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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%), 



 

ช 

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. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การท่องเท่ียวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เน่ืองจากวา่นอกจากรายไดจ้ากการท่องเท่ียวแลว้ ยงัท าให้เกิดรายไดแ้ละธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย 
เช่น ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั ภตัตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกและการคมนาคมขนส่ง 
เป็นตน้ โดยองค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO, 2012) ไดพ้ยากรณ์
วา่เม่ือถึงปี พ.ศ.2563 จะมีนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศจ านวน 1,600 ลา้นคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิค และกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมีผูนิ้ยมเดินทางเข้ามาเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ในส่วนของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้ม
ของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน โดยในอดีตเม่ือปี พ.ศ. 2543 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเขา้มาในประเทศไทยมีจ านวน 9,578,826 คน ได้เพิ่มจ านวนข้ึนเป็น 15,936,400 คน ในปี พ.ศ.
2553 ในช่วงระยะเวลา 10 ปี คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ต่อปี (กรมการท่องเท่ียว, 
2554) แต่ในปี พ.ศ. 2557 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึนถึง 24,779,768 คน คิดเป็นอตัราการ
เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 14 ต่อปี นบัจากปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา (กรมการท่องเท่ียว, 2558)  

ดงันั้น รัฐบาลจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสาคญัของการท่องเท่ียว ไดก้ าหนดให้ปี พ.ศ.2558  เป็นปี
ท่องเท่ียววถีิไทย 2558 (2015 Discover Thainess) โดยรัฐบาลพร้อมสนบัสนุนส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้มีการรับรู้ไปอยา่งกวา้งขวาง เพื่อรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC Community) และผลกัดนัการท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ มีก าหนด
เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 เพื่อน าเสนอภาพลกัษณ์ประเทศไทยใน
มุมมองใหม่และเนน้คุณค่า โดยนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บจากการมาเท่ียวเมืองไทยผา่นโครงการท่องเท่ียว
วถีิไทย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสร้างการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์อนังดงาม และความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ไทย 

ส าหรับการท่องเท่ียวในประเทศไทยและภาคเหนือตอนบนนั้น ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบ
ดา้นการท่องเท่ียวมากกวา่ประเทศในภูมิภาคเดียวกนั เน่ืองจากมีทรัพยากรพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายกระจายอยูใ่นทุกจงัหวดั สามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี และมีความพร้อมในการรองรับ



 

2 

นกัท่องเท่ียวหลายดา้น อาทิ ดา้นการคมนาคมขนส่ง การส่ือสาร โรงแรม ร้านอาหารท่ีสามารถอ านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวได ้แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งมีความสวยงามเป็นท่ีรู้จกัในระดบัโลก ใน
ปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ลา้นบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 8.5 ของมูลค่าส่งออกรวม มีการจา้งงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประมาณ 2 
ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ รวมทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดแ้ละการจา้ง
งานไปสู่ชนบทตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ดา้นสถานการณ์
และแนวโน้มการท่องเท่ียวในภาคเหนือตอนบนของไทยนั้น ถือไดว้่าเป็นภูมิภาคท่ีมีจุดเด่นทางดา้น
ทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวน
มาก จากปี พ.ศ. 2547 ภาคเหนือตอนบนมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว รวมจ านวนทั้ งส้ิน 
7,941,017 คน เพิ่มเป็น 10,270,596 ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 29.34 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 
2547 (กรมการท่องเท่ียว, 2554) 

โดยรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบไปดว้ย 
จงัหวดั เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง น่าน แพร่ ล าพูน และพะเยา พบวา่ จงัหวดัท่ีมีรายได้
สูงสุดจากการท่องเท่ียว คือ จงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็น 22,008.97 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวดั
เชียงราย คิดเป็น 20,728.69 ลา้นบาท ส่วนจงัหวดัแพร่นั้น มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นล าดบัท่ี 6 มี
รายไดอ้ยูท่ี่ 1,126.92 ลา้นบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2558) แสดงดงัภาพท่ี 1.1  

 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) 

ภำพที ่1.1 แสดงรายไดก้ารท่องเท่ียว 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 
 

ในช่วงระยะเวลา 4 ปี จ านวนผูเ้ยี่ยมเยือน (นักท่องเท่ียว นักทัศนาจร) มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน 
ขอ้มูลจากในปี 2555 ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) มีจ านวนผูม้า
เยี่ยมเยือนรวมกันแล้วประมาณ  4,402,508 คน  เป็นคนไทย 3,790,682 คน  เป็นชาวต่างประเทศ 
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611,826 คน มีรายไดจ้าการท่องเท่ียวประมาณ 22,160 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยประมาณ 17,181 ลา้นบาท และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประมาณ 4,979 ลา้นบาท แสดงดงัภาพท่ี 
1.2 

 
ท่ีมา : รายงานวเิคราะห์สถานการณ์จงัหวดัแพร่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558 
ภำพที ่1.2 จ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ ปี 2552-2555 

 
ส าหรับในจงัหวดัแพร่พบวา่ มีจ านวนผูม้าเยี่ยมเยือนประมาณ 640,494 คน เป็นคนไทย 587,583 

คน เป็นชาวต่างประเทศ 52,911 คน มีรายได้จากการท่องเท่ียวประมาณ 1,028 ล้านบาท โดยเป็น
รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทย 932 ล้านบาท และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติประมาณ 96 ล้านบาท 
แสดงดงัภาพท่ี 1.3 ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง 

 



 

4 

 
ท่ีมา : รายงานวเิคราะห์สถานการณ์จงัหวดัแพร่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558 
ภำพที ่1.3 จ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ ปี 2552-2555 
 

วสิัยทศัน์ของจงัหวดัแพร่ “เมืองแพร่น่ำอยู่ ประตูสู่ล้ำนนำ เศรษฐกจิก้ำวหน้ำ ประชำเป็นสุข” 
โดยจงัหวดัแพร่นั้นไดช่ื้อว่า เป็นประตูสู่ล้านนา เป็นจงัหวดัทางผ่านท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียวในภาคเหนือใช้เป็นเส้นทางผ่านเพื่อไปสู่จงัหวดัท่องเท่ียวเป้าหมาย เช่น น่าน เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และเชียงราย เป็นตน้ รายงานจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะเดินทางมาท่องเท่ียวในภาคเหนือในช่วงเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557 
จะเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือ จะเห็นได้ จากอตัราการจองห้องพกัท่ีมาก
ท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ น่าน และ ล าปาง แต่กลบัพบวา่มีรายได้
จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวมายงัจงัหวดัแพร่โดยตรงนั้นมีเป็นจ านวนท่ีนอ้ย เม่ือเทียบกบักลุ่ม 
8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน (แสดงดงัภาพท่ี 1.1) 

ดงันั้น ความส าคญัของการท่องเท่ียวต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดัแพร่ ถือไดว้า่น ารายไดเ้ขา้สู่
จงัหวดัเป็นอนัดบั 2 รองจากภาคเกษตรกรรม จากขอ้มูลรายงานภาวะเศรษฐกิจ ดา้นอุปทาน (ดา้นการ
ผลิต) การบริการและการท่องเท่ียวของส านกังานคลงัจงัหวดัแพร่ กลุ่มบริหารงานคลงัและเศรษฐกิจ 
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(CFO) พบว่าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 เศรษฐกิจของจงัหวดัขยายตวัเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 
พ.ศ.2553 เม่ือพิจารณาดา้นการท่องเท่ียวพบวา่ มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 11,495 คนเพิ่มข้ึนร้อยละ 84.63 
จากปี พ.ศ.2553 ในเดือนเดียวกัน เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัอยา่งต่อเน่ืองส่งผลต่อรายไดโ้ดยรวมของจงัหวดัแพร่ในไตร
มาสท่ี 2 ปี 2554 สาขาบริการและการท่องเท่ียวขยายตวั เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2553 เม่ือ
พิจารณาจากจ านวนนกัท่องเท่ียว 35,474 คน เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 คิดเป็นร้อย
ละ 21.62 จะเห็นไดว้า่จงัหวดัแพร่มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน และมีแนวโนม้จะเติบโตข้ึน
เร่ือยๆ ภาครัฐ โดยส านกังานจงัหวดัแพร่ ส านกังานท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ จึงเห็นความส าคญัของการ
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ โดยเน้นท่ีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว รูปแบบและกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน ก็เป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคญั เน่ืองจากมีทรัพยากรและศกัยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีจะจดัการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีได้ อีกทั้ งยงัเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเคารพต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และยงัเป็นแนวทางหน่ึงในการกระตุน้เศรษฐกิจท่องถ่ินอีกดว้ยอยา่งไรก็ตาม การ
พฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจงัหวดัแพร่ก็มีขอ้จ ากดัหลายประการ คือ  

1) ดา้นภูมิศาสตร์ คือสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งตั้งอยูห่่างไกลกนั  
2) ขาดความร่วมมือจากคนในแหล่งท่องเท่ียว เพราะขาดความเขา้ใจในประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก

การท่องเท่ียว  
3) ขาดการท างานอยา่งประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ดงันั้นการ

จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวส าเร็จรูป โดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน จึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการและแกไ้ขปัญหา (ปาริชาติ สุพล, 
2555) 

ดงันั้น จงัหวดัแพร่จึงให้ความส าคญัท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวเหล่าน้ีให้เท่ียวในจงัหวดัแพร่เพิ่ม
มากข้ึน และได้ผลกัดัน ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของจงัหวดั โดยในปี 2557 ทาง
จงัหวดัแพร่ไดมี้ปฏิทินกิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดั โดยมีโครงการท่ีช่ือวา่ “โครงการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่” ไวใ้นแผนพฒันาจงัหวดัแพร่ 4 ปี (2558-2561) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป้าหมาย คือให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในจงัหวดัแพร่เพิ่ม โดย
จดักิจกรรมลกัษณะ events งานต่าง ๆ การจดัท า Road Show เพื่อการท่องเท่ียว จดัให้มี trips สั้ น ๆ 
เพื่อหาฐานลูกค้าท่ีให้เข้ามาเท่ียวจงัหวดัแพร่ และประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ส าหรับแผนการ
พฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ประจ าปี พ.ศ. 2557 มีการก าหนดห่วงโซ่มูลค่าหรือกระบวนงาน
ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวไว ้โดยมีหลกัการวา่ “เปลีย่นกำรเป็นแค่เมืองผ่ำนไม่เห็นมีอะไร เป็นเมือง
ทีน่่ำท่องเทีย่ว มีเสน่ห์ หลำกหลำย มีอดีตน่ำจดจ ำ” แสดงดงัภาพท่ี 1.4 
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ท่ีมา : รายงานวเิคราะห์สถานการณ์จงัหวดัแพร่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558 
ภำพที ่1.4 ห่วงโซ่คุณค่า การท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 
 

ในดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการเช่ือมโยงผ่านจงัหวดัแพร่นั้น เพื่อรองรับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ท่ีจะรวมตวักนัในฐานะประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุง
และพฒันาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานทั้ งในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในประเทศไทย ก็ได้ถูกบรรจุในแผนพัฒนาของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน  

มาตรการ/
แนวทาง 

1.Rebranding ให้มี
ภาพลกัษณ์ ทิศทาง 
เป้าหมาย ทนัสมยั น่าสนใจ 
2.ประกาศวาระจงัหวดั
สร้างคนแพร่น่ารัก 
3.รณรงคใ์ห้ชาวแพร่สร้างค
สามภาคภูมิใจเป็นเจา้บา้น
ท่ีดี เปิดเมืองตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว 
4.บูรณาการความร่วมมือ
ทุกหน่วยดา้นงบประมาณ/
การปฏิบติัทั้งในจงัหวดั/
ส่วนกลาง 
5.ส่งเสริมพฒันาการบริการ
และอ านวยการดา้น
ท่องเท่ียว 

1.กลุ่มเป้าหมาย 
 -ทอ้งถ่ิน(ภาคเหนือ) 
 -ในประเทศ 
 -ต่างประเทศ 
2.คิดจากกลุ่ม Product 
ทั้งของเดิม/แปลกใหม ่
3.จดั Event ตลอดปี 
4.เชิยบริษทัน าเท่ียว
เขา้ร่วมกิจกรรม 

1.จงัหวดัก าหนด 
Main Theme 
2.เนน้
ประชาสมัพนัธ์ 
Social Network เป็น
หลกั 
3.ส่ือมวลชน
ทอ้งถ่ิน/ภูมิภาค/
ประเทศ 

1.ปฏิทินการ
ท่องเท่ียว 
2.ปรับงาน
ส าคญัใน
จงัหวดัให้
ยิง่ใหญ่ 
3.ปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีศกัยภาพให้
มีมาตรฐาน
ความพร้อม 
4.สร้างเส้นทาง
การท่องเท่ียว
และการ
ท่องเท่ียวแบบ
เช่ือมโยง 

หลกักำร 
เป ล่ียนการเป็นแค่ เมืองผ่านไม่ เห็นมีอะไร เป็นเมืองท่ี น่ าท่องเท่ียว มี เสน่ ห์ 
หลากหลาย มีอดีตน่าจดจ า (ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วิถีชี วิต ประเพณี  และ
วฒันธรรม) 

กระบวนงาน อ านวยการ การตลาด 
โฆษณา/ 

ประชาสมัพนัธ์ 
กิจกรรม
พิเศษ 

เป้ำหมำย 
เพ่ิมรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียว 30% จากปี 2556 
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ท่ีมา : http://www.gms-eoc.org/map-archive?PageNo=3 

ภำพที ่1.5 แสดงแผนท่ีเส้นทางขนส่งของอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS Transport Corridors) 
 

จากภาพท่ี 1.5 แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหวา่งภาคเหนือกบัภาคอ่ืน ๆ ของ
ประเทศนั้น มีเส้นทางผ่านจงัหวดัต่าง ๆ โดยเฉพาะจงัหวดัแพร่ ซ่ึงมีท่ีตั้งท่ีเป็น Gateway ของการ
เดินทางและการขนส่งเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง กลุ่มลา้นนา และกลุ่ม
จงัหวดัตอนกลางของประเทศ รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นวา่ ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคม
ของจงัหวดัแพร่มีความจ าเป็น เพราะนอกจากจะเป็น Gateway ของการเดินทางแลว้ ยงัเป็นจงัหวดัท่ีมี

http://www.gms-eoc.org/map-archive?PageNo=3
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ศกัยภาพด้านงานหัตถกรรม วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว และฐานการเกษตรท่ีส าคัญ (ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2549) โดยได้เสนอแผนงานในการพฒันาการขนส่งและ
จราจรในแผนแม่บทพฒันาจงัหวดั ครอบคลุมการพฒันาเช่ือมโยงการจราจรพื้นท่ีหลกักบัพื้นท่ีชนบท 
ปรับปรุงเส้นทาง พฒันาสถานีขนส่ง ปรับปรุงเส้นทางท่องเท่ียวและโครงข่ายเสริมสร้างเส้นทาง
ท่องเท่ียว การลดจ านวนยานพาหนะในเขตเมือง และการแก้ไขจุดอันตรายเชิงวิศวกรรม ซ่ึง
นอกเหนือจากการเพิ่มศกัยภาพดา้นการขนส่งประชากรและสินคา้แลว้ ยงัสามารถต่อยอดเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวได ้ 

ทั้งน้ี จงัหวดัแพร่ ได้ด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการเป็นจงัหวดัเช่ือมต่อการ
ขนส่ง โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาจังหวดัแพร่ (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธานูปโภค และศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์  ซ่ึงมี
เป้าประสงค์ เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อนและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการพฒันา
แหล่งน ้ า โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยก าหนดกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กลยุทธ์พฒันา ปรับปรุง และจดัให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานในการขนส่งทางบก ทางน ้ าและทางอากาศ กลยุทธ์พฒันาระบบ Logistics ทั้งระบบราง ถนน 
และทางอากาศเพื่อรองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามความร่วมมือ GMS และ AEC และกลยุทธ์ในการ
จดัตั้ งศูนย์บริหารจดัการด้าน Logistics และศูนย์รวบรวมการขนส่งและกระจายสินค้า ตลอดจน
ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จครบวงจร (One Stop Service) (ส านกังานจงัหวดัแพร่, 2557) 

จงัหวดัแพร่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลายแห่ง ทั้ งแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและศาสนา เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่ 
คู่บ้านคู่เมืองจงัหวดัแพร่ และเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดปีขาล จึงท าให้มีผูค้นนิยมมา
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล (ส านกังานจงัหวดัแพร่, 2555) อีกทั้ง ยงัมีผลิตภณัฑ์ภายในจงัหวดัท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อาทิ ผา้ม่อฮ่อมแพร่ และผลิตภณัฑจ์ากไมส้ัก ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเท่ียว
นั้น จงัหวดัแพร่ไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว โดยมี
เป้าประสงค ์เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และสุขภาพ ของกลุ่มจงัหวดัล้านนาตะวนัออก โดยการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและบุคลากรให้ได้
มาตรฐานระดบันานาชาติและประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว โดยกลยทุธ์ในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั คือ การพฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางดา้นวฒันธรรมและธรรมชาติโดยใชทุ้นเดิมท่ี
มีอยูบ่นพื้นฐานและเอกลกัษณ์ของความเป็นเมืองแพร่ (ส านกังานจงัหวดัแพร่, 2557) เน่ืองจากจงัหวดั
แพร่ หรือเวียงโกศยัในอดีตมีตน้ทุนทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ียาวนาน และเป็นท่ีรู้จกั ไม่วา่
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จะเป็นเร่ืองราวของพระเพื่อน พระแพง ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ ต านานเมืองแพร่แห่ระเบิด เป็น
ตน้ (อภิญญา สันยาสี, 2553) แสดงดงัภาพท่ี 1.6 

 
ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ภำพที ่1.6 แสดงแผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ (PHRAE TOURISM MAP) 
 

องคป์ระกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ 
จงัหวดัแพร่เป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวจ านวนมากและมีความหลากหลาย โดย

สามารถสรุปองคป์ระกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ได ้ดงัน้ี 
(1) ส่ิงท่ีดึงดูดใจ (Attraction) ดา้นการท่องเท่ียว  

(1.1) แหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ ประกอบดว้ย อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อุทยาน
แห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติเวยีงโกศยัและ วนอุทยานแพะเมืองผ ี

(1.2) แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบดว้ย ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บา้นนา
ตอง อ่างเก็บน ้าแม่ถาง อ่างเก็บน ้าแม่มาน หมู่บา้นทุ่งโฮง้ หมู่บา้นทอผา้ตีนจก 

(1.3) แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประกอบด้วย น ้ าตกห้วยโรง หรือ น ้ าตกห้วยลง แก่ง
หลวง ภูเขาหินปะการัง น ้ าตกตาดซาววา บ่อน ้ าร้อนแม่จอก น ้ าตกแม่เก๋ิงหลวง และแม่เก๋ิงน้อย แก่ง
เสือเตน้ ถ ้าผานางคอย น ้าตกตาดหมอก หรือ น ้ าตกแม่คอย น ้าตกหว้ยมุ่น ถ ้าเอราวณั สวนป่าผาลายค า 
ดงสักงาม สวนหินมหาราช หล่มดง้ และน ้าตกแม่แคม หรือ น ้าตกสวนเข่ือน 
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(1.4) แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ ประกอบด้วย วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระ
บาทม่ิงเมืองวรวิหาร วดัหลวง วดัพระนอน วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วดัพระธาตุจอมแจง้ บา้นวงศ์
บุรี บา้นประทบัใจ (บา้นเสาร้อยตน้) พระธาตุพระลอ พระธาตุปูแจ  พระธาตุดอยเล็ง    วดัพระธาตุ
เน้ิง หลกัเมืองจงัหวดัแพร่ วดัถ ้ าผาตั้ง พิพิธภณัฑ์พื้นบา้น (บา้นฝ้าย)  อนุสาวรียพ์ระยา ไชยบูรณ์ วดั
สระบ่อแกว้  คุม้เจา้หลวง และถ ้าจ  าปู 

(2) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility)  
จงัหวดัแพร่มีศกัยภาพดา้นท าเลท่ีตั้งในการเป็น Gateway ของการเดินทางและการขนส่ง จึง

มีการเช่ือมโยงหลายช่องทาง ทั้งทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางอากาศ (การท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่, 2558) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(2.1) ทางรถยนต ์มีทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี  
(2.1.1) ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมระหวา่งจงัหวดัแพร่กบัจงัหวดัน่าน  
(2.1.2) ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมระหว่างจงัหวดัแพร่กบัอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดั

สุโขทยั และสามารถเดินทางไปจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัสุโขทยัได้ 
(2.1.3) ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมระหว่างอ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ กบัอ าเภองาว 

จงัหวดัล าปาง และสามารถเดินทางต่อไปยงัจงัหวดัล าปางและ จงัหวดัพะเยา  
(2.1.4) ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมระหว่างอ าเภอเด่นชัย จังหวดัแพร่ กับจังหวัด

อุตรดิตถ ์ 
(2.1.5) ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมระหว่างจังหวดัแพร่กับจังหวดัล าปาง สามารถ

เดินทางต่อไปยงัจงัหวดัเชียงใหม่ 
 นอกจากรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ยงัมีรถโดยสารประจ าทางไปยงัจงัหวดัต่างๆ เช่น 

เชียงราย นครสวรรค ์นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม ระยอง เป็นตน้ ทั้งน้ี เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไป 
จงัหวดัน่านเป็นเส้นทางท่ีตอ้งผา่นจงัหวดัแพร่ 

(2.2) ทางรถไฟ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยงั อ าเภอ
เด่นชัยทุกวนั แต่ต้องต่อรถประจ าทางเข้าตัวเมืองแพร่ ซ่ึงอยู่ห่างจากอ าเภอเด่นชัยประมาณ 20 
กิโลเมตร 

(2.3) สายการบิน โดยมีสายการบินนกแอร์ เส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง มายงัจงัหวดั
แพร่ วนัละ 2 เท่ียวบิน 

ทั้งน้ี พบปัญหาการขนส่งและจราจรในภาพรวมของเขตเมือง คือ เส้นทางหลกัเช่ือมต่อ
เส้นทางขนส่งของกลุ่มจงัหวดัลา้นนามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ไม่มีระบบการขนส่ง          ท่ีส าคญั
อ่ืนๆ นอกจากระบบทางหลวง ขาดการเช่ือมต่อระหว่างท่าขนส่งต่างๆท่ีมีอยู่ ปัญหาความปลอดภยั
ของการขนส่งและการจราจรโดยทางหลวง  ส่วนการขนส่งในเขตเมือง พบการติดขดัการจราจรใน
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พื้นท่ีเฉพาะ ปัญหาการจดัระเบียบและการควบคุมจราจร ผลกระทบจากถนนความเร็วสูงผ่านเมือง 
ความนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง และขาดระบบการขนส่งและการจราจรแบบยัง่ยืน 
(ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2549) 

(3) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenity)  
จงัหวดัแพร่มีส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานส าหรับนักท่องเท่ียว 

ประกอบดว้ย สาธารณูปโภคน ้ า ไฟ โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต หอ้งสุขา โรงพยาบาล ธนาคาร ส านกังาน
ไปรษณีย ์หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

(4) ท่ีพกั (Accommodation)  
จงัหวดัแพร่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นท่ีพกัให้นกัท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการ ประกอบดว้ย 

โรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ตและสปา รวมทั้ง พื้นท่ีกางเตน้ท์และแคม้ป้ิง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2558) 

(5) กิจกรรมต่างๆ (Activity)  
นกัท่องเท่ียวสามารถใชเ้วลากบักิจกรรมในช่วงเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ อาทิ ถนนคน

เดินเมืองแพร่ ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกวนัอาทิตยแ์รกของเดือน (ถนนคนเดินเมืองแพร่, 2558) เลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัแพร่ตามแหล่งต่างๆ อาทิ เส้นทางป่าแดง-ทุ่งโฮง้ เป็นแหล่งจ าหน่าย
หัตถกรรมเคร่ืองเงิน เคร่ืองเรือนเก่า แหล่งจ าหน่ายเส้ือหมอ้ห้อมและเส้ือพื้นเมือง ตลาดหัวดง เป็น
แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองเรือนไมส้ัก ของตกแต่งไมแ้กะสลกั สามแยกปากจัว๊ เป็นแหล่งจ าหน่ายอาหาร
เหนือ และริมทางหลวงหมายเลข 1023 เขต อ.ลอง เป็นแหล่งจ าหน่ายผา้ตีนจก และผา้ทอแบบโบราณ 
เป็นตน้ (นายรอบรู้ดอทคอม, 2558) 

