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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยวที่มีตอความ
ประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่มา
เที่ยวในจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับ
บริการ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และดานการเขาใจรูจักลูกคา มีผลกระทบเชิงบวกตอความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานความเชื่อถือไววางใจไมมี
ผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ และดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ มีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทอง
เที่ยวชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานการเขาใจรูจักลูกคาไมมีผลกระทบเชิงบวกตอ
ความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะเดียวกันความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงรายอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวที่มุงใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการสามารถสราง
ความพึงพอใจและความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวและผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวอันนําไปสูความเปนเลิศในการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของธุรกิจนําเที่ยวตอไป
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ ความประทับใจ ธุรกิจนําเที่ยว นักทองเที่ยวชาวยุโรป
Abstract
The objective of the research was to study the effect of service quality of travel business
on the impression of European tourist in Chiangrai province. The questionnaire was used as a
research instrument to collect the data from 400 European tourists in Chiangrai province. The
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statistics used for analyzing data were multiple correlation analysis and multiple regression
analysis.
The results of the research showed that the service quality in terms of tangibles, responsiveness, assurance, and empathy had a positive an effect on tourist satisfaction at a statistically significant level of 0.05. For the reliability had not a positive an effect on tourist satisfaction
at the statistically significant level of 0.05. In addition, the service quality concludes tangibles,
reliability, responsiveness, and assurance had a positive an effect on tourist impression at a
statistically significant level of 0.05 but the empathy had not a positive an effect on tourist
impression at the statistically significant level of 0.05. Moreover, the tourist satisfaction had a
positive an effect on tourist impression at the statistically significant level of 0.05 too.
Therefore, the travel business focused on the service quality that could be increased the
tourist satisfaction and impression. In addition, the result of this research could be used as
the guidelines for improvement and development of travel business that generated to service
excellence and the efficiency travel business were increased.
Keywords: Service Quality, Satisfaction, Impression, Travel Business, European Tourist
บทนํา
ป จ จุ บั น สภาพแวดล อ มการแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ค อ นข า งรุ น แรงและมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
หลายธุรกิจจําเปนตองปรับตัวโดยพยายามบริหารจัดการธุรกิจใหอยูรอดและสอดรับกับเหตุการณตางๆ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลง อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเป น อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ มี ค วามเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว และ
เป น อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสภาพแวดล อ มทางการแข ง ขั น อี ก ทั้ ง ยั ง เป น อุ ต สาหกรรมที่
รั ฐ บาลได กํ า หนดให เ ป น ยุ ท ธศาสตร ข องประเทศ เนื่ อ งจากเป น อุ ต สาหกรรมที่ ส ร า งรายได แ ละการ
จ า งงานภายในประเทศจํ า นวนที่ ม ากในแต ล ะป จึ ง ถื อ ได ว  า เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ของประเทศ และนํ า ความเจริ ญ เติ บ โตไปสู  ภู มิ ภ าคต า งๆ ได แ ก การปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว การสร า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค การจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ เพื่ อ รองรั บ
กลุ  ม นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศ เพื่ อ สร า งความพึ ง พอใจ และความประทั บ ใจ
ในการเดินทางมาทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตาง ๆ (ประภาพร พนมไพร และคณะ, 2550 : 3)
ธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจการบริการประเภทหนึ่งที่มีความเติบโต และมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เปนธุรกิจการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่มา
ทองเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหแกกลุมนักทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีความประสงคเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังที่ตาง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ สิ่งสําคัญของการพัฒนาคือตองหาแนวทางและการบริหาร
จัดการคุณภาพการบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองกับความตองการของนักทองเที่ยว เพื่อสรางความพึง
พอใจ สรางความประทับใจตอการรับบริการนั้น และกลับมารับบริการอีกครั้ง
อยางไรก็ตาม การพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวในเขตพื้นที่อยางยั่งยืนนั้น คุณภาพการบริการ
ถือเปนเครื่องมือสําคัญทําใหธุรกิจทองเที่ยวเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังที่ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2548 :
41) กลาววา อุตสาหกรรมการบริการตองมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
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ของตลาดซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและการแข ง ขั น ที่ สู ง คุ ณ ภาพการบริ ก าร (Service Quality) หมายถึ ง
ความคาดหวังของลูกคาที่ธุรกิจจะตองตอบสนองใหได (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 : 14) อันทําใหลูกคา
ได รั บ ความพึ ง พอใจและมี ค วามประทั บ ใจยึ ด ครองใจลู ก ค า ได ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารต อ งให ค วามสํ า คั ญ แก
ลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทันทวงทีเพื่อใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ ปจจัย
ที่กําหนดคุณภาพการบริการ ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ความเชื่อมั่นไววางใจ (Reliability), ศักยภาพการตอบสนองลูกคา (Responsiveness), การ
ใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance), และการเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) (Parasuraman และ
คณะ, 1988 : 23) เมื่อธุรกิจการบริการใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการที่ดี ยอมสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน อีกทั้งสามารถปรับปรุงและสนับสนุนคุณภาพในการบริการไดอยางยั่งยืน (Sivabrobornvatana และ คณะ, 2005 : 413) เชนกัน เนื่องจากธุรกิจการบริการตองมุงใหความสําคัญ และ
ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ดั ง นั้ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารจึ ง เป น กลยุ ท ธ ห นึ่ ง ที่ สํ า คั ญ สามารถสร า ง
ความแตกตางในธุรกิจ และรักษาระดับการบริการไดเหนือกวาคูแขงขัน (ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2548
: 44) สามารถตอบสนองความต อ งการและความคาดหวั ง ของผู  รั บ บริ ก ารอั น ทํ า ให ผู  รั บ บริ ก ารมี ค วาม
พึงพอใจ ในกรณีนี้ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก หรือทัศนคติของผูรับบริการที่มีตอการบริการของธุรกิจ
อันทําใหลูกคาเต็มใจ กลับมาใชบริการอีก และรูสึกคุมคากับเงินที่จายไป ดังนั้น เมื่อลูกคาไดรับความพึงพอใจ
จากการรับบริการจะทําใหเกิดความประทับใจอยางซาบซึ้ง มีความเชื่อมั่นไววางใจรวมทั้งมีการบอกตอลูกคา
รายอื่นมาใชบริการอยางตอเนื่อง (รัศมี สุขประเสริฐ และคณะ, 2551 : 187-188)
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และเปนจังหวัดที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว
ในระดับสูง มีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ไดแก แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย เชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร เชิง
เกษตร เชิงอนุรักษ และ เชิงสุขภาพ ขณะเดียวกันสถิติจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ประจําป 2553 มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 165,424 คน นักทองเที่ยวชาวยุโรป จํานวน 93,414
คน จากขอมูลสถิติพบวานักทองเที่ยวชาวยุโรปอยูในอันดับ 1 ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมาก
ที่สุด (กรมการทองเที่ยว, 2553 : ออนไลน) เห็นไดวาจังหวัดเชียงรายมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวคอนขางเจริญ
เติบโตและสงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวนั้นมีความเติบโตเชนกัน
ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการของบริษัทนําเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ที่มีตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่มาทองเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย โดยผลการวิจัยจะเปนองค
ความรูที่มีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในสภาพแวดลอมทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอันจะสงผลใหเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย และประเทศ มีความเติบโตยิ่งขึ้น โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําเสนอดัง
รูปภาพที่ 1 ดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยวที่มีตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยวที่มีตอความประทับใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจที่มีตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัด
เชียงราย
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สมมติฐาน 1 (ก) - (จ)
คุณภาพการบริการ
• ความเปนรูปธรรมของการบริการ
• ความเชื่อมั่นไววางใจ
• ศักยภาพการตอบสนองลูกคา
• การใหความมั่นใจแกลูกคา
• การเขาใจและรูจักลูกคา

