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ความภักดีของนักท่องเที่ยวเป็ นพฤติกรรมความตัง้ ใจในอนาคต โดยการ
แสดงออกของความภักดีของนักท่องเทีย่ ว เช่น ความตัง้ ใจจะกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำ การ
แนะน� ำให้ผอู้ ่นื เข้ามาท่องเทีย่ ว และความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายถึงแม้ว่าราคาค่าบริการของ
แหล่งท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความภักดีของนัก
ท่องเทีย่ ว พบว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็ นกรอบทฤษฎีหลักทีใ่ ช้ศกึ ษาความภักดี
ของนักท่องเทีย่ วเพราะทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีทใ่ี ช้ศกึ ษาพฤติกรรมมนุษย์
และอธิบายถึงการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ และการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ ว และการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว พบว่า ตัวแปรทัง้ 5 ตัวนี้มที งั ้ ทีส่ ง่ ผล
และไม่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่งขึน้ อยู่กบั บริบทในการศึกษา กลุ่ม
ประชากร และช่วงเวลาในการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้องค์กรทีต่ อ้ งการก�ำหนดนโยบาย
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความ
และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพจึงควรศึกษาปจจั
ภักดีของนักท่องเทีย่ วในบริบทขององค์กรเอง
ค�ำส�ำคัญ: 1. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน. 2. ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว.

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปที่ 34(2) : 131-146, 2557

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับความภักดีของนักท่องเที่ยว

วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

Abstract
Tourist loyalty is tourists’ intention to come back and visit the places
they had visited before. Additionally, tourist loyalty the tourists’ recommendation
to visit the places and their willingness to pay even a higher price. Based on the
review of literature on tourist loyalty, this study found that the theory of planned
behavior can be used as a theoretical framework to study tourist loyalty since it
provides explanation for human behavior. The study shows that factors that affect
tourist loyalty consist of cooperate social responsibility, destination image,
perceived value, tourist satisfaction, and tourist complaints. Analysis of the five
factors , however, demonstrates that tourist loyalty depends on different population
sizes and periods of time as well as the context of study. Prior to making strategic
plans, an organization should take the factors affecting tourist loyalty into
consideration.
Keywords: 1. Theory of Planned Behavior. 2. Tourist Loyalty.
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1. บทน�ำ

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) เป็ นทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วกับการเชือ่ มโยงระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม ซึง่ พัฒนามาจากทฤษฎีการกระ
ท�ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1980 :
1-2) โดยน�ำไปใช้เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ ทัศนคติ ความตัง้ ใจเชิง
พฤติกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ (Ajzen, 1991 : 179) ในขณะทีค่ วามภักดีของนัก
ท่องเทีย่ วเป็ นความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีเ่ กิดจากทัศนคติ การรับรู้ และความเชือ่ ของนัก
