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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม  โดยใช้
หลักการแนวคิดชื่อเสียงองค์กรเป็นพ้ืนฐานส าคัญและการส ารวจตัวชี้วัดชื่อเสียงองค์กรมาใช้ เป็นแนวทาง
เพ่ือพัฒนาให้กลายมาเป็นตัวชี้วัดส าหรับชื่อเสียงเมืองในด้านการท่องเที่ยวอย่างเฉพาะเจาะจง  โดยใช้
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่าน
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่
ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักลงทุนเป็นจ านวน 18 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดที่เป็นตัวแทนของ
เมืองท่องเที่ยวที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอยุธยา ใน
ส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นจ านวน 979 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ในการจ าแนกองค์ประกอบส าหรับตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย  
 ผลการวิจัยพบว่าตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 
93 รายการ ซึ่งสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้เป็นจ านวน 9 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเสน่ห์ดึงดูดใจ (Emotional 
appeals) 2.ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (Tourism governance) 3.ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 4.ด้านสภาพสังคม (Society) 5.ด้านวิถีชีวิต (Way of life) 6.ด้านความเป็นท้องถิ่น 
(Localness) 7.ด้านสินค้าและบริการ (Products and Services) 8.ด้านการสื่อสาร (Communications) 
และ 9.ด้านนโยบาย (Policy) ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงของเครื่องมือ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าครอนบาช (α) = .973 
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Abstract 
 This research “Indicators of Tourism City Reputation in Thailand” aims to explore 
the criteria of tourism city reputation’s indicators through perception of each stakeholder 
group in Thailand. This also includes an exploratory study of corporate reputation’s 
indicators to create the new indicators to specifically measure city reputation in tourism. 
The research methodology is consisted of both qualitative and quantitative approaches. 
Qualitatively, each group of stakeholders have been interviewed such as residents, 
visitors, private sectors, public sectors, and investors. This was conducted in a total of 18 
interviewees in three different types of tourism destination including Bangkok as 
recreational and entertainment tourism city, Kanchanaburi province as natural tourism 
city, and Ayudhya province as historical and cultural tourism city. Quantitatively, primary 
data were collected by survey questionnaire from 979 respondents and was statistically 
analysed by Exploratory Factor Analysis to categorize factors and variables for measuring 
tourism city reputation. Results of this exploratory research with Cronbach’s alpha  (α) 
exceeding .973 revealed that the indicators for tourism city reputation in Thailand were 
consisted of 93 variable items and can be categorized into 9 factors namely emotional 
appeals, tourism governance, infrastructure, society, way of life, localness, products and 
services, communications, and policy.  
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บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ชื่อเสียงองค์กร (Corporate reputation) เป็นแนวคิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ
และแวดวงวิชาการแขนงการตลาดและการประชาสัมพันธ์  ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลด้านชื่อเสียงผ่าน
งานวิจัยในช่วงเวลาไม่เกิน 10 ปีมานี้พบว่า ชื่อเสียงไม่ได้ถูกจ ากัดใช้แค่ในบริบทขององค์กรหรือหน่วยงาน
เพียงอย่างเดียว แต่บุคคล สถานที่ เมืองหรือประเทศเองก็มีชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกัน (Harmaakorpi, Kari 
& Parjnen, 2008) เพราะฉะนั้นการแข่งขันทางธุรกิจจึงไม่ได้มีเพียงแค่ในรูปแบบขององค์กรหรือหน่วยงาน
เพียงเท่านั้น สถานที่เองก็มีการแข่งขันที่ไม่แตกต่างกัน (Begg, 1999; Lever, 1999; Porter, 1990) ทั้งใน
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ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับสากล (Berg & Braun, 1999; Anholt, 2007) ด้วยสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขันระหว่างสถานที่แล้ว องค์ประกอบหนึ่งที่มีหน้าที่ส าคัญอันเป็นปัจจัยหลักอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เลยก็คือ ชื่อเสียงสถานที่ (Place reputation) ซึ่งมีอิทธิพลที่ไม่ต่างไปจากชื่อเสียงองค์กรในการโน้ม
น้าวใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดทัศนคติที่ดีและน าไปสู่การยินยอมสมัครใจที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้น  
(Carmeli, 2002; Carmeli & Tisher, 2004) แต่ในรูปแบบของชื่อเสียงสถานที่นั้นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แตกต่างกันออกไป ซึ่งประกอบด้วย ผู้อยู่อาศัย (Residents) นักท่องเที่ยว (Visitors) หรือนักลงทุน 
(Investors) เป็นต้น ดังนั้นการดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันย่อมแสดงให้เห็น
ถึงวัตถุประสงค์ที่แตกต่างเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการมองหาสถานที่ตั้งในการด าเนินธุรกิจ การมองหาคน
ที่มีความสามารถเข้ามาท างานในพ้ืนที่ หรือการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้จากการบริการนักท่องเที่ยว 
แม้กระทั่งการพักผ่อนหรือหาความบันเทิงเองก็ตาม อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม (Berg & Braun, 1999) ดังนั้นจากค านิยามเดิมของชื่อเสียงองค์กรจึงถูกพัฒนามาใช้ในบริบท
ใหม่โดยค านิยามของชื่อเสียงสถานที่ หมายถึง ภาพรวมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ กลุ่มที่มีต่อ
ศักยภาพของสถานที่ดังกล่าวที่สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการได้ (Puente, Garcia & Mazagatos, 
2012) 