 
1.2 ประเด็นในกำรศึกษำ 

จากการศึกษาของ ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2551) พบว่า ปัญหาด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยอยูท่ี่การจดัการห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียว (Tourism Supply Chain) คือ การจดัการ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริการท่ีต่อเน่ืองใหมี้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแลว้การศึกษาของ ปาริชาติ สุพล 
(2555) กล่าววา่ จงัหวดัแพร่เป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางวฒันธรรม
และทางประวติัศาสตร์ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ยงัขาดการพฒันาให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านการ
ท่องเท่ียวอยา่งเต็มเมด็เต็มหน่วย และจากการศึกษาของ ประภาศรี ศรีประดิษฐ์และคณะ (2556) พบวา่  
แหล่งท่องเท่ียวขาดจุดเด่นท่ีชดัเจน ขาดการบริหารจดัการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อองคป์ระกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัแพร่ และศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ เพื่อเช่ือมโยงกบัการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว โดยผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถ
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ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของจังหวดัแพร่ เพื่อท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เกิดความภกัดี และกลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ าได ้

 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.3.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อองคป์ระกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัแพร่ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่ 

 
1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ  

1.4.1 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวทราบถึงปัจจยัองค์ประกอบโลจิสติกส์การ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ท่ีนักท่องเท่ียวพึงพอใจ และกระทบต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ 

1.4.2 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียวได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา
องคป์ระกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ เพื่อท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เกิด
ความภกัดี และกลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

โลจิสติกส์กำรท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียว ซ่ึงครอบคลุมถึง กิจกรรม
ดา้นการส่งต่อดา้นกายภาพ (Physical flow) การส่งต่อดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information flow) การส่ง
ต่อด้านการเงิน (Financial flow) การส่งต่อดา้นสาธารณูปโภค (Facilitating infrastructure) และ การ
ส่งต่อดา้นความย ัง่ยนื (Sustainability) (ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์, 2554) 

ควำมภักดีของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความผูกพนัท่ีมีต่อการบริการดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงอยูบ่น
พื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบดว้ยพฤติกรรม เช่น การเดินทางมาท่องเท่ียว        ยงั
สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงซ ้ า (ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์, 2554) 
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บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่
คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัประเภทของการท่องเทีย่ว 
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย แบ่งประเภทของการท่องเท่ียวตามความส าคัญ และ 
สภาพแวดลอ้ม ได ้12 ประเภท ดงัน้ี 

 1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทาง
ธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒัธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ          
ท่ีเก่ียวข้อง โดยการจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้น มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ย ัง่ยนื 

2. แห ล่ งท่ อ ง เท่ี ยวท าง ศิ ลป ะวิท ย าก าร  (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิ เศษของ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงมีรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ี เกิดข้ึน 
แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดต้ามความนิยมของคนในแต่ ละยุคสมยั เม่ือมีการระบุชดั
ว่ากิจกรรมนั้น ๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ เช่น พิพิธภณัฑ์เฉพาะทาง แหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & 
Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นตน้ 

3. แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยาน
ประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถาน และส่ิงก่อสร้างท่ีมี
คุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 
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4. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการ
ท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานท่ี
ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถ่ินนั้ นๆ 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีคุณค่าทางวชิาการ 

5. แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพให้ความสนุกสนาน ร่ืนรม บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู้ แมไ้ม่มีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปวฒันธรรม แต่มี
ลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั เช่น ย่านบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและ
สวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

6. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า
ทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกนัมา 
ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น การแสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง 
การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอย่างเช่น ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

7. แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุ ร้อนธรรมชาติ หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการ
ท่องเท่ียว โดยมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติดึงดูดใจนักท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อความเพลิดเพลิน 
และนนัทนาการ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

8. แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการ
ท่องเท่ียว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อความ
เพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรม เพื่อการศึกษาหา
ความรู้ และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเล่นน ้ า การอาบแดด กีฬาทางน ้า การนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหาร 
เป็นตน้ 

9. แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีน ้ าตก
เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความ เพลิดเพลินและ
นันทนาการในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้ และ
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การว่ายน ้ า การนัง่พกัผ่อน รับประทานอาหาร การเดินส ารวจน ้ าตก การล่องแก่ง 
การดูนก และการตกปลา เป็นตน้ 

10. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถ ้ า หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีถ ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและ
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นันทนาการในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเขา้ชมบรรยากาศและหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้า การศึกษาดา้นโบราณคดีของ
มนุษย์ยุคต่างๆ ท่ีเคยอาศัยในถ ้ า การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและ
รับประทานอาหาร เป็นตน้ 

11. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ หมายถึง สถานท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีธรรมชาติของเกาะเป็นทรัพยากรธรรมชาติดึงดูดใจนักท่องเท่ียว มีวตัถุประสงค์ เพื่อความ
เพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรม เพื่อการศึกษาหา
ความรู้ และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การว่ายน ้ า การด าน ้ า การอาบแดด กีฬาทางน ้ า การนั่งพกัผ่อน การ
รับประทานอาหาร เป็นตน้ 

12. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว และมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและ
นนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ การล่องแก่ง 
การพายเรือ การพกัแรม และการเดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่ 
การดูนก การส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพนัธ์ุพืชต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเทีย่ว (Tourism Logistics) 
โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ส่วนหน่ึงของกระบวนการโซ่อุปทานซ่ึงจะวางแผน ด าเนินการ 

และควบคุมการไหลไปข้างหน้าและการไหลยอ้นกลับและการจัดเก็บสินค้า การบริการ และ
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างจุดก าเนิดและจุดบริโภคอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Council of Logistics Management: CLM) 

การจดัการลอจิสติกส์ เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการโซ่อุปทานซ่ึงวางแผน น าไปปฏิบติั และ
ควบคุมการไหลทั้ งไปและกลับอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสินค้า บริการและ
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง ในระหว่างจุดเร่ิมต้นและจุดท่ีมีการบริโภค เพื่อท่ีจะให้ได้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ (Council of Supply Chain Management Professional: CSCMP) 

การบูรณาการการขนส่ง การจดัหา การจดัเก็บในคลงัสินคา้ การบ ารุงรักษา การจดัซ้ือจดัหา 
การท าสัญญาและการท างานแบบอตัโนมติั (Automation) ไวใ้นหนา้ท่ีเดียว ซ่ึงท าให้มัน่ใจไดว้า่จะไม่
มีการให้ความส าคญักบัประเด็นปลีกย่อยมากกว่าเป้าหมายรวม (Sub-optimization) ไม่ว่าในส่วนใด 
เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมหรือกลยุทธ์ วตัถุประสงค ์หรือพนัธกิจท่ีเฉพาะเจาะจงได ้
(William Pagonis) 

การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการทั้งภาคการผลิต
และภาคบริการ โดยในส่วนภาคการบริการ จะรวมถึง งานของภาครัฐ ธนาคาร โรงพยาบาล การคา้ส่ง
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และการคา้ปลีก ไปจนถึงการขจดั และการแปรสภาพ เน่ืองจากกิจกรรมโลจิสติกส์เก่ียวเน่ืองไปจนจบ
กระบวนการ (Lambert S. and L. Ellram, 1998) 

ดังนั้ น จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียว คือ การบริหาร
จดัการโลจิสติกส์ในภาคบริการดา้นการท่องเท่ียวนัน่เอง 

คมสัน  สุริยะ (2551) ได้กล่าวถึงแนวคิด เร่ือง โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียว (Tourism 
logistics) ไวว้่า โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียวจะเร่ิมต้นจากการขนส่งนักท่องเท่ียว โดยเป็นการ
จดัการครอบคลุมใน 3 เร่ือง คือ 1) การขนส่งนักท่องเท่ียวและวตัถุส่ิงของ (Physical flow)           2) 
ก ารให้ แล ะ รับ ข้อมู ล ข่ าวส าร  (Information flow) และ  3) ก าร รับ จ่ าย เงิน  (Financial flow)                   
สามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบของการจดัการโลจิสติกส์ ไดด้งัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบการจดัการโลจิสติกส์ตามแนวคิดของคมสัน สุริยะ  

โลจิสติกส์การท่องเท่ียว 
(Tourism Logistics) 

การขนส่งนกัท่องเท่ียวและวตัถุส่ิงของ 
(Physical flow) 

การใหแ้ละรับขอ้มูลข่าวสาร 
(Information flow) 

การรับจ่ายเงิน 
(Financial flow) 

(1) ส่ิงท่ีมีใหบ้ริการ 
(2) การเขา้ถึง 
(3) เวลา 
(4) การเอาใจใส่นกัท่องเท่ียว 
(5) ความสะดวกสบาย 
(6) ความปลอดภยั 
(7) ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(8) แม่เหล็กดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
(9) ถนนคนเดิน 
(10) การสร้างความเพลิดเพลิน
ระหวา่งการเดินทาง  
 

ขอ้มูลข่าวสาร  จุดท าเงิน  

คมสัน  สุริยะ, 2551 
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ทั้ งน้ี ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์ (2554) ได้เสนอมุมมองไวว้่า โลจิสติกส์ในการท่องเท่ียว 
สามารถแบ่งไดเ้ป็นสองดา้น คือ 1) โลจิสติกส์ของการเดินทางของนกัท่องเท่ียว และ 2) โลจิสติกส์ใน
การล าเลียงสินคา้และบริการของธุรกิจผูใ้ห้บริการ และนอกจากกิจกรรมการขนส่งแลว้ ยงัพิจารณา
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างบูรณาการ โดยไดเ้สนอแนวคิดในการประยุกต์ใช้ SCAAN Model 
ส าหรับการศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการท่องเท่ียว ซ่ึงมีการผนวกเอา PIFFS Index ซ่ึงเป็น
ดชันีช้ีวดัการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวมาประกอบดว้ย 
โดยเม่ือพิจารณาแนวคิดของไพรัช  พิบูลยรุ่์งโรจน์ สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบของการจดัการโลจิ
สติกส์ ไดด้งัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

19 

 
ภาพที ่2.2 แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบการจดัการโลจิสติกส์ตามแนวคิดของไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ 

ดา้นกายภาพ 
(Physical flow) 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
(Information flow) 

ดา้นการเงิน 
(Financial flow) 

ดา้นสาธารณูปโภค 
(Facilitating infrastructure) 

ดา้นความย ัง่ยนื 
(Sustainability) 

โลจิสติกส์การท่องเท่ียว 
(Tourism Logistics) 

 การเดินทางสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว  

 จุดตอ้นรับ  
 จุดพกั  
 เส้นทางการเดินทาง

ภายใน  
 การจดัการระบบการ

ต่อแถว 

 ศูนยบ์ริการ
ขอ้มูล  

 ล่าม 
 มคัคุเทศก ์ 
 แผนท่ี  
 ป้ายบอกทาง 

 ค่าธรรมเนียม  
 บริการแลกเงินตรา

ต่างประเทศ  
 การรับบตัร 

credit/debit  
 จุดบริการตู ้ATM  
 การคืนเงิน (Refund) 

 จุดทิ้งขยะ  
 การแยกขยะ  
 การใชว้สัดุท่ีเป็น

มิตร  
 การใชพ้ลงังาน

ทางเลือก  
 การบ าบดัขยะและ

ของเสีย 

 หอ้งน ้าสาธารณะ 
 สัญญาณโทรศพัท ์ 
 อินเทอร์เน็ต เช่น WIFI  

3G หรืออ่ืนๆ   
 น ้าด่ืม  
 จุดพยาบาล หรือหน่วย

แพทยฉุ์กเฉิน  
 การส่งต่อโรงพยาบาล 

PIFFS Index (ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์, 2554) 
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จากแนวคิดข้างต้น ผูศึ้กษาได้พิจารณาทั้ งโลจิสติกส์ของการเดินทางของนักท่องเท่ียว  
และโลจิสติกส์ในการล าเลียงสินคา้และบริการของผูใ้ห้บริการ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการในท่ีน้ี หมายถึง สถานท่ี
ท่องเท่ียวของจังหวัดแพร่ โดยได้ประยุกต์ใช้ PIFFS Index ซ่ึงมีองค์ประกอบของโลจิสติกส์            
การท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมทั้งดา้นกายภาพ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการเงิน ดา้นสาธารณูปโภค และ
ด้านความย ัง่ยืน ให้เข้ากับการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภักดีของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ แสดงดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที ่2.1 แสดงการประยุกต์  PIFFS Index ให้ เข้ากับการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์                     

การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ 

ล าดับ 
องค์ประกอบของ 

การจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ว 
ส่ิงทีศึ่กษา 

1 การส่งต่อดา้นกายภาพ 
(Physical Flow) 

1.1 เส้นทางการเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียว 
1.2 พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียว 
1.3 ค่าบริการพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว 
1.4 จุดตอ้นรับในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 
1.5 จุดพกัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว         
1.6 เส้นทางการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว  
1.7 วธีิการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 
1.8 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 
1.9 การจดัการระบบการต่อแถวในแหล่งท่องเท่ียว 

2 การส่งต่อดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
(Information Flow) 

2.1 ศูนยบ์ริการขอ้มูลจงัหวดั 
2.2 ศูนยบ์ริการขอ้มูลภายในแหล่งท่องเท่ียว 
2.3 มคัคุเทศก ์ 
2.4 แผนท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั 
2.5 แผนท่ีท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 
2.6 ป้ายบอกทางในจงัหวดัแพร่ 
2.7 ป้ายบอกทางในแหล่งท่องเท่ียว 

3 การส่งต่อดา้นการเงิน  
(Financial Flow) 

3.1 อตัราค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 
3.2 บริการรับบตัร credit/debit  
3.3 จุดบริการตู ้ATM  
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ตารางที ่2.1 แสดงการประยุกต์  PIFFS Index ให้ เข้ากับการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์                     
การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ (ต่อ) 

ล าดับ 
องค์ประกอบของ 

การจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ว 
ส่ิงทีศึ่กษา 

4 การส่งต่อดา้นสาธารณูปโภค 
(Facilitating Infrastructure) 

4.1 จุดบริการหอ้งน ้าสาธารณะ 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอ้งน ้าสาธารณะ 
4.3 สัญญาณโทรศพัท ์ 
4.4 อินเทอร์เน็ต เช่น WIFI  3G หรืออ่ืนๆ   
4.5 จุดบริการน ้าด่ืม  
4.6 จุดพยาบาล หรือหน่วยแพทยฉุ์กเฉิน  
4.7 การส่งต่อโรงพยาบาล 

5 การส่งต่อดา้นความย ัง่ยนื 
(Sustainability) 

5.1 จุดทิ้งขยะ  
5.2 การแยกขยะ  
5.3 การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัผูบ้ริโภค 
5.4 การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5.5 การใชพ้ลงังานทางเลือก  
5.6 การบ าบดัขยะ และของเสีย 

ท่ีมา : ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ (2557) 
 

2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีของผู้บริโภค (Customer Loyalty) 
ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผูกพนัท่ีมีต่อ

ตราสินค้า ร้านค้า ผูผ้ลิต การบริการ หรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทัศนคติท่ีชอบพอ หรือการ
สนองตอบด้วยพฤติกรรม อาทิ การร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซ ้ าๆ 
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ มีดงัน้ี (ศตวรรษ อนัล้ิมภณัฑ,์ 2554) 

1) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) : ลูกค้าจะพัฒนาความเช่ือเดิมจาก
ประสบการณ์ส่วนตวัให้กลายเป็นความคาดหวงัก่อนการตดัสินใจบริโภคสินคา้ กล่าวคือ ความพึง
พอใจของลูกคา้เกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัหลงัการบริโภค โดยเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ
ก่อนและหลงัการบริโภค ความพึงพอใจของลูกคา้จะส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในระยะยาว 

2) ความเช่ือถือและความไวว้างใจ (Trust) : เป็นปัจจยัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
และกนั ความไวว้างใจจะคงอยูต่่อเม่ือบุคคลมีความมัน่และความไวใ้จ  
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3) ความเช่ือมโยงผูกพนักบัอารมณ์ (Emotional Bonding) : ลูกคา้จะมีทศันคติท่ีดีต่อตรา
สินคา้เม่ือมีความผกูพนัต่อสินคา้ และมีการติดต่ออยา่งเป็นประจ ากบัองคก์ร โดยจะสะสมเป็นคุณค่า
หรือทรัพยสิ์นของตราสินคา้ (Brand equity)  

4) ลดทางเลือกและนิสัย (Choice reduction and Habit) : ลูกคา้แต่ละรายจะมีทางเลือกใน
การบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะมีความสุขกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั
กบัสินคา้ท่ีคุน้เคย  

5) ประวัติค วาม เป็ นมากับบ ริษัท  (History with the Company) : การรับ รู้ เก่ี ยวกับ
ภาพลกัษณ์และประวติัขององค์กรมีผลต่อความตั้งใจ ความภกัดี และการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ การ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จะเน้นการบนัทึกประวติัการซ้ือของลูกคา้ การสร้างความประทบัใจ
และความเช่ือส่งต่อภายในครอบครัวของลูกคา้  

2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นระดับความรู้สึกของของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปรียบเทียบการรับรู้ผลจากการท างานหรือประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการ (Product/Service’s 
Received Performance) กับความคาดหวงัของลูกค้า (Person Expectation) โดยการศึกษาความพึง
พอใจท่ีนิยมใชจ้  าแนกได ้4 รูปแบบ คือ (Kotler, 2000 และ Goncalves, 1998) 

1) แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความคาดหวงั (Expectations-Disconfirmation 
Model of Satisfaction) กล่าวคือ ระดับความพึงพอใจของผู ้บริโภคเกิดจากผูบ้ริโภคเปรียบเทียบ
คุณสมบติัของสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในสินคา้นั้น   หลกัการสร้าง
ความพึงพอใจมี 3 ประการ คือ  

1.1 ความคาดหวงัต่อสินคา้หรือผลการด าเนินงาน : ลูกคา้ตั้งความหวงัต่อสินคา้หรือผล
การด าเนินงาน โดยรับรู้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ การโฆษณา หรือ
การบอกเล่าแบบปากต่อปาก เป็นตน้ 

1.2 ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง : ลูกคา้ประมาณค่าผลการด าเนินงานของสินคา้จาก
ผลท่ีเกิดข้ึนจริง หรือผลท่ีรับรู้ภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์ 

1.3 ความไม่ตรงกนั : ความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้
เกิดช่องวา่ง หากความคาดหวงัตรงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง มกัท าให้เกิดความพึงพอใจ หากความคาดหวงั
มีมากกวา่การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง มกัเกิดความไม่พึงพอใจ  

2) แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความปรารถนา (Desired-Disconfirmation 
Model of Satisfaction) กล่าวคือ ระดับความพึงพอใจของผู ้บริโภคเกิดจากผูบ้ริโภคเปรียบเทียบ
คุณสมบติัของสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริง กบัความปรารถนาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ความแตกต่างระหวา่งปัจจยั
ทั้งสองก่อใหเ้กิดระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หลกัการความพึงพอใจมี 3 ประการ คือ 
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2.1 การด าเนินงานท่ีรับรู้ได ้(Perceived Performance) 
2.2 ความคาดหวังและความคาดหวังท่ี เหมาะสม (Expectations and Expectations 

Congruency) 
2.3 ความปรารถนาและความปรารถนาท่ีเหมาะสม (Desires and Desired Congruency) 

3) แบบจ าลองความพึงพอใจอันเน่ืองมาจากความยุติธรรม (Equity– Disconfirmation 
Model of Satisfaction) กล่าวคือ ความพึงพอใจในลกัษณะน้ีเป็นความคาดหวงัในดา้นความยุติธรรม 
ความถูกตอ้งในการซ้ือขายระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย 

4) แบบจ าลองความพึงพอใจอันเน่ืองมาจากความคาดหวงัจากประสบการณ์พื้นฐาน 
(Experience – Based Expectations – Disconfirmation Model of Satisfaction) กล่าวคือ ความพึงพอใจ
ในลกัษณะน้ี เกิดจากการตั้งบรรทดัฐานจากประสบการณ์ในอดีต 

ชัยธวชั ทองอินทร์ (2549) กล่าวว่า แนวคิดท่ีใช้ในการพิจารณาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหวา่งการจดัการโลจิสติกส์ กบัความจงรักภกัดีต่อแหล่ง/สถานท่ีท่องเท่ียว คือ การประเมินความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีได้รับจากการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่ง/สถานท่ีท่องเท่ียว  คุณค่าท่ี
นักท่องเท่ียวได้รับจากการจกัการโลจิสติกส์ย่อมมีผลต่อความพึงพอใจและจงรักภักดีต่อแหล่ง/
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ และ
การใชบ้ริการนั้นซ ้ าอีกคร้ังในอนาคต 

 
2.1.5 ทฤษฎทีางเศรษฐมิติ 

2.1.5.1 แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM Model) 
 แบบจ าลองสมการโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชท้ดสอบและประมาณค่า

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยเป็นการเช่ือมความคิดของนกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีช่ือ Sewel Wright และ 
นกัเศรษฐศาสตร์ 2 คน คือ Trygve Haavelmo และ Herbert Simon (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2551) 
โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อยืนยนัโมเดลท่ีเหมาะสมในการทดสอบทฤษฎี โดยลกัษณะของโมเดลสมการ
โครงส ร้าง คือ เป็นโมเดลท่ี มีตัวแปรแผง (Latent or Unobserved Variables) ซึงเป็นตัวแปรท่ี                
ไม่สามารถวดัค่าไดโ้ดยตรง แต่จะใชก้ารประมาณค่าท่ีมาจากตวัแปรท่ีสังเกตได ้(Observed Variables) 
ของแต่ละตัวแปรแผง จึงท าให้โมเดลสมการโครงสร้างสามารถท่ีจะแสดงถึงการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยสมการโครงสร้าง
เร่ิมตน้จะมีการตั้งสมมติฐานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีอยูใ่นโมเดล หลงัจากนั้นจึงใชว้ิธีทางสถิติ
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ โดยค่าพารามิเตอร์เป็นทั้งตวัแปรอธิบายและเป็นส่ิงท่ี
แสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีคาดการณ์ไวร้ะหวา่งตวัแปรสังเกตไดล้ะตวัแปรแผง แต่ไม่มีเง่ือนไข
ดา้นทิศทางของการเป็นสาเหตุระหวา่งตวัแปรเหล่านั้น แต่ในบางคร้ังขอ้ก าหนดบางอย่างอาจแกไ้ข
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หรือเปล่ียนแปลงได้ในกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับขอ้มูล แต่ในบางกรณี
โมเดลสมการโครงสร้างก็ไม่สามารถใชเ้พื่อสร้างทฤษฎีใหม่โดยปราศจากหลกัการและทฤษฎีพื้นฐาน 
(Kline, 2006; ศธิดาพร  อุทิศ, 2539; สุมาลี มีสกุล, 2552) 

 โมเดลสมการโครงสร้างมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชอ้ธิบายรูปแบบของความสัมพนัธ์
ระหวา่งชุดตวัแปรแฝง และวดัค่าความสัมพนัธ์จากตวัแปรท่ีสังเกตได ้(Reisenger and Turner, 1999) 
โดยท่ีตวัแปรแผงจะใชใ้นการอธิบายตวัแปรภายนอกหรือตวัแปรตน้ และตวัแปรภายในหรือตวัแปร
ตาม โดยโมเดลสมการโครงสร้างจะระกอบดว้ย สมการถดถอยเส้นตรงหน่ึงสมการ หรือ มากกวา่นั้น 
เพื่ออธิบายวา่ตวัแปภายในไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายในตวัอ่ืนอยา่งไร (Byme, 
2001) ซ่ึงการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ตวัแปรพหุคูณหรือสถิติความแปร
ปรนหลายตวัแปร จะใช้แนวคิดองค์ประกอบเชิงส ารวจในการวิเคราะห์และแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งแนวคิดการวเิคราะห์โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ (Grimm and Yarnold, 2000) 

 โมเดลสมการโครงสร้าง  ได้มีการน าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์
ถดถอยสังเคราะห์ให้เป็นสถิติวิเคราะห์ตวัใหม่ ท าให้วิธีการวิเคราะห์แบบน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบดงัต่อไปน้ี 
(สุมาลี มีสกุล, 2552) 

1. โมเดลการวจิยัเป็นโมเดลเดียวกนักบัโมเดลการวิเคราะห์ 
2. โมเดลการวิเคราะห์มีตัวแปรแผงและค่าความคลาดเคล่ือน ซ่ึงนอกจาก

