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บทคัดยอ (Abstract)
การวิ จ ั ย ครั ้ง นี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมการท อ งเที ่ย วเชิ ง เกษตรของ
นักทองเที่ยว และเพื่อศึกษาปจจัยดา นคุณภาพในการใหบริการ ความพึง พอใจของนักทองเที่ยว
และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่สง ผลตอการกลับมาทองเที่ยวเชิง เกษตรซ้ำ ในเขตจัง หวัด
นครปฐมหรือสมุทรสงคราม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยว ที่มีอายุมากกวา 18
ปขึ้นไป ที่เคยเที่ยวเชิงเกษตรภายในจังหวัดนครปฐม หรือ สมุทรสงคราม จำนวน 352 คน เครื่องมือ
ที่ใ ชใ นวิจ ัย คือ แบบสอบถาม สถิต ิที่ใ ชใ นการวิจ ัย คือ คา ความถี่ คา รอยละ คา เฉลี่ย คา สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (SEM) โดยใชโปรแกรม Smart PLS
3.0 ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เคยไปเที่ยวเชิงเกษตรภายในจังหวัดนครปฐม - สมุทรสงคราม
โดยสวนใหญมองวา 1) คุณภาพในการใหบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ ว
ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว และการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว โดยจากการวิเคราะหผลมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.773 , 0.808 และ 0.301 ตามลำดับ 2) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีอิทธิพล
เชิงบวกตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว มีค า เฉลี่ยเทา กับ 0.301 และ 3) ภาพลักษณของ
สถานที่ทองเที่ยวมีอิทธิพลเชิง บวกตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว ซึ่ง มีค าเฉลี่ยเทากับ
0.376 อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
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คำสำคัญ (Keywords) : คุณภาพในการใหบริการ; ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว; การกลับมา
เที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว
Abstract

