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บทคัดย่อ 
การวิจยันี มีวตัถุประสงคเ์พื,อศึกษาองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวพื นที,การท่องเที,ยวภาคใต้

เขต 1 (จงัหวดัสงขลาและสตูล)  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเที,ยวและผูม้าเยี,ยมเยือนชาวไทยที,เดินทางมาเที,ยวในจงัหวดั
สงขลาและสตูลในเดือนเมษายน 2554  จงัหวดัละ 275 คน รวมทั งสิ นจาํนวน 550 คน เครื,องมือที,ใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถามชนิดมาตรวดัแบบลิเคอร์ท 5 ระดบั จาํนวน 31 ขอ้  มีค่าความเชื,อมั,น .797  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวที,
มีค่า Eigen values มากกวา่ 1 นั น มีจาํนวนทั งสิ น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การรับรองอยา่งเป็นมิตร (2) ธรรมชาติ (3) 
แบรนด์ (4) การคมนาคม  และ (5) ความบันเทิง มีตวับ่งชี รวมจาํนวน 23 ตวับ่งชี   ผูบ้ริหารและนักการตลาดธุรกิจ
ท่องเที,ยวสามารถนาํผลของการวิจยัไปใชใ้นการส่งเสริมและสร้างผลิตภณัฑเ์พื,อการท่องเที,ยวที,สอดรับกบัภาพลกัษณ์
ของแหล่งท่องเที,ยว โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบทั งห้าเพื,อสร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวพื นที,การท่องเที,ยวภาคใต้
เขต 1 (จงัหวดัสงขลาและสตูล) ใหโ้ดดเด่นและเขม้แขง็ 

 
คาํสําคญั :  ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยว พื นที,การท่องเที,ยวภาคใตเ้ขต 1  สงขลา สตูล  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงสาํรวจ 
 

Abstract 
This research aims to investigate the dimensionality of destination image of Thailand’s southern tourism 

area 1 (Songkhla and Satun province). The research sample consisted of 275 Thai tourists each province (total 550). 

The research instrument was 5-point Likert scale questionnaires. The preliminary scale consisted of 31 items (α = 
.797).  Data was analyzed via exploratory factor analysis, using SPSS. The results indicate that destination image had 
five dimensions including (1) Hospitality, (2) Nature (3) Brand, (4) Transportation and (5) Entertainment with 23 
indicators. Management and tourism marketing practitioners can use the research results to promote tourism and 
create tourism products that are in line with the perceived destination image, pertaining these five dimensions to create 
the strong destination image of Thailand’s southern tourism area 1 (Songkhla and Satun province)  
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บทนํา 
อุตสาหกรรมท่องเที,ยวมีความสาํคญัอยา่งยิ,งต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศเป็นอยา่ง

มาก กรมการท่องเที,ยว (2554) รายงานว่าประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเที,ยวเพิ,มขึ นอยา่งต่อเนื,องจาก 367,380.36 
ลา้นบาทในปี 2548 เป็น 585,961.80 ลา้นบาท  ในปี 2553  รายได้จากการท่องเที,ยวกลายเป็นรายไดอ้นัดบัหนึ, งเมื,อ
เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้ประเภทอื,นๆ  รายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเที,ยวเป็นรายไดที้,กระจายไปสู่
ประชากรในวงกวา้งและสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนทุกประเภททั งทางตรงและทางออ้ม อุตสาหกรรมการท่องเที,ยวมี
บทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปยงัภูมิภาคต่างๆ เนื,องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที,ยวมีผลในการ
กระจายรายไดสู่้ทอ้งถิ,น  