สามารถใช้วิเคราะห์ทั้ งโมเดลพร้อมกันได้แล้ว ยงัสามารถก าหนดให้การวดัค่าตวัแปรสังเกตได้
สามารถมีความคลาดเคล่ือนได ้เป็นการแกไ้ขขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์องคป์ระกอบแบบ
ส ารวจแบบเดิม 

3. ค่าความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัได ้ซ่ึงเป็นกรผ่อนคลายขอ้ก าหนด
เบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์แบบเดิม 

4. สามารถทดสอบไดว้า่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 
5. สามารถทดสอบความไม่เปล่ียนแปลงเม่ือกลุ่มตวัอยา่งเปล่ียนแปลงไปได ้
ในการทดสอบวา่โมเดลท่ีสร้างข้ึนมาสามารถยืนยนัความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี

ส ารวจมาไดห้รือไม่นั้น สามารถใชส้ถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ ค่า Chi-square ท่ีไม่มีนยัส าคญั คือ ค่า 
p-value ต้องสูงกว่า 0.05 ค่าสัดส่วน Chi-square/df ต้องมีค่าไม่เกิน 2.00 ค่าดัชนีวดัความกลมกลืน 
Goodness-of-fit Index: GFI ค่า Adjusted Goodness of Fit: AGFI ค่า Comparative Fit Index: CFI มีค่า
ระหว่าง 0.90 – 1.00 ค่า Standardized Root Mean Square Residual ค่ า Root Mean Square of Error 
Approximation ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่า Critical n ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 200 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ค่า Largest Standardized Residual ตอ้งมีค่าระหวา่ง -2 ถึง 27 (Bentler, 1990) 
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โมเดลสมการโครงสร้างมีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ โมเดลการวดั 
(Measurement Model) และโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี (สุมาลี มี
สกุล, 2552; อภินนัท ์จนัตะนี, 2552) 

1. โมเดลการวดั (Measurement Model) คือ โมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิง
เส้นระหวา่งตวัแปรแผงกบัตวัแปรสังเกตไดห้รือกล่าวไดว้า่เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบยนืยนั ซ่ึงมี
ทั้งหมด 2 ชนิด คือ โมเดลวดัตวัแปรแฝงภายนอกและโมเดลวดัตวัแปรแฝงภายใน 

2. โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) คือ โมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิง
สหสัมพนัธ์หรือเชิงสาเหตุ (Causal Relationship) ระหว่างตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายในหรือ
ระหวา่งตวัแปรแฝง อาจเป็นความสัมพนัธ์แบบทางเดียวและแบบเชิงเส้นบวก (Recursive and Linear 
Additive) หรือแบบสองทางและแบบเส้นเชิงบวก (Non-recursive and Linear Additive) โดยมี
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเช่ือมความถดถอยของตวัแปรแฝงภายในกบัตวัแปรแฝงภายนอก และการถดถอย
ระหวา่งตวัแปรแฝงภายใน 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ผูศึ้กษา ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์ของจงัหวดัแพร่ 

การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ในเมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆ รวมถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

 คมสัน  สุริยะ (2552) ไดศึ้กษาโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในเยอรมนี  โดยใช้วิธีการศึกษา
แบบ Expert Opinion คือ ผูว้จิยัท  าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้มูลไดจ้ากการเดินทางของผูเ้ช่ียวชาญไปยงั
เมืองต่างๆ และจดบนัทึกตามหัวขอ้ท่ีระบุในกรอบแนวคิดเร่ืองโลจิสติกส์ท่องเท่ียว ผลการศึกษาใน
ภาพรวมพบว่าโลจิสติกส์ด้านการท่องเท่ียวของประเทศเยอรมนีมุ่งเน้นให้บริการแก่คนท้องถ่ิน
มากกวา่นกัท่องเท่ียว หากนกัท่องเท่ียวตอ้งการไดรั้บบริการท่ีดีตอ้งปรับตวัใหก้ลายเป็นคนทอ้งถ่ินให้
ได้ โดยเฉพาะการรู้ภาษาเยอรมันและการแสวงหาข้อมูลด้วยการอ่าน  บริการท่ีดีเยี่ยมและมี
ประสิทธิภาพมาก คือ บริการรถไฟและการให้ขอ้มูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ส่วนบริการท่ีจดัให้กับ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะนั้นขาดสีสันไม่สนุกสนานเร้าใจ อนัมีสาเหตุมาจากความเคร่งครัดตามแบบ
ชาวเยอรมนั  

 ประเทศไทยจดับริการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียวไดดี้กวา่ประเทศเยอรมนีในดา้นความ
ยืดหยุน่ ความเปิดกวา้ง และความสนุกสนาน เช่น การใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสาร 
และคนไทยยินดีท่ีจะสนทนากับนักท่องเท่ียวมากกว่า นอกจากนั้ นคนไทยยิ้มง่ายและมีเร่ือง
สนุกสนานเล่นกบันกัท่องเท่ียวตลอดเวลา แต่ส่ิงท่ีประเทศไทยยงัจดัให้บริการไม่ไดเ้หมือนประเทศ
เยอรมนีก็เพราะชาวเยอรมนีเคร่งครัดกว่าคนไทยในเร่ืองความตรงต่อเวลาและความตอ้งการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีแม่นย  าและสมบูรณ์ 
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มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ (2551) ได้ศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเมืองเชียงใหม่ พบว่า
เชียงใหม่มีระบบคมนาคมต่อเช่ือมกนัค่อนขา้งสมบูรณ์ และเชียงใหม่ยงัไม่มีปัญหาโลจิสติกส์ส าหรับ
นักท่องเท่ียวในเวลาปกติ ในกรณีของ mass tourism สามารถจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีรสนิยมการ
เดินทางต่างกนัไดดี้ การวิเคราะห์การจดัการพบวา่ยงัไม่มีปัญหามากนกัเม่ือเทียบกบักรุงเทพฯ เวลารถ
ติดในเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 20-30 ของเวลาปฏิบติังานของยานยนต์ และจะมีปัญหาเฉพาะในช่วง
งานประเพณี เช่น สงกรานต์ และลอยกระทง ซ่ึงจะท าให้มียานพาหนะเพิ่มข้ึนร้อยละ 60 และ 20 
ตามล าดบั 

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ (2551) ได้ศึกษาดา้นโลจิสติกส์เชิงพื้นท่ีในระดบัชุมชนห้า
แห่ง คือ บา้นแม่ก าปอง บา้นผานกกก บา้นกาหลวง บา้นห้วยฮ้ี และบา้นปลายโพงพาง พบวา่ จุดอ่อน
ของการท่องเท่ียวชุมชนอยู่ท่ีขอ้มูลท่ีจะช่วยท าให้การท่องเท่ียวชุมชนเป็นไปดว้ยความสะดวกและ
สบาย (ตามสภาพ) ฯลฯ และการท่ีชุมชนไม่มีกระบวนการท่ีจะเอานกัท่องเท่ียวออกมาอยา่งรวดเร็วใน
กรณีฉุกเฉิน 

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ (2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อระบบโลจิสติกส์ ในเมือง
ท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ พนมเปญ เสียมเรียบ เชียงใหม่ ย่างกุง้ เวียงจนัทน์ และหลวงพระบาง ดว้ยการ
สัมภาษณ์นักท่องเท่ียวต่างชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 3,841 ตวัอย่าง ตามเกณฑ์สมรรถนะท่ี
ก าหนด ทุกเมืองมีปัญหาโลจิสติกส์ในกรณีฉุกเฉิน เช่น รถเสีย อุบติัเหตุ  เมืองท่ีมีปัญหาจราจรน้อย
ท่ีสุด คือ หลวงพระบาง เมืองท่ีขาดแคลนบริการโลจิสติกส์ท่ีสุด คือ ย่างกุง้  เมืองท่ีมีค่าคะแนนโลจิ
สติกส์ท่ีดีสุดคือ เชียงใหม่  ในดา้นการไหลของขอ้มูล เมืองเชียงใหม่มีจุดเด่นท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีพกัและอาหาร แต่มีจุดอ่อนท่ีข้อมูลการขนส่ง เมืองอ่ืน ๆ ในอนุ-ภูมิภาคมีปัญหาด้าน
ขอ้มูลในระดบัเดียวกนัทุกเมือง ยกเวน้ยา่งกุง้มีปัญหามากท่ีสุดในทุกเร่ือง ทางดา้นโลจิสติกส์การเงิน 
พบวา่ ไทยมีปัญหาในเร่ืองของการคืนภาษีเท่านั้น เมืองอ่ืน ๆ มีปัญหาใกลเ้คียงกนัทุกเร่ือง โดยเฉพาะ
การใชเ้ช็คเดินทางและเครดิตการ์ด ส่วนยา่งกุง้มีปัญหามากท่ีสุดทุกเร่ือง โดยทัว่ไปแลว้ทุกประเทศได้
คะแนนระบบโลจิสติกส์ต ่ากวา่คะแนนความพึงพอใจในดา้นแหล่งท่องเท่ียว 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวไทยในโครงการจดัท าแผนพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีนิยมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และ/หรือ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคม์ากกวา่เพศชาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.00 และร้อยละ 41.00ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีความตอ้งการอิสระใช้เวลาว่างในการท่องเท่ียว และตอ้งการหา
ประสบการณ์การใช้ชีวิต สถานภาพสมรส กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีสถานะโสดนิยมท่องเท่ียวมากกว่า
กลุ่มท่ีสมรสแล้ว ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 
บาท รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ซ่ึงทั้ ง 2 กลุ่มน้ีรวมกันมีสัดส่วน
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มากกวา่ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง 
มากกวา่มากบับริษทัทวัร์ และมกัจะเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด ประเภทของ
กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมและสนใจ คือ ศาสนสถาน/วดั มากท่ีสุด รองลงมา คือพิพิธภณัฑ ์
งานประเพณี/เทศกาล ตลาดน ้ า และ งานฝีมือ/หัตถกรรมปัจจัยส าคัญ 5 ล าดับแรก ท่ีจูงใจให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทยเลือกใชบ้ริการกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ไดแ้ก่ 1) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง 2) นกัท่องเท่ียวชอบและสนใจดา้นประวติัศาสตร์วฒันธรรม 3) นกัท่องเท่ียวไดเ้ห็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในพื้นท่ีนั้นๆ 4) นกัท่องเท่ียวไดรั้บค าแนะน าหรือการบอกต่อจากเพื่อน/ญาติ/คน
รู้จกั (Word of Mouth) และ5) นกัท่องเท่ียวเคยมาเท่ียว/ใชบ้ริการแลว้ประทบัใจ 

 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติในโครงการจดัท าแผนพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
พบว่าส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรปมากท่ีสุด รองลงมา เป็นนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก และภูมิภาคอเมริกา ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงนิยมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และ/หรือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.96 และร้อยละ 49.04 ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม และ/หรือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคส่์วนใหญ่ อยูใ่นช่วงอายุ 25-34 ปี รองลงมาเป็นช่วง
อายุ 18-24 ปี สถานภาพสมรส กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานะโสดนิยมท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มท่ีสมรส
แล้ว รายไดต่้อปี (ก่อนหักภาษี)นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และ/หรือ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากกว่าร้อยละ 40 มีรายได้ต่อปี 30,000 เหรียญสหรัฐฯ ข้ึนไป รองลงมา มี
รายไดร้ะหวา่ง 10,000-29,999 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผูช้  านาญการ/อาชีพอิสระมาก
ท่ีสุด รองลงมา เป็นกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา และกลุ่มผูบ้ริหาร ตามล าดบั  ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียว
ดว้ยตนเอง มากกว่ามากบับริษทัทวัร์ และมกัจะเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด  
ประเภทของกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมและสนใจ คือ ศาสนสถาน/วดั  มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ พระราชวงั พิพิธภณัฑ์ ตลาดน ้ า และอุทยานประวติัศาสตร์  ปัจจยัส าคญั 5 ล าดบัแรก 
ท่ีจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือกใชบ้ริการกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ไดแ้ก่ 1) เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 2) นกัท่องเท่ียวไดเ้ห็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในพื้นท่ีนั้นๆ  3) นกัท่องเท่ียว
ชอบและสนใจด้านประวติัศาสตร์วฒันธรรม 4) นักท่องเท่ียวได้รับค าแนะน าหรือการบอกต่อจาก
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั (Word of Mouth) และ 5) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคุม้ค่าเงิน 

 เถกงิศักดิ์  ชัยชาญ (2555) ไดศึ้กษาการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียวในอ าเภอวงัน ้ า
เขียว จงัหวดันครราชสีมา พบวา่นกัท่องเท่ียวพึงพอใจปานกลางต่อองคป์ระกอบ        โลจิสติกส์การ
ท่องเท่ียวในปัจจุบนัในภาพรวม ในรายดา้นส่วนใหญ่พึงพอใจน้อย ถึง ปานกลาง โดยดา้นการไหล
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ทางกายภาพไดรั้บความพึงพอใจต ่าสุดนะดบันอ้ย เน่ืองจากมีรายการยอ่ยของดา้นถึง  5 รายการไดรั้บ
ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชน ความปลอดภยั ณ สถานีขนส่ง การ
เดินทางท่องเท่ียวโดยขนส่งมวลชน ความพร้อมของบริษทัทวัร์ และการเดินทางในกรณีฉุกเฉิน และ
เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวกับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีน ามาสู่การกลับมาเท่ียวซ ้ า พบว่าความพึงพอใจต่อองค์ประกอบเกือบทุกด้าน มี
ความสัมพนัธ์ต่อการกลบัมาเท่ียวซ ้ าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับกลุ่มชุมชนเห็นว่า
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท าให้มีการพฒันาชุมชนหลายด้าน และมีความพึงพอใจต่อการจดัการโลจิ
สติกส์การท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง กลุ่มผูป้ระกอบการพึงพอใจในระดบัมาก กลุ่มผูน้ าชุมชนเห็น
วา่มีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นดา้นความพร้อมและแนวทางการพฒันาการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวให้ดี
ข้ึน กลุ่มต่างๆมีความเห็นวา่มีความพร้อมระดบัหน่ึงและใหข้อ้เสนอแนะไปในทางเดียวกนั ไดแ้ก่ การ
ท าให้นักท่องเท่ียวเขา้มาในแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั การรวมกลุ่มของ
บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ีและบทบาทต่างๆ กนั การจดัการประชุมประชาคมดา้นโลจิสติกส์
ทั้งในและนอกชุมชน การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดเวลา มีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นน้ี
โดยตรง และมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ มีงบประมาณสนบัสนุนเพิ่มข้ึน อย่างไรก็
ตามมีการพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบและการจดัการ      โลจิสติกส์ระหว่างกลุ่ม
นักท่องเท่ียวกบักลุ่มผูป้ระกอบการมีความแตกต่างกนัอย่างชัดเจนจนเป็นประเด็นท่ีตอ้งสนใจหา
เหตุผลมาอธิบาย 

ชุติมา อุ่ ยประเสริฐ (2556) การศึกษาถึงแบบจ าลองสมการโครงสร้างของอุปสงค์การ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในภาคเหนือของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อพิสูจน์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรแฝงท่ีเก่ียวกบัอุปสงค์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในภาคเหนือของประเทศไทย และเพื่อก าหนดแบบจ าลองสมการโครงสร้างของอุปสงค์
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในภาคเหนือของประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีได้
มุ่งเน้นวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ภายใน
แบบจ าลองสมการโครงส ร้าง  (Structural Equation Model: SEM Model) โดยการวิ เค ราะ ห์
องค์ประกอบดว้ยแบบจ าลองโครงสร้างเชิงเส้น เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงภายนอก 
(ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านฤดูกาลท่องเท่ียว ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านสังคมและ
การเมือง และปัจจยัด้านการบริการท่องเท่ียว) และตวัแปรแฝงภายใน (อุปสงค์การท่องเท่ียว) โดย
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงได้จากการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติจานวน 400 ตวัอยา่ง ตามสถานท่ีต่าง ๆ ทัว่ภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ 
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ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง มีอิทธิพลทางบวก
ต่ออุปสงคก์ารท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในภาคเหนือของประเทศไทย 

ขจิตา มัชฌิมา (2552)ได้ศึกษาถึงความเหมาะสมในการใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ในการ
ทดสอบความเป็นอิสระส าหรับขอ้มูลจากการส ารวจตวัอย่าง โดยการเป็นอิสระต่อกันและมาจาก
รูปแบบความน่าจะเป็นเดียวกนั เป็นคุณสมบติัซ่ึงเป็นขอ้สมมติเบ้ืองตน้ของขอ้มูลในการสร้างตวัสถิติ
ทดสอบเพียร์สันไคสแควร์และตวัสถิติทดสอบอตัราส่วนควรจะเป็นไคสแควร์ส าหรับทดสอบความ
เป็นอิสระ ซ่ึงในกรณีท่ีข้อมูลได้มาจากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืนจะเป็นขอ้มูลท่ีขาด
คุณสมบติัดงักล่าวน้ี ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการทดสอบจึงยอ่มมีความคลาดเคล่ือนหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
วจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องการน าตวัสถิติทั้ง 2 มาท าการทดสอบความ
เป็นอิสระส าหรับขอ้มูลจากการส ารวจตวัอยา่ง ทั้งจากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบใส่คืนและแบบไม่
ใส่คืน การศึกษาด าเนินการโดยการจ าลองขอ้มูล โดยสถานการณ์ท่ีศึกษาคือ ขอ้มูลในตารางการณ์จร
ขนาด 2 × 2 ก าหนดขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 50, 100, 150 และ 200 ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเท่ากบั 0.01 
และ 0.05 มีการท าซ ้ าจ  านวน 1,000 คร้ังในแต่ละสถานการณ์ 

ผลการวิจยัพบวา่ กรณีท่ีขอ้มูลไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบใส่คืน มีค่าความผิดพลาด
ประเภทท่ี 1 น้อยกว่าและใกลเ้คียงกบัระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดมากกวา่กรณีแบบไม่ใส่คืน โดยท่ีค่า
ความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ของทั้ง 2 กรณีจะมีค่าลดลงและใกลเ้คียงกบัระดบันยัส าคญัมากข้ึน เม่ือ
ขนาดตวัอย่างเพิ่มมากข้ึน และเม่ือขนาดประชากรเพิ่มมากข้ึน ค่าความผิดพลาดประเภทท่ี 1กรณีท่ี
ขอ้มูลไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบไม่ใส่คืนจะมีค่าเขา้ใกลค้่าความผิดพลาดประเภทท่ี 1 กรณีท่ี
ขอ้มูลไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบใส่คืน  

ดงันั้นสรุปได้ว่าการขาดคุณสมบติัการเป็นอิสระต่อกนัและมาจากรูปแบบความน่าจะเป็น
เดียวกนัของขอ้มูลท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน ท าให้ผลการทดสอบความเป็น
อิสระเกิดความผิดพลาดสูง ซ่ึงจะน าไปสู่ข้อสรุปและการตัดสินใจท่ีไม่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีทางสถิติในลกัษณะเช่นน้ี จึงตอ้งท าความเขา้ใจในรากฐานทฤษฎีการอนุมานทางสถิติและ
ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่งให้ถ่องแท ้และจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจในทฤษฎีความน่าจะ
เป็นในระดบัท่ีดี 

 ปาริชาต สุพล (2555) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน 
กรณีศึกษาการด าเนินการร่วมระหว่าง บริษทั Ben Adisti โรงแรมแม่ยมพาเลสและชุมชนนาแหลม 
อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลการสารวจภาคสนาม ทั้ง
ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพฒันาการ
ท่องเท่ียวชุมชน จากการด าเนินการร่วมระหวา่งบริษทั Ben Adisti โรงแรมแม่ยมพาเลส และชุมชนนา
แหลม อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูไ้ดรั้บผลกระทบทางตรงและทางออ้มจากการ
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ท่องเท่ียวชุมชนนาแหลม อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ จานวน 252 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาและบรรยายสรุป 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ได้รับผลกระทบทางตรงจากการท่องเท่ียวชุมชน  ได้แก่  กลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ได้แก่ บริษทั Ben Adisti โรงแรมแม่ยมพาเลส และกลุ่มหัตถกรรม
พื้นบา้น หลงัจากมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 5 ปีครัวเรือนมีรายไดจ้ากอาชีพหลกัเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 36.86 ต่อปี ขณะท่ีกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบทางออ้มหรือประชาชนทัว่ไปในเขตชุมชนนาแหลม
ภายหลงัมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนพบวา่ ครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากอาชีพหลกัร้อยละ 15.98 โดยเฉล่ีย
ครัวเรือนในชุมชนนาแหลมมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากอาชีพหลกัร้อยละ 26.44 โดยสรุปการท่องเท่ียวชุมชน
มีส่วนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจทางบวกมากกวา่ทางลบ กล่าวคือ ครัวเรือน
มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีการออมและการลงทุนอยูใ่นระดบัมาก 

ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ และคณะ (2556) การศึกษาศกัยภาพและมูลค่าของผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียวต่อการสร้างรายไดข้องจงัหวดัอุตรดิตถ์ แพร่ และน่านในเขตภาคเหนือ โดยการศึกษาคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีสาคญั ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม ตลอดจนการศึกษาอุปสงคแ์ละอุปทานของการท่องเท่ียว 
เพื่อก าหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการดา้นการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัอุตรดิตถ ์แพร่ และน่าน 

ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาด้านอุปทานและศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  โดยก าหนด
กรอบส าหรับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพไว ้6 มิติ ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพแหล่งท่องเท่ียว 
ปริมาณของกิจกรรมหรือการใช้สอย ประเภทการท่องเท่ียว การออกแบบการจดัการส่ิงอ านวยความ
สะดวก ทศันคติและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว การยอมรับของประชากรในทอ้งถ่ิน และมลพิษทางการ
ท่องเท่ียวหรือผลกระทบขา้งเคียง ผลการศึกษาพบวา่สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ มาตรฐาน 5 ดาว
ไดแ้ก่ คุม้เจา้หลวงเมืองแพร่ วดัศรีดอนค า วดัพระธาตุช่อแฮ  บา้นวงศ์บุรี มาตรฐาน 4 ดาวไดแ้ก่ วดั
พระนอน วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร วดัสระบ่อแกว้ พิพิธภณัฑ์เสรีไทย (แพร่) วดัพระธาตุสุโทน
มงคลคีรีสามคัคีธรรม วดัพระหลวง (ธาตุเน้ิง) โกมลผา้โบราณ อุทยานลิลิตพระลอ ชุมชนผลิตผา้
ม่อฮ่อม บ้านทุ่ งโฮ้ง  วัดจอมสวรรค์  วัดหลวง  มาตรฐาน 3 ดาวได้แก่  พิพิ ธภัณฑ์การป่าไม ้ 
ศาลหลกัเมือง วดัหัวข่วง วดันาตุม้ วดัสะแล่ง (วดัป่าสุคนัธรรมาราม) วดัแม่ลานเหนือ วดัพระธาตุปู
แจ วดัสันปู่ สี วดัพระธาตุจอมแจง้ บา้นประทบัใจ วดัสวรรคนิเวศ วดัพงษสุ์นนัท์ คุม้วิชยัราชา วดัศรี
บุญเรือง บา้นหลวงศรีนรานุกูล วดัเมธงักราวาส (วดัน ้ าคือ) อนุสาวรียพ์ระยาไชยบูรณ์ วดัตน้ธง บา้น
นายวงั ศศิบุตร ยา่นบา้นเก่าชุมชนวดัเชตวนั วดัร่องซอ้  
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การวิเคราะห์ SWOT โดยผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว พบวา่ จงัหวดัแพร่  จุด
แขง็ (Strength)  ไดแ้ก่ วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติท่ีมีเอกลกัษณ์ ประชาชนมีความช านาญในการ
ผลิตผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายดา้น เช่น การทอผา้ การยอ้มผา้หมอ้ฮ่อม การท าเฟอร์นิเจอร์
ไม้  การผลิตสุรากลั่นพื้นบ้าน การตีเหล็ก ฯลฯ แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้ งศิลปวฒันธรรม
สถาปัตยกรรมโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิสวยงาม เป็นจุดเช่ือมโยงภาคเหนือตอนบน
และภาคเหนือตอนล่างโดยมีการคมนาคมท่ีสะดวกทั้ งทางรถยนต์ รถไฟ และเคร่ืองบิน จุดอ่อน 
(Weaknesses) ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีระลึกของจงัหวดัแพร่ยงัไม่มีเอกลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีโดดเด่น/แตกต่าง
จากจงัหวดัอ่ืน แหล่งท่องเท่ียวขาดจุดเด่นท่ีชัดเจน ขาดการบริหารจดัการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ  
โอกาส (Opportunities) ได้แก่ นโยบายการพฒันาส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง
สนับสนุนการเช่ือมโยงการคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้น การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในระดบันานาชาติมากข้ึน และนกัท่องเท่ียวมีกระแสนิยมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ความตอ้งการการผลิตภณัฑ์จากไมมี้จ านวนมาก
และมีอย่างต่อเน่ือง  ภยัคุกคาม (threats) ไดแ้ก่กฎระเบียบบางประการไม่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ
ทอ้งถ่ินบางประเภท เช่น การผลิต สุราพื้นบา้น การท าผลิตภณัฑจ์ากไม ้  