The objectives of this research were to study the agricultural tourism
behavior of tourists in Nakhon Pathom or Samut Songkhram provinces and to study
the factors of service quality, tourist satisfaction, and the image of tourist attractions
that affect the return of agricultural tourist. The sample group is tourists or general
people aged 18 years and over who have been to agricultural tourism in Nakhon
Pathom or Samut Songkhram province. A total of 352 people. The research
instrument was a questionnaire. Statistics used in the research is the frequency,
percentage, mean, standard deviation and structural equation model (SEM) analysis
using Smart PLS 3.0 program. As results of the study, it was found that 1) the service
quality variables had a positive influence on tourists' satisfaction, the image of tourist
attractions, and the return of tourists with the values of 0.773 , 0.808, and 0.197,
respectively at 0.01 level, 2) the variables in tourists' satisfaction had a positive
influence on the return of tourists with the values of 0.301 at 0.01 level and 3)
variables in the quality of service that affected the image of the attractions had a
significant positive influence on the return of the tourists with the values of 0.376 at
0.01 level.
Keywords: Service Quality; The image of tourist attractions; Return of the tourists
บทนำ (Introduction)
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อยา ง
ตอเนื่องตั้งแตเดือนธัน วาคม 2562 และทวีค วามรุนแรงแพรระบาดเปนวงกวางเกือบทั่วประเทศ
มาก ททท. หรือ การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย กลาววา จากสถานการณขางตนสงผลใหภาพรวม
สถานการณการทองเที่ยวในป 2563 อุตสาหกรรมทองเที่ยวอยูในภาวะทรุดตัวอยางหนัก ทั้งนี้ตั้งแต
ในป 2564 นี้มีอาจจะทิศทางการเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
โดยองคกรการทองเที่ยวโลก ไดกลา ววา การเดิน ทางทองเที่ยวของประชากรโลกใน
ปจ จุบัน เนน เปน การเดิน ทางที่เนน การแสวงหาความรู  ประสบการณ การศึกษาวิถีชีว ิต และ
วัฒนธรรม ดวยเหตุน ี้ประเทศไทยจึงมีค วามไดเปรียบดา นการทองเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากร
พื้นฐานดานการทองเที่ยวหลากหลาย ซึ่งทำใหประเทศไทยสามารถนำมาพัฒนาเปน กิจ กรรมการ
ทองเที่ยวได อีกทั้งยังมีศักยภาพพรอมที่จ ะพัฒนาอุต สาหกรรมทองเที่ยวภายในประเทศด ว ยการ
เชื่อมโยงกับอุต สาหกรรมสนับสนุน อื่น ๆ อาทิ อุต สาหกรรมการเกษตร โดยความไดเปรียบดาน
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ทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศไทยจึงเปนจุดแข็ง ทำใหแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยเปน ที่
รูจักกันอยางแพรหลายและไดรับรางวัลความสำเร็จ จากการจัด อันดับในระดับโลก (การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, 2563)
จังหวัดนครปฐม และ สมุทรสงคราม เปนเมืองขนาดเล็ก ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงเทพฯเปน
เมืองที่อุดมสมบูรณไปดวยผลไมและอาหารขึ้นชื่อนานาชนิดสง ผลให ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรรม โดยกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ.2560 - 2564)
ไดเล็งเห็นวาการทองเที่ยวเชิง เกษตรยังมีศักยภาพในการพัฒนาจึงไดเนนการนำการท องเที่ย วเชิง
เกษตรมาเปนตัวเพิ่มมูลคาโดยเฉพาะในภาคการบริการ แตหลังจากสถานการณการแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 กลับคืนสูสภาวะปกติ การทองเที่ยวเชิงเกษตร ของทั้ง 2 จังหวัด จะตองหาแนวทาง
หรือกลยุทธฟนฟูรายไดอีกครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญฤทัย เดชทองคำ (2563) ที่ไดศึกษา
เรื่อง ความสำคัญของคุณภาพการบริการสูความสำเร็จของธุรกิจทองเที่ยวภายใตวิกฤติ COVID-19
กลา ววา คุณ ภาพการบริการมีบทบาทสำคัญและเปนหัวใจหลักขององคกรหรือธุรกิจ ในการสราง
ความเชื่อมั่นใหกับลูกคาในการตัด สินใจเลือกใชบริการ (Kotler, 2003) อีกทั้งคุณ ภาพการบริ การ
เปน สวนสำคัญ ในการสรา งคุณ คา ของตราสินคาและภาพลักษณขององคกร (Zeithaml,1988)
กลา วคือ หากผูใ หบริการสามารถใหบริการไดต รงตามความตองการหรือเกินความคาดหวัง ที่
ผูรับบริการตั้งไว ยอมสงผลตอความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอองคกร นำไปสูการแนะนำ บอก
ตอกับผูที่สนใจกอใหเกิดรายไดที่เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาแบบจำลองคุณภาพการบริการ ซึ่ง เนน
ในเรื่องการสง มอบคุณภาพการบริการใหต รงตามความคาดหวังของผูใชบริการโดยมีชองวางหรือ
