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บทคัดย่อ
เทศกาลทีแ่ ต่ละท้องถิน่ จัดขึน้ ส่วนใหญ่จะเป็นการการสะท้อนถึงวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ท่แี ตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่ ดังนัน้ งาน
เทศกาลจึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีส่ ร้างความแตกต่างท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วสนใจมาเทีย่ ว
มากขึน้ ก่อให้เกิดรายได้กบั ท้องถิน่ รวมทัง้ ยังสามารถสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
ให้คงอยูก่ บั ท้องถิน่ นัน้ ตลอดไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้เพือ่ หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง “ภาพ
ลักษณ์” “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” “ความพึงพอใจรวม” “คุณภาพบริการ” และ “ความภักดี” ต่อ
งานเทศกาลกินเจจังหวัดภูเก็ต กลุม่ ตัวอย่างได้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าร่วมงานเทศกาลกิน
เจจ�ำนวน 450 คน ใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า (1) “โมเดลตามสมมุตฐิ านมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์” ( 2 = 63.24, df =49 , p = 0.001, AGFI = 0.994,GFI =0.998) (2)“ภาพ
ลักษณ์ของงานเทศกาลกินเจ”มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” “ความพึง
พอใจโดยรวม” “คุณภาพการบริการ” อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีความ
สัมพันธ์โดยอ้อมต่อ “ความภักดี” ตัวบ่งชีข้ องตัวแปรภาพลักษณ์ทม่ี นี ้�ำหนักมากทีส่ ดุ คือ
“บรรยากาศของเทศกาลกินเจ” ส่วนตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้�ำหนักมากทีส่ ดุ ของตัวแปร “คุณภาพ
บริการ” “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ”และ “ความภักดี” คือ“การตอบสนอง” “ประสบการณ์ทค่ี ุม้
ค่า”และ“จะแนะน�ำเพือ่ นและครอบครัวให้มางานเทศกาลกินเจ”
ค�ำส�ำคัญ: 1. ภาพลักษณ์. 2. คุณค่าทีไ่ ด้รบั . 3. ความพึงพอใจรวม. 4. คุณภาพบริการ.
5. ความภักดี. 6. เทศกาลกินเจ. 7. โมเดลสมการโครงสร้าง.
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “การท่องเทีย่ วประเทศไทย: จากนโยบายสูร่ ากหญ้า”
(ศ.ดร.มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด) ซึง่ ได้รบั เงินสนับสนุนจาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ภายใต้
ทุนส่งเสริมกลุม่ วิจยั (เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.)
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A Model of Phuket Vegetarian Image 1
				

