
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง  ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
แนวคิด และทฤษฎ ี 

1. ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
1)  ความหมายของภาพลกัษณ์ 

        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ค าว่า ภาพลกัษณ์ (อ่านว่า พาบ-
ลกั) ตรงกับค าภาษาองักฤษว่า image แปลตามศพัท์ว่า ลกัษณะของภาพท่ีเห็น ส่วนใหญ่ใช้ใน
ความหมายว่า ภาพของบุคคล องค์กร สถาบนั ตามท่ีสาธารณชนมองเห็น เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของคนท่ีเห็น มกัเกิดจากลกัษณะ การกระท า หรือพฤติกรรมของบุคคล องคก์ร หรือสถาบนันั้น ๆ 

พจน์  ใจชาญสุขกิจ (2549) ให้ความหมายวา่ ภาพลกัษณ์เป็นเสมือนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อส่ิงต่างๆ และมกัจะเป็นความรู้สึกท่ีสร้างข้ึนเองโดยมีขอ้เท็จจริง
เป็นหลกัอา้งอิงอยูด่ว้ย อาศยัประสบการณ์ การคน้ควา้หาความรู้ การหลอมรวมและสร้างสรรค ์คิด 
วิเคราะห์ส่ิงต่างๆ จนท าให้เกิดความเช่ือ การรับรู้ การเข้าใจในส่ิงต่างๆประกอบกันข้ึนเป็น
ภาพลกัษณ์ของตนเอง และแสดงออกในรูปของพฤติกรรม โดยผา่นการคิดและกลัน่กรองของแต่ละ
คนมาแล้ว จึงท าให้ภาพลักษณ์นั้ นมีลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับจิตใจโดยตรง เป็นการผ่านการ
ตีความหมาย การเลือกสรร และการใหค้วามหมายของตนเอง  

Kenneth E. Boulding (1975) ไดอ้ธิบายวา่ “ภาพลกัษณ์” เป็นความรู้ ความรู้สึก 
ของคนเราท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีเราสร้างข้ึนมาเองเฉพาะตน เป็นความรู้
เชิงอตัวิสัย (Subjective Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ย “ขอ้เท็จจริง คุณค่าท่ีเราเป็นผูก้  าหนด โดยแต่
ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอตัวิสัยเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัท่ีไดป้ระสบและมีความเช่ือวา่จริง 
เน่ืองจากคนเราไม่สามารถท่ีจะรับรู้และท าความเขา้ใจกบัทุกส่ิงไดค้รบถว้นเสมอไป เรามกัจะได้
เฉพาะภาพบางส่วนหรือลกัษณะกวา้งๆ ของส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงอาจไม่ชดัเจนแน่นอนเพียงพอ แลว้มกั
ตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่ส่ิงนั้นๆ ด้วยตวัเราเอง ความรู้เชิงอตัวิสัยน้ีจะ
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ประกอบกนัเป็นภาพลกัษณ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในโลกตามทศันะของเรา และพฤติกรรมท่ีเรา
แสดงออกก็จะข้ึนอยูก่บัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ ท่ีเรามีอยูใ่นสมองดว้ย 

จากการไดศึ้กษาความหมายของภาพลกัษณ์ สรุปว่าภาพลกัษณ์ เป็นกระบวนการ
ทางความคิด  ความคิดเห็น  ความรู้สึก  ความเช่ือและความประทบัใจท่ีเกิดจากการรวมความรู้และ
ประสบการณ์เขา้ดว้ยกนั ท าให้เกิดการรับรู้และมีส่ิงท่ีปรากฏข้ึนในใจ  ส่ิงนั้นจะเช่ือมโยงอยู่ภาย   
ในใจสร้างการจดจ าและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลท่ีลบเลือนไปไดย้าก 

2) ประเภทของภาพลกัษณ์ 
พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2549) ไดก้ล่าวถึงประเภทของภาพลกัษณ์วา่สามารถจ าแนก