แต่อยา่งไรก็ตามสถานการณ์การท่องเที,ยวทางตอนใตข้องประเทศไทยมีปัจจยัทางดา้นลบสาํหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที,ยว ไดแ้ก่ เหตุการณ์ธรณีพิบติัภยัและความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั งการแข่งขนัที,รุนแรง
จากแหล่งท่องเที,ยวที,เกิดใหม่ (เวียดนาม จีน และอินเดีย) และการสร้างสินคา้ทางการท่องเที,ยวใหม่ ๆ (ญี,ปุ่น ฮ่องกง 
และเกาหลี)   และพฤติกรรมของนกัท่องเที,ยวที,มีความเปลี,ยนแปลงไปส่งผลใหน้กัท่องเที,ยวทั งชาติไทยและชาวต่างชาติ
ลดลง  (การท่องเที,ยวแห่งประเทศไทย, 2549)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงตอ้งเพิ,มความพยายามทางการตลาดเพื,อ
ดึงดูดใหน้กัท่องเที,ยวสนใจและเลือกที,จะมาสมัผสัประสบการณ์ที,น่าประทบัใจ ณ. แหล่งท่องเที,ยวที,ตนรับผิดชอบ  

พฤติกรรมของนักท่องเที,ยวปัจจุบันนิยมซื อเพ็กเกจทัวร์ เนื,องจากเมื,อนักท่องเที,ยวเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเที,ยวหนึ,งๆ มกัตอ้งการประสบการณ์ที,หลากหลาย เช่น เขา้พกัที,โรงแรมที,บริการยอดเยี,ยม  รับประทานอาหารและ
เครื,องดื,มพื นเมืองภายนอกโรงแรม  สื,อสารกบัคนในทอ้งถิ,น ร้านคา้ ชมวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และวิถีชีวิตของคน
พื นเมือง  ฉะนั นการท่องเที,ยวมิได้หมายถึงผลิตภณัฑ์เพียง 1 อย่างเท่านั น แต่ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์และบริการที,
หลากหลายซึ,งนาํเสนอโดยองคก์รภาครัฐและเอกชนจาํนวนมากที,โดยแต่ละองคก์รก็ต่างมีวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานที,
แตกต่างกนั  (Kozak. 2003)  นักท่องเที,ยวจะมีพึงพอใจในภาพรวมต่อแหล่งท่องเที,ยวหนึ, งๆ ต่อเมื,อมีพึงพอใจกบั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ที,พวกเขาไดรั้บ (Chen and Kerstetter. 1999) แนวคิดที,กล่าวมาขา้งตน้เนน้ความสาํคญัในการ
ทาํความเขา้ใจภาพลกัษณ์แหล่งท่องเที,ยว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวพื นที,การท่องเที,ยวภาคใต้
เขต 1 (จงัหวดัสงขลาและสตูล) เพื,อประโยชน์ในการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัความรับรู้ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเที,ยวของนกัท่องเที,ยว 

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื,อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจภาพลกัษณ์แหล่งท่องเที,ยวพื นที,การท่องเที,ยวภาคใตเ้ขต 1  (จังหวดั
สงขลาและสตูล) 

 

วธีิการวจัิย 
การวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey research) เพื,อการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ ภาพลกัษณ์

แหล่งท่องเที,ยวพื นที,การท่องเที,ยวภาคใตเ้ขต 1  (จงัหวดัสงขลาและสตูล)  กลุ่มตวัอย่างที,ใชใ้นการวิจยัครั งนี  คือ 
นกัท่องเที,ยวและผูม้าเยี,ยมเยือนชาวไทยที,เดินทางมาเที,ยวในจงัหวดัสงขลาและสตูล ในเดือนเมษายน 2554 จงัหวดัละ 
275 คน รวมทั งสิ นจาํนวน 550 คน เครื,องมือที,ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ชนิดมาตรวดัแบบ
ลิเคอร์ท 5 ระดบัที,ผูว้จิยัสร้างขึ นเองและเนื,องจากการวจิยันี ทาํการศึกษาใน 2 พื นที, คือ จงัหวดัสงขลาและสตูล ผูว้ิจยัจึง