Kullada Phetvaroon2

Abstract
Festivals held by each local community normally reflect the local culture
and demonstrate the uniqueness of each community. Festivals are thus one of
the means to attract more tourists to visit local communities, which will generate
higher income. In addition, holding these festivals can help preserve the local
culture.
The aim of this study was to examine the casual relationship among
“image”, “perceived value”, “overall satisfaction”, “service quality”, and “loyalty”
to Phuket Vegetarian Festival. Drawn with a convenience sampling, the sample
of this study comprises 450 tourists who visited Phuket Vegetarian Festival. The
data were collected using questionnaires and analyzed using Structural Equation
Modeling or SEM.
The findings revealed that (1) the causal model fits well with the empirical
data ( 2 = 63.24, df =49, p = 0.001, AGFI = 0.994, GFI =0.998)), indicating that
the model of the sample fits the data; (2) the “image” of the festival has direct
influence on the “perceived value”, the “overall satisfaction” “service quality” and
also has indirect influence on “loyalty”. The factor loadings of indicator variables
all are positive and different from zero at a significance level of 0.01. The highest
factor loading of the variable “image” is the element “atmosphere of the festival”.
The highest factor loading of the variable “service quality”, “perceived value” and
“loyalty” are the element “responsiveness”, “worth experience” and “recommend
friend and relative to Phuket Vegetarian Festival”.
This paper is part of the “Thailand Tourism: From Policy to Grassroots’ project “
(Prof Dr Mingsarn Kaosa-ard), which is supported by the Thailand Research Fund (TRF)
under TRF Research-Team Promotion Grant (TRF Senior Research Scholar).
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ที่มาและความส�ำคัญ
เทศกาลต่ า งๆ ที่แ ต่ ล ะท้อ งถิ่น จัด ขึ้น ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น การการสะท้อ นถึง
วัฒนธรรมของท้องถิน่ สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่าง
กันของแต่ละท้องถิน่ ถือเป็ นทุนดัง้ เดิมของท้องถิน่ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีจ่ ะสร้างความ
แตกต่างและยังเป็ นโอกาสทีด่ ที น่ี กั ท่องเทีย่ วจะได้เก็บเกีย่ วเรียนรูป้ ระเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิน่ ก่อให้เกิดรายได้กบั ท้องถิน่ รวมทัง้ ยังสามารถสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
ให้คงอยูก่ บั ท้องถิน่ นัน้ ตลอดไป (Getz, 1993) อีกทัง้ ยังเป็นวิธใี นการการประชาสัมพันธ์
ท้องถิน่ และยังเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจของท้องถิน่ นัน้ ๆ อีกด้วย (Chang et al., 2005;
Felsenstein and Fleischer, 2003)
เป็ นทีป่ ระจักษ์โดยทัวไปว่
่ างานเทศกาลก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังท้องถิน่
(Getz, 1993; Frisby and Getz, 1989; Thrane, 2002) เป็ นการสร้างแบรนด์ (brand)
(Arcodia and Whitford, 2006) และเป็ นช่องทางในการท�ำตลาดท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วรูจ้ กั
ท้องถิน่ มากขึน้ (Pugh and Wood, 2004)
เทศกาลกินเจหรือเทศกาลถือศีลกินผัก (เจีย๊ ะฉ่าย) ถือว่าเป็นเทศกาลทีย่ งิ่ ใหญ่เนื่องจาก
ประชาชนทีอ่ าศัยในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยเชือ้ สายจีน เทศกาลกินเจทุกปี
จะอยูใ่ นช่วงวันขึน้ 1 – 9 ค�่ำเดือน 9 ของจีน (ตรงกับช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม) โดย
ถือเอาวันที่ 9 เดือน 9 เป็ นวันแรกของเทศกาลกินเจและยาวนานถึง 9 วัน ดังทีป่ รากฏ
อยูท่ กุ วันนี้ ในช่วงเทศกาลกินเจชาวภูเก็ตแทบทัง้ เมืองจะแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าสีขาวมีการ
ถือศีลปฏิบตั ธิ รรมและมีพธิ กี รรมทางศาสนาต่างๆ มากมายตลอด 9 วัน 9 คืน เช่น