ออกเป็น 6 ประเภทส าคญั ดงัน้ี 
1. ภาพลกัษณ์ซอ้น (Multiple Image)  
    เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภาพใหญ่ของสังคม เป็นความหลากหลายของ

สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ความรู้ ความเช่ือ การศึกษา พื้นฐานท่ีมาท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัการท่ีมี
ความรู้และมีประสบการณ์แตกต่างกันไปด้วย รวมทั้งอาจมองในเร่ืองเดียวกันในมุมมองและ
ทศันคติท่ีแตกต่างกนัได ้

2. ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั (Current Image) 
    เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ปัจจุบนั ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ โดยการ

ปรุงแต่ง โดยการเจตนาสร้างใหเ้กิดข้ึน หนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าคือ การรู้จกัคน้หาภาพลกัษณ์ในปัจจุบนั 
เพื่อท่ีจะปรับปรุงแก้ไขภาพลกัษณ์ท่ีมีแต่เดิมหรือภาพลกัษณ์ท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม และ ส ารวจ 
ตรวจสอบ ทบทวนเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมกบัภาพลกัษณ์ปัจจุบนัให้สอดรับกบัความเป็น
จริงในปัจจุบนั และ คงภาพลกัษณ์เดิมท่ีดีอยูแ่ลว้ให้คงอยูต่่อไป ดว้ยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนมา  

3. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) 
    เป็นภาพลกัษณ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของบุคคล โดยน าภาพลกัษณ์ท่ีไดท้  า

การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ มีความ
ปรารถนาท่ีตอ้งการให้มีหลกัการท างานท่ีอยูบ่นพื้นฐานของคุณภาพ ซ่ึงเปรียบเสมือนการก าหนด
เป้าหมายใหก้บัตนเอง/องคก์ร 

4. ภาพลกัษณ์สินคา้/บริการ (Product/Service Image) 
    ในตวัสินค้า/บริการล้วนแล้วแต่มีภาพลักษณ์ในตวัเองไม่ต่างกับบุคคลหรือ

องค์กร เพียงแต่มีลักษณะภาพลักษณ์ท่ีสัมผสัได้ จบัต้องได้ และเป็นรูปธรรมมากกว่า จนเป็น
เอกลกัษณ์ขององคก์รนั้นวา่เป็นผลิตภณัฑ/์บริการใดท่ีน าเสนอต่อสาธารณชน 
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5. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 
    เป็นส่วนหน่ึงท่ีน าเสนอควบคู่ไปกบัภาพลกัษณ์ของสินคา้/บริการ โดยเฉพาะ

การสร้างเป็นเอกลกัษณ์ให้จดจ าได้ว่าสีน้ี ยี่ห้อน้ี การส่ือสารด้วยถ้อยค าหรือวลีแบบน้ีเป็นของ
สินคา้/บริการประเภทใด การออกแบบสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัแมว้่าจะเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนัก็
ตาม เป็นตน้ 

6. ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) 
เป็นภาพลกัษณ์ขององค์กรหน่ึงๆ ท่ีดูภาพรวมหรือภาพกวา้งขององค์กร และ 

ไดร้วมเอาภาพลกัษณ์ต่างๆ ขา้งตน้เขา้มาไวใ้นภาพลกัษณ์องค์กร ไม่ว่าจะเป็นสินคา้/บริการ ตรา
สินคา้ ความแตกต่างหลากหลาย การบริหารจดัการ เป้าหมายขององค์กร เป็นตน้ เพื่อให้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์เฉพาะองคก์รหน่ึงๆ ออกมา 

ประเภทของภาพลักษณ์ทั้ ง 6 ประการน้ี เป็นการมองจากมุมมองของสังคม 
นบัตั้งแต่ระดบับุคคล และ องค์กรท่ีรวมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจว่า
ภาพลกัษณ์ไม่ไดเ้กิดข้ึนแต่เพียงระดบัการท างานขององคก์รเท่านั้น แต่บุคคล หรือ สินคา้/บริการก็
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ไดเ้ช่นกนั 
 

