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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบูรณาการเชิงความสัมพันธ์ของความภักดีของนักท่องเทีย่ วใน
จังหวัด แถบชายฝั ง่ ทะเลอัน ดามัน ทดสอบรูป แบบโดยการพิจารณาว่ าด้วยการวิเคราะห์ ข้อมู ล เชิงประจัก ษ์ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง ความผูกพันกับพืน้ ที่ คุณค่าทีร่ บั รู้ ความพึงพอใจ และความ
ภักดีของนักท่ องเที่ยว รูปแบบการวิจยั ได้รบั การเสนอวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนาสมมติฐาน 9 สมมติฐานการวิจยั
การศึกษานี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
จังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน จํานวน 371 คน ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ นํามาวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์พบว่า (1) ภาพลักษณ์ จุดหมายปลายทางมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันกับพื้นที่
และค่าทีร่ บั รู้ (2) คุณค่าทีร่ บั รูข้ องนักท่องเทีย่ วมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันกับพืน้ ที่ ความพึงพอใจ และความภักดี
ของนักท่องเที่ยว (3) ความผูกพันกับพื้นที่ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ และความภักดีของ
นักท่องเที่ยว (4) ความพึงพอใจจุดหมายปลายทางมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว และ (5) รูปแบบ
เส้นทางความสัมพันธ์ทส่ี ร้างขึน้ ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยดัชนีชว้ี ดั ความสอดคล้องมีระดับการยอมรับดี ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั ในทางทฤษฎีและการบริหารจัดการอยู่บนพืน้ ฐานของข้อค้นพบมาจากการศึกษา และข้อเสนอแนะสําหรับวิจยั ในอนาคต
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง, ความผูกพันกับพืน้ ที,่ คุณค่าทีร่ บั รู,้ ความพึงพอใจ, และความภักดีของนักท่องเทีย่ ว

10 | บทความวิจัย

ABSTRACT

The purpose of this research was to study an integrated model of the relationship of tourist
loyalty in the Andaman coastal provinces, test the model by determining whether with the empirical data
analysis on the causal relationship among destination image, place attachment, perceived value,
satisfaction, tourist loyalty. A research model was proposed in which nine hypotheses were developed.
The research employed qualitative research method. The empirical data was collected in a major foreign
tourist in the Andaman coastal provinces. A total of 371 questionnaires were returned and complete, and
the data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The results supported the proposed
integrated model: (1) destination image have direct positive influence on place attachment, and perceived
value; (2) perceived value have direct positive influence on place attachment, satisfaction, and tourist
loyalty; (3) place attachment have direct positive influence on satisfaction, and tourist loyalty; (4)
satisfaction have direct positive influence on tourist loyalty; and (5) The path pattern of the relationship
that is constructed according to the hypothesis and empirical data, the good of fit index has a good level
of acceptance. The theoretical and managerial implications were drawn based on the study findings, and
recommendations for future researches were made.
Keywords: Destination Image, Place Attachment, Perceived Value, Satisfaction, Tourist Loyalty

บทนา
ปรากฏการณ์ การเปลี่ ย นอย่ า งรวดเร็ ว ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยีและ การสื่อสาร
และคมนาคม การตลาด การเงิน และการเมือง ทําให้การ
เดินทางท่องเที่ยวของผู้คนทัง้ โลกอย่างไร้พรหมแดนมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ (Kotler et al., 2017)
ทํ า ให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อง
(Dupeyras & MacCallum, 2013) สร้างรายได้ถงึ 7.6 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ (US$ 7.6 trillion) คิดเป็ น 10 เปอร์เซ็นต์
ของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของทัวโลก
่
และสร้างการจ้างงาน
กว่ า 277 ล้ า นคนทัว่ โลก ผลจากการเปลี่ย นแปลงของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มากถึ ง 1.14
พันล้านคน คิดเป็ น 38 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2000 (WTTC,
2015) ชี้ให้เห็นว่า ภาคการท่องเทีย่ วมีส่วนสําคัญอย่างยิง่
ในการขับเคลื่อนและช่วยเพิม่ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
การสร้ า งงาน สร้ า งรายได้ และโครงสร้ า งพื้ น ฐานใน
จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ของทุก ๆ ประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การท่องเทีย่ วจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลอันดามันได้รบั ผล
เชิงบวกจากอิท ธิพ ลเหล่านี้อย่างหลีก เลี่ย งไม่ได้และเป็ น
แหล่งทีท่ ําให้มนี ักท่องเทีย่ วหลากหลายสัญชาติได้เลือกมา
ท่องเทีย่ วโดยใช้เป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว
ผลจากการที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ า มา
ท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมากส่งผลทําให้ผู้ประกอบการเผชิญ
กับ ความท้าทายในการทํ าตลาด และบริห ารจัด การการ
ท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น เกิดการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่