พิธกี ารขึน้ เสาโกเต้ง ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลกินเจ, พิธอี ญ
ั เชิญเทพเจ้า, การแสดง
อิทธิฤทธิ ์ของเหล่าเทพเจ้าต่างๆ เช่น พิธลี ุยไฟ, พิธไี ต่บนั ไดมีด, การใช้ของแหลมทิม่
แทงตัวเอง และมีการจัดขบวนแห่ของแต่ละศาลเจ้าไปรอบตัวเมือง ดังนัน้ การมาเทีย่ ว
งานเทศกาลกินเจจึงเป็ นเป้าหมายหนึ่งในการเดินทางมาเทีย่ วเกาะภูเก็ต
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
“ภาพลักษณ์” “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” “ความพึงพอใจรวม” “คุณภาพบริการ” และ “ความภักดี”
ต่องานเทศกาลกินเจ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานเทศกาล คืองานทีจ่ ดั ในช่วงเวลาจ�ำกัดเน้นถึงกิจกรรมทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ และ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ (Getz and Frisby, 1998; McKercher et al. 2006) อีก
ทัง้ ยังสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเจ้าบ้านและผูม้ าเยือน (Getz, 1991;
Yoon et al., 2010)
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ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์เป็นหนึ่งในปจั จัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วเลือกมาเทีย่ วในสถาน
ทีน่ ัน้ ๆ (Lucio et al., 2006; Castro et al., 2007) สิง่ ทีน่ ักท่องเทีย่ วนึกถึง เช่น
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิง่ ดึงดูดใจ สิง่ เหล่านี้คอื ภาพลักษณ์ทน่ี ักท่องเทีย่ วรับรู้
(Joppe et al., 2001) ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพทีเ่ กิดจากความคิด ความเชือ่ ความ
ประทับใจหรือภาพทีบ่ คุ คลคิดว่าควรจะเป็น (Kotler and Armstrong, 2004) ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเทีย่ วมีอทิ ธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจ และ การกลับ
มาเทีย่ วซ�้ำ (Oppermann, 2000; Chi and Qu, 2008; Zhang et al., 2014)
กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เป็ นช่องทางหนึ่งทีท่ ำ� ให้ทอ้ งถิน่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและสร้างสรรค์(Li and Vogelsong, 2006; Mehmetoglu and Ellingsen, 2005)
ภาพลักษณ์ทด่ี จี ะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าเยือนก่อให้เกิดความภักดีและอยาก
กลับมาเทีย่ วอีก ทัง้ ยังสามารถใช้ในก�ำหนดยุทธศาสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ ว (Chen and
Uyseal, 2002, Oppermann, 2000) อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ในมุมมองนักท่องเทีย่ ว
ไม่คงทีข่ น้ึ อยูก่ บั ข้อมูลข่าวสารและการโฆษณา (Gartner, 1994)
ภาพลักษณ์มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพบริการ (Sangduan,
2012) Chen and Tsai (2007) พบว่าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ วมีผลทางอ้อมต่อ
ความพึงพอใจผ่านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการเดินทางและมีผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (P. Ramseook-Munhurrun, et
al., 2015) พบว่าภาพลักษณ์สง่ ผลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่าและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
คุณภาพบริ การ
ในภาวะที่ต ลาดมีก ารแข่ง ขัน สูง และมีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา
อุตสาหกรรมจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมอยูเ่ สมอ (Zehir and Sadikoğlu,
2012) กลยุทธ์ทส่ี ำ� คัญทีท่ ำ� ให้ลกู ค้ามีความประทับใจมากขึน้ คือ การบริการทีด่ แี ละมี
การพัฒนาคุณภาพบริการอยูต่ ลอดเวลา (Kandampully, 2002)
Parasuramanet al., (1988) ได้ใช้ SERVQUAL (service quality) เป็ นเครือ่ ง
มือในการวัดหาคุณภาพบริการซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) “ความน่ าเชื่อถือ”
(reliability) 2) “การตอบสนอง” (responsiveness)
3) “ความเชื่อมันไว้
่ ใจ” (assurance) 4) “ความเอาใจใส่” (empathy) 5) “สภาพทาง
กายภาพ” (tangibles)
งานวิจยั พบว่าคุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าเทีย่ วงานอย่างมี
นัยส�ำคัญอีกทัง้ ยังมีผลต่อความต้องการกลับมาเทีย่ วซ�้ำ (Baker and Crompton, 2000;
Yoon, et al., 2010)
119