3) การประเมินภาพลกัษณ์ 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2550 : ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึง การประเมินภาพลกัษณ์เพื่อ

ส่งเสริมการตลาดว่าเป็นท่ีถกเถียงกันทั้ งในวงวิชาการและในทางปฏิบัติอยู่เสมอว่าจะท าการ
ประเมินภาพลักษณ์อย่างไรให้เกิดความแม่นย  า เท่ียงตรง และ เช่ือถือได้สูงสุด รวมไปถึงการ
ประเมินว่าภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนในสายตาของกลุ่มเป้าหมายนั้นสอดคล้องกับภาพลักษณ์ท่ีพึง
ประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ต่เดิมหรือไม่ ส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัแนวคิดและวิธีการประเมินท่ีชดัเจน
และเหมาะสม ดงันั้น การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ดชันีช้ีวดั และ เกณฑ์วดัระดบัของการประเมินให้
ชดัเจนจึงเป็นส่วนประกอบส าคญัอยา่งยิง่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งของการประเมินในแต่
ละคร้ัง โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 

- กลุ่มประชาชนในทอ้งถ่ิน: กลุ่มประชาชนท่ีมีท่ีอยู่อาศยัในทอ้งถ่ินเดียวกบั
หน่วยงาน/องคก์รท่ีตั้งอยู ่

- กลุ่มประชาชนทั่วไป: กลุ่มประชาชนท่ีนอกเหนือจากข้อข้างต้นแต่มี
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงาน/องคก์รในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
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2)  แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว (Destination Image)  
 แนวคิดและค านิยามภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว 

ความคิดอ่านและมุมมองท่ีบุคคลมีต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว สร้างข้ึนจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้สึก ความเขา้ใจ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ีก่อให้เกิดการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
มีต่อโลกและส่ิงรอบตวั ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความรู้สึก และ ก่อให้เกิด
แรงจูงใจให้กระท าอย่างใดอย่างหน่ึง นอกจากน้ีภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว (Destination 
Image) มีความส าคญัอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพราะภาพลกัษณ์เป็นจุดขายหลกั ซ่ึงมกั
น าเสนอผ่านส่ือต่างๆ เช่น ภาพสถานท่ี ผูค้น การคมนาคมขนส่ง การเดินทาง และความสวยงาม
ของสถานท่ีเพื่อดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมายงัสถานท่ีนั้นๆ (ตติยาพร จารุมณีรัตน์, 2548) 
 อยา่งไรก็ตามไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของนิยามภาพลกัษณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียวกนัอยา่งกวา้งขวาง อยา่งเช่น  

Echtner and Ritchie (อา้งถึงในตติยาพร จารุมณีรัตน์, 2548) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์
ของแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นความรู้สึกและความประทบัของผูม้าเยอืนท่ีมีต่อสถานท่ีนั้นๆ  

Philip Kotler (อา้งถึงในวุฒิชาติ สุนทรสมยั, 2551) กล่าวว่าภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว คือ ความเช่ือและความประทบัใจของบุคคลต่อสถานท่ีในเชิงภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
ศิลปะและวฒันธรรม ความมีช่ือเสียงของบุคคลและปูชนียสถาน ตลอดจนแหล่งท่ีมาแห่งความ
บนัเทิงเริงรมย ์ความผ่อนคลาย สมรรถนะในการบ าบดัให้เกิดความผ่อนคลายและรักษาทางกาย
และจิตใจ  
 

3)  ความส าคัญของภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว 
   ภาพลกัษณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวหรือประชาชนในทอ้งถ่ินมีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น เป็น