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
สมมติฐาน 3
ความประทับใจของนักทองเที่ยว

สมมติฐาน 2 (ก) - (จ)
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. คุณภาพการบริการ มีผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัดเชียงราย
ดังนี้
ก) คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรม มีผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรป ในจังหวัดเชียงราย
ข) คุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจมีผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
ค) คุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอผูรับบริการมีผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
ง) คุณภาพการบริการดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการมีผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัดเชียงราย
จ) คุณภาพการบริการดานการเขาใจและรูจักลูกคามีผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
2. คุณภาพการบริการมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัด
เชียงราย ดังนี้
ก) คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
ข) คุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
ค) คุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอผูรับบริการมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจ
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
ง) คุณภาพการบริการดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจ
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
จ) คุ ณ ภาพการบริ ก ารด า นการเข า ใจและรู  จั ก ลู ก ค า มี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต อ ความประทั บ ใจ
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
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3. ความพึงพอใจมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จํานวน 93,414 ราย
(กรมการทองเที่ยว, 2553: ออนไลน)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 ราย
กําหนดขนาดตัวอยางจากกลุมประชากรดวยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของ Yamane (Yamane, 1970 : 886)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
การบริการ โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวน
ที่ 2 คือการวัดระดับคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยว ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อ
ถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และการเขาใจรูจักลูกคา สวนที่ 3
เปนการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ เกี่ยวกับความคาดหวังจากการรับบริการ ความเต็มใจในการรับบริการ
ความอบอุนใจ และความรูสึกคุมคากับเงินที่จายไปเมื่อเทียบกับการบริการที่ไดรับ สวนที่ 4 เปนการวัดความ
ประทับใจของผูรับบริการ เกี่ยวกับความซาบซึ้งใจในการรับบริการ ความเชื่อมั่นไววางใจ รวมทั้งการบอกตอ
ลูกคารายอื่นมาใชบริการอยางตอเนื่อง เปนตน และสวนที่ 5 คือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยว
ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด และไดรับกลับคืนทั้งหมด คิดเปน
อัตราตอบกลับรอยละ 100
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการนําไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมนักทอง
เทีย่ ว ชาวตางประเทศที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity)
ของแบบสอบถาม การตรวจสอบคาความเชื่อมั่นใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของ Cronbach คาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.80-0.96 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 สําหรับการตรวจสอบคาความ
เที่ยงตรงใชวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) มีคานํ้าหนักคะแนน (Factor Loading) อยูระหวาง
0.73-0.90 ซึ่งมีคามากกวา 0.40 สอดคลองตามขอเสนอแนะของ Nunnally และ Berstein (1994) ดังนั้น
แบบสอบถามถามนี้จึงมีความนาเชื่อถือและมีความเที่ยงตรงเปนที่ยอมรับสําหรับในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง
ได
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร SPSS โดยสถิติที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ สําหรับ
ทดสอบผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยวที่มีตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรป
ในจังหวัดเชียงราย สามารถเขียนสมการไดดังนี้
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STF = β01 + β1TGB + β2RLB + β3RPS + β4ASR + β5EMP +
IPS = β02 + β6TGB + β7RLB + β8RPS + β9ASR + β0EMP +
STF = β03 + β11STF +
โดยกําหนดให TGB=ความเปนรูปธรรมของการบริการ, RLB=คือความเชื่อถือไววางใจได, RPS=การ
ตอบสนองตอผูรับบริการ, ASR=การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ, EMP=การเขาใจรูจักลูกคา, STF=ความพึงพอ
ใจของนักทองเที่ยว, IPS=ความประทับใจของนักทองเที่ยว, =ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยวที่มีตอความประทับใจ
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย สามารถนําเสนอผลการวิจัย ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 การวิ เ คราะห ส หสั ม พั น ธ ข องคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ มี ต  อ ความพึ ง พอใจและความประทั บ ใจ
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย

ตัวแปร
ความพึงพอใจ (STF)
ความประทับใจ (IPS)
ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ (TGB)
ความเชื่อถือไววางใจ (RLB)
การตอบสนองตอผูรับบริการ
(RPS)
การใหความมั่นใจ
แกผูรับบริการ (ASR)
การเขาใจรูจักลูกคา (EMP)