รุนแรงมากยิง่ ขึน้ ส่งผลทําให้ผปู้ ระกอบการจําเป็ นต้องใช้กล
ยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ราคาเข้ามาทําตลาด คุณภาพของแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วและการบริก ารที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ดึ ง ดู ด และ
เสริม สร้ า งความรู้สึ ก ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด ความ
ประทับใจ เพื่อเพิ่มความผูกพัน กับพื้นที่ของภาพลักษณ์
จุ ด หมายปลายทาง เพิ่ ม ความคุ้ ม ค่ า กับ ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
นักท่องเทีย่ วในการทีไ่ ด้มาเยือน และดูแลรักษาฐานลูกค้าที่
เข้ า มาเยื อ นครัง้ แรกและเคยมาเยื อ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
ความรู้สกึ ถึงคุณค่าที่ได้รบั การมาท่องเที่ยวมากยิง่ ขึน้ ทํา
ให้เกิดความพึงพอใจจุดหมายปลายทางเพิ่มขึ้น ผลลัพ ธ์
สุดท้ายเป็ น การเสริม สร้างความรู้สึกให้นั กท่ องเที่ยวเกิด
ความภักดีต่อจุดหมายปลายทางการมาท่องเที่ยวจังหวัด
แถบชายฝั ง่ ทะเลอัน ดามัน อย่ างยั ่งยืน ได้ อย่ างไรก็ต าม
อุ ป สรรค ที่ ผู้ ป ระก อบ การไม่ สาม ารถ ค วบ คุ ม ก าร
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วดังกล่าวได้เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วที่
เดินเข้ามาตลอดตัง้ แต่ปีพุทธศักราช 2559-2560 ได้ถงึ การ
ที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดพฤติกรรมในการตัง้ ใจกลับมา
เยือนหรือความเต็มใจทีจ่ ะบอกต่อผูอ้ ่นื ในเชิงบวกจากการ
ท่ อ งเที่ย วนี้ ได้ นอกจากนี้ ย ัง มีป ระเด็น ท้ า ทายอื่น ๆ ที่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องติดตามผลอย่างใกล้ชดิ
และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ได้ดยี งิ่ ขึน้
ความภักดีของนัก ท่ องเที่ยวได้มีก ารศึก ษาและ
วิจยั หลายชิน้ งานทีไ่ ด้การยอมรับในวงกว้างและถูกนํามาใช้
อธิบ ายถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานและการจัด การธุ ร กิ จ การ
ท่องเทีย่ วและเดินทางของนักท่องเทีย่ วสําหรับการศึกษานี้
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ใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ ความสัม พัน ธ์ข องภาพลัก ษณ์
จุดหมายปลายทางเป็ นแนวคิด ความเชื่อ และสิ่งที่แสดง
ออกมาของความประทับใจของนักท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่ อ งเที่ย วมีอิท ธิพ ลต่ อ การเลือ กจุ ด หมายปลายทาง
จากแนวคิดของ Chi & Qu (2008) และ Sun et al. (2003)
ความผู ก พั น กั บ พื้ น ที่ เช่ น Williams & Vaske (2003)
คุ ณ ภาพการรับ รู้ ความพึ ง พอใจ และความภั ก ดี ข อง
นั ก ท่ องเที่ ย ว เช่ น Bigne et al. (2001) และJones &
Taylor (2007) หากเมื่อนักท่องเทีย่ วได้รบั รูถ้ งึ ภาพลักษณ์
จุดหมายปลายทางในด้านบรรยากาศของสถานที่ สภาพ
สิ่งแวดล้อ มทางการท่ อ งเที่ย ว และทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในทางบวกทีม่ ากขึน้ ก็จะส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันกับพื้นที่ และคุณค่าที่รบั รูข้ องนักท่องเที่ยวมากขึ้น
ในขณะทีน่ ักท่องเที่ยวเมื่อได้รบั รูแ้ ละเกิดความรูส้ กึ ถึงคุณ
ค่าที่รบั รู้จากการท่ องเที่ยวในทางบวกที่มากขึ้นก็จะส่งผล
ต่อความผูกพันกับพืน้ ที่เพิม่ ขึน้ (Kotler et al., 2017) หาก
คุณ ค่าที่รบั รู้ในทางบวกของนั กท่ องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ก็จ ะ
ส่งผลต่ อความพึงพอใจและความภัก ดีของนั กท่ อ งเที่ย ว
เพิ่มขึ้น (Chen & Chen, 2010) ในขณะที่ความผูกพันกับ
พื้น ที่ในทางบวกมากยิ่ง ขึ้น ก็จ ะส่ งผลต่ อ ความพึง พอใจ
เพิ่ ม ขึ้ น (Song et al., 2017; Xu & Zhang, 2016) และ
ความภั ก ดี เ พิ่ ม ขึ้ น (Wong & Lai, 2015; Xu & Zhang,
2016) และท้ายสุดหากความพึงพอใจจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวในทางบวกมากยิง่ ขึน้ ก็จะส่งผลต่อความ
ภั ก ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น (Xu & Zhang, 2016)
ตามลําดับ
ด้วยเหตุผลที่กล่าวจึงเป็ นเหตุจูงใจในการศึกษา
รูป แบบการบู รณาการเชิงความสัม พัน ธ์ของภาพลักษณ์
จุดหมายจุดหมายปลายทาง ความผูกพันกับพืน้ ที่ คุณค่าที่
รับ รู้ ความพึงพอใจ และความภัก ดีข องนั ก ท่ อ งเที่ย วใน
จังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย
หลักด้านภาพลักษณ์โดยเฉพาะเจาะจงที่เป็ นเอกลักษณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับจุดหมายปลายทาง และศึกษา เกีย่ วกับสาเหตุ
ของความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง
ความผู ก พัน กับ พื้น ที่ คุ ณ ค่ าที่ร ับ รู้ ความพึง พอใจ และ
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วสามารถนํ าข้อมูลไปปรับใช้ใน
การบริหารจัดการท่องเทีย่ วและการเดินทางต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.1) เพื่อ ศึก ษาภาพลัก ษณ์ จุ ด หมายปลายทาง
คุณค่าทีร่ บั รูข้ องนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันกับ
พืน้ ที่ ในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน
2.2) เพื่อ ศึก ษาภาพลัก ษณ์ จุ ด หมายปลายทาง
ของนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณค่าทีร่ บั รู้
2.3) เพื่อ ศึก ษาภาพลัก ษณ์ จุ ด หมายปลายทาง
ของนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ
2.4) เพื่อศึกษาความผูกพันกับพืน้ ที่ คุณค่าทีร่ บั รู้
และความพึงพอใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
2.5) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางกับ ความผูกพัน
กับพื้นที่ คุณค่าที่รบั รู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกรอบและสมมติฐาน
การวิจยั
3.1) ภาพลักษณ์จดุ หมายปลายทาง
(Destination Image: DIA) กับความผูกพันกับพื้นที่
(Place Attachment: PAA) คุณค่าที่รบั รู้ (Perceived
Value: PVAA) และความพึงพอใจจุดหมายปลายทาง
(Destination Satisfaction: DSA)
ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางเป็ นการรวบรวมแนวคิด
ความเชื่อ และสิ่งที่แสดงออกมาของความประทับใจของ
ผู้ค นที่มีต่ อ จุ ด หมายปลายทาง (Crompton, 1979, p. 8)
เป็ นการรับ รู้ห รือ ความประทับ ใจของพื้น ที่ห รือ สถานที่
(Phelps, 1986) และเป็ น ภาพหรือตัว แทนทางด้านจิต ใจ
ของพืน้ ทีห่ รือสถานที่ เป็ นผลิตภัณฑ์ หรือเป็ นประสบการณ์
ที่จ ัด ขึ้ น โดยประชาชนทัว่ ไป (Milman & Pizam, 1995;
Milman & Tasci, 2017) โดยการวั ด ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ของ
จุ ด ห ม ายป ลายท างการท่ องเที่ ย ว ได้ แ ก่ ด้ า น (1)
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (2) วัฒ นธรรม
ประวัติศ าสตร์แ ละศิล ปะ (3) โครงสร้า งพื้ น ฐานสํ า หรับ
ท่ อ งเที่ ย ว (4) สภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มการท่ องเที่ ย ว (5)
บรรยากาศของสถานที่ (6) การพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจและ
นันทนาการ (7) ความเป็ นสากล (8) ความสามารถในการ
เข้าถึง และ (9) ปั จจัย ทางเศรษฐกิจและตลาด (Beerli &
Martín, 2004; Echtner & Ritchie, 2003) น อก จาก นี้ มี
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ปั จจัยอื่นทีส่ ่งผลต่อภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการ
ท่ องเที่ ย ว ได้ แ ก่ (1) ปั จจั ย ด้ า น ค่ า นิ ย ม การจู ง ใจ
บุคลิกภาพ อายุ การศึกษา สถานะภาพ ความถีข่ องการมา
เยือน และ (2) ตัวกําหนดภาพลักษณ์เป็ นคุณลักษณะทีจ่ บั
ต้ อ งได้ เช่ น สถานที่พ ัก อาศัย อาหาร สิ่ง อํ า นวยความ
สะดวกด้านกีฬา และทัศนียภาพ เป็ นต้น ส่วนคุณลักษณะ
ที่ จ ั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เช่ น ความสนุ กสนาน การผจญ ภั ย
ประสบการณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นต้น
(Pikkemaat, 2004) ซึ่ ง สามารถสร้า งความพึ ง พอใจให้
ผู้บริโภค และ/หรืออาจไม่สอดคล้องกับความสมหวังของ
ผูบ้ ริโภค เช่นถ้าได้รบั เชิงบวกก็จะเกิดความพึงพอใจแต่ถ้า
เป็ นเชิงลบก็จะเกิดความไม่พอใจหรือร้องเรียน (Yuksel et
al., 2006, pp. 20-21) ภาพลักษณ์จะมีอทิ ธิพลต่อวิธกี ารที่
ลูกค้ารับ รู้ถึงคุ ณ ภาพหรือ คุณ ค่ าที่ลูกค้าได้รบั เช่ น ด้าน
คุณภาพ อารมณ์ ประโยชน์ของราคา และด้านสังคม
นอกจากนี้ ภ าพลัก ษณ์ จุ ด หมายปลายทางกับ
ความผู ก พั น กั บ พื้ น ที่ เ ป็ นโครงสร้ า งแบบทั ศ นคติ ท่ี มี
องค์ ป ระกอบของการรับ รู้ได้ อารมณ์ ความรู้สึก และมี
อิท ธิพ ลของพฤติก รรมคล้ายกัน ซึ่งในข้อ เท็จจริงแล้ว ถือ
ว่ า อัต ลัก ษณ์ ข องพื้ น ที่ กับ ความรู้ค วามเชื่อ (Cognitive
Component) ก า รพึ่ งพ าพื้ น ที่ เกี่ ย ว กั บ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทอ่ี ยู่ในใจ (Conative Component) และความ
ผูกพันกับพื้นที่กับส่วนประกอบของทัศนคติด้านอารมณ์
ค ว าม รู้ สึ ก (Affective Component of Attitude) ค ว า ม
ผูกพันกับพื้นที่เป็ น ปฏิกิรยิ าด้านอารมณ์ ท่มี ีต่อพื้นที่ทาง
สังคมและพืน้ ทีท่ างกายภาพ ในขณะทีภ่ าพลักษณ์จุดหมาย
ปลายทางแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของความรู้ความ
เชื่อและอารมณ์ ความรูส้ กึ ของพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าไป ซึง่ ยืนยันได้ว่า
ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาก่อนของ
ความผูกพัน กับ พื้น ที่ (Lee et al., 2012) เช่น การศึก ษา
ของ Chen (2008) และภาพลัก ษณ์ จุด หมายปลายทางมี
อิทธิพลต่ออารมณ์ และความรู้สกึ ของความพึงพอใจ เช่ น
Wahid et al. (2016) จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปเป็ น
สมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติ ฐานที่ 1 (H1): ภาพลั ก ษณ์ จุ ด หมาย
ปลายทางมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันกับพืน้ ที่
สมมติ ฐ านที่ 2 (H2): ภาพลัก ษณ์ จุ ด หมาย
ปลายทางมีอิทธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่อ คุณ ค่าที่รบั รู้ของ
นักท่องเทีย่ วทีใ่ นจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน

สมมติ ฐ านที่ 3 (H3): ภาพลัก ษณ์ จุ ด หมาย
ปลายทางมีอิท ธิพ ลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความพึง พอใจ
จุ ด หมายปลายทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ นจัง หวัด แถบ
ชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน
3.2) คุณค่าที่รบั รู้กบั ความผูกพันกับพื้นที่
ความพึงพอใจ และความภักดีของนักท่องเที่ยว
(Tourist Loyalty: LOYA)
การประเมินคุณค่าเป็ นสิง่ ทีง่ ่ายกว่าการประเมินความ
พึ ง พอใจสํ า หรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากมุ ม มองของทฤษฎี
กระบวนการสารสนเทศทางเลื อ กของผู้ บ ริโ ภคหรื อ
กระบวนการทางพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เพราะ ความพึงพอใจ
เป็ นสถานะของความรู้สึกที่มตี ่อประสบการณ์ การบริโภค
ของนักท่องเที่ยวแบบองค์รวม (Oliver,1993) รูปแบบของ
อารมณ์ ในการบริโภคมีคุ ณ ค่าดีเลิศจากประสบการณ์ จ ะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งรูปแบบความพึงพอใจโดยรวม
จะคงอยู่ บ นพื้ น ฐานเฉพ าะเจาะจง และมี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์และยังรวมถึงของผลทวีคณ
ู ประสบการณ์ในอดีต
ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกของความผู ก พั น ของความรู้ สึ ก
อารมณ์ และสังคม ทัง้ นี้การที่โครงสร้างของความสัมพันธ์
ยังสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีทเ่ี พิม่ ขึน้
เมื่ อ เวลาล่ ว งเลยไป ดั ง นั ้น ผลประโยชน์ ท่ี ไ ด้ ร ับ ของ
นักท่องเทีย่ วจะเริม่ ก่อตัวเป็ นรูปธรรมในด้านคุณค่าทีไ่ ด้รบั
จากประสบการณ์ และรูป แบบนามธรรมก็จ ะกลายเป็ น
ความคุน้ เคยในภายหลังทีม่ กี ารเปรียบเทียบ เช่น ความพึง
พอใจหรือเจตนาเชิงความภักดีท่อี าจเกิดขึ้นแบบบางส่วน
หรือสมบูรณ์แบบผ่านความพึงพอใจ (Li & Petrick, 2010)
เช่ น การศึก ษาคุ ณ ค่ าที่รบั รู้มีอิทธิพ ลต่อความผูก พันกับ
พื้น ที่ข อง Ali (2015) และ Rasoolimanesh et al. (2016)
คุณค่าทีร่ บั รูม้ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของ
นั ก ท่ อ งเที่ย ว เช่ น Jalil et al. (2016) และ Özdemir and
Şimşek (2015) จากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ป เป็ น
สมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐ านที่ 4 (H4): คุ ณ ค่ า ที่ร ับ รู้มีอิท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันกับพืน้ ที่
สมมติฐ านที่ 5 (H5): คุ ณ ค่ า ที่ร ับ รู้มีอิท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
สมมติฐ านที่ 6 (H6): คุ ณ ค่ า ที่ร ับ รู้มีอิท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
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3.3) ความผูกพันกับพื้นที่กบั ความพึงพอใจ
และความภักดีของนักท่องเที่ยว
ความผูกพันกับพื้นที่เป็ นบุพปั จจัย ของความพึงพอใจ
หรือ ความไม่ พึ ง พอใจ ได้ มี แ นวคิ ด ที่ ว่ า ประสบการณ์
สามารถสร้างความพึงพอใจจากการไปท่องเที่ยวในแต่ละ
ครั ง้ จะเป็ นแรงเสริ ม ของความผู ก พั น กั บ พื้ น ที่ ข อง
นักท่องเที่ยวและมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคต (George &
George, 2004; Stedman, 2003) โดยพบว่ า อัต ลัก ษณ์
ของพืน้ ทีแ่ ละการพึง่ พาพืน้ ทีส่ ามารถทํานายความภักดีของ
นักท่องเทีย่ ว และมีการศึกษาเพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ท่ี
คล้ายกัน เช่น ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี า
เยือนจุดหมายปลายทางทีเ่ ป็ นเกาะมีความสัมพันธ์ทค่ี งอยู่
ระห ว่ า งค วาม ผู ก พั น กั บ พื้ น ที่ กั บ ค ว าม ภั ก ดี ข อ ง
นั ก ท่ อ งเที่ย ว เช่ น การศึก ษาของ Yuksel et al. (2010)
และความผูกพันกับพืน้ ที่มคี วามสัมพัน ธ์เชิงบวกกับความ
ภั ก ดี ท่ี เช่ น การศึ ก ษาของ Ramkissoon et al. (2013)
และการท่องเทีย่ วเกี่ยวกับความผูกพัน เช่น การศึกษาของ
Wong & Lai (2015) และการศึก ษาที่ยืน ยัน เชิงประจัก ษ์
ความ ผู ก พั น กั บ พื้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความ ภั ก ดี ข อง
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การศึ ก ษาของ Ramkissoon et al.
(2013) และSong et al. (2017) จากการทบทวนวรรณกรรม
สรุปเป็ นสมมติฐานได้ดงั นี้

สมมติฐานที่ 7 (H7): ความผูก พัน กับ พื้น ที่มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
สมมติฐานที่ 8 (H8): ความผูก พัน กับ พื้น ที่มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
3.4) ความพึงพอใจกับความภักดีของ
นักท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจจุดหมายปลายทาง
กับความภักดีของนักท่องเที่ยวทีม่ ตี ่อจุดหมายปลายทางมี
วรรณกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมแพร่หลายว่า ความพึงพอใจมี
อิทธิพ ลเชิงบวกต่ อความภัก ดีโดยส่งผ่านไปยังความชื่น
ชอบมีเจตนากลับ มาเยือ นอี ก ครัง้ และยัง ให้ คํ า แนะนํ า
เกี่ย วกับ จุ ด หมายปลายทางที่เคยมาเยือ น (Chi & Qu,
2009; Gallarza & Saura, 2006) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึง พอใจมีอิท ธิพ ลต่ อ ความภัก ดีข องนั ก ท่ อ งเที่ย ว
เช่น การศึกษาของ Jalil et al. (2016) และ Xu & Zhang
(2016) จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปเป็ นสมมติฐานได้
ดังนี้
สมมติฐานที่ 9 (H9): ความพึงพอใจจุดหมาย
ปลายทางมีอิท ธิพ ลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความภัก ดีข อง
นักท่องเทีย่ ว
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องนํ าไปสู่กรอบแนวคิดการวิจยั (ดังแสดงในภาพที่ 1)
และสมมติฐานการวิจยั

กรอบแนวคิ ดและสมมติ ฐานการวิ จยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั รูปแบบการบูรณาการเชิงความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง ความผูกพัน
กับพืน้ ที่ คุณค่าทีร่ บั รู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของนักท่องเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน
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ระเบียบวิ ธีวิจยั

ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี้ เป็ น ก า ร วิ จ ั ย เชิ ง ป ริ ม า ณ
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา
(Descriptive Research) แบบการศึ ก ษาความสัม พั น ธ์
ระหว่า งตัว แปร (Relationship Study) เก็บ ข้อ มูล ของ
ตัวแปรที่ศกึ ษาพร้อมกันในลักษณะภาคตัดขวาง (Series
Cross-Sectional Study) และวิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ ว ยโมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพื่อค้นหา
รูป แบบการบู รณาการเชิงความสัม พัน ธ์ของภาพลักษณ์
จุด หมายปลายทาง ความผูก พัน กับ พื้น ที่ คุ ณ ค่ า ที่รบั รู้
ความพึงพอใจ และความภักดีต่อจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี าเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเล
อันดามัน
4.1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป้ าหมายในการวิ จ ั ย ครัง้ นี้ ได้ แ ก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี จี ุดหมายปลายทางมาท่องเที่ยว
และพักในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามันทางตอนใต้ของ
ประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และสตู ล ที่มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 18-65 ปี พัก ในโรงแรมหรือ รี
สอร์ทประเภท 3-5 ดาว ตัง้ แต่ 1 คืนขึ้นไป ซึ่งไม่สามารถ
ระบุจํานวนประชากรได้ ผู้วจิ ยั จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
สถิตใิ ช้ในการวิเคราะห์ การศึกษาครัง้ นี้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วย
โมเดลสมการโครงสร้าง ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลชัน้ สูงจึง
จํ า เป็ นต้ อ งใช้ ข้อ มู ล จํ า นวนมากในการวิเ คราะห์ จึง ใช้
เกณฑ์ 1:20 หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปรต้องเก็บ
ตัว อย่ า งทั ง้ สิ้น 20 ตัว อย่ า ง (Hair et al., 2014) สํ า หรับ
การศึกษานี้มตี วั แปรสังเกตได้รวม 17 ตัวแปร ต้องได้กลุ่ม
ตัวอย่างขัน้ ตํ่าจํานวนไม่น้อยกว่า 340 ตัวอย่าง การศึกษา
ได้ใช้แบบสอบถามแบ่งตามเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้รบั แบบสอบถามส่งกลับคืนและได้แบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์ 371 ชุด จํานวนแบบสอบถามที่เก็บได้มี
จํานวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขัน้ ตํ่ าที่กําหนดไว้ เป็ นการ
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง
4.2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใช้ ใน ก า ร วิ จ ั ย ค รั ้ง นี้ เป็ น
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ได้จาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความภักดีของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยแบ่ ง ออก เป็ น 6 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่ 1 มี
ลักษณะคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด-ปิ ด ผสมกัน และส่วนที่

