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บทค ัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม (2) วิเคราะห์
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว
และความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม (3) วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม และ (4) ค้นหารูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม วิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยตัวอย่างท่ีศึกษาจ านวน 600 ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและความจงรักภักดีของ
นักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามมีค่าเฉล่ียสูง (2) ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบความ
ประทับใจมากท่ีสุด ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบกระบวนการติดต่อมากท่ีสุด ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบบรรยากาศโดยรวมมากท่ีสุด และความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบความถ่ีในการมาเท่ียวซ้ ามากท่ีสุด (3) ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัด

สมุทรสงคราม (4) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า χ2=39.08, df=32, χ2/df=1.22, P=0.15, RMSEA=0.01  
 

ค  าส าคญั: ความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว, ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว, แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

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 

Received: July 18, 2018  Revised: Sep 9, 2018  Accepted: Jan 5, 2019 

 



126   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 2  May - August  2019  

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 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถสร้าง

เงินตราต่างประเทศมากกว่าแสนล้านบาทในแต่ละปีซ่ึงเป็นรายได้ท่ีมีมูลค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น พวก
อุตสาหกรรมส่ิงทอและสินค้าเกษตร โดยท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยท าให้เกิด
การจ้างงานและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องส่งผลให้มีการน าความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ในด้านต่าง ๆ  ในเร่ืองของการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การสร้างระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
รองรับนักท่องเท่ียวและประชาชนในประเทศ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) การท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีท า
รายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมาก แม้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจแต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศ ทางชีวภาพ เอกลักษณ์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนผลกระทบดังกล่าวเกิดจากสาเหตุพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวท่ีไม่ช่วยกันระมัดระวังรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ิงขยะเกล่ือนกลาดไม่เป็นท่ีเป็นทาง เด็ดหรือท าลายพืชพรรณไม้ ขีดเขียนตาม
ผนังถ้ าหรือโขดหินให้เกิดความสกปรก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง จึงได้หาแนวทางดาเนินการเพื่อกระตุ้น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยโดยจะเน้นถึงความส าคัญของการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจไทย สามารถสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศ รวมท้ังสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว ร่วมกับความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชน น าไปสู่การผลักดันการ
ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมท้ังการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักท่องเท่ียวต่างประเทศสนใจเดินทางมายังประเทศไทยสามารถเรียกความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวให้เดิน
ทางเข้าไทยได้อย่างรวดเร็วข้ึนหลังส้ินวิกฤต ให้ความส าคัญกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวไทย โดยจะเน้นในเร่ือง
ของประเพณี ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพิ่มมากข้ึน 
รวมท้ังมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็น
แนวโน้มรูปแบบการท่องเท่ียวในอนาคต (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนอยู่หลายพื้นท่ี เนื่องจากมีการปลุกกระแสการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรมากข้ึน นักท่องเท่ียวจึงให้ความสนใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการท่องเท่ียวรูปแบบ “ตลาดน้ า” 
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทาให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนท่ี
อยู่ริมน้า อีกท้ังตลาดน้ าส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ท าให้สะดวกต่อการเดินทางท่องเท่ียว ตลาดน้ าเป็นช่ือเรียก
แหล่งค้าขายแลกเปล่ียนสินค้ากันในท้องน้ า โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ แต่เดิมนอกจากจะเรียก “นัด” แล้ว ยังมีเรียกช่ืออ่ืนอีกว่า 
“ตลาดเรือ” หรือ “ตลาดท้องน้ า” และในท่ีสุดก็กลายเป็น “ตลาดน้ า” (กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์ิ และนรินทร์ สังข์รักษา, 2561) 
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จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียวสูงมากท้ังท่ีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดท่ี
เล็กท่ีสุดในประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 63 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา 
และอ าเภอบางคนที มีแม่น้าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลักคุณค่าและความส าคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นมากมายหลายประการ 
ท้ังในเร่ืองประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเนื่องกับราชวงศ์จักรี ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ของเมืองสามน้ า คือ น้ าจืด น้ าเค็มและน้ ากร่อย ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีเก่ียวพันกับธรรมชาติรอบ ๆ ชุมชน
ท้องถ่ินซ่ึงแสดงถึงวิถีชีวิตท่ีพอเพียงแบบไทย ๆ  จนท าให้นักท่องเท่ียวหล่ังไหลมาเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามมากข้ึนความน่าสนใจ
จังหวัดสมุทรสงครามอีกประการหนึ่ง คือจังหวัดสมุทรสงครามจัดเป็นเมืองท่ี เต็มไปด้วยเร่ืองเล่าในลักษณะทางวรรณกรรมด้วย 
กล่าวคือชุมชนในแต่ละท้องถ่ินมักจะต้องมีเร่ืองเล่าหรือนิทานประจ าถ่ินเพื่อเป็นสมบัติทางวรรณศิลป์ให้กับคนในท้องถ่ินเล่าสู่กันฟัง
หรือเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับท้องถ่ินของตนเอง ตามท่ีจังหวัดสมุทรสงครามมีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าประทับใจ โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียว 20 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สวัสดีอัมพวา 
วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร ตลาดน้ าท่าคา อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดบางกะพ้อม วัดบางกุ้ง พิพิธภัณฑ์
ขนมไทย คลองโคน ตลาดน้ าบางน้อย วัดปากน้ า วัดประดู่ วัดบางแคน้อย วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดแก้วเจริญ ห่ิงห้อยอัมพวา วัดอิน
ทาราม อุทยาน ร.2 ตลาดร่มหุบ และตลาดน้ ายามเย็นอัมพวา ซ่ึงท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียว เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560 จ านวน 
345,974 คน ท่ีมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม (ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2560) ผลของการมาของนักท่องเท่ียว
นอกจากจะช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ีนแล้ว ยังเป็นการสร้างปัญหาต่าง ๆ  ท่ีตามมาอีกมากมาย เช่นการจราจรท่ีติดขัด ท่ีจอดรถไม่
เหมาะสม ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสงครามยังมีปัญหาการจัดการด้านภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นส่ิงดึงดูด ท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีจะไปสู่ความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว พร้อมท้ังด้านการบริหารการตลาดบริการ 
และปัญหาด้านการสร้างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวมีความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 

จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัด
สมุทรสงครามผู้วิจัยจะน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างรูปแบบความจงรักภักดีส าหรับนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

วัตถุประสงค ์ของการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง รูปแบบความจงรักภักดีส าหรับนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยไว้ดังนี้   
 1.  เพื่อส ารวจภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่องเท่ียว และความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2.  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว และความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 3.  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 4.  เพื่อค้นหารูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 (H1) :  ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว  
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 สมมติฐานท่ี 2 (H2) : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว มีอิทธิทางตรงและทางอ้อมต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว  
    

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

วิธ ีด าเนินการวิจัย 
 ก าหนดประชากรและกลุ่มต ัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักท่องเท่ียว เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560 
จ านวน 345,974 คน ท่ีมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม (ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2560) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ได้แก่ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปร (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552, หน้า 38) ในกรอบแนวคิดของการวิจัย มีจ านวน
ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมด 22 ตัวแปร ด้วยวิธีการน าตัวแปรท้ังหมดมารวมกันและคูณด้วย 20 จึงได้ตัวอย่าง อย่างน้อย 
440 ตัวอย่างท่ีมีรูปแบบไม่ซับซ้อน (Hair et al., 2006) แต่อย่างไรก็ตามเพื่องานวิจัยมีคุณภาพมากท่ีสุดตามระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยจึง
เก็บตัวอย่างท้ังหมด 20 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สวัสดีอัมพวา วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร ตลาดน้ าท่าคา อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัด
ภุมรินทร์กุฎีทอง วัดบางกะพ้อม วัดบางกุ้ง พิพิธภัณฑ์ขนมไทย คลองโคน ตลาดน้ าบางน้อย วัดปากน้ า วัดประดู่ วัดบางแคน้อย วัด
เพชรสมุทรวรวิหาร วัดแก้วเจริญ ห่ิงห้อยอัมพวา วัดอินทาราม อุทยาน ร.2 ตลาดร่มหุบ และตลาดน้ ายามเย็นอัมพวา แต่ละแห่งเก็บ
เท่าๆ  กัน แห่งละ 30 ตัวอย่าง รวมท้ังส้ินในการเก็บตัวอย่างคร้ังนี้เป็น 600 ตัวอย่าง 
 กระบวนการสรา้งเคร ือ่งมอืและการหาค ุณภาพเคร ื่องมือ การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์ 
หนังสือบทความสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ สัมภาษณ์บุคคล ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และประโยชน์ของการวิจัยโดยการท าโครงสร้างของแบบสอบถาม ด าเนินการสร้างข้อค าถามโดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เช่ียวชาญ พร้อมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความถูกต้องชัดเจนของภาษาและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยน าแบบสอบถามน าไปทดลองใช้ (Try-out) จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเท่ียง 