Gap 5 ประการที่เปน สาเหตุที่ทำ ใหการบริการไมมีประสิทธิภาพ 1.ความเปนรูปธรรมของการ
บริ ก าร (Tangibles) 2.ความน า เชื ่ อ ถื อ ไว ว างใจ (Reliability) 3.การตอบสนองต อ ลู กค า
(Responsiveness) 4.การใหค วามเชื ่ อมั่น ต อ ลู กคา (Assurance) และ 5.ความใสใ จในลู ก ค า
(Empathy) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) ดัง นั้นหากผูประกอบการสามารถลด
ชองวา งที่อาจจะเกิด ขึ้น ไดมากเพียงใดยอมสงผลตอความพึงพอใจของผูใ ชบริการตลอดจนการ
กลับมาใชบริการซ้ำ และแนะนำบอกตอไปยังผูอื่นที่สนใจ (Agmapisarn, 2020)
ทั้งนี้ในสวนของภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยวเองก็มีบทบาทสำคัญตอการตัด สิน ใจเลื อก
แหลง ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จากงานวิจ ัยภาพลักษณการทองเที่ยวที่มีผลตอการตัด สินใจ
กลับมาทองเที่ยวซ้ำในกรุง เทพมหานครของนักทองเที่ยวชาวตา งชาติ โดย ศลิษ า ธีรานนท และ
เจริญชัย เอกมาไพศาล (2559) ไดอธิบายวา การรักษาภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยวและสรา งความ
พึงพอใจแกนักทองเที่ยวเพื่อรักษาฐานลูกคาจะสงผลใหนักทองเที่ยวกลุมดัง กลา วนี้เดิน ทางกลั บมา
เที่ยวซ้ำ ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยดานภาพลักษณการทองเที่ยวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ภาพลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวสงผลตอความตั้งใจมาทองเที่ยว (Kaplanidou, 2007) และภาพลักษณเปนเรื่อง
ของความสอดคลองระหวา งแหลงทองเที่ยวกับกิจ กรรมทองเที่ยวจะสงผลตอการกลั บ มาเที่ย วซ้ำ
ของนักทองเที่ยว (Hallman and Breuer, 2009)
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จากการที่ผูวิจัยศึกษาขอมูลสามารถ สรุปไดวา ในธุรกิจการทองเที่ยวนั้น การแขงขันดาน
การทองเที่ยวขึ้นอยูกับความสามารถในการพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ย วที่ มีคุณ ภาพ
เพื่อตอบสนองกับความตองการของนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปไดดีเพียงใด
นักทองเที่ยวนอกจากจะตองการความพึงพอใจดานประสบการณการทองเที่ยวแลว (พบพร โอทกา
-นนท, ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2556) ดัง นั้น การดึง ดูดนักทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวกลับมา
เยี่ยมเยือนซ้ำอีกครั้งรวมทั้ง เพิ่มจำนวนและดึงดูดนักทองเที่ยวหนานั้น ควบคูกับ การรักษาฐาน
ลูกคาเดิม สามารถเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด ก็เปนสิ่งสำคัญ และในปจจุบันไดมี
การศึกษาการปจ จับที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำ ของนักท องเที่ย ว ซึ่ง เปน ที่นา สนใจวา
คุณ ภาพการบริการ ความพึง พอใจของนักทองเที่ยว และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว เปน
ปจจัยที่มีมีอิทธิพลตอการกลับมาทองเที่ยวเชิง เกษตรซ้ำ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึ กษา
เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา การทองเที่ยวเชิง เกษตร
จังหวัดนครปฐม - สมุทรสงครามเพื่อนำผลการศึกษาที่ไดมานำไปใชเปน แนวทางในการวางแผนกล
ยุทธหรือหาแนวทางการพัฒนาแหลง ทองเที่ยวเชิง เกษตรไดอยา งมีประสิทธิภาพเพื่อดึง ดูด ให
นักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวและสรางรายไดใหแกชุมชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง เกษตรของนักทองเที่ยว ในเขตจังหวัดนครปฐม
และสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาปจ จัยดา นคุณภาพในการใหบริการ ความพึง พอใจของนักทองเที่ยว และ
ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาทองเที่ยวเชิงเกษตรซ้ำ
สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis)
สมมติฐานที่ 1 คุ ณ ภาพในการใหบ ริ ก ารมี อ ิท ธิ พลเชิ ง บวกต อ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยว
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอการกลับมาเที่ย วซ้ำ ของ
นักทองเที่ยว
สมมติฐานที่ 3 คุณ ภาพในการใหบริการมีอิทธิพลเชิง บวกตอภาพลักษณของสถานที่
ทองเที่ยว
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีอิทธิพลเชิง บวกตอการกลับมาเที่ย วซ้ำ
ของนักทองเที่ยว
สมมติฐานที่ 5 ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกตอการกลับมาเที่ยวซ้ำ
ของนักทองเที่ยว
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กรอบแนวคิดของการวิจัย (Research Conceptual Framework)
กรอบแนวคิ ด ในการศึก ษาเกี ่ย วกับ ปจ จัย ที่ มี อ ิท ธิ พลต อ การกลั บมาเที่ ยวซ้ ำ ของ
นักทองเที่ยว กรณีศึกษา การทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนครปฐม – สมุทรสงคราม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรสงผาน
ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
สมมติฐานที่ 4

