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โมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามัน 
ตอความจงรกัภักดีของนกัทองเที่ยว 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมและความจงรักภักดีของ

นักทองเที่ยว  2) เพื่อพัฒนาโมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพการบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามัน

ตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมระหวางตัวแปรตางๆ 

ไดแก คุณภาพการบริการ คุณคาที่รับรู ความไววางใจ ความพึงพอใจและความจงรักภักดี ของนักทองเที่ยวที่มา

พักในโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามัน ดวยวิธีการทดสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางกับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยมีประชากรจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เขารับบริการของโรงแรม เฉพาะ

โรงแรม 4-5 ดาว ในกลุมจังหวัดทะเลอันดามัน จํานวน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง 

และสตูล เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 400 ตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางจากนักทองเที่ยว  

ผลการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมและความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว พบวา คุณภาพ

บริการของโรงแรมทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานรูปลักษณทางกายภาพ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานความเต็มใจและ

รวดเร็วในการตอบสนอง ดานความเชื่อถือและมั่นใจ และดานความเขาใจลูกคารายบุคคล มีความคิดเห็น

โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน และความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว 4 ดาน ไดแก ดานความเขาใจ ดาน

ความรูสึก ดานพฤติกรรม และดานการกระทํา มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน  

ผลการพัฒนาโมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอความ

จงรักภักดีของนักทองเที่ยวพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดวยคา 

Chi-Square (χ2) = 126.75, df = 68, P-value = 0.00002, GFI = 0.96, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.047, RMR 

= 0.024  

นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบวา 1) คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงในทางเดียวกันกับคุณคาที่รับรู 

ความไววางใจ และความจงรักภักดีของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) คุณคาที่รับรูมีอิทธิพลทางตรง

ในทางเดียวกันกับความไววางใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 3) ความไววางใจมีอิทธิพลทางตรงในทาง

เดียวกันกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
This research aimed to 1) study the quality of hotel service and tourists’ loyalty; 2) develop 

the model regarding the effects of service quality of hotels located in the Andaman sea provinces on 

tourists’ loyalty; and 3) analyze the influence of direct and indirect variables including service quality, 

perceived value, trust, satisfaction and loyalty by testing the validity of the structural equation model 

(SEM) and collected empirical data. The data was collected by interviewing 400 tourists staying in 4-5 

stars hotels located in Phuket, Krabi, Phang Nga, Ranong, Trang and Satun provinces using random 

sampling. 

The findings showed that service quality was at high level in individual aspects such as 

tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Moreover, the study revealed that 

loyalty quality was at high level in individual aspects such as cognitive, affective, conative (not sure 

what you’re going for here), and action. 

Next, the overall fit of the model was assessed. The fit statistics with Chi-Square (χ2) = 

126.75, degree of freedom (df) = 68, P-value = 0.00002, goodness-of-fit index (GFI) = 0.96, adjusted 

goodness-of-fit index (AGFI) = 0.93, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.047, and 

root mean square residual (RMR) = 0.024 demonstrated an adequate level of fit.  

Finally, the analysis of the influence of direct and indirect variables revealed that 1) service 

quality significantly and positively affected perceived value, trust and loyalty; 2) perceived value 

significantly and positively affected trust; 3) trust affected significantly and positively on satisfaction. 

Key Words : service quality, trust, perceived value, satisfaction, loyalty 
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บทนํา 
การทองเที่ยว (Tourism) เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ และสรางรายไดใหกับประเทศไทยอยางมหาศาล เนื่องจากรายไดจากการทองเที่ยวถือเปนรายไดหลัก

ตอเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่ตองการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของเอเชีย 

(Tourism Capital of Asia) (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548:1) ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสิ่งสําคัญ คือ การ

บริการ ของบุคลากรทั้งหลายที่ตองสัมผัสกับนักทองเที่ยวโดยตรง ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ

หรือเอกชน ตลอดจนผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่สามารถปรับกลยุทธขององคกรใหสอดคลอง