 นอกจากนี้ชื่อเสียงสถานที่ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตและสร้างมูลค่า
แก่เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล โดยชื่อเสียงสถานที่นั้นมีการจ าแนกไปตามขนาด
ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยชื่อเสียงสถานที่นั้นมีการจ าแนกไปตามขนาดของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ ชื่อเสียงประเทศ (Country reputation) ที่เป็นภาพรวมขนาดใหญ่ และการมองภาพย่อย
ที่เล็กลงมาอีกคือชื่อเสียงเมือง (City reputation) ซึ่งความแตกต่างของภาพรวมการรับรู้ระหว่างชื่อเสียง
ประเทศและชื่อเสียงเมืองนั้นถูกมองว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น ตามข้อโต้แย้งที่ King (1993) 
และ Gottman (1983) กล่าวไว้ว่าเมืองหลวงเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางธุรกิจที่
คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ผู้คนและสภาพสังคมที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนของประเทศ 
ซึ่งสนับสนุนข้อคิดเห็นที่ Hall (2002) และ Campbell (2003) ได้กล่าวว่าไว้ในลักษณะเดียวกันว่าเมือง
เสมือนเป็นสัญญะที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว ผ่านการตกแต่งความสวยงามของ
ภูมิทัศน์เมือง และมีโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีเพียบพร้อมรองรับแก่ทุกคน อีกทั้งยังรวบรวมสถานที่หรือสิ่ง
ที่น่าสนใจไว้เป็นระเบียบเพ่ือสร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงจุดบริการแก่นักท่องเที่ยว  (Gordon, 
2006) ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางทุกช่องทางบนภาคพ้ืนดินและภาคอากาศทั้ง
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ (Ritchie & Maitland, 2007) ด้วยหน้าที่เชิงสัญลักษณ์ของเมือง
หลวงย่อมเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบในสายตาของนักท่องเที่ยว (Dube & Gordon, 2000) ซึ่งส่งผลต่อ
เอกลักษณ์และภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ (Daum, 2005) แต่ในขณะที่อีกหนึ่งความเห็นของ Covell 
(1993) ได้กล่าวไว้ว่าเมืองหลวงเองนั้นมิได้สะท้อนให้เห็นเฉพาะด้านบวกของประเทศเพียงอย่างเดียว ย่อม
มีด้านลบที่สามารถกระทบต่อภาพรวมของประเทศเช่นเดียวกัน ดังนั้นชื่อเสียงของเมืองหลวงจึงไม่สามารถ
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เป็นภาพแทนทั้งหมดของประเทศและปฏิเสธการมีอยู่ของเมืองอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละเมืองเองก็มีเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน  ทรัพยากรในแต่ละพ้ืนที่เองก็ย่อมแตกต่างกัน รวมไปถึงผู้รับผิดชอบในการ
จัดการแต่ละเมืองเองก็มีภาคส่วนที่รับผิดชอบแยกออกจากกัน 

 ชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยว (Tourism destination reputation) นั้นถูกพัฒนามาจากแนวคิดชื่อเสียง
ที่นิยมใช้ในศาสตร์ด้านการตลาดและพฤติกรรมองค์กร รวมไปถึงสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ เช่น หากองค์กรมีชื่อเสียงที่ดีย่อมส่งผลเชิง
บวกต่อความภักดีของผู้บริโภค (Nguyen & Leblanc, 2001)  ด้วยความชัดเจนในค านิยามและเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านวิชาการและวิชาชีพ ชื่อเสียงจึงกลายเป็นแนวคิดที่มีความน่าสนใจในการ
หยิบยืมมาใช้ในบริบทที่ต่างกันออกไป ซึ่งจากข้อมูลที่พบนั้นได้มีนักวิจัยนิยามความหมายของชื่อเสียงเมือง
ท่องเที่ยวเอาไว้จ านวนหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเสียงกับเมืองท่องเที่ยวไว้ได้
อย่างชัดเจน โดย Arigas, Montero & Yrigoyen (2015) และ Boisen (2007) ที่อธิบายไว้ว่า ชื่อเสียง
เมืองท่องเที่ยวนั้นหมายถึง ภาพรวมการรับรู้ที่สะสมมาอย่างยาวนานจากการกระท าที่ผ่านมาในอดีตและ
ศักยภาพของเมืองในด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการในทุกๆ กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย (Residents) นักท่องเที่ยว (Visitors) ภาครัฐ (Public sector) ภาคเอกชน (Private 
sector) และนักลงทุน (Investors) โดยมี 4 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความ
น่าไว้วางใจ (Reliability) ความซื่อสัตย์ (Trustworthiness) และความรับผิดชอบ (Responsibility) จากที่
กล่าวมานั้นจึงสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวนั้นมิใช่เรื่องของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเพียง
อย่างเดียว แต่ควรให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มเพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพรวมการรับรู้ที่มีต่อ
เมืองท่องเที่ยวในมิติที่ครบถ้วน 

 องค์กร World Travel and Tourism (1992) ได้รายงานว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีกทั้ งยังมีความส าคัญต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมจน
กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยผลรวมรายได้ของการท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ราวๆ 
3.5 ล้านล้านบาทหรือนับเป็นร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายผู้บริโภคทั้งหมดในโลกและมีตัวเลขการจ้างงานอยู่
ทั้งสิ้น 130 ล้านคนหรือนับเป็นร้อยละ 7 ของอัตราการจ้างงานทั้งหมด ยิ่งกว่านั้นตัวเลขการลงทุนในแต่ละ
ปีอยู่ที่ประมาณ 4 แสนล้านบาท โดย Theobald (1995) กล่าวว่าประเมินผลด้านการท่องเที่ยวควร
ค านึงถึงความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มที่มองเห็นต่างในมิติอ่ืนๆ มิใช่การสรุปชี้วัดด้วย
โครงสร้างมิติเดี่ยวที่เน้นความส าคัญกับองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจหรือศักยภาพทางการเงินเพียงอย่าง
เดียว เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว (Gross output) การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) การลงทุนระยะ
ยาว (Capital investment) อัตราการจ้างงาน (Employment) และการรวบรวมภาษี (Tax 
contribution) เป็นต้น 

