั 4 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) ดา้นสติปัญญา (2) ดา้นอารมณ์   (3) ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  และ (4) ดา้นการกระท า [22]   

ความอยา่งย ัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว  (Destination Sustainability): แหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถผลิตสินคา้และบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้ ความเท่าเทียมกนัทางสังคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกบันกัท่องเท่ียว การอนุรักษณ์
วฒัณธรรมประเพณี และการปกป้องระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเท่ียว โดยมีตวัช้ีวดั 3 ดา้น
ประกอบดว้ย (1) ดา้นเศรษฐกิจ (2) ดา้นสังคมและวฒันธรรม  และ (3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

จากการศึกษาแนวความคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้จิยัไดน้ ามาสร้างกรอบการวจิยัดงัน้ี (รูปท่ี 1) 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบการวจิยั 

ตัวแปรต้น ตัวแปรกลาง ตัวแปรตาม 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ  ตวัอยา่งไดจ้ากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยท่ีเดินทางมาเยีย่มชมในหมู่บา้นท่องเท่ียวท่ี

มีการน าเงินจากแหล่งเงินทุนส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  เพ่ือใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน และ
อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวรอง (เมืองรอง) 55 จงัหวดั  โดยใชว้ิธีการค านวณของ Stevens [23] โดยการก าหนดการ
ประมาณค่าของขนาดของตวัอย่างกบัจ านวนพารามิเตอร์อิสระในอตัราส่วน 20 เท่าต่อ 1 ตวัแปร [24,25] ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ี 
มีจ านวนตวัแปรอิสระ จ านวน 22 ตวัแปร ดงันั้นขนาดของตวัอย่างในการวิจยัท่ีตอ้งการตามขอ้ก าหนดทั้งหมดเท่ากบั 440 ราย  
(22 x 20 = 440 ราย) โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายและใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามชนิด
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (5-point Liker Scale) [26] โดยขอ้ค าถามต่างๆ เป็นการปรับใชม้าตรวดับางส่วนของ
นักวิชาการท่ีมีอยู่เดิม รวมถึงการรวบรวมหรือเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา และไดด้ าเนินการตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเน้ือหาตลอดจนภาษาท่ีใช ้ เพ่ือให้แบบสอบถามมีความเช่ือถือได้ในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งเป็นการหาความตรง   
ค่าความเช่ือมัน่ และตรวจสอบหาความตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
 วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจยัน้ีเน้นศึกษานักท่องเท่ียวเฉพาะหมู่บา้นท่องเท่ียวมีการน าเงินจากแหล่งเงินทุนส านักงานกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง  เพ่ือใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน และอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวรอง (เมืองรอง)  
55 จงัหวดั ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 527 หมู่บา้นท่องเท่ียว   ดงันั้นจึงสุ่มเลือกเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยีย่มชมและพกัคา้งคืนอยา่ง
นอ้ย 1 คืน ในหมู่บา้นท่องเท่ียวท่ีมีรายช่ืออยูใ่นจ านวน 527 หมู่บา้นท่องเท่ียว โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) และใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบความสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 440 ราย เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนครบ
แลว้ ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล  ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) และการวิเคราะห์เชิงเส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  และโปรแกรมส าเร็จรูปสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)   
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย ได้สรุปผลตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
ขอ้ 1 ศึกษาระดบัความคิดเห็นในแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียวในภาพรวม ในระดบัมากท่ีสุด  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวในระดบั
มากท่ีสุด  ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวในระดบัมาก  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก  การรับรู้คุณภาพบริการ
ของแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก และภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก  ซ่ึงสามารถสรุประดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยในแต่ละปัจจยั  ดงัน้ี 

ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน
ประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามภาพรวมในแต่ละดา้น พบวา่ ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทยท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรก  ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท่ีมีค่าความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ดา้นความรู้สึกหรือทศันคติ และดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียว ตามล าดบั  



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

106 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การรับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่  ภาพรวมของการรับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทย พบว่า การรับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาขอ้
ค าถามภาพรวมในแต่ละดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าทางอารมณ์ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าทางสังคม และดา้นคุณค่าของการใชง้าน ตามล าดบั  