(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคอนบรัค) (Cronbach’s  Alpha  Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น .944 ผู้วิจัยน าไปพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 การเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ผู้วิจัยลงพืน้ท่ีด้วยตัวเองตามพืน้ท่ีจากกลุ่มตัวอย่างในวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 
ถึง 10 เมษายน 2561 โดยผู้วิจัยได้ท าหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามท่ีกรอกแล้วมา
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ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการกรอกแบบสอบถาม คัดฉบับท่ีไมส่มบูรณ์ออก และท าการเก็บข้อมูลเพิม่เติมให้สมบูรณ์จนครบตาม 
น าแบบสอบถามมาแปลงเป็นค่าทางสถิติเบ้ืองต้นและน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ และโมเดล
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ผลการส ารวจตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลนักท่องเท่ียว (n=600)      

ตัวแปรสังเกตได้ X  S . D. MIN MAX SK KU การแปลผล 

ความเช่ือ 3.22 0.68 2.15 5.00 -.015 .450 ปานกลาง 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว   3.80 0.58 2 .53 5 .00 -.332 .427 มาก 
ทัศนคติ 4.04 0.62 1.65 5.00 -.318 .187 มาก 

ความประทับใจ 4.13 0.50 2.55 5.00 -.231 .651 มาก 
ส่วนประสมการตลาดบริการ 3.79 0.61 2 .55 5 .00 -.228 -.445 มาก 
สถานที่ท่องเที่ยว 4.02 0.62 2.25 5.00 -.149  .552 มาก 
ราคา/ความคุ้มค่า 3.86 0.52 2.00 5.00 .549 -.120 มาก 

ความสะดวกสบายของสถานที่ท่องเที่ยว 3.62 0.62 2.25 5.00 -.064 .641 มาก 
การประชาสัมพันธ์ 4.04 0.51 2.00 5.00 -.311 .559 มาก 
พนักงานบริการ 3.94 0.45 1.75 5.00 -.445 .319 มาก 

กระบวนการ 3.63 0.84 2.20 5.00 -.154 .358 มาก 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 3.41 0.71 1.70 5.00 .199 -.359 มาก 
ความพึงพอใจของน ักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 3.53 0.69 2 .05 5 .00 -.138 .454 มาก 

คุณภาพการบริการ 3.66 0.66 2.0 5.00 .069 .823 มาก 
ความคุ้มค่าบริการ 3.82 0.65 2.00 5.00 .061 .552 มาก 
บรรยากาศ 3.66 0.72 2.00 5.00 -.233 -.332 มาก 
ความสะอาด 3.32 0.80 1.00 5.00 -.089 .254 มาก 

ความปลอดภัย 3.18 0.77 1.00 5.00 -.235 .012 ปานกลาง 
ความจงรักภักดีของน ักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 3.89 0.64 2 .32 5 .00 -.189 .475 มาก 
การกลับมาเที่ยวซ้ า 3.91 0.60 2.00 5.00 -.001  .712 มาก 

ความถี่ในการมาเที่ยวซ้ า 3.78 0.65 2.20 5.00 -.036 .245 มาก 
แนะน าและบอกต่อ 3.98 0.72 2.33 5.00 -.339 .581 มาก   

 จากตารางท่ี 1  ผลการส ารวจ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) ส่วนประสม

การตลาดบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X =3.79) ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.53) และความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X =3.89) นอกจากนี้เมื่อ
ตรวจสอบค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) ของตัวแปรท้ังหมดโดยภาพรวมค่าของส่วนการแจกแจงข้อมูล 
พบว่าค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) บวกลบไมเ่กิน 2 ดังนั้นตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและ
เหมาะส าหรับ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ 2552).) 

ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
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ตารางที ่2 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของการวิเคราะห์ปัจจัย จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ น ้ าหน ักองค์ประกอบ SE T R2 

1. ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 

ความเช่ือ 0.63** 0.03 15.71 0.45 
ทัศนคติ 0.52** 0.04 19.60 0.43 
ความประทับใจ 0.66** 0.04 14.21 0.45 

2. ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

สถานที่ท่องเที่ยว 0.48** 0.06 9.91 0.38 
ราคา/ความคุ้มค่า 0.61** 0.03 15.14 0.44 
ความสะดวกสบายของสถานที่ท่องเที่ยว 0.68** 0.03 18.82 0.45 

การประชาสัมพันธ์ 0.69** 0.03 16.70 0.42 
พนักงานบริการ 0.70** 0.03 15.08 0.39 
กระบวนการ 0.72** 0.03 22.81 0.42 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 0.64** 0.04 11.21 0.41 
3. ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยว 

คุณภาพการบริการ 0.60** 0.03 16.90 0.44 
ความคุ้มค่าบริการ 0.65** 0.03 14.01 0.46 
บรรยากาศ 0.69** 0.03 20.21 0.52 

ความสะอาด 0.55** 0.04 19.91 0.36 
ความปลอดภัย 0.62** 0.03 20.62 0.48 

4. ความจงรักภักดี

ของนักท่องเที่ยว 

การกลับมาเที่ยวซ้ า 0.59** 0.03 12.24 0.30 

ความถี่ในการมาเที่ยวซ้ า 0.66** 0.04 11.55 0.37 
แนะน าและบอกต่อ 0.55** 0.04 12.88 0.39 

Chi-Square = 39.08, df = 32, P = 0.15, CFI = 0.99 TLI = 0.99 SRMR = 0.05 RMSEA = 0.01 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561) 
 

จากภาพท่ี 1 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวตัวแปรสัง เกตได้ด้านความเช่ือ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.63 ตัวแปรสังเกตได้ด้านทัศนคติ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.52 และตัวแปรด้านสังเกตได้ด้าน
ความประทับใจ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.66 

 
 

 
 
  
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561) 
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จากภาพท่ี 2 องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการตัวแปรสังเกตได้ด้านสถานท่ี มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.48 ตัวแปรสังเกตได้ด้านราคา มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.61 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความสะดวกสบาย มีน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.68  ตัวแปรสังเกตได้ด้านการประชาสัมพันธ์ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69 ตัวแปรสังเกตได้ด้านพนักงานบริการ มี
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.70  ตัวแปรสังเกตได้ด้านกระบวนการ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72 และตัวแปรสังเกตได้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.64   

 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ต่อแหล่งท่องเท่ียว  
(ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561) 

 

จากภาพท่ี 3 องค์ประกอบของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณภาพการบริการ มี
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.60 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความคุ้มค่าบริการ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.65  ตัวแปรสังเกตได้ด้าน
บรรยากาศ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความสะอาด มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.55 และตัวแปรสังเกตได้ 
ด้านความปลอดภัย มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.62  

  

 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว  
(ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561) 

 

จากภาพท่ี 4 องค์ประกอบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวตัวแปรสังเกตได้ด้านการกลับมาใช้
บริการซ้ า มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.59 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความถ่ีในการกลับมาเท่ียวซ้ า มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.66 
และตัวแปรสังเกตได้ด้านแนะน าและบอกต่อ มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.55 

 

ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์อทิธพิลทางตรงและทางออ้ม 
 

ตารางที ่3 แสดงค่าสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปร 
ตัวแปรผล ความพึงพอใจของน ักท่องเท่ียวต่อแหล่ง

ท่องเท่ียว 
ความจงรักภักดีของน ักท่องเท่ียวต่อแหล่ง

ท่องเท่ียว 

ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE 

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 0.51 - 0.51** 0.62 0.17 0.45** 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 0.52 - 0.52** 0.49 0.18 0.31** 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