 จากการประเมินผลด้านการท่องเที่ยวแบบโครงสร้างมิติเดี่ยวที่เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจรายได้และ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเผยให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ไม่สามารถอธิบายเป็นภาพกว้างที่มีความหลากหลาย
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ทางมิติต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจุดอ่อนดังกล่าวนั้นปรากฏให้เห็นในการ
ประเมินผลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยข้อมูลสถิติจากกรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นจ านวน 3.6 
พันล้านบาท  แต่ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นจ านวนถึง  18 ล้านคน 
(กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถน ามาใช้
อธิบายได้ถึงความชัดเจนของชื่อเสียงเมืองด้านการท่องเที่ยวได้ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงการพัฒนาตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สามารถ
รายงานผลได้อย่างเชิงประจักษ์ โดยอาศัยแนวคิดชื่อเสียงองค์กรและสถานที่ท่องเที่ยวมาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาตัวชี้วัดผ่านมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มที่หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าชื่อเสียงเมือง
ท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากชื่อเสียงองค์กร จึงเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 

กำรทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดชื่อเสียงองค์กร (Corporate reputation) 
 ชื่อเสียงองค์กรคือการประเมินความสม่ าเสมอหรือความมั่นคงของคุณลักษณะที่ทุกคนสามารถจับ
ต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านช่วงเวลาที่สะสมมาอย่างยาวนาน ซึ่งชื่อเสียงองค์กรนั้นเป็นโครงสร้างที่
ประกอบด้วยมิติอันหลากหลาย เช่น ด้านคุณภาพ ด้านการตลาด ด้านภาวะความเป็นผู้น า หรือด้านด้าน
นวัตกรรม เป็นต้น (Herbig & Milewicz,1993) ซึ่งสอดคล้องกับที่ Trotta & Cavallaro (2012) ได้กล่าว
เอาไว้ในลักษณะเดียวกันว่า ชื่อเสียงองค์กรหมายถึง ผลลัพธ์ที่รวบรวมมาจากความคาดหวัง การรับรู้และ
ข้อคิดเห็นทั้งหมดที่มีต่อองค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนานจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มตั้งแต่ 
ลูกค้า พนักงาน ผู้ให้บริการและนักลงทุนไปจนถึงกลุ่มสาธารณชน ผ่านค าบอกเล่า ประสบการณ์ตรงหรือ
สังเกตจากพฤติกรรมขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น รุ่งนภา พิตรปรีชา (2557) ได้อธิบายเสริมเพ่ิมเติมอีกว่า 
ชื่อเสียงขององค์กรยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ความส าเร็จในอดีตที่ผ่านมา รวมไปถึงศักยภาพทาง
ธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีและเอ้ือประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจในผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้วชื่อเสียงองค์กรยังเป็นสินทรัพย์นามธรรมอันมีค่าในทางธุรกิจโดยมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) ที่ตรงกับค านิยามของ Griffin (2014) ที่กล่าวว่า ชื่อเสียงหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการตัดสินหรือมุมมองโดยผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ อ่ืนที่มีต่อการกระท าต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร เช่น ศักยภาพ คุณภาพสินค้าหรือบริการ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาและค าแถลงการณ์หรือการ
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โฆษณา โดยการตัดสินชื่อเสียงเหล่านั้นจะเกิดข้ึนเสมือนเป็นภาพโดยรวมของความคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้อ่ืนมอง
ว่าองค์กรนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ของชื่อเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้  แต่การ
กระท า (Actions) การตัดสินใจ (Decisions) ค าแถลงการณ์ (Announcements) หรือนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นโดยองค์กรนั้นเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถจัดการและควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ชื่อเสียงที่ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 
 
แนวคิดสถำนที่ท่องเที่ยว (Tourism destination) 
 การท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่นิยมและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่อุตสาหกรรมสายการบินพาณิชย์
และยุคบุกเบิกของธุรกิจเหมาเครื่องบินส่วนตัวได้ถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงปี  ค.ศ. 1950 ภายหลังต่อมาการ
ท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีจ านวนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวมากท่ีสุดของโลกในช่วงปี ค.ศ. 1992 ซึ่งการเติบโตอย่างมหาศาลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องนั้นเผยให้เห็นถึงภาวะวิกฤตและประเด็นที่อุตสาหกรรมก าลังประสบอยู่
เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานที่ท่องเที่ยว (Destination) ที่ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัย 
(Residents) หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของผู้คนที่ส่งผลต่อสถานที่เองก็ตาม (Theobald, 1995) 
 Ritchie & Crouch (2003) และ Cooper (1998) กล่าวว่า สถานที่ท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีโครงสร้างที่ผสมผสานระหว่างการจัดการ (Management) และการ
ประสานงานร่วมกัน (Coordination) โดยเป็นพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical locations) ที่
ครอบคลุมทั้งการให้บริการ (Services) และโครงสร้างสาธารณูปโภค (Infrastructures) ที่จ าเป็นต่อการ
เดินทางและการพักผ่อนของผู้มาเยือนรวมไปถึงบทบาทของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพ่ือบริโภคประสบการณ์
ในการเดินทาง  โดย Marchiori et al. (2010) มองว่าการรักษาระดับการแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ท่องเที่ยวเองมีความจ าเป็นที่จะต้องโน้มน้าวความสนใจของผู้บริโภคด้วย
วิธีที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอคุณประโยชน์และคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า  (Benefits and 
Characteristic of the products) หรือการให้ตัวเลือกราคาที่ดีกว่า (Offering price benefits) ยิ่งไปกว่่า
นั้นชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวเองก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน 
 Swarbrooke (1995) ได้ท าการจ าแนกสถานที่ท่องเที่ยวตามสิ่งดึงดูดใจออกเป็น 3 ประเภท คือ 
สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ (Natural) สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-maded) และสิ่งดึงดูดใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม (Cultural) ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการแบ่งประเภทของกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยเล็กน้อย โดยฐานข้อมูลระบบของกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) ได้แบ่งสถานที่ท่องเที่ยว
เอาไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 1.สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2.สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 3.สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และ 4.สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  
 นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นพบว่าสามารถจ าแนกออกได้เป็น  5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1.ผู้อยู่อาศัย 2.นักท่องเที่ยว 3.ภาครัฐ 4.ภาคเอกชน และ 5.นักลงทุน โดยอิงจากการมองเห็นพ้อง