องค์ประกอบส าคญัของการสร้างความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ดงันั้น นกัท่องเท่ียวจะพึงพอใจ
หรือไม่ต่อการเดินทางมาพกัผ่อนหยอ่นใจข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัและภาพลกัษณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวมี
ต่อสถานท่ีนั้นๆ เพราะนกัท่องเท่ียวจะเปรียบเทียบความคาดหวงัและภาพลกัษณ์ของสถานท่ีนั้นกบั
ประสบการณ์จริง เพราะฉะนั้น หากนักท่องเท่ียวพบว่าประสบการณ์จริงเหมือนหรือเกินความ
คาดหวงั ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีนั้นจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มหาก
นักท่องเท่ียวพบว่าประสบการณ์จริงไม่ตรงกบัความคาดหวงั ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีนั้นๆก็จะ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง และนกัท่องเท่ียวก็จะให้ขอ้มูลดงักล่าวแก่ผูอ่ื้น เป็นผลท าท าให้เกิด
ภาพลกัษณ์ในเชิงลบกบัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (ตติยาพร จารุมณีรัตน์, 2548) 
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ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการเข้าใจถึงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว คือ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว และ ก าหนดพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวหลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจมาเท่ียวแลว้ รวมทั้งมีบทบาทในการวางแผนทางยุทธศาสตร์
ทางดา้นการท่องเท่ียว ดงันั้น การศึกษาภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นประโยชน์ในดา้นการ
วางแผนการตลาดและการวางนโยบายท่ีเก่ียวข้องต่อการพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับความคิดเห็นและมุมมองของ
นกัท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีต่อสถานท่ีนั้นอยา่งถ่องแท ้เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าว
ไปใชใ้นการสร้างจุดยนืของแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งการศึกษาถึงภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว จะ
ท าให้ทราบถึงจุดเด่น-จุดด้อยของแหล่งท่องเท่ียวนั้น เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ใหดี้มากยิง่ข้ึน (Heath – Wall, 1992 อา้งถึงในจากตติยาพร จารุมณีรัตน์, 2548)  

 

4)  ปัจจัยทีใ่ช้ในการวดัภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวสามารถจ าแนกออกเป็น 8 ดา้นดงัน้ี 

(วฒิุชาติ สุนทรสมยั, 2551) 
1. ด้านประสบการณ์ หมายถึง การศึกษาถึงความเป็นมาตรฐาน การมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีมีคุณภาพ การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียวกลางคืนท่ีสวยงาม และ โรงแรมท่ีพกัเหมาะสม  

2. ดา้นส่ิงดึงดูดใจ หมายถึง การศึกษาถึงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เทศกาล ศิลปะ
การช่าง ส่ิงปลูกสร้าง และ ธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และน่าสนใจ  

3. ด้านราคาและสภาพแวดล้อม  หมายถึง การศึกษาถึงราคาสินค้าท่ีมีความ
เหมาะสมเป็นมาตรฐาน อากาศและสภาพแวดล้อมดี ไม่มีส่ิงปฏิกูล และ สามารถเดินเท่ียวชม
ธรรมชาติได ้ 

4. ดา้นการพกัผอ่นและผอ่นคลาย หมายถึง การศึกษาถึงสถานท่ีท่ีไม่อึดอดัวุน่วาย 
เป็นสถานท่ีท่ีสามารถหลีกเล่ียงความวุน่วายให้กบัชีวิต และ สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจไดดี้ 

5. ด้านความน่าต่ืนเตน้และการผจญภยั หมายถึง การศึกษาถึงสถานท่ีท่ีสามารถ
คน้พบ และ ท าส่ิงต่ืนเตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัได ้เช่น การเดินป่า แคมป้ิง ไต่เขา เป็นตน้ 

6. ด้านการเรียนรู้  หมายถึง การศึกษาถึงสถานท่ีท่ีสามารถเรียนรู้และค้นพบ
วฒันธรรมและวิถีชีวิตใหม่ๆ หรือ เกิดความนิยมชมชอบต่อวฒันธรรมและวิถีชีวิตของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ และ การไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆจากการเดินทางมาท่องเท่ียว 
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7. ดา้นสังคม หมายถึง การศึกษาถึงประชากรในแหล่งท่องเท่ียววา่มีความสนใจ
และวถีิชีวติท่ีคลา้ยกนั การมีน ้าใจ อธัยาศยัไมตรีท่ีดี และ การมีปฏิสัมพนัธ์ ความสามคัคีกนั 