การศึกษาด้านอุปสงค์ด้านการท่องเท่ียวของจงัหวดัอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  พบว่า  เพศชาย 
54.3 % และหญิง 45.7 %   ช่วงอายุท่ีมีมากท่ีสุดคือ 31-40 ปี คิดเป็น 37% ของทั้งหมด    สถานะภาพ
ส่วนใหญ่ คือ โสดและแต่งงาน   อาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ พนักงานบริษทั คิดเป็น 35 % ของทั้งหมด
รายไดข้องนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ คือ 20,000 บาท/เดือน   แหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ คือ 
ภาคกลาง 69 %   นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคยมาเท่ียว คิดเป็น 65 %ของทั้งหมด   นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ใช้เวลาในการท่องเท่ียว 3 วนัเป็นส่วนมาก   นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มเล็กๆ 1-3 คน    
การเดินทางส่วนใหญ่เดินทางมาเอง โดยรถยนต ์   สถานท่ีพกั ส่วนใหญ่พกัโรงแรม รีสอร์ท บา้นญาติ 
บา้นเพื่อน และท่ีพกัอุทยาน   นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ไปเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และ
ทางประวัติศาสตร์  สาเหตุ ท่ีมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เพื่ อพักผ่อนและท่องเท่ียวตามเทศกาล   
แหล่งขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บตามล าดบัคือ เอกสาร แผ่นพบั อินเตอร์เน็ต และ หนงัสือ
ท่องเท่ียว   ความคาดหวงัต่อความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวเรียงตาม ล าดบั ไดแ้ก่  ความสมบูรณ์
และความสวยงามของธรรมชาติ  พกัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี ความสะอาดและความปลอดภยัของ
สถานท่ี  ความรู้จากแหล่งท่องเท่ียว  แนวทางการประยุกต์ความรู้ท่ีได้จากแหล่งท่องเท่ียวไปใช้
ประโยชน์  และเจา้หนา้ท่ีสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวได ้
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ตารางที ่2.2 แสดงการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
ล าดับ ช่ือผู้ศึกษา/วจัิย ปีทีศึ่กษา เร่ืองทีศึ่กษา ประเด็นหลัก ส่ิงทีค้่นพบ ข้อเสนอแนะ สถานทีศึ่กษา 
1 ส านกังานนโยบาย

และแผนการขนส่ง
และจราจร 

2549 ส ารวจขอ้มูลดา้นการขนส่ง
และจราจรเพื่อจดัท าแผน
แม่บทในเมืองภูมิภาค
จงัหวดัแพร่ 

การขนส่งและ
การจราจร 

ปัญหาการเช่ือมโยง
เส้นทาง 

เช่ือมโยงเส้นทาง 
พฒันาสถานีขนส่ง 
ปรับปรุงเส้นทาง
ท่องเท่ียว 
โครงข่ายเสริมสร้าง
เส้นทางท่องเท่ียว 
แกไ้ขจุดอนัตราย 

จงัหวดัแพร่ 

2 คมสัน  สุริยะ และ
คณะ 

2551 การวเิคราะห์ระบบ           
โลจิสติกส์ส าหรับการพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มและวสิาหกิจ
ชุมชนในลา้นนา 
 

ขอ้มูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียว 
การผลิตโบวชวัร์ 

ผลิตไดเ้สรี 
น าเสนอขอ้มูลเชิง
บวกเป็นหลกั 

 กรณีศึกษา
จงัหวดั
เชียงใหม่ 
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   ตารางที ่2.2 แสดงการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดับ ช่ือผู้ศึกษา/วจัิย ปีทีศึ่กษา เร่ืองทีศึ่กษา ประเด็นหลัก ส่ิงทีค้่นพบ ข้อเสนอแนะ สถานทีศึ่กษา 
3 ม่ิงสรรพ ์ ขาว

สะอาด และคณะ 
2551 ปัญหาดา้นการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย 
ปัญหาการท่องเท่ียว การจดัการห่วงโซ่

อุปทานของ
นกัท่องเท่ียว 

จดัการขั้นตอน
บริการใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ประเทศไทย 

4 คมสัน  สุริยะ 2552 ศึกษาโลจิสติกส์ดา้นการ
ท่องเท่ียวในเยอรมนี 

โลจิสติกส์การ
ท่องเท่ียว 

มุ่งเนน้คนใน
ทอ้งถ่ินมากกวา่
นกัท่องเท่ียว 

การปรับตวัของ
นกัท่องเท่ียว 

ประเทศ
เยอรมนี 

5 กรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

2553 ศึกษาพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในโครงการ
จดัท าแผนพฒันากิจกรรม
การท่องเท่ียว ในเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว 

นิยมการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 
สนใจและนิยมการ
ท่องเท่ียวศาสน
สถาน/วดั 
ปัจจยัดึงดูด คือ 
ความมีช่ือเสียง 

 ประเทศไทย 
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  ตารางที ่2.2 แสดงการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดับ ช่ือผู้ศึกษา/วจัิย ปีทีศึ่กษา เร่ืองทีศึ่กษา ประเด็นหลัก ส่ิงทีค้่นพบ ข้อเสนอแนะ สถานทีศึ่กษา 
6 เถกิงศกัด์ิ  ชยัชาญ 2555 ศึกษาการจดัการโลจิสติกส์

ส าหรับการท่องเท่ียวใน
อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา 

การกลบัมาเท่ียวซ ้ า ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบั
การกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 

 อ าเภอวงัน ้า
เขียว จงัหวดั
นครราชสีมา 

7 ประไพพิศ สวสัด์ิ-
รมย ์และ มุขสุดา 
พลูสวสัด์ิ 

2552 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การขยายตวัของการ
ท่องเท่ียว โครงสร้างรายได ้
และการกระจายรายไดข้อง
ชุมชนท่องเท่ียวในภาค
ตะวนัออก 

ผลกระทบต่อการ
ขยายตวัของการ
ท่องเท่ียว 

ปัจจยักระทบต่อ
การขยายตวัการ
ท่องเท่ียว คือ
การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลย ีการ
ส่งเสริมการตลาด 
และการใหบ้ริการ  
 

 จงัหวดัชลบุรี 
ระยอง 
จนัทบุรี และ
ตราด 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง  ผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่  ในบทน้ีจะกล่าวถึง ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิด ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาโดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
3.1 แผนการด าเนินการ ขอบเขต และวธีิการวจัิย 

3.1.1 ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตประชากร ขนาดตวัอยา่ง และขอบเขตเน้ือหา ดงัน้ี 
3.1.1.1 ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง 
ประชากรท่ีจะท าการศึกษา ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว

ของจงัหวดัแพร่  โดยใช้จ  านวนนักท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2556 ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ี 
ในปี พ.ศ. 2556 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดัแพร่ทั้งส้ิน 668,522 คน (ส านกังานจงัหวดั
แพร่, 2556) โดยใชสู้ตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane, 1967) ดงัน้ี 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

   โดยก าหนดให ้ 𝑛  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     𝑒  = ความคลาดเล่ือนของการสุ่ม 
     𝑁 = จ านวนประชากรทั้งหมด 

ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือ ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
5% (e = 0.05) และจ านวนประชากรทั้งหมด เท่ากบั 668,522 คน 

 

𝑛 =  
668,522

1 + 668,522(0.05)2
 

        𝑛   = 399.76  ≈   400 คน 
ดงันั้น ใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 
3.1.1.2 ขอบเขตเนือ้หา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์

การท่องเท่ียว ท่ีส่งผลให้เกิดความภกัดีของนักท่องเท่ียว ภายใตอ้งค์ประกอบของการจดัการโลจิ
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สติกส์การท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย ดา้นกายภาพ (Physical flow) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information 
Flow) ด้านการเงิน (Financial Flow) ด้านสาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) และด้านความ
ย ัง่ยนื (Sustainability) 

3.1.1.3 กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากกรอบแนวคิดตามภาพท่ี 3.1 จะด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียว ทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ (Physical flow) ด้านข้อมูล
ข่ าวส าร  (Information flow) ด้ าน ก าร เงิน  (Financial flow) ด้ าน ส าธ ารณู ป โภค  (Facilitating 
infrastructure) และดา้นความย ัง่ยืน (Sustainability)  ซ่ึงมีผลต่อองคป์ระกอบทรัพยากรการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัแพร่ ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility)          
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenity) ท่ีพกั (Accommodation) และกิจกรรมต่าง ๆ (Activity) โดย
ทดสอบอิทธิพลของนักท่องเท่ียว ต่อความภกัดี (Royalty) โดยจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยั
PIFFS และ FiveA ท่ีมีต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดั

Supply 

Tourism 
Demand of 
Economy 

Logistics 

 ดา้นกายภาพ (Physical flow) 
 ดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Information flow) 
 ดา้นการเงิน (Financial flow) 
 ดา้นสาธารณูปโภค (Facilitating 

infrastructure) 
 ดา้นความยัง่ยนื (Sustainability) 

ความภกัดี
(Royalty) 
ของ

นกัท่องเท่ียว 

 ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
 ส่ิงอ  านวยความสะดวกในการเดินทาง 

(Accessibility) 
 ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ 

(Amenity) 
 ท่ีพกั (Accommodation) 
 กิจกรรมต่างๆ (Activity) 

PIFFS  
Index 

5A 
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แพร่ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ต่อไป 
3.2 วธีิการศึกษา/วเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ ใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 400 คน และใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) จากสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียว
ไปยงัจงัหวดัแพร่ เช่น สถานีขนส่งรถโดยสารประจ าทาง สถานีรถไฟ สนามบิน และแหล่งท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่ 

2)  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมโดยการศึกษาค้นควา้จาก
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์วิทยานิพนธ์ งานวจิยั เอกสารอ่ืนๆ และการ
คน้ควา้ขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ต 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นการสอบถาม

เพื่อศึกษาใหท้ราบถึง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อองคป์ระกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัแพร่ 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีล าดบัการ

วเิคราะห์ ดงัน้ี  
1) ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) เช่น ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นการวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิท-สเกล (Likert 
Scale) เพื่ อหาปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีขอนกัท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใช ้Structure Equation Modelดว้ยเทคนิควิธีวิเคราะห์การ ประมาณ
ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimate: MLE) ซ่ึงประกอบด้วยขั้น ตอน ดังน้ี  คือ 
(จ าเริญ จิตรหลงั, 2552) ขั้น ตอนท่ี 1 การก าหนดโมเดลเชิงทฤษฎีโดยการก าหนดโมเดลและตวัแปรท่ี
ใช้ ใน การศึกษา ขั้น ตอนท่ี2 การก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดลโดยการก าหนดขอ้มูลจ าเพาะ 3 
รูปแบบ คือ พารามิเตอร์บงัคบัพารามิเตอร์ก าหนด และพารามิเตอร์อิสระ ขั้นตอนท่ี 3 การประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโดยการวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้วิธีความเป็นไปได้สูงสุดในการหา
ค่าพารามิเตอร์จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ขั้นตอนท่ี 4การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลเชิง
ประจักษ์กับโมเดล และการ ตรวจสอบความตรงของโมเดล โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีSRMR, 
RMSEA, CFI, และ TLI ขั้น ตอนท่ี5การปรับโมเดล หากโมเดลท่ีประมาณค่าไดย้งัไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ จะตอ้งท าการปรับโมเดล แลว้จึงท าการวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึงขั้นตอนท่ี6 การแปล
ผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าค่าสัมประสิทธ์ิภายในโมเดลท่ีมี นยัส าคญั ทางสถิติมาอธิบาย
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุค่าสัมประสิทธ์ิจะแสดงขนาด ของอิทธิพลและ ทิศทางของงตวัแปรเหตุท่ีมี
ต่อตวัแปรผล 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่  โดยจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเรียงระดบัความคิดเห็น 
โดยการใช้มาตรวดัมาตรส่วนประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จากนั้นจะท าการ
รวบรวมคะแนนจากระดบัความคิดเห็น น ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษา เร่ือง  ผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อองคป์ระกอบโลจิสติกส์
การท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ และศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ โดยแบ่งการวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

ส่วนที ่2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยใชก้ารวเิคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิท-สเกล (Likert Scale) 

ส่วนที ่3 ผลการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่ โดยใชแ้บบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  

ส่วนที ่4 จากการสัมภาษณ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ ในเร่ือง ผลกระทบ
ของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ 
4. 1 ข้อมูลทัว่ไป 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 61.75 และเป็นเพศชาย ร้อยละ  38.25 

ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 69.50รองลงมา  คือ อายุระหวา่ง  31 – 45  ปี  ร้อยละ  
22.75 อายุระหว่าง 46 – 60 ปี ร้อยละ 7.50 และ 61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 0.25 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง  ร้อยละ  78.25 รองลงมา คือ สมรส  ร้อยละ  21.75 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ  73.25 และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อย
ละ  26.75 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั,ขา้ราชการ/เกษียณราชการ ร้อยละ 51.24
รองลงมา คือ  นักเรียน/นกัศึกษา ,พ่อบา้น/แม่บา้น,ว่างงานร้อยละ  34.00 และ รับจา้งทัว่ไป,เจา้ของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 14.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 
15,000  บาท ร้อยละ 65.00 ระหว่าง  15,000 – 30,000  บาท  ร้อยละ  25.50 รองลงมา คือ 30,001 – 
50,000  บาท ร้อยละ 6.25 และมากกวา่ 50,000  บาท ร้อยละ 3.255 แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
153 
247 

 
60.96 
39.04 

รวม 400 100.00 
สถานภาพสมรส 

     สมรส 
     โสด/หมา้ย/หยา่ร้าง 

 
87 

313 

 
21.75 
78.25 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบสอบถาม 

        ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา 
        มธัยมศึกษาข้ึนไป 

 
107 
293 

 
26.75 
73.25 

รวม 400 100.00 
อายุ 

       ไม่เกิน 30  ปี 
       31 – 45 ปี 
       46 – 60 ปี 

 
278 

91 
30 

 
69.50 
22.75 

7.50 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
      พนกังานบริษทั,ขา้ราชการ/เกษียณราชการ 
      รับจา้งทัว่ไป,เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
      นกัเรียน/นกัศึกษา ,พอ่บา้น/แม่บา้น,วา่งงาน 

 
206 

58 
136 

 
51.24 
14.50 
34.00 

รวม 400 100.00 
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 

      นอ้ยกวา่ 15,000  บาท 
      15,000 – 30,000  บาท 
      30,001 – 50,000  บาท 
      มากกวา่ 50,000  บาท 

 
260 
102 

25 
13 

 
65.00 
25.50 

6.25 
3.25 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
 

4.1.2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว  ผูว้ิจยัได้ก าหนดข้อมูล

ทั่วไปเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามได้แก่  จ  านวนคร้ัง
เดินทางมาท่องเท่ียว  ระยะเวลาในการท่องเท่ียว  แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บดา้นการท่องเท่ียว  และ
วธีิการในการเดินทางไปท่องเท่ียว   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ นอ้ยกว่า 
5 วนั จ านวน 346 คนคิดเป็นร้อยละ 86.50 รองลงมา มากกว่า 5 ไม่ถึง 10 วนั จ  านวน 44 คนคิดเป็น
ร้อยละ 11.00 และท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เกิน 10 วนั จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 2.50 ซ่ึงสามารถ
แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 
จ านวนคร้ังในการเดินทางมาท่องเทีย่วจังหวดัแพร่ (คร้ัง) จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 346 86.50 
มากกวา่ 5 ไม่ถึง 10 44 11.00 
เกิน 10 10 2.50 
รวม 400 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่  นอ้ยกวา่ 

3 วนัต่อคร้ัง จ านวน 322 คนคิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมาได้แก่ มากกว่า 3 ไม่ถึง 5 วนัต่อคร้ัง 
จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 16.50 และท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เกิน 5 วนัต่อคร้ัง จ านวน 12 คนคิด
เป็น ร้อยละ 3 ซ่ึงสามารถแสดงดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนเวลาในการท่องเท่ียวก่ีวนัต่อคร้ัง 

จ านวนคร้ังในการเดินทางมาท่องเทีย่วจังหวดัแพร่ (วนั) จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 322 80.50 
มากกวา่ 3 ไม่ถึง 5 66 16.50 
เกิน 5 12 3.00 
รวม 400 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึง  ไดแ้ก่

จากเพื่อนหรือคนรู้จกั จ านวน  122 คนคิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ตจ านวน 79 
คนคิดเป็นร้อยละ 19.75 และอนัดบัท่ีสามไดแ้ก่ คนในครอบครัว จ านวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 18.75 
ซ่ึงสามารถแสดงดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
ดา้นการท่องเท่ียว 

แหล่งทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
หนงัสือ วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์ 54 13.50 
โทรทศัน์ วทิย ุ 70 17.50 
คนในครอบครัว 75 18.75 
เพื่อน/คนรู้จกั 122 30.50 
อินเตอร์เน็ต  79 19.75 
รวม 400 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวเอง จ านวน  280  คนคิดเป็นร้อยละ 70 

รองลงมา คือ เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 63  คนคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 15.75 และอนัดบัสาม
ไดแ้ก่  เดินทางมากบับริษทัน าเท่ียว (ทวัร์) จ านวน 30  คนคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 7.5  ซ่ึงสามารถแสดง
ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวธีิการเดินทางมาท่องเท่ียว

จงัหวดัแพร่  
วธีิการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวดัแพร่ จ านวน ร้อยละ 

เดินทางท่องเท่ียวเอง (รถส่วนตวั) 280 70.00 
เดินทางมากบับริษทัน าเท่ียว (ทวัร์) 30 7.5 
เดินทางโดยรถยนตเ์ช่า 16 4.00 
เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 63 15.75 
อ่ืนๆ 11 2.75 
รวม 400 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
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4. 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลบัไปท่องเที่ยวแพร่ซ ้าอกีคร้ังของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้
การวเิคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลเิคิท-สเกล (Likert Scale) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถามจาก
การทดสอบปัจจยัโดยใช้การวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิท-สเกล (Likert Scale) 
แสดงดงัตารางท่ี 4.6 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นกายภาพ พบว่าถนนสายหลกัในการเดินทางไปแพร่ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 35.75 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.46 จุดพกัรถระหวา่งทาง ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 
อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.25 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.30 เส้นทางในการเดินทางในแพร่ ระดบั
ความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.25 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.50 

ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่จากปัจจยัทางดา้นกายภาพ คือ เส้นทางในการเดินทางใน
แพร่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

2. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ศูนยบ์ริการการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.25 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.24 ไกด์ มคัคุเทศก์ ระดับความคิดเห็น
อนัดบั 3 อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.50 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 2.86 แผนท่ี ระดบัความคิดเห็น
อนัดบั 4 อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 35.25 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.52 ป้ายบอกทาง ระดบัความคิดเห็น
อนัดบั 4 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 35.25 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.73 

ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่จากปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร คือ ป้ายบอกทางมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

3. ดา้นการเงิน พบว่าค่าธรรมเนียมในการบริการทางการเงิน ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.25 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.23 การรับบตัร debit/credit ระดบัความคิดเห็น
อนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.75 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.18 จุดตั้งเคร่ืองกด ATM ระดบั
ความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.75 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.50  

ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่จากปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร คือ จุดตั้งเคร่ืองกด ATM มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

4. ดา้นสาธารณูปโภค พบว่าห้องน ้ า ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 33.00 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.66 สัญญาณโทรศพัท์ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยูใ่นระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 33.75 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 2.89 Internet WIFI 3G ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 5 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.75 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.87 จุดพยาบาล/หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน/การส่งต่อโรงพยาบาล 
ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.00 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.71  
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ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าจากปัจจยัด้านสาธารณูปโภค คือ Internet WIFI  3G มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

5. ดา้นความย ัง่ยนื พบวา่ การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 34.25 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.55 จุดทิ้งขยะระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 38.50 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.51 การแยกขยะ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 37.75 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.38  

ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าจากปัจจยัดา้นความย ัง่ยืน คือ การใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

6. ดา้นส่ิงท่ีดึงดูดใจ พบวา่ แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดั
พระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร วดัหลวง เป็นตน้ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
35.50 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.93 แหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 39.00 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.89 แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้ าตกห้วยโรง แก่ง
หลวง ภูเขาหินปะการัง เป็นตน้ระดบัความคิดเห็นอนัดบั  4 อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 37.00 ค่า
ถ่วงน ้าหนกั 3.83 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง เป็น
ตน้ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 38.00 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.71  

ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่จากปัจจยัดา้นส่ิงท่ีดึงดูดใจ คือ แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม
ประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร วดัหลวง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
กลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

7. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง พบวา่ ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดั
ใกลเ้คียง ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.25 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.84 รถ
โดยสารประจ าทางระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 40.50 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 
3.68  การให้บริการของสายการบิน  อันดับ 3 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.75 ค่าถ่วง
น ้ าหนกั 3.43 การให้บริการของรถไฟ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 34.00 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.39  

ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าจากปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง คือ 
ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวของนกั
เท่ียวมากท่ีสุดแพร่ซ ้ า 

8. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า สาธารณูปโภคพื้นฐาน: น ้ า ไฟฟ้า โทรศพัท์สาธารณะ 
ระดับความคิดเห็นอันดับ  4 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.50 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.70 และ 
โรงพยาบาล ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 33.75 ค่าถ่วงน ้าหนกั 3.70  
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ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าจากปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก คือ สาธารณูปโภค
พื้นฐานและโรงพยาบาล มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

9. ด้านท่ีพกั พบว่า ท่ีพกัเพียงพอ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ   
40.00 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.81 ท่ีพกัสะอาด น่าเขา้พกั ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 5 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ   34.50 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.96 ท่ีพกัราคาเหมาะสม ระดับความคิดเห็นอนัดบั 4 อยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.5 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.96 ท่ีพกัหลายรูปแบบ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 5 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.00 ค่าถ่วงน ้าหนกั 2.84 

ดงันั้นสามารถสรุปได้ว่าจากปัจจยัด้านท่ีพกัสะอาด น่าเขา้พกั และท่ีพกัราคาเหมาะสม ในทั้ง
สองดา้นน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวของนกัเท่ียวมากท่ีสุด 

10. ดา้นกิจกรรม พบวา่ เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยูใ่น
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.25 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.97 การชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นบา้นโฮง้ ระดบั
ความคิดเห็นอนัดบั 4 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 34.00 ค่าถ่วงน ้ าหนกั 3.89 ดูนก ปีนเขา ล่องแพ 
แก่งเสือเตน้ ระดบัความคิดเห็นอนัดบั 4 อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.25 ค่าถ่วงน ้ าหนัก 3.91   
กิจกรรมด้านประเพณี: งานฤดูหนาวไทยล้านนากาชาด งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน ระดับความ
คิดเห็นอนัดบั 5 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 ค่าถ่วงน ้าหนกั 4.02  

ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่จากปัจจยัดา้นกิจกรรม คือ ดา้นประเพณี:งานฤดูหนาวไทย
ลา้นนากาชาด งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 



 

  

     ตารางที ่4.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตวัช้ีวดั ระดบัความคดิเห็น รวม ค่าถ่วง
น า้หนัก 5 4 3 2 1 

1.ด้านกายภาพ        

1.ถนนสายหลกัในการเดนิทางไปแพร่ 61 
15.25% 

143 
35.75% 

133 
33.25% 

43 
10.75% 

20 
5.00% 

400 
100% 

3.46 

2. จุดพกัรถระหว่างทาง 35 
8.75% 

138 
34.50% 

161 
40.25% 

45 
11.25% 

21 
5.25% 

400 
100% 

3.30 

3. เส้นทางในการเดนิทางในแพร่ 66 
16.50% 

135 
33.75% 

149 
37.25% 

31 
7.75% 

19 
4.75% 

400 
100% 

3.50 

2. ด้านข้อมูลข่าวสาร        
1.ศูนย์บริการการท่องเทีย่วจงัหวดัแพร่ 55 

13.75% 
105 

26.25% 
149 

37.25% 
61 

15.25% 
30 

7.50% 
400 

100% 
3.24 

2.ไกด์ มคัคุเทศก์ 20 
5.00% 

96 
24.00% 

142 
35.50% 

92 
23.00% 

50 
12.50% 

400 
100% 

2.86 

3. แผนที ่ 37 
18.25% 

141 
35.25% 

126 
31.50% 

40 
10.00% 

20 
5.00% 

400 
100% 

3.52 

4. ป้ายบอกทาง 104 
26.00% 

141 
35.25% 

112 
28.00% 

27 
6.75% 

16 
4.00% 

400 
100% 

3.73 

          ท่ีมา: จากการค านวณ 
          หมายเหต ุ ระดบั 5 คือ มีอิทธิพลมากท่ีสุด, ระดบั 4 คือ มีอิทธิพลมาก, ระดบั 3คือ มีอิทธิพลปานกลาง, ระดบั 2 คือ มีอิทธิพลนอ้ย, ระดบั 1 คือ มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 
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     ตารางที ่4.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั ระดบัความคดิเห็น รวม ค่าถ่วง
น า้หนัก 5 4 3 2 1 

3. ด้านการเงนิ        

1. ค่าธรรมเนียมในการบริการทางการเงนิ 52 
13.00% 

100 
25.00% 

165 
41.25% 

55 
13.75% 

28 
7.00% 

400 
100% 

3.23 

2. การรับบัตร debit/credit 51 
12.75% 

96 
24.00% 

159 
39.75% 

60 
15.00% 

34 
8.50% 

400 
100% 

3.18 

3.  ATM 79 
19.75% 

124 
31.00% 

135 
33.75% 

40 
10.00% 

23 
5.50% 

400 
100% 

3.50 

4. ด้านสาธารณูปโภค        
1.ห้องน า้ 105 

26.25% 
116 

29.00% 
132 

33.00% 
33 

8.25% 
14 

3.50% 
400 

100% 
3.66 

2. สัญญาณโทรศัพท์ 130 
32.50% 

135 
33.75% 

107 
26.75% 

22 
5.50% 

6 
1.50% 

400 
100% 

2.89 

3. Internet WIFI  3G 131 
32.75% 

125 
31.25% 

111 
27.75% 

25 
6.25% 

8 
2.00% 

400 
100% 

3.87 

4. จุดพยาบาล/หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน/การส่งต่อ
โรงพยาบาล 

107 
26.75% 

117 
29.25% 

140 
35.00% 

26 
6.50% 

10 
2.50% 

400 
100% 

3.71 

           ท่ีมา: จากการค านวณ 
           หมายเหต ุระดบั 5 คือ มีอิทธิพลมากท่ีสุด, ระดบั 4 คือ มีอิทธิพลมาก, ระดบั 3คือ มีอิทธิพลปานกลาง, ระดบั 2 คือ มีอิทธิพลนอ้ย, ระดบั 1 คือ มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 
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     ตารางที ่4.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

ตวัช้ีวดั ระดบัความคดิเห็น รวม ค่าถ่วง
น า้หนัก 5 4 3 2 1 

5. ด้านความยัง่ยนื        

1. จุดทิง้ขยะ 70 
17.50% 

125 
31.25% 

154 
38.50% 

42 
10.50% 

9 
2.25% 

400 
100% 

3.51 

2. การแยกขยะ 55 
13.75% 

125 
31.25% 

151 
37.75% 

55 
13.75% 

14 
2.25% 

400 
100% 

3.38 

3. การใช้วสัดุทีเ่ป็นมติร 83 
20.75% 

124 
31.00% 

137 
34.25% 

40 
10.00% 

16 
4.00% 

400 
100% 

3.55 

6. ด้านส่ิงทีด่งึดูดใจ        
1.แหล่งท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาต ิ 115 

28.75% 
156 

39.00% 
104 

26.00% 
20 

5.00% 
5 

1.25% 
400 

100% 
3.89 

2. แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร เช่น ศูนย์วจิยัพชืสวนแพร่ 
สวนอ้อมทอง บ้านนาตอง เป็นต้น 

93 
23.25% 

152 
38.00% 

111 
27.75% 

35 
8.75% 

9 
2.25% 

400 
100% 

3.71 

3. แหล่งท่องเทีย่วเชิงธรรมชาต ิเช่น น า้ตกห้วยโรง  
แก่งหลวง ภูเขาหินปะการัง เป็นต้น 

110 
27.50% 

148 
37.00% 

115 
28.75% 

16 
4.00% 

11 
2.75% 

400 
100% 

3.83 

4. แหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรมประวตัศิาสตร์ เช่น วดั
พระธาตุช่อแฮ วดัพระบาทมิง่เมอืงวรวหิาร วดัหลวง 
เป็นต้น 

131 
32.75% 

142 
35.50% 

102 
25.50% 

19 
4.75% 

6 
1.50% 

400 
100% 

3.93 
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      ตารางที ่4.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั ระดบัความคดิเห็น รวม ค่าถ่วง
น า้หนัก 5 4 3 2 1 

7. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง        

1.ทางหลวงแผ่นดนิเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกล้เคยีง 115 
28.75% 

145 
36.25% 

107 
26.75% 

26 
6.50% 

7 
1.75% 

400 
100% 

3.84 

2. รถโดยสารประจ าทาง 78 
19.50% 

162 
40.50% 

120 
30.00% 

35 
8.75% 

5 
1.25% 

400 
100% 

3.68 

3. การให้บริการของรถไฟ 71 
17.75% 

113 
28.25% 

136 
34.00% 

61 
15.25% 

19 
4.75% 

400 
100% 

3.39 

4. การให้บริการของสายการบนิ 
 

97 
24.25% 

95 
23.75% 

123 
30.75% 

52 
13.00% 

33 
8.25% 

400 
100% 

3.43 

8. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก        
1. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน : น า้ ไฟฟ้า โทรศัพท์
สาธารณะ 

96 
24.00% 

134 
33.50% 

132 
33.00% 

28 
7.00% 

10 
2.50% 

400 
100% 

3.70 

2. ห้างสรรพสินค้า 91 
22.75% 

124 
31.00% 

114 
28.50% 

52 
13.00% 

18 
4.50% 

400 
100% 

3.64 

 3. โรงพยาบาล 102 
25.50% 

131 
32.75% 

123 
30.75% 

32 
8.00% 

12 
3.00% 

400 
100% 

3.70 

         ท่ีมา: จากการค านวณ 
         หมายเหต ุระดบั 5 คือ มีอิทธิพลมากท่ีสุด, ระดบั 4 คือ มีอิทธิพลมาก, ระดบั 3คือ มีอิทธิพลปานกลาง, ระดบั 2 คือ มีอิทธิพลนอ้ย, ระดบั 1 คือ มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 
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     ตารางที ่4.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั ระดบัความคดิเห็น รวม ค่าถ่วง
น า้หนัก 5 4 3 2 1 

9. ด้านทีพ่กั        

1. ทีพ่กัเพยีงพอ 103 
25.75% 

161 
40.00% 

103 
25.75% 

25 
6.25% 

7 
1.75% 

400 
100% 

3.81 

2. ทีพ่กัสะอาด น่าเข้าพกั 138 
34.50% 

129 
32.25% 

113 
28.25% 

17 
4.25% 

3 
0.75% 

400 
100% 

3.96 

3. ทีพ่กัราคาเหมาะสม 137 
34.25% 

146 
36.5% 

90 
22.5% 

25 
6.25% 

2 
0.5% 

400 
100% 

3.96 

4. ทีพ่กัหลายรูปแบบ :  เกสต์เฮาส์ โรงแรม  
รีสอร์ท  เต้นท์ 

144 
36.0% 

121 
30.25% 

106 
26.5% 

26 
6.5% 

3 
0.75% 

400 
100% 

2.84 

10. ด้านกจิกรรม        
1. เดนิศึกษาธรรมชาต ิอุทยานแห่งชาต ิ 131 

32.75% 
145 

36.25% 
107 

26.75% 
13 

3.25% 
4 

1.00% 
400 

100% 
3.97 

2. การชมทอผ้าหม้อฮ่อม หมู่บ้านบ้านโฮ้ง 125 
31.25% 

136 
34.00% 

110 
21.5% 

26 
6.50% 

3 
0.75% 

400 
100% 

3.89 

3. ดูนก ปีนเขา ล่องแพ แก่งเสือเต้น 115 
28.75% 

161 
40.25% 

103 
25.75% 

16 
4.00% 

5 
1.25% 

400 
100% 

3.91 

4. กจิกรรมด้านประเพณี : งานฤดูหนาวไทยล้านนา
กาชาด งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน  

154 
38.50% 

131 
32.75% 

88 
22.00% 

22 
5.50% 

5 
1.25% 

400 
100% 

4.02 
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4.3 ผลการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวดัแพร่ 
โดยใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 

จากการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่  โดยใช้แบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)  ใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์
การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate: MLE) เพื่อศึกษาโอกาส
ความน่าจะเป็น(probability) ของผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภักดีของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่  ซ่ึงการศึกษาประกอบดว้ย PIFFS และ 5A โดยท่ี PIFFS จ าแนกดงัน้ี (P) 
Physical Flow การส่งต่อด้านกายภาพ ประกอบดว้ย (p1) ถนนสายหลกัในการเดินทางไปแพร่ (p2) 
จุดพกัรถระหว่างทาง และ(p3) เส้นทางในการเดินทางไปแพร่ I (Information Flow)การส่งต่อด้าน
ขอ้มูลข่าวสารประกอบดว้ย (i1) ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ (i2) ไกด/์มคัคุเทศก ์(i3) แผนท่ี และ 
(i4) ป้ายบอกทาง F1 (Financial Flow) การส่งต่อดา้นการเงิน ประกอบดว้ย (f11) ค่าธรรมเนียมดา้น
การบริการดา้นการเงิน (f12) การรับบตัรเดบิต/เครดิต และ (f13)การบริการตู้ATM (จ านวนตู ้ATM 
ตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่)   F2 (Facilitating infrastructure) การส่งต่อดา้นสาธารณูปโภค 
ประกอบดว้ย (f21) การบริการดา้นห้องน ้ า  (ปริมาณห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) (f22) 
สัญญาณโทรศพัท์ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ (f23) อินเตอร์เน็ท/ไวไฟ/3G 
ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ และ (f24) จุดพยาบาล/หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน/การส่ง
ต่อโรงพยาบาล และ S (Sustainability) การส่งต่อดา้นความย ัง่ยืน ประกอบดว้ย (s1) จุดทิ้งขยะ (s2) 
การแยกขยะ และ (s3) การใช้วสัดุท่ี เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ในส่วนของ 5A จ าแนกได้ดังน้ี A1 
(Attraction) ส่ิงดึงดูดใจ ประกอบด้วย (a11) แหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ (a12) แหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง (a13) แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
เช่น  น ้ าตก  ห้วยโรง แก่งหลวง ภู เขาหินประกางรัง  และ (a14) แหล่งท่องเท่ี ยวว ัฒนธรรม
ประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร วดัหลวง วดัพระธาตุสุโทนมงคล
คีรี A2 (Accessibility) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางประกอบด้วย (a21) ทางหลวง
แผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง (a22) รถโดยสารประจ าทาง (a23) การให้บริการของรถไฟ 
(มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดัต่างๆเยอะหรือไม่) และ (a24) การใหบ้ริการสายการบิน A3 (Amenity) 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย (a31) สาธารณูปโภคพื้นฐาน (น ้ า,ไฟฟ้า,โทรศัพท์
สาธารณะ) (a32) ห้ างสรรพสินค้า และ  (a33) โรงพยาบาล  A4 (Accommodation) ด้าน ท่ีพัก 
ประกอบดว้ย (a41) ท่ีพกัเพียงพอ   (a42) ท่ีพกัสะอาดน่าเขา้พกั   (a43) ท่ีพกัราคาเหมาะสม   (a44) ท่ี
พักมีหลายรูปแบบ เช่น เกสต์เฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กางเต้นท์ และ A5 (Activity) ด้านกิจกรรม 
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ประกอบดว้ย (a51) เดินศึกษาธรรมชาติ อทยานแห่งชาติ (a52) การชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่งโฮง้ 
(a53) ดูนก ปีนเขา ล่องแพแก่งเส้ือเตน้ และ (a54) กิจกรรมดา้นประเพณี แสดงดงัตารางท่ี 4.7  

 

ตารางที่ 4.7 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา   
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

PIF1F2S 

P (Physical Flow) 
p1 
p2 
p3 

การส่งต่อด้านกายภาพ 
ถนนสายหลกัในการเดินทางไปแพร่ 
จุดพกัรถระหวา่งทาง 
เส้นทางในการเดินทางไปแพร่ 

I (Information Flow) 
i1 
i2 
i3 
i4 

การส่งต่อด้านข้อมูลข่าวสาร 
ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 
ไกด/์มคัคุเทศก์ 
แผนท่ี 
ป้ายบอกทาง 

F1 (Financial Flow) 
f11 
f12 
f13 

การส่งต่อด้านการเงิน 
ค่าธรรมเนียมดา้นการบริการดา้นการเงิน 
การรับบตัรเดบิต/เครดิต  
การบริการตูA้TM (จ านวนตู ้ATM ตามแหล่งท่องเท่ียว) 

F2 (Facilitating Infrastructure)  

f21 
f22 
f23 
f24 

การส่งต่อด้านสาธารณูปโภค 
การบริการดา้นห้องน ้า  (ปริมาณหอ้งน ้าตามแหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่) 
สัญญาณโทรศพัทค์รอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่
หรือไม่ 
Internet/Wi-Fi/3G ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่
หรือไม่ 
จุดพยาบาล/หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน/การส่งต่อโรงพยาบาล 

S (Sustainability) 
s1 
s2 
s3 

การส่งต่อด้านความยัง่ยนื 
จุดทิ้งขยะ 
การแยกขยะ 
การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4.7 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา (ต่อ) 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

5A 

A1 (Attraction) 
a11 
a12 
a13 
a14 
 
A2 (Accessibility) 
a21 
a22 
a23 
a24 
A3 (Amenity) 
a31 
a32 
a33 
A4 (Accommodation) 
a41 
a42 
a43 
a44 
A5 (Activity) 
a51 
a52 
a53 
a54 

ส่ิงดงึดูดใจ 
แหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง  
แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้าตก หว้ยโรง แก่งหลวง  
แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระ
บาทม่ิงเมืองวรวิหาร วดัหลวง วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 
ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกลเ้คียง 
รถโดยสารประจ าทาง 
การใหบ้ริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดัต่างๆเยอะ
หรือไม่) 
การใหบ้ริการสายการบิน 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (น ้า,ไฟฟ้า,โทรศพัทส์าธารณะ) 
หา้งสรรพสินคา้ 
โรงพยาบาล 
ด้านที่พกั 
ท่ีพกัเพียงพอ 
ท่ีพกัสะอาดน่าเขา้พกั 
ท่ีพกัราคาเหมาะสม 
ท่ีพกัมีหลายรูปแบบ เช่น เกสตเ์ฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กางเตน้ท ์
ด้านกจิกรรม 
เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ 
การชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่งโฮง้ 
ดูนก ปีนเขา ล่องแพแก่งเส้ือเตน้ 
กิจกรรมดา้นประเพณี งานฤดูหนาวไทยลา้นนากาชาด งานประเพณีก าฟ้า
ไทยพวน งานประเพณีนมสัการพระธาตุช่อแฮ งานของดีศรีสงกรานต ์ 
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จากตัวแปรท่ีได้ก าหนด ไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแปรไหนมีผลต่อตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) และไม่ทราบว่าตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และไม่สามารถระบุได้ว่าตวัแปรแต่
ละตวัมีผลต่อกนัหรือไม่ ซ่ึงจากผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่ ได้ท าการหาความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึนระหว่างตวัแปรจากการส ารวจ  (Observation 
Variables) และตวัแปรประจกัษ์  (Latent variables)  จึงตอ้งใช้สถิตในการหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสม
กบัขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดดี้ท่ีสุดโดยโปรแกรม  R  โดยผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรจากการส ารวจ  (Observation Variables) และตวัแปรประจกัษ ์ (Latent variables)   และท าการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่ โดยใช้สถิติ SEM ในการทดสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าว  โดยแบบจ าลองท่ีผูศึ้กษาได้
ท าการประมาณค่าโดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แบบจ าลองสมมติฐานเบ้ืองตน้สามารถวเิคราะห์ได้
ดงัภาพท่ี 4.1  



 

  

 

 

Goodness of Fit Measures: 
MLE = 8945.273(595) 
P <  0.001 
CFI  = 0.960 
TLI = 0.952 
SRMR = 0.052 
RMSEA = 0.041 

ภาพที ่4.1  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างคร้ังท่ี 1 (Structural Equation Model: SEM1)  
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จากภาพท่ี 4.1 แสดงผลการค านวณจากโปรแกรม R โดยมีค่า Maximum Likelihood Estimate 
(MLE) เท่ากบั 8945.273 (df = 595, p < 0.001) หมายความว่า แบบจ าลองดงักล่าวมีความเหมาะสม
และไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์และมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยเม่ือพิจารณาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง พบวา่ค่า CFI = 0.958 TLI = 0.950 SRMR = 0.053 และค่า RMSEA = 0.042 

 
ตารางที ่4.8 แสดงผลจากการค านวณท่ีมีผลต่อผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดี

ของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ โดยใชแ้บบจ าลอง SEM (Model 1) 

 
Maximum Likelihood Estimate 

Estimate Standard Error Z-value P(>|z|) Std.lv Std.all 
Loyalty ~ FiveA 0.489 0.110 4.460 0.000 < 0.001 0.334 0.334 
FiveA ~ PIFFS 0.641 0.067 9.542 0.000 < 0.001 0.782 0.782 

  ท่ีมา : จากการค านวณ     
หมายเหตุ : *** Significant at 0.01   CFI         :  0.958 

         **  Significant at 0.05   TLI   :  0.950 
        *  Significant at 0.10  RMSEA  :  0.042 

    SRMR     :  0.053 
  โดยความสัมพนัธ์ของ PIFFS  และ  FiveA  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือหาก

มี  PIFFS เพิ่ม ข้ึน 1 หน่วย ปัจจัย  FiveA เพิ่ม ข้ึน 0.641  หน่วยหรือเพิ่ม ข้ึน  64.1%  และตัวแปร
ประจกัษ ์FiveA มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (Estimate = 0.489, p=0.000)  โดยความสัมพนัธ์ของ FiveA 
และความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หากมี 
FiveA เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เพิ่มข้ึน  0.489  หน่วยหรือเพิ่มข้ึน 
48.9%



 

 

 

  
  

Goodness of Fit Measures: 
MLE = 8945.273(595) 
P < 0.001 
CFI  = 0.960 
TLI = 0.952 
SRMR = 0.052 
RMSEA = 0.041 

ภาพที ่4.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างคร้ังท่ี 2  (Structural Equation Model: SEM2)      
                   แสดงความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญั 
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ตารางที ่4.9 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง PIFFS และ 5A ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 

องค์ประกอบ สัญลกัษณ์ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 

ผลต่อตวัแปร
ตาม 

(benefit*y) 

Physical Flow :การส่งต่อด้านกายภาพ  
ถนนสายหลกัในการเดินทางไปแพร่ 
จุดพกัรถระหวา่งทาง 
เสน้ทางในการเดินทางไปแพร่ 

P 
p1 
p2 
p3 

 
0.804 
0.773 
0.787 

(P*loyalty) 
0.630 
0.605 
0.616 

Information Flow:การส่งต่อด้านข้อมูลข่าวสาร 
ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 
แผนท่ี 
ป้ายบอกทาง 

I 
i1 
i3 
i4 

 
0.697 
0.775 
0.884 

(I*loyalty) 
0.546 
0.607 
0.692 

Financial Flow : การส่งต่อด้านการเงนิ 
ค่าธรรมเนียมดา้นการบริการดา้นการเงิน 
การรับบตัรเดบิต/เครดิต  
การบริการตูA้TM (จ านวนตู ้ATM ตามแหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่) 

F1 
f11 
f12 
f13 

 
0.659 
0.750 
0.824 

(F1*loyalty) 
0.516 
0.587 
0.645 

Facilitating infrastructure : การส่งต่อด้าน
สาธารณูปโภค 
การบริการดา้นหอ้งน ้า  (ปริมาณหอ้งน ้าตามแหล่ง
ท่องเท่ียวในจ.แพร่) 
สญัญาณโทรศพัทค์รอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่หรือไม่ 
Internet/Wi-Fi/3G ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่หรือไม่ 
จุดพยาบาล/หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน/การส่งต่อโรงพยาบาล 

F2 
f21 

 
f22 

 
f23 

 
f24 

 
0.792 

 
0.762 

 
0.726 

 
0.823 

(F2*loyalty) 
0.620 

 
0.597 

 
0.568 

 
0.644 

Sustainability :การส่งต่อด้านความยัง่ยืน 
จุดท้ิงขยะ 
การแยกขยะ 
การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ 

S 
s1 
s2 
s3 

 
0.802 
0.840 
0.801 

(S*loyalty) 
0.628 
0.658 
0.627 

   ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.9 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง PIFFS และ 5A ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ (ต่อ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบ สัญลกัษณ์ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 

ผลต่อตวัแปร
ตาม 

(benefit*y) 

 Attraction : ส่ิงดึงดูดใจ 
แหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยวิ์จยัพืชสวนแพร่ สวน
ออ้มทอง บา้นนาตอง 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้าตก หว้ยโรง แก่ง
หลวง ภูเขาหินประการัง 
แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุ
ช่อแฮ วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร วดัหลวง วดัพระธาตุสุ
โทนฯ 

A1 
a11 
a12 

 
a13 

 
a14 

 
0.726 
0.756 

 
0.834 

 
0.683 

(A1*loyalty) 
0.243 
0.253 

 
0.280 

 
0.229 

Accessibility : ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 
ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง 
รถโดยสารประจ าทาง 
การใหบ้ริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดั
ต่างๆเยอะหรือไม่) 
การใหบ้ริการสายการบิน 

A2 
a21 
a22 
a23 

 
a24 

 
0.740 
0.615 
0.455 

 
0.543 

(A2*loyalty) 
0.248 
0.206 
0.152 

 
0.182 

Amenity : ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (น ้า,ไฟฟ้า,โทรศพัทส์าธารณะ) 
โรงพยาบาล 

A3 
a31 
a33 

 
0.779 
0.719 

(A3*loyalty) 
0.261 
0.241 

Accommodation : ด้านที่พกั 
ท่ีพกัสะอาดน่าเขา้พกั 
ท่ีพกัราคาเหมาะสม 
ท่ีพกัมีหลายรูปแบบ เช่น เกสตเ์ฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กาง
เตน้ท ์

A4 
a42 
a43 
a44 

 
0.870 
0.842 
0.729 

(A4*loyalty) 
0.291 
0.282 
0.244 
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ตารางที ่4.9 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง PIFFS และ 5A ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ (ต่อ) 

 ท่ีมา : จากการค านวณ 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการประมาณค่าส าหรับแบบจ าลองการวดัของแบบจ าลองสมมติฐานโดย

โปรแกรมสถิติ R Studio แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียว
ต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ โดยปัจจยั PIFFS ท่ีมีผลต่อ FiveA อนัดับแรกได้แก่  
ป้ายบอกทาง  โดยมีค่าองคป์ระกอบของน ้ าหนกัเท่ากบั  0.692 อนัดบัสองไดแ้ก่  การแยกขยะ โดยมี
ค่าองค์ประกอบของน ้ าหนักเท่ากับ  0.658  และอนัดับท่ีสามได้แก่  การบริการตู้ ATM (จ านวนตู ้
ATM ตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่)  โดยมีค่าองค์ประกอบของน ้ าหนักเท่ากับ  0.645  ส่วน 
FiveA  ท่ีมีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่  อนัดบัแรกได้แก่  เดินศึกษาธรรมชาติ 
อุทยานแห่งชาติ  โดยมีค่าองค์ประกอบของน ้ าหนักเท่ากับ 0.332  อันดับสองได้แก่  ท่ีพักราคา
เหมาะสม  โดยมีค่าองค์ประกอบของน ้ าหนกัเท่ากบั  0.282  และอนัดบัท่ีสามไดแ้ก่   แหล่งท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ห้วยโรง แก่งหลวง ภูเขาหินประการัง  โดยมีค่าองค์ประกอบของน ้ าหนัก
เท่ากบั  0.280  โดยท่ีตวัแปรประจกัษ ์ PIFFS  มีนยัส าคญัทางสถิติ  0.01  (Estimate = 0.641, p<0.001)  
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ สัญลกัษณ์ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 