สมมติฐานที่ 1

คุณภาพการใหบริการ

สมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 3

การกลับมาเที่ยวซ้ำ
สมมติฐานที่ 5

ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
1. สมมติฐานที่ 1 คุ ณ ภาพในการใหบ ริก ารมี อ ิท ธิพ ลเชิง บวกต อ ความพึง พอใจของ
นั ก ท อ งเที ่ ย ว สอดคล อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Md. Kamrul Hasan and Shamsul Kamariah
Abdullah (2019) , สิริวิมล คำวงศ (2559) และ พรประภา ไยอนุกูล (2557)
2. สมมติฐานที่ 2 คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลเชิง บวกตอการกลับมาเที่ย วซ้ำ ของ
นักทองเที่ยว สอดคลองกับการศึกษาของ วรัสสิญ า ศุภธนโชติพงศ (2562) และ Md. Kamrul
Hasan and Shamsul Kamariah Abdullah (2019)
3. สมมติฐานที่ 3 คุณ ภาพในการใหบริการมีอิทธิพลเชิง บวกตอภาพลักษณของสถานที่
ทองเที่ยว สอดคลองกับการศึกษาของ พงศศิริ คำขันแกว และคณะ (2563)
4. สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกตอการกลับมาเที่ยว
ซ้ำของนักทองเที่ยว สอดคลองกับการศึกษาของ Md. Kamrul Hasan and Shamsul Kamariah
Abdullah (2019) ที่วา ความพึงพอใจสงผลอยางมากตอทัศนคติและความภักดีข องนั กท องเที่ยว
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
5. สมมติฐานที่ 5 ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกตอการกลับมาเที่ยว
ซ้ำของนักทองเที่ยว สอดคลองกับการศึกษาของ Shahida Kanwel (2019)
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วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดกำหนด
แนวทางในการดำเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดในเรื่องของประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ที่เคยเที่ยวเชิงเกษตร
ภายในจังหวัดนครปฐม หรือ สมุทรสงคราม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประชากรที่ใชใ นการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไป ที่เคยเที่ยวเชิง
เกษตรภายในจัง หวัดนครปฐม หรือ สมุทรสงคราม จำนวน 352 คน โดยผูวิจ ัยไดเลือกใชวิธีการ
กำหนดตัวอยา งตามการใชสถิต ิขั้น สูงดวย วิธีการกำหนกลุมตัวอยา งแบบงาย (Rule of thumb)
ตามที่ Schumacker; and Lomax (2010) แนะนำวา งานวิจัยประเภทนี้ควรใชขนาดตัวอยาง 1520 ตัวอยางตอ 1 พารามิเตอรที่เปนตัวแปรทํานายหรือตัวแปรเชิงสังเกต (Observation Variable)
และไดกำหนดวิธีการการสุมตัวอยา งแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวธิ ีการ
แจกแบบสอบถามจากการพิจารณาภายนอกและสอบถามขอมูลเบื้องตนแลว เปนนักทองเที่ยวหรือ
ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไป ที่เคยเที่ยวเชิงเกษตร หรือเที่ยวภายในจังหวัด
นครปฐม – สมุทรสงคราม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามไดแบงเปน 7
ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม เปนคำถามเกี่ยวกับข อมู ลลั กษณะทั่วไป
ของที่ผูที่เปนนักทองเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไป ที่เคยเที่ยวเชิง
เกษตร ภายในจังหวัดนครปฐม หรือ สมุทรสงคราม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง
เกษตร มีจำนวนทั้งหมด 9 ขอ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน อยูระหวาง
0.67 -1.00 ตอนที่ 3 คุณภาพการใหบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก
ด า นความเป น รู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangible) ด า นความไว ว างใจ หรื อ ความน า เชื ่ อ ถื อ
(Reliability) ดา นการตอบสนองตอความตองการการบริการ (Responsiveness) ดา นการสราง
ความมั่น ใจใหแกผูใ ชบ ริ การ (Assurance) และดา นความเห็นอกเห็นใจ หรือ เอาใจใสลูก ค า
(Empathy มีจำนวนทั้งหมด 24 ขอ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทา น อยู
ระหวาง 0.67-1.00 ตอนที่ 4 ความพึงใจของนักทองเที่ยวตอสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีจำนวน
ทั้ง หมด 5 ขอ มีค วามเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทา น อยูระหวา ง 0.67-1.00
ตอนที่ 5 ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีจำนวนทั้งหมด 5 ขอ มีความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทา น อยูระหวา ง 0.67-1.00 ตอนที่ 6 การกลับมาเที่ยวซ้ำของ
นักทองเที่ยว มีจำนวนทั้งหมด 3 ขอ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทา น อยู
ระหวาง 0.67-1.00
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการสืบคนจาก เอกสาร ตำรา วารสาร
งานวิ จ ั ย เพื ่ อ สร า งคำถามในแบบสอบถามสำหรับ แจกกับ กลุ มตั ว อย า งที่ เป นประกอบดวย
นักทองเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไป ที่เคยเที่ยวเชิงเกษตรภายใน
จังหวัดนครปฐม หรือ สมุทรสงคราม จำนวน 352 ฉบับ
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
การวิเคราะหข อมูลในงานวิจ ั ยครั ้ง นี ้ ผูวิจ ัยจะนำขอ มู ลที ่ไ ดจ ากแบบสอบถามมา
ประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จ รูปทางสถิต ิ โดยใชสถิต ิวิเคราะหขอมูลที่ประกอบดวย 1) การ
วิเคราะหขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการในการทองเที่ยวเชิง เกษตร ของนักทองเที่ยวหรือประชาชน
ทั่วไป ทุกเพศ ที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้น ไป ที่เคยเที่ยวเชิง เกษตรภายในจัง หวัด นครปฐม หรือ
สมุทรสงคราม ดวยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ใชอธิบายขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการในการทองเที่ยวเชิง เกษตรสวนบุคคล 2) การวิเคราะห
ขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว กรณีศึกษาการทองเที่ยว
เชิงเกษตรจังหวัดนครปฐม – สมุทรสงคราม อันไดแก คุณภาพในการใหบริการ, ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว, ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว, การกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว ดวยคา เฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการแปลความหมายของข อ มูล
ตาง ๆ เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร และ 3) สถิติอนุมานหรือสถิติอางอิง (Inferential
Statistics) เปน การนำวิธีทางสถิติมาใชสำหรับทดสอบสมมติฐ าน (Hypothesis Testing) เพื่อหา
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุและหาระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรทั้ง ทางตรงและทางอ อม
ดวยตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling-SEM) โดยใชโปรแกรมสำเร็จ รูป
ทางสถิติ
ผลการวิจัย (Research Results)
1. จากการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ที่มีอายุมากกวา
18 ปขึ้น ไป ที่เคยเที่ยวเชิง เกษตรภายในจังหวัด นครปฐม หรือ สมุทรสงคราม จำนวน 352 คน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศหญิง จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 56.3 มีอายุ
18-25 ป จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 53.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท จำนวน
233 คน คิดเปนรอยละ 66.2 ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 195 คน คิดเปนรอยละ
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55.4 มีสถานภาพโสด จำนวน 313 คน คิดเปนรอยละ 88.9 ซึ่งสวนใหญในชวง 3 ปที่ผานมา เคยไป
เที่ยวภายในจังหวัดนครปฐมมากกวา 4 ครั้งขึ้นไป จำนวน 165 คน คิดเปนรอยละ 46.9 และเคยไป
เที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม 1 - 2 ครั้ง จำนวน 310 คน คิดเปนรอยละ 58.5
2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา
การทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครปฐม - สมุทรสงครามสามารถ พบวา
2.1. คุณภาพการใหบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 แบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ,
ดานความไววางใจ หรือ ความนาเชื่อถือ , ดานการตอบสนองตอความตองการการบริการ , ดานการ
สรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการ และ ดานความเห็นอกเห็นใจ หรือ เอาใจใสลูกคา มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 , 4.02 , 4.05 , 3.98 และ 3.97 ตามลำดับ
2.2. ความพึงใจของนักทองเที่ยว มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.13
2.3. ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีระดับความคิดเห็นโดยรวมระดับมาก
ซึ่งคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.12
2.4. การกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ นระดับมาก
ซึ่งมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.05
3. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง ปริ มาณเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำ ของนักทองเที่ ย ว กรณีศึกษาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครปฐม – สมุทรสงคราม โดยผลการวิเคราะหดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เสนทางความสัมพันธของการวิเคราะหสมการโครงสราง
จากภาพที่ 2 พบวา ความสัมพันธตัวแบบสมการโครงสรางของ 1) ปจจัยที่มีผลโดยรวม
ตอ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (ST) พบวา คุณภาพในการใหบริการ (SQ) มีอิทธิพลทางตรงตอ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (ST) มีค าเทากับ 0.773 2) ปจ จัยที่มีผลโดยรวมตอ ภาพลักษณ
ของสถานที่ทองเที่ยว (IM) พบวา คุณภาพในการใหบริการ (SQ) มีอิทธิพลทางตรงต อภาพลั กษณ
ของสถานที่ทองเที่ยว (IM) มีคาเทากับ 0.808 และ 3) ปจจัยที่มีผลโดยรวมตอการกลั บมาเที่ย วซ้ำ
ของนักทองเที่ยว (RR) พบวา คุณภาพในการใหบริการ (SQ) , ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (ST)
และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว (IM) อิทธิพลทางตรงตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนั กท องเที่ยว
(RR) มีคาเทากับ 0.197 , 0.301 และ 0.376 ตามลำดับ
4. ผลการทดสอบสมติฐาน จากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรา งของปจ จัย ที่มี
อิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา การทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครปฐม
- สมุทรสงคราม ซึ่งผูวิจัยไดทำการศึกษาสรุปสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย
สัมประสิทธิ์เสนทาง
สมมติฐานการวิจัย
(Hypothesis)
(Coef.)
H1 คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพล
เชิ ง บวกต อ ความพึ ง พอใจของ
0.773
นักทองเที่ยว
H2 คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพล
เชิ ง บวกต อ การกลับ มาเที ่ย วซ้ำ
0.197
ของนักทองเที่ยว
H3 คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพล
เชิงบวกตอภาพลักษณของสถานที่
0.808
ทองเที่ยว
H4 ความพึง พอใจของนักทองเที่ยวมี
อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ การกลั บมา
0.301
เที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว
H5 ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวมี
อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ การกลั บมา
0.376
เที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว

คา t-test

ผลลัพธ

31.287**

สนับสนุน

2.790**

สนับสนุน

37.691**

สนับสนุน

3.851**

สนับสนุน

3.999**

สนับสนุน
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 1.) คุณภาพในการใหบริการมี อิ ท ธิพล
เชิง บวกตอความพึง พอใจของนักทองเที่ยว โดยมีค า t-test เทา กับ 31.287 2.) คุณ ภาพในการ
ใหบริการมีอิทธิพลเชิง บวกตอการกลับมาเที่ยวซ้ำ ของนักทองเที่ยว โดยมีคา t-test เทากับ 2.790
3.) คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลเชิง บวกตอภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว โดยมีคา t-test
เทา กับ 37.691 4.) ความพึง พอใจของนักทองเที่ยวมีอิทธิพลเชิง บวกตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของ
นักทองเที่ยว โดยมีคา t-test เทากับ 3.851 และ 5.) ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวมีอิทธิพ ลเชิง
บวกตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว โดยมีคา t-test เทากับ 3.999
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
จากการศึกษาเกี่ย วกั บปจ จัย ที ่มี อ ิท ธิ พลตอ การกลั บมาเที ่ย วซ้ำ ของนั กท องเที่ ย ว
กรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิง เกษตรจังหวัดนครปฐม - สมุทรสงคราม ไดแก คุณภาพการใหบริการ
ความพึง พอใจของนั ก ท องเที่ ยว ภาพลักษณของสถานที่ ท องเที่ ย ว การกลับมาเที่ ยวซ้ำ ของ
นักทองเที่ยว และผลสัมฤทธิ์การทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดดังนี้
1. คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว อยางมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลทำใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว โดยคุณภาพในการใหบริการ ในดานการตอบสนองตอความตองการการบริ การ
พบวา ในเรื่องของการบริการตางๆที่นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงไดอยางงายดาย มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวมากที่สุด สวนทางดานความไววางใจ หรือ ความนาเชื่อถือ พบวา การที่
นักทองเที่ยวไดรับขอมูลในการจากผูมีความรู ความชำนาญ ก็ผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ตอมาดานการสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการ พบวา การที่ติดปายหรือบอกราคาสินคา คาบริการ
อาหาร และเครื่องดื่ม มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมากที่สุด ในดา นนี้ สวนดาน
ความเห็นอกเห็นใจ หรือ เอาใจใสลูกคาพบวาการมีความเอาใจใสอยางแทจริงในการแกปญหาตางๆ
รวมทั้ง เขา ใจความตองการของนักทองเที่ยวก็มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และ
ทางดานความเปนรูปธรรมของบริการ พบวา การที่สถานที่ทองเที่ยวมีขนาดเพียงพอตอจำนวนของ
นักทองเที่ยวก็มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ Md. Kamrul Hasan
and Shamsul Kamariah Abdullah (2019) , สิริวิมล คำวงศ (2559) และ พรประภา ไยอนุกูล
(2557) ที่กลาววา คุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ดาน อันไดแก ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดา น
ความไววางใจ หรือ ความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองตอความตองการการบริการ ดานการสรา ง
ความมั่นใจใหแกผูใชบริการ และดานความเห็นอกเห็นใจ หรือเอาใจใสลูกคา มีอิทธิพลเชิง บวกตอ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นหากมีการพัฒนาคุณภาพในการ
บริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกดาน ก็จะชวยสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ย วได อยา ง
สูง
2. คุณ ภาพในการใหบริการมีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว อยา งมี
นัยสำคัญ ที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา คุณ ภาพในการใหบริการที่ตรงกับความตองการ ทำใหเกิด
