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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สารวจภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ความพึ งพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและความจงรักภักดีของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม (2) วิ เคราะห์
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ ง ท่ องเที่ ยว
และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (3) วิเคราะห์อิทธิ พลทางตรงและทางอ้ อม ภาพลั กษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว ที่ ส่ งผลต่ อความจงรั กภั กดี
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และ (4) ค้นหารูปแบบของความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยวที่ มี ต่อแหล่ ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยตัวอย่างที่ศึกษาจานวน 600 ตัวอย่าง สถิ ติที่ ใช้ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติเชิ งอนุ มาน ประกอบด้ วย การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ผลการวิ จั ยพบว่ า (1) ภาพลั กษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวและความจงรั กภั กดี ของ
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมีค่าเฉลี่ยสูง (2) ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ ยวมี ค่าน้ าหนั กองค์ ประกอบความ
ประทับใจมากที่สุด ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมี ค่าน้ าหนั กองค์ ประกอบกระบวนการติ ดต่ อมากที่ สุ ด ความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวมีค่าน้าหนักองค์ประกอบบรรยากาศโดยรวมมากที่สุด และความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมีค่าน้าหนักองค์ประกอบความถี่ในการมาเที่ยวซ้ามากที่สุด (3) ภาพลั กษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ ยว ส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ มี อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้ อมต่ อความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวจั งหวั ด
สมุทรสงคราม (4) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า χ2=39.08, df=32, χ2/df=1.22, P=0.15, RMSEA=0.01
ค าสาค ญ
ั : ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

ABSTRACT
This research aims to (1) explore the tourist destination image, service marketing mix, tourist satisfaction and
tourist loyalty toward Samutsongkhram Province (2) analyze the components of the four latent variables (3) analyze
both direct and indirect effects of the tourist destination image, service marketing mix, tourist satisfaction, those affect
tourist loyalty toward Samutsongkhram Province (4) find tourist destination loyalty model for Samutsongkhram
Province. This research is a quantitative research. The samples collected were 600. The data were analyzed by using
descriptive statistics of percentage, arithmetic means, standard deviation. The inferential statistics consisted of
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Confirmatory Factor Analysis, Path Analysis and Structural Equation Modeling. The research revealed that: (1) the tourist
destination image, service marketing mix, tourist satisfaction and tourist loyalty toward Samutsongkhram Province were
mostly at high level. (2) Confirmatory Factors Analysis implied that the tourist destination image have the highest in the
most impressive elements values. (3) the effect analysis found that the tourist destination image and service marketing
mix has direct and indirect influence on tourist loyalty toward Samutsongkhram Province. (4) the constructed model
corresponded with the empirical evidence of all variables (χ 2= 39.08, df= 32, χ2/df=1.22, P = 0.15, RMSEA = 0.01)
Keywords: Tourist Loyalty, The Tourist Destination Image, Toward Samutsongkhram Province