2-6 ลักษณะแบบสอบถามมีระดับการวัดข้อมูลแบบมาตรา
ส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) ให้เลือก 5 ระดับ เริม่
จาก 1 = ไม่ เห็น ด้ว ยอย่ า งยิ่ง ถึง 5 = เห็ น ด้ว ยอย่ างยิ่ง
ตามลําดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด -ปิ ด ผสมกัน
มีจํานวน 15 ข้อคําถาม ได้แก่ ประสบการณ์ จังหวัดที่มา
ท่ อ งเที่ ย ว เพศ อายุ ที่ อ ยู่ อ าศัย เดิม สถานภาพสมรส
อาชีพ ระดับ การศึก ษา รายได้ต่ อ ปี เป้ าหมายในการมา
ท่ อ งเที่ ย ว การวางแผนมาท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการมา
ท่องเทีย่ ว การเดินทางมาท่องเทีย่ วได้อย่างไร ยานพาหนะ
การท่องเทีย่ ว และแหล่งรับข้อมูลข่าวสาร
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาพ
ลักษณ์จุดหมายปลายทาง มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลาย
ปิ ด มีโครงสร้างข้อคําถาม ประกอบด้วย 9 มิติ ได้แก่ (1)
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ ม มี จํ า นวน 4 ข้ อ
คําถาม (2) วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์และศิลปะ มีจาํ นวน 4
ข้อคําถาม (3) โครงสร้างพื้นฐานสําหรับการท่องเที่ยว มี
จํ า นวน 5 ข้ อ คํ า ถาม (4) สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว มี จํ า นวน 4 ข้อ คํ า ถาม (5) บรรยากาศของ
สถานที่ มีจํานวน 5 ข้อคําถาม (6) การพักผ่อนหย่อนใจ
และนันทนาการ มีจาํ นวน 7 ข้อคําถาม (7) ความเป็ นสากล
ของสถานที่ มีจํานวน 4 ข้อคําถาม (8) ความ สามารถใน
การเข้ า ถึ ง มี จํ า นวน 4 ข้อ คํ า ถาม และ (9) ปั จ จัย ทาง
เศรษฐกิจและตลาด มีจาํ นวน 4 ข้อคําถาม
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความ
ผู ก พั น กั บ พื้ น ที่ มี ล ัก ษณะคํ า ถามเป็ นแบบปลายปิ ด
มีโครงสร้างข้อคําถาม ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ (1) ความ
ผู ก พั น กั บ อารม ณ์ ค วาม รู้ สึ ก (Affective Attachment)
มีจํานวน 4 ข้อคําถาม (2) การพึ่งพาพืน้ ที่ (Place Dependence)
มีจํานวน 4 ข้อคําถาม (3) ความเป็ นอัตลักษณ์ ของพื้น ที่
(Place Identity) มีจํานวน 4 ข้อคําถาม และ (4) ความผูกพัน
ทางสัง คมของพื้ น ที่ (Place Social Bonding) มี จํ า นวน
4 ข้อคําถาม
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามข้อ มู ลเกี่ย วกับ คุ ณ ค่ า ที่
รับ รู้ มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด มีโครงสร้างข้อ
คําถาม มีจาํ นวน 4 ข้อคําถาม
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามข้อมูล เกี่ย วกับ ความพึง
พอใจจุดหมายปลายทาง มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลาย
ปิ ด มีโครงสร้างข้อคําถาม มีจาํ นวน 5 ข้อคําถาม
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความภักดี
ของนักท่องเทีย่ วมีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด โดยมี
โครงสร้างข้อคําถาม ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ (1) ความ
ตัง้ ใจกลับ มาเยือ น (Intention to Revisit) มีจํานวน 4 ข้อ
คํ า ถาม และ (2) ความเต็ ม ใจบอกต่ อ (Willingness to
Recommend) มีจาํ นวน 3 ข้อคําถาม
4.3) การตรวจสอบเครื่องมือ
4.3.1) การหาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ได้นํา แบบสอบถามส่ ง ให้ผู้เ ชี่ย วชาญจํา นวน
5 ท่ า น ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาว่ า สอดคล้ อ ง
ระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ตามแบบสอบถาม โดย
วิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วาม สอดคล้ อ ง (Item - Objective
Congruence Index-- IOC) แล้วนํ ามาปรับปรุงตามคําแนะนํ า
ก่ อ นที่ จ ะนํ า แบบสอบถามไปทํ า การทดลองใช้ กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างจริง พบว่า ทุกข้อคําถามมีค่ามากกว่า 0.50 ดังนัน้
ไม่ มี ข้ อ คํ า ถามถู ก ตั ด ออกจากการวัด ตั ว แปร และนํ า
แบบสอบถามทีไ่ ด้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง จํ า นวน 33 คน พบว่ า มี ค่ า
สัมประสิทธิแอลฟาขององค์
์
ประกอบแต่ละมิติตวั แปรมีค่า
ตัง้ แต่ 0.753 ถึง 0.962 สรุปได้ว่า องค์ประกอบในภาพรวม
ของแต่ละมิตติ วั แปรอยู่ในเกณฑ์ ดีถงึ ดีมาก (Field, 2009,
p. 679) ซึง่ ถือว่าแบบสอบถามนี้มคี วามน่าเชื่อถือสามารถ
นําไปเก็บข้อมูลจริงได้
4.3.2) การตรวจสอบอํานาจจําแนกและค่าความเทีย่ ง
(Reliability) ของมาตรวัด สํ า หรับ ข้ อ มู ล จริง (n = 371)
พบว่า ค่าอํานาจจําแนกรายข้อคําถาม (Corrected Item - Total
Correlation) มีค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.3 (Field, 2009, p. 679)
ผู้ว ิจ ัย ได้ต ัด ข้อ คํา ถามออกจากองค์ป ระกอบนั น้ ได้แ ก่
ข้อคําถามในมิติบ รรยากาศของสถานที่ (AOP) ได้แก่ข้อ
AOP1 และ AOP5 (2) การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นทาง
สถิติ ได้แก่ แผนภาพแบบ Normal Q-Q Plot ของตัวแปร
พบว่า ความแปรปรวนที่สมํ่าเสมอ และความเป็ นเส้นตรง
(Homoscedasticity) พบว่ า ในภาพรวมแบบจํ า ลองนี้ มี
ความแปรปรวนค่อนข้างสมํ่าเสมออยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
การตรวจสอบความเป็ น เส้น ตรง (Linearity) ที่สร้างด้ว ย
Scatter Plot พ บว่ า ภ าพ ทุ ก ภาพ แสดงลั ก ษ ณ ะของ
ความสัม พั น ธ์ ใ นเชิ ง เส้ น ตรงอยู่ ใ นเกณฑ์ ย อมรับ ได้ มี
แนวโน้ ม ไปทางมากขึ้น หรือ ลดลงอย่ า งมีแ บบแผนการ
ตรวจสอบพหุ สมั พันธ์ (Multicollinearity) พบว่า ค่าความ

ทนทาน มีเท่ ากับ .281 ถึง 1.00 ซึ่งอยู่ในช่ วงที่ยอมรับได้
โดยมีค่ามากกว่าเกณฑ์ ขัน้ ตํ่าคือ มากกว่า 0.1 ส่วนค่า VIF
มีค่ าเท่ ากับ 1.000 ถึง 3.556 ซึ่งอยู่ในช่ วงที่ยอมรับได้ คือ
ไม่ เกิ น 10 (Foxall & Yani-de-Soriano, 2005, p. 542) และ
การแจกแจงปกติของตัวแปรด้วยสถิตทิ ดสอบ KolmogorovSmirnov ตัวแปรแต่ละตัวมีลกั ษณะแจกแจงแบบปกติ
4.3.3) การตรวจสอบความเที่ย งเชิง โครงสร้า ง
(Construct Validity) และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของ
ตัวแปรแฝง DIA, PAA, PVAA, DSA และ LOYA โดยใช้
ผลวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พหุ อ งค์ ป ระกอบ
เบื้องต้น ผู้วจิ ยั ได้ สถานที่ ความสามารถในการเข้าถึง มี
ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ น้ อยกว่า 0.5 และมีค่า 𝜌𝜌v น้ อย
กว่ า 0.5 ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ การวิเคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของ
โมเดลสมการโครงสร้างที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุองค์ประกอบ
ต าม เกณ ฑ์ ของ Byrne (2016, p. 55) และHair et al.
(2014, p. 579) ความเป็ นเอกพันธ์ของการกระจาย พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่า χ2/df
เท่ากับ 1.379 RMSEA เท่ากับ 0.032 CFI เท่ากับ 0.993
GFI เท่ า กับ .963 และค่ า HOELTER (.05) เท่ า กับ 336
ตัวแปรที่ศึกษามีค่านํ้ าหนักองค์ ประกอบ 0.245 – 0.803
แต่ละค่าแตกต่างกันจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .001 ส่วนค่าความเที่ยง (R2) ซึ่งตัวแปรสังเกตได้ท่ี
นํามาวัด พบว่า อยู่ระหว่าง .245 - .806 หมายความว่า ตัว
แปรที่สงั เกตได้ท่นี ํ ามาวัดตัวแปรแฝงมีความเที่ยงในการ
วัด และผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
การทดสอบค่า ความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัว
แปรแฝง (𝜌𝜌c) ส่วนมากมีค่าสูง โดยมีค่าระหว่าง 0.693 ถึง
0.916 ซึ่งหมายถึง ในองค์ประกอบนัน้ มีค่าความเทีย่ งตรง
ในการวัดตัวแปรได้สูง ส่วนค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน
ของตัวแปรแฝง (𝜌𝜌v) ส่วนมากมีค่าในระดับตํ่า ปานกลาง
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .440 ถึง .688 และผลการวิเคราะห์ค่า
ยกกํ าลัง สองของค่ าสหสัม พัน ธ์ข องแต่ ล ะตัว แปร ได้แ ก่
DIA, PAA, PVAA, DSA และ LOYA มีค่าน้อยกว่าค่าราก
ที่สองของตัวแปรค่ าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถู กสกัด
ด้วยองค์ประกอบ (
) ทุกตัวแปร แสดงว่า ค่าวัดของ
ตัวชี้วดั ตัวแปรดังกล่าว มีความเพียงพอในการหาค่าความ
ต ร งเชิ งจํ า แ น ก (Bagozzi, 1994; Fornell & Larcker,
1981, p. 41) ดังตารางที่ 1