การรับรู้คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของการรับรู้คุณภาพบริการของ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามในแต่ละดา้น พบวา่ การรับรู้คุณภาพบริการของ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ
ได ้และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามล าดบั  

ประสบการณ์ท่องเท่ียวในหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่ ภาพรวมของประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว
ในการเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามภาพรวมในแต่ละดา้น 
พบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย ให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านมนุษย์สัมพนัธ์ ด้านสติปัญญา และด้านการกระท า
(พฤติกรรม) ตามล าดบั  

ความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  พบว่า การยินดีท่ีจะแนะน าถึงหมู่บา้นท่องเท่ียวของเมืองรอง
ใหก้บัคนอ่ืน/คนรู้จกั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ยนิดีบอกต่อคนอ่ืน/คนรู้จกัถึงหมู่บา้นท่องเท่ียวของเมืองรอง  หมู่บา้น
ท่องเท่ียวของเมืองรองเป็นตวัเลือกแรกส าหรับวนัหยดุพกัผ่อน  นกัท่องเท่ียวมีความตั้งใจจะกลบัไปท่องเท่ียวหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในอนาคต ภาพแหล่งท่องเท่ียวมกัเตือนให้อยากกลบัไปอยู่บ่อยคร้ัง และหมู่บา้นท่องเท่ียวของเมืองรองเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีพิเศษมาก ตามล าดบั   

ความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  พบวา่ ในอนาคตนกัท่องเท่ียวตั้งใจหาวิธีท่ีจะสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและต่อเน่ือง  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ช่วยสนับสนุนดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวในหมู่บา้นท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนในอนาคต  และมีส่วนช่วยอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียว ตามล าดบั  

ขอ้ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว  พบว่า  นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อาชีพ และจ านวนการคา้งคืน  มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน อาชีพ และจ านวนการพกัคา้งคืนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
ไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ และรูปแบบการท่องเท่ียว มีค่านอ้ยกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ   กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั   

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีแตกต่าง พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ใหค้วามส าคญัต่อ
ความยัง่ยืนของหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยมากกว่าสถานภาพอ่ืน  ส่วนด้านรูปแบบการท่องเท่ียว พบว่า  
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหารให้ความส าคญัต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยนอ้ย
กวา่รูปแบบการท่องเท่ียวอ่ืนๆ คือ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เชิงอนุรักษ/์นิเวศ  เชิงประวติัศาสตร์ และแนวผจญภยั  

ขอ้ 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่ ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว การ
รับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  และการรับรู้คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง ตามล าดบั  ค่าน ้ าหนัก



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

107 
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สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานและทุกปัจจยัมีอิทธิพลทางบวก โดยค่า R2 ของความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเท่ากบั 0.567 หรือ
ร้อยละ 57 ซ่ึงหมายถึง ความผนัแปรของความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวจากอิทธิพลของประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว การรับรู้
คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว  และภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ 57 และความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความ
ยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว  และการรับรู้
คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง ตามล าดบั ค่าน ้ าหนกัสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานและทุกปัจจยัมีอิทธิพล
ทางบวก โดยค่า R2 ของความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยเท่ากบั 0.725 หรือร้อยละ 73 ซ่ึงหมายถึง  
ความผนัแปรของความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวจากอิทธิพลของความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว  ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว 
และการรับรู้คุณภาพบริการต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ร้อยละ 73 โดยผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของภาพลกัษณ์
แหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว  ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว  
ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว และความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ดงัรูปท่ี 2  

 