ท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ (Robinson and Etherington, 2006 : 2-3) และใน
การศึกษาความภักดีของนักท่องเทีย่ ว นักวิชาการนิยมใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เป็ นกรอบทฤษฎีหลักในการศึกษา อีกทัง้ ใช้ในการอภิปรายผลทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากเป็ น
ทฤษฎีทใ่ี ช้ศกึ ษาพฤติกรรมของมนุษย์ (Chen and Chen, 2010 : 29-30)
2. ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุ ษย์จะได้รบั
อิทธิพลจากความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม และสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม
นัน้ ประกอบด้วยปจั จัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม บรรทัดฐาน
ของบุคคลเกีย่ วกับพฤติกรรม และการรับรูถ้ งึ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการ
แสดงพฤติกรรม โดยการรับรูถ้ งึ การควบคุมพฤติกรรมยังมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม
มนุษย์ดว้ ย (Fishbein and Ajzen, 2010 : 1-3) โดยปจั จัยหลัก 3 ประการทีแ่ สดงถึง
พฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการชีน้ �ำโดยความเชือ่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความเชือ่
เกีย่ วกับพฤติกรรม 2) ความเชือ่ เกีย่ วกับกลุม่ อ้างอิง และ3) ความเชือ่ เกีย่ วกับความ
สามารถในการควบคุม ซึง่ ความเชือ่ แต่ละตัวจะส่งผลต่อปจั จัยต่าง ๆ (Ajzen, 1991 :
2002) ดังนี้
1. ทัศนคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) เกิดจากความ
เชือ่ เกีย่ วกับผลทีอ่ าจจะตามมาจากพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) โดยเป็นการประเมิน
ของบุคคลทีม่ ตี อ่ ภาพรวมของพฤติกรรมใด ๆ ซึง่ เกิดจากความเชือ่ กับผลทีน่ ่าจะตามมา
จากพฤติกรรมนัน้ โดยบุคคลมีความเชือ่ ว่า หากได้กระท�ำพฤติกรรมใดแล้วได้รบั ผลใน
ทางบวก ก็จะท�ำให้เกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมนัน้ ในทางตรงกันข้ามหากได้กระท�ำ
พฤติกรรมใดแล้วได้รบั ผลในทางลบ ก็จะมีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อพฤติกรรมนัน้ และเมื่อมี
ทัศนคติในทางบวกต่อพฤติกรรมนัน้ ก็ยอ่ มจะส่งผลให้มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม
นัน้ (Behavioral Intention) (Ajzen, 1991: 179) กล่าวคือ ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
เป็ นความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเทีย่ ว โดยเกิดจากการทีน่ กั ท่อง
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เทีย่ วได้เข้าไปท่องเทีย่ วยังแหล่งท่องเทีย่ วใด และรับรูถ้ งึ คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากแหล่งท่อง
เทีย่ วนัน้ ถึงความคุม้ ค่า ก็จะท�ำให้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ และส่งผลให้เกิด
ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมนัน้ โดยการตัง้ ใจว่าจะเข้ามาท่องเทีย่ วซ�้ำอีกในอนาคตหรือ
การแนะน�ำบอกต่อในทางบวก (Chen and Chen, 2010 : 29)
2. บรรทัดฐานของบุคคลเกีย่ วกับพฤติกรรม (Subjective Norm) เกิดจากความ
เชือ่ ของบุคคลในเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Beliefs) เป็ นการประเมินของ
บุคคลทีม่ ตี อ่ การได้เห็นหรือได้รบั รูข้ อ้ มูลจากบุคคลในสังคม โดยประเมินถึงความน่าเชือ่
ถือของบุคคล ซึง่ หากเกิดความเชื่อถือต่อบุคคลนัน้ ก็จะส่งผลให้เขามีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
แสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมหรือค�ำบอกเล่าของบุคคลนัน้ โดยบรรทัดฐานทางสังคม
ของมนุ ษย์มคี วามเชื่อและรับรูว้ ่า หากบุคคลใดก็ตามทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเขา ทัง้ ทีเ่ ป็ น
บุคคลทีเ่ ขามีความเคารพนับถือ บุคคลทีเ่ ขาให้ความเชือ่ มันไว้