โมเดลภาพลักษณ์งานเทศกาลกินเจจังหวัดภูเก็ต

กุลดา เพ็ชรวรุณ

การรับรู้คณ
ุ ค่า
คุณค่าทีไ่ ด้รบั ในมุมมองผูบ้ ริโภคจะแตกต่างกันออกไปขึน้ กับอรรถประโยชน์
ทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั และการประเมินของผูบ้ ริโภครายนัน้ ๆ (Zeithaml, 1988) คุณค่าทีไ่ ด้รบั
เป็ นการประเมินภาพรวมของแหล่งท่องเทีย่ ว หรือจุดหมายปลายทางบนพืน้ ฐานของ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (Ramseook-Munhurrun et al. 2015) คุณค่าทีไ่ ด้รบั ประเมินได้จาก
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและสิง่ ดึงดูดใจ (Ozturk and Qu, 2008) และประเมินได้ทงั ้ ทีเ่ ป็ น
ตัวเงินและทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินซึง่ หมายรวมถึงการได้เรียนรูส้ งิ่ แปลกใหม่และค่าเสียเวลา
(Bojanic, 1996; Murphy and Pritchard, 1997; Ozturk and Qu, 2008)
Pandža Bajs (2015) พบว่าการรับรูค้ ณ
ุ ค่ามีผลทางตรงต่อความพึงพอใจ ใน
ขณะทีค่ วามพึงพอใจมีผลโดยตรง ต่อพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในอนาคตสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Ramseook-Munhurrun et al. (2015) พบว่าการรับรูค้ ุณค่าส่งผล
โดยตรงต่อความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
“ความพึงพอใจ” เป็นทฤษฏีหนึ่งของทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็นการประเมิน
การรับรูข้ องบริการทีไ่ ด้รบั กับความคาดหวังก่อนรับบริการ (Oliver, 1981) โดยค�ำนิยาม
นี้ตงั ้ อยูใ่ นพืน้ ฐานของความพึงพอใจโดยรวมซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การประเมินผลการบริการภาพ
รวมในช่วงเวลาดังกล่าว (Anderson et al., 1994) ความพึงพอใจจะส่งผลต่อพฤติกรรม
อืน่ ๆ เช่น กลับมาใช้บริการอีก รวมทัง้ การแนะน�ำต่อให้ผอู้ น่ื
ั ยหลักทีแ่ สดงถึงความส�ำเร็จทางการ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการถือเป็นปจจั
ตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการอีกทัง้ ยังสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็ง
และท�ำให้รวู้ า่ จุดใดควรได้รบั การแก้ไข (Akama and Kieti, 2003) หนึ่งในองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญของความส�ำเร็จทางการตลาดคือความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วเนื่องจากมีผล
ต่ อ การเลือ กจุ ด หมายปลายทางและการตัด สิน ใจกลับ มาเที่ย วซ�้ำ (Kozak and
Rimmington, 2000; Yoon and Uysal, 2005).
การเข้าใจถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
การรับรูค้ ุณค่า ความพึงพอใจและความภักดีจะท�ำให้ผบู้ ริหารเรียนรูว้ ธิ ที จ่ี ะสร้างภาพ
ลักษณ์ทน่ี ่าสนใจและดึงดูด สามารถเพิม่ ช่องทางการตลาดและเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร (Ramseook-Munhurrun et al., 2015)
ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า “ภาพลักษณ์” “ความพึงพอใจ” “คุณภาพบริการ”
“คุณค่าทีไ่ ด้รบั ”และ “ความภักดี” มีความสัมพันธ์กนั โดยภาพลักษณ์มอี ทิ ธิพลต่อ คุณค่า
ทีไ่ ด้รบั คุณภาพบริการ (Chen and Tsai,2007) ความพึงพอใจ (Chon, 1990; Chi and
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Qu, 2008; Mingsarn, 2010; P. Ramseook-Munhurrun et al., 2015 ) และความภักดี
(Yoon and Uysal, 2005; Chen and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Mingsarn, 2010
and Ramseook-Munhurrun et al., 2015) นอกจากนี้ยงั พบว่า คุณค่าทีไ่ ด้รบั ยังมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจรวมและการกลับมาเทีย่ วซ�้ำ (Ozturk and Qu, 2008; Chen
and Chen, 2010; Mingsarn, 2010; Ramseook-Munhurrun et al., 2015) รวมทัง้
ความพึงพอใจรวมยังมีอทิ ธิพลต่อการกลับมาเทีย่ วซ�้ำ (Yoon and Uysal, 2005; Chen
and Chen 2010; Mingsarn, 2010; Ramseook-Munhurrun et al., 2015)
สมมติ ฐานที่ใช้ในการวิ จยั
H1: “ภาพลักษณ์” ของงานเทศกาลกินเจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อ
“คุณภาพบริการ”
H2: “ภาพลักษณ์” ของเทศกาลกินเจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อ
“ความพึงพอใจโดยรวม”
H3: “ภาพลักษณ์” ของเทศกาลกินเจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อ “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ”
H4: “คุณภาพบริการ” มีอทิ ธิพลทางบวกต่อ “ความพึงพอใจโดยรวม”
H5: “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” จากการมาเทีย่ วงานเทศกาลกินเจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อ
“ความพึงพอใจโดยรวม”
H6: “ความพึงพอใจโดยรวม” มีอทิ ธิพลทางบวกต่อ “ความภักดี” ต่องานเทศกาลกินเจ
“รูปลักษณ์ทาง
กายภาพ”
(Tangible)