รูปที่ 2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
 

การอภิปรายผล  
ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์  เพ่ืออภิปรายผลการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง  รวมถึงขอ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย โดยน าเสนอการอภิปราย
ผลการวจิยัตามสมมติฐาน  ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 (H1) : นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดหรือสถานภาพ
สมรสมีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยนอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู ่ แสดงใหเ้ห็นวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ใหค้วามส าคญัต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทยมากกวา่สถานภาพอ่ืน  ทั้งน้ีเป็นอาจเป็นเพราะกลุ่มสถานภาพโสด หรือ หรือแต่งงานแลว้แต่ไม่มีลูกจะ
เดินทางท่องเท่ียวเพ่ือพิสูจน์ตวัเอง เช่น ข้ึนภูกระดึง เป็นตน้ หรือการร่วมกิจกรรมกบักลุ่มท่ีมีความสนใจคลา้ยกนั เช่น ป่ันจกัรยาน 
หรือเดินป่า เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าให้พบเพ่ือนใหม่ในสถานท่ีท่องเท่ียว  และยงัช่ืนชอบการท่องเท่ียวท่ีท าให้การใชชี้วิต
แตกต่างจากชีวิตประจ าวนัและสถานท่ีแปลกใหม่  ท าใหเ้ปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียวตลอดเวลา  ส่วนกลุ่มท่ีสมรสแลว้มีความคิดเห็น
ต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยนอ้ยกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ อาจเป็น
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วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เพราะการอยูร่วมกนัแบบครอบครัวท าให้เกิดความคิดและความช่ืนชอบท่ีแตกต่าง  ท าให้การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวเปล่ียนแปลง
ตามผูมี้บทบาทส าคญัในครอบครัวและวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวคร้ังนั้น  สอดคลอ้งกบั ศลิษา ธีรานนทแ์ละเจริญชยั เอกมา
ไพศาล [27] ท่ีพบว่า  ความแตกต่างของตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ (สถานภาพ ภูมิล  าเนา อายุและอาชีพ) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติแตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบั อรุณรุ่ง วงศ์กงัวาน และคณะ [28] ซ่ึงพบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศ ประเทศท่ีพ  านกั ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพการสมรส แตกต่างกนั มีความ
ภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงความภกัดีสะทอ้นให้เห็นถึงความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียวใน
อนาคต [8,14,16,29] ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวแนวผจญภยั การท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ/์นิเวศ มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย
มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหาร อาจเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นการท่องเท่ียวท่ีช้ีแนะการสรรหา
ความแปลกใหม่ รวมไปถึงแต่ละพ้ืนท่ีก็มีความหลากหลายทางดา้นอาหาร  จึงท าให้การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้
ง่าย  แต่ในทางกลบักนันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมกัจะเกิดความเบ่ือต่ออาหารซ ้ าๆ ไดง่้ายเช่นเดียวกนั  รวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงอาหาร
อาจก่อใหเ้กิดขยะและการใชว้ตัถุดิบจ านวนมากในพ้ืนท่ี  กลบักนันกัท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ/์นิเวศ และการ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ใหค้วามส าคญัอยา่งมากต่อความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียวนั้น  อาจเป็นเพราะวา่การท่องเท่ียวรูปแบบ
ดงักล่าวเป็นการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว  กล่าวไดว้่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีแสดงความ
รับผิดชอบหรือการมีจริยธรรมต่อแหล่งท่องเท่ียว [30] สอดคลอ้งกบั กาญจนาพร ไตรภพ และพิเศษ ชยัดิเรก [31] ท่ีพบวา่ ขอ้มูล
ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 (H2) : ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.305 และ 
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 5.290 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั Katerina et al. [32]  
ท่ีพบวา่ ภาพลกัษณ์มีอิทธิพลทางตรงและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการสร้างความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และสอดคลอ้ง
กบั Chih-Wen Wu [33] ซ่ึงพบว่า ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวมีผลต่อการตดัสนใจเลือกเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
และความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว ณ จุดหมายปลายทาง [34,35,36]  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 (H3) :  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดี
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.186  และ 
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 4.650 (p<.01)  ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั Pena et al. (2012)  
ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเป็นกุญแจส าคญัในการสร้างความภกัดี  หากนกัท่องเท่ียวเกิดการรับรู้คุณค่าของแหล่ง
ท่องเท่ียวสูงจะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวสูงเช่นกนั   สอดคลอ้งกบั  Mohammad et al. [37] ซ่ึงพบว่า  
การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงระดบัการรับรู้คุณค่าในแต่ละดา้นจะมี
ความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัโครงสร้างแหล่งท่องเท่ียว  รูปแบบการท่องเท่ียวและกลยทุธ์การตลาดของแต่ละสถานท่ี  สอดคลอ้งกบั   
Mai and Nguyen [38] ท่ีพบว่า การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว (โฮจิมินห์) มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิผลต่อความภกัดีอย่างมี
นยัส าคญั โดยเฉพาะการแนะน าใหเ้พื่อนมาเยีย่มชม  และสอดคลอ้งกบั Anggia et al. [39] ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณค่าของนกัท่องเท่ียว
ส่งผลอยา่งมีระดบันยัส าคญัต่อความสนใจในการกลบัมาเยีย่มชมอีกคร้ัง [40,41] 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 (H4) :  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.133 
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และค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 3.803 (p<.01)  ยอมรับตามสมมติฐานอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั  Soon Ho Kim 
(2010) ท่ีพบวา่ คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของแหล่งท่องเท่ียวปลายทางอยา่งมีนยัส าคญั  หากลูกคา้มีการรับรู้
คุณภาพการบริการท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหเ้กิดความภกัดีของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  สอดคลอ้งกบั  Le Chi Cong [42] 
ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและการตอ้นรับมีอิทธิพลท่ีส าคญัต่อความตั้งใจท่ีจะกลบัมาเยีย่ม
ชมและการบอกต่อของนกัท่องเท่ียว  สอดคลอ้งกบั Cerro et al. [6] ซ่ึงพบวา่ มีการเช่ือมโยงระหวา่งการรับรู้คุณภาพและความภกัดี
ท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีระดบันยัส าคญัในการวิจยัแหล่งท่องเท่ียวชุมชน [43,44]  นอกจากน้ี  Xiaoting et al. [45] พบวา่ การรับรู้
คุณภาพบริการของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวในชนบท  ดา้นการตอ้นรับและการเรียนรู้นกัท่องเท่ียวของคนในทอ้งถ่ินไดรั้บ
ความส าคญัอนัดบัแรกและชุมชนในทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญัในการรับรู้คุณภาพบริการของนกัท่องเท่ียว    