8. ดา้นช่ือเสียง หมายถึง การศึกษาถึงการเล่าประสบการณ์การท่องเท่ียวในสถานท่ี
นั้นๆใหเ้พื่อนหรือบุคคลอ่ืนรับฟัง 

 
2. แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 

         2.1) ความหมายของการท่องเทีย่ว (Tourism) 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544 : 15) ไดอ้ธิบายว่า การท่องเท่ียว คือ การ
เดินทางเพื่อผอ่นคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่โดยมีเง่ือนไขวา่การเดินทางนั้น
เป็นการเดินทางเพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 
      จริญญา  เจริญสุกใส (2544 : 71) ไดก้ล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อ
เปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้ายกายภาพ ด้าน
วฒันธรรม ดา้นปฏิสัมพนัธ์ และดา้นสถานะหรือเกียรติคุณ 
      อารณย์ี  ววิฒันาภรณ์  (2546: 10) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ การเดินทางเพื่อหาความสนุกสนาน การเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อการกีฬา การเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ การเดินทางเพื่อการศึกษา
หาความรู้ การเดินทางเพื่อการศาสนา ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติมิตร โดยท่ีไม่มีรายไดเ้กิดข้ึนจาก
การเดินทางในคร้ังนั้น ก็นบัวา่เป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน 
       จากความหมายของการท่องเท่ียวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยมีจุดประสงคข์องการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัออกไป
ทั้งท่ีเป็นการเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ  เพื่อการศึกษาหาความรู้ หรือแมก้ระทัง่เพื่อติดต่อธุรกิจท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของการท างานโดยท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการเดินทางไปท่องเท่ียวในคร้ังนั้น 
           2.2)  องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว  

                 ครรชิต  มาระโภชน์ (2552 : ออนไลน์)ไดอ้ธิบายถึง องคป์ระกอบหลักของการ
ท่องเท่ียวว่าประกอบไปด้วยนักท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ดงัน้ี  

1. นักท่องเท่ียวจดัไดว้่าเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียวเป็นการ 
ศึกษาเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ทศันคติและลกัษณะพื้นฐาน
ของนกัท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการวางแผนทางตลาด 
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2. ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมและวฒันธรรม
ประเพณีท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารยธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเท่ียวได ้ทรัพยากรการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

2.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ สภาพ 
ภูมิอากาศรวมทั้งอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม ้ฯลฯ    ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน 

2.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ดา้นประวติัศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมและสังคม และทรัพยากรการท่องเท่ียว
ดา้นบนัเทิงและเพลิดเพลิน 