บทน า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมากต่ อเศรษฐกิ จของประเทศไทย สามารถสร้ าง
เงินตราต่างประเทศมากกว่าแสนล้านบาทในแต่ ละปี ซึ่ งเป็ นรายได้ ที่ มี มู ลค่ าสู งมาก เมื่ อเที ยบกั บอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น พวก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและสินค้าเกษตร โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศไทยท าให้ เกิ ด
การจ้างงานและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องส่ งผลให้ มี การน าความเจริ ญไปสู่ ภู มิ ภาค
ในด้านต่าง ๆ ในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้ างระบบสาธารณู ปโภค สิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ เพื่ อ
รองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) การท่ องเที่ ยวถื อเป็ นอุ ตสาหกรรมบริ การที่ ท า
รายได้ให้แก่ประเทศเป็นจานวนมาก แม้อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวจะส่ งผลดี ทางด้ านเศรษฐกิ จแต่ ก็ ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อความ
สมดุลของระบบนิเวศ ทางชี วภาพ เอกลั กษณ์ วั ฒนธรรม และวิ ถี ชี วิ ตชุ มชนผลกระทบดั งกล่ าวเกิ ดจากสาเหตุ พฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ช่วยกันระมัดระวังรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่เป็นที่เป็นทาง เด็ดหรือทาลายพื ชพรรณไม้ ขี ดเขี ยนตาม
ผนังถ้าหรือโขดหินให้เกิดความสกปรก ด้ วยเหตุ นี้ รั ฐบาลและทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง จึ งได้ หาแนวทางดาเนิ นการเพื่ อ กระตุ้ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น รั ฐบาลจึ งมี นโยบายในการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยโดยจะเน้นถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวที่มี ผลต่ อเศรษฐกิ จไทย สามารถสร้ างรายได้
เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นไปสู่การพั ฒนา ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นการ
ท่องเที่ยว ร่วมกับความร่วมมือของทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องในอุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยวทั้ งภาครั ฐและเอกชน น าไปสู่ การผลั กดั นการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการส่งเสริ มการท่ องเที่ ยวและการบริ หารจั ดการภาวะวิ กฤตได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศสนใจเดินทางมายังประเทศไทยสามารถเรี ยกความเชื่ อมั่ นของนั กท่ องเที่ ยวให้ เดิ น
ทางเข้าไทยได้อย่างรวดเร็วขึ้นหลังสิ้นวิกฤต ให้ความสาคัญกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่ องเที่ ยวไทย โดยจะเน้ นในเรื่ อง
ของประเพณี ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิ ภาคต่ าง ๆ ของประเทศเพิ่ มมากขึ้ น
รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น และการท่ องเที่ ยวที่ เ ป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งเป็ น
แนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคต (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ในปั จจุ บั นประเทศไทยมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ เป็ น
เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอยู่หลายพื้ นที่ เนื่ องจากมี การปลุ กกระแสการท่ องเที่ ยวที่ มุ่ งเน้ นการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรมากขึ้น นักท่องเที่ยวจึงให้ความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคื อการท่ องเที่ ยวรู ปแบบ “ตลาดน้ า”
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถี ชี วิ ต และวั ฒนธรรมดั้ งเดิ มของชุ มชนที่
อยู่ริมน้า อีกทั้งตลาดน้าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ทาให้สะดวกต่ อการเดิ นทางท่ องเที่ ยว ตลาดน้ าเป็ นชื่ อเรี ยก
แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน้า โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ แต่ เดิ มนอกจากจะเรี ยก “นั ด” แล้ ว ยั งมี เรี ยกชื่ ออื่ นอี กว่ า
“ตลาดเรือ” หรือ “ตลาดท้องน้า” และในที่สุดก็กลายเป็น “ตลาดน้า” (กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และนรินทร์ สังข์รักษา, 2561)

Vol 13 NO 2 May - August 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 127
จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงมากทั้งที่จังหวัดสมุ ทรสงครามเป็ นจั งหวั ดที่
เล็กที่สุดในประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 63 กิโลเมตร มีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 อ าเภอ คื อ อ าเภอเมื อง อ าเภออั มพวา
และอาเภอบางคนที มีแม่น้าแม่กลองเป็นแม่น้าสายหลักคุณค่าและความสาคัญของจังหวั ดสมุ ทรสงครามนั้ นมากมายหลายประการ
ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จักรี ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมี เอกลั กษณ์ เฉพาะถิ่ น สถานที่ ท่ องเที่ ยวตาม
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองสามน้า คือ น้าจืด น้าเค็ มและน้ ากร่ อย ตลอดจนวิ ถี ชี วิ ตที่ เกี่ ยวพั นกั บธรรมชาติ รอบ ๆ ชุ มชน
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบไทย ๆ จนทาให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ ยวจั งหวั ดสมุ ทรสงครามมากขึ้ นความน่ าสนใจ
จังหวัดสมุทรสงครามอีกประการหนึ่ง คือจังหวัดสมุทรสงครามจั ดเป็ นเมื องที่ เต็ มไปด้ วยเรื่ องเล่ าในลั กษณะทางวรรณกรรมด้ วย
กล่าวคือชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมักจะต้องมีเรื่องเล่าหรือนิทานประจาถิ่นเพื่อเป็นสมบัติทางวรรณศิลป์ให้กับคนในท้ องถิ่ นเล่ าสู่ กั นฟั ง
หรือเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามมีแหล่งท่องเที่ยวทางวั ฒนธรรมอยู่ มากมาย ซึ่ ง
เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว 20 แห่ ง ได้ แก่ พิ พิ ธภั ณฑ์ สวั สดี อั มพวา
วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร ตลาดน้าท่าคา อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัดภุมริ นทร์ กุ ฎี ทอง วั ดบางกะพ้ อม วั ดบางกุ้ ง พิ พิ ธภั ณฑ์
ขนมไทย คลองโคน ตลาดน้าบางน้อย วัดปากน้า วัดประดู่ วัดบางแคน้อย วัดเพชรสมุทรวรวิ หาร วั ดแก้ วเจริ ญ หิ่ งห้ อยอั มพวา วั ดอิ น
ทาราม อุทยาน ร.2 ตลาดร่มหุบ และตลาดน้ายามเย็นอัมพวา ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว เดือน กรกฎาคม ถึ ง ธั นวาคม 2560 จ านวน
345,974 คน ที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม (สานักงานสถิ ติจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม, 2560) ผลของการมาของนั กท่ องเที่ ยว
นอกจากจะช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขี้นแล้ว ยังเป็นการสร้างปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาอีกมากมาย เช่ นการจราจรที่ ติดขั ด ที่ จอดรถไม่
เหมาะสม ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม จั งหวั ดสมุ ทรสงครามยั งมี ปั ญหาการจั ดการด้ านภาพลั กษณ์ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูด ที่มีวัฒนธรรมประเพณีจะไปสู่ความจงรักภักดีของนั กท่ องเที่ ยว พร้ อมทั้ งด้ านการบริ หารการตลาดบริ การ
และปัญหาด้านการสร้างความพึงพอใจของนั กท่องเที่ ยว ที่จะทาให้นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีของนักท่ องเที่ยวต่อแหล่งท่ องเที่ยว
จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวจั งหวั ด
สมุทรสงครามผู้วิจัยจะนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างรูปแบบความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเที่ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
การศึกษาเรื่อง รู ปแบบความจงรั กภั กดี ส าหรั บนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว จั งหวั ดสมุ ทรสงคราม ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อสารวจภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ ง
ท่องเที่ยว และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่ อแหล่งท่องเที่ยวจังหวั ดสมุทรสงคราม
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ ยว ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ ยวต่อแหล่งท่องเที่ ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ความพึ ง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ ยวต่อแหล่งท่องเที่ ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
4. เพื่อค้นหารูปแบบของความจงรักภั กดีของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ ยวจังหวั ดสมุทรสงคราม