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 (H5) : ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรอง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.277  และ 
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 4.906 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั Chih-Wen Wu [33]  
ท่ีพบวา่ ประสบการณ์ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว [32,46] สอดคลอ้งกบั  อรรถเวทย ์ พฤกษ์
สถาพรและดาร์ช บาตรา [47] ซ่ึงพบวา่ ประสบการณ์ท่ีดีข้ึนจะน าไปสู่ความภกัดีท่ีสูงข้ึนในทิศทางเดียว  และสอดคลอ้งกบั Hager 
and Amara [48] ท่ีพบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความปรารถนาของนักท่องเท่ียวท่ีจะ
กลบัมาอีกคร้ัง และพูดถึงการเดินทางในเชิงบวก  โดยการท่องเท่ียวสร้างประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าการบริโภค  และไดค้น้พบว่า
ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยอยา่ง
มีระดบันยัส าคญั สอดคลอ้งกบั Kastenholz et al. [49] ท่ีพบวา่  การเพ่ิมคุณภาพของประสบการณ์ท่องเท่ียวชุมชนมีระดบันยัส าคญั
ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 (H6) : ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง
ในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.722 และค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 20.412 (p<.01)  ยอมรับตาม
สมมติฐานอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั Yoon and Uysal [14] ท่ีพบวา่  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัท่ีใชใ้นการพฒันาและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื  สอดคลอ้งกบั Kastenholz et al. [29] ซ่ึงพบวา่ ความภกัดีถูก
ระบุวา่เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในระยะยาวต่อความยัง่ยืนหมู่บา้นท่องเท่ียว [16,50,51]  สอดคลอ้งกบั Campón-Cerro et al. [6]  
ท่ีพบวา่ ความภกัดีมีผลกระทบโดยตรงต่อมิติเศรษฐกิจ และส่งผลทางออ้มในมิติสังคมและมิติส่ิงแวดลอ้มในความยัง่ยนืของแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน และมีวธีิการเพ่ิมศกัยภาพในการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีชุมชน  สอดคลอ้ง
กบั Almeida and Moreno [52] ท่ีพบวา่ ความภกัดีช่วยส่งเสริมรายไดท่ี้ย ัง่ยืนให้กบัของแหล่งท่องเท่ียวปลายทางผ่านการบอกต่อ
ปากต่อปาก  ช่วยลดตน้ทุนทางการตลาด  ตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อเสถียรภาพในอนาคตต่อการเติบโตของแหล่งท่องเท่ียว [53] 
และความยัง่ยนืใหก้บัแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง [32,45,54]  