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ความสุขและความสนุกสนาน ทำใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ สอดคลองกับการศึกษาของ วรัส
สิ ญ า ศุ ภ ธนโชติ พงศ (2562) และ Md. Kamrul Hasan and Shamsul Kamariah Abdullah
(2019) ที่วา คุณภาพในการใหบริการสงผลอยางมากตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยวอยา งมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นั ้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการให บ ริก ารใหต อบสนองความต อ งการ
นักทองเที่ยว ก็จะสงผลตอการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ำ
3. คุณ ภาพในการใหบริการมีอิทธิ พลต อภาพลักษณ ของสถานที่ท องเที่ ยว อยา งมี
นัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา คุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลในการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกสถานที่ทองเที่ยว ทำใหสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีความสวยงาม เปนเอกลักษณ นา สนใจ
หรือนา จดจำ สอดคลองกับการศึกษาของ พงศศ ิริ คำขันแกว และคณะ (2563) ซึ่ง ศึกษาไดถึง
อิทธิพลของภาพลักษณการทองเที่ยว และการรับรูความปลอดภัย แหลงทองเที่ยว ที่สงผลตอความ
ตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเมืองรองกลุมภาคเหนือตอนบน พบวา ภาพลักษณ
การทองเที่ยวมีอิทธิพลตอตัวแปรความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำ ของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งหากสถานทองเที่ยวนั้นๆมีคุณภาพในการใหบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึงก็จะสงผลใหสถานที่ทองเที่ยวมีภาพลักษณเชิง บวกมาก
ยิ่งขึ้น
4. ความพึง พอใจของนักทองเที่ยวมีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำ ของนักทองเที่ยว
อยา งมีน ัยสำคัญ ที ่ร ะดั บ 0.01 แสดงใหเห็นวา ความพึง พอใจของนัก ท องเที่ย วจะส ง ผลให
นักทองเที่ยววางแผนเพื่อเขารวมกิจ กรรมอื่นๆ หรือ คิดที่จะกลับมาในการทองเที่ย วเชิง เกษตรซ้ำ
สอดคลองกับการศึกษาของ Md. Kamrul Hasan and Shamsul Kamariah Abdullah (2019)
ที่วา ความพึงพอใจสงผลอยางมากตอทัศนคติและความภักดีของนักทองเที่ยวอยางมีนัย สำคัญ ทาง
สถิติ โดยหากนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในทุกๆดานก็จะสงผลตอการตัดสินใจกลับมาเทยวซ้ำ ของ
นักทองไดเปฯอยางดี
5.ภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวมีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำ ของนักทองเที่ยว
อยา งมีน ัยสำคัญ ที่ระดับ 0.01 แสดงใหเห็นวา การที่สถานที่ทองเที่ยวเชิง เกษตร มีค วามเปน
เอกลักษณ นาสนใจ หรือนาจดจำ ทำใหไดประสบการณที่ดี ความสนุกสนาน และความประทับใจ
จะสงผลใหนักทองเที่ยววางแผนเวลาเพื่อกลับมาทองเที่ยว หรือ แนะนำบุคคลรอบขางเชิงเกษตรทีน่ ี่
ซึ่ง สอดคลองกับการศึกษาของ Shahida Kanwel (2019) ที่ไ ดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลภาพลักษณ
ปลายทางที่มีตอความภักดีของนักทองเที่ยวและความตั้งใจที่จะเยี่ยมชม พบวา การสรางภาพลักษณ
ของจุดหมายปลายทางที่ดีจะชวยเพิ่มความตั้งใจของนักทองเที่ยวที่จะไปเที่ยวซ้ำ อยา งมีนัย สำคัญ
ทางสถิติ ซึ่ง หากสถานที่ทองเที่ยวนั้น มีภาพลักษณที่ด ีก็ยอมสามารถทำนักทองทองเที่ยวกลับมา
เที่ยวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
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ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว
กรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครปฐม - สมุทรสงคราม โดยมีตัวแปรสงผาน คือ ความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
1.1. จากผลการศึกษาจะพบวา คุณ ภาพการใหบริการสงผลตอภาพลักษณของสถานที่
ทองเที่ยวซึ่ง มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยวมากที่สุด โดยจะเห็น วา ภาพลั กษณ
ของสถานที่ทองเที่ยวเชิง เกษตรที่นักทองเที่ยวไดใ หค วามสำคัญมากที่สุด ก็คือ ความสวยงาม และ
การมีบรรยากาศที่ดี เปนเอกลักษณ นาสนใจ หรือนาจดจำของสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ดัง นั้น
ถา จะตองพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิง เกษตร ควรพัฒนาในเรื่องของความสวยงาม และการมี
บรรยากาศที่ดีเพื่อสรางความเปนเอกลักษณ นาสนใจ หรือนาจดจำ ซึ่งสิ่งเหลานี้จ ะสามารถสรา ง
ความตื่นตา ตื่น ใจ รวมทั้งสรางความประทับใจ ใหแกนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีสงผลใหเกิดการ
บอกตอไปยังผูอื่นและอยากที่จะการกลับมาเที่ยวซ้ำได
1.2. จากการศึ ก ษาจะพบว า คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวซึ่งมีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยว ซึ่ง จะเห็นวานักทองเที่ยวไดให
ลำดับความสำคัญในเรื่องของ ความพึงพอใจในธรรมชาติและการมีการบริการที่ดีใ นการท องเที่ย ว
เกษตรครั้งนี้มีมากที่สุด ดังนั้นในการทำกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การมีบริการที่ดี เชน พนัก
วานมีมีการบริการที่ด ี มีการบริการรับฝากสิ่ง ของสวนตัว ตองมีการความสะดวก และมีการดูแล
อนุรักษ ธรรมชาติบริเวณโดยรอบแหลง ทองเที่ยว หรือ สามารถชวยแกไ ขปญ หาที่เกิด ขึ้นกั บ
นักทองเที่ยวไดอยางดี การบริการทั่วถึง ฯลฯ ก็จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจที่นำไปสูบ อกต อผู อื่น
และการกลับมาเที่ยวซ้ำของตัวนักทองเที่ยวเอง
1.3. จากการศึกษาจะพบวา คุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลการกลับมาเที่ยวซ้ำ ซึ่ง จะ
เห็นวานักทองเที่ยวใหความสำคัญคุณภาพการใหบริการในดานการตอบสนองตอความตองการการ
บริการใหแกนักทองเที่ยวมากที่สุด ดัง นั้น ในการจะจัดทำ หรือ การพัฒนา แหลง ทองเที่ยวเชิง
เกษตร ผูประกอบการควรสรางการตอบสนองตอความตองการการบริการใหแกนักทองเที่ยวเพื่อให
นักทองเที่ยวบอกตอ แนะนำ และวางแผนกลับมาทองเที่ยวเชิงเกษตรที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1. ศึกษาในบริบทรูปแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาทองเที่ยวเชิงเกษตรซ้ำ ในเชิง
ลึกเปรียบเทียบระหวางนักทองเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับนักเที่ยวในพื้นที่
2.2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีเวลาจำกัด จึงศึกษากับกลุมตัวอยางไมครอบคลุม
ทำใหขอมูลอาจจะกระจายไดไ มทั่วถึง ในอนาคตจึงควรลงพื้นที่ศึกษากับนักทองเที่ย ว โดยเฉพาะ
เพื่อนำมาซึ่งขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2.3. การวิจัยนี้สามารถสรุปการพยากรณโดยภาพรวมของคุณภาพการใหบริการ ความ
พึงพอใจ ภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยว และการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักทองเที่ยวไดรอยละ 66.70
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สวนที่เหลืออีกรอยละ 33.30 เกิดจากปจจัยอื่นๆ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์การทองเที่ยวเชิงเกษตร (คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ ภาพลักษณ และ
การกลับมาเที่ยวซ้ำนอกเหนือจากตัวแปรที่ไดผานการศึกษาจากงานวิจัยนี้)
2.4. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เชน
การสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมากยิ่งขึ้น
2.5. ศึกษาในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ราชบุรี กาญจนบุรี
ฯลฯ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์การกลับมาเที่ยวซ้ำการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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