ผลต่อตวัแปร
ตาม 

(benefit*y) 

Activity : ด้านกจิกรรม 
เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ 
การชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่งโฮง้ 
ดูนก ปีนเขา ล่องแพแก่งเส้ือเตน้ 
กิจกรรมดา้นประเพณี งานฤดูหนาวไทยลา้นนากาชาด 
งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน งานมสัการพระธาตุช่อแฮ 
งานของดีศรีสงกรานต ์

A5 
a51 
a52 
a53 
a54 

 
0.990 
0.794 
0.717 
0.770 

(A5*loyalty) 
0.332 
0.266 
0.240 
0.258 
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ตารางที ่4.10 แสดงผลจากการค านวณท่ีมีผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของ 
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ โดยใชแ้บบจ าลอง SEM (Model) 

Variables 
Maximum Likelihood Estimate 

Estimate Standard Error Z-value P(>|z|) Std.lv Std.all 

FIVEA  
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

 
1.000 
1.257 
1.250 
1.308 
1.214 

 
 

0.113 
0.114 
0.110 
0.105 

 
 
11.131 
10.995 
11.898 
11.558 

 
 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 
*** 

 
0.795 
0.930 
0.868 
0.863 
0.725 

 
0.795 
0.930 
0.868 
0.863 
0.725 

PIFFS 
P 
I 
F1 
F2 
S 

 
1.000 
0.873 
0.875 
1.184 
0.958 

 
 

0.087 
0.090 
0.097 
0.084 

 
 
10.041 
  9.722 
12.170 
11.357 

 
 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 
*** 

 
0.777 
0.742 
0.807 
0.913 
0.802 

 
0.777 
0.742 
0.807 
0.913 
0.802 

   ท่ีมา : จากการค านวณ     
หมายเหตุ : *** Significant at 0.01   CFI        :  0.960 

**  Significant at 0.05   TLI  :  0.952 
*   Significant at 0.10  RMSEA:  0.041 

     SRMR   :  0.052 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเพิ่ม Covariance เขา้ไปในแบบจ าลอง เพื่อให้แบบจ าลองมีค่าท่ีเหมาะสมใน

การพยากรณ์เพิ่มมากข้ึน โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของ Covariance แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 

ตารางที ่4.11 แสดงผลจากการค านวณค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) 

Covariance 
Maximum Likelihood Estimate 

Estimate 
Standard 

Error 
Z-value P(>|z|) Std.lv Std.all 

a23 ~~   a24 
a22 ~~   a23 
f22 ~~   f23 
i1 ~~    i4 

f21 ~~   f22 
f24 ~~    s1 
a43 ~~   a44 
a14 ~~   a52 
f23 ~~    s3 
f22 ~~   a52 
a51 ~~   a54 
i1 ~~   a12 

a13 ~~   a14 
s3 ~~   a12 
f22 ~~    s1 
f21 ~~    s1 
f21 ~~    s2 
a22 ~~   a24 
a51 ~~   a53 
i1 ~~   a23 

a21 ~~   a22 
a51 ~~   a52 
a12 ~~   a31 
a12 ~~   a21 

0.577 
0.347 
0.169 

-0.167 
0.109 
0.154 
0.118     
0.135     

-0.111 
-0.058     
-0.235 
 0.126    
-0.104    
0.072     
0.105    
0.146   
0.096 
0.169 

-0.171 
0.115 
0.114 

-0.151 
-0.096 
-0.086     

0.060  
0.040     
0.027 
0.040     
0.023     
0.023     
0.027     
0.025     
0.022     
0.017     
0.043     
0.029     
0.025     
0.025     
0.019       
0.024    
0.022 
0.041 
0.039 
0.029   
0.032 
0.045 
0.024 
0.022   

9.578  
8.609     
6.241 

-4.219     
4.667    
6.744     
4.420     
5.338    

-4.981     
-3.490    
-5.445    
4.292   

-4.156     
2.893    
5.556     
5.977    
4.452 
4.156 

-4.349 
3.931 
3.578 

-3.385 
-3.977 
-3.900     

0.000    
0.000 
0.000 
0.000     
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.004     
0.000    
0.000    
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001  
0.000 
0.000 

0.577 
0.347     
0.169 

-0.167     
0.109    
0.154     
0.118   
0.135    

-0.111     
-0.058 
-0.235     
0.126   

-0.104     
0.072     
0.105     
0.146     
0.096 
0.169 

-0.171     
0.115     
0.114    

-0.151     
-0.096    
-0.086   

0.594 
0.501 
0.388 

-0.436 
0.270 
0.471 
0.354 
0.341 

-0.257 
-0.162 
-2.958 
0.247 

-0.281 
0.179 
0.294 
0.392 
0.275 
0.228 

-2.106 
0.154 
0.239 

-2.041 
-0.240 
-0.203 

 ท่ีมา : จากการค านวณ 
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 ตารางที ่4.11 แสดงผลจากการค านวณค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) (ต่อ) 

Covariance 
Maximum Likelihood Estimate 

Estimate 
Standard 

Error 
Z-value P(>|z|) Std.lv Std.all 

a24 ~~   a33 
s2 ~~   a11 
p3 ~~   a31 
f23 ~~   a33 
f11 ~~   f12 
i3 ~~    s2 
p2 ~~    s2 
p3 ~~   f21 
s3 ~~   a13 
p1 ~~   a21 
a21 ~~   a43 
a14 ~~   a54 
a23 ~~   a33 
a12 ~~   a23 
s3 ~~   a23 

a21 ~~   a42 
p2 ~~   a31 
s3 ~~   a44 

a44 ~~   a52 
i4 ~~   a52 
i3 ~~   f22 
i4 ~~   f21 

a11 ~~  a24 
p3  ~~  a24 
p3  ~~  i1 
p2  ~~  i1 

p2  ~~   a23 
f12  ~~  a52 
a33  ~~  a44 

0.164 
0.077 

-0.090 
-0.078 
0.129 

-0.069 
0.061    

-0.072     
-0.068 
0.079    
0.065 
0.075     
0.085     
0.085     
0.066    
0.054   

-0.064    
 -0.055 

0.052 
-0.054 
-0.061 
0.059 

-0.076 
-0.103 
0.116 
0.102 
0.061 
0.060  
0.057   

0.040 
0.021     
0.026 
0.025     
0.043     
0.022     
0.020     
0.022     
0.023     
0.023     
0.019     
0.028     
0.032     
0.024     
0.022       
0.021    
0.025    
0.020 
0.019 
0.021 
0.020 
0.023 
0.027  
0.028 
0.031 
0.030 
0.023 
0.024 
0.024 

 4.051 
3.704   

-3.516 
-3.189    
3.000   

-3.153     
2.998   

-3.281     
-2.911    
3.395    
3.406     
2.705     
2.697     
3.563     
2.941     
2.504    

-2.612    
-2.672 
2.746 

-2.562 
-3.128 
2.578 

-2.827 
-3.644 
3.790 
3.416 
2.712 
2.542 
2.388 

0.000    
0.000 
0.000 
0.001    
0.003 
0.002 
0.003 
0.001 
0.004 
0.001 
0.001 
0.007 
0.007 
0.000     
0.003    
0.012    
0.09    

0.008 
0.006 
0.010 
0.002 
0.010 
0.005 
0.000 
0.000 
0.001 
0.007 
0.011 

 0.017 

0.164     
0.077 

-0.090     
-0.078    
0.129   

-0.069     
0.061   

-0.072     
-0.068     
0.079     
0.065 
0.075 
0.085 
0.085 
0.066 
0.054 

-0.064 
-0.055 
0.052 

-0.054 
-0.061 
0.059 

-0.076 
-0.103 
0.116 
0.102 
0.061 
0.060 
0.057 

0.225 
0.225 

-0.236 
-0.157 
0.220 

-0.192 
0.187 

-0.179 
-0.206 
0.197 
0.198 
0.175 
0.125 
0.136 
0.112 
0.179 

-0.172 
-0.133 
0.137 

-0.193 
-0.148 
0.187 

-0.118 
-0.164 
0.239 
0.215 
0.106 
0.144 
0.120 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 4.11 สามารถอธิบายการเกิดความแปรปรวนร่วม (Covariance) ความสัมพนัธ์ของตวั
แปรแต่ละตวั ไดด้งัน้ี 

1.  การให้บริการของรถไฟ  (มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดัต่างๆเยอะหรือไม่ (a23) และการ
ให้บริการสายการบิน (a24) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 
อยูใ่นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั แสดงวา่ การเพิ่มข้ึนหรือการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง คือการเพิ่มข้ึน
ของการให้บริการของรถไฟและการให้บริการสายการบิน มีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวให้
กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

2.  รถโดยสารประจ าทาง (a22) และการให้บริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดัต่างๆ
เยอะหรือไม ่(a23) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยูใ่นดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
แสดงว่า การเพิ่มข้ึนหรือการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง คือการเพิ่มข้ึนของรถ
โดยสารและการให้บริการของรถไฟ มีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวให้กลับมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ซ ้ า 

3. สัญญาณโทรศพัท์ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ (f22) และอินเตอร์เน็ท/
ไวไฟ/3G ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ (f23) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวน
ร่วม  (Covariance) ของตัวแปรทั้ ง  2 อยู่ ในด้านการส่ ง ต่อด้านส าธารณู ปโภค  (Facilitating 
Infrastructure) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงวา่ การพฒันาหรือการปรับปรุงใน
ด้านการส่งต่อด้านสาธารณูปโภค คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ท/ไวไฟ/3G ให้มีความครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ มีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

4.  ศูนย์บริการท่องเท่ียวจังหวดัแพร่ (i1) และป้ายบอกทาง (i4) ผลการศึกษาพบว่ามีความ
แปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยู่ในด้านการส่งต่อด้านขอ้มูลข่าวสาร (Information 
Flow) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงวา่ เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของการติดตั้งป้าย
บอกทางส าหรับการบริการขอ้มูลข่าวสารให้นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ก็ควรจะลด
การมีศูนย์บริการท่องเท่ียวจังหวดัแพร่ เน่ืองด้วยเม่ือมีป้ายบอกทางสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่แลว้ ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวก็อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มข้ึน ซ่ึงมี
ผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

5. การบริการด้านห้องน ้ า  (ปริมาณห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัแพร่) (f21)  และ 
สัญญาณโทรศพัท์ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ (f22) ผลการศึกษาพบวา่มีความ
แปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยู่ในด้านการส่งต่อด้านสาธารณูปโภค (Facilitating 
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Infrastructure) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงวา่ การพฒันาหรือการปรับปรุงใน
ด้านการส่งต่อด้านสาธารณูปโภค คือ การปรับปรุงการบริการด้านห้องน ้ าและการพฒันาระบบ
สัญญาณโทรศัพท์ให้มีความครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัแพร่ มีผลต่อความภักดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

6.  จุดพยาบาล/หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน/การส่งต่อโรงพยาบาล (f24) และ จุดทิ้งขยะ (s1) ผลการศึกษา
พบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตัวแปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้านสาธารณูปโภค 
(Facilitating Infrastructure) และการส่งต่อดา้นความย ัง่ยืน (Sustainability) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของจุดพยาบาล /หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน /การส่งต่อ
โรงพยาบาล แสดงวา่จะตอ้งมีการเพิ่มข้ึนของจุดทิ้งขยะตามไปดว้ยกนั เน่ืองดว้ยมีเจา้หนา้ท่ีให้บริการ
มาก ขยะและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลท่ีใชแ้ล้วจะมีเพิ่มข้ึน จึงตอ้งมีการเพิ่มจุดบริการทิ้งขยะให้มาก
ข้ึน ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า  

7.  ท่ีพกัราคาเหมาะสม ( a43)  และท่ีพกัมีหลายรูปแบบ เช่น เกสต์เฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กาง
เตน้ท ์(a44) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยูใ่นดา้นท่ีพกั  
(Accommodation) และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงในดา้นท่ีพกั คือ การปรับปรุงราคาท่ีพกัในจงัหวดัแพร่ให้มีราคาท่ีเหมาะสมและเพิ่มสถานท่ี
พกัแรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ให้มีความหลากหลายของรูปแบบ เช่น เกสต์
เฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กางเตน้ท ์เพื่อใหมี้ทางเลือกท่ีมากข้ึนและมีราคาท่ีเหมาะสม ส่งผลต่อความภกัดี
ของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

8.  แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร 
วดัหลวง วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  (a14) และ การชมทอผา้หม้อฮ่อม หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง (a52) ผล
การศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม  (Covariance) ของตัวแปรทั้ ง 2 อยู่ในด้านส่ิงดึงดูดใจ 
(Attraction) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า การพฒันาหรือการปรับปรุงใน
ดา้นส่ิงดึงดูดใจ คือ การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ให้มากข้ึนเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวรู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าว และการให้ค  าอธิบายลกัษณะของการเยี่ยมชมการทอผา้
หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่งโฮง้ เช่น การให้ความรู้ทาง Internet ให้กบันกัท่องเท่ียวก่อนการเดินทางมา เป็น
ตน้ จะส่งผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

9.  Internet/Wi-Fi/3G ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ (f23) และ การใช้วสัดุท่ี
เป็นมิตรต่อธรรมชาติ (s3) ) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยูใ่น
ด้านการส่งต่อด้านสาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) และการส่งต่อด้านความย ั่งยืน 
(Sustainability) โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า การปรับปรุงระบบ
สัญญาณ Internet/Wi-Fi/3G ให้มีพื้นท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ จะก่อให้เกิดการใช้
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วสัดุท่ีไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เน่ืองดว้ยการปรับปรุงระบบสัญญาณนั้นอาจมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าหรือ
แหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และอุปกรณ์/วสัดุท่ีใชก่้อให้เกิดภาวะมลพิศในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งผลเสียต่อระบบธรรมชาติได ้ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่ซ ้ า  

10.  สัญญาณโทรศพัท์ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่(f22) และการชมทอผา้หมอ้ฮ่อม 
หมู่บา้นทุ่งโฮง้ (a52) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยู่ในด้าน
การส่งต่อดา้นสาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) และการส่งต่อดา้นกิจกรรม (Activity) โดย
มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสัญญาณ
โทรศพัท์ให้มีความครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่  สัญญาณโทรศพัท์ยงัไม่มีความเสถียร
มากพอในพื้นท่ีหมู่บา้นทุ่งโฮง้  ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่ซ ้ า 

11.  เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ (a51) และกิจกรรมด้านประเพณี งานฤดูหนาวไทย
ล้านนากาชาด งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ งานของดีศรี
สงกรานต์ (a54) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยูใ่นดา้น
การส่งต่อด้านกิจกรรม (Activity) โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีชอบกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ จะไม่ชอบกิจกรรมดา้นประเพณี งาน
ฤดูหนาวไทยลา้นนากาชาดและงานประเพณีต่างๆ เน่ืองดว้ยลกัษณะของกิจกรรมทั้ง 2 อยา่งมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยาน สถานท่ีส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง ส่วน
กิจกรรมดา้นงานประเพณีต่างๆ จะอยูใ่นตวัเมืองเป็นหลกั ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้
กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า  

12.  ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ (i1) และ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวน
แพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง (a12) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวั
แปรอยูใ่นดา้นการส่งต่อดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information Flow) และดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) โดย
มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า การเพิ่มของศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวรู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมากข้ึน จูงใจให้มี
นกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง 
บา้นนาตอง มากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า  

13.  แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ห้วยโรง แก่งหลวง ภูเขาหินประการัง (a13) แหล่ง
ท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร วดัหลวง วดั
พระธาตุสุโทนมงคลคีรี (a14) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 
2 อยู่ในดา้นการส่งต่อดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีชอบกิจกรรมแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้าตก หว้ยโรง แก่งหลวง ภูเขา
หินประการัง จะไม่ชอบแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระบาท
ม่ิงเมืองวรวิหาร วดัหลวง วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เน่ืองดว้ยลกัษณะของกิจกรรมแหล่งท่องเท่ียว
ทั้ง 2 อยา่งมีแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติส่วนใหญ่อยูน่อกเมือง 
ส่วนแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ จะอยูใ่นตวัเมืองเป็นหลกั ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียว จึงตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า  

14.  การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ (s3) และ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวน
แพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง (a12) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวั
แปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้านการส่งต่อด้านความย ั่งยืน (Sustainability) และด้านส่ิงดึงดูดใจ 
(Attraction) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า เม่ือมีการใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ธรรมชาติในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน จะท าให้แหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด ส่งผลให้มีการท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
เน่ืองจากว่านักท่องเท่ียวมีความรู้สึกอยากท่องเท่ียวในสถานท่ีดงักล่าว ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า   

15.  สัญญาณโทรศพัท์ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ (f22) และจุดทิ้งขยะ(s1) 
ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม  (Covariance) ของตัวแปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้าน
สาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) และการส่งต่อด้านความย ัง่ยืน (Sustainability) โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า เม่ือมีการติดตั้ งระบบสัญญาณโทรศัพท์ให้
ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้นักท่องเท่ียวมีมากข้ึน จึงตอ้งมีจุด
บริการท่ีทิ้งขยะเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ซ ้ า   

16.  การบริการดา้นห้องน ้ า (ปริมาณห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) (f21) และ จุดทิ้ง
ขยะ (s1) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยูใ่นดา้นการส่งต่อดา้น
สาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) และการส่งต่อด้านความย ัง่ยืน (Sustainability) โดยมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า เม่ือมีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนจึงตอ้งเพิ่มจุดการ
บริการด้านห้องน ้ า (ปริมาณห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) เพื่อรองรับกับปริมาณ
นกัท่องเท่ียว ส่งผลให้มีปริมาณของขยะจากนักท่องเท่ียวมากข้ึน จึงตอ้งเพิ่มจุดบริการท่ีทิ้งขยะให้
เพียงพอ ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า   

17.  การบริการด้านห้องน ้ า (ปริมาณห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) (f21) และ การ
แยกขยะ (s2) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยูใ่นดา้นการส่งต่อ
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ดา้นสาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) และการส่งต่อดา้นความย ัง่ยืน (Sustainability) โดยมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า เม่ือมีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนจึงตอ้งเพิ่มจุดการ
บริการด้านห้องน ้ า (ปริมาณห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) เพื่อรองรับกับปริมาณ
นกัท่องเท่ียว ส่งผลให้มีปริมาณของขยะจากนกัท่องเท่ียวมากข้ึน จึงตอ้งเพิ่มการคดัแยกประเภทของ
ขยะ เพื่อการจดัเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวให้กลบัมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า  

18. รถโดยสารประจ าทาง (a22) และ การให้บริการสายการบิน (a24) ผลการศึกษาพบวา่มีความ
แปรปรวนร่วม (Covariance) ของตัวแปรทั้ ง 2 อยู่ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
(Accessibility) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า การเพิ่มข้ึนหรือการปรับปรุง
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง คือการเพิ่มข้ึนของรถโดยสารประจ าทางและการให้บริการสาย
การบิน จะท าให้มีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

20. เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ (a51) และ ดูนกปีนเขา ล่องแพแก่งเสือเต้น (a53) ผล
การศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยู่ในด้านกิจกรรม (Activity) 
และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการท่องเท่ียวด้านธรรมชาติเหมือนกัน แต่ไม้สามารถท ากิจกรรมทั้ ง 2 อย่างไปในเวลา
เดียวกนัได ้ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

21. ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ (i1) และ การให้บริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จาก
จงัหวดัต่างๆเยอะหรือไม่) (a23) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปร
อยู่ในด้านการส่งต่อด้านขอ้มูลข่าวสาร (Information Flow) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง (Accessibility) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า เม่ือมีศูนย์บริการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่เพิ่มข้ึน ท าให้นกัท่องท่องเท่ียวรู้จกัแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน จึงตอ้งมีการ
ปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการของรถไฟท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ เพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่
ซ ้ า 

22. ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง (a21) และ รถโดยสารประจ าทาง (a22) ผล
การศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตัวแปรทั้ ง 2 อยู่ในด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง (Accessibility) และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า การ
เพิ่มข้ึนหรือการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง คือการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน
เช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง และการเพิ่มข้ึนของรถโดยสารประจ าทาง จะท าใหมี้นกัท่องเท่ียวมา
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ท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ซ ้ า 

23. เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ (a51) และการชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่งโฮง้ (a52) 
ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยู่ในด้านการส่งต่อด้าน
กิจกรรม (Activity) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงว่า นักท่องเท่ียวท่ีชอบ
กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ จะไม่ชอบกิจกรรมการชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่ง
โฮง้ เน่ืองด้วยลกัษณะของกิจกรรมทั้ง 2 อย่างมีแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั กิจกรรมเดิน
ศึกษาธรรมชาติ อุทยาน สถานท่ีส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง ส่วนกิจกรรมการชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้น
ทุ่งโฮง้ จะอยูใ่นตวัเมืองเป็นหลกั ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่ซ ้ า 

24. แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง (a12) และ 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (น ้ า, ไฟฟ้า, โทรศพัท์สาธารณะ) (a31) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวน
ร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้านส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก (Amenity) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงว่า สาธารณูปโภค
พื้นฐานยงัไม่สมบูรณ์และไม่เพียงพอในพื้นท่ีสวนออ้มทองและบา้นนาตอง ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อ
ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

25. แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง (a12) และ 
ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกล้เคียง (a21) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม 
(Covariance) ของตวัแปรอยู่ในด้านการส่งต่อดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) และด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง (Accessibility) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงวา่ การ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนย์วิจยัพืชสวนแพร่ สวนอ้อมทอง บ้านนาตอง ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาหรือปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกล้เคียง เน่ืองด้วย
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ในจงัหวดัแพร่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวไม่ได้ใช้เส้นทางทาง
หลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกลเ้คียง โดยตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

26. การให้บริการสายการบิน (a24) และ โรงพยาบาล (a33) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวน
ร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยูใ่นด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) และ
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงวา่ เม่ือมี
การให้บริการสายการบินให้กบันักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่เพิ่มมากข้ึน ท าให้มี
ปริมาณนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก จึงตอ้งมีการเพิ่มการบริการของโรงพยาบาลหรือจ านวนของ
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โรงพยาบาลให้มากข้ึน เพื่อรองรับกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ซ่ึงมีผลต่อ
ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

27. การแยกขยะ  (s2) และแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ (a11) ผลการศึกษาพบว่ามีความ
แปรปรวนร่วม  (Covariance) ของตัวแปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้านการส่งต่อด้านความย ั่งยืน 
(Sustainability) และดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดง
วา่ เม่ือมีนักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มี
ปริมาณขยะมากข้ึน จึงตอ้งมีการคดัแยกขยะเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับกบัปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่มากข้ึน โดยตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ซ ้ า 

28. เส้นทางในการเดินทางไปแพร่(p3) และ สาธารณูปโภคพื้นฐาน (น ้ า,ไฟฟ้า,โทรศัพท์
สาธารณะ) (a31) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยูใ่นดา้นการส่ง
ต่อด้านการส่งต่อด้านกายภาพ (Physical Flow) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) โดยมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า ระหว่างเส้นทางในการเดินทางไปแพร่ ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการเพิ่มสาธารณูปโภค เน่ืองดว้ยการพฒันาหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคส่วนใหญ่จะอยู่
ในบริเวณตวัเมืองหรือแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นหลกั จึงไม่จ  าเป็นในการเพิ่มสาธารณูปโภค เม่ือมี
การเพิ่มเส้นทางเดินทางไปแพร่ให้มากข้ึน ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวให้
กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

29. Internet/Wi-Fi/3G ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ (f23) และ โรงพยาบาล (a33) ผล
การศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้านการส่งต่อ
ด้านสาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงถึง ในโรงพยาบาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ใช ้
Internet/Wi-Fi/3G ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกในบางเหตุการณ์ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดี
ของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

30. ค่าธรรมเนียมด้านการบริการด้านการเงิน  (f11) และ การรับบัตรเดบิต /เครดิต  (f12) ผล
การศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรทั้ง 2 อยูใ่นดา้นการส่งต่อดา้นการเงิน 
(Financial Flow) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า เม่ือนักท่องเท่ียวใช้บริการ
บตัรเดบิต/เครดิตเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมในดา้นการบริการดา้นการเงินเพิ่มข้ึนตามไป
ดว้ย ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

31. แผนท่ี (i3) และ การแยกขยะ (s2) ผลการศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของ
ตวัแปรอยูใ่นดา้นการส่งต่อดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information Flow) และดา้นการส่งต่อดา้นความย ัง่ยืน 
(Sustainability) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงวา่ ไม่มีจุดแยกขยะบนแผนท่ี 
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ซ่ึงนกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม ให้ความส าคญัต่อเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ส าหรับผูท่ี้ชอบท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