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

16 | บทความวิจัย

ตารางที่ 1 ความเทีย่ งเชิงโครงสร้างและค่าเฉลีย่ ของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง

(n = 371)

ตัวแปรแฝง
𝜌𝜌c
𝜌𝜌v
DIA
0.693
0.440
0.666
PAA
0.869
0.632
0.795
PVAA
0.881
0.649
0.806
DSA
0.916
0.688
0.829
LOYA
0.881
0.649
0.764
หมายเหตุ: ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (Destination Image: DIA), ความผูกพันกับพืน้ ที่ (Place Attachment: PAA),
คุณค่าทีร่ บั รู้ (Perceived Value: PVAA), ความพึงพอใจจุดหมายปลายทาง (Destination Satisfaction: DSA),
ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว (Tourist Loyalty: LOYA), ความเทีย่ งเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: 𝜌𝜌c), ค่าเฉลีย่ ของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (Average Variance Extract: 𝜌𝜌v), ค่ารากทีส่ อง
ของตัวแปรค่าเฉลีย่ ของความแปรปรวนทีถ่ ูกสกัดด้วยองค์ประกอบ (Square Root of Average Variance
)
Extract:
4.3.4) การตรวจสอบความสัม พัน ธ์ข องตัวแปร
แฝ งใน โม เด ลสม การโค รงสร้ า ง ผ ลก ารวิ เ ค ราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจของมาตรวัดตัวแปรทุกตัวมีค่าสถิติ
ทดสอบ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sample Adequacy
(MSA) มี ค่ า ม า ก ก ว่ า 0.5 มี ค่ า Bartlett’s Test of
Sphericity นั ย สํา คัญ ทางสถิติ (p < 0.05) สรุป ได้ว่ า ตัว
แปรภาพลัก ษณ์ จุ ด หมายปลายทางที่ป ระกอบด้ว ยมิติ
ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ละสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม วั ฒ น ธ รรม
ประวัติศ าสตร์ และศิลปะ โครงสร้างพื้น ฐานสําหรับ การ
ท่องเที่ยว ภาพสิง่ แวดล้อมทางการท่องเที่ยว บรรยากาศ
ของสถานที่ การพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ ความ
เป็ น สากลของสถานที่ ความสามารถในการเข้า ถึง และ
ปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ และตลาด มีค วามเหมาะสมในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบตัง้ แต่เหมาะสมน้อยถึงดีมาก
ความผูกพันกับพืน้ ทีท่ ป่ี ระกอบด้วย ความผูกพัน
กับอารมณ์ ความรูส้ กึ การพึง่ พาพืน้ ที่ ความเป็ นอัตลักษณ์
ของพื้น ที่ และความผู ก พัน ทางสัง คมของพื้น ที่ มีค วาม
เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเหมาะสมดี
คุ ณ ค่ าที่รบั รู้ มีค วามเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบตัง้ แต่เหมาะสมดี
ความพึ ง พ อใจจุ ด ห ม ายป ลายท างมี ค วาม
เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเหมาะสมดีมาก
ความภักดีของนักท่องเที่ยว มีความเหมาะสมใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเหมาะสมดี

เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal
Component Analysis: PCA) โดยหมุ น แกนแบบมุ ม ฉาก
(Varimax Rotation) พิ จ ารณ าค่ าค ว าม ผั น แ ป รข อ ง
องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ อ ธิบ ายได้ ด้ ว ยค่ า ตัว แปรทุ ก ตัว ใน
องค์ประกอบเดียวกัน (Eigenvalue) มากกว่า 1 ค่า Total
Variance Explained มากกว่าร้อยละ 60 ค่าความร่วมกัน
(Communalities) มากกว่ า 0.5 และค่ า องค์ ป ระกอบ
นํ้ า หนั ก (Factor Loading) ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.5 (Hair et al.,
2014, p. 569) เบื้อ งต้ น เพื่อ นํ าไปปรับ ใช้ในขัน้ ตอนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบความตรง
เชิงภาวะสัน นิษ ฐาน (Construct Validity) ของโมเดลการ
วัด ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวชี้ว ัดของแต่ ละมิติข องตัว
แปรสามารถถูกจัดให้เป็ นองค์ประกอบเดียวกันจากตัวชีว้ ดั
โดยไม่ต้องตัดตัวชี้วดั ใด ๆ ออก ได้แก่ ภาพสิ่งแวดล้อม
ท างก า รท่ อ งเที่ ย ว ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า รเข้ า ถึ ง
ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ความผู ก พั น กั บ อารมณ์
ความรู้สึก การพึ่งพาพื้นที่ ความเป็ นอัตลักษณ์ ของพื้นที่
ความผูก พัน ทางสัง คมของพื้น ที่ คุ ณ ค่ า ที่ร ับ รู้ ความพึง
พอใจจุดหมายปลายทาง ความตัง้ ใจกลับมาเยือนและความ
เต็มใจบอกต่อ
ส่วนตัวชี้วดั ที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ขา้ งต้น ได้แก่
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม (NRE) ตัด ตัว ชี้ว ัด
NRE1 วัฒ นธรรม ประวัติศ าสตร์ และศิ ล ปะ (CHA) ตัด
ตัวชี้วดั CHA 1 และ CHA2 โครงสร้างพื้นฐานสําหรับการ
ท่องเที่ยว (TIN) ตัดตัวชี้วดั TIN1 บรรยากาศของสถานที่

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

บทความวิจัย | 17

(AOP) ตัดตัวชีว้ ดั AOP1 และ AOP5 การพักผ่อนหย่อนใจ
และนั น ทนาการ ตั ด ตั ว ชี้ ว ัด LAR1, LAR3, LAR7 และ
LAR2 ความเป็ นสากลของสถานที่ (INT) ตัดตัวชี้วดั INT1
และ INT2
4.4) สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิติก ารวิเคราะห์ข้อ มูลมีด ังนี้ ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คื อ แจกแจงความถี่
(Frequency) แ ล ะส ถิ ติ ค่ า ร้ อ ย ล ะ (Percentage) แ ล ะ
ค่ า เฉลี่ ย (  ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: SD) เท ค นิ ค ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ พ หุ ตั ว แ ป ร
(Multivariate Analysis) ได้แ ก่ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
(Factor Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model)

ผลการวิ จยั
5.1) การวิ เคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามมีจาํ นวน 371 คน โดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา พบว่า
ส่วนมากเป็ นเพศชาย จํานวน 196 คน (ร้อยละ
52.83) มีในช่ ว งอายุ 25-45 ปี จํ า นวน 204 คน (ร้อ ยละ
54.99) มีประสบการณ์ในการท่องเทีย่ วทัง้ 5 จังหวัด ทีเ่ คย
มาแล้ว จํานวน 188 คน (ร้อยละ 50.67) ท่ องเที่ยวจังหวัด
ภู เก็ต มากที่สุ ดและเป็ นอันดับแรก จํ า นวน คน (ร้อยละ
48.52) เป็ นนักท่องเทีย่ วสัญชาติชาติรสั เซีย จํานวน 65 คน
(ร้อยละ 17.52) ประกอบอาชีพพนักงานสํานักงานจํานวน
90 คน (ร้ อ ยละ 24.26) มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
จํา นวน 172 คน (ร้อยละ 46.36) มีรายได้ต่ อปี $25,000 $49,999 (US$) จํานวน 115 คน (ร้อยละ 31.27)
มีเป้ าหมายในการมาท่องเทีย่ วจังหวัดแถบชายฝั ง่
ทะเลอัน ดามัน เพื่ อมาพั ก ผ่ อนวัน หยุ ด /พั ก ผ่ อนหย่ อนใจ
จํานวน 268 คน (ร้อยละ 72.24) มาพักอาศัยมากกว่า 7 วัน
จํานวน 196 คน (ร้อยละ 52.83) มีรปู แบบการท่องเทีย่ วมา
คนเดีย ว จํา นวน 112 คน (ร้อ ยละ 30.19) เดิน ทางโดย
เครื่อ งบิ น จํ า นวน 333 คน (ร้อ ยละ 89.76) ใช้ บ ริก าร
รถยนต์เช่า จํานวน 142 คน (ร้อยละ 38.27) และรับรูป้ ระเภท
แหล่ งข่ าวจาก ตัวแทนท่ องเที่ ยว หนั งสือ/เอกสารแนะนํ า
ท่ อ งเที่ ย ว การโฆษณาโทรทั ศ น์ / ภาพยนตร์ / หนั ง สื อ
อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และโปรแกรมสมาร์ทโฟน
จํานวน 323 คน (ร้อยละ 50.23)

5.2) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ภาพลัก ษณ์ จุ ด หมายปลายทาง (  =4.073, SD = .396)
ความผู ก พัน กับ พื้น ที่ (  = 3.840, SD = .742) คุ ณ ค่ า ที่
รับ รู้ (  = 4.331, SD = .603) ความพึ ง พอใจจุ ด หมาย
ปลายทาง (  = 4.335, SD = .3652) และความภักดีของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (  = 4.205, SD = .793) พบว่ า ตั ว แปร
ทัง้ หมดมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับสูง
5.3) ผลการวิ เคราะห์ตามวัตถุประสงค์
วัต ถุ ป ระสงค์ข้อ ที่ 1 คุ ณ ค่ า ที่รบั รู้มีอิท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันกับพื้นที่อย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .001 ภาพลักษณ์ จุ ดหมายปลาย ทางมี
อิท ธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่ อความผูก พัน กับ พื้น ที่อ ย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยภาพลักษณ์ จุดหมาย
ปลายทาง และคุณค่าทีร่ บั รู้ ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความผูกพันกับพื้นที่ของกลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัด
แถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามันได้ ร้อยละ 53.90
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ ที่ 2 ภาพลัก ษณ์ จุ ด หมาย
ปลายทางมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าทีร่ บั รูอ้ ย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .001 โดยภาพลักษณ์ จุดหมาย
ปลายทางที่สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของคุณ ค่าที่
รับรูข้ องกลุ่มนักท่องเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดา
มันได้รอ้ ยละ 43.20
วัตถุ ประสงค์ ข้อที่ 3 คุ ณ ค่ าที่ร ับรู้ และความ
ผูกพันกับพืน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
อย่ างมีนั ยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .001 ส่ วนภาพลัก ษณ์
จุดหมายปลายทางมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึง
พอใจอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) โดยภาพลักษณ์
จุดหมายปลายทาง ความผูกพันกับพื้นที่ และคุณค่าที่รบั รู้
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจจุดหมาย
ปลายทางของกลุ่มนักท่องเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเล
อันดามันได้รอ้ ยละ 76.00
วัตถุ ประสงค์ ข้อ ที่ 4 ความผู ก พัน กับ พื้น ที่มี
อิท ธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่ อ ความภัก ดีข องนั ก ท่ อ งเที่ย ว
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ความพึงพอใจ และ
คุณ ค่าที่รบั รู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วอย่ า งมีนั ย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดั บ .05 โดย
ความผู ก พัน กับ พื้ น ที่ คุ ณ ค่ า ที่ร ับ รู้ และความพึง พอใจ
จุ ด หมายปลายทางร่ ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของ
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ความภักดีของกลุ่มนักท่องเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเล
อันดามันได้รอ้ ยละ 80.208
วัต ถุประสงค์ข้อที่ 5 ผลวิเคราะห์ด้วยโมเดล
สมการโครงสร้ า ง (Structural Equation Model: SEM)
โมเดลความสัม พัน ธ์โครงสร้างเชิงเส้น มีความสอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐานทีไ่ ด้กําหนดไว้
โดยหลังการปรับแต่งโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมีความ
สอดคล้องกลมกลืนดีกับ ข้อ มูลเชิงประจัก ษ์ ซึ่งพิจารณา
จากค่าสถิติท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืน สรุปผล
การวิเคราะห์ พบว่า มีค่า Chi-square เท่ากับ 109.848 ค่า
χ2/df เท่ ากั บ 1.207 p-value เท่ ากั บ 0.087 ค่ า GFI
เท่ า กั บ 0.968 ค่ า AGFI เท่ า กั บ 0.939 ค่ า CFI เท่ า กั บ
0.996 ค่ า NFI เท่ ากั บ 0.978 TLI เท่ ากั บ 0.994 ค่ า
RMSEA มี ค่ าเท่ ากั บ 0.024 แ ละ ค่ า HOELTER (.05)
เท่ากัน 385 (ดังแสดงในภาพ 2 และ ตาราง 1)
5.4) การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
มี 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์โมเดลการวัด (Measurement
Model) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model) ดังนี้
5.4.1) การวิ เคราะห์โมเดลการวัด (Measurement
Model) การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) มีดงั นี้
1) ผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน
อันดับที่สองของตัวแปรภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (DIA)
พบว่า ตัวแปรทีศ่ กึ ษามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.325 – 0.731
แต่ ละค่ าแตกต่ างกันจากศู นย์ อย่ างมีนั ยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 ส่ วนค่ าความเที่ยง (R2) ซึ่ งตัวแปรสังเกตได้ ท่ี
นํามาวัดภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง
0.106 - 0.744 หมายความว่า ตัวแปรทีส่ งั เกตได้ทน่ี ํามาวัดตัว
แปรแฝงมีความเที่ยงในการวัด และผลการวิเคราะห์ อยู่ ใน
เกณฑ์ ยอมรับ ได้ และมี ค่ าหลังปรับ การตรวจสอบความ
สอดคล้องสําหรับตัวแปรภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (DIA)
Chi = 378.984, df = 303, p = 0.26, χ2/df = 1.251, RMSEA
= 0.026, CFI = 0.985, GFI = 0.934, HOELTER (.05) = 337
2) ผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน
อันดับทีส่ องของตัวแปรความผูกพันกับพืน้ ที่ (PAA) พบว่า มี
ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.411 – 0.964 แต่ละค่าแตกต่างกัน
จากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความ
เที่ยง (R2) ของตัวแปรสังเกตได้ท่ีนํ ามาวัดความผูกพันกับ

พืน้ ที่ (PAA) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.194 - 0.929 หมายความว่า
ตัวแปรที่สงั เกตได้ท่นี ํ ามาวัดตัวแปรแฝงมีความเที่ยงในการ
วัด และผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ และมีค่าหลัง
ปรับการตรวจสอบความสอดคล้องสํ าหรับความผู กพันกับ
พื้ น ที่ มี ค่ า Chi = 81.269, df = 66, p = 0.098, χ2/df =
1.1231, RMSEA = 0.025, CFI = 0.997, GFI = 0. 973,
HOELTER (.05) = 3925.3.3)
3) ผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน
อันดับที่หนึ่ งของตัวแปรคุ ณค่ าที่ร ับรู้ (PVAA) พบว่ า มีค่ า
นํ้าหนักองค์ประกอบ 0.606 – 0.920 แต่ละค่าแตกต่างกันจาก
ศู นย์ อย่ างมีนั ยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ส่ วนค่ าความ
เที่ยง (R2) ของตัวแปรสังเกตได้ท่ีนํ ามาวัดคุณค่าที่รบั รู้ อยู่
ระหว่าง 0.368 - 0.814 หมายความว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ท่ี
นํ ามาวัด ตั ว แปรแฝงมี ค วามเที่ ย งในการวัด และผลการ
วิ เคราะห์ อ ยู่ ในเกณฑ์ ย อมรับ ได้ และมี ค่ า หลังปรับ การ
ตรวจสอบความสอดคล้ องสํ าหรับคุ ณ ค่ าที่ร ับรู้ มีค่ า Chi =
2.460, df = 1, p = 0.098, χ2/df = 2.460, RMSEA = 0.060,
CFI = 0.998, GFI = 0.997
4) ผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน
อันดับที่หนึ่ งของตัวแปรความพึงพอใจจุ ดหมายปลายทาง
(DSA) พบว่า ตัวแปรทีศ่ กึ ษามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.763
– 0.907 แตกต่ างกันจากศู นย์ อย่ างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติ ท่ี
ระดับ .001 ส่ วนค่ าความเที่ยง (R2) ซึ่ งตัวแปรสังเกตได้ ท่ี
นํ ามาวัดความพึงพอใจจุดหมายปลายทาง (DSA) พบว่า อยู่
ระหว่าง 0.453 - 0.822 หมายความว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ท่ี
นํ ามาวัด ตั วแปรแฝงมี ค วามเที่ ย งในการวัด และ ผลการ
วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ ยอมรับได้ ค่ าหลังปรับการตรวจสอบ
ความสอดคล้องสําหรับความพึงพอใจมีค่า Chi = 7.736, df =
4, p = 0.102, χ2/df = 1.934, RMSEA = 0.050, CFI = 0.997,
GFI = 0.992, HOELTER (.05) = 454
5) ผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน
อันดับทีส่ องของความภักดีของนักท่องเทีย่ ว พบว่า ตัวแปรที่
ศึกษามีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.670 – 0.940 แตกต่างกัน
จากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความ
เที่ ยง (R2) ซึ่ งตั วแปรสังเกตได้ ท่ี นํ ามาวัดความภั ก ดีของ
นักท่องเที่ยว พบว่า มีค่า 0.449 – 0.972 หมายความว่า ตัว
แปรที่สงั เกตได้ท่นี ํ ามาวัดตัวแปรแฝงมีความเที่ยงในการวัด
และผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
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5.4.2) การวิ เคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง
(Structural Equation Model) การวิ เคราะห์ เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน 9 ข้อ
การวิเคราะห์ ในขัน้ ตอนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั ผล
การวิ เ คราะห์ ความสอดคล้ องของรู ป แบบ เส้ น ท าง
ความสัมพันธ์ทส่ี ร้างขึ้นตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยโมเดลสมการโครงสร้างตามเกณฑ์ของ Byrne (2016, p.
55) และHair et al. (2014, p. 579) โดยพบว่ า มี ค่ า CMIN

