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แบบจําลองการวัดคุณภาพบริการของรถทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภาณุพงษ์ ประจงค้า1 วัฒนวงศ์ รัตนวราห2* สัจจากาจ จอมโนนเขวา3 และ ดวงดาว วัฒนกลาง4
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารรถทั ศ นาจรสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติและเพื่อพัฒนารูปแบบการวัดคุณภาพบริการรถทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการแจก
แบบสอบถามในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคจํานวน 450 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ด้วย CFA
พบว่าองค์ประกอบของคุณภาพบริการรถทัศนาจรนั้นประกอบไปด้วย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย
ด้า นพนั ก งานขับ รถและพนั ก งานต้ อ นรั บ ผลการศึก ษาพบว่า รู ป แบบที่พั ฒ นาขึ้ น มีค วามสอดคล้ อ งกั บข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ได้ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 205.11 ที่องศาอิสระเท่ากับ 100 P<0.001 CFI เท่ากับ 0.950 TLI เท่ากับ
0.941 RMSEA เท่ากับ 0.048 และ SRMR เท่ากับ 0.040 ซึ่งพบว่าด้านความปลอดภัยและด้านความสะดวกสบายมี
น้ํา หนัก องค์ป ระกอบ 0.929 0.927 ตามลํา ดับถื อว่ ามี ความใกล้ เคี ย งกัน ในการสะท้อ นถึ งคุ ณ ภาพการบริ ก ารรถ
ทัศนาจร ปัจจัยชี้วัดของด้านความปลอดภัยที่ควรพิจารณาได้แก่ มีประตูฉุกเฉินพร้อมคําอธิบาย มีถังดับเพลิงพร้อม
คําอธิบาย ปัจจัยด้านความสะดวกสบายได้แก่ ที่นั่งมีเครื่องนวดอัตโนมัติ มีห้องน้ําที่สะอาดสะดวก ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างความ
ประทับใจในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยด้วยรถทัศนาจรเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: รูปแบบการวัดคุณภาพการบริการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รถทัศนาจร
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Measurement Model of Service Quality of Sightseeing Bus Tours for Foreign Tourists
Phanuphong Prajongkha1 Vatanavongs Ratanavaraha2* Sajjakaj Jomnonkwao 3 and
Duangdao Watthanaklang 4
Abstract
This study aims to find the factors related to the quality of sightseeing tour buses for foreign
tourists and to develop a model for measuring the quality of sightseeing tour buses for foreign
tourists. The questionnaires were widely delivered to 450 samples in tourist attractions in every
region. From CFA, it was found that the composition of tour bus service quality comprised comfort,
safety, bus drivers, and bus hostess. From the results of study showed that the developed model
were related to the empirical data at the statistic value of Chi-square 205.11, degree of freedom
100 P<0.001 CFI 0.950TLI 0.941, RMSEA 0.048, and SRMR 0.040, it was found that safety and
comfort had factor loadings at 0.929, 0.927 respectively. Thus, the reflection of sightseeing tour bus
service quality was assumed to be close to each other. The factors measuring safety which should
be considered included emergency doors and fire extinguisher tanks with attached instructions.
Regarding comfort, the factors included the availability of automatic massage machines, clean and
convenient toilets. From The results of this study, the involved organizations can improve service
quality to be the same standard in order to provide foreign tourists with impression on traveling
and attract more tourists to travel in Thailand by sightseeing tour buses.
Keywords: measurement model of service quality, foreign tourists, sightseeing tour buses
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1. บทนํา
ปั จ จุ บั นประเทศไทยเป็ น จุ ด หมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
อย่างมากทําให้เกิดจํานวนเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศปี
ละหลายล้านบาท นอกจากนี้การเดินทางมาท่องเที่ยว
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ยั ง ช่ ว ยกระตุ้ น ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน
สภาวะเศรษฐกิจภายในที่ซบเซา รายได้จากการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่
สําคัญทําให้เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในปี 2554 จะมีจํานวนประมาณ 28.36 ล้าน
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77 จากปี 2555 [1] สร้างรายได้
ให้กับประเทศกว่า 1,147,653.49 ล้านบาท โดยที่ในช่วง
เดื อ นมกราคม-เดื อ นพฤษภาคม 2558 มี ร ายได้ จ าก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 592,923.37 ล้านบาท
ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.13 ของช่วงเวลาเดียวกันใน
ปีที่ผ่านมา [2] ไม่เพียงแต่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
จํานวนของธุรกิจท่องเที่ยวรถทัศนาจรเพื่อการท่องเที่ยว
ไม่โดยสารประจําทางสําหรับทั ศนาจรในประเทศไทย
พบว่าปี 2555 มีจํานวนสถานประกอบการจดทะเบียน
กับกรมขนส่งทางบกจํานวน 12,864 ราย ซึ่งมีการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงร้อยละ 50.74
โดยจากสถิติจํานวนรถจดทะเบียนสะสมรถโดยสารไม่
ประจําทาง ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2555 มีจํานวน
37,467 คัน ขยายตัวกว่าร้อยละ 27.23 [1] โดยสัดส่วน
การเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารตั้งแต่ พ.ศ.2547-พ.ศ.
2552 เมื่อเทียบกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถ
กระบะ รถบรรทุก ยังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงกว่าอยู่
มาก [3] ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวรถทัศนาจรได้รับความสนใจ
จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทําให้มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วและมาตรการการใส่ใจคุณภาพการบริการถือเป็น
สิ่ ง สํ า คั ญ แต่ ผู้ ป ระกอบการนั้ น มั ก จะละเลยในการ
ตรวจสอบ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพบริการให้
มีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งยังเป็น
การสร้างความประทับใจทําให้อยากกลับมาเทีย่ วประเทศ
ไทยและใช้บริการรถทัศนาจร
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ในงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่สํารวจความพึงพอใจ
โดยเน้ น ไปที่ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ร ถโดยสารสารธารณะเช่ น มี
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการ
ให้ บริ การรถยนต์ โดยสารประจํ าทางของบริ ษั ทขนส่ ง
จํากัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี โดยผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีรูปแบบการวิเคราะห์ของค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน [4]
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาความพึงพอใจของรถโดยสาร
ประจําทาง โดยพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ ระยะเวลาการเดินทาง
ความปลอดภัยการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ [5-7] เป็น
ต้น ซึ่งในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจจากการใช้
บริการรถโดยสารสําหรับทัศนาจร มีการศึกษาการรับรู้
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารซึ่งพบว่า ปัจจัยด้าน
ความเร็ว ความถี่พนักงานมีความปลอดภัยและสุภาพ
เวลาในการเดินทาง สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย ความ
สะอาด เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถ
โดยสารสาธารณะ ในประเด็นการศึกษาสามารถนํามาจัด
กลุ่มได้หลากหลายกลุ่มเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เช่น ใน
ด้านของความสะดวกสบาย [8-14] ด้านของความ
ปลอดภัยโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเกี่ยวข้องกับพนักงาน
ขับรถ [15-17] แต่ก็มีงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยนอกเหนือจากพนักงานขับรถ [18-19]
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.1 เพื่อหาปัจจัยขององค์ประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพการบริการรถทัศนาจรสําหรับนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ
2.2 เพือ่ พัฒนารูปแบบการวัดคุณภาพการบริการรถ
ทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
3. กระบวนการวิจัย
3.1 การสํารวจข้อมูล
ในการสํารวจด้วยวิธีซักถามตามแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยและใช้บริการรถทัศนาจรครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาค สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
16 ตัว ใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยจํานวนพารามิเตอร์
หรือตัวชี้วัดและจํานวนตัวอย่างเป็น 1 ต่อ 15 ดังนั้น
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จะต้องใช้จํานวนตัวอย่างเป็นอย่างน้อย 255 ตัวอย่าง
สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบขั้นต่ํา ซึ่งใช้จํานวน
ตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง (เนื่องจากสูตรตัวอย่างขั้นต่ํา
Yamane (1967) ที่ความคลาดเคลื่อน 5% และป้องกัน
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 50 ตัวอย่าง) และใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement)
เพื่อให้ได้ตัวอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้ [21] โดย
จํ า นวนตั ว อย่ า งนั้ น ใช้ ก ารแบ่ ง ตามสั ด ส่ ว นของนั ก
ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วพบว่ า
ประเทศเอเชียตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 60 ยุโรป คิด
เป็นร้อยละ 20 และกลุ่มประเทศอื่น ๆ ที่เหลือคิดเป็น
ร้อยละ 20 ได้สํารวจกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาค คือ ภาค
เหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ชุดแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ใช้การคัดเลือกนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling)
ใช้ช่วงเวลาในการซักถามตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เดือน พฤศจิกายน 2557 – เดือน กุมภาพันธ์ 2558
3.2 การออกแบบการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันทฤษฎี Confirmatory Factor Analysis (CFA)
โดยแบบสอบถามนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1
เป็นข้อมูลพื้นฐานเช่น เพศ อายุ สัญชาติ ส่วนที่ 2 เป็น
ข้ อคํ าถามเกี่ ยวกั บคุ ณภาพบริ การที่ ได้ รั บโดยทํ าการ
ประเมินค่า (Rating scale) 1-5 จากระดับน้อยสุดไป
ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ข้ อ คํ า ถามได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
คุณภาพการบริการรถทัศนาจร
องค์ประกอบ
คุณภาพ
การบริการ
รถทัศนาจร
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ตัวแปรแฝง
1. ความสะดวกสบาย