32. จุดพกัรถระหว่างทาง (p2) และ การแยกขยะ (s2) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม 
(Covariance) ของตวัแปรอยู่ในด้านการส่งต่อดา้นกายภาพ (Physical Flow) และดา้นการส่งต่อดา้น
ความย ัง่ยืน (Sustainability) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า เม่ือมีจุดพกัรถ
ระหวา่งทางเพิ่มมากข้ึน จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจะมีปริมาณขยะปริมาณมากข้ึน จึงตอ้งมีการ
คดัแยกขยะเพิ่มมากข้ึน เพื่อรองรับกบัปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ซ่ึงตวั
แปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

33. เส้นทางในการเดินทางไปแพร่ (p3) และ ดูนก ปีนเขา ล่องแพแก่งเส้ือเตน้ (f21) ผลการศึกษา
พบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้านกายภาพ (Physical 
Flow) และดา้นการส่งต่อดา้นสาธารณูปโภค (Facilitating Infrastructure) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไป
ในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงถึงไม่มีแหล่งท่องเท่ียวระหวา่งเส้นทางการเดินทางไปจงัหวดัแพร่ ซ่ึงตวั
แปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

34. การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ (s3) และ แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้าตก หว้ยโรง 
แก่งหลวง ภูเขาหินประการัง (a13) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวั
แปรอยู่ในด้านการส่งต่อด้านความย ัง่ยืน (Sustainability) และด้านส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) โดยมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงวา่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติไม่ใชว้สัดุท่ีเป็นมิตร
ต่อธรรมชาติในขณะน้ี ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ซ ้ า 

  35. ถนนสายหลกัในการเดินทางไปแพร่ (p1) และ ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดั
ใกลเ้คียง (a21) ผลการศึกษาพบว่ามีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยู่ในดา้นการส่ง
ต่อดา้นกายภาพ (Physical Flow) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) โดยมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงวา่ เม่ือมีการพฒันาหรือปรับปรุงถนนสายหลกัในการ
เดินทางไปจงัหวดัแพร่ จะตอ้งท าการพฒันาหรือปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดั
ใกล้เคียงตามกันไปด้วย เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า  

36. ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง (a21) และ ท่ีพกัราคาเหมาะสม (a43) ผล
การศึกษาพบวา่มีความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของตวัแปรอยูใ่นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การเดินทาง (Accessibility) และด้านท่ีพกั (Accommodation) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แสดงว่า เม่ือมีการพฒันาหรือปรับปรุงพัฒนาหรือปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อ
ระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียงแลว้จะท าให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน จึงตอ้งปรับปรุงราคาท่ีพกัให้มี
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ความเหมาะสม เพื่อให้นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดัแพร่มีความพึงพอใจและ
ประทบัใจ ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

37. แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร 
วดัหลวง วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี (a14) และ กิจกรรมดา้นประเพณี งานฤดูหนาวไทยลา้นนากาชาด 
งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน งานประเพณีนมสัการพระธาตุช่อแฮ งานของดีศรีสงกรานต ์(a54) แสดง
ถึงระหว่าง 2 กิจกรรมน้ีจะจดัในวนัและเวลาใกล้เคียงกัน ซ่ึงตัวแปรทั้ ง 2 มีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

38. การให้บริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดัต่างๆมาก) (a23) และโรงพยาบาล 
(a33) แสดงถึงมีโรงพยาบาลใกลส้ถานีรถไฟ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้
กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

39. แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บา้นนาตอง (a12) และ 
การให้บริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดัต่างๆมากหรือไม่) (a23) แสดงถึงท่ีสถานี
รถไฟมีการน าผลิตภณัฑ์จากศูนยว์ิจยัพืชสวนแพร่ สวนออ้มทอง บ้านนาตอง มาวางจ าหกน่ายใน
ชานชลา เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเท่ียวน้ี ซ่ึงตัวแปรทั้ ง 2 มีผลต่อความภักดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

40. การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ (s3) และ การใหบ้ริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จาก
จงัหวดัต่างๆเยอะ) (a23) มีการใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติในสถานีรถไฟ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อ
ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

41. ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกล้เคียง (a21) และ ท่ีพกัสะอาดน่าเขา้พกั (a42)  
แสดงถึง มีท่ีพกัสะอาดน่าเขา้พกั  ใกลก้บัทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัใกล้เคียงซ่ึงตวั
แปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

42. จุดพกัรถระหวา่งทาง (p2) และสาธารณูปโภคพื้นฐาน (น ้า, ไฟฟ้า, โทรศพัทส์าธารณะ) (a31)   
จุดพกัระหวา่งทางไม่มีหอ้งน ้ า โทรศพัทส์าธารณะ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

43. การใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ (s3) และท่ีพกัมีหลายรูปแบบ เช่น เกสต์เฮาส์ โรงแรม รี
สอร์ท กางเตน้ท์ (a44) ท่ีพกัต่าง ๆ ยงัไม่มีการรณรงคใ์ชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มี
ผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

44. ท่ีพกัมีหลายรูปแบบ เช่น เกสตเ์ฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กางเตน้ท์ (a44) และการชมทอผา้หมอ้
ฮ่อม หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง (a52) เกสต์เฮาส์ โรงแรม และรีสอร์ท ใช้ผลิตภณัฑ์จากผา้ฮ่อมมาใช้เป็นส่ิง
ประดบัตกแต่ง เช่น ผา้ปูเตียง ปลอกหมอน ผา้ม่าน ผา้ปูโต๊ะ ฯลฯ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดี
ของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 
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45. ป้ายบอกทาง (i4) และการชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่งโฮง้ (a52) ไม่มีป้ายบอกทางในการ
ไปชมผา้หมอ้ฮ่อมท่ีชดัเจน   ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้กลบัมาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

46. แผนท่ี (i3) และสัญญาณโทรศพัทค์รอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่หรือไม่ (f22) ไม่มี
สัญลกัษณ์จุดท่ีมีสัญญาณโทรศพัท์บนแผนท่ี ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวให้
กลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

47. ป้ายบอกทาง (i4) และการบริการด้านห้องน ้ า (f21) (ปริมาณห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่) มีป้ายบอกทางถึงบริการห้องน ้าระหวา่งทางเป็นระยะ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดี
ของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า  

48. แหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ (a11) และ การให้บริการสายการบิน (a24) สนามบินไกลจาก
อุทยานแห่งชาติ ส่งผลต่อความไม่สะดวกในการเดินทางไป ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

49. เส้นทางในการเดินทางไปแพร่ (p3) และการให้บริการสายการบิน  (a24) เส้นทางในการ
เดินทางไปแพร่ไม่เช่ือมต่อกบัเส้นทางท่ีเดินทางไปสนามบิน ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

50. เส้นทางในการเดินทางไปแพร่ (p3) และศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ (i1) มีศูนยบ์ริการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ระหว่างเส้นทางในการเดินทางไปแพร่ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของ
นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า   

51. จุดพกัรถระหว่างทาง (p2) และศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ (i1) ศูนยบ์ริการท่องเท่ียว
จงัหวดัแพร่เป็นสถานท่ีใช้ส าหรับเป็นจุดพกัรถระหว่างทาง ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของ
นกัทอ่งเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า   

52. จุดพกัรถระหวา่งทาง (p2) และการให้บริการของรถไฟ (มีสายรถไฟมาแพร่จากจงัหวดัต่างๆ
เยอะหรือไม่ (a23) มีจุดพกัรถระหวา่งทางระหวา่งการเดินทางไปสถานีรถไฟ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อ
ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า   

53. การรับบตัรเดบิต/เครดิต (f12) และการชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นทุ่งโฮง้ (a52) เร่ิมมีบริการ
บตัรเครดิตและเดบิตในการช าระค่าสินคา้มากข้ึน ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 มีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 

54. โรงพยาบาล (a33) และท่ีพกัมีหลายรูปแบบ เช่น เกสตเ์ฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กางเตน้ท ์(a44) 
แสดงถึงมีท่ีพักใกล้โรงพยาบาล ซ่ึงตัวแปรทั้ ง 2 มีผลต่อความภักดีของนักท่องเท่ียวให้กลับมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า 
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4. 4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่วจังหวดัแพร่ ในเร่ือง ผลกระทบของโลจิ
สติกส์การท่องเทีย่วต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวดัแพร่ 

จากการสัมภาษณ์คุณสุวพณิชย ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ ในเร่ือง  ผลกระทบ
ของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ จาก 2 ปีท่ีผ่านมาเร่ิมมี
นกัท่องเท่ียวรู้จกัจงัหวดัแพร่มากข้ึน เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จากแต่ก่อนท่ีนกัท่องเท่ียวอาจจะมองว่า
แพร่ เป็นแค่เมืองเล็กๆ เป็นทางผ่านท่ีสามารถเดินทางไปยงัจงัหวดัใกล้เคียงได้ ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวท่ีมาจะเป็นในกลุ่มของคนแพร่เองท่ีพาเพื่อน ญาติ พี่นอ้ง มาเท่ียว และมาท าบุญในวดัท่ี
เขานบัถือและสถานท่ีท่ีโดนเด่น ในความคิดเห็นของคุณสุวพณิชย ์แพร่เป็นเมืองเล็กๆ ไม่ไดเ้ป็นหัว
เมืองหลกัท่ีใครๆก็รู้จกั แต่เมืองแพร่ก็มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนมาก  ท่ีผา่นมานกัท่องเท่ียว
ก็เปล่ียนเป้าหมายในการท่องเท่ียวเมืองท่ีเคยไปซ ้ าๆ มาเท่ียวเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง ท่องเท่ียว
แบบวถีิไทย  เมืองแพร่เป็นเมืองเก่าเมืองหน่ึงใน 17 จงัหวดัภาคเหนือ มีอายุถึงพนักวา่ปี นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาในลกัษณะ backpack มาเท่ียวแบบเป็นกลุ่มจะเป็นในกลุ่มของ
นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น จีน เกาหลี สแกนดิเนเวียร์ และ เดนมาร์ก มักจะมาเท่ียวในช่วงปลายๆปี 
ส่วนมากจะมาดูพิพิธภณัฑไ์มส้ักท่ีโรงเรียนป่าไมจ้งัหวดัแพร่ คนไทยไม่มีความรัก ความภูมิใจในบา้น
เกิดของตนเอง เพราะบรรพบุรุษขาดความภูมิใจในบา้นเกิดของตนเอง ไม่มีการบอกต่อหรือปลูกฝัง
ใหแ้ก่ลูกหลานของตนเอง จงัหวดัแพร่มีแหล่งท่องเท่ียวในทุกอ าเภอ การเป็นเจา้บา้นท่ีดี มีการบอกต่อ 
คนแพร่ควรมีความภูมิใจส านึกรักบา้นเกิด เชิญชวนใหค้นอ่ืนๆมาเท่ียวจงัหวดัแพร่ให้มากกวา่น้ี ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ มี PIFFS และ 5A โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

- ถนนสายหลกัในการเดินทางไปแพร่และเส้นทางในการเดินทางไปแพร่ถือว่าอยูใ่นระดบัท่ีดี 
แต่จุดพกัรถระหวา่งทางยงัขาดอยูเ่ล็กนอ้ย  

- ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ (ททท.) มีบริการส าหรับนักท่องเท่ียว แต่ไกด์/มคัคุเทศก ์
แผนท่ี ป้ายบอกทาง ยงัมีไม่มาก แต่ก าลงัเร่ิมพฒันาใหมี้มากข้ึน 

- ค่าธรรมเนียมด้านการบริการด้านการเงิน การรับบตัรเดบิต/เครดิต และการบริการตู้ATM 
(จ านวนตู ้ATM ตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) ถือวา่มีเพียงพอต่อความตอ้งการ อยา่งเหมาะสม 

- การบริการดา้นหอ้งน ้า  (ปริมาณหอ้งน ้าตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่) สัญญาณโทรศพัท ์
Internet/Wi-Fi/3G ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ และจุดพยาบาล/หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน/การ
ส่งต่อโรงพยาบาล มีตามความเหมาะสม  

- มีจุดทิ้งขยะ การแยกขยะ การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ มีการตั้งกลุ่ม Green travel Phrae 
แต่ยงัไม่กวา้งขวางมากนกั ยงัเป็นกลุ่มเล็กๆอยู ่ 
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- จุดเด่นของแพร่ คือ มีทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง สามารถเดินทางไป-
กลบัไดภ้ายในหน่ึงวนั มีบริการรถโดยสารประจ าทางอย่างเหมาะสม ส่วนการให้บริการของรถไฟ
และการใหบ้ริการสายการบินยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร 

- ดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน (น ้ า, ไฟฟ้า, โทรศพัท์สาธารณะ) และโรงพยาบาล มีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ ส่วนห้างสรรพสินคา้ยงัมีน้อย เพราะแพร่ส่วนมากเมืองวฒันธรรมไม่เน้นในเร่ืองของ
ความฟุ่มเฟือย 

- มีท่ีพกัเพียงพอ สะอาดน่าเขา้พกั ราคาเหมาะสมไม่แพงมาก และท่ีพกัมีหลายรูปแบบ เช่น 
เกสตเ์ฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท กางเตน้ท ์

ส าหรับการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวนั้น ทางสมาคมการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ได้ร่วมมือกับ
ส่วนกลาง โดยมีการจดัจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์จากจงัหวดัแพร่ เพื่อออกแสดงในสถานท่ีส าคญั
ต่างๆ เช่น สยามพารากอน เมืองทองธานี และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ส่งเสริมและเผยแพร่สินคา้และผลิตภณัฑข์องดีจากจงัหวดัแพร่ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชนโดยทัว่ไป 
 

อตัลกัษณ์ของจังหวดัแพร่ 
หม้อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลอืเลือ่งแพะเมืองผ ีคนแพร่นีใ้จงาม 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษา เร่ือง ผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์การ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ซ ้ า และเพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ โดย
ศึกษาจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่  ก าหนดขนาด
ตวัอย่างโดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
ได้ตวัอย่างจ านวนทั้ งส้ิน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การค านวณ
ดว้ยค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิท-
สเกล (Likert Scale) และการวิเคราะห์จากแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: 
SEM) ผลการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมุลทัว่ไป 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 61.75 และเป็นเพศชาย ร้อยละ  38.25 ผูต้อบ

แบบสอบถามมีอายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 69.50 รองลงมา  คือ อายุระหวา่ง  31 – 45  ปี  ร้อยละ  22.75 
อายุระหว่าง 46 – 60 ปี ร้อยละ 7.50 และ 61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 0.25 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ  78.25 รองลงมา คือ สมรส  ร้อยละ  21.75 ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ  73.25 และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ  26.75 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั,ขา้ราชการ/เกษียณราชการ ร้อยละ 51.24รองลงมา 
คือ  นกัเรียน/นกัศึกษา ,พ่อบา้น/แม่บา้น,วา่งงานร้อยละ  34.00 และ รับจา้งทัว่ไป,เจา้ของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตวัร้อยละ 14.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 15,000  บาท ร้อย
ละ 65.00 ระหวา่ง  15,000 – 30,000  บาท  ร้อยละ  25.50 รองลงมา คือ 30,001 – 50,000  บาท ร้อยละ 
6.25 และมากกวา่ 50,000  บาท ร้อยละ 3.255 เป็นสัดส่วนเท่ากนั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ น้อยกว่า 5 วนั ร้อยละ 86.50 
รองลงมา มากกวา่ 5 ไม่ถึง 10 วนั ร้อยละ 11.00 และท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เกิน 10 วนั ร้อยละ 2.50  
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ น้อยกว่า 3 วนัต่อคร้ัง ร้อยละ 80.50 
รองลงมา มากกวา่ 3 ไม่ถึง 5 วนัต่อคร้ัง ร้อยละ 16.50 และท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่เกิน 5 วนัต่อคร้ัง 
ร้อยละ 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวจากเพื่อนหรือคน
รู้จกั  ร้อยละ 30.50 รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 19.75และคนในครอบครัว ร้อยละ  18.75  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวเอง ร้อยละ 70 รองลงมา คือ เดินทางโดยรถโดยสาร
ประจ าทาง ร้อยละ 15.75 และเดินทางโดยรถยนตเ์ช่า ร้อยละ 4  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดจะ
กลบัมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ระดบั3 ร้อยละ 38.25 ระดบั 4  ร้อยละ 26.00 และระดบั5 ร้อยละ 22.75  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกแนะน าใหผู้อ่ื้นมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ ในระดบั 3 ร้อย
ละ 34.25 รองลงมา คือ ระดบั 4 ร้อยละ 29.75 และระดบั 5 ร้อยละ 25  

5.1.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจกลบัไปท่องเทีย่วแพร่ซ ้า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลับไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าของผูต้อบแบบสอบถามจากการ

วเิคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิท-สเกล (Likert Scale) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ปัจจยัทางดา้นกายภาพ พบวา่ เส้นทางในการเดินทางในแพร่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไป

ท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 
2. ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ ป้ายบอกทางมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่

ซ ้ า 
3. ปัจจัยด้านข้อมูลการเงิน พบว่า จุดตั้ งเคร่ืองกด ATM มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับไป

ท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 
4. ปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค พบวา่ Internet WIFI 3G มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียว

แพร่ซ ้ า 
5. ปัจจยัด้านความย ัง่ยืน พบว่า การใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

กลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 
6. ปัจจยัดา้นส่ิงท่ีดึงดูดใจ พบวา่ แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุช่อแฮ 

วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร วดัหลวง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 
7. ปัจจยัด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง พบว่า ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมต่อระหว่าง

จงัหวดัใกลเ้คียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 
8. ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ สาธารณูปโภคพื้นฐานและโรงพยาบาล มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 
9. ปัจจยัด้านท่ีพัก  พบว่า ท่ีพักสะอาด น่าเข้าพักและท่ีพักราคาเหมาะสมมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 
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10. ปัจจยัด้านกิจกรรม พบว่า กิจกรรมด้านประเพณี : งานฤดูหนาวไทยล้านนากาชาด งาน
ประเพณีก าฟ้าไทยพวน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ า 

5.1.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
แพร่ 

จากการศึกษาผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดั
แพร่  โดยใช้แบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)  ใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์
การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate: MLE) เพื่อศึกษาโอกาส
ความน่าจะเป็น(probability) ของผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภักดีของ
นักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่  ซ่ึงการศึกษาประกอบด้วย PIFFS และ 5A ผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจากการส ารวจ  (Observation Variables) และตวัแปรประจกัษ์  (Latent 
variables)   และท าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความ
ภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ โดยใช้สถิติ SEM ในการทดสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าว  โดย
แบบจ าลองท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการประมาณค่าโดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

การค านวณจากโปรแกรม R โดยมีค่าMinimum Function Test Statistic เท่ากบั 8945.273 (df = 
595, p = 0.000) หมายความว่าแบบจ าลองดงักล่าวมีความเหมาะสมและไม่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์และมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ผลการประมาณค่าส าหรับแบบจ าลองการวดัของแบบจ าลอง
สมมติฐานโดยโปรแกรมสถิติ R Studio เม่ือผูว้ิจยัได้ท าการเพิ่ม covariance เข้าไปในแบบจ าลอง 
เพื่อให้แบบจ าลองมีค่าท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์เพิ่มมากข้ึน พบว่าค่า CFI = 0.958 TLI = 0.950 
SRMR = 0.053 และค่า RMSEA = 0.042   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่ โดยปัจจยั PIFFS ท่ีมีผลต่อ FiveA อนัดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายบอกทาง โดยมีค่าองค์ประกอบ
ของน ้ าหนักเท่ากบั 0.692 อนัดบัสองไดแ้ก่  การแยกขยะ โดยมีค่าองค์ประกอบของน ้ าหนักเท่ากบั 
0.658 และอนัดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ การบริการตูA้TM (จ านวนตู ้ATM ตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่)  
โดยมีค่าองคป์ระกอบของน ้ าหนกัเท่ากบั 0.645 ส่วน FiveA  ท่ีมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวใน
จงัหวดัแพร่  อนัดับแรกได้แก่  เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ  โดยมีค่าองค์ประกอบของ
น ้าหนกัเท่ากบั 0.332  อนัดบัสองไดแ้ก่ ท่ีพกัราคาเหมาะสม โดยมีค่าองคป์ระกอบของน ้ าหนกัเท่ากบั  
0.282 และอนัดบัท่ีสามได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ห้วยโรง แก่งหลวง ภูเขาหิน
ประการัง  โดยมีค่าองคป์ระกอบของน ้าหนกัเท่ากบั 0.280  โดยท่ีตวัแปรประจกัษ์  PIFFS  มีนยัส าคญั
ท างส ถิ ติ   0.01  (Estimate = 0.641, p<0.001)  โดยความสั มพัน ธ์ของ  PIFFS  และ   FiveA  มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือหากมี  PIFFS  เพิ่มข้ึน 1  หน่วย  ปัจจยั  FiveA  เพิ่มข้ึน  
0.641 หน่วยหรือเพิ่มข้ึน  64.1%  และตวัแปรประจกัษ์  FiveA มีนยัส าคญัทางสถิติ  0.01 (Estimate = 
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0.489, p=0.000)  โดยความสัมพนัธ์ของ  FiveA  และความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่  มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือหากมี FiveA  เพิ่มข้ึน 1  หน่วย ความภกัดีของนกัท่องเท่ียว
ในจงัหวดัแพร่เพิ่มข้ึน  0.489  หน่วยหรือเพิ่มข้ึน 48.9% 
5.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัแพร่ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ควรมีการน าเสนอการท่องเท่ียวจังหวดัแพร่ให้มากข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือประเพณีต่างๆท่ีเป็นเฉพาะของจงัหวดัแพร่ 

2. ควรมีการให้ความรู้แก่กลุ่มผูท้  าหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว เช่น ผูป้ระกอบ
กิจการ ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูใ้ห้บริการ เจา้หน้าท่ีดูแลสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ เพื่อช่วยในการให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว 

3. ผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวการท่องเท่ียวอยา่งรอบดา้น เน่ืองจากคนต่างจงัหวดั
ทราบเพียงสถานทีท่องเท่ียวในจงัหวดั แต่ไม่ทราบว่าในจงัหวดัมีกิจกรรมใดบา้ง เช่น ถนนคนเดิน 
กาดกองเก่า คลองถมของแต่ละอ าเภอ เป็นตน้ 

4. ควรเพิ่มบริการสาธารณะใหม้ากข้ึน เพื่อความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
5. ควรจดักิจกรรมงานท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ เน่ืองจาก จงัหวดัมีสถานท่ีสวยงาม เป็นทรัพยากร

การท่องเท่ียวท่ีดี  
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5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
ขอ้เสนอแนะแนวต่อการพฒันาองคป์ระกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่  เพื่อท าให้

นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เกิดความภกัดี และกลบัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ซ ้ า จ าแนกตาม
องคป์ระกอบการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1.  องค์ประกอบด้านกายภาพ ควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นเส้นทางในการเดินทางในแพร่ ซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัจากค่าถ่วงน ้าหนกัมากท่ีสุด และถนนสายหลกัในการเดินทางแพร่
จากแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีมีผลต่อตวัแปรมากท่ีสุด 

2.  องค์ประกอบด้านข้อมูลข่าวสาร ควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านป้ายบอกทาง ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัจากค่าถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด และจากแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีมีผล
ต่อตวัแปรมากท่ีสุด 

3. องค์ประกอบด้านการเงิน  ควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านจุดบริการตู้ ATM ซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัจากค่าถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด และจากแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีมีผล
ต่อตวัแปรมากท่ีสุด 

4. องค์ประกอบด้านสาธารณูปโภค ควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น Internet WIFI 3G ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัจากค่าถ่วงน ้ าหนักมากท่ีสุด และปัจจยัด้านจุดพยาบาล/หน่วยแพทย์
ฉุกเฉิน/การส่งต่อโรงพยาบาล จากแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีมีผลต่อตวัแปรมากท่ีสุด  

5. องค์ประกอบด้านความยั่งยืน  ควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน การใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัจากค่าถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด และการแยกขยะ จาก
แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีมีผลต่อตวัแปรมากท่ีสุด  

5.4     ปัญหาและอุปสรรค 

    5.4.1 ในการวจิยัคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนใหญ่จากนกัท่องเท่ียวบริเวณสถานี
ขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ แต่เน่ืองดว้ยเวลาท่ีจ ากดัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยสารรถประจ าทาง จึง
ท าใหแ้บบสอบถามบางชุด ไดข้อ้มูลท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ โดยอาจตอ้งสอบถามนกัท่องเท่ียวก่อน
การตอบแบบสอบถามวา่ รถโดยสารท่ีจะเดินทางออกช่วงเวลาไหน แลว้จึงเลือกนกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลา
ตอบแบบสอบถามมากกวา่น้ี 

 

    
5.4.2 ในการวจิยัคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในช่วง

เดือนสิงหาคม-กนัยายน ซ่ึงถือวา่ไม่ไดเ้ป็นช่วงเทศกาลท่องเท่ียว และเป็นช่วงฤดูฝน ดงันั้นจึงมี
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนไม่มากนกั หากมีการเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียว
ในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว อาจท าใหไ้ดข้อ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน 



 

82 

5.5 ข้อจ ากดัของงานวจัิย 
5.5.1 เน่ืองดว้ยงานวจิยัน้ีมีเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากท าการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลา 1 

เดือน ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดม้าจึงอาจจะไม่ครอบคลุมผูต้อบแบบสอบถามไดอ้ย่างครบถว้น ซ่ึงอาจจะท า
ให้มีขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ท่ีไม่สมบูรณ์ ซ่ึงส่งผลใหผ้ลการวิจยัท่ีได้
อาจจะมีความคลาดเคล่ือน 

5.5.2 ผูว้ิจยัได้สอบถามขอ้มูลแบบสัมภาษณ์จากตวัแทนองค์กรการท่องเท่ียวภาครัฐบาล
เพียงรายเดียว จึงอาจจะท าให้ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมเน้ือหาขอ้มูลการท่องเท่ียวไดท้ั้งระบบ โดยเป็น
เพียงทัศนคติเพียงด้านเดียวเท่านั้ น ดังนั้ น จึงควรจะสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขององค์กรการ
ท่องเท่ียวจากภาคเอกชน เพื่อการน าเสนอขอ้มูลไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 

5.6 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 
5.6.1 เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจะเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามจาก

หลากหลายกลุ่ม เช่น จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเดินทางท่องเท่ียวจากสถานีรถไฟ หรือสนามบินท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ รวมทั้งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเดินทางไปจงัหวดัแพร่แลว้ท่ีสถานี
ขนส่งแพร่, สถานีรถไฟเด่นชยัและสนามบินของจงัหวดัแพร่  

5.6.2 เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจะเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามจาก
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัของปี เช่น ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมของปีท่ีท างานวิจยั โดย
อาจจะเพิ่มจ านวนใหม้ากข้ึนในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ (ช่วงฤดูหนาวของปี)  
 
 
 



 

83 

 

เอกสารอ้างองิ 
 
กรมการท่องเท่ียว.2558. สถิตินักท่องเทีย่ว. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://newdot2. Samartmul 

timedia.com/home/details/11/221/23044. (20 มีนาคม 2558). 
กลัยารัตน์  คงพิบูลยกิ์จ. 2549. ปัจจัยทีก่ าหนดอุปสงค์และความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการบริการ

บ้านพกัเยาวชนในประเทศไทย. เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2557. ธรรมชาติและสัตว์ป่า. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://thai. 
tourismthailand.org/สถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรม/สถานท่ีท่องเท่ียว/ธรรมชาติและสัตวป่์า 
. (15 กุมภาพนัธ์ 2558). 