สมมุติฐานการวิจ ัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) : ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวมี อิ ทธิ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนั กท่องเที่ ยวต่ อแหล่งท่องเที่ ยว
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สมมติฐานที่ 2 (H2) : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยว มี อิ ทธิ ทางตรงและทางอ้ อมต่ อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยว เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560
จานวน 345,974 คน ที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม (สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2560) กลุ่ มตั วอย่ างที่ ศึกษา ได้ แก่
ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปร (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552, หน้า 38) ในกรอบแนวคิ ดของการวิ จั ย มี จ านวน
ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 22 ตัวแปร ด้วยวิธีการนาตัวแปรทั้งหมดมารวมกั นและคู ณด้ วย 20 จึ งได้ ตัวอย่ าง อย่ างน้ อย
440 ตัวอย่างที่มีรูปแบบไม่ซับซ้อน (Hair et al., 2006) แต่อย่างไรก็ตามเพื่องานวิจัยมีคุณภาพมากที่สุดตามระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยผู้ วิ จั ยจึ ง
เก็บตัวอย่างทั้งหมด 20 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สวัสดีอัมพวา วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร ตลาดน้าท่าคา อาสนวิหารแม่พระบั งเกิ ด วั ด
ภุมรินทร์กุฎีทอง วัดบางกะพ้อม วัดบางกุ้ง พิพิธภัณฑ์ขนมไทย คลองโคน ตลาดน้าบางน้อย วั ดปากน้ า วั ดประดู่ วั ดบางแคน้ อย วั ด
เพชรสมุทรวรวิหาร วัดแก้วเจริญ หิ่งห้อยอัมพวา วัดอินทาราม อุทยาน ร.2 ตลาดร่มหุบ และตลาดน้ ายามเย็ นอั มพวา แต่ ละแห่ งเก็ บ
เท่าๆ กัน แห่งละ 30 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้เป็น 600 ตัวอย่าง
กระบวนการสร้างเครืองมื
่ อและการหาค ุณภาพเครื่องมือ การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์
หนังสือบทความสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ สัมภาษณ์บุคคล กาหนดประเด็นและขอบเขตของคาถามให้ สอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์
และประโยชน์ของการวิจัยโดยการทาโครงสร้างของแบบสอบถาม ดาเนินการสร้างข้อคาถามโดยพิจารณาจากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคาถาม ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา และความถู กต้ องชั ดเจนของภาษาและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยนาแบบสอบถามนาไปทดลองใช้ (Try-out) จ านวน 30 คน แล้ วน ามาหาค่ าความเที่ ยง
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพั นธ์ ของคอนบรั ค) (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ ค่าความเชื่ อมั่ น .944 ผู้ วิ จั ยน าไปพิ มพ์ เป็ น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจัย
การเก็บข ้อมูลและการวิเคราะห์ข ้อมูล ผู้วิจัยลงพืน้ ที่ด้วยตัวเองตามพืน้ ที่จากกลุ่มตัวอย่างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง 10 เมษายน 2561 โดยผู้วิจัยได้ทาหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล นาแบบสอบถามที่ ก รอกแล้ ว มา
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ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการกรอกแบบสอบถาม คัดฉบับที่ไม่สมบูรณ์ออก และทาการเก็บข้อมูลเพิม่ เติมให้สมบูรณ์จนครบตาม
นาแบบสอบถามมาแปลงเป็นค่าทางสถิติเบื้องต้นและนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้ สถิติเ ชิ ง พรรณนา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ และโมเดล
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)