“ความน่าเชือ่ ถือ”
(Reliability)

สิง่ ดึงดูดใจทาง
วัฒนธรรม

H1
“ภาพลักษณ์”

บรรยากาศ

“ความเชือ่ มัน”
่
(Assurance)
“คุณภาพการ
บริการ”

สภาพแวดล้อม

H4

H2
H3
“คุณค่าทีไ่ ด้รบั ”

คุม้ ค่าเงิน

H5

จะกลับมาอีกครัง้
ส�ำหรับการท�ำธุรกิจ

ความพึงพอใจ
“ความพึง
พอใจโดยรวม”
จะกลับมาอีกเพือ่ การ
พักผ่อน

ประสบการณ์
ทีค่ มุ้ ค้า

คุม้ ค่าเวลา

“ความเอาใจใส่”
(Empathy)

“การตอบสนอง”
(Responsiveness)

H6

“ความภัคดี”
จะแนะน�ำเพือ่ นและ
ครอบครัวมาเทีย่ ว

ยินดีจา่ ยเพือ่
กลับมาเทีย่ วอีก

ภาพที1่ แบบจ�ำลองสมมุตฐิ านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์และปจั จัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อ
ความภักดีต่อเทศกาลกินเจผ่านความพึงพอใจรวม
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ตวั แปรแฝงทีเ่ ป็ นตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือ“ภาพลักษณ์” ของ
งานเทศกาลกินเจ ตัวแปรตาม 4 ตัว คือ “คุณภาพการบริการ” “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” “ความ
พึงพอใจรวม” และ “ความภักดี” ตัวบ่งชี้ 16 ตัว (ตารางที1่ ) และใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการวิเคราะห์แบบจ�ำลองโครงสร้าง (Structural Equation Models: SEM)
ตารางที1่ ตัวแปรแฝงและบ่งชีท้ ใ่ี ช้ในโมเดล
ตัวแปรแฝงที่เป็ นตัวแปรอิ สระ
ภาพลักษณ์ของงานเทศกาลกินเจ
(IMAG)
ตัวแปรแฝงที่เป็ นตัวแปรตาม
คุณภาพบริการ (ST QUAL)

คุณค่าทีไ่ ด้รบั (PER VALU)
ความพอใจรวม (SAT)
ความภัคดี (LOYAL)

ตัวบ่งชี้
สิง่ ดึงดูดใจทางวัฒนธรรม (CU-ATR)
บรรยากาศของงานเทศกาลกินเจ (ATM)
สภาพแวดล้อมของงานเทศกาลกินเจ (ENV)
ตัวบ่งชี้
รูปลักษณ์ทางกายภาพ (TANG)
ความน่าเชือ่ ถือ (REL)
ความเชือ่ มัน่ (ASSUR)
การตอบสนอง (RES)
ความเอาใจใส่ (EMP)
ความคุม่ ค่าเงิน (PV_MON)
ความคุม้ ค่าเวลา (PV_TIME)
ประสบการณ์ทค่ี มุ้ ค่า (PV_WWE)
ความพึงพอใจต่องานเทศกาลกินเจ (SATISFAC)
จะกลับมาเทีย่ วงานเทศกาลกินเจอีกถ้ามาท�ำธุรกิจ
(ILOYAL1)
จะแนะน�ำเพือ่ นและครอบครัวมาเทีย่ วงานเทศกาลกินเจ
(ILOYAL3)
ยินดีจา่ ยเพือ่ กลับมาเทีย่ วงานเทศกาลกินเจอีก
(ILOYAL4)

วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ทีม่ าเทีย่ วจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลกินเจ ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รทาโร
ยามาเน (Yamane) ด้วยระดับความเชือ่ มัน่ 95%
การวิจยั ครัง้ นี้มกี ารเก็บข้อมูลตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 450 ชุดใน
ช่วงเทศกาลกินเจ ซึง่ มีระยะเวลา 9 วัน โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
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สะดวกและผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดสถานทีเ่ ก็บข้อมูลเป็ นจุดคมนาคมหลัก และบริเวณศาลเจ้า
ต่างๆ
ผลการวิ จยั
ความถูกต้องของโมเดล (model validation)
ผลการวิจยั พบว่าค่าไค-สแควร์ ( 2) มีคา่ เท่ากับ 63.24 ทีร่ ะดับความเป็นอิสระ
(df) 49 ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (GFI) = 0.998 ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง
ทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) = 0.994 ค่าความคลาดเคลือ่ นของรากก�ำลังสองเฉลีย่ (RMSEA)
มีคา่ เท่ากับ 0.009 แสดงว่าค่าสถิตทิ ใ่ี ช้วดั ความสอดคล้องของแบบจ�ำลองผ่านเงือ่ นไข
คือค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์ ( 2 / df ) ไม่เกิน 2.00, GFI เข้าใกล้ 1, AGFIมากกว่า 0.90,
RMSEA น้อยกว่า 0.5, ค่าสถิตทิ งั ้ หมดผ่านเกณฑ์แสดงว่า “โมเดลตามสมมุตฐิ านมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์” (ตารางที2่ )
ตารางที ่ 2 ค่าดัชนีและค่าสถิตขิ องโมเดล
ค่าดัชนี
2/df
GFI
AGFI
RMSEA

เกณฑ์
<2
> 0.90
> 0.90
< 0.05

ค่าสถิ ติ
ผลการพิ จารณา
63.24/49 = 1.29
ผ่านเกณฑ์
0.998
ผ่านเกณฑ์
0.994
ผ่านเกณฑ์
0.009
ผ่านเกณฑ์

จากการทดสอบความคงทีภ่ ายในพบว่า ค่า Cornbrash’s Alpha ของตัวแปร
ทุกตัวมีคา่ สูงกว่า 0.70 ซึง่ แสดงว่า องค์ประกอบตัวแปรมีระดับความเชือ่ มันสู
่ ง ค่าน�้ำ
หนักของตัวบ่งชีท้ ุกตัวมีคา่ เป็ นบวก และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01 (ภาพที่ 2 และภาพที่ 3) ค่าสถิตขิ องการพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรตามใน
โมเดลซึง่ ประกอบดัวย “คุณภาพการบริการ” (ร้อยละ 32) “ความพอใจรวม” (ร้อยละ
82.7) “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ”จากการเทีย่ วงานเทศกาลกินเจ (ร้อยละ 17.9) และ “ความ
ภักดี”(ร้อยละ 78.5) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ความภักดีได้รอ้ ยละ 78.5
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ภาพที ่ 2 ค่าสัมประสิทธ์มาตรฐานของโมเดล
ขนาดอิ ทธิ พล
การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ “คุณภาพบริการ”, “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ”, “ความ
พึงพอใจรวม” และ “ความภักดี” กับ ตัวแปรแฝงภายนอก คือ “ภาพลักษณ์” มีอทิ ธิพลภายในกันเอง