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   253 

ต้องกันของ Swarbrooke (1999) และ Dabphet (2013) ที่ใช้เกณฑ์คุณลักษณะตามความเหมาะสมคือ 
ความส าคัญ (Importance) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Skills) และอ านาจ (Power) 

 
วิธีกำรวิจัย 
 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่งแบ่งขั้นตอนออกเป็น 
4 ส่วน ได้แก่  
 1.การทบทวนมาตรวัดชื่อเสียงองค์กร ชื่อเสียงเมืองและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม โดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณา 6 เกณฑ์ คือ วัตถุประสงค์ในการวิจัย กลุ่มประชากรที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการ
ส ารวจเก็บข้อมูล องค์ประกอบที่ค้นพบในมาตรวัด และรายการตัวแปรที่ปรากฏในมาตรวัด  
 2.การส ารวจตัวชี้วัดด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 18 คน ในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี (เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ) จังหวัดอยุธยา (เมือง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) และกรุงเทพมหานคร (เมืองท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ) 
 3.การออกแบบเครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดยร่างขึ้นมาจากการทบทวนมาตรวัดที่เกี่ยวข้องและการส ารวจผ่านวิธีการสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
factor analysis) จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 979 ตัวอย่าง ส าหรับการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct validity) และการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) 
 

ผลกำรวิจัย 
 ข้อค้นพบในส่วนแรกจากการทบทวนมาตรวัดชื่อเสียงองค์กร ชื่อเสียงเมืองและศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมเป็นจ านวน 14 มาตรวัด ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปว่ามีตัวรายการตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ านวน 76 
รายการ และสามารถจ าแนกองค์ประกอบให้อยู่ในลักษณะเดียวกันได้เป็นจ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1.ด้านการจัดการเมือง 2.ด้านสินค้าและบริการ 3.ด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้น า 4.ด้านศักยภาพทาง
การเงิน 5.ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 6.ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 7.ด้าน
วัฒนธรรมและผู้คน  8.ด้านเสน่ห์จูงใจ  9.ด้านความเป็นสากล และ 10.ด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
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ตารางที ่1 รายการมาตรวัดที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์กร ชื่อเสียงเมืองและศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

หัวข้องำนวิจัย องค์ประกอบ จ ำนวนตัวแปร 

AMAC Reputation Measurement (Fortune magazine, 1995) 8 องค์ประกอบ 8 รายการ 

WMAC Reputation Measurement (The Financial Times, 
2000) 

8 องค์ประกอบ 8 รายการ 

Corporate reputation scale developed from Keller’s 
brand equity model  
(Caruana & Chircop, 2000) 

12 
องค์ประกอบ 

12 รายการ 

Corporate reputation scale developed from Keller’s 
brand equity model (Gains-Ross, 1997) 

5 องค์ประกอบ 13 รายการ 

Reputation Quotient (Fombrun, 2000) 6 องค์ประกอบ 20 รายการ 

Reptrak system (Reputation institute, 2006) 7 องค์ประกอบ 23 รายการ 

City Reptrak (Reputation institute, 2011) 3 องค์ประกอบ 13 รายการ 

Indicator for Measuring Competitiveness in tourism  
(Dupers & MacCallum, 2013) 

4 องค์ประกอบ 11 รายการ 

Destination reputation model (Marchiori et al., 2002) 7 องค์ประกอบ 22 รายการ 

Resident support for tourism development: The role of 
residents’ place image and perceived tourism impacts 
(Stylidis et al., 2014) 

5 องค์ประกอบ 29 รายการ 

The destination is where I live! Resident’s perception of 
tourism impacts  
(Renda, Mendes & do Valle, 2014) 

4 องค์ประกอบ 42 รายการ 

Residents and Tourism: What Is Really at Stake? 
(Easterling, 2005) 

4 องค์ประกอบ 14 รายการ 

Measuring comparative destination performance: A study 
in Spain and Turkey. (Kozak, 2002) 

8 องค์ประกอบ 44 รายการ 
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หัวข้องำนวิจัย องค์ประกอบ จ ำนวนตัวแปร 

Perspectives of Hotel Investors on Kenya’s 
Competitiveness as a Tourism Investment Destination 
(Ndivo, 2013) 