ทาํการสร้างแบบสอบถาม 2 ชุด ที,มีขอ้คาํถามเหมือนกนัยกเวน้มีการเปลี,ยนชื,อจงัหวดัให้สอดคลอ้งตามพื นที,ศึกษา 
จาํนวน 31 ขอ้ ซึ, งผูว้ิจยัไดป้รับปรุงจากงานวิจยัในอดีต (Baloglu and Mcclearly.  1999 ; Beerli and  Martin. 2004 ;  
Chen and Tsai. 2007 ;  Buhalis. 2000)  และทาํการทดลองใชแ้บบสอบถามจงัหวดัละ 30 ชุด ไดค้่าความเชื,อมั,นของ
แบบสอบถามภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวเท่ากบั .797  ผูว้ิจยัและคณะทาํงานลงมือเก็บแบบสอบถามและรับคืนดว้ย
ตนเอง ณ แหล่งท่องเที,ยวในจงัหวดัสงขลาและสตูล ระหวา่งวนัที, 1 – 15 เมษายน 2554  

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory factor analysis) โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
สาํรวจดว้ยวิธีสกดัองคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis)    และหมุนแกนองคป์ระกอบแบบตั งฉากดว้ย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax)  ตวับ่งชี ที,มีนาํหนกัองคป์ระกอบนอ้ยกวา่ .4 หรือมี Cross loading มากกวา่ 1 องคป์ระกอบจะ
ถูกตดัทิ ง  และตวับ่งชี ที,ยงัคงอยูใ่นโมเดลตอ้งมีค่าไอแกน (Eigen value) มากกวา่ 1.0  ตามที, แฮร์ แบล็ค บาบิน และ
ทาธมั (Hair, Black, Babin, and Tatham. 2006: 129) แนะนาํไว ้โดยมีขั นตอนในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ
ดงัต่อไปนี  (1) ตดัขอ้คาํถามที�มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�ากบัแต่ละองค์ประกอบ และขอ้คาํถามที�มีความสัมพนัธ์กบั

องคป์ระกอบมากกวา่ 1 องคป์ระกอบทิ"ง (2) ตรวจสอบค่า Cronbach’s  α เพื�อตรวจสอบความเชื�อมั�น และ (3) ทาํ ขอ้ 1-
3 ซํ" า จนกวา่จะไดอ้งคป์ระกอบที�ชดัเจน   

 

ผลการวจัิย 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั,วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ดูตารางที, 1)  พบวา่ นกัท่องเที,ยวจงัหวดัสงขลา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.82 มีอายอุยูใ่นช่วง 18 – 24 ปี มากที,สุด คิดเป็นร้อยละ 46.18 มีการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรีมากที,สุด คิดเป็นร้อยละ 54.18  มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มากที,สุด คิดเป็นร้อยละ 34.55 และส่วนใหญ่
เคยมาเที,ยวที,จงัหวดัสงขลามาแลว้ คิดเป็นร้อยละ 94.91  

นกัท่องเที�ยวจงัหวดัสตูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.1 ส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วง 25 – 34 ปี คิด
เป็นร้อยละ 41.45 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 57.82 ส่วนใหญ่จะมีรายไดอ้ยู่ในช่วง  
10,000 –  20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 33.09  ประกอบอาชีพส่วนตวัมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 25.45 และส่วนใหญ่เคยมา
เที�ยวที�จงัหวดัสตูลมาแลว้ คิดเป็นร้อยละ 68.36  

2.    การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจในเบื องต้นผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร
ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวที,ทางผูว้จิยัคดัเลือกจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที,เกี,ยวขอ้งที,กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้

มาศึกษา พบวา่ ค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity  χ2 = 13203.389 , df = 630 (p < .01)  แสดงวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดท้ั งหมดของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .01  
สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Mayer-Olkin : KMO) มีค่าเท่ากบั .947  ซึ, งเป็น
ค่าที,เขา้ใกล ้1 หมายความวา่ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัเหมาะสมที,จะนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ  และแสดงวา่เมทริกซ์
สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีมากพอที,จะนาํมาวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรทั ง 31 ตวัดว้ยค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  พบวา่ ในภาพรวมขนาดของความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (.060 ≤ r ≤ .846)  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ตํ,าสุดมีค่าเท่ากบั .060  ขนาดความสัมพนัธ์ของตวัแปรไม่ปัญหา
เกี,ยวกบัภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity)  



ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยว พบวา่ มีตวัแปร จาํนวน 8 ตวัแปร ที,มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ,ากบัแต่ละองค์ประกอบ และมีความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบมากกว่า 1 องค์ประกอบ ผูว้ิจยั
พิจารณาตามเกณฑที์,กาํหนดไวข้า้งตน้รวมถึงความเหมาะสมทางทฤษฎีจึงตดัตวัแปรดงักล่าวทั ง 8 ตวัแปรทิ ง  ตารางที, 2 
แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวครั งสุดทา้ยที,ไดอ้งคป์ระกอบที,ชดัเจน พบวา่ จากการ
สกดัองคป์ระกอบมีองคป์ระกอบที,มีค่าไอแกนมากกวา่ 1 อยู ่5 องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ
ดงันี  
 
ตารางที, 1   ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตวัแปร เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ อาชีพและ จาํนวนการ มาเยี,ยม

เยอืนจงัหวดัสงขลา 
 

รายการ นักท่องเที�ยว 
ชาวไทย 

(n = 550) 

นักท่องเที�ยวจังหวัด
สงขลา 

(n = 275) 

นักท่องเที�ยวจังหวัดสตูล 
(n = 275) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

อายุ 
18 - 24 ปี 
25 – 34  ปี 
35 – 44  ปี 
45 – 54  ปี 
55 – 64 ปี  
65 ปีขึ นไป 

ระดบัการศึกษา 
         ตั งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ลงมา 
         อาชีวศึกษา/อนุปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี 
         สูงกวา่ปริญญาตรี 
รายได้ 
         ต ํ,ากวา่ 10,000 บาท 
         10,001 – 20,000 บาท 
         20,001 – 30,000 บาท 
         30,001 – 40,000 บาท 
         40,001 – 50,000 บาท 
         มากกวา่ 50,000 บาท  
อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
ประกอบอาชีพส่วนตวั 
รับจา้งทั,วไป 
แม่บา้น 
อื,นๆ       

จํานวนการมาเยี�ยมเยือน 
ครั งแรก 
มากกวา่ 1 ครั ง 

 
245(44.55%) 
305(55.45%) 

 
160(29.09%) 
175(31.82%) 
106(19.27%) 
58(10.55%) 

38(6.91%) 
13(2.36%) 

 
86(15.64%) 

105(19.09%) 
308(56.00%) 

51(9.27)% 
 

216(39.27%) 
179(32.55%) 
79(14.36%) 

29(5.27%) 
21(3.82%) 
26(4.73%) 

 
119(21.64%) 
87(15.82%) 

32(5.82%) 
108(19.64%) 
132(24.00%) 

30(5.45%) 
18(3.27%) 
24(4.36%) 

 
101(18.36%) 
449(81.64%) 

 
116 (42.18%) 
159 (57.82%) 

 
127 (46.18%) 
61 (22.18%) 
46 (16.73%) 
24 (8.73%) 
15 (5.45%) 
2 (0.73%) 

 
53 (19.27%) 
55 (20.00%) 

149 (54.18%) 
18 (6.55%) 

 
127 (46.18%) 
88 (32.00%) 
36(13.09%) 
10 (3.64%) 
5 (1.82%) 
9 (3.27%) 

 
95(34.55%) 
39(14.18%) 

8(2.91%) 
40(14.55%) 
62(22.55%) 

9(3.27%) 
11(4.00%) 
11(4.00%) 

 
14(5.09%) 

261(94.91%) 

 
129 (46.91%) 
146 (53.09%) 

 
33 (12.00%) 

114 (41.45%) 
60 (21.82%) 
34 (12.36%) 
23 (8.36%) 
11 (4.00%) 