0.35  0.35**    

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  
 

จากตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปร จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 
มีอิทธิพลทางตรง ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว เท่ากับ .45 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .17 มีอิทธิพลรวม
เท่ากับ .62 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลทางตรง ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว เท่ากับ .31 มี
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .18 มีอิทธิพลรวมเท่ากับ .49 และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวเท่ากับ .35 โดยได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว เท่ากับ .51 และได้รับ
อิทธิพลทางตรงส่วนประสมทางการตลาดบริการ    เท่ากับ .35  

ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวเท่ากับ .75 หมายถึงค่าของกระบวนการ
ตอบสนองสามารถพยากรณ์ได้จากตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว และส่วนประสมทางการตลาดบริการ รวมกันมากถึงร้อยละ 75  

ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว เท่ากับ .62 หมายถึงค่าของ
กระบวนการตอบสนองสามารถพยากรณ์ได้จากตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการและความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวรวมกันมากถึงร้อยละ 62  
  

ส่วนท่ี 4  ผลการค้นหารูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ตารางที ่4  แสดงค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
ค่าทางสถิติ โมเดล เกณฑ์ยอมรับ เกณฑ์แปลผล 

χ2 39.08 - - 

Df 32 - - 

χ2/df 1.22 < 2 ผ่านเกณฑ์ 

P-Value 0.15 >0.05 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA 0.01 <0.05 ผ่านเกณฑ์ 
CFI 0.99 >0.9 ผ่านเกณฑ์ 
TLI 0.99 >0.9 ผ่านเกณฑ์ 
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ภาพที่ 5  รูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามแสดงค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบและขนาดอิทธิพลของปัจจัย (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561) 
 

 จากภาพท่ี 6 ภาพรวมของรูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม โดย 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางตรง ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว และมีอิทธิพลทางอ้อมโดย 
(ส่งผ่านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว) ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลทางตรงต่อต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว และมีอิทธิพล
ทางอ้อมโดย (ส่งผ่านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว) ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
 ดังนั้นรูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม จึงประกอบด้วย ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว จะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงตัวแปรแฝง ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความเช่ือ ทัศนคติ และความ
ประทับใจท่ีมีต่อสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียว ราคา/ความคุ้มค่า ความ
สะดวกสบาย การประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ กระบวนการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดสมุทรสงคราม ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ คุณภาพการบริการ ความคุ้มค่าการบริการ บรรยากาศ 
ความสะอาด และความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม และความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อ
แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ การวัดความต้ังใจของนักท่องเท่ียวท่ีจะกลับมาเท่ียวซ้ า ความถ่ีในการมาเท่ียวซ้ า และแนะน าและบอกต่อ ต่อ
แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ผลทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 (H1) :  ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิทางตรงและ

ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ยอมรับสมมติฐาน ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว มี อิทธิพลทางตรง
เป็นบวกเท่ากับ 0.45 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.17 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และมีอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.62 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ยอมรับสมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลทางตรง
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เป็นบวกเท่ากับ 0.31 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.18 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และมีอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.49 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 

สร ุปการอภิปรายผล 
1. ผลการส ารวจค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว และด้านความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าค่าเฉล่ียของค่าตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว และของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว โดยสามารถอธิบายองค์ประกอบของตัวแปรได้ดังต่อไปนี้ 

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ความประทับใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลและการเดินทางสะดวก มีเจ้าหน้าท่ีตอนรับท่ีประทับใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ (Chen & Tsai, 2006) ท่ีกล่าวว่า ความประทับใจท าให้นักท่องเท่ียวยอมรับถึงความรู้สึกภายในจิตใจรับรู้
คุณภาพการบริการท่ีดี และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Chen & Xic, 2007) ท่ีกล่าวว่า นักท่องเท่ียวสามารถประเมิน ให้ความ
สนใจ และให้คุณค่าได้ ซ่ึงส่ิงดึงดูด เป็นส่ิงท่ีริเร่ิมจุดประกายในการสร้างบรรยากาศท่ีดี โดยมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ผู้คนท่ีเป็นมิตร 
อัธยาศัยไมตรีดี มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีน่าสนใจ ผู้คนท่ีเป็นมิตร อัธยาศัยไมตรีดี ท่ีจะน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ (Tariq & Moussaoui, 2009) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ี
ท่องเท่ียวอันเกิดจากการบอกกล่าว การรับรู้หรือการมีประสบการณ์ร่วมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวการจัดกิจกรรซ่ึงนิยมจัดให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวชมธรรมชาติ มคีวามบันเทิงและชีวิตธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Mechinda & Anuwishanont, 2010) ท่ี
พบว่า ความประทับใจมีผลเป็นบวกต่อภาพลักษณ์ 