ผลการวิจ ัย
ส่วนที่ 1 ผลการสารวจตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลนักท่องเที่ยว (n=600)
ตัวแปรสังเกตได้
ความเชื่อ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ทัศนคติ
ความประทับใจ
ส่วนประสมการตลาดบริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคา/ความคุ้มค่า
ความสะดวกสบายของสถานที่ท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์
พนักงานบริการ
กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพการบริการ
ความคุ้มค่าบริการ
บรรยากาศ
ความสะอาด
ความปลอดภัย
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
การกลับมาเที่ยวซ้า
ความถี่ในการมาเที่ยวซ้า
แนะนาและบอกต่อ

X
3.22
3.80
4.04
4.13
3.79
4.02
3.86
3.62
4.04
3.94
3.63
3.41
3.53
3.66
3.82
3.66
3.32
3.18
3.89
3.91
3.78
3.98

S. D.
0.68
0.58
0.62
0.50
0.61
0.62
0.52
0.62
0.51
0.45
0.84
0.71
0.69
0.66
0.65
0.72
0.80
0.77
0.64
0.60
0.65
0.72

MIN
2.15
2.53
1.65
2.55
2.55
2.25
2.00
2.25
2.00
1.75
2.20
1.70
2.05
2.0
2.00
2.00
1.00
1.00
2.32
2.00
2.20
2.33

MAX
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

SK
-.015
-.332
-.318
-.231
-.228
-.149
.549
-.064
-.311
-.445
-.154
.199
-.138
.069
.061
-.233
-.089
-.235
-.189
-.001
-.036
-.339

KU การแปลผล
.450 ปานกลาง
.427
มาก
.187
มาก
.651
มาก
-.445
มาก
.552
มาก
-.120
มาก
.641
มาก
.559
มาก
.319
มาก
.358
มาก
-.359
มาก
.454
มาก
.823
มาก
.552
มาก
-.332
มาก
.254
มาก
.012 ปานกลาง
.475
มาก
.712
มาก
.245
มาก
.581
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการสารวจ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) ส่วนประสม
การตลาดบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.79) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.53) และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.89) นอกจากนี้เมื่อ
ตรวจสอบค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) ของตัวแปรทั้งหมดโดยภาพรวมค่าของส่วนการแจกแจงข้อมูล
พบว่าค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) บวกลบไม่เกิน 2 ดังนั้นตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและ
เหมาะสาหรับ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ 2552).)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริการ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
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ตารางที่ 2 แสดงค่าน้าหนักองค์ประกอบของการวิเคราะห์ปัจจัย จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ตัวแปรแฝง
1. ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว

ตัวแปรสังเกตได้

น้าหนักองค์ประกอบ
SE
T
ความเชื่อ
0.63**
0.03
15.71
ทัศนคติ
0.52**
0.04
19.60
ความประทับใจ
0.66**
0.04
14.21
2. ส่วนประสมทาง สถานที่ท่องเที่ยว
0.48**
0.06
9.91
การตลาดบริการ
ราคา/ความคุ้มค่า
0.61**
0.03
15.14
ความสะดวกสบายของสถานที่ท่องเที่ยว
0.68**
0.03
18.82
การประชาสัมพันธ์
0.69**
0.03
16.70
พนักงานบริการ
0.70**
0.03
15.08
กระบวนการ
0.72**
0.03
22.81
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
0.64**
0.04
11.21
3. ความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการ
0.60**
0.03
16.90
ของนักท่องเที่ยวต่อ ความคุ้มค่าบริการ
0.65**
0.03
14.01
แหล่งท่องเที่ยว
บรรยากาศ
0.69**
0.03
20.21
ความสะอาด
0.55**
0.04
19.91
ความปลอดภัย
0.62**
0.03
20.62
4. ความจงรักภักดี การกลับมาเที่ยวซ้า
0.59**
0.03
12.24
ของนักท่องเที่ยว
ความถี่ในการมาเที่ยวซ้า
0.66**
0.04
11.55
แนะนาและบอกต่อ
0.55**
0.04
12.88
Chi-Square = 39.08, df = 32, P = 0.15, CFI = 0.99 TLI = 0.99 SRMR = 0.05 RMSEA = 0.01