 
33 (12.00%) 
50 (18.18%) 

159 (57.82%) 
33 (12.00%) 

 
89 (32.36%) 
91 (33.09%) 
43 (15.64%) 
19 (6.91%) 
16 (5.82%) 
17 (6.18%) 

 
24(8.73%) 

48(17.45%) 
24(8.73%) 

68(24.73%) 
70(25.45%) 

21(7.64%) 
7(2.55%) 

13(4.73%) 
 

87(31.64%) 
188(68.36%) 

 



ตารางที,  2   นํ าหนักองค์ประกอบของของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที,ยว ภายหลังจากการหมุนแกนแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ดว้ยวธีิแวริแมกซ์ (Varimax Method) 

 
ตวัแปร องคป์ระกอบยอ่ย 

1 2 3 4 5 
Q17 ราคาอาหารที,บริการในโรงแรม .824     
Q15 ราคาที,พกัเหมาะสม .786     
Q18 บริการจากพนกังานของโรงแรม .775     
Q16 กิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสม .763     
Q19 อาหารที,บริการทั,วไปราคาเหมาะสม .744     
Q11 มีจุดชมวิว ทศันียภาพงดงาม  .763    
Q10 มีตน้ไมแ้ละสตัวห์ลากหลาย สมบูรณ์  .761    
Q13 อากาศดี  .708    
Q14 ชายหาดสวย  .650    
Q12 มีประวติั วิถีชีวิตที,แปลกน่าสนใจ  .633    
Q3 สะอาด   .760   
Q2 คุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี   .735   
Q1 มีความปลอดภยั   .723   
Q4 มีชื,อเสียง   .621   
Q5 คนพื นที,ให้การตอ้นรับอยา่งเป็นมิตร   .577   
Q26 เดินทางภายในจงัหวดัสะดวก    .824  
Q25 เดินทางจากจงัหวดัอื,นๆ สะดวก    .793  
Q27 มีสถานที,จอดรถสะดวก    .754  
Q28 มีสาธารณูปโภคพื นฐานสะดวก    .720  
Q7 มีแหล่งชอ้ปปิ ง     .853 
Q6 มีสถานที,ท่องเที,ยวยามราตรี     .786 
Q9 มีความแปลกใหม่     .504 
Q8 มีร้านอาหารอร่อย     .482 
Mean 3.651 3.953 3.885 3.790 3.534 
SD .628 .697 .628 .7242 .7600 
Eigen value 9.198 1.994 1.624 1.489 1.170 
Cumulatively explained valiance (%) 16.163 30.426 43.955 57.452 67.289 
Cronbach alpha .900 .840 .836 .871 .767 

 
องค์ประกอบย่อยที, 1 เรียกชื,อว่า องค์ประกอบ “การรับรองอย่างเป็นมิตร”  อธิบายไดด้ว้ย 5 ตวัแปรมีค่า

นํ าหนกัองคป์ระกอบตั งแต่ .744 ถึง .822 ค่าไอแกนเท่ากบั 9.198  ค่าความแปรปรวนร่วมสะสมเท่ากบั 16.163 หมายถึง 
องค์ประกอบยอ่ยที, 1  สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลไดร้้อยละ 16.163  ตวัแปรทั งหมดที,เกี,ยวขอ้งกบั
องค์ประกอบย่อยที, 1  ไดแ้ก่  ราคาที,พกัเหมาะสม (Q15) กิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสม (Q16) ราคาอาหารที,บริการใน
โรงแรมราคาเหมาะสม (Q17) บริการจากพนกังานของโรงแรม (Q18) อาหารที,บริการทั,วไปราคาเหมาะสม (Q19)  