่ วางใจ และบุคคลทีใ่ กล้
ชิดกับเขา ได้กระท�ำพฤติกรรมใดแล้ว เขาจะมีแนวโน้ มที่จะคล้อยตามและกระท�ำ
พฤติกรรมนัน้ ด้วย (Lesser and Pope, 2011 : 5-6) ซึง่ กลุม่ อ้างอิงในแต่ละคนจะมีความ
ส�ำคัญในแต่ละเรื่องแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ประเด็นของเรื่องหรือพฤติกรรมใดที่จะ
สอดคล้องกับกลุม่ อ้างอิงนัน้ กล่าวคือ นักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วใด
ก็จะแสดงพฤติกรรม เช่น การเข้ามาท่องเทีย่ วซ�้ำ หรือการแนะน� ำให้ผอู้ ่นื เข้ามาท่อง
เทีย่ ว (Hawhins and Mothersbaugh, 2010 : 3-4) และเมือ่ บุคคลใดก็ตามทีไ่ ด้รบั การ
แนะน�ำหรือชักชวนให้เข้าไปท่องเทีย่ วยังแหล่งท่องเทีย่ วแห่งหนึ่งจากกลุม่ อ้างอิงทีเ่ ขา
ให้ความเชือ่ ถือและเชือ่ มันไว้
่ วางใจ โดยเฉพาะในประเด็นเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว บุคคล
ผูน้ นั ้ ก็จะเกิดการคล้อยตามและตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมนัน้ โดยการตัง้ ใจว่าจะเข้าไป
ท่องเทีย่ วยังแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนัน้ ในอนาคต (Chen and Tsai, 2007 : 1115)
3. การรับรูถ้ งึ การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Perceived Behavioral
Control) เกิดจากความเชือ่ ของบุคคลทีม่ ตี ่อปจั จัยทีอ่ าจจะส่งเสริมหรือขัดขวางต่อการ
แสดงพฤติกรรมนัน้ (Control Beliefs) ซึง่ เป็ นการประเมินของบุคคลถึงความยากหรือ
ง่ายในการแสดงพฤติกรรมต่อสภาพการณ์นนั ้ โดยการรับรูห้ รือเชือ่ ว่าตนสามารถแสดง
พฤติกรรมนัน้ ได้ในทิศทางทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาจากความพร้อมของปจั จัยภายในที่
เอือ้ อ�ำนวยต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมนัน้ หากปจั จัยภายในมีความพร้อมจะส่งผลให้
เขามีความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมนัน้ ในทางตรงกันข้าม หากปจั จัยภายในไม่เอือ้
อ�ำนวย บุคคลนัน้ ก็จะไม่มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ajzen, 1991 : 179-180)
กล่าวคือ ความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ามาท่องเทีย่ วซ�้ำของนักท่องเทีย่ ว ถึงแม้วา่ นักท่องเทีย่ วจะ
มีความประทับใจต่อแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ มากเพียงใด แต่หากนักท่องเทีย่ วไม่มคี วามพร้อม
ของปจั จัยภายในได้แก่ เงิน เวลา สุขภาพ ย่อมส่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ามาท่องเทีย่ ว
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ซ�้ำ ดังนัน้ ความภักดีของนักท่องเทีย่ วจะเกิดขึน้ จากปจั จัยภายในของนักท่องเทีย่ วเป็ น
ส�ำคัญ โดยนักท่องเทีย่ วจะพิจารณาจากคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วได้แก่ ความคุม้
ค่าเงิน ความคุม้ ค่าเวลา และความพยายามทีค่ มุ้ ค่า (Hellier, 2003 : 1762-1763)
3. ความภักดีของนักท่องเที่ยว
ความภักดี หรือ Loyalty เป็ นค�ำทีม่ มี านาน ในอดีตค�ำนี้ใช้อธิบายถึงความ
ซื่อสัตย์ การอุทศิ ตัว และมีศรัทธาต่อประเทศชาติหรือองค์กร แต่ในปจั จุบนั ได้มกี าร
ศึกษาและอธิบายถึงค�ำนี้อย่างมาก โดยการศึกษาในช่วงแรกนัน้ จะเป็ นการศึกษาเกีย่ ว
กับความภักดีเกีย่ วกับสินค้าทีจ่ บั ต้องได้ ต่อมาได้มกี ารศึกษาเพิม่ เกีย่ วกับสินค้าทีจ่ บั
ต้องไม่ได้นนคื
ั ่ อ การบริการ (Lovelock and Wirtz, 2011 : 99-100) และในการศึกษา
ความภักดีนนั ้ เกิดจากผลงานวิจยั ในต้นปี ค.ศ.1950 ในยุคนัน้ เป็ นยุคแรก ๆ ทีท่ ำ� การ
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับความภักดีของตราสินค้า และจากผลการศึกษาความ
ภักดีต่อตราสินค้าของ Cunningham (1956 : 116) พบว่า ปจั จัยทางการตลาดส่งผลต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริโภค ในยุคนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับความภักดีของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ
องค์กรผูใ้ ห้บริการมีน้อยมาก และเริม่ มีมากขึน้ ในทศวรรษที่ 20 และจากผลการวิจยั พบ
ว่า องค์กรผูใ้ ห้บริการจะสูญเสียผูบ้ ริโภคประมาณร้อยละ 15-20 ต่อปี แต่ในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วขาดความภักดีตอ่ แหล่งท่องเทีย่ วมีอตั ราสูงถึงร้อยละ 30–70
ต่อปี การลดอัตราการสูญเสียผูบ้ ริโภคคือ การลดจ�ำนวนผูบ้ ริโภคทีเ่ ลิกใช้บริการของ
องค์กร ดังนัน้ องค์กรจ�ำเป็ นจะต้องให้ความส�ำคัญกับการรักษาผูบ้ ริโภค โดยการให้ผู้
บริโภคเกิดความภักดีต่อองค์กร และในภาคการท่องเทีย่ วการสร้างให้นกั ท่องเทีย่ วเกิด
ความภักดีเป็ นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำ� หรับองค์กรเนื่องจากจะช่วยให้องค์กรสามารถ
ด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ น (Robinson and Etherington, 2006 : 1-3)
4. ความหมายความภักดีของนักท่องเที่ยว
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเป็ นพฤติกรรมความตัง้ ใจทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตหลัง
จากการได้เข้าไปท่องเทีย่ วและเกิดความประทับใจ โดยการแสดงความภักดีของนักท่อง
เทีย่ ว ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความตัง้ ใจกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำ 2) ด้านการ
แนะน�ำและบอกต่อ และ3) ด้านความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายมากขึน้ (Loureiro and Gonzalez,
2008 : 117-118) โดยเริม่ จากการมีทศั นคติทางด้านบวกซึง่ เกิดขึน้ จากการรับรูถ้ งึ คุณค่า
ทีไ่ ด้รบั จากการเข้ามาท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจในคุณภาพบริการของแหล่งท่องเทีย่ ว
และเกิดการสะสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความประทับใจและผูกพัน
กับแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ซึง่ ความผูกพันนับว่าเป็ นความรูส้ กึ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม
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ภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ และความภักดีน้ีจะยังคงอยูใ่ นความรูส้ กึ ของนักท่องเทีย่ ว
ตลอดไปตราบทีเ่ ขารับรูถ้ งึ คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการเข้ามาท่องเทีย่ ว หรือได้รบั ความพึง
พอใจจากการเข้ามาท่องเทีย่ วจากแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้ (Robinson and Etherington,
2006 : 3-5)
5. ความส�ำคัญของความภักดีของนักท่องเที่ยว
การด�ำเนินงานขององค์กรทีก่ ำ� กับดูแลแหล่งท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ลว้ นมีเป้าหมาย
เพือ่ การเจริญเติบโตและให้สามารถด�ำรงอยูอ่ ย่างยังยื
่ น ดังนัน้ ผูบ้ ริหารขององค์กรจ�ำเป็น
จะต้องท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความภักดี เพราะความภักดีจะส่งผลต่อการท่องเทีย่ วซ�้ำ
และการแนะน� ำบอกต่อแก่ผอู้ ่นื ให้เข้ามาท่องเทีย่ ว ซึง่ องค์กรทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการ
สร้างความภักดีจะได้รบั ประโยชน์ (Kozak and Decrop, 2009 : 4-6) ดังนี้
1. การเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กร เป็ นรายได้จากการเข้ามาท่องเทีย่ วและใช้
บริการของแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ รายได้สว่ นนี้สามารถน�ำไปพัฒนา ปรับปรุงสถานทีท่ อ่ ง
เทีย่ วให้มคี วามสวยงาม และมีความสะดวกสบายเพิม่ มากขึน้ ได้
2. ประหยัดต้นทุน เนื่องจากองค์กรไม่จำ� เป็ นจะต้องตัง้ งบประมาณค่าใช้จา่ ย
ในการส่งเสริมตลาดไว้สงู เนื่องจากนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามภักดีจะช่วยในการโฆษณา
และแนะน�ำผูอ้ น่ื ให้เข้ามาท่องเทีย่ ว
3. มีความมันคงและยั
่
งยื
่ นขององค์กร เพราะการท่องเทีย่ วซ�้ำเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ในการด�ำรงอยูอ่ ย่างยังยื
่ นขององค์กร หากแหล่งท่องเทีย่ วใดไม่มผี เู้ ข้ามาท่องเทีย่ วซ�้ำ
และจะต้องหานักท่องเทีย่ วใหม่อยูต่ ลอดเวลา จะท�ำให้เสถียรภาพและความมันคงในการ
่
ด�ำเนินองค์กรจะเหลือน้อยมาก
4. องค์กรสามารถตัง้ ราคาสินค้าหรือบริการเพิม่ ขึน้ ได้ โดยนักท่องเทีย่ วทีม่ ี
ความภักดีสว่ นใหญ่จะไม่ออ่ นไหวต่อราคา
6. รูปแบบความภักดีของนักท่องเที่ยว
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม
ต่อการบริการขององค์กร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาในอดีต ซึง่ มีรปู แบบ
ของทัศนคติและพฤติกรรม (Oliver, 2010 : 6-9) ดังนี้
1. การตระหนัก (Cognitive) เป็ นทัศนคติทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ นักท่องเทีย่ วประเมินถึง
สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากแหล่งท่องเทีย่ วด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการของแหล่งท่อง
เทีย่ ว ความสะดวกในการเดินทาง สิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเทีย่ ว และ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็ นต้น และท�ำการตัดสินใจว่าแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้เป็ นที่
136

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

ชืน่ ชอบหรือไม่
2. ความรูส้ กึ (Affective) เป็ นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ดว้ ยกิรยิ าและ
ท่าทางทีบ่ ง่ บอกถึงความชืน่ ชอบทีม่ ตี อ่ สินค้าและบริการของแหล่งท่องเทีย่ ว จนเกิดเป็น
ความพึงพอใจ และจะให้คำ� มันสั
่ ญญาว่าจะเข้ามาท่องเทีย่ วอีกในอนาคต
3. การกระท�ำ (Action) เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาโดยการเข้ามาท่องเทีย่ ว
ซ�้ำ ซึง่ การเข้ามาท่องเทีย่ วในครัง้ นี้เป็ นผลจากการประทับใจจากการเข้ามาท่องเทีย่ วใน
ครัง้ ก่อน
ในการตระหนักและความรูส้ กึ ของนักท่องเทีย่ วเป็นทัศนคติและพฤติกรรมทีไ่ ม่
สามารถเป็ นหลักประกันได้ว่าลูกค้าจะกลับมาท่องเทีย่ วอีก เพราะในอนาคตอาจจะมี
ปจั จัยอืน่ เข้ามาแทรกส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วไม่สามารถเข้ามาท่องเทีย่ วได้ตามทีต่ งั ้ ใจไว้
ซึง่ แตกต่างจากการกระท�ำทีแ่ สดงออกถึงการเข้ามาท่องเทีย่ วซ�้ำ เพราะเป็ นพฤติกรรม
ทีแ่ สดงผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง (Kozak and Baloglu, 2011 : 4-5)
7. ประเภทความภักดีของนักท่องเที่ยว
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วทีม่ ที ศั นคติต่อแหล่งท่องเทีย่ ว (Petrick, 2005 :
199-200) มีดงั นี้
1. ความภักดีทแ่ี ท้จริง (True Loyalty) เป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ ที ศั นคติทด่ี ตี ่อ
แหล่งท่องเทีย่ ว และมีระดับการท่องเทีย่ วซ�้ำมาก ซึง่ นักท่องเทีย่ วเหล่านี้จะเกิดความ
รูส้ กึ ทีด่ กี บั แหล่งท่องเทีย่ วนัน้ โดยจะมีการเข้ามาท่องเทีย่ วเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง และ
อาจจะแนะน�ำผูอ้ น่ื ให้เข้ามาท่องเทีย่ วด้วย
2. ความภักดีทแ่ี อบแฝง (Latent Loyalty) เป็ นนักท่องเทีย่ วจะมีทศั นคติทด่ี ี
ต่อแหล่งท่องเทีย่ ว แต่มกี ารเข้ามาท่องเทีย่ วซ�้ำน้อย แต่เมือ่ ต้องการจะท่องเทีย่ วก็จะ
นึกถึงแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ เป็ นอันดับแรก และอาจจะแนะน�ำผูอ้ น่ื ให้เข้ามาท่องเทีย่ วด้วย
3. ความภักดีเทียม (Spurious Loyalty) เป็ นนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ ว
ซ�้ำมาก แต่ไม่ได้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็ นคนใน
ชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้บริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว
4. ไม่มคี วามภักดี (No Loyalty) เป็ นนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อแหล่งท่อง
เทีย่ วซึง่ จะมีความแตกต่างตามความระดับความรูส้ กึ ของนักท่องเทีย่ วแต่ละคน หากเป็น
ความไม่พงึ พอใจในระดับน้อยซึง่ เป็ นความไม่พอใจในบางสิง่ บางอย่างทีเ่ ล็กน้อย อาจ
จะท�ำให้เกิดการเข้ามาท่องเทีย่ วซ�ำ้ ได้ แต่หากเป็นความไม่พงึ พอใจในระดับมากจะท�ำให้
นักท่องเทีย่ วไม่ตอ้ งการเข้ามาท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้อกี
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8. การสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยว
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเป็นเป้าหมายส�ำคัญทีส่ ดุ ทีท่ กุ องค์กรต้องการ และ
หากองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้ถกู ต้อง อีกทัง้ การสร้าง
คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วได้รบั รูถ้ งึ ความคุม้ ค่า ย่อม
สร้างความภักดีให้เกิดแก่นกั ท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเกิดจาก
นักท่องเทีย่ วมีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อคุณภาพบริการของแหล่งท่องเทีย่ วอย่างมากทีส่ ดุ
หรือเกิดขึน้ เมือ่ นักท่องเทีย่ วได้รบั ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความพึง
พอใจอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำจะน�ำไปสูค่ วามภักดีในทีส่ ดุ (Timm, 2011 : 1-3) ตลอด
จนการสร้างคุณภาพบริการทีด่ ี และท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั รูถ้ งึ คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการ
เข้ามาท่องเทีย่ วย่อมท�ำให้เกิดความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเทีย่ ว (Haye,
2008 : 5) จากทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกโดยการน�ำสิง่ เร้าทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั
รูถ้ งึ คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว หรือการน�ำเสนอคุณภาพบริการทีด่ จี นนักท่องเทีย่ ว
เกิดเป็ นความพึงพอใจสูงสุด ย่อมส่งผลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมในอนาคตของนัก
ท่องเทีย่ ว เช่น การท่องเทีย่ วซ�้ำ การแนะน�ำและบอกต่อในทางบวก รวมถึง (Reisinger,
2009 : 8-12)
9. การวัดความภักดีของนักท่องเที่ยว
การก�ำหนดองค์ประกอบในการวัดความภักดีของนักท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญประกอบ
ด้วย 3 ด้าน (Robinson and Etherington, 2006 : 6-8) ดังนี้
1. ด้านการท่องเทีย่ วซ�้ำ เป็ นการแสดงถึงความผูกพันทีน่ ักท่องเทีย่ วมีต่อ
แหล่งท่องเทีย่ ว โดยเป็ นความตัง้ ใจในอนาคตทีจ่ ะเข้ามาท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ ว
แห่งนี้อกี ครัง้ ซึง่ เกิดจากความประทับใจในภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว หรือได้รบั รูถ้ งึ
คุณค่าทีด่ ขี องการท่องเทีย่ ว รวมถึงเกิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการของแหล่งท่อง
เทีย่ วแห่งนี้ จนเกิดเป็ นทัศนคติทด่ี ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้ และมีแนวโน้มจะเข้ามามา
ท่องเทีย่ วอีก หรือเมือ่ ต้องการท่องเทีย่ วก็จะนึกถึงแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้เป็ นอันดับแรก
รวมถึงอาจจะน�ำเพือ่ นหรือญาติให้เข้ามาท่องเทีย่ วด้วย
2. ด้านการแนะน�ำและบอกต่อ เป็นการแนะน�ำให้เพือ่ นหรือญาติให้เข้ามาท่อง
เทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้ รวมถึงการเล่าประสบการณ์ความประทับในทางบวก
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น สิง่ ดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกภายในแหล่งท่องเทีย่ ว และคุณภาพบริการทีด่ ใี นแหล่งท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
3. ด้านความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายมากขึน้ เป็ นความรูส้ กึ ไม่หวันไหวของนั
่
กท่อง
เทีย่ วต่อการขึน้ ราคาค่าบริการขององค์กรการท่องเทีย่ ว เช่น ราคาสินค้าและบริการใน
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แหล่งท่องเทีย่ ว ค่าผ่านเข้าไปใช้บริการในแหล่งท่องเทีย่ ว รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการเดิน
ทางเข้ามาท่องเทีย่ ว เป็ นต้น โดยนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามภักดีตอ่ แหล่งท่องเทีย่ วจะยอม
จ่ายมากขึน้ เพือ่ ให้ได้เข้ามาท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา พบว่ามีผนู้ �ำองค์ประกอบในการวัดความ
ภักดีของนักท่องเทีย่ วไปใช้วดั เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วในบริบททีแ่ ตกต่างกัน โดยในการ
ก�ำหนดองค์ประกอบในการวัด ขึน้ อยูก่ บั บริบททีใ่ ช้วดั ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาว่าควร
จะใช้องค์ประกอบในการวัดอย่างไรเพือ่ ให้เหมาะสมกับบริบททีต่ อ้ งการจะวัด อาทิ
Wang et al. (2009 : 401) ได้ก�ำหนดเครือ่ งมือวัดความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ั ยทีม่ ตี อ่ ความภักดีของนักท่องเทีย่ วในเมืองกุย้ หลิน โดย
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของปจจั
แบบวัดความภักดีของนักท่องเทีย่ ว ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 2 ด้านคือ 1) ด้านการท่อง
เทีย่ วซ�้ำ และ 2) การแนะน�ำและบอกต่อ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า จ�ำนวน 2 ข้อ มี
ค่าสัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่ 0.79
อัครพงศ์ อัน้ ทอง และ มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด (2553 : 72) ได้กำ� หนดเครือ่ งมือ
วัดความภักดีของนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ใช้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ คุณค่าทีไ่ ด้
รับ ความพึงพอใจ และความภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในเมือง
ไทย โดยแบบวัดความภักดีของนักท่องเทีย่ ว ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 3 ด้านคือ 1) ด้าน
การท่องเทีย่ วซ�้ำ 2) ด้านการแนะน�ำและบอกต่อ และ 3) ด้านความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายมาก
ขึน้ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจ�ำนวน 3 ข้อ มีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่ 0.91
Loureiro and Gonzalez (2008 : 124) ได้กำ� หนดเครือ่ งมือวัดความภักดีของ
นักท่องเทีย่ ว เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ใช้ศกึ ษาความ
สัมพันธ์ของภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ ความไว้วางใจ และความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ความ
ภักดีของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วชนบท โดยแบบวัดความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 3 ด้านคือ 1) ด้านการท่องเทีย่ วซ�้ำ 2) ด้านการแนะน�ำและบอก
ต่อ และ 3)ด้านความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายมากขึน้ เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่าจ�ำนวน 6 ข้อ
มีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่ 0.96
ในขณะที่ วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง (2556 : 9-10) ได้น�ำองค์ประกอบในการวัด
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วมาดัดแปลง เพือ่ ใช้ในการวัดความภักดีของนักท่องเทีย่ วที่
มีตอ่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด 8 ข้อ
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 3 ด้านคือ 1) ด้านการท่องเทีย่ วซ�้