R2
0.45
0.43
0.45
0.38
0.44
0.45
0.42
0.39
0.42
0.41
0.44
0.46
0.52
0.36
0.48
0.30
0.37
0.39

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยว (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561)
จากภาพที่ 1 องค์ประกอบของภาพลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตั ว แปรสั ง เกตได้ ด้า นความเชื่ อ มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.63 ตัวแปรสังเกตได้ด้านทัศนคติ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.52 และตัวแปรด้านสังเกตได้ ด้า น
ความประทับใจ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.66

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561)
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จากภาพที่ 2 องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการตัวแปรสังเกตได้ด้านสถานที่ มี น้ าหนั กองค์ ประกอบเท่ ากั บ
0.48 ตัวแปรสังเกตได้ด้านราคา มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.61 ตัวแปรสังเกตได้ ด้านความสะดวกสบาย มี น้ าหนั กองค์ ประกอบ
เท่ากับ 0.68 ตัวแปรสังเกตได้ด้านการประชาสัมพันธ์ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากั บ 0.69 ตั วแปรสั งเกตได้ ด้านพนั กงานบริ การ มี
น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.70 ตัวแปรสังเกตได้ด้านกระบวนการ มีน้าหนักองค์ ประกอบเท่ ากั บ 0.72 และตั วแปรสั งเกตได้ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.64

ภาพที่ 3 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อแหล่งท่องเที่ยว
(ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561)
จากภาพที่ 3 องค์ประกอบของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวตัวแปรสังเกตได้ด้านคุ ณภาพการบริ การ มี
น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.60 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความคุ้มค่าบริการ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ ากั บ 0.65 ตั วแปรสั งเกตได้ ด้าน
บรรยากาศ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความสะอาด มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.55 และตัวแปรสังเกตได้
ด้านความปลอดภัย มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.62

ภาพที่ 4 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
(ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561)
จากภาพที่ 4 องค์ประกอบของความจงรักภักดีของนักท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวตั วแปรสั งเกตได้ ด้านการกลั บมาใช้
บริการซ้า มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.59 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความถี่ในการกลับมาเที่ยวซ้า มี น้ าหนั กองค์ ประกอบเท่ ากั บ 0.66
และตัวแปรสังเกตได้ด้านแนะน าและบอกต่ อ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.55
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้ อ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่ อ งเที่ ย วต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
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ส่ว นที่ 3 ผลการวิเคราะห์อทิ ธ ิพลทางตรงและทางอ้อม
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ตัวแปรผล

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว
TE
IE
DE
0.51
0.51**
0.52
0.52**
0.35
0.35**

ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว
TE
IE
DE
0.62
0.17
0.45**
0.49
0.18
0.31**

ตัวแปรเหตุ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว
R2 สมการโครงสร้าง
0.75
0.62
Chi-Square = 39.08, df = 32, P = 0.15, CFI = 0.99 TLI = 0.99 SRMR = 0.05 RMSEA = 0.01
หมายเหตุ: *P<0.05 TE = อิทธิพลรวม, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง

จากตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปร จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ภาพลั กษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ ยว
มีอิทธิพลทางตรง ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว เท่ากั บ .45 มี อิ ทธิ พลทางอ้ อมเท่ ากั บ .17 มี อิ ทธิ พลรวม
เท่ากับ .62 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลทางตรง ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว เท่ ากั บ .31 มี
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .18 มีอิทธิพลรวมเท่ากับ .49 และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่ อความจงรั กภั กดี
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ .35 โดยได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาพลั กษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ ยว เท่ ากั บ .51 และได้ รั บ
อิทธิพลทางตรงส่วนประสมทางการตลาดบริการ เท่ากับ .35
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ .75 หมายถึงค่าของกระบวนการ
ตอบสนองสามารถพยากรณ์ได้จากตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดบริการ รวมกันมากถึงร้อยละ 75
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ ยว เท่ ากั บ .62 หมายถึ งค่ าของ
กระบวนการตอบสนองสามารถพยากรณ์ได้จากตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริการและความพึ งพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวรวมกันมากถึงร้อยละ 62
ส่วนที่ 4 ผลการค้นหารูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
ตารางที่ 4 แสดงค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ค่าทางสถิติ
χ2
Df
χ2/df
P-Value
RMSEA
CFI
TLI
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โมเดล
39.08
32
1.22
0.15
0.01
0.99
0.99