อ้างอิง
de Oña, J., et al.
[8] , Ratanavaraha,
V. and S.
Jomnonkwao. [12]
, Shek, K.W. and
W.T. Chan. [13] ,
Hensher, D.A., P.
Stopher, and
P.Bullock. [14]
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ตารางที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
คุณภาพการบริการรถทัศนาจร (ต่อ)
องค์ประกอบ
คุณภาพ
การบริการ
รถทัศนาจร

ตัวแปรแฝง
2. ความปลอดภัย

อ้างอิง
Tseng, C.-M [15] ,
Kaplan, S. and C.G.
Prato. [16], Hamed,
M., A.S. Jaradat,
and S. Easa. [17]
3. พนักงานขับรถและ Chu, H.C. [18] ,
พนักงานต้อนรับ
Chang, H.-L. and C.C. Yeh. [19] ,
Ratanavaraha, V.
and S.
Jomnonkwao. [22]

จากตารางที่ 1 จะพบว่าองค์ประกอบของคุณภาพ
การบริการรถทัศนาจรประกอบไปด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ
1) ตัวแปรแฝงด้านความสะดวกสบาย เช่น ปัจจัยความ
สะอาด ปัจจัยความเย็น ปัจจัยที่นั่งไม่แออัด เป็นต้น 2)
ตั วแปรแฝงด้ านความปลอดภั ย เช่ น ปั จจั ยความเร็ ว
ปัจจัยระบบเครื่องยนต์ ปัจจัยลักษณะของทาง เป็นต้น
3) ตัวแปรแฝงด้านด้านพนักงานขับรถและพนักงาน
ต้อนรับ เช่น ปัจจัยพนักงานขับมีความใจเย็น ปัจจัยการ
เปลี่ยนพนักงานขับรถเมื่ อถึงระยะทางกําหนด ปัจจั ย
พนักงานต้อนรับยิ้มแย้มพร้อมให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
4. ผลการศึกษา
4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า เพศชายมีร้อยละ 51.10 และเพศหญิงมีร้อยละ
48.40 ไม่ได้ระบุเพศร้อยละ 0.50 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่ างช่ วง 21-30 ปี คิ ดเป็นร้ อยละ 47.60
ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาจากเอเชียตะวันออกเป็นส่วน
ใหญ่สูงถึงร้อยละ 64.20 สถานะทางครอบครัวหย่าร้าง
ร้อยละ 63.80 อาชีพส่วนใหญ่จะทําธุรกิจส่วนตัวและ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีร้อยละ 26.70 และ 26.20
ตามลําดับ ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีร้อยละ
63.30 รายได้ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ประมาณ $2,001$2,500 คิดเป็นร้อยละ 21.10
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่ า ตั ว แปรสั ง เกตได้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ P13
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(พนักงานขับรถ ขับรถดี มีความปลอดภัย) มีค่าเฉลี่ย
3.51 (S.D. = 0.95) ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ P4 (ที่นั่งระบบนวดอัตโนมัติเพื่อความผ่อนคลาย)
มีค่าเฉลี่ย 3.20 (S.D. = 0.97) ในการทดสอบการกระจาย
ตัวแบบแจกแจงปกตินั้นพบว่าค่าความเบ้ (Sk) อยู่ในช่วง
-0.38 ถึง -0.01 และค่าความโด่ง (Ku) มีค่าอยู่ในช่วง 0.54 ถึง 0.54 ซึ่งข้อมูลนั้นจะมีการแจกแจงแบบปกติ
เมื่อค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) นั้นเข้าใกล้ 0
ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร (Correlation) พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ

แปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.085 ถึง 0.539 มีความสัมพันธ์เชิง
บวกไปในทิศทางเดียวกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 มีเพียงมีคู่ความสัมพันธ์ของ P3 (ที่นั่งสามารถปรับ
เอนได้ถึง 135 องศา) กับ P9 (มีที่ทุบกระจก พร้อมป้าย
อธิบายการใช้งาน) เป็นความสัมพันธ์กันที่ไม่มีนัยสําคัญ
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ Bartlett's Test พบว่า ค่า
 2 = 2143.68 (df = 136, p<0.001) ผลการวิเคราะห์
ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1
(KMO
= 0.918) แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความ
เหมาะสมในการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบ

Observed Variable
Loading
ความสะดวกสบาย (AVE = 0.361, α = 0.780, CR = 0.772)
P1 ห้องน้ํา สะอาด ใช้งานสะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็น
0.638
P2 เครื่องปรับอากาศ (แอร์) เย็น ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
0.580
P3 ที่นั่งสามารถปรับเอนได้ถึง 135 องศา
0.590
P4 ที่นั่งระบบนวดอัตโนมัติเพื่อความผ่อนคลาย
0.649
P5 ที่พักเท้าสามารถปรับได้
0.584
P6 มีอุปกรณ์ด้านความบันเทิง เช่น DVD, MP3
0.557
ความปลอดภัย (AVE = 0.369, α = 0.751, CR = 0.745)
P7 สภาพของยานพาหนะให้ความรู้สึกปลอดภัย
0.585
P8 มีถังดับเพลิง พร้อมป้ายอธิบายการใช้งาน
0.622
P9 มีที่ทุบกระจก พร้อมป้ายอธิบายการใช้งาน
0.608
P10 มีประตูฉุกเฉิน พร้อมป้ายอธิบายการใช้งาน
0.640
P11 มีวีดีทัศน์แนะนําการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
0.579
พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ (AVE = 0.429, α = 0.790, CR =
P12 พนักงาน มีแบบฟอร์มการแต่งกายที่สุภาพ
0.614
P13 พนักงานขับรถ ขับรถดี มีความปลอดภัย
0.566
P14 พนักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
0.707
P15 พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
0.722
P16 พนักงานมีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือการบริการ
0.653

4.2 ความเชื่อมั่นและความเที่ยง
ในรู ปแบบการวั ดทั้ง 3 ด้ านประกอบไปด้วย ด้ าน
ความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านพนักงานขับ
รถและพนั ก งานต้ อ นรั บ ดั ง ตารางที่ 2 ในด้ า นความ
สะดวกสบายปัจจัยที่โดดเด่นที่สุดได้แก่ P4 (ที่นั่งระบบ
นวดอัตโนมัติเพื่อความผ่อนคลาย) มีค่าน้ําหนัก 0.649
ในด้านความปลอดภัยปัจจัยที่โดดเด่นที่สุดได้แก่ P10
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SE