(หรือ Chi-square) เท่ากับ 109.848 ค่า CMIN/DF (หรือχ2/df)
เท่ ากับ 1.207 p-value เท่ ากับ 0.087 ค่ า GFI เท่ ากับ 0.968
ค่ า AGFI เท่ ากั บ 0.939 ค่ า CFI เท่ ากั บ 0.996 ค่ า NFI
เท่ ากับ 0.978 TLI เท่ ากับ 0.994 ค่ า RMSEA เท่ ากับ 0.024
และ ค่า HOELTER (.05) เท่ากับ 385 ตามลําดับ จากผลการ
วิเคราะห์ สมมติฐานการวิจ ัยมีความกลมกลืนกับข้อมู ลเชิง
ประจักษ์ ดังแสดงในภาพที่ 2 ตารางที่ 2 และตาราตาราง 3

ภาพที่ 2 โมเดลสมบูรณ์ของรูปแบบการบูรณาการเชิงความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง ความผูกพันกับพืน้ ที่
คุณค่าทีร่ บั รู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของนักท่องเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝัง่ ทะเลอันดามันทีแ่ สดงด้วยคะแนนมาตรฐาน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รปู แบบเส้นทางความสัมพันธ์ทส่ี ร้างขึน้ ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สถิตทิ ดสอบ
CMIN
CMIN/df
p-value
GFI
AGFI
NFI
TLI
CFI
RMSEA
Hoelter (.05)

เกณฑ์การ
ยอมรับ
ค่า Chi-square
< 3.00
>0.05
≥0.9
≥0.9
≥0.9
≥0.9
≥0.9
≤0.06
≥200

อ้างอิง
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Hair et al. (2014, p. 579)
Byrne (2016, p. 55)

ผลการวิเคราะห์ปรับแต่งรูปแบบ
ก่อนปรับ
หลังปรับ
681.685
109.840
5.410
1.207
0.000
0.087
0.820
0.968
0.755
0.939
0.865
0.978
0.863
0.994
0.887
0.996
0.109
0.024
84
385

ผลการพิจารณา
ตามเกณฑ์
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
สอดคล้องดี
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน

path diagram

สมมติฐานที่ 1 (H1) DIA-->PAA
สมมติฐานที่ 2 (H2) DIA-->PVAA

ค่าสัมประสิทธิ ์ Standard t-value
เส้นทาง
error
*
0.158
0.075 2.495
0.657***
0.086 9.033

ผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

สมมติฐานที่ 3 (H3) DIA-->DSA
0.026
0.063 0.533 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
***
สมมติฐานที่ 4 (H4) PVAA-->PAA
0.621
0.075 8.342 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5 (H5) PVAA-->LOYA
0.183*
0.095 2.552 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
***
สมมติฐานที่ 6 (H6) PVAA-->DSA
0.501
0.067 8.092 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 7 (H7) PAA-->DSA
0.419***
0.061 7.495 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
***
สมมติฐานที่ 8 (H8) PAA-->LOYA
0.552
0.097 7.544 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 9 (H9) DSA-->LOYA
0.227*
0.110 2.509 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
หมายเหตุ: DIA = ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง, PAA = ความผูกพันกับพืน้ ที,่ PVAA = คุณค่าทีร่ บั รู,้
DSA = ความพึงพอใจจุดหมายปลายทาง, LOYA = ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว; * หมายถึง นัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (1.960 ≤ t–value < 2.576), *** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (t–value ≥ 3.290)

อภิ ปรายผล และสรุปผลการวิ จยั
ภาพลักษณ์ จุดหมายปลายทาง คุณค่าที่ รบั รู้ท่มี ี
อิ ท ธิ พ ลต่ อค วาม ผู กพั น กั บ พื้ น ที่ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ภาพลักษณ์ จุด หมายปลายทางที่ นัก ท่ องเที่ยวได้ร ับ เป็ น
ประสบการณ์ทม่ี คี วามตื่นต้น สนุกสนาน บันเทิง ได้เปลีย่ น
มุมมองของชีวติ ได้ร่วมกิจกรรม ได้ท่องเทีย่ วไปยังสถานที่
ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ทําให้นักท่ องเที่ยวเกิดความผูกพัน ทาง
สังคมได้รบั ประสบการณ์ กับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้น
ตามไปด้วย
ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางทีม่ ีอทิ ธิพลต่อคุณ
ค่าทีร่ บั รู้ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเทีย่ วได้รบั ประสบการณ์ท่ี
มี คุ ณ ภ าพ ด้ า น การท่ องเที่ ย วที่ ใ ห้ ค วาม สุ ข สบ าย
เพลิด เพลิน ที่ เพิ่ ม มากขึ้น ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การรับ รู้ถึ ง
ความคิด ที่มีต่ อ การแสดงออกมาโดยอารมณ์ ม ากขึ้น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ทม่ี คี ุณภาพและคุณค่าทีร่ บั รู้
ทีเ่ ป็ นไปในทิศทางบวกในระดับดี
ภาพลัก ษณ์ จุ ด หมายปลายทางที่มีอิท ธิพ ลต่ อ
ความพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจก่อนและหลัง
ของนักท่องเทีย่ วที่มตี ่อภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางที่มี
สถานทีน่ ่ารื่นรมย์ มีบรรยากาศสนุกสนาน การพักผ่อนและ
ผ่อนคลายมากขึน้ อีกทัง้ มีสภาพแวดล้อมยังมีความสะอาด
เรีย บร้อ ย ผู้คนในท้อ งถิ่น มีความเป็ น มิต รไมตรีให้ความ

ช่วยเหลือตลอดจนทําให้เกิดความรู้สกึ ลึกๆ ได้ว่ามีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อีกทัง้ เมื่อได้มาพบกับทัศนี
ภาพและสิ่ง ดึ ง ดู ด ตามธรรมชาติ ท่ี ง ดงาม และความมี
ชื่อ เสีย งของชายหาดที่มีค วามคล้ า ยกัน จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ภ าพ รว ม ค ว าม พึ งพ อใจ จุ ด ห ม าย ป ลาย ท างข อ ง
นักท่องเที่ยวหรือการไม่ได้รบั ประสบการณ์ตามทีค่ าดหวัง
ไว้มากเท่าที่ควรที่จะสามารถส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
มากกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ช ายฝั ง่ ทะเลอันดามัน
มากกว่าสถานทีอ่ ่นื ทีเ่ คยไปท่องเทีย่ วมาได้
ผลการศึกษาความผูกพันกับ พื้นที่ คุณค่าที่รบั รู้
และค วาม พึ งพ อใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อค วาม ภั ก ดี ข อ ง
นักท่องเทีย่ วในจังหวัดแถบชายฝั ง่ ทะเลอันดามัน แสดงให้
เห็นว่า หากนักท่องเที่ยวได้ประเมินการบริการบนพืน้ ฐาน
ของการรับ รู้ในรูปแบบทัง้ การให้และรับ รู้ของตนเองด้วย
คุณค่าทีร่ บั รูจ้ ากการมาท่องเทีย่ ว เมื่อเกิดการรับรูห้ รือเกิด
ความรูส้ กึ ได้ว่า การมาท่องเทีย่ วนี้เกิดความคุม้ ค่าในการที่
ตนเองได้ ใ ช้ จ่ า ยเงิน ไปอย่ า งสมเหตุ ส มผลต่ อ การมา
ท่องเทีย่ ว
ผลการศึกษาคุณค่าทีร่ บั รูข้ องนักท่องเทีย่ วแสดง
ให้เห็น ว่ าเมื่อนั ก ท่ อ งเที่ย วได้รบั จากประสบการณ์ อ ย่า ง
ต่อเนื่อง และมีคุณภาพทีไ่ ด้จากผูจ้ ดั การและนักการตลาด
บนเกาะ Mauritius ประเทศสเปนทีม่ กี ารบริหารจัดการด้าน
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โรงแรมและการท่ องเที่ ย วใน ด้ า นภ าพ ลั ก ษ ณ์ ของ
สิ่ง แวดล้ อ มทางการท่ อ งเที่ ย ว โครงสร้า งพื้ น ฐานการ
ท่ อ งเที่ย ว สิ่ง ดึง ดู ด ต่ า ง ๆ ความสนุ ก เพลิ ด เพลิน และ
กิจกรรมกีฬาทีท่ าํ ให้นักท่องเทีย่ วได้พจิ ารณาตัดสินใจเลือก
มาท่องเทีย่ วทีถ่ ูกต้องว่า มีความคุม้ ค่าจริง ๆ
หากความผู ก พั น ระหว่ า งบุ ค คลกั บ พื้ น ที่ ห รือ
สถานทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วในรูปแบบ
การพึ่ง พาพื้น ที่ โดยการเข้า ไปมีส่ วนร่ วมกับ กิจ กรรมที่
หลากหลาย ทําให้ตนเองมีความสนุ กสนานมากที่สุดตาม
ไปด้วย มีความสมหวังเกินกว่าที่คาดหมายไว้ ส่งผลทําให้
นักท่องเที่ยวเกิดอารมณ์ ร่วมและความรู้สึกว่า ตนเองนัน้
เสมือ นเป็ น เจ้าของพื้น ที่ ส่ งผลให้มีค วามเพลิด เพลิน ใน
พืน้ ที่ และได้ประสบการณ์ชวี ติ เกิดความผูกพันทางสังคม
ในพื้ น ที่ นั ้น กั บ ผู้ ค น ชุ ม ชนนั ้น ๆ และยั ง ส่ ง ผลทํ า ให้
นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือ
เพื่อน ๆ ได้รบั ความทรงจํามากมายยิง่ ขึน้ ไปด้วย
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หากระดับขัน้ ตอน
ของความพึงพอใจที่มตี ่อจุดหมายปลายทางที่ถูกสร้างขึ้น
จากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังก่อนและหลัง
ของนั กท่ องเที่ย วจึงส่ งผลต่อความภักดีโดยที่มีภ าพรวม
ความพึงพอใจจุดหมายปลายทางกับ การที่ใช้วนั หยุดมา
พักผ่อนของตนเองโดยมีความรู้สกึ ที่ดมี าก เกิดความสุข
กายสบายใจกับการตัดสินใจที่มาพักที่ชายฝั ง่ ทะเลอันดา
มัน ทําให้ได้รบั ประสบการณ์ตามทีค่ าดหวังไว้ และส่งผลให้
เกิ ด ความพึ ง พอใจมากกั บ การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วที่
ชายฝั ง่ ทะเลอัน ดามัน และมากกว่ า สถานที่อ่ืน ที่เคยไป
ท่องเทีย่ วมา

ข้อเสนอแนะ

. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ไป
ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ แนวทางการพั ฒ นาจุ ด หมาย
ปลายทางและเพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วมีดงั นี้
7.1 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐ
1) ควรส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สภาพแวดล้อมทางการท่องเทีย่ ว
และบรรยากาศของสถานที่ ดังนัน้ เพื่อเพิม่ ให้นักท่องเทีย่ ว
เกิดความภักดี ควรนําข้อมูลนี้ไปปรับใช้กบั แผนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การท่ องเทีย่ ว
ในระยะยาวได้ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

ด้วยการส่ งเสริม สนับ สนุ น สํารวจพื้น ที่ท่ีให้มีค วามเป็ น
เอกลัก ษณ์ เน้ น เรื่อ งกิ จ กรรมเรื่อ งอาหารพื้ น บ้ า นและ
เทศกาลท้องถิน่ เพื่อกระตุน้ นักท่องเทีย่ ว
2) เพื่ อ กํ า หนดศั ก ยภาพของการพั ฒ นา
จุดหมายปลายทาง ควรให้การสนับสนุ นและบริหารจัดการ
พื้นที่เฉพาะ และให้ผู้คนท้องถิ่นต้องมีบทบาทและมีส่วน
ร่วมอย่างมีนัยสําคัญในการพัฒนาจุดหมายปลายทางและ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ร่วมกัน
3) นํ า สิ่ ง ที่ พ บ ได้ จ า ก ผ ล ก ร ะ ท บ ห รื อ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องเน้ นการเชื่อมโยง
ระหว่างการรับรู้ของพื้นที่และสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั ่งยืนว่า สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ
1) หน่ วยงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
โรงแรมและรีสอร์ท บริษทั นําเทีย่ ว บริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ ว
ควรใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์จากการศึกษาโดยส่งเสริมและ
มุ่งเน้ นด้าน ปั จจัยสําคัญ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจะเป็ น
ตัวเชื่อมไปสู่ความภักดีของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ทางด้าน
บริหารจัดการ ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มค่าและ
จัดหาราคาที่ดที ่สี ุดและบริการที่ดเี ยี่ยม เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจควรปรับปรุงบริการให้คํานึ ง ถึงบรรยากาศสถานที่
สิง่ อํานวยความสะดวกอื่น ๆ และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพื่อ
เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย
2) หน่ วยงานภาคอุตสาหกรรม ควรส่งเสริม
และมุ่งเน้นด้าน
2.1 คุณค่าที่รบั รู้ของนักท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
จะส่งผลให้เกิดความผูกพันกับพืน้ ที่ ไม่ว่าจะเป็ นการได้รบั
ประสบการณ์กนิ ความคาดหวัง ทําให้เกิดความหมายหรือ
ความทรงจํา ที่ดีม ากมายและทํ าให้เกิด ความสัม พัน ธ์ใน
ครอบครัว หรือการเป็ นเพื่อนมากขึน้ ไปด้วย
2.2 ค วาม ภั ก ดี ข องนั กท่ องเที่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ จุดหมายปลายทาง ความผูกพันกับพื้นที่ คุณ
ค่าทีร่ บั รู้ ในแต่ละสถานทีม่ คี วามแตกต่างกันในแต่ละแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ นหนึ่ ง ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น
ประโยชน์ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วกลับมาเยือนและความเต็มใจ
บอกต่อ กลายเป็ นความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
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3) หน่วยงานชุมชนแหล่งท่องเทีย่ ว
ควรมุ่ งเน้ น ส่ ง เสริม บทบาทด้ า นความ
ผูกพันกับพื้นที่ คุ ณค่าที่รบั รู้ ความพึงพอใจให้มีบ ทบาท
ร่วมกันอย่างเชิงบูรณาการซึ่งอาจส่งผลทําให้นักท่องเทีย่ ว
กลับมาเยือนซํ้าและการแนะนําบอกต่อ เพิม่ มากขึน้ เพราะ
เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความภั ก ดี ได้ ใ ห้ หรือ นํ า ข้ อ มู ล
ดังกล่า วนี้ ถึงความเป็ น อัต ลัก ษณ์ ข องพื้น ที่ ท่ อ งเที่ย วซึ่ ง
ส่งผลต่ อการพึ่งพาและมีค วามผูกพัน ทางสังคมกับ พื้น ที่
เพิม่ ขึน้ ก็จะส่งผลให้นักท่องเทีย่ วเกิดการกลับมาเยือนและ
บอกต่อให้ผอู้ ่นื ให้รจู้ กั ถึงภาพลักษณ์ จุดหมายปลายทางใน
เชิงบวกยิง่ ขึน้
ควรมุ่ ง เน้ น ส่ ง เสริม บทบาทการมี ส่ ว น
ร่วมกันของชุม ชนที่อาศัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยการมีส่วน
ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมที่ ห ลากห ลาย จะส่ ง ผลทํ า ให้ ทํ า ให้
นักท่องเที่ยวมีความรู้สกึ สนุ กสนานมากที่สุดตามไปด้วย
ผลลัพธ์สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวเกิดความความรู้สกึ ว่าการ
ท่องเทีย่ วนี้ได้รบั ความคุม้ ค่าเกินกว่าทีค่ าดหมายไว้
7.3 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
1) ควรปรับ ตั ว แปรที่ ศึ ก ษานั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่ า งชาติ ที่ มีค วามหลากหลายเชื้อ ชาติ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ การ
ประเมินเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปใน

จุดหมายปลายทางเดิม ควรควบคุมกลุ่มตัวอย่างให้มคี วาม
หลากหลายเฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อยืนยัน เปรียบเทียบและ
พัฒนางานด้านวิชาการต่อไป
2) ควรทําวิจยั เชิงเปรีย บเทีย บกลุ่ ม นั ก ท่ อ ง
เที่ย วมาครัง้ แรกกับ นั ก ท่ อ งเที่ย วที่ม าเยือ นซํ้ าในหั ว ข้อ
เดียวกันและในพืน้ ทีเ่ ดียวกับการศึกษานี้
3) เพื่ อ พั ฒ น างา น ด้ าน วิ ช า ก ารที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ไปในอนาคตและการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ
การศึก ษาในระยะยาวเพื่อ วัด การเปลี่ย นแปลงได้อ ย่ า ง
แม่ น ยําทัง้ เวลาและทิศ ทางของความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุ
ท่ามกลางระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยศึกษาจะ
เริม่ ติดตามนักท่องเทีย่ วจากการเดินทางครัง้ เดียวไปจนถึง
การเดินทางครัง้ ต่อไป
4) ในการศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปในกรณี ท่ี ศึก ษา
เกี่ย วกับ ความภัก ดีข องนั ก ท่ อ งเที่ย วที่มีก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่
หลากหลากเชื้อ ชาติค วรศึก ษาระดับ ของความภักดีข อง
นักท่องเทีย่ วแต่ละเชื้อชาติเพื่อให้สามารถนําข้อค้นพบจาก
การศึกษาเพื่อนํ าประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ไปปรับใช้ทงั ้ ทาง ด้าน
วิชาการ และการนําไปปฏิบตั ใิ ช้ในธุรกิจการท่องเทีย่ วและ
หน่วยงานใกล้เคียง
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