STF
-

IPS
0.63*
-

TGB
0.62*
0.64*
-

RLB
0.59*
0.66*
0.76*

RPS
0.66*
0.68*
0.69*

ASR
0.59*
0.62*
0.64*

EMP
0.58*
0.60*
0.62*

-

0.67*
-

0.64*
0.62*

0.64*
0.65*

-

0.66*
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหสหสัมพันธของคุณภาพการบริการที่มีตอความพึงพอใจและความประทับใจ
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย พบวาคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน ไดแก ความเปนรูปธรรมของการ
บริการ ความเชื่อถือไววางใจได การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และการเขาใจรูจัก
ลูกคามีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คาสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง
0.58 – 0.66 และมีความสัมพันธเชิงบวกกับความประทับใจอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 คาสหสัมพันธ (r)
อยูระหวาง 0.60 – 0.68 ในสวนของความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความประทับใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย พบวา ความพึงพอใจมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสหสัมพันธ (r)= 0.63
งานวิจัยครั้งนี้ไดทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน (Multicollinearity) พบวาคุณภาพ
การบริการทั้ง 5 ดาน ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไววางใจได การตอบสนองตอ
ผูรับบริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และการเขาใจรูจักลูกคามีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 คาสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง 0.62 – 0.76 ซึ่งมีความสัมพันธกันไมเกิน 0.8 สอดคลองกับขอ
เสนอแนะของ Cooper และ Schindler (2006 : 577-578) เสนอแนะวาตัวแปรอิสระไมควรมีความสัมพันธกันเกิน
0.8 นอกจากนั้นผูวิจัยไดทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันดวยการหาคา VIF ปรากฏวา คา VIF อยู
ระหวาง 1-2.82 ซึ่งมีคาไมเกิน 10 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระไมถึงขั้นกอใหเกิดปญหาตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธกันสูง (Hair และคณะ, 2006 : 176) ดังนั้นผลการวิเคราะหจึงเปนไปตามเงื่อนไขของการ
วิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ
ตารางที่ 2 การวิ เ คราะห ค วามถดถอยแบบพหุ คู ณ ของผลกระทบของคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ มี ต  อ ความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
คุณภาพการบริการ

ความพึงพอใจ
t
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย มาตรฐาน (SE)
(x)
0.17
0.06

ความเปนรูปธรรมของการบริการ
(TGB)
ความเชื่อถือไววางใจ (RLB)
0.08
0.06
การตอบสนองตอผูรับบริการ (RPS)
0.33
0.05
การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ
0.14
0.05
(ASR)
การเขาใจรูจักลูกคา (EMP)
0.11
0.05
F=83.83 p=0.00 AdjR2=0.51 คาคงที่ (a)=0.00 Maximum VIF=2.82

p-value
2.92

0.01*

1.36
6.05
2.71

0.18
0.00*
0.01*

2.08

0.04*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณของผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีตอ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงรายพบวา คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรม
การตอบสนองผูรับริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และการเขาใจรูจักลูกคา มีผลกระทบเชิงบวกตอ
ความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β1=0.17,β3=0.33, β4=0.14,β5=0.11) ดังนั้นผลการ
วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 (ก) (ค) (ง) และ (จ) สําหรับคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจไมมีผลก
ระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β2= 0.08) ดังนั้นผลการวิจัยจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1 (ข) กลาวไดวาธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจบริการโดยธุรกิจการบริการนั้นจะตองใหบริการอยางมี
คุณภาพซึ่งเปนสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและมีความพึงพอใจจากการรับบริการ (Parasuraman และคณะ,
1988 : 15) เชนเดียวกับสุดาพร สุวัฒโนดม (2545 : 19) พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการใหความสําคัญ
เกี่ยวกับพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความซื่อสัตย รวมถึงการเอาใจใสดูแลผูรับบริการไดอยางทั่วถึง
ดังนั้นองคกรที่ใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการ ใหการบริการที่ดีทําใหลูกคาพอใจยอมสามารถรักษาลูกคา
ไวและลูกคานั้นจะกลับมาใชบริการอีก (จิตตนันท เดชะคุปต, 2548 : 7) สําหรับคุณภาพการบริการดานความเชื่อ
ถือและไววางใจไมมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงรายอาจ เนื่องมาจากความเชื่อ
มั่นไววางใจเปนกระบวนการ ขั้นตอน ภาระหนาที่ของธุรกิจนําเที่ยวจะตองปฏิบัติอยูเปนประจํา เชน การนําเสนอ
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การบริการที่ตรงตามความตองการของลูกคา ถูกตองเหมาะสม ดังนั้นความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรป
จึงใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรม การตอบสนองผูรับบริการ การใหความมั่นใจ
แกผูรับบริการ และการเขาใจรูจักลูกคามากกวา
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณของผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีตอความประทับใจ
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
คุณภาพการบริการ