5 องค์ประกอบ 31 รายการ 

สรุปผลกำรทบทวนจำกมำตรวัดที่เกี่ยวข้อง 
10 

องค์ประกอบ 
76 รำยกำร 

 
 ผลสรุปในส่วนต่อมาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 กลุ่ม จ านวน 18 คน 
ใน 3 พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปผลออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1.ความมีชื่อเสียงของเมือง
ท่องเที่ยว 2.ความน่าเชื่อถือของเมืองท่องเที่ยว 3.ความน่าไว้วางใจของเมืองท่องเที่ยว 4.ความซื่อสัตย์ของ
เมืองท่องเที่ยว และ 5.ความรับผิดชอบของเมืองท่องเที่ยว  
 ประเด็นที่ 1 ความมีชื่อเสียงของเมืองท่องเที่ยว ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ได้ถึง ความสวยงามทางธรรมชาติ  
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง วัฒนธรรม
ประเพณี และความงามด้านสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ ความสะดวกในการหาของ
รับประทาน มีกิจกรรมสันทนาการ ความอร่อยของอาหารและมาตรฐานความปลอดภัยของที่พัก เป็นต้น 
 ประเด็นที่ 2 ความน่าเชื่อถือของเมืองท่องเที่ยว โดยส่วนมากผู้ให้ข้อมูลมักจะเชื่อมโยงไปถึง 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง วัฒนธรรมประเพณี ความสะอาดของเมือง และ
การดูแลอนุรักษ์พ้ืนที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอ่ืนๆ อีก เช่น ความรู้ความสามารถของไกด์
ท่องเที่ยว ปัญหาการจราจรติดขัด และการโฆษณาอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
 ประเด็นที่ 3 ความน่าไว้วางใจของเมืองท่องเที่ยว ในส่วนของความน่าไว้วางใจของเมืองนั้นผู้ให้
ข้อมูลส่วนมากให้ความส าคัญกับเรื่องของอาหารอร่อย รองลงมาคือเรื่องของการดูแลอนุรักษ์พ้ืนที่
ท่องเที่ยว ความสวยงามทางธรรมชาติ ความคุ้มค่าในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรืออาหาร และการร่วม
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การไหว้พระ ท าบุญ หรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 
 ประเด็นที่ 4  ความซื่อสัตย์ของเมืองท่องเที่ยว  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่าความซื่อสัตย์ของเมือง
นั้นควรให้ความส าคัญกับการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยว การจัดเทศกาลประจ าปี สภาพอากาศที่ดี 
และการคงสภาพความสวยงามทางธรรมชาติ เป็นต้น 
 ประเด็นที่ 5 ความรับผิดชอบของเมืองท่องเที่ยว เมื่อกล่าวถึงความรับผิดชอบของเมืองท่องเที่ยว
แล้วผู้ให้ข้อมูลมองว่าสิ่งที่ควรค านึงถึงคือ ความสะอาดของเมือง การควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เข้า
มา ความปลอดภัยในการมาเที่ยว การให้ข้อมูลและข้อปฏิบัติที่ครบถ้วนแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงปัญหา
อาชญากรรมและมิจฉาชีพ เป็นต้น 
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 จากข้อสรุปทั้ง 5 ประเด็นที่กล่าวมาพบว่ามีคุณลักษณะที่สามารถน าไปใช้เป็นรายการตัวแปรเพ่ิม
ชึ้นมาเป็นจ านวน 23 รายการตัวแปร ซึ่งน าไปสู่การออกแบบเครื่องมือแบบสอบถามในขั้นตอนถัดไป 
 การออกแบบสอบถามตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยใช้ผลสรุปที่ได้จากการ
ทบทวนมาตรวัดที่เกี่ยวข้องและการส ารวจตัวชี้วัดผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยน ามาประมวลเป็น
แบบสอบถามตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งมีมาตรวัดแบ่งเป็น 5 ระดับ มีจ านวนข้อ
ค าถามท้ังหมด 95 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเมือง จ านวน 16 
ข้อ ด้านสินค้าและบริการ จ านวน 11 ข้อ ด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้น า จ านวน 3 ข้อ ด้านศักยภาพ
ทางการเงิน จ านวน 13 ข้อ ด้านวัฒนธรรมและผู้คน จ านวน 6 ข้อ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 11 ข้อ ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ จ านวน 6 ข้อ ด้านเสน่ห์จูงใจ จ านวน 
22 ข้อ ด้านความเป็นสากล 2 ข้อ และด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด จ านวน 5 ข้อ จากนั้นจึงได้น า
เครื่องมือไปตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาชกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 34 คน พบว่าเครื่องมือชุดนี้มีค่า α เท่ากับ .969 
 ในขั้นตอนถัดไปผู้วิจัยจึงด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง  (Construct validity) 
ด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 979 ตัวอย่าง โดยสามารถแจกแจงกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
ลักษณะ ดังนี้ เพศชาย 261 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.7) เพศหญิง 707 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.7) ช่วงอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 3) มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี 500 คน (ร้อยละ 51.1) มีอายุระหว่าง 
26 - 33 ปี 291 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.7) มีอายุมากกว่า 33 ปี 159 คน (ร้อยละ 16.2) เป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา 458 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.8) พนักงานบริษัทเอกชน 270 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.6) เจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 99 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.1) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 
10.2) นักลงทุน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ .6) และอ่ืนๆ 46 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.7) 
 เมื่อน ามาท าการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างโดยใช้หลักการสถิติของ  Kaiser-
Meyer-Olkin  (KMO Measure of sampling adequacy) พบว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความเหมาะสมที่
จะน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีเยี่ยม (KMO = .961) 
 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy .961 

Bartlett’s test of sphericity 

Approx. Chi-square 58730.435 

df 4371 

Sig. 0.000 
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 ผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่ามี 16 องค์ประกอบที่ได้ค่าลักษณะเฉพาะ (Eigen 
values) มากกว่า 1 ซึ่งเมื่อท าการหมุนแกนปัจจัยร่วมแบบตั้งฉาก (Orthogonal factor rotation) ด้วยวิธี 
Varimax เพ่ือจัดกลุ่มรายการตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในปัจจัยร่วมกันพบว่าเหลือเพียง 9 องค์ประกอบ  
ดังนี้ ด้านเสน่ห์ดึงดูดใจ ประกอบด้วยตัวแปร 21 รายการ  (λ = 28.609) ด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วยตัวแปร 20 รายการ (λ = 5.112) ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค ประกอบด้วยตัว
แปร 18 รายการ (λ = 4.365) ด้านสภาพสังคม ประกอบด้วยตัวแปร 10 รายการ (λ = 4.074) ด้านวิถี
ชีวิต ประกอบด้วยตัวแปร 8 รายการ (λ = 2.300) ด้านความเป็นท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวแปร 2 รายการ 
(λ = 1.874) ด้านสินค้าและบริการ ประกอบด้วยตัวแปร 6 รายการ (λ = 1.843) ด้านการสื่อสาร 
ประกอบด้วยตัวแปร 6 รายการ (λ = 1.707) และ ด้านนโยบาย ประกอบด้วยตัวแปร 2 รายการ (λ = 
1.563) 
 

ตารางที ่3 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

องค์ประกอบ 
ค่า

ลักษณะเฉพาะ  

ค่าความแปรปรวน 

ร้อยละ สัดส่วนสะสมทั้งหมด 

ด้านเสน่ห์ดึงดูดใจ 28.609 30.44% 30.44% 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 5.112 5.44% 35.87% 

ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค 4.365 4.64% 40.52% 

ด้านสภาพสังคม 4.074 4.33% 44.85% 

ด้านวิถีชีวิต 2.300 2.45% 47.3% 

ด้านความเป็นท้องถิ่น  1.874 1.99% 49.29% 

ด้านสินค้าและบริการ 1.843 1.96% 51.25% 

ด้านการสื่อสาร 1.707 1.82% 53.07% 

ด้านนโยบาย 1.563 1.66% 54.73% 

 
 ในขั้นตอนสุดท้ายนั้นเหลือรายการตัวแปรทั้งสิ้น 93 รายการ โดยมีการคัดตัวแปรออกไป 2 
รายการคือ ‘การค้าบริการทางเพศ’ (r = .094) ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ‘รายได้จากการท่องเที่ยว’ ที่มีค่าความร่วมกัน (Communaity) ต่ ากว่า .5 จึงไม่สามารถอยู่
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ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ในแต่ละองค์ประกอบได้อย่างชัดเจน เมื่อน าไปตรวจสอบหาค่าความเที่ยงอีกครั้งพบว่า
เครื่องมือแบบสอบถามชุดนี้มีค่า α เท่ากับ .973 
 ท้ายที่สุดงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้พัฒนาเครื่องมือชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct validity) และความเท่ียง (Reliability) ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานในการสร้างเครื่องมือชี้วัดโดยมีรายละเอียดของรายการตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่
สมบูรณ์ดังนี้ 
 
ตารางที ่4 ตารางรายการตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนเสน่ห์ดึงดูดใจ 28.609 30.435  

ราคาที่พักต่อคืน   .415 

ความเป็นมิตรของเจ้าบ้าน   .547 

คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่   .398 

การให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง .430 

การน าเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความเป็นจริง .430 

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม (แบ้คแพ็ค หรือนักธุรกิจ)  .421 

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการมาท่องเที่ยว .619 

ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด   .590 

ความสวยงามทางธรรมชาติ   .655 

มีความคุ้มค่าต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย .621 

ความน่าสนใจของเมือง   .613 

มีความหลากหลายของร้านอาหาร   .488 
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ความสะดวกในการหาของรับประทาน   .512 

ความคาดหวังที่จะได้รับความรู้สึกดีๆ 
กลับมา 

  
.643 

สถาปัตยกรรมและความสวยงามของเมือง   .598 

สภาพอากาศ   .452 

สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย   .550 

มีสิ่งดึงดูดใจให้อยากกลับไปเที่ยวอีก   .611 

ตรงกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว   .614 

ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้มาพักผ่อน   .689 

มีป้ายที่ให้ข้อมูลด้วยภาษาอ่ืนๆ นอกจากภาษาไทยในแหล่งท่องเที่ยว .416 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   21 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 5.112 5.439  

สินค้าข้ึนชื่อประจ าเมือง   .390 

คุณภาพของสินค้าท่ีวางขายภายในเมือง   .429 

การให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ   .377 

ความเป็นต้นแบบผู้น าด้านการท่องเที่ยว   .446 

วิสัยทัศน์ของผู้น าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด .525 

การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ภายในเมืองที่ก่อให้เกิดความทันสมัย .434 
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ความมั่นคงทางการเงินของจังหวัด   .648 

ค่าครองชีพ   .453 

ความเสี่ยงในการลงทุนประกอบกิจการในจังหวัดนั้นๆ .769 

ความคุ้มค่าในการลงทุนประกอบกิจการในระยะยาว .753 

งบประมาณในการพัฒนาเมือง   .649 

เป็นศูนย์รวมองค์กรชั้นน า   .636 

มีสภาพแวดล้อมจูงใจให้อยากเข้าไปท างานในจังหวัดนั้นๆ .653 

โอกาสในการหางานหรือประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ .763 

การให้ความส าคัญกับอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ .631 

ฐานเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ .758 

อัตราการเก็บภาษี   .661 

มีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า   .408 

สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ   .490 

สวนสาธารณะ   .418 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   20 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนโครงสร้ำงสำธำรณูปโภค 4.365 4.643  

การเข้าถึงของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ าประปา) .404 

ความสะดวกสบายของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน .604 

ระบบการบริหารจัดการเมืองด้านการท่องเที่ยว .512 
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ความสม่ าเสมอในการพัฒนาเมืองด้านการท่องเที่ยว .538 

การดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ .683 

การให้ข้อมูลและข้อปฏิบัติในสถานที่ต่างๆ อย่างครบถ้วนแก่นักท่องเที่ยว .663 

ความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างท่าอากาศยาน .580 

การเข้าถึงของสัญญาณโทรศัพท์มือถือในแต่ละพ้ืนที่ .485 

สถานการณ์ทางการเมือง   .628 

เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ได้สะดวก   .587 

ความสะอาดของเมือง   .781 

สุขอนามัยของห้องน้ าสาธารณะ   .780 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว .728 

การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ   .613 

มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของที่พัก  .523 

การบริการของรถรับส่งแท็กซ่ี   .455 

ความปลอดภัยในการมาเที่ยว   .485 

ความสว่างของท้องถนนในเวลากลางคืน   .361 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   18 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนสภำพสังคม 4.074 4.334  

การจราจรติดขัด   .628 

อิทธิพลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม .627 
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว .400 

การขายสินค้าโก่งราคาแก่นักท่องเที่ยว   .777 

มลพิษทางเสียงหรือความน่าหนวกหู (เสียงรถยนต์และการก่อสร้าง) .800 

มลพิษทางอากาศ   .812 

กิจกรรมหรือเทศกาลที่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม .683 

อาชญากรรมและมิจฉาชีพ   .785 

ความแออัดของเคหะสถานและผู้คน   .664 

ทัศนียภาพทางธรรมชาติถูกบดบังด้วยสิ่งก่อสร้าง .675 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   10 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนวิถีชีวิต 2.300 2.447  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อ
ชาติ 

  .413 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม   .570 

สถานที่ส าคัญและเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 

  
.605 

พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนา เช่น บูชาไหว้พระ ท าบุญ ขอพร บนบานสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 

.588 

มีกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง   .434 

สถานที่ช้อปปิ้งและห้างสรรพสินค้า   .768 

สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี   .721 
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มีกิจกรรมหรือเทศกาลด้านกีฬาที่โดดเด่น   .465 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   8 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนควำมเป็นท้องถิ่น  1.874 1.994  