เกณฑ์ยอมรับ
<2
>0.05
<0.05
>0.9
>0.9

เกณฑ์แ ปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ภาพที่ 5 รูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามแสดงค่าน้าหนัก
องค์ประกอบและขนาดอิทธิพลของปัจจัย (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561)
จากภาพที่ 6 ภาพรวมของรูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่ มี ต่อแหล่ งท่ องเที่ ยวจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม โดย
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรง ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ ยว และมี อิ ทธิ พลทางอ้ อมโดย
(ส่งผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่ องเที่ยว) ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ ยวต่ อแหล่งท่องเที่ ยว
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลทางตรงต่อต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ งท่ องเที่ ยว และมี อิ ทธิ พล
ทางอ้อมโดย (ส่งผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว) ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
ดังนั้นรูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จึงประกอบด้ วย ภาพลั กษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ งท่ องเที่ ยว จะมี อิ ทธิ พลทางตรงต่ อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตัวแปรแฝง ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความเชื่ อ ทั ศนคติ และความ
ประทับใจที่มีต่อสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ สถานที่ ท่ องเที่ ยว ราคา/ความคุ้ มค่ า ความ
สะดวกสบาย การประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ กระบวนการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่ งท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ คุณภาพการบริการ ความคุ้ มค่ าการบริ การ บรรยากาศ
ความสะอาด และความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยวต่ อ
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การวัดความตั้งใจของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวซ้า ความถี่ ในการมาเที่ ยวซ้ า และแนะน าและบอกต่ อ ต่ อ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

ผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 (H1) : ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ งท่ องเที่ ยว มี อิ ทธิ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ยอมรับสมมติฐาน ภาพลักษณ์ของแหล่ งท่ องเที่ ยว มี อิ ทธิ พลทางตรง
เป็นบวกเท่ากับ 0.45 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.17 ที่ ระดั บนั ยส าคั ญทางสถิ ติ .05 และมี อิ ทธิ พล
รวมเท่ากับ 0.62 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐานที่ 2 (H2) : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ งท่ องเที่ ยว มี อิ ทธิ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ยอมรับสมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ มี อิ ทธิ พลทางตรง
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เป็นบวกเท่ากับ 0.31 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.18 ที่ ระดั บนั ยส าคั ญทางสถิ ติ .05 และมี อิ ทธิ พล
รวมเท่ากับ 0.49 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