2.3 ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์ คือ วฒันธรรม วิถีชีวิต หรือ
เหตุการณ์ท่ีสืบสานกนัมาตั้งแต่อดีต โดยส่วนใหญ่การน าเสนอประวติัศาสตร์ในรูปของทรัพยากร
การท่องเท่ียวจะอยูใ่นรูปของโบราณสถาน โบราณวตัถุ และสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
              2.4 ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมและสังคม แต่ละประเทศต่างก็มี
วฒันธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีแสดงออกทางด้าน
ลกัษณะความเป็นอยูข่องผูค้น ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหตัถกรรม การแต่ง
กาย การละเล่นและการบนัเทิงต่างๆ สภาพบา้นเรือน ฯลฯ และท่ีเป็นนามธรรมท่ีแสดงออกทางดา้น
ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ภูมิปัญญาชาวบา้น ฯลฯ   
 3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นบนัเทิงและ
ความเพลิดเพลิน ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทน้ี จึงหมายถึง สถานท่ีหรือกิจกรรมท่ีสร้างความ
บนัเทิงและความเพลิดเพลินให้แก่นกัท่องเท่ียวทุกประเภท อาทิ สวนสาธารณะ สวนสนุก แหล่ง
บนัเทิงยามค ่าคืน โรงละคร โรงภาพยนตร์ เป็นตน้ สถานท่ีเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตอ้งใช้เงินทุนในการ
สร้างสูง โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชน มีเพียงส่วนนอ้ย เช่น สวนสาธารณะและสวน
สัตวท่ี์เป็นการลงทุนของภาครัฐ 
 จากองค์ประกอบการท่องเท่ียว สรุปได้ว่าการท่องเท่ียวนั้นต้องประกอบด้วย 
นกัท่องเท่ียว  สถานท่ีท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวต่างๆ จากนั้นจึงมีการพฒันาทรัพยากร
การท่องเท่ียวให้เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดการสานต่อทางด้านการ
ท่องเท่ียวต่อไป 
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               2.3)  ประเภทการท่องเทีย่ว 
ส าหรับประเภทการท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกได ้6 ประเภทดงัน้ี (การท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์) 
1. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม เช่น สวน 

สมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตวเ์ล้ียงรวมถึงแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าต่าง ๆ 
2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่ง 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
3. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวและเยีย่มชมสถานท่ีแสดงถึง 

ความเป็นวฒันธรรม เช่น การชมสถานโบราณวตัถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวงั วดั ประเพณี 
รวมถึงวถีิการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยคุสมยั 

4. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือ การรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีผสมผสานในแหล่ง 
ท่องเท่ียวธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรม
ส าคญัของการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวสปา 

5. การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ เช่น การเดินทางไปเยีย่มเยยีนลูกคา้ หรือ ดูแลงานและ 
ไดไ้ปท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินนั้นๆประมาณ 1 -2 วนั 

6. การท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบนัเทิง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อคลายเครียด มี 
ขอ้ดีท่ีสุด คือ ใชเ้วลาและงบประมาณไม่มากนกั อีกทั้งยงัมีหลายรูปแบบใหเ้ลือกตามรสนิยม เช่น 
การเล่นกีฬา ชมการแข่งขนั ผจญภยั และสถานบนัเทิง ต่างๆ 
  2.4) ประเภทของนักท่องเทีย่ว 

 องคก์ารท่องเท่ียวแห่งโลก (World Tourism Organization: WTO) ไดป้ระกาศใช้
ค  านิยามเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวเม่ือปี ค.ศ. 1968 ไวด้งัน้ี (ฉลองศรี พิมลสมพงษ,์ 2543 : 3) 

           - นกัท่องเท่ียว (Travelers) หมายถึง ผูเ้ดินทาง นกัเดินทาง ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้สามารถ
น ามาจดัเก็บเป็นขอ้มูลสถิติได ้เช่น นกัท่องเท่ียว (Tourists) และเก็บรวบรวมเป็นสถิติไม่ได ้เช่น ผู้
อพยพ (Immigrants) ผูเ้ร่ร่อน (Nomads) ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่น (Transit Passengers) ผูท้  างานตาม
ชายแดน (border workers) ผูป้ฎิบติัราชการท่ีไดรั้บมอบหมายในประเทศนั้น ๆ (Diplomats, 
Representatives of Consulates, Members of Armed Force) และผูล้ี้ภยั (Refugees) 

- ผูม้าเยอืน (Visitors) สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
              1. นกัท่องเท่ียว (Tourists) หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีคา้งคืน เดินทางมาเยือนและ

พกัอยูใ่นประเทศตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป โดยใชบ้ริการสถานท่ีพกัแรม ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
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             2. นกัทศันาจร (Excursionists) หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีไม่คา้งคืน เป็นการ
เดินทางมาเยอืนชัว่คราว และอยูใ่นประเทศนอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง และไม่ไดใ้ชบ้ริการสถานท่ีพกัแรม 
ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น ผูเ้ดินทางมากบัเรือส าราญ (Cruise)  