ความพึงพอใจ
t
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย มาตรฐาน (SE)
( x)
0.11
0.03

ความเปนรูปธรรมของการบริการ
(TGB)
ความเชื่อถือไววางใจ (RLB)
0.21
0.06
การตอบสนองตอผูรับบริการ (RPS)
0.31
0.05
การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ
0.16
0.05
(ASR)
การเขาใจรูจักลูกคา (EMP)
0.09
0.05
F=106.10 p=0.00 AdjR2=0.57 คาคงที่ (a)=0.00 Maximum VIF=2.82

p-value
2.05

0.04*

3.87
6.02
3.25

0.00*
0.00*
0.00*

1.73

0.08

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณของผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีตอความ
ประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัดเชียงรายพบวา คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ ความเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการมีผลกระทบเชิง
บวกตอความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β6= 0.11, β7=0.21, β8=0.31, β9=0.16) ดังนั้น
ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 (ก) (ข) (ค) และ (ง) สําหรับคุณภาพการบริการดานการเขาใจรูจักลูกคาไมมี
ผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β10= 0.09) ดังนั้นผลการวิจัย
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 (จ) กลาวไดวาคุณภาพการบริการคือระดับความสามารถในการใหบริการที่ตอบ
สนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอันทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาไดรับ
(วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2539 : 11) โดยผูรับบริการมีความประทับใจและซาบซึ้งจากการรับบริการรวมทั้งมี
การบอกตอลูกคารายอื่นใหมาใชบริการอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับ Girish และ Chris (2012 : 342) กลาววา
ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว บุคคลผูใหบริการ และสถานที่สําหรับการไปทองเที่ยว เปนปจจัยสําคัญ
สําหรับการสรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวและในที่สุดนักทองเที่ยวจะมีความจงรักภักดี และมีความเต็มใจ
ในการรับบริการ นอกจากนั้นเพ็ญแข แสงแกว และคณะ (2539 : 35) พบวานักทองเที่ยวสวนใหญมีความรูสึก
ประทับใจอยางมากตอศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่พัก ความเปนมิตรไมตรีของคนไทยซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของคุณภาพการบริการที่สงมอบแกผูรับบริการ ขณะที่ He และ Song (2009 :317) กลาววา การรับรูคุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทองเที่ยวทั้งดานความพึงพอใจจากการรับบริการและมีความตั้งใจ กลับ
มาใชบริการซํ้าอีก ทั้งนี้ธุรกิจที่ไดสรางคุณภาพการบริการที่ดีแกนักทองเที่ยวทําใหปญหาขอรองเรียนตาง ๆ
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ของนักทองเที่ยวลดนอยลง ผลที่ตามมานักทองเที่ยวเกิดความจงรักภักดี และมีการแนะนําบอกตอแกลูกคา
รายอื่นตอไป Gonzalez และคณะ (2007 : 153) ในสวนของคุณภาพการบริการดานการเขาใจรูจักลูกคาไมมี
ผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยวอาจเนื่องมาจากธุรกิจนําเที่ยวไมสามารถสรางความ
ประทับใจแกผูรับบริการไดโดยตรงจําเปนตองสรางความพึงพอใจใหแกลูกคากอนเพื่อการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาตรงตามความคาดหวังของลูกคาไดเปนอยางดี
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณของผลกระทบของความพึงพอใจที่มีตอความประทับใจของ
นักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย
คุณภาพการบริการ