สรุป การอภิปรายผล
1. ผลการสารวจค่าเฉลี่ยของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ งท่ องเที่ ยว และด้ านความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยว ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าค่าเฉลี่ยของค่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ความพึ งพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว และของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว โดยสามารถอธิบายองค์ประกอบของตัวแปรได้ ดังต่อไปนี้
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ความประทั บใจเป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญของ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลและการเดินทางสะดวก มีเจ้ าหน้ าที่ ตอนรั บที่ ประทั บใจ สอดคล้ องกั บ
แนวคิดและทฤษฎีของ (Chen & Tsai, 2006) ที่กล่าวว่า ความประทั บใจท าให้ นั กท่ องเที่ ยวยอมรั บถึ งความรู้ สึ กภายในจิ ตใจรั บรู้
คุณภาพการบริการที่ดี และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Chen & Xic, 2007) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวสามารถประเมิ น ให้ ความ
สนใจ และให้คุณค่าได้ ซึ่งสิ่งดึงดูด เป็นสิ่งที่ริเริ่มจุดประกายในการสร้างบรรยากาศที่ ดี โดยมี ธรรมชาติ ที่ สวยงาม ผู้ คนที่ เป็ นมิ ตร
อัธยาศัยไมตรีดี มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ผู้คนที่เป็นมิตร อัธยาศัยไมตรีดี ที่จะนาไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสอดคล้ องกั บ
แนวคิดและทฤษฎีของ (Tariq & Moussaoui, 2009) ที่กล่าวว่า กิจกรรม เป็นส่วนหนึ่ งของความคิ ดเห็ นนั กท่ องเที่ ยวที่ มี ต่อสถานที่
ท่องเที่ยวอันเกิดจากการบอกกล่าว การรับรู้หรือการมีประสบการณ์ร่วมในการท่องเที่ยวของนั กท่ องเที่ ยวการจั ดกิ จกรรซึ่ งนิ ยมจั ดให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีความบันเทิงและชีวิตธรรมชาติ สอดคล้องกั บงานวิ จั ยของ (Mechinda & Anuwishanont, 2010) ที่
พบว่า ความประทับใจมีผลเป็นบวกต่อภาพลักษณ์
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่ า กระบวนการ เป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เนื่องจากมีการจัดระบบบริการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถติ ดต่ อประสานงานได้ อย่ างรวดเร็ ว
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Zeithaml & Bitner 2000) ได้กล่าวว่ า ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ประกอบด้ วย ผลิ ตภั ณฑ์
สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ จะสามารถสร้ างความพึ งพอใจ
และความภักดีของลูกค้าได้ สาหรับการวางแผนด้านราคา นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิ ต การให้ บริ การ และการบริ หารแล้ ว ก็ ต้อง
นึกถึง ต้นทุนของลูกค้า การจัดจาหน่าย เป็นการสนับสนุนการกระจายเพื่อความสะดวกสบาย ในการรั บบริ การ การส่ งมอบสู่ ลู กค้ า
สถานที่ และเวลาในการส่งมอบ การส่งเสริมการตลาด เป็นการสื่อสารทางการตลาดสาหรับสิ นค้ าและบริ การ การส่ งเสริ มการตลาดจะ
ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าทาตามในสิ่งที่เราคาดหวัง บุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ ซึ่งรวมถึงพนั กงานของกิ จการ ลู กค้ าที่ มาใช้
บริการ และลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริการด้วย พนักงานของกิจการเป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญทั้ งในการผลิ ตบริ การและการให้ บริ การ
พนักงานยังเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างความแตกต่าง ให้กับธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กั บสิ นค้ า กระบวนการ เป็ นการสร้ างสรรค์
และการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับการบริการคือ เวลาและประสิทธิ ภาพในการบริ การ จึ งควรมี ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นองค์ประกอบของธุรกิจบริ การที่ ลู กค้ าสามารถมองเห็ นและ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อบริการได้ ดังนั้นเครื่องมือทางการตลาดที่ดาเนิ นการเพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย สถานที่ ท่ องเที่ ยว ราคาหรื อความ
คุ้มค่า ความสะดวกสบาย การประชาสัมพันธ์ พนักงานบริ การ กระบวนการในการติ ดต่ อ และสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพของแหล่ ง
ท่องเที่ยว และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Hsu, 2007) ที่กล่าวว่ า กระบวนการบริ การที่ ดี ควรรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ปฏิบัติง่าย พนักงานจะไม่เกิดความสับสน ทางานได้อย่างถู กต้ อง งานที่ ได้ ต้องดี และมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
(Helgesen & Nesset, 2007) ที่พบว่า กระบวนการในการติดต่ อส่งผลให้ส่ วนประสมทางการตลาดบริการเป็นบวก
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ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว พบว่ า ความคุ้ มค่ าการบริ การเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ มี สิ นค้ าย้ อน
ยุค, พื้นบ้าน และมี ความปลอดภั ย สอดคล้ องกั บแนวคิ ดและทฤษฎี ของ (Yang & Peng, 2007) ที่ กล่ าวว่ า ความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยว มีความสาคัญต่อความสาเร็จในการทาการตลาด เพราะความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการเลื อกแหล่ งท่ องเที่ ยว การบริ โภค
สินค้าและการบริการ และการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่ แสดงออก ซึ่ งเกิ ดขึ้ นหลั งจากที่ ได้ รั บ
ประสบการณ์ ประกอบด้วย คุณภาพการบริ การ ความคุ้ มค่ าการบริ การ บรรยากาศ ความสะอาด และความปลอดภั ยของแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ของ (Chen & Xic, 2007) ที่ กล่ าวว่ า ความคุ้ มค่ าการบริ การเป็ นการ
ประเมินคุณค่ าของลู กค้ าหลั งจากที่ ได้ รั บการใช้ หรื อบริ โภคสิ นค้ าบนพื้ นฐานของประสบการณ์ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
(Martenson, 2007) ที่พบว่า ความพึงพอใจเกิดจากผู้บริโภคประเมินความคุ้มค่าที่ได้รับบริการจากแหล่งท่องเที่ยว
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว พบว่ า ความถี่ ในการมาเที่ ยวซ้ าเป็ นองค์ ประกอบ
ที่สาคัญของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ ยง เนื่ องจาก จากประสบการณ์ ความประทั บใจและความพึ งพอใจที่ ได้ รั บจากการ
ท่องเที่ยวและคุณภาพการบริการจะทาให้กลับมาเที่ยวซ้ า สอดคล้ องกั บแนวคิ ดและทฤษฎี ของ (Schiffman & Kanuk, 2007) ความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเป็นการตัดสินใจกลับมาเที่ยวที่เดิมและการแนะน าสถานที่ ท่ องเที่ ยวให้ แก่ คนอื่ นที่ จะมาท่ องเที่ ยวซ้ า
เพราะความจงรักภักดีเป็นตัววัดในการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ เป็นการสร้ างประโยชน์ ให้ ธุ รกิ จ การซื้ อหรื อใช้ บริ การซ้ า และบอก
ต่อไปยังบุคคลอื่น เป็นสิ่งสาคัญต่อความจงรั กภั กดี สอดคล้ องกั บแนวคิ ดและทฤษฎี ของ (Schiffman & Kanuk, 2007) ที่ กล่ าวว่ า
ความถี่ในการมาเที่ยวซ้า เกิดจากลูกค้ามีความจงรั กภั กดี สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ (Helgesen & Nesset, 2007) ที่ พบว่ า ความถี่
ในการมาเที่ยวซ้าส่งผลบวกต่อความจงรั กภั กดี
ดังนั้นภาพรวมของนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับความประทับใจ กลยุทธ์กระบวนการในการติดต่อเป็นสิ่งที่ต้องเน้น
ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทาให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในความคุ้มค่าการบริการ และความถี่ในการมาเที่ยวซ้าแสดงถึง
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีมาก
3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว ประกอบด้ วยตั ว
แปรเหตุ ได้ แก่ ภาพลั กษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ ยว ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ตั วแปรส่ งผ่ าน ได้ แก่ ความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว และตัวแปรผล ได้แก่ ความจงรักภักดี ของนั กท่ องเที่ ยว พบว่ า อิ ทธิ พลที่ ส่ งผลต่ อความจงรั กภั กดี
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่ องเที่ยว ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ ยว ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่ อความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว
เมื่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ดีขึ้นร่วมกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ งท่ องเที่ ยว จะส่ งผลให้ ความจงรั กภั กดี ของ
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สอคคล้ องกั บแนวคิ ด (Tariq & Moussaoui, 2009) กล่ าวว่ า ภาพลั กษณ์
มีผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดี สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ (Helgesen & Nesset, 2007) ที่ พบว่ า ภาพลั กษณ์ มี ความสั มพั นธ์ เชิ ง
บวกต่อความจงรั กภักดีของนักท่ องเที่ ยว
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่ อความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ย ว
เมื่อ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกับความพึงพอใจของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยว จะส่ งผลให้
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่ องเที่ ยว เพิ่ มขึ้ น สอคคล้ องกั บแนวคิ ด (Yu-Jia Hu 2009) กล่ าวว่ า กลยุ ทธ์ การตลาด
บริการ คุณภาพการบริ การมี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อความจงรั กภั กดี สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ (Nellson & Chadha, 2008)
พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริ การมี ความสัมพันธ์เชิงบวกต่ อความพึงพอใจ และความจงรักภักดี
4. ผลการค้นหารูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ ยวจั งหวั ดสมุ ทรสงครามซึ่ งสรุ ปว่ าโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิ งประจั กษ์ ในเกณฑ์ ดี โดยมี ค่า P-value = 39.08 แสดงว่ าโมเดลกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ มี ความ
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สอดคล้องกันและเมื่อพิจารณาค่ า χ2/df = 1.22 พบว่ าโมเดลมี ความสอดคล้ องกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยยั งได้
พิจารณาค่าอื่น ๆ ประกอบด้วย RMSEA = 0.01, CFI = 0.99, TLI = 0.99 เป็นต้น

การน าผลการวิจ ัย และโมเดลที่ค ้น พบไปประยุก ต์ใ ช้
รูปแบบความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่ งเน้ นความส าคั ญภาพลั กษณ์ ของ
แหล่งท่องเที่ยวด้วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่ องเที่ ยวจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม เช่ น มี สถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ สื่ อถึ ง
วัฒนธรรมของจังหวัด และมีความเป็นธรรมชาติ และร้านอาหารครบครัน และมี ความสะดวกสบายของแหล่ งท่ องเที่ ยว ส าหรั บส่ วน
ประสมทางการตลาดบริการควรใช้กระบวนการ เช่น ความสะดวกในการเดินทางมาจังหวัดสมุ ทรสงคราม ความสะดวกในการจองที่ พั ก
ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และความสะดวก และความรวดเร็ วที่ ได้ จากเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ พนั กงาน
บริการมีคุณภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีความสะดวกสบายใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่ ทั นสมั ย สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ
ด้านสภาพการจราจรของจังหวัดสมุทรสงครามมีความปลอดภัย ด้านราคาคุ้มค่าแก่การบริการและสถานที่ ท่ องเที่ ยวธรรมชาติ สวยงาม
สาหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง ให้ นั กท่ องเที่ ยวได้ รั บความคุ้ มค่ าบริ การ มี
ความปลอดภัย ที่สาคัญต้องสร้างคุณภาพการบริการ เน้นความสะอาดเป็นสาคัญ สาหรั บความจงรั กภั กดี ของนั กท่ องเที่ ยวต่ อแหล่ ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นความถี่ในการมาเที่ยวซ้า เช่น ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการมาท่ องเที่ ยว คุ ณภาพการบริ การของ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (ดูภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 รูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561)

ข้อ เสนอแนะการวิจ ัยครัง้ ต่อไป
ควรจะศึกษาเพื่อทาการเปรียบเทียบโมเดลที่ค้นพบนี้ กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความสาคัญ
กับการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทาการพัฒนารูปแบบความจงรักภักดีต่อไป
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