นอกจากน้ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้หค้  าจ  ากดัความของผูท่ี้เดินทางไปยงั
ต่างถ่ินไวด้งัน้ี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2529:5) 

      ผู้เยี่ยมเยือน คือ บุคคลท่ีเดินทางไปยงัสถานท่ีซ่ึงมิใช่ถ่ินพ านกัถาวรของตนเองเป็น
การชัว่คราว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น เยี่ยมญาติมิตร ศึกษาหาความรู้ การศาสนาติดต่อธุรกิจ    
การประชุม การรักษาสุขภาพ หรือเพื่อประกอบภารกิจใด ๆ โดยมิไดรั้บค่าจา้งในการดงักล่าวนั้น 
สามารถแบ่งเป็นผูเ้ยีย่มเยยีนท่ีคา้งคืนกบัผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีไม่คา้งคืน 

      นักท่องเที่ยว คือ ผูเ้ดินทางไปเยือนสถานท่ีนั้น โดยมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีไม่ใช่การ
ไปท างานประจ า การศึกษา และไม่ใช่คนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาหรือศึกษาอยูส่ถานท่ีนั้น ทั้งน้ีตอ้งพกั
อยา่งนอ้ย 1 คืน 

      นักทศันาจร คือ ผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีไม่พกัคา้งคืน 
 

 

 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์ (2547) ได้ศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชในมุมมองของนกัท่องเท่ียว และ ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ดา้น
การท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราชในมุมมองของนกัท่องเท่ียว โดยการใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภาคใตจ้  านวน 975 ราย 
และท าการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในภาคใตส่้วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุ 30 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั โดยส่วน
ใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากภาคกลาง และ อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
รวมทั้งส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราชแล้ว โดย
รูปแบบของกลุ่มในการเดินทางมาท่องเท่ียวนั้น พบวา่มากบักลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด ส่วนใหญ่พกัคา้ง
ในโรงแรมเฉล่ีย 10 คืน ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารมาจากเพื่อนและญาติพี่น้อง และส่ิงท่ี
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราช คือ วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร รองลงมาคือแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ส าหรับ
ภาพลกัษณ์ด้านธุรกิจบริการ คือปัจจยัด้านราคาท่ีพกั อาหารและบริการต่างๆ ราคาไม่แพง และ
ความโดดเด่นทางดา้นการจดัการท่ีพกัเชิงนิเวศ ตามล าดบั ส่วนภาพลกัษณ์ทางดา้นสังคมของแหล่ง
ท่องเท่ียวในมุมมองของนกัท่องเท่ียว คือความไม่เป็นมิตรของผูค้นในสังคม จากการทดสอบพบวา่
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ปัจจยัดา้นการรับรู้การน าเสนอข่าวดา้นลบเก่ียวกบัอาชญากรรมในจงัหวดันครศรีธรรมราชของ
ส่ือมวลชน มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กบัภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวดา้น
สังคมในมุมมองของนกัท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวรับรู้การน าเสนอข่าวดา้นลบในระดบัมาก จะมี
ความคิดเห็นว่าภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวทางด้านสังคมของจงัหวดันครศรีธรรมราช คือ คนใน
จงัหวดันครศรีธรรมราชไม่เป็นมิตรและดุอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัด้าน
ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว 
                         ศิริกนัยา อารัญ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ในมุมมองของนกัท่องเท่ียวจงัหวดั
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อจงัหวดัเชียงใหม่   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของกลุ่มนกัท่องเท่ียว
จงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีต่อจงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน จ านวน 
204 ราย โดยสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าท่ีพิจารณา F-
distribution และ t-distribution  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็น
เพศชายและหญิงท่ีมีอายุ ระหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,000-30,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2550 ส่วนใหญ่มีการเดินทางท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ไม่
เกิน 5 คร้ังต่อปี และมีการเดินทางดว้ยรถยนตพ์ร้อมญาติและเพื่อนไม่เกิน 10 คน และมีการพกัคา้ง
คืนไม่เกิน 2 คืน ส่วนใหญ่จะพกัในอุทยานแห่งชาติ  
                      ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีต่อจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ  ดา้นการเรียนรู้  ดา้นราคาและ
สภาพแวดลอ้ม  ดา้นประสบการณ์  ดา้นสังคม  ดา้นความน่าต่ืนเตน้และการผจญภยั  ดา้นช่ือเสียง 
และดา้นราคาและสภาพแวดลอ้ม    ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละดา้น พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นดงัน้ีดา้นประสบการณ์ เห็นดว้ยมาก ล าดบัแรก ไดแ้ก่  มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม   ดา้นส่ิงดึงดูดใจเห็นดว้ยมากท่ีสุดล าดบัแรก  ไดแ้ก่ มีธรรมชาติท่ีสวยงาม มีเอกลกัษณ์   
ดา้นราคา  เห็นดว้ยมากล าดบัแรก ไดแ้ก่  ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม เห็น
ด้วยมากล าดบัแรก ได้แก่ อากาศดี   ด้านการพกัผ่อน/ผ่อนคลาย เห็นด้วยมากล าดบัแรก ได้แก่ 
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นสถานท่ีสามารถพกัผ่อนไดท้างกายและจิตใจ   ดา้นความน่าต่ืนเตน้และการ
ผจญภยั เห็นดว้ยมากล าดบัแรกได้แก่ น ้ าตกท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีความสะอาดสวยงาม   ดา้นการ
เรียนรู้เห็นด้วยมากล าดับแรกได้แก่ ท่านได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เม่ือมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นสังคม เห็นดว้ยมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ ประชากรจงัหวดัเชียงใหม่มีน ้ าใจและอธัยาศยัดี  
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ดา้นช่ือเสียง  ไดแ้ก่ ท่านอยากจะเล่าประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ให้เพื่อนของท่าน
ฟัง  