องคป์ระกอบยอ่ยที, 2 เรียกชื,อวา่ องคป์ระกอบ “ธรรมชาติ” อธิบายไดด้ว้ย 5 ตวัแปรมีค่านํ าหนกัองคป์ระกอบ
ตั งแต่ .633 ถึง .763  ค่าไอแกนเท่ากบั 1.994  ค่าความแปรปรวนร่วมสะสมเท่ากบั 30.426 หมายถึง องคป์ระกอบยอ่ยที, 2  
สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลไดร้้อยละ 14.263  ตวัแปรทั งหมดที,เกี,ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบยอ่ยที, 3  ไดแ้ก่  



มีตน้ไมแ้ละสตัวห์ลากหลายสมบูรณ์ (Q10)  มีจุดชมววิทศันียภาพงดงาม (Q11) มีประวติัวถีิชีวิตที,แปลกน่าสนใจ (Q12) 
อากาศดี (Q13) และชายหาดสวย (Q14) 

องคป์ระกอบยอ่ยที, 3 เรียกชื,อวา่ องคป์ระกอบ “แบรนด์” อธิบายไดด้ว้ย 5 ตวัแปรมีค่านํ าหนกัองคป์ระกอบ
ตั งแต่  .577 ถึง .760  ค่าไอแกนเท่ากบั 1.624  ค่าความแปรปรวนร่วมสะสมเท่ากบั 57.452 หมายถึง องคป์ระกอบยอ่ยที, 3  
สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลไดร้้อยละ 13.528  ตวัแปรทั งหมดที,เกี,ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบยอ่ยที, 3 ไดแ้ก่  
มีความปลอดภยั (Q1) คุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี (Q2) สะอาด (Q3) มีชื,อเสียง (Q4) และคนพื นที,ใหก้ารตอ้นรับอยา่งเป็น
มิตร (Q5) 

องค์ประกอบย่อยที,  4 เรียกชื,อว่า องค์ประกอบ “การคมนาคม” อธิบายได้ด้วย 4 ตัวแปรมีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบตั งแต่ .720 ถึง .853 ค่าไอแกนเท่ากับ  1.489  ค่าความแปรปรวนร่วมสะสมเท่ากับ 57.452 หมายถึง 
องค์ประกอบยอ่ยที,  4  สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลไดร้้อยละ 13.498  ตวัแปรทั งหมดที,เกี,ยวขอ้งกบั
องคป์ระกอบยอ่ยที, 4  ไดแ้ก่  เดินทางจากจงัหวดัอื,นๆ สะดวก (Q25) เดินทางภายในจงัหวดัสะดวก (Q26) มีสถานที,จอด
รถสะดวก(Q27)  และมีสาธารณูปโภคพื นฐานสะดวก (Q28) 

องค์ประกอบย่อยที,  5 เรียกชื,อว่า องค์ประกอบ “ความบันเทิง” อธิบายได้ด้วย 4 ตัวแปรมีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบตั งแต่ .482 ถึง .853 ค่าไอแกนเท่ากับ  1.170  ค่าความแปรปรวนร่วมสะสมเท่ากับ 67.289  หมายถึง 
องค์ประกอบย่อยที, 5  สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลไดร้้อยละ 9.831 ตวัแปรทั งหมดที,เกี,ยวขอ้งกับ
องคป์ระกอบยอ่ยที, 4 ไดแ้ก่ มีสถานที,ท่องเที,ยวยามราตรี (Q6)   มีแหล่งชอ้ปปิ ง (Q7)  มีร้านอาหารอร่อย (Q8) และมี
ความแปลกใหม่ (Q9) 

 

อภิปรายผล 
จากวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที�ยวพื"นที�การท่องเที�ยวภาคให้เขต 1 (จงัหวดั

สงขลาและสตูล) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การรับรองอยา่งเป็นมิตร (2) ธรรมชาติ  (3) 
แบรนด ์(4) การคมนาคม  และ (5) ความบนัเทิง มีตวับ่งชี"รวมจาํนวน 23 ตวับ่งชี"    