กับความตองการของลูกคาหรือนักทองเที่ยวนั้นยอมมีโอกาสในธุรกิจนั้นอยางยั่งยืน ดวยเหตุนี้ คุณภาพบริการ 

(Service Quality) จะตองมีประสิทธิภาพและไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา หาก

บริการที่ลูกคาไดรับจริงอยูในระดับที่ต่ํากวาบริการที่ลูกคาคาดหวังแสดงวาคุณภาพบริการ (Service Quality) ไม

ดีซึ่งสงผลใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาการบริการที่ไดรับจริงเทากับหรือสูงกวาบริการ

ลูกคาคาดหวังไว (Customer Expectation) แสดงวาคุณภาพบริการดีและสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
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(Satisfaction) ซึ่งความพึงพอใจของลูกคายังสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ และทําใหลูกคากลับมาใช

บริการซ้ําอีกทําใหสามารถรักษาลูกคาไวได (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1996) เกิดการพูดปากตอ

ปาก (Word of Mouth) ซึ่งเปนปจจัยที่ลูกคานํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเขารับบริการและที่สําคัญทําให

ลูกคามีความจงรักภักดีตอบริการ (Devaraj, Matta and Conlon, 2001) นอกจากนี้ ความจงรักภักดี (Loyalty) มี

สวนเกี่ยวของกับ ความพึงพอใจของลูกคา (Satisfaction) เพราะมีความสัมพันธเชิงบวกตอความจงรักภักดี 

(Loyalty)  (Oliver. 1997, 1980, 1981; Bourdeau. 2005) ซึ่งตองทําใหลูกคาเกิด ความไววางใจ (Trust) เพราะ

ทําใหลูกคารูสึกวาไมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อใชสินคาเดิม (Dick and Basu, 1994) ซึ่งความเสี่ยงนี้ลูกคาจะ

พิจารณาจากปจจัยดาน คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ลูกคาจะพิจารณาจากการรับและการให (Give-

versus-get) โดยการเปรียบเทียบผลประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการและตนทุนทั้งในรูปตัวเงิน และไมใชตัว

เงิน (Zeithaml, 1988) และปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอความจงรักภักดีการบริการ คือ คุณภาพ

บริการ (Service Quality) เมื่อการบริการมีคุณภาพคงที่อยูในระดับของการรับรูของลูกคาตามความเชื่อและ

ทัศนคติของลูกคาแลว คุณภาพบริการ (Service Quality) จะมีผลตอความจงรักภักดี (Loyalty) (Parasuraman, 

Zeithaml and Berry,1985) 

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อทดสอบโมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอัน

ดามันตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว โดยการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการ (Service 

Quality) คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ความไววางใจ (Trust) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความ

จงรักภักดี (Loyalty) ดวยเทคนิคโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) เพราะสามารถ

ใชอธิบายและยืนยันปรากฏการณของความจงรักภักดีของผูบริโภคในภาพรวมไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ได

สามารถนําไปประยุกตใชวางแผนกลยุทธการตลาด สําหรับธุรกิจโรงแรมโดยตรงและธุรกิจอื่นๆ ตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากรนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ 

จํานวน 400 ตัวอยาง จากการเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบสอบถามตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) จากโรงแรม 4-5 ดาว ใน 6 จังหวัด ทั้งหมด 312 โรงแรม โดยสุมเลือกจํานวนโรงแรม 15 แหง ในกลุม

จังหวัดทะเลอันดามัน ไดแก จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง และสตูล มาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for Windows 17.0 และ โปรแกรม LISREL 8.80 เพื่อใชใน

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Modeling: SEM) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552) และเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามจะมี 2 แบบ คือ แบบสอบถาม

ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามภาษาไทย แบงออกเปน 6 สวน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) 
คุณภาพบริการ (Service Quality) คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ความไววางใจ (Trust) ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ความจงรักภักดี (Loyalty) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการพัฒนาโมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพการบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอ
ความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว 

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอ

ความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว หรือการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน หรือการวิเคราะหโมเดลลิสเรล 

(Linear Structural Relationship Model: LISREL) จากการศึกษา พบวา การทดสอบความสอดคลองระหวาง

โมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษแลว โมเดลเชิงสาเหตุคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดา

มันตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว มีคาสถิติความสอดคลองสวนใหญดีกวาเกณฑที่กําหนด พิจารณาไดจาก 

Chi-Square (χ2) เทากับ 126.75 ที่องศาอิสระ (df) เทากับ 68 โดยคา (χ2)/df เทากับ 1.86 ซึ่งดีกวาเกณฑที่

กําหนด มีคาความนาจะเปน (P) เทากับ 0.00002 ซึ่งควรมีคามากกวา 0.05 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

มีคา 0.96 ซึ่งดีกวาเกณฑที่กําหนด ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI) มีคา 0.93 ซึ่งดีกวาเกณฑที่

กําหนด คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) มีคา 0.047  คาดัชนีวัดความ

สอดคลองในรูปความคลาดเคลื่อน (RMR) เทากับ 0.024 ซึ่งดีกวาเกณฑที่กําหนด และคา Critical N มีคา 

313.54 ซึ่งดีกวาเกณฑที่กําหนด จึงแสดงใหเห็นวาโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐานการวิจัย มีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ สอดคลองกับ Hair et al, (1998: 655) ที่กลาววา การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลดวย

สถิติ χ2 จะมีความออนไหวตอขนาดตัวอยางหากขนาดตัวอยางที่มากกวา 200 ตัวอยาง ขึ้นไป โมเดลตาม

สมมติฐานการวิจัยมักจะมีความแตกตางจากขอมูลเชิงประจักษ จึงแนะนําใหใชสถิติ χ2 รวมกับคาสถิติวัดความ

กลมกลืนอื่นๆ และสอดคลอง กับ Diamantopoulos and Siguaw ( 2000 อางถึงใน สุภมาส และคณะ,2552: 

21-27) ไดกําหนดคาดัชนีความสอดคลอง/ความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น χ2/ df ควรมีคา

นอยกวา 2.00 GFI, AGFI ควรมีคามากกวา 0.90, RMSEA, RMR ควรมีคานอยกวา 0.05 และ Critical N มีคา

มากกวา 200 ในกรณีนี้โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐานการวิจัย มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษใน

ขอบเขตที่ยอมรับได (Marginal) แมวาการวิเคราะหในครั้งแรกจะไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตเมื่อมีการ

ปรับแกตามดัชนีปรับแกที่ระบุไวในผลการวิเคราะหจากโปรแกรม โดยยอมรับใหความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่

สังเกตไดนั้นมีความสัมพันธกันได สามารถแสดงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพบริการของโรงแรมใน

กลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว ดังในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอความ

จงรักภักดีของนักทองเที่ยว 

 

ผลการวิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรแฝงในโมเดล และความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดไดดวย

องคประกอบของโมเดลเชิงสาเหตุ โดยทําการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลการวัด (Measurement Model) 

โดยการพิจารณาจากความตรง (Validity) ซึ่งเปนความสามารถของตัวบงชี้ที่ใชวัดตัวแปรแฝงในโมเดล โดย

พิจารณาจากความมีนัยสําคัญของคาอิทธิพลเชิงสาเหตุ และพิจารณาจากความเที่ยง (Reliability) โดยพิจารณา

จากความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability : ρC) และคาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได 

(Average Variance Extracted : ρv) ซึ่งพบวา คาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (ρC) ดานคุณภาพการบริการ 

(SERVQUAL) ดานคุณคาที่รับรู (VALUE) ดานความไววางใจ (TRUST) ดานความพึงพอใจ (SATIS) และดาน

ความจงรักภักดี (LOYALTY) มีคาเทากับ  0.9396, 0.7938, 0.6754, 0.6820 และ 0.9698 ตามลําดับ โดยที่มีคา

ความเที่ยงของตัวแปรแฝงต่ําสุดถึงสูงสุด ตั้งแต 0.6754 ถึง 0.9698 แสดงวาทุกตัวแปรมีคาความเที่ยงสูง 

(ρC>0. 60) และจากผลการวิเคราะหความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได (ρv) พบวา มีคาเทากับ 0.7593, 0.7021, 

0.5000, 0.5330 และ 0.7227 ตามลําดับ โดยมีคาความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดไดต่ําสุดถึงสูงสุด ตั้งแต 0.5000 

ถึง 0.7593 แสดงวาองคประกอบสวนใหญสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในแตละองคประกอบไดสูง 

(ρv>0.50) (Diamantopoulos และ Siguaw, 2000 อางถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552)  

 

SERVQUAL 

SATIS 

TRUST 

VALUE 

LOYALTY 

Chi-Square = 126.75, df = 68, P-value = 0.00002, RMSEA = 0.047 

0.44** 

0.52* 

0.00 

0.34** 

0.08* 

0.82* 

0.24 

-0.05 

0.28 

0.00 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1110 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอความ
จงรักภักดีของนักทองเที่ยว และศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมระหวางตัวแปรตางๆ 

ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอความจงรักภักดีของ

นักทองเที่ยว  
 

ตัวแปรตน 
ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล 

SERVQUAL VALUE TRUST SATIS 

VALUE 0.28 DE 0.44** - - - 

  IE - - - - 

  TE 0.44** - - - 

TRUST 0.74 DE 0.52** 0.08* - - 

  IE 0.04* - - - 

  TE 0.56** 0.08* - - 

SATIS 0.60 DE - -0.05 0.82** - 

  IE 0.44** 0.07* - - 

  TE 0.44** 0.02 0.82** - 

LOYALTY 0.85 DE 0.34** - 0.28* 0.24 

  IE 0.26** 0.03 0.20 - 

  TE 0.61** 0.03 0.48* 0.24 

เมตริกซสหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร (Matrix Correlations ) 

 SERVQUAL VALUE TRUST SATIS LOYALTY  

SERVQUAL 1.00      

VALUE 0.52 1.00     

TRUST 0.86 0.52 1.00    

SATIS 0.66 0.36 0.77 1.00   

LOYALTY 0.88 0.49 0.87 0.77 1.00  

ดัชนีการตรวจสอบความสอดคลอง 

 df P-value 2χ /df GFI AGFI RMSEA RMR 

126.75 68 0.00002 1.86 0.96 0.93 0.047 0.024 

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * (P<.05), ** (P<.01) 
 

 

 

2χ
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จากการศึกษา พบวา เมื่อพิจาณาผลการวิเคราะหโมเดลโครงสราง หรือคาอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path 

Coefficient) ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอความ

จงรักภักดีของนักทองเที่ยวแบบมีตัวแปรแฝง พบวา ตัวแปรทุกตัวมีคาอิทธิพลรวม (Total Effect) เปนบวก โดย

ตัวแปรคุณภาพการบริการ (Service Quality) มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุกับตัวแปรคุณคาที่รับรู (Perceived Value) 

ความไววางใจ (Trust) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความจงรักภักดี (Loyalty) เทากับ 0.44 (SE=0.04, 

t=12.52), 0.56 (SE=0.03, t=17.62), 0.44 (SE=0.03, t=14.06) และ  0.61 (SE=0.03, t=19.73) ตามลําดับ 

โดยที่ทุกตัวแปรมีคาอิทธิพลเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 สวนตัวแปรคุณคาที่รับรู 

(Perceived Value) มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุกับความไววางใจ (Trust) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความ

จงรักภักดี (Loyalty) เทากับ 0.08 (SE=0.03, t=2.33), 0.02 (SE=0.03, t=0.63), และ 0.03 (SE=0.03, t=1.23) 

ตามลําดับ โดยที่ ตัวแปรความไววางใจ (Trust) มีคาอิทธิพลเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 0.05 และพบวา ตัวแปรความไววางใจ (Trust) มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุกับ ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

และความจงรักภักดี (Loyalty) เทากับ 0.82 (SE=0.20, t=4.16), และ 0.48 (SE=0.12, t=3.85) ตามลําดับ โดย

ที่ตัวแปรความพึงพอใจ (Satisfaction) มีคาอิทธิพลเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 

และความจงรักภักดี (Loyalty) มีคาอิทธิพลเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ในขณะ

ที่ ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุกับความจงรักภักดี (Loyalty) เทากับ 0.24 (SE=0.14, 

t=1.71) 

จากคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงดังในเมตริกซสหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัว

แปรแฝง มีความสัมพันธในเชิงบวกระดับคอนขางนอย คาสถิติ r จะเทากับ 0.21 –0.40 ระดับปานกลาง คาสถิติ r 

จะเทากับ 0.41 –0.60 ระดับคอนขางสูง คาสถิติ r จะเทากับ 0.61 –0.80 และระดับสูงมาก คาสถิติ r จะเทากับ 

0.81 – 1.00 ซึ่งพบวา คาสถิติ r อยูระหวาง 0.36 – 0.88 โดยตัวแปรคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในระดับสูง

ที่สุด คือ คูระหวางคุณภาพการบริการ (Service Quality) กับความจงรักภักดีของลูกคา (Loyalty) มีคาสถิติ r 

เทากับ 0.88 แสดงวาถาคุณภาพการบริการสูง ความจงรักภักดีของลูกคาจะสูงขึ้นดวย รองลงมาคือ ความ

ไววางใจ (Trust) กับความจงรักภักดี (Loyalty) มีคาสถิติ r เทากับ 0.87 แสดงวาถาลูกคามีระดับความไววางใจ 

สูง จะมีระดับความจงรักภักดีสูงดวย นอกจากนี้ พบวา คา R2 ของโมเดลสมการโครงสรางของ คุณคาที่รับรู 

ความไววางใจ ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดี มีคาเทากับ 0.28 ,0.74, 0.60 และ 0.85 ตามลําดับ 

แสดงวา โมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณคาที่รับรู ความไววางใจ ความพึงพอใจของ

ลูกคา และความจงรักภักดี ไดรอยละ 28, 74, 60 และ 85 ตามลําดับ ที่เหลืออีกรอยละ 62, 26, 40 และ 15 จึง

เปนอิทธิพลของตัวแปรที่ไมไดถูกเลือกเขามาศึกษาในโมเดล  

จากการศึกษาตามความมุงหมายของการวิจัย ในดานการศึกษาเสนทาง ขนาดอิทธิพลทางตรงและ

ทางออมระหวางตัวแปรดานคุณภาพการบริการ คุณคาที่รับรูความพึงพอใจของลูกคา ความไววางใจ ความ

จงรักภักดี พบวาคุณภาพการบริการ ความไววางใจและความพึงพอใจของลูกคา มีอิทธิพลทางตรงกับความ

จงรักภักดี พบวา องคประกอบของคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงตอความจงรักภักดีมากที่สุด นั่นคือ หาก

ลูกคาเห็นวาบริการของโรงแรมมีคุณภาพการบริการสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่บริการของโรงแรมแขงขันกัน

ปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อสรางคุณคาที่รับรูใหสูงขึ้น จะทําใหลูกคามีความจงรักภักดีสูงขึ้น สอดคลองกับ 
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Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996) ที่กลาววา คุณภาพการบริการมีความเชื่อมโยงเชิงบวกตอความ

จงรักภักดี สอดคลองกับ Oliver (1999) ที่กลาววา เมื่อผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตราสินคาเพียงพอ จะสามารถชี้

ชัดไดวาตราสินคานั้น มีความสามารถในการใหบริการไดดีมากกวาในเรื่องใดเมื่อเทียบกับคูแขงขัน สอดคลองกับ 

Bourdeau (2005) ที่กลาววา ผูบริโภคมีความจงรักภักดีอยางเขาใจ (Cognitive) อยูบนพื้นฐานของความชอบใน

แตละองคกอบของขีดความสามารถในการบริการ แสดงวา คุณภาพการบริการและความจงรักภักดีเชิงมีความ

เกี่ยวของกัน ซึ่ง Zeithaml, Berry and Parasuraman (1988) กลาววา คุณภาพการบริการ คือ ประสบการณ

ทั้งหมดซึ่งลูกคาประเมินออกมาได เพื่อนําเสนอบริการที่คุณภาพดีที่สุดจึงจําเปนตองรูถึงส่ิงที่ลูกคาตองการอยาง

แทจริง (Exactly Wants) ส่ิงที่ลูกคามีความชอบ (Preference) และสิ่งที่ลูกคาชื่นชมยินดี (Delight) ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของความจงรักภักดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ Bourdeau (2005) ที่พบวา คุณภาพการบริการมีอิทธิพล

ทางตรงตอความจงรักภักดี  

องคประกอบของความไววางใจมีอิทธิพลทางตรงตอความจงรักภักดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Bourdeau (2005) ซึ่งไดแก ความสามารถของผูใหบริการที่จะสรางความมั่นใจใหกับลูกคา การเปนที่พึ่งพาอาศยั

ได ความซื่อสัตยจริงใจ ความมีสมรรถนะในการใหบริการ การใหบริการอยางตรงไปตรงมาและเปนประโยชน มี

อิทธิพลทางตรงตอความจงรักภักดีในดาน ความเขาใจ ความรูสึก พฤติกรรม และการกระทํา 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอบริการของโรงแรม มีอิทธิพลทางตรงตอความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ 

พบวา หากลูกคามีความพึงพอใจสูง จะมีความจงรักภักดีสูงดวย สอดคลองกับ Zeithaml, Bitner and Gremler 

(2006, 107) ไดอธิบาย ความพึงพอใจกับคุณภาพบริการวา ความพึงพอใจนั้นเกิดจากปจจัย 3 อยาง คือ 

คุณภาพบริการ คุณภาพของตัวสินคาและ ราคา ซึ่งปจจัยคุณภาพบริการนั้น เกิดจากปจจัย 5 ดาน คือ รูปลักษณ

ทางกายภาพ ความไววางใจ ความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนอง ความเชื่อถือและมั่นใจ และ ความเขาใจ

ลูกคารายบุคคล หากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการก็จะทําใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตามมา

ดวย และยังสอดคลองกับ Tsai (2004) ที่พบวา ความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา 

โดยความจงรักภักดีในตราสินคาไดรับผลกระทบทางตรงจากความพึงพอใจของลูกคาในระดับมาก และไดรับ

ผลกระทบทางออมจากภาพลักษณตราสินคา และความเสี่ยงที่รับรู สําหรับผลกระทบทางตรงจากภาพลักษณ

ตราสินคาและความเสี่ยงที่รับรูไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คุณภาพการบริการ คุณคาที่รับรู และความไววางใจ มีอิทธิพลทางออมตอความจงรักภักดีคอนขางต่ํา 

แสดงวา หากลูกคามีการรับรูตอคุณคาที่รับรู และการรับรูตอคุณภาพการบริการของโรงแรมมากขึ้นเพียงใด จะยิ่ง

ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงขึ้นก็จริง แตความจงรักภักดีจะสูงขึ้นไดเพียงเล็กนอย ทั้งนี้เพราะเมื่อลูกคามีความ

พึงพอใจตอบริการของโรงแรมแลวยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนวาจะมีความจงรักภักดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Bourdeau (2005:198) ที่พบวา ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางออมในเชิงบวกตอความจงรักภักดีเชิง

ทัศนคติ แตความพึงพอใจของลูกคาไมอาจชวยสนับสนุนใหลูกคามีความจงภักดีเชิงทัศนคติสูงขึ้นได ทั้งนี้ อาจ

เปนเพราะยังมีปจจัยดานอื่นอีกที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีเชิงทัศนคติที่ชัดเจนมากกวา 
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สรุป 

โมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัดทะเลอันดามันตอความจงรักภักดีของ

นักทองเที่ยว มีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ Chi-Square (χ2) = 126.75, df 

= 68, P-value = 0.00002, GFI = 0.96, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.047, RMR = 0.024 และ พบวา คุณภาพ

บริการมีอิทธิพลทางตรงกับคุณคาที่รับรู ความไววางใจ และความจงรักภักดีของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ อีกทั้งพบวา คุณคาที่รับรูมีอิทธิพลทางตรงกับความไววางใจ และความไววางใจมีอิทธิพลทางตรงกับ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
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