สรุปไดว้่า ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว 
และประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
และความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากน้ียงัคน้พบวา่ ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมือง
รองในประเทศไทยอยา่งมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ  และการรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะการวจิัย 
1) ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ จากผลการศึกษาเกิดองค์ความรู้เก่ียวกบับทบาทของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของ

หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย ซ่ึงสามารถอธิบายดงัรูปท่ี 3 บทบาทของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรอง  มีดงัน้ี ความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว และคุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียว
มีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยืนดา้นเศรษฐกิจ ในการสร้างรายไดใ้ห้กบัหมู่บา้นท่องเท่ียวและชุมชนใกลเ้คียง ก่อเกิดการกระจาย
รายไดแ้ละสร้างอาชีพสู่ชุมชน ท าใหค้วามเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการทางสังคม อีกทั้งยงัเป็นการสืบ
สานประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตจากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้กบันักท่องเท่ียว อนัน าไปสู่ความยัง่ยืนด้านสังคมและ
วฒันธรรม และเพ่ือให้สภาพแวดลอ้มถ่ินท่ีอยูอ่าศยัคงอยู่ดงัเดิมก่อเกิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน จึงน าไปสู่ความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม กล่าวไดว้่า ความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว และ
คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยัง่ยนืดา้นสังคม
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวจะมีความสัมพนัธ์ต่อความยัง่ยนืทั้ง 3 ดา้น ผา่นการท ากิจกรรมและ
การพกัคา้งคืนในอยู่บา้นท่องเท่ียว  ส าหรับภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวและคุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความยัง่ยืนทั้ง 3 ดา้น โดยผา่นความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว  และมีอิทธิทางตรงท่ีส าคญัต่อความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว  อีกทั้งสะทอ้งถึงรูปแบบการท่องเท่ียว  กิจกรรม  และความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทย  เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียว  บรรยากาศหมู่บา้นท่องเท่ียว วถีิชีวติ/วฒันธรรม เป็นตน้ 

 
รูปที่ 3 บทบาทของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 

 2) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัส าหรับการบริหารจดัการหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง จากผลการศึกษา พบวา่ ภาพลกัษณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียวและประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวก่อให้เกิดความภกัดีท่ีส่งผลให้เกิดความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรอง ในขณะท่ีคุณค่าและคุณภาพบริการส่งผลใหเ้กิดความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองนอ้ยกวา่ ดงันั้นผูว้จิยัเสนอแนะ
ดงัน้ี 1) การสร้างภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว ควรส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของหมู่บา้นท่องเท่ียว
ท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นและผอ่นคลาย อีกทั้งความเป็นมิตรและความอบอุ่นของคนในชุมชน การสร้างความแตกต่างโดยการเลือก
ประเพณี/วิถีชีวิต/กิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ น่าสนใจ ต่ืนเตน้และสนุกสนาน 2) การเสริมสร้างประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว 
แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 2.1) ประสบการณ์ดา้นอารมณ์ผา่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความหมาย เช่น การก่อพระเจดีย์
ทราย  การพายเรือชมธรรมชาติและนกหลากหลายสายพนัธ์ุ เป็นตน้ โดยสร้างความประทบัใจผา่นการใหบ้ริการท่ีการเขา้ใจลูกคา้ 
มีคุณภาพ  สม ่าเสมอและความเท่าเทียม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีประสบการณ์ท่ีดีมีความประทับใจและอยากกลบัมาเท่ียวอีก  
2.2) ประสบการณ์ดา้นสติปัญญา การมีกิจกรรมท่ีมีความหมาย เช่น การละเล่นทอ้งถ่ิน การลองชิมอาหารพ้ืนบา้นและการฝึก
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ท าอาหารร่วมกับแม่ครัวชาวบ้าน เป็นตน้ และ 2.3) ประสบการณ์การมีส่วนร่วม (ด้านการกระท า) ควรคิดกิจกรรมท่ีจะให้
นักท่องเท่ียวท าระหว่างอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การพายเรือ แจวเรือ การร่อนแร่ การเหวี่ยงแหหรือทอดแหจับปลา ท่ีให้
นกัท่องเท่ียวลงมือท าดว้ยตนเอง 3) การเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 3.1) การจดัการความพร้อมของ
แหล่งท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนักท่องเท่ียวทั้งช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล 3.2) การเขา้ใจความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการท่องเท่ียวในหมู่บา้น/ชุมชนแต่ละแบบไม่เหมือนกนั 
และแต่ละชุมชนก็มีความสามารถในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกนั จึงควรวางแผนรูปแบบการท่องเท่ียวและ
กลา้ท่ีจะน าเสนอกิจกรรมรูปแบบใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและความพร้อมของชุมชน อาจศึกษา
กิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนหรือการกีฬาท่ีได้รับความสนใจในช่วงเวลาต่าง ๆ มาปรับใช้กับหมู่บ้านท่องเท่ียว และ  
3.3) สร้างการรับรู้คุณค่าท่ีก่อให้เกิดความช่ืนชอบ มีความสุข น่าจดจ า หลงใหล เพลิดเพลิน และชวนให้คิดถึง ซ่ึงสามารถสร้าง
ผา่นการท ากิจกรรมหรือความรู้สึกระหวา่งท่ีพกั/ท่องเท่ียวภายในหมู่บา้นท่องเท่ียว 4) การเสริมสร้างการรับรู้คุณภาพบริการของ
แหล่งท่องเท่ียว เนน้ความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภยั มีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนัอย่างสม ่าเสมอ และการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัท่วงที ผูใ้หบ้ริการตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและอบรมดา้นการใหบ้ริการท่ีมีไหวพริบและมีจิตใจรักในงานดา้น
บริการ (Service Mind) โดยการฝึกอบรมและส ารวจความพึงพอใจ ชุมชนสามารถขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน 
เช่น สถาบนัราชภฏัในจงัหวดัและภูมิภาคต่าง ๆ 5) การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเชิญชวนและขอ้มูลการท่องเท่ียว รวมไปถึงช่อง
ทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดจูงใจนักท่องเท่ียว น าเสนอให้เห็นถึงภาพลักษณ์หมู่บ้านท่องเท่ียว การให้บริการ 
ประสบการณ์ท่ีจะไดรั้บจากการท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตตามวิถีชุมชน อีกทั้ งเลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือกลางถึง
นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีควรใชผู้มี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียล (Influencer) เช่น บลอ็กเกอร์ท่องเท่ียว มาช่วยในการส่ือสารและดึงดูดให้
เกิดการท่องเท่ียวตาม และ 6) ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน
ประเทศไทย ดงันั้นหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยท่ีตอ้งการความยัง่ยืนจ าเป็นตอ้งท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความภกัดีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอาจใชกิ้จกรรมต่างๆ เช่น แชร์ชวนท่องเท่ียว  หวนคืนรัก เป็นตน้ 

3) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัในอนาคต การศึกษาในคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลการศึกษาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 จึงท าให้การศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
จากสถานการณ์ปกติ รวมไปถึงขาดความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  แต่กท็  าใหเ้กิดการตระหนกัรู้ท่ีชดัเจนถึงความยัง่ยืน
และการปรับตวัของหมู่บา้นท่องเท่ียว ดงันั้นในอนาคตควรศึกษา 3.1) ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 3.2) การศึกษางานวิจยัดงักล่าวในสถานการณ์ปกติเพ่ือเพ่ิม
แนวทางในการสร้างความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองของประเทศไทย และ 3.3) การศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีอ่ืนหรือเจาะลึกเฉพาะหมู่บา้นท่องเท่ียว ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวในแต่ละ
พ้ืนท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนั  น ามาซ่ึงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 
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