องค์ประกอบยอ่ยธรรมชาติมีค่าเฉลี,ยสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคป์ระกอบยอ่ยแบรนด์ องคป์ระกอบยอ่ยการ
คมนาคม องค์ประกอบย่อยการรับรองอย่างเป็นมิตร และองค์ประกอบย่อยความบันเทิง ตามลาํดับ สอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของ พาร์ค  ไซ  และแมคนอลลี (Park, Hsieh and McNally. 2010) พบวา่ องคป์ระกอบที,ผลกัดนัให้นกัท่องเที,ยว
ชาวไตห้วนัเดินทางมาเที,ยวภูเก็ตที,มีค่าเฉลี,ยที,สุด คือ องคป์ระกอบยอ่ยธรรมชาติ รองลงมา ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ที,พกั
และการบริการ กิจกรรมพิเศษ และสิ,งกระตุน้ทางการตลาด ตามลาํดบั   และงานวิจยัแมคโดแวล และ ชวั (Mcdowall 
and Choi. 2010) พบวา่ จากความคิดเห็นจากมุมมองของนกัท่องเที,ยวชาวไทยเกี,ยวกบัภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยว
ภาคใต้ โดยได้ทําการศึกษาที,นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และเกาะสมุย  นั นความงามของธรรมชาติมี
ความสาํคญัที,สุด รองลงมา ไดแ้ก่ อาหาร และวฒันธรรม ตามลาํดบั 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที,เกี,ยวขอ้งควรให้ความสนใจส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นธรรมชาติให้เกิดความ
แข็งแกร่งและเด่นชดัในใจของประชาชนในพื นที,และสื,อสารให้นกัท่องเที,ยวเห็นภาพและเกิดภาพในใจที,ชดัเจน เพื,อ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสร้างผลิตภณัฑเ์พื,อการท่องเที,ยว   



2.   ภาครัฐและเอกชนควรสนใจในการจัดและปรับปรุงกิจกรรมดา้นความบนัเทิงเพิ,มเติม เช่น จดัให้มีจุด
ท่องเที,ยวและถ่ายภาพใหม่ๆ ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บา้นในชุมชนต่างๆ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ที,แปลกใหม่จาํหน่ายแก่
นักท่องเที,ยว และจดัชุดของกิจกรรมให้นักท่องเที,ยวสามารถเลือกรับประสบการณ์การท่องเที,ยวรูปแบบใหม่ๆ ทั ง
กิจกรรมในช่วงกลางวนัและกิจกรรมในยามกลางคืน  

3.   ภาครัฐและเอกชนควรใส่ใจในการให้ความรู้และการฝึกอบรมให้บุคคลกรดา้นการบริการมีความสามารถ
ในการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพและมีจิตบริการ เพื,อปรับปรุงภาพลกัษณ์ดา้นการรับรองอยา่งเป็นมิตร 

4.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรทาํวจิยัพฤติกรรมของนกัท่องเที,ยวอยา่งกวา้งขวางและต่อเนื,อง เพื,อทราบ
ถึงความตอ้งการและความจาํเป็นของนักท่องเที,ยวที,เดินทางมาเยี,ยมเยือนแหล่งท่องเที,ยวในพื นที,รับผิดชอบของตน  
เนื,องจากธรรมชาติของอุตสาหกรรมท่องเที,ยวนั นมีการแข่งขนัสูง ลูกคา้มกัไม่ค่อยมีความจงรักภกัดี และมกัมองหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ สาํหรับวนัหยดุพกัผอ่นของตน  
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครั�งต่อไป 

1.  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวในพื นที,การท่องเที,ยวภาคใตเ้ขต 1 
(จงัหวดัสงขลาและสตูล)  ตวับ่งชี หลายตวัถูกตดัทิ งระหวา่งการวิเคราะห์ เนื,องจากมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ,ากบัแต่ละ
องคป์ระกอบ และขอ้คาํถามที,มีความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบมากกวา่ 1 องคป์ระกอบทิ ง (Cross loading) การศึกษาครั ง
ต่อไปควรเพิ,มรายการ/ตวับ่งชี  ใหมี้จาํนวนมากขึ น 