____________. 2557. บทน า.[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://webcache.googleusercontent.com 
/search?q=cache:MNl-d-LfZRUJ:www2.tat.or.th/stat/download /tst/527/Definition.doc 
+&cd=4&hl=th&ct=clnk&gl=th. (3 ตุลาคม 2557). 

____________. 2558. ประเภทของการท่องเที่ยว. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา https://sites.google. 
com/site/archcommunitydevelopment/tourism.(21 กุมภาพนัธ์ 2558). 

ขจิตา  มชัฌิมา. 2552. ความเหมาะสมในการใช้สถิติทดสอบไคก าลงัสองในการทดสอบความเป็น
อสิระส าหรับ ข้อมูลจากการส ารวจตัวอย่าง. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิาสถิติ
ประยกุต.์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

คมสัน สุริยะ. 2548. อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวดัเชียงใหม่. เอกสารภายใตชุ้ดโครงการ
มูลค่าเพิ่มในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวรายสาขา. สถาบนัวจิยั สังคม
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

คมสัน สุริยะ และศิริพร ศรีชูชาติ. 2550. การวเิคราะห์ระบบโลจิสติกส์สาหรับการพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและวสิาหกจิชุมชนในล้านนา จังหวดัเชียงใหม่.สถาบนัวจิยัสังคม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

คมสัน  สุริยะ. 2551. กรอบแนวคิดในการวเิคราะห์เร่ืองโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเทีย่ว. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://tourismlogistics.com/index.php?option=com_ content & 
view=category&id=64&Itemid=78. (21 กุมภาพนัธ์ 2558). 

____________. 2551. การวเิคราะห์ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมและวสิาหกจิชุมชนในล้านนา.  http://www.tourismlogistics.com/index.php? 

http://webcache/
http://tourismlogistics.com/index.php?option=com_%20content%20&%20view=category&id=64&Itemid=78
http://tourismlogistics.com/index.php?option=com_%20content%20&%20view=category&id=64&Itemid=78
http://www.tourismlogistics.com/index.php?%20option=com_content&view=article&id=129:2009-01-08-03-55-49&catid=66:rese%20arch-papers&Itemid=80


 

84 

option=com_content&view=article&id=129:2009-01-08-03-55-49&catid=66:rese arch-
papers&Itemid=80. (10 พฤษภาคม 2558). 

____________. 2552. โลจิสติกส์ด้านการท่องเทีย่วในเยอรมนี. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
www.tourismlogistics.com/images/stories/Tourism_Logistics_Germany.pdf.  
( 20กุมภาพนัธ์ 2558). 

โครงการลา้นนาคดีศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. (2558).ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.
[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://library.cmu.ac.th/lannakadee/contact.php .  
( 2 พฤษภาคม 2558). 

ชวลันุช อุทยาน. 2557. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว.[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา https://touristbehaviour. 
wordpress.com/8-2/ .(21 กุมภาพนัธ์ 2558). 

ชุติมา  อุ่ยประเสริฐ. 2556. แบบจ าลองสมการโครงสร้างของอุปสงค์การท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติ ในภาคเหนือของประเทศไทย.  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ชุลีพร บุตรโคตร. 2556. ไทยเดินหน้าเส้นทางคมนาคม-โลจิสติกส์ หวงัเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเช่ือม
อาเซียน.[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php ?ids=3247. 
(24 พฤษภาคม 2558). 

ชยัธวชั ทองอินทร์. 2549. กระบวนทศัน์ของการจัดการโลจิสติกส์สารับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.thailog.org/research.html.(20 กุมภาพนัธ์ 2558).  

นายรอบรู้ดอทคอม.2554.แหล่งซ้ือของฝากในจงัหวดัแพร่.[ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา 
http://www.nairobroo.com/thailand-destinations/item/296-where-to-buy-gifts-in-
phrae.html .(18 เมษายน 2554). 

ปาริชาติ สุพล. 2555. ผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการพฒันาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาการ
ด าเนินการร่วมระหว่าง บริษัท Ben Adisti โรงแรมแม่ยมพาเลสและชุมชนนาแหลม อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวดัแพร่. การคน้ควา้แบบอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ
ท่องเท่ียว. บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยันเรศวร.  

ประภาศรี ศรีประดิษฐ.์ 2556.  การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลติภัณฑ์การท่องเทีย่วต่อการสร้าง
รายได้ ของจังหวดัอุตรดิตถ์ แพร่ และน่านในเขตภาคเหนือ. [เอกสารอดัส าเนา]. ภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 

ถนนคนเดินเมืองแพร่. 2558. เกีย่วกบัถนนคนเดินเมืองแพร่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา https://th-
th.facebook.com/PhraeStreet. (24 พฤษภาคม 2558). 

http://www.tourismlogistics.com/index.php?%20option=com_content&view=article&id=129:2009-01-08-03-55-49&catid=66:rese%20arch-papers&Itemid=80
http://www.tourismlogistics.com/index.php?%20option=com_content&view=article&id=129:2009-01-08-03-55-49&catid=66:rese%20arch-papers&Itemid=80
http://www.tourismlogistics.com/images/stories/Tourism_Logistics_Germany.pdf
http://library.cmu.ac.th/lannakadee/contact.php
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php%20?ids=3247
http://www.nairobroo.com/thailand-destinations/item/296-where-to-buy-gifts-in-phrae.html
http://www.nairobroo.com/thailand-destinations/item/296-where-to-buy-gifts-in-phrae.html
https://th-th.facebook.com/PhraeStreet
https://th-th.facebook.com/PhraeStreet


 

85 

เถกิงศกัด์ิ  ชยัชาญ. 2555. รายงานการวจัิยการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเทีย่วในอ าเภอวงัน า้
เขียว จังหวดันครราชสีมา. นครราชสีมา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 

ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์. 2553. ทฤษฎีทีใ่ช้ในงานวจัิยด้านโลจิสติกส์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=474:econo
mics-logistics-1&catid=64:conceptual-framework&Itemid=7. (20 กุมภาพนัธ์ 2558). 

_________________. 2557. คู่มือการวเิคราะห์โลจิสติกสและห่วงซัพพลายเชนส าหรับการท่องเที่ยว 
(A Handbook for Tourism Logistics and Supply Chain Analysis). (พิมพค์ร้ังท่ี 4). 
เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด. 2551. การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการทีย่ัง่ยนืในลุ่มแม่น า้โขง 3. 
สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

_________________. 2551. ทศิทางการท่องเทีย่วไทย. สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
โลจิสติกส์. (ระบบออนไลน์).แหล่งท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki/โลจิสติกส์  [10 สิงหาคม 

2558]. 
วรรณี  แกมเกตุ. (2551). วธีิวทิยาการวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เวบ็ไซตน์ายรอบรู้. 2558. แหล่งซ้ือของฝากใน จ.แพร่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา

http://www.nairobroo.com/thailand-destinations/item/296-where-to-buy-gifts-in-
phrae.html. (24 พฤษภาคม 2558). 

สุภมาส องัศุโชติ และคณะ. 2551. สถิติวเิคราะห์ส าหรับการวจัิยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม 
เทคนิคการใช้ โปรแกรม LISREL.กรุงเทพฯ:มิสชนัมีเดีย. 

สุมาลี มีสกลุ. 2552. การพฒันาความเทีย่งตรงของโมเดลความแปลกแยกในวฒันธรรมการบริโภค
ของนักเรียนอายุ 13-18 ปี จังหวดัอ่างทอง. ปริญญานิพนธ์สาขาวจิยัและสถิติทางการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ส านกังานจงัหวดัแพร่. 2557. แผนพฒันาจังหวดัแพร่ (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับทบทวน.แพร่ : กลุ่ม
งานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแพร่. 

ส านกังานจงัหวดัแพร่. 2558. การท่องเที่ยวจังหวดัแพร่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.phrae.go.th/Tourist/PvData.htm. (20 กุมภาพนัธ์ 2558). 

ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. 2549.โครงการส ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและ
จราจรเพือ่จัดท าแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวดัแพร่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา  
http://www.otp.go.th/index.php/projectotp/16-2549/146-itsi.html#4. (11 พฤษภาคม 2558). 

http://tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=474:economics-logistics-1&catid=64:conceptual-framework&Itemid=7
http://tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=474:economics-logistics-1&catid=64:conceptual-framework&Itemid=7
https://th.wikipedia.org/wiki/โลจิสติกส์
http://www.nairobroo.com/thailand-destinations/item/296-where-to-buy-gifts-in-phrae.html
http://www.nairobroo.com/thailand-destinations/item/296-where-to-buy-gifts-in-phrae.html
http://www.phrae.go.th/Tourist/PvData.htm.%20(20
http://www.otp.go.th/index.php/projectotp/16-2549/146-itsi.html#4. (
http://www.otp.go.th/index.php/projectotp/16-2549/146-itsi.html#4. (


 

86 

ส านกังานสถิติจงัหวดัแพร่. 2558. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์จงัหวดัแพร่. [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/file Download/Report 
Analysis Province/รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จงัหวดัแพร่.pdf 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ. 2558. โครงการการพฒันาขอ้มูลสถิติและสารสนเทศระดบัพื้นท่ี 76 จงัหวดั/
18 กลุ่มจงัหวดั-รายงานวเิคราะห์สถานการณ์จงัหวดัแพร่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/file Download/Report Analysis 
Province/รายงานวเิคราะห์สถานการณ์จงัหวดัแพร่.pdf 

ศตวรรษ  อนัล้ิมภณัฑ.์ 2554. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในกจิการจ าหน่ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์แห่งหน่ึงในอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง. เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศธิดาพร อุทิศ. 2539. การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของความสนใจทางวทิยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
ภาควชิาวจิยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อภิญญา สันยาสี.2553.ต านานเมืองแพร่.[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.sanyasi.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=528263&Ntype=6 

อุษณีย ์ พนัภยัพาล. 2553. การวเิคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วจังหวดั
ชลบุรี. ชลบุรี : มหาวทิยลยับูรพา. 

Arnold, W.E., Mc Croskey, J.C., and Prichard, S.V.O.(2010). The Likert-Type Scale. Retrieved 
September 21, 2012, from http://www.jamescmccroskey.com/publications/25htm.107 . 

Grimm,L., &Yarnold.P.R. 2000 .Reading and Understanding More Multivariate Statistics. 
Washing DC: American Psychological Association. 

Kline, R.B.2006. Principle and Practices of Structural Equation Modeling. New York, NY The 
Guilford Press. 

Lambert S. and L. Ellram. 1998. Logistics Fundamentals, Fundamentals of Logistics 
Management. New York : lrwin/McGraw-hill.  

Reisenger, Y., & Turner, L. 1999. Structural Equation Modeling with Lisrel : Application in 
Tourism. Tourism Management. 

____________. 2556. Transport Corridoors of the Greater Mekong Subregion.[Online] 
Sources:http://www.gms-eoc.org/map-archive?PageNo=3  

 

http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/file%20Download/Report%20Analysis%20Province/รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดแพร่.pdf
http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/file%20Download/Report%20Analysis%20Province/รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดแพร่.pdf
http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/file%20Download/Report%20Analysis%20Province/รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดแพร่.pdf
http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/file%20Download/Report%20Analysis%20Province/รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดแพร่.pdf
http://www.sanyasi.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=528263&Ntype=6
http://www.jamescmccroskey.com/publications/25htm.107
http://www.gms-eoc.org/map-archive?PageNo=3


 

87 

Supply-Chain Council. 2004. Supply-Chain Operations Reference-Model: SCOR VERSION 
6.1. Supply-Chain Council : Pittsburgh. p. 2.  

Yamane, T.(1968).Mathematics for Economists : An Elementary Survey. Englewood Cliffs, NJ : 
Prentice Hall. 

 
 



 

88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

89 

 
 

 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่

แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง ผลกระทบของโลจิสติกส์การ
ท่องเท่ียวต่อความภักดีของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ของนางสาวมะลิวลัย์  ปินนะ นักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อองคป์ระกอบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของจงัหวดัแพร่ และศึกษาผลกระทบของโล
จิสติกส์กาท่องเท่ียวต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าเสนอในภาพรวม
โดยไม่ระบุว่าเป็นของบุคคลใดเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการแก่ผูท่ี้สนใจขอขอบคุณท่านท่ีให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจง :  โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงในหน้ำข้อควำมท่ีเป็นค ำตอบของท่ำน 

1. เพศ  :  ก.  ชาย  ข.  หญิง  
2. อาย.ุ....................... ปี (โปรดระบุ) 
3. สถานภาพ  :  ก. โสด  ข. สมรส  ค. หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวติ)  ง. หยา่
ร้าง 

4. การศึกษา  : ก.  ประถมศึกษา   ข.  มธัยมศึกษา   

ค.  ปวช./ปวส.   ง.  ปริญญาตรี 

  จ.  ปริญญาโท   ฉ.  ปริญญาเอกหรือสูงกวา่ 
 

5. อาชีพ  :   ก.  นกัเรียน/นกัศึกษา   ข.  พนกังานบริษทั 

ค.  ขา้ราชการ/เกษียณราชการ  ง. พอ่บา้น/แม่บา้น 

จ.  รับจา้งทัว่ไป   ฉ.  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

ช.  วา่งงาน    ซ.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................... 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน..................................... บาท (โปรดระบุ) 
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ตอนที ่2 : ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว 

ค ำชี้แจง :  โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงในหน้ำข้อควำมท่ีเป็นค ำตอบของท่ำน 

7. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่มาแลว้ก่ีคร้ัง (โปรดระบุ).................................คร้ัง 
8. ท่านใช่เวลาเท่าใดในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง (โปรดระบุ).................................วนั 
9. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 

ก.  หนงัสือ วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์ ข.  โทรทศัน์ วทิย ุ ค.  คนใน
ครอบครัว 

ง.  เพื่อน/คนรู้จกั   ฉ.  อินเตอร์เน็ต ช.  อ่ืนๆ (ระบุ)................. 
 

10. โดยส่วนมากท่านเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่โดยวธีิใด 

ก.  เดินทางท่องเท่ียวเอง   ข.  เดินทางมากบับริษทัน าเท่ียว (ทวัร์) 
ค.  เดินทางโดยรถยนตเ์ช่า  ง.  เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง  
จ.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 

11. ในอนาคตท่านคิดวา่จะเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ หรือไม่(ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ี
ตรงกบัระดบัการเลือกของท่านมากท่ีสุด) 

ไม่มาแน่นอน      มาแน่นอน 

 1 2 3 4 5  
 

12. ท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ หรือไม่(ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ี
ตรงกบัระดบัการเลือกของท่านมากท่ีสุด) 
ไม่แนะน าแน่นอน      แนะน าแน่นอน 

 1 2 3 4 5  
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3. ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต้อการตัดสินใจกลบัไปท่องเทีย่วแพร่ซ ้าอกีคร้ังของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจง :  โปรดท ำเคร่ืองหมำย    เพ่ือให้ระดับคะแนนของปัจจัยท่ีท่ำนคิดว่ำมีอิทธิพลในกำร
ตัดสินใจกลบัไปท่องเท่ียวแพร่ซ ้ าอีกคร้ังของท่ำนมำกท่ีสุด 

ด้านกายภาพ : ท่านคิดวา่ลกัษณะทางกายภาพของแพร่
ในขอ้ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเท่ียวซ ้ าในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1.  ถนนสายหลกัในการเดินทางไปแพร่ 
2.  จุดพกัรถระหวา่งทาง 
3.  เสน้ทางในการเดินทางในแพร่ 
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ด้านข้อมูลข่าวสาร : ท่านคิดวา่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการ
ท่องเท่ียวของแพร่ท่ีไดรั้บจากในขอ้ต่อไปน้ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเท่ียวซ ้ าในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1.  ศูนยบ์ริการการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 
2.  ไกด ์มคัคุเทศก ์
3.  แผนท่ี 
4.  ป้ายบอกทาง 
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ด้านการเงนิ : ท่านคิดวา่การเขา้ถึงการเงินของแพร่ท่ี
ไดรั้บจากในขอ้ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียว
แพร่ในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

  1. ค่าธรรมเนียมในการบริการทางการเงิน 
  2. การรับบตัร debit/credit 
  3.  ATM 
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ด้านสาธารณูปโภค : ท่านคิดวา่สาธารณูปโภคของแพร่
ท่ีไดรั้บจากในขอ้ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเท่ียวซ ้ า
ในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1.หอ้งน ้ า 
2. สญัญาณโทรศพัท ์
3. Internet WIFI  3G 
4. จุดพยาบาล/หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน/การส่งต่อ
โรงพยาบาล 
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ด้านความยัง่ยนื : ท่านคิดวา่นโยบายดา้นความยัง่ยนื
ของแพร่ท่ีไดรั้บจากในขอ้ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เท่ียวซ ้ าในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1 จุดท้ิงขยะ 

2 การแยกขยะ 

3 การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตร 
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ด้านส่ิงทีด่งึดูดใจ : ท่านคิดวา่ส่ิงดึงดูดใจของแพร่ในขอ้
ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเท่ียวซ ้ าในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1.  แหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
2. แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ศูนยว์จิยัพืชสวนแพร่  
สวนออ้มทอง บา้นนาตอง เป็นตน้ 
3. แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้ าตกหว้ยโรง  
แก่งหลวง ภูเขาหินปะการัง เป็นตน้ 
4. แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระ
ธาตุช่อแฮ วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร วดัหลวง เป็นตน้ 
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ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง : ท่านคิดวา่
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวแพร่ใน
ขอ้ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเท่ียวซ ้ าในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<----------------------------------อทิธิพล 

1. ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง  
2. รถโดยสารประจ าทาง 
3. การใหบ้ริการของรถไฟ 
4. การใหบ้ริการของสายการบิน 
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ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก : ท่านคิดวา่ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในขอ้ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเท่ียวซ ้ าใน
ระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1.สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน : น ้า ไฟฟ้า โทรศพัท ์
2.สาธารณะ หา้งสรรพสินคา้ 
3.โรพยาบาล 
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ด้านทีพ่กั : ท่านคิดวา่ท่ีพกัของแพร่ท่ีไดรั้บจากในขอ้
ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเท่ียวซ ้ าในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1. ท่ีพกัเพียงพอ 
2. ท่ีพกัสะอาด น่าเขา้พกั 
3. ท่ีพกัราคาเหมาะสม 
4. ท่ีพกัหลายรูปแบบ :  เกสตเ์ฮาส์ โรงแรม รีสอร์ท  เตน้ท ์
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ด้านกจิกรรม : ท่านคิดวา่กิจกรรมของแพร่จากในขอ้
ต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเท่ียวซ ้ าในระดบัใด 

ไม่มอีทิธิพล<---------------------------------มอีทิธิพล 

1 เดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ 
2 การชมทอผา้หมอ้ฮ่อม หมู่บา้นบา้นโฮง้ 
3 ดูนก ปีนเขา ล่องแพ แก่งเสือเตน้ 
4 กิจกรรมดา้นประเพณี : งานฤดูหนาวไทยลา้นนา
กาชาด งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน งานประเพณี
นมสัการพระธาตุช่อแฮ งานของดีศรีสงกรานต ์
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4.2 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ 
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****************ขอขอบคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาตอบแบบสอบถาม******************** 
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tourism.sem <- '  
# latent variable definitions 
loyalty =~ y1 + y2  
 
 
#PIFFS 
P =~ p1 + p2 + p3 
I =~ i1 + i3 + i4 
F1 =~ f11 + f12 + f13 
F2 =~ f21 + f22 + f23 + f24 
S =~ s1 + s2 + s3 
 
#5A 
A1 =~ a11 + a12 + a13 + a14 
A2 =~ a21 + a22 + a23 + a24 
A3 =~ a31 + a33  
A4 =~ a42 + a43 + a44 
A5 =~ a51 + a52 + a53 + a54 
fiveA =~ A1 + A2 + A3 + A4 + A5 
PIFFS =~ P + I + F1 + F2 + S 
 
#Regression 
loyalty ~ fiveA 
fiveA ~ PIFFS 
 
#covariance 
a23 ~~   a24 
a22 ~~   a23 
f22 ~~   f23 
i1 ~~    i4 
f21 ~~   f22 
f24 ~~    s1 
a43 ~~   a44 
a14 ~~   a52 
f23 ~~    s3 
f22 ~~   a52 
a51 ~~   a54 
i1 ~~   a12 
a13 ~~   a14 
s3 ~~   a12 
f22 ~~    s1 
f21 ~~    s1 
f21 ~~    s2 
a22 ~~   a24 
a51 ~~   a53 
i1 ~~   a23 
a21 ~~   a22 
a51 ~~   a52 
a12 ~~   a31 
a12 ~~   a21 
a24 ~~   a33 
s2 ~~   a11 
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p3 ~~   a31 
f23 ~~   a33 
f11 ~~   f12 
i3 ~~    s2 
p2 ~~    s2 
p3 ~~   f21 
s3 ~~   a13 
p1 ~~   a21  
a21 ~~   a43 
a14 ~~   a54 
a23 ~~   a33 
a12 ~~   a23 
s3 ~~   a23 
a21 ~~   a42 
p2 ~~   a31 
s3 ~~   a44 
a44 ~~   a52 
i4 ~~   a52 
i3 ~~   f22 
i4 ~~   f21 
 
'  
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวมะลิวลัย ์ ปินนะ 
 

วนั เดือน ปี เกดิ  22  มิถุนายน  2531 
 

ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
   โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ 2549 
   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 
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