t-value

Error

0.033
0.036
0.036
0.033
0.036
0.037

19.190
16.027
16.387
19.772
16.115
14.912

0.593
0.663
0.651
0.579
0.659
0.689

0.036
0.035
0.036
0.034
0.037

16.101
17.696
16.796
18.994
15.803

0.658
0.613
0.631
0.591
0.665

0.035
0.037
0.030
0.029
0.033

17.574
15.104
23.622
24.781
19.872

0.623
0.680
0.500
0.479
0.574

(มี ป ระตู ฉุ ก เฉิ น พร้ อ มป้ า ยอธิ บ ายการใช้ ง าน) มี ค่ า
น้ําหนัก 0.640 ในด้านพนักงานขับรถและพนักงาน
ต้อนรับปัจจัยที่เด่นที่สุดได้แก่ P15 (พนักงานมีความ
กระตือรืนร้นในการให้บริการ) มีค่าน้ําหนัก 0.722 เมื่อ
พิจารณาความตรงเชิงลู่เข้า (convergent validity) ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบตัวชี้วัดที่อยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกันที่มี
ความสามารถร่วมกันในการอธิบายความแปรปรวนใน
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องค์ประกอบเดียวกัน ในการพิจารณาประกอบด้วย 2 ค่า
คือค่าเฉลี่ ยความแปรปรวน (Average
variance
extracted : AVE) และค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ
(construct reliability : CR) จากรูปแบบพบว่า ด้าน
ความสะดวกสบาย ด้ า นความปลอดภั ย และด้ า น
พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับมีค่า AVE เท่ากับ
0.361, 0.369 และ 0.429 ตามลําดับทั้งหมดมีค่าน้อย
กว่ า 0.5 ซึ่ ง ในงานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ จ ะยอมรั บ ค่ า AVE
มากกว่า 0.5 และค่า CR มากกว่า 0.7 [23] แต่มีผู้วิจัย
บางส่วนยินยอมรับค่า AVE ที่น้อยกว่า 0.5 โดยเงื่อนไข
นั้นจะควบคู่ไปกับค่า CR ซึ่ง Barbara M. Byrne [24]
Andrew M Farrell and John M Rudd [25] อนุโลม
ในรูปแบบที่มีค่า AVE มากกว่า 0.36 และค่า CR
มากกว่า 0.61 ในรูปแบบที่ทําการวิเคราะห์นั้นพบว่าค่า
ความเที่ยงขององค์ประกอบ CR ด้านความสะดวกสบาย
ด้านความปลอดภัย และด้านพนักงานขับรถและพนักงาน
ต้อนรับ มีค่า 0.772, 0.745, 0.788 ตามลําดับ แสดงว่า
ตัวชี้วัดของรูปแบบมีความแปรปรวนร่วมกันที่จะอธิบาย
องค์ ป ระกอบเดี ย วกั น และมี ค วามเที่ ย งตรงของ
องค์ประกอบ ในการตรวจสอบความเชื่อมั่นในแต่ละกลุ่ม
พบว่า ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้าน
พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ มีความเชื่อมั่น
Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.780, 0.751, 0.790
ตามลําดับ ซึ่งค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha ควรมี
ค่ามากกว่า 0.7
4.3 ค่าดัชนีชี้วัดของรูปแบบ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่
2 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบคุณภาพ
บริการรถทัศนาจร ด้วยโปรแกรม Mplus เวอร์ชั่น 7.11
ดังผลที่แสดงในตารางที่ 3 โดยพิจารณาจาก Chi-Square
fit indices  2 เท่ากับ 205.11 df เท่ากับ 100 ใน
เกณฑ์ Absolute fit indices ซึ่ง [25] ได้แนะนําว่าค่า
RMSEA ควรจะน้อยกว่า 0.06, SRMR ควรจะน้อยกว่า
0.08, และแนะนําว่าค่า CFI ควรมากกว่า 0.9 ค่า TLI
ควรมากกว่า 0.9 ในตารางที่ 3 พบว่ารูปแบบมีค่า
RMSEM เท่ากับ 0.048 ค่า SRMR เท่ากับ 0.040 CFI
เท่ากับ 0.950 และค่า TLI เท่ากับ 0.941 แสดงให้เห็นว่า
แบบจําลองการวัดคุณภาพบริการรถทัศนาจรสําหรั บ
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ตารางที่ 3 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบในรูปแบบการวัด
องค์ประกอบ/ตัวแปร
SE t-value R2
β
คุณภาพบริการรถทัศนาจร
ความสะดวกสบาย
0.927** 0.031 30.302 0.860
ความปลอดภัย
0.929** 0.032 29.387 0.863
พนักงานขับรถและ
0.791** 0.033 24.312 0.626
พนักงานต้อนรับ
Chi square = 205.11 , df = 100, p-value < 0.001,
RMSEM = 0.048, SRMR = 0.040, CFI = 0.950, TLI = 0.941