สิริกมล กันทะวัง (2553)  ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 400 ตวัอยา่ง  
ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีภูมิล าเนาใน
ภาคกลาง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดป้ระจ าเฉล่ีย 
10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยจะไม่เก่ียวกบัฤดู ตอ้งการไป
เยี่ยมชมธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว โดยมีเหตุผลท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพิ่ม
รสชาติให้ชีวิต  โดยก่อนการเดินทางคร้ังน้ี มีการหาขอ้มูลจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อนมากท่ีสุด 
โดยมีความเห็นว่าแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดคือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน ส่วนใหญ่หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ซ่ึงในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี มีการเตรียมการท่องเท่ียว
โดยเดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหนา้ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  พบวา่องคป์ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถาม มี
พึงพอใจโดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัไดแ้ก่  ร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก  แหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูด  โรงแรมท่ีพกั  ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี  และบริษทัน าเท่ียวหรือธุรกิจท่ี
ให้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียว   ส่วนด้าน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีความพึงพอใจในระดบั    
ปานกลาง 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยในดา้นต่างๆ ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกในแต่ละดา้น
ดงัน้ี    ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูด มีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ สภาพอากาศท่ี
ดี   ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความสวยงามความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ   ดา้น
โรงแรมท่ีพกั  มีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือจอง
ท่ีพกัหลายช่องทาง สะดวกเช่นโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ท    ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี  
มีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ ร้านอาหารมีให้เลือกหลายประเภท  หลายแห่ง และ
บรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์    ร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก มี
ความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ ของท่ีระลึกตกแต่งสวยงาม 
น่าสนใจ    ดา้นบริษทัน าเท่ียวหรือธุรกิจท่ีให้บริการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือ การใหบ้ริการของมคัคุเทศก์ท่ีประทบัใจ  โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ   มีความ
พึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถสาธารณะมีเพียงพอ  