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า กระบวนการ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เนื่องจากมีการจัดระบบบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Zeithaml & Bitner 2000) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 
สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้จะสามารถสร้างความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้าได้ ส าหรับการวางแผนด้านราคา นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการ และการบริหารแล้ว ก็ต้อง
นึกถึง ต้นทุนของลูกค้า การจัดจ าหน่าย เป็นการสนับสนุนการกระจายเพื่อความสะดวกสบาย ในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า 
สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่ือสารทางการตลาดส าหรับสินค้าและบริการ การส่งเสริมการตลาดจะ
ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าท าตามในส่ิงท่ีเราคาดหวัง บุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ ซ่ึงรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้าท่ีมาใช้
บริการ และลูกค้าคนอ่ืนท่ีมาใช้บริการด้วย พนักงานของกิจการเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท้ังในการผลิตบริการและการให้บริการ 
พนักงานยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างความแตกต่าง ให้กับธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า กระบวนการ เป็นการสร้างสรรค์
และการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ท่ีส าคัญส าหรับการบริการคือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ จึงควรมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นองค์ประกอบของธุรกิจบริการท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นและ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจซ้ือบริการได้ ดังนั้นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีด าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักท่องเท่ียวสนใจเข้ามาท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย สถานท่ีท่องเท่ียว ราคาหรือความ
คุ้มค่า ความสะดวกสบาย การประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ กระบวนการในการติดต่อ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Hsu, 2007) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการบริการท่ีดี ควรรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติง่าย พนักงานจะไม่เกิดความสับสน ท างานได้อย่างถูกต้อง งานท่ีได้ต้องดีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Helgesen & Nesset, 2007)  ท่ีพบว่า กระบวนการในการติดต่อส่งผลให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นบวก 
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ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ความคุ้มค่าการบริการเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีสินค้าย้อน
ยุค, พื้นบ้าน และมีความปลอดภัย สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Yang & Peng, 2007) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการท าการตลาด เพราะความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเท่ียว การบริโภค
สินค้าและการบริการ และการตัดสินใจกลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง ซ่ึงความรู้สึกของนักท่องเท่ียวท่ีแสดงออก ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากท่ีได้รับ
ประสบการณ์ ประกอบด้วย คุณภาพการบริการ ความคุ้มค่าการบริการ บรรยากาศ ความสะอาด และความปลอดภัยของแหล่ง
ท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Chen & Xic, 2007) ท่ีกล่าวว่า ความคุ้มค่าการบริการเป็นการ
ประเมินคุณค่าของลูกค้าหลังจากท่ีได้รับการใช้หรือบริโภคสินค้าบนพื้นฐานของประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Martenson, 2007) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจเกิดจากผู้บริโภคประเมินความคุ้มค่าท่ีได้รับบริการจากแหล่งท่องเท่ียว 

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว พบว่า ความถ่ีในการมาเท่ียวซ้ าเป็นองค์ประกอบ
ท่ีส าคัญของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียง เนื่องจาก จากประสบการณ์ ความประทับใจและความพึงพอใจท่ีได้รับจากการ
ท่องเท่ียวและคุณภาพการบริการจะท าให้กลับมาเท่ียวซ้ า สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Schiffman & Kanuk, 2007) ความ
จงรักภักดีของนักท่องเท่ียวเป็นการตัดสินใจกลับมาเท่ียวท่ีเดิมและการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวให้แก่คนอ่ืนท่ีจะมาท่องเท่ียวซ้ า 
เพราะความจงรักภักดีเป็นตัววัดในการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ เป็นการสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจ การซ้ือหรือใช้บริการซ้ า และบอก
ต่อไปยังบุคคลอ่ืน เป็นส่ิงส าคัญต่อความจงรักภักดี สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Schiffman & Kanuk, 2007) ท่ีกล่าวว่า 
ความถ่ีในการมาเท่ียวซ้ า เกิดจากลูกค้ามีความจงรักภักดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Helgesen & Nesset, 2007) ท่ีพบว่า ความถ่ี
ในการมาเท่ียวซ้ าส่งผลบวกต่อความจงรักภักดี 

ดังนั้นภาพรวมของนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับความประทับใจ กลยุทธ์กระบวนการในการติดต่อเป็นส่ิงท่ีต้องเน้น
ในการปฏิบัติ เพื่อให้ท าให้เกิดความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวในความคุ้มค่าการบริการ และความถ่ีในการมาเท่ียวซ้ าแสดงถึง
ความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีมาก 

3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วยตัว
แปรเหตุได้แก่ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว และตัวแปรผล ได้แก่ ความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว พบว่า อิทธิพลท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
เมื่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ดีข้ึนร่วมกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว จะส่งผลให้ความจงรักภักดีของ
นักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน สอคคล้องกับแนวคิด (Tariq & Moussaoui, 2009) กล่าวว่า ภาพลักษณ์
มีผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Helgesen & Nesset, 2007) ท่ีพบว่า ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
เมื่อ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีประสิทธิภาพมากข้ึนร่วมกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว จะส่งผลให้
ความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว เพิ่มข้ึน สอคคล้องกับแนวคิด (Yu-Jia Hu 2009) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาด
บริการ คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความจงรักภักดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Nellson & Chadha, 2008)
พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ และความจงรักภักดี 

4. ผลการค้นหารูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามซ่ึงสรุปว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า P-value = 39.08 แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความ
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สอดคล้องกันและเมื่อพิจารณาค่า χ2/df = 1.22 พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้
พิจารณาค่าอ่ืน ๆ ประกอบด้วย RMSEA = 0.01, CFI = 0.99, TLI = 0.99 เป็นต้น  
 

การน าผลการวิจัย และโมเดลที่ค ้นพบไปประยุกต์ใช ้ 
รูปแบบความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่งเน้นความส าคัญภาพลักษณ์ของ

แหล่งท่องเท่ียวด้วยให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจในการมาท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี ส่ือถึง
วัฒนธรรมของจังหวัด และมีความเป็นธรรมชาติ และร้านอาหารครบครัน และมีความสะดวกสบายของแหล่งท่องเท่ียว ส าหรับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการควรใช้กระบวนการ เช่น ความสะดวกในการเดินทางมาจังหวัดสมุทรสงคราม ความสะดวกในการจองท่ีพัก 
ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และความสะดวก และความรวดเร็วท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนักงาน
บริการมีคุณภาพ มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี มีความสะดวกสบายใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัย ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านสภาพการจราจรของจังหวัดสมุทรสงครามมีความปลอดภัย ด้านราคาคุ้มค่าแก่การบริการและสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติสวยงาม 
ส าหรับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวควรมุ่งเน้นบรรยากาศท่ีมีความอบอุ่นเป็นกันเอง ให้นักท่องเท่ียวได้รับความคุ้มค่าบริการ มี
ความปลอดภัย ท่ีส าคัญต้องสร้างคุณภาพการบริการ เน้นความสะอาดเป็นส าคัญ ส าหรับความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวควรมุ่งเน้นความถ่ีในการมาเท่ียวซ้ า เช่น ความคุ้มค่าท่ีได้รับจากการมาท่องเท่ียว คุณภาพการบริการของ
แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม (ดูภาพท่ี 6) 
 

 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 6 รูปแบบของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี; และคณะ: 2561) 
 

ข้อเสนอแนะการวจิัยคร ัง้ต่อไป 
ควรจะศึกษาเพื่อท าการเปรียบเทียบโมเดลท่ีค้นพบนี้ กับสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีความส าคัญ

กับการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเท่ียว เพื่อท าการพัฒนารูปแบบความจงรักภักดีต่อไป 
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