ภาพที ่ 3 ขนาดอิทธิพลของตัวบ่งชี้
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากภาพที่ 3 สามารถสรุปขนาดอิทธิพลของตัวบ่งชีต้ วั แปรได้ดงั นี้
ขนาดอิทธิพลของ “ภาพลักษณ์”
■
“ภาพลักษณ์”ของเทศกาลกินเจมีขนาดอิทธิพลทางบวก (0.56) ต่อ 		
“คุณภาพการบริการ” (สนับสนุนสมมติฐาน H)
■
“ภาพลักษณ์”ของเทศกาลกินเจมีขนาดอิทธิพลทางบวก (0.09) ต่อ
“ความพึงพอใจโดยรวม” (สนับสนุนสมมติฐาน H2)
■
“ภาพลักษณ์”ของเทศกาลกินเจมีขนาดอิทธิพลทางบวก (0.42) ต่อ
“คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการการมา เทีย่ วงานกินเจ” (สนับสนุนสมมติฐาน H3)
ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้� ำหนักมากทีส่ ุดของตัวแปร “ภาพลักษณ์” คือ ตัวแปรย่อยด้าน
“บรรยากาศของเทศกาลกินเจ” (0.76) รองลงมาคือ “สภาพแวดล้อมของเทศการกินเจ”
(0.64) และ “สิง่ ดึงดูดใจทางด้านวัฒนธรรมงานประเพณี ” (0.58)
“คุณภาพบริการ” มีขนาดอิทธิพลทางบวก (0.07) ต่อ “ความพึงพอใจโดยรวม”
(สนับสนุนสมมติฐาน
h4) ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้�ำหนักมากทีส่ ดุ ของตัวแปร“คุณภาพบริการ” คือ ตัวแปรย่อยด้าน: “การ
ตอบสนอง” (responsiveness) (0.60) รองลงมาคือ “รูปลักษณ์ทางกายภาพ” (tangible)
(0.56) “ความน่ าเชื่อถือ” (reliability) (0.47) “ความเชื่อมัน”
่ (assurance) (0.45)
และ“ความเอาใจใส่” (empathy) (0.38)
“คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” มีขนาดอิทธิพลทางบวก (0.83) ต่อ “ความพึงพอใจโดยรวม”
(สนับสนุ นสมมติฐาน H5) ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้�ำหนักมากทีส่ ุดของตัวแปร “ความคุม้ ค่า” คือ
ตัวแปรย่อยด้าน “ประสบการณ์ทค่ี มุ้ ค่า” (0.60) รองลงมาคือ “ความคุม้ ค่าเวลา” (0.55)
และ “ความคุม้ ค่าเงิน” (0.48)
“ความพึง พอใจโดยรวม” มีข นาดอิท ธิพ ลทางบวก (1.12) ต่ อ “ความ
ภักดี“(สนับสนุ นสมมติฐาน H6) ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้� ำหนักองค์ประกอบมากทีส่ ุดของตัวแปร
“ความภักดี” คือ “จะแนะน�ำเพือ่ นและครอบครัวให้มาเทีย่ วอีก” (0.69) รองลงมาคือ “ยินดี
จ่ายเงินเพือ่ กลับมาเทีย่ วงานกินเจอีก” (0.65) “จะกลับมาอีกครัง้ ส�ำหรับการพักผ่อนครัง้
ต่อไป” (0.58) และ “จะกลับมาเทีย่ วอีกครัง้ ถ้ามาท�ำธุรกิจ” (0.28)
สรุปและอภิ ปรายผล
จากการวิเคราะห์พบว่า (1) “โมเดลตามสมมุตฐิ านมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์”
( 2 = 63.24, df =49, p = 0.001, AGFI = 0.994, GFI =0.998) (2) “ภาพลักษณ์”ของ
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เทศกาลกินเจมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” “ความพึงพอใจโดยรวม”
“คุณภาพการบริการ” และมีอทิ ธิพลโดยอ้อมต่อ “ความภักดี”
“ภาพลักษณ์” ของงานเทศกาลกินเจในมุมมองผูม้ าร่วมงานมักเกิดขึน้ ก่อนที่
จะเข้าร่วมงาน และในระหว่างเทีย่ วงานเทศกาลกินเจนักท่องเทีย่ วก็จะมีการประเมิน
“คุณภาพการบริการ” “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” รวมทัง้ “ความพึงพอใจโดยรวม” ต่องานเทศกาล
ทีเ่ ข้าร่วมซึง่ ปจั จัยดังกล่าวเหล่านี้จะมีผลต่อการกลับมาเทีย่ วงานเทศกาลกินเจอีกครัง้
หนึ่ง ดังนัน้ การส่งเสริม “ภาพลักษณ์” ของเทศกาลกินเจ จะต้องท�ำควบคู่ไปกับการ