งานเทศกาลท้องถิ่นประจ าจังหวัด   .483 

ความสวยงามของวัดและวัง   .535 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   2 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนสินค้ำและบริกำร 1.843 1.961  

อาหารอร่อยและมีคุณภาพ   .409 

ความหลากหลายของที่พัก   .540 

การบริการของเจ้าหน้าที่ท่ีพัก   .497 

การบริการของเจ้าหน้าที่ไกด์ท่องเที่ยว   .506 

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ไกด์ท่องเที่ยว  .500 

ราคาของสินค้าและอาหารที่วางขายภายในเมือง  .386 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   6 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนกำรสื่อสำร 1.707 1.816  
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ผู้คนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ได้ .382 

กลยุทธ์การสื่อสารด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ .572 

มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง .683 

มีการใช้สื่อโฆษณาด้านการท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ .674 

เป็นจังหวัดที่มีคนรู้จักดี   .405 

ค าแนะน าหรือค าบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ จากผู้อ่ืน .493 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   6 รำยกำร 

รำยกำรตัวแปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ด้ำนนโยบำย 1.563 1.662  

นโยบายในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว .497 

ปริมาณการเข้ามาของนักท่องเที่ยว .544 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวแปรทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน   2 รำยกำร 

 
 

อภิปรำยผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบนั้น ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นในการอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
 กระบวนกำรพัฒนำตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 ข้อค้นพบที่ได้จากการส ารวจตัวชี้วัดชื่อเสียงที่มีอยู่เดิมพบว่า แบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ท าการ
ทบทวนนั้นประกอบไปด้วยมิติที่หลากหลายและให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม  
ตามความเห็นที่ Post & Griffin (1997) กล่าวไว้ว่า ชื่อเสียงนั้นเป็นการสังเคราะห์ความคิด การรับรู้และ
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม โดยเป็นการน าเสนอประสิทธิภาพโดยรวมในอดีตที่ผ่านมาจาก
มุมมองของบุคคลจากภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องให้ได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับ
หนึ่งในความเชื่อที่มีต่อส านักความสัมพันธ์ (Evaluative school) ที่ Fombrun & Riel (1997) ได้ชี้แจง
เอาไว้ในค านิยามของกระบวนทัศน์ชื่อเสียง  ซึ่งผู้วิจัยเองก็เชื่อในแนวคิดของส านักความสัมพันธ์นี้
เช่นเดียวกันว่า ชื่อเสียงนั้นมีโครงสร้างความหลากหลายของมิติท่ีรวบรวมมาจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกๆ ฝ่าย  
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 จากผลสรุปที่ได้มาจากการใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานนั้นพบว่าการพัฒนามาตรวัดที่ใช้ส าหรับใน
ประเทศไทยนั้น ย่อมมิได้มาจากการทบทวนมาตรวัดจากผลงานวิจัยที่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลเพียงอย่างเดียว โดยสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ Jovicic และ Ilic (2012) ที่ได้อธิบายเอาไว้ว่า 
เงื่อนไขหรือสภาพสังคมท่ีแตกต่างกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหรือความ
แตกต่างกันไปตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่หรือช่วงเวลา โดยที่มีกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดตาม
แนวทางเดียวกันกับท่ี Mowfort & Munth (2003) เสนอเอาไว้ว่า ตัวชี้วัดนั้นมีความจ าเป็นที่ต้องน าข้อมูล
เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วมาสังเคราะห์และกลั่นกรองเพ่ือผสมผสานเข้ากับข้อมูลใหม่ที่รวบรวมเพ่ิมเข้ามา จนเกิด
เป็นการลดทอนและสรุปให้เหลือสิ่งที่เป็นแก่นใจความส าคัญในการน าไปประเมินข้อมูลที่เกิดประโยชน์ได ้
 อุปสรรคในการพัฒนาตัวชี้วัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่อาศัยแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดโดย
ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical method) จากการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการ
วิเคราะห์องค์ประกอบตามที่ Johnstone (1981) ได้กล่าวไว้ว่า อาจจะเกิดปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอ
ของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการตัวแปรที่ได้น ามาศึกษานั้นค่อนข้างมีจ านวนมาก จึงส่งผลให้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเพิ่มทวีคูณข้ึน เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 10 เท่าของ
รายการตัวแปรเป็นอย่างน้อย 
 การใช้เครื่องมือแบบสอบถามในรูปแบบของ Likert scale ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยม
ในแขนงสังคมศาสตร์ เป็นวิธีที่กลุ่มตัวอย่างหรือประชาชนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยและสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย ซึ่งสามารถช่วยให้เก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมาตรวัด Likert scale ที่พบ
ส่วนมากคือการแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังความเห็นของ ศุกลิน วนาเกษมสันต์ (2552) โดยผู้วิจัยมองว่าอาจไม่เหมาะกับ
งานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งอาจมีการปรับใช้ค าอ่ืนที่เหมาะสมมากกว่า เช่น ส่งผลอย่างยิ่ง ส่งผล ไม่แน่ใจ ไม่ส่งผล 
และไม่ส่งผลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อ
ชื่อเสียงเมืองด้านการท่องเที่ยว เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนของกลุ่มตัวอย่างถึงการส ารวจชื่อเสียงด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 
 องค์ประกอบระหว่ำงชื่อเสียงองค์กรและช่ือเสียงเมืองด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาเบื้องต้นถึงแบบจ าลององค์ประกอบของชื่อเสียงองค์กรที่นิยมของมาตรวัด  AMAC, 
Reputation QuetientSM หรือ Reptrak พบว่าองค์ประกอบหลักๆ ที่ย่อมมีเหมือนกันคือ คุณภาพของ
สินค้าและบริการ (Products & Services) การรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน (Workplace environment) ภาวะผู้น าหรือวิสัยทัศน์ (Vision & Leadership) 
นวัตกรรม (Innovation) และความมั่นคงทางการเงิน (Financial performance) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้
ส่งผลต่อมายังองค์ประกอบด้านชื่อเสียงเมืองของตัวชี้วัด City reptrak ที่ Fombrun และ Riel ได้
พัฒนาขึ้นในปี 2012 แต่มีลักษณะที่ถูกบีบอัดให้กลายเป็นรายการตัวแปรที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบกลุ่ม
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ใหญ่แทน เช่น องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการ ด้านนวัตกรรม และด้านความมั่นคงทางการเงินนั้นอยู่
ภายใต้องค์ประกอบของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Advanced economy) ส่วนด้านภาวะผู้น าและด้านการ
รับผิดชอบต่อสังคมถูกน าไปอยู่ภายใต้องค์ประกอบประสิทธิภาพของรัฐบาล (Effective government) 
และด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างานถูกนิยามใหม่ให้กลายเป็นสภาพแวดล้อม  เพ่ือปรับให้เข้ากับ
องค์ประกอบด้านความน่าดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม (Appealing environment)  โดยสื่อไปยังความ
สวยงามทางธรรมชาติหรือเมือง 
 อย่างไรก็ตาสามารถสรุปเบื้องต้นจากการทบทวนมาตรวัดที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์กร  ชื่อเสียง
เมืองและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจนได้องค์ประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาเป็นจ านวน  10 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านการจัดการเมือง 2.ด้านสินค้าและบริการ 3.ด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้น า 4.
ด้านศักยภาพทางการเงิน 5.ด้านวัฒนธรรมและผู้คน 6.ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7.
ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 8.ด้านเสน่ห์จูงใจ 9.ด้านความเป็นสากล และ 10.ด้านกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด แต่เมื่อได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้างด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าในท้ายที่สุดผลที่ได้จึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.
ด้านเสน่ห์ดึงดูดใจ 2.ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 3.ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค 4.ด้านสภาพ
สังคม 5.ด้านวิถีชีวิต 6.ด้านความเป็นท้องถิ่น 7.ด้านสินค้าและบริการ 8.ด้านการสื่อสาร และ 9.ด้าน
นโยบาย 
 ส่วนที่มีลักษณะคล้ายกันระหว่างองค์ประกอบของชื่อเสียงองค์กรและชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวคือ  
ด้านสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้และซึมซับเป็นประสบการณ์ด้วยตนเองจากการ
สัมผัสโดยตรงตามที่ Herbig & Milewicz (1993) ได้กล่าวไว้ว่า หากผู้บริโภครับรู้ได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพ
ที่แย่ หรือบริการมีความล่าช้า ย่อมเกิดความไม่ไว้วางใจและน ามาสู่การขาดความน่าเชื่อถือแก่องค์กร  จน
น าไปสู่การมีชื่อเสียงด้านลบ 
 ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันขององค์ประกอบระหว่างชื่อเสียงในสอง
บริบทนี้ คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชื่อเสียงองค์กรนั้นประกอบไปด้วย 
ลูกค้า พนักงาน ผู้ให้บริการ นักลงทุน ชุมชนและสาธารณชน ตามค านิยามของ Trotta & Cavallaro 
(2012)  แต่ในขณะที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วย ผู้อยู่อาศัย 
นักท่องเที่ยว ภาครัฐที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สื่อ และนัก
ลงทุน (Swarbrooke, 1999) ซึ่งตรงกับข้อคิดเห็นที่ สมถวิล ชูทรัพย์ (2550) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตรงของตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับความชัดเจนของค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่น ามาศึกษา
และการก าหนดมโนทัศน์ที่ครอบคลุมตรงตามบริบทและแนวคิดได้น ามาใช้ในการศึกษา ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ข้อค้นพบหรือบทสรุปใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม 
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 
1. ประเภทของเมืองท่องเที่ยวในงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการสรุปออกมาเป็นจ านวน 3 ประเภทที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  และเมือง
ท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและความบันเทิง ซึ่งประเภทของเมืองท่องเที่ยวในรายละเอียดเชิงลึกนั้นมี
มากกว่า 3 ประเภท เช่น เมืองท่องเที่ยวด้านการกีฬา เมืองท่องเที่ยวด้านสุขภาพและการแพทย์ 
และเมืองท่องเที่ยวด้านการผจญภัย 