2.   งานวิจยัครั งต่อไปควรวิเคราะห์ความรับรู้ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวจาํแนกตามกลุ่มตวัอย่าง เช่น 
จาํแนกตามเพศ ประการณ์การณ์การเยี,ยมเยือน (ครั งแรก/มาซํ า) หรือระหว่างแหล่งท่องเที,ยว เป็นตน้ รวมถึงอาจนํา
องคป์ระกอบภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวเป็นแนวทางการในการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนื 

3.  ผลที,ไดจ้ากการศึกษาในครั งนี กาํจดัขอบเขตเฉพาะนกัท่องเที,ยวชาวไทยที,เดินทางมาเที,ยวจงัหวดัสงขลา
และสตูล ในเดือนเมษายน 2554 เท่านั น งานวจิยัครั งต่อไปควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งที,แตกต่างกนัออกไป เช่น นกัท่องเที,ยว
ชาวต่างชาติและ/หรืออาจจาํแนกตามสญัชาติ/เชื อชาติ เป็นตน้   
 

สรุปผลการวจัิย 
ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวพื นที,ภาคใตเ้ขต 1 (จงัหวดัสงขลาและสตูล) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบยอ่ยมี

ตวัแปรสงัเกตไดท้ั งหมด 23 ตวั  มีนํ าหนกัองคป์ระกอบตั งแต่  .483  ถึง .853  ซึ, งสูงกวา่เกณฑที์,แนะนาํไว ้คือ .40 (Hair 
et al. 2006: 129) โดยองค์ประกอบย่อยทั ง 5 องค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนที,เกิดขึ นได้ร้อยละ 67.289 ซึ, ง
หมายความวา่ชุดของตวัแปรที,นาํมาวเิคราะห์สามารถนาํมาใชอ้ธิบายภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวได ้เนื,องดว้ยการวจิยั
ทางสังคมศาสตร์จะหยุดสกดัองค ์ประกอบเมื,อไดค้วามแปรปรวนสะสมไม่ตํ,ากวา่ร้อยละ 60   และมีค่าความเชื,อมั,น 

(Cronbach’s  α) ตั งแต่  .767 ถึง .900  ซึ, งถือไดว้า่มีความสอดคลอ้งภายในในระดบัที,ยอมรับได ้ (สุวิมล  ติรกานนัท์. 
2553: 53) โดยองคป์ระกอบยอ่ยการรับรองอยา่งเป็นมิตรสามารถอธิบายความแปรปรวนที,เกิดขึ นไดม้ากที,สุด  รองลงมา 
ไดแ้ก่ องค์ประกอบย่อยธรรมชาติ  องค์ประกอบย่อยแบรนด์  องค์ประกอบยอ่ยการคมนาคม และองค์ประกอบย่อย
บนัเทิง ตามลาํดบั ทั งนี ผูบ้ริหารและนักการตลาดธุรกิจท่องเที,ยวสามารถนาํผลของการวิจยัไปใชใ้นการส่งเสริมและ
สร้างผลิตภณัฑเ์พื,อการท่องเที,ยวที,สอดรับกบัภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยว โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบทั งห้าเพื,อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยวพื นที,การท่องเที,ยวภาคใตเ้ขต 1 (จงัหวดัสงขลาและสตูล) ใหโ้ดดเด่นและเขม้แขง็ 



คําขอบคุณ 
การศึกษานี เป็นส่วนหนึ,งของงานวจิยัเรื,อง การพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที,ยว 

คุณค่าใน ความรับรู้ ความพึงพอใจ และความตั งใจเชิงพฤติกรรมของนกัท่องเที,ยวในพื นที,การท่องเที,ยวภาคใตเ้ขต 1 
(จงัหวดัสงขลาและสตูล) ซึ,งไดรั้บการสนบัสนุนการวจิยัจากงบประมาณเงินแผน่ดิน ประจาํปี 2552 มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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