ความพึงพอใจ
t
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย มาตรฐาน (SE)
( )
ความพึงพอใจ (STF)
0.63
0.04
F=268.16 p=0.00 AdjR2=0.40 คาคงที่ (a)=0.00 Maximum VIF=1.00

x

p-value
16.38

0.00*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ ของผลกระทบของความพึ ง พอใจที่ มี ต  อ
ความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัดเชียงรายพบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรป
มีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β11= 0.63) ดังนั้นผลการวิจัย
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 กลาวไดวาความพึงพอใจเปนความรูสึกของผูรับบริการที่มีตอการบริการของธุรกิจ
นําเที่ยว ไดแกความรูสึกเต็มใจใชบริการ มีความรูสึกอบอุนใจทุกครั้งที่รับบริการและมีความรูสึกวาคุมคา
กับเงินที่จายไป ดังนั้นความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญตอความจงรักภักดีของลูกคาอันทําใหลูกคากลับมา
ใชบริการซํ้าอีกบอยครั้ง (Bodet, 2008 : 156; Gonzalez และคณะ, 2007 : 153) ธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจ
การบริการเกี่ยวของกับการจัดนําเที่ยว การใหบ ริ การหรื อการอํ า นวยความสะดวกเกี่ยวกั บการเดินทาง
ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ทัศนาจร หรือการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแกนักทองเที่ยว (ราณี อิสิชัยกุล, 2550 : 12)
จึงจําเปนตองแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาตรงตามตองการและ
ทันทวงที อันนําไปสูการยอมรับมีความพึงพอใจและเกิดความประทับใจจากการรับบริการนั้น ๆ รวมทั้ง
มีการบอกตอลูกคารายอื่นใหมาใชบริการเพิ่มขึ้น
สรุปผลและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย พบวาคุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และดานการเขาใจรูจักลูกคา มีผลกระทบเชิงบวกตอความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานความเชื่อถือไววางใจไมมี
ผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับ
ผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย พบวา
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คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ และดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ มีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานการเขาใจรูจักลูกคาไมมีผลกระทบเชิงบวกตอความ
ประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสวนของผลกระทบของความ
พึงพอใจที่มีตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย พบวาความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงรายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน ผลการวิจัยครั้งนี้จึงกลาวไดวาธุรกิจนําเที่ยวมุงใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการ
สามารถสรางความพึงพอใจและความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปน
แนวทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวใหมีคุณภาพการบริการที่เปนเลิศดวยการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาตรงตามคาดหวัง และทันทวงที อีกทั้งสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาไดอยางซาบซึ้ง
และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวอีกดวย
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีตอความประทับใจของนักทองเที่ยวชาว
ยุโรปในจังหวัดเชียงราย ดังนั้นผูบริหารของธุรกิจนําเที่ยวควรใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการเพื่อสราง
ความพึงพอใจและความประทับใจแกนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงรายเพื่อความเปนเลิศในการบริการ
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานของธุรกิจ ทั้งนี้ งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาถึงคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจบริการอื่น ๆ เชน ธุรกิจโรงแรม เปนตน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการดําเนินงาน
ของธุรกิจการบริการใหมีศักยภาพทางการแขงขันเพิ่มขึ้น และงานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมนักทองเที่ยวชาว
เอเชียในจังหวัดเชียงรายเนื่องจากชาวเอเชียเปนกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมากเชน
กัน นอกจากนั้นงานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพการบริการที่จะ
เปนสาเหตุใหศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจนําเที่ยวลดนอยลงอันนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางถูกตองตรง
ประเด็น และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเที่ยว เชน
ความตองการของลูกคา หรือความสามารถของพนักงาน เปนตน เพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการอันนําไปสูความเปนเลิศในการใหบริการของธุรกิจนําเที่ยวตอไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยการใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการสงเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจําป 2555 รวมทั้งขอขอบคุณนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงรายที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลแกผูวิจัยเปนอยางยิ่ง
เอกสารอางอิง
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