พัฒนา “คุณภาพบริการ”และ “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” โดย “คุณภาพบริการ” ทีส่ ง่ มอบจะต้อง
พอดีหรือเกินความคาดหวังของผูม้ าเทีย่ วงาน ท�ำให้เกิดความพึงพอใจอีกทัง้ ยังต้องส่ง
เสริมให้ผูม้ าเทีย่ วงานรับรูถ้ งึ “คุณค่าจากการมาเทีย่ วงานเทศกาล” ทีค่ ุม้ ค่าและน่ า
ประทับใจ คุม้ ค่าเงินและคุม้ ค่าเวลา
น�้ำหนักตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแต่ละตัว สามารถใช้เป็ นปจั จัยในการวางแผนเชิง
นโยบายและจัดล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับตัวบ่งชีข้ องตัวแปร “ภาพลักษณ์” ของงานเทศกาลกินเจทีม่ นี ้�ำหนักมาก
ทีส่ ดุ คือ ตัวแปรย่อยด้าน “บรรยากาศงาน” รองลงมาคือ “สภาพแวดล้อมของเทศกาล
กินเจ” และสิง่ ดึงดูดใจทางด้านประเพณีวฒ
ั นธรรม ตามล�ำดับ “ภาพลักษณ์” ของงาน
เทศกาลกินเจเป็ นปจั จัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการมาเทีย่ วซ�้ำ แต่การสร้าง “ภาพลักษณ์” ให้ดี
พร้อม ๆ กันทุกด้านเป็ นเรือ่ งทีย่ ากดังนัน้ ผูบ้ ริหารและทุกภาคส่วนอาจจะต้องจะต้องจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของนโยบายโดยเน้นด้านทีม่ คี า่ น�้ำหนักตัวแปรมากรวมทัง้ ต้องมีการ
ส�ำรวจภาพลักษณ์อยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอเมือ่ ภาวะแวดล้อมภายนอกเปลีย่ นไป
ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้�ำหนักมากทีส่ ดุ ของตัวแปร “คุณภาพบริการ”คือ“การตอบสนอง”
(responsiveness) รองลงมาคือ “รูปลักษณ์ทางกายภาพ” (tangible) “ความน่าเชือ่ ถือ”
(reliability) “ความเชือ่ มัน”
่ (assurance) และ“ความเอาใจใส่” (empathy) ส่วนความคุม้
ค่าและคุณค่าทีไ่ ด้รบั นัน้ ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้�ำหนักมากทีส่ ดุ คือ “ประสบการณ์ทค่ี มุ้ ค่า” ดังนัน้
จึงควรมุง่ เน้นการน�ำเสนอคุณค่าของงานเทศกาลกินเจผ่านประสบการณ์รว่ มแก่นกั ท่อง
เทีย่ วทีม่ าเทีย่ วงานเทศกาลกินเจในด้าน “ความภักดี” ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี ้�ำหนักมากทีส่ ดุ คือ
“จะแนะน�ำเพือ่ นและครอบครัวให้กลับมาเทีย่ วอีก” จัดว่าเป็ นช่องทางส่งเสริมการขายที่
มีตน้ ทุนต�่ำ
ข้อเสนอแนะ
ผูว้ างนโยบายและผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการจัดงานเทศกาลกินเจควรให้ความส�ำคัญ
กับการเสริมสร้าง“ภาพลักษณ์” ของงานเทศกาลกินเจและจัดล�ำดับความส�ำคัญตามค่าน�้ำ
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หนักของตัวบ่งชี้อกี ทัง้ ต้องพัฒนา “คุณภาพการบริการ”อย่างสม�่ำเสมอ สร้างความ
ประทับใจทีม่ คี ณ
ุ ค่า ท�ำให้ให้เกิดความพึงพอใจรวมต่องานเทศกาลส่งผลให้อยากกลับ
มาเทีย่ วอีกและยังมีการบอกต่อให้เพือ่ นและคนรูจ้ กั มาเทีย่ วงาน
งานวิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาโมเดลภาพรวม ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะมีการแยก
การวิเคราะห์โมเดลระหว่างชาวไทยกับชาวต่างประเทศ คนทีม่ าเทีย่ วครัง้ แรกกับคน
ทีม่ าเทีย่ วซ�้ำ ซึง่ ผลการวิเคราะห์อาจจะได้คา่ น�้ำหนักตัวบ่งชีท้ แ่ี ตกต่างกันและควรมีการ
ทดสอบโมเดลในบริบทของงานเทศกาลอื่นๆด้วยซึง่ ผลการศึกษาอาจจะได้ลำ� ดับความ
ส�ำคัญของแต่ละองค์ประกอบต่างกัน
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