2. พ้ืนที่ตัวอย่างในการเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละประเภทสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีการคัดเลือกเพียงแค่ 1 
จังหวัดต่อ 1 ประเภทเมืองท่องเที่ยวเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวแทนของเมืองท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ จังหวัดอยุธยาเป็นตัวแทนของเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และ
กรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนของเมืองท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและความบันเทิง ซึ่งยังมีจังหวัดอ่ืนๆ 
ที่สามารถเป็นตัวแทนในแต่ละประเภทสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เช่น เมืองพัทยาส าหรับเมืองท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและความ
บันเทิง จังหวัดกระบี่หรือจังหวัดนครนายกส าหรับเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และจังหวัดเชียงใหม่
หรือจังหวัดสุโขทัยส าหรับเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

3. ส่วนหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการหาข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานในบริษัทเอกชน และนัก
ลงทุน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละกลุ่มนั้นมีจ านวนเพียงกลุ่มละ 1 คนต่อ 1 พ้ืนที่จังหวัดที่เป็น
ตัวแทนเมืองท่องเที่ยวในแต่ละประเภท ดังนั้นเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลในงานวิจัยชิ้นถัดไปควรมี
จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากยิ่งขึ้น 

4. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดยใช้อาศัยหลัก
แนวคิดของชื่อเสียงองค์กรเป็นพ้ืนฐานส าคัญ และมีการส ารวจตัวชี้วัดด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองท่องเที่ยว เพ่ือน ามาร่างเป็นเครื่องมือแบบสอบถามส าหรับการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแนวคิด ด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) ดังนั้นหากมีการศึกษาในครั้งถัดไปควรมีการใช้สถิติวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพ่ือพิสูจน์ซ้ าอีกครั้งว่าองค์ประกอบที่
ค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถน าไปใช้ประเมินได้จริงและถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด 

5. งานวิจัยชิ้นนี้ยังมิได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งหากมีการเพ่ิม
กระบวนการในส่วนนี้เข้าไป จึงอาจท าให้การพัฒนาตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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