4.4 พารามิเตอร์ของรูปแบบ
ในรูปแบบการวัด First-Order CFA ที่ประกอบไป
ด้วย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้าน
พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ ดังรูปที่ 1 ตัวชี้วัด
ทุ กตั วมี ระดั บนั ยสํ าคั ญที่ ดี มาก P<0.001 ซึ่ งแต่ ละตั ว
แปรมีความสามารถในการบ่งบอกการเป็นองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงที่แตกต่างกันโดย 1) ตัวแปรแฝงด้าน
ความสะดวกสบายซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัวประกอบ
ไปด้ วย P1-P6
ตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะเป็ น ตั ว แทนของตั ว
องค์ประกอบจะมีค่าน้ําหนักมากที่สุด ได้แก่ P4 (ที่นั่งมี
ระบบนวดอัตโนมัติ) และ P1 (ห้องน้ําสะอาด ใช้ได้
สะดวก) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 0.649, 0.638 ตามลําดับ
2) ตัวแปรแฝงด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5
ตัว คือ P7-P11 ตัวชี้วัดที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุดคือ P10
(มีประตูฉุกเฉินพร้อมคําอธิบาย) และ P8 (มีถังดับเพลิง
พร้ อ มคํ า อธิ บ าย) มี ค่ า น้ํ า หนั ก เท่ า กั บ 0.640 และ
0.622 ตามลําดับ First-Order CFA ตัวสุดท้าย 3) ตัว
แปรแฝงด้ า นพนั ก งานขั บ รถและพนั ก งานต้ อ นรั บ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวคือ P12-P16 ตัวชี้วัดที่มีค่า
น้ําหนักมากที่สุดที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวแปรแฝงนี้คือ
P15 (พนักงานมีความกระตือรือร้น) และ P14
(พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 0.722,
0.707 ตามลําดับ
ในรูปแบบการวัด Second-Order Model เป็น
รูปแบบการวัดของคุณภาพบริการรถทัศนาจร ดังรูปที่
1 และตารางที่ 3 ซึ่งวัดจากองค์ประกอบด้านความ
สะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถและ
พนักงานต้อนรับ
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รูปที่ 1 รูปแบบการวัดคุณภาพการบริการรถทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ่ ง ทุ ก องค์ ป ระกอบมี ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ที่ ดี ม าก
P<0.001 ในการพิจารณาองค์ประกอบแต่ละตัวที่มีความ
เหมาะสมเป็ นตั วแทนของคุ ณภาพบริ การรถทั ศนาจร
พิจารณาได้จากค่านัยสําคัญและน้ําหนักขององค์ประกอบ
พบว่าด้านความปลอดภัยมีความเหมาะสมมากที่สุดใน
รูปแบบนี้มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.929 ตามมา
ด้วย ด้านความสะดวกสบาย ด้านพนักงานขับรถและ
พนักงานต้อนรับ มีน้ําหนักองค์ประกอบ 0.927, 0.791
ตามลําดับ
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพ
การบริการรถทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ด้วยการวิเคราะห์ CFA เพื่อหาปัจจัยขององค์ประกอบที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการรถทัศนาจรสําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทั่วทุกภูมิภาค โดยใช้แบบ
สอบถามจากการพิจารณาตัวชี้วัดจํานวน 16 ตัว พบว่า
ทั้ ง 16 ตั วชี้ วั ดนั้ นสามารถบ่ งบอกถึ งองค์ ประกอบได้
อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งตัวชี้วัดที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุดได่แก่
P15 (พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ) มีค่า
น้ําหนัก 0.722 รองลงมาได้แก่ P14 (พนักงานบริการมี
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มนุษยสัมพันธ์ที่ดี) มีค่าน้ําหนัก 0.707 และใช้วิธีการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบอันดับที่ 2 ของคุณภาพบริการรถทัศนาจร
ประกอบด้วย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย
ด้านพนักงานขับรถและพนักงานบริการ ซึ่งเป็นการยืนยัน
ทฤษฎีองค์ประกอบของ [22] ซึ่งผลจากการศึกษาของงาน
วิจัยนี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ใช้ยืนยันแสดงให้เห็น
ว่าคุณภาพรถทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ
มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับการศึกษาในกลุ่มรถทัศนาจร
ของนักเรียน
นอกจากนั้นแล้วผลการศึกษาทางด้านความปลอดภัย
ซึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด 0.929 ที่จะสามารถ
อธิบายถึงคุณภาพการบริการรถทัศนาจรได้ดีที่สุดมีความ
สอดคล้องกับ [15] และ [17] การศึกษาด้านความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ควร
ป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุก่อนจะสร้างความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนในด้านความสะดวกสบายนั้นซึ่งมี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.927 สามารถอธิบายถึงคุณภาพ
การบริการได้ดีรองลงมาจากด้านความปลอดภัย ซึ่ง [6]
ได้พบถึงความสําคัญของด้านความสะดวกสบายเช่นกัน
จากศึ กษาการใช้ รถตู้ โดยสารปรั บอากาศที่ ผู้ ใช้ นั้ นให้
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ความสําคัญกับความสะดวกสบายที่ได้รับและสอดคล้อง
กับการศึกษา ที่ศึกษาความสะดวกสบายของผู้โดยสาร
โดยเน้นไปที่คุณภาพของเครื่องปรับอากาศซึ่งก็พบว่ามี
ความสําคัญกับผู้โดยสารอย่างมาก [13] ส่วนในด้านของ
พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัย ที่พบว่าความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงสุดคือ
ด้านความปลอดภัยได้แก่ พนักงานขับรถ ซึ่งตรงกับ [18]
และ [19] ที่ปัจจัยด้านพนักงานขับรถนั้นมีความสําคัญ
ซึ่งถ้าหากพนักงานขับรถใช้ความเร็วสูง มีความประมาท
ดื่มแอลกอฮอล์ จะทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
สูง [7]
ในการพั ฒนาปรั บปรุ งคุ ณภาพบริ การรถทั ศนาจร
สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อให้เกิดความเป็น
มาตรฐานเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรจะมุ่ง
เน้ นไปทางด้ านความปลอดภั ยและด้ านความสะดวก
สบาย ซึ่ ง แบบจํ า ลองการวั ด คุ ณ ภาพบริ ก ารของรถ
ทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าน้ําหนัก
ขององค์ประกอบด้านความปลอดภัยมากที่สุดคือ 0.929
รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นความสะดวกสบายมี น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ 0.927 สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาปัจจัย การมีประตูฉุกเฉินพร้อม
ป้ายคําอธิบาย การมีถังดับเพลิงพร้อมป้ายคําอธิบายถึง
วิ ธี ก ารใช้ ศึ ก ษาจะเป็ น การช่ ว ยสร้ า งมาตรฐานความ
ปลอดภัยทําให้นักท่องเทีย่ วรู้สึกพอใจเกิดความอุ่นใจกล้า
ที่ บ ริ ก ารอย่ า งมั่ น ใจ และปั จ จั ย ที่ นั่ ง แบบระบบนวด
อัตโนมัติ การมีห้องน้ําสะอาด ใช้ได้สะดวก จะทําให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายและสามารถเดินทางระยะ ไกล
ได้โดยไม่ต้องกังวลถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะมี
เก้าอี้นวดอัตโนมัติหรือกังวลอยากเข้าห้องน้ําเพราะมี
ห้องน้ําที่สะอาดสะดวกไว้บริการบนรถเรียบร้อย ในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพบริ ก ารรถทั ศ นาจรให้ ดี ขึ้ น ให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุและยังช่วย
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถ
ทั ศนาจรในประเทศไทยเพื่ อรองรั บนั กท่ องเที่ ยวชาว
ต่ างชาติ เพราะในอนาคตมี แนวโน้ มนั ก ท่ องเที่ ยวชาว
ต่ างชาติ จะเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วที่ ประเทศไทยอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาและทํ า งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาคุณภาพ
บริการรถทัศนาจรสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครั้ง
ต่อไป ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
6.1 สถานประกอบการควรส่งเสริมการให้บริการที่มี
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
6.2 การพิจารณาตัวแปรในอนาคตควรมีการพิจารณา
ตัวแปรที่หลากหลายและครอบคลุมสถานการณ์มากขึ้น
เช่น ระยะเวลาในการเดิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็น
ต้น
6.3 การเก็บข้อมูลควรเก็บสถานที่ที่ได้รับความนิยม
และแยกประเภทของแต่ละสถานที่ เช่นการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ ยวรูปแบบผจญภัย การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนาธรรม
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