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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัในเร่ือง  ผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์
การท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความ
ภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่  จ  านวน 400 คน วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การเก็บแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์แบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบลิเคิท -สเกล (Likert Scale) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี มีต่อ
องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียว
แพร่ซ ้ าอีกคร้ัง และการวิเคราะห์จากแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model:SEM) 
เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท างานเป็นพนกังานบริษทั, ขา้ราชการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท โดยพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดัแพร่นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง รับทราบ
ขอมูลข่าวสารจากเพื่อนหรือคนรู้จกั และมกัจะเดินทางท่องเท่ียวเอง (รถส่วนตวั) โดยนกัท่องเท่ียวท่ี



 

จ 

เดินทางไปยงัหวดัแพร่นั้น พบวา่ ยงัไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่จะกลบัมาเท่ียวหรือแนะน าให้ผูอ่ื้นมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถามจาก
การวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิท-สเกล (Likert Scale)  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
ปัจจยัทางดา้นกายภาพ-เส้นทางในการเดินทางในแพร่ ในระดบัความคิดเห็น ระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 37.25 ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร-ป้ายบอกทาง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อย
ละ 35.25  ปัจจยัดา้นขอ้มูลการเงิน-จุดตั้งเคร่ืองกด ATM ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 33.75 ปัจจยัด้านสาธารณูปโภค- Internet WIFI 3G ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.75  ปัจจยัดา้นความย ัง่ยนื-การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.25  ปัจจยัด้านส่ิงท่ีดึงดูดใจ-แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ 
ระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 35.50   ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง-ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกลเ้คียง ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 36.25  ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก-สาธารณูปโภคพื้นฐานและโรงพยาบาลในระดบั
ความคิดเห็น ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 33.50  ปัจจยัดา้นท่ีพกั-ท่ีพกัสะอาด น่าเขา้พกั และท่ีพกัราคา
เหมาะสม ในระดบัความคิดเห็น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.50  ปัจจยัด้านด้านประเพณี:งานฤดู
หนาวไทยลา้นนากาชาด งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน ในระดบัความคิดเห็น ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.50 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ จากการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM Model) ดว้ยโปรแกรม R ได้
เป็นแบบจ าลอง PIFFS ~ FiveA ~ Loyalty พบวา่ปัจจยัทั้ง 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั PIFFS ท่ีมีผลต่อ FiveA ประกอบไปดว้ย ป้ายบอกทาง การแยกขยะ 
การบริการตู้ATM (จ านวนตู้ ATM ตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) มีค่าเท่ากับ 0.641 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ หากตวัแปรประจกัษ ์PIFFS เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ปัจจยั FiveA 
เพิ่มข้ึน 0.641 หน่วย ส่วนปัจจยั FiveA ท่ีมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ประกอบ
ไปด้วย กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ท่ีพักราคาเหมาะสม แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ เช่น น ้ าตก หว้ยโรง แก่งหลวงและภูเขาหินประการัง มีค่าเท่ากบั 0.489 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ หากปัจจยั FiveA เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่ เพิ่มข้ึน 0.489 หน่วย 
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ABSTRACT 
 

This independent research aims to study the traveler's satisfaction for the element of 
tourism logistics and the impact of tourism logistics on loyalty of tourists in Phrae Province. 

The samples are 400 tourist randomly selected from visitors that travel to Phare province. 
Questionnaires are applied for the data collection. The data collection is also analyzed by using 
Likert Scale for studying the traveler's satisfaction for the element of tourism logistics and the 
impact on the travelers’ mind in their decision to revisit Phare. Plus, Structural Equation Model: 
SEM is also applied in the analysis to discover the impact of tourism logistics on loyalty of tourists 
in Phrae Province. 

The study reveals that most of the respondents are less than 30 years-old female, single, 
with Bachelor’s degree. They are the officer or government officer with the salary less than 15,000 
baht per month. Moreover, they have been visited Phrae less than 3 times per year, They were 
informed about travelling information from their friends and decided to travel by themselves with 
their private vehicle. However, they cannot decide that they will revisit Phare in the future or either 
recommend to others, yet. 
           The results from Likert Scale reveal that there are several factors which affect the travellers 
to revisit Phrae. The first factor is physical factor-the road during the journey in Phare (37.25%), 
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followed by the informative factor- guide post (35.35%). Plus, financial factor- Automatic Teller 
Machine location (33.75%), followed by the public utility- Internet WIFI 3G (32.75%). Moreover, 
the permanent factor-good materials (34.25%),  seducing travelling place-Cultural and historical 
travelling places (35.50%), the convenient journey- the highway between provinces (36.25%), the 
convenient basic public utility and hospital (33.50%), Clean motel with appropriate price (34.50%), 
and cultural festivals (38.50%). 
           For the impact of tourism logistics on loyalty of tourists in Phrae Province which is analyzed 
by Structural Equation Model: SEM with R program, the analysis got PIFFS ~ FiveA ~ Loyalty as a 
model. The result reveals that the data are related in the same way. The relations between PIFFS 
factors which have effect on FiveA including, the guide post, waste segregation, ATM (the amount 
of ATM in Phrae) 0.641 in lever 0.01 significance of statics. To illustrate, if the PIFFS variable 
increase 1 unit, FiveA factor will increase 0.641 units.  
           Finally, FiveA factor that has effect on the loyalty of tourists in Phrae including, natural 
study-walking activity, national park, motel with appropriate price, and natural travelling places 
such as waterfall and mountain 0.489 in lever 0.01 significance of statics. To illustrate, if the FiveA 
factor increase 1 unit, the loyalty of tourists in Phrae will increase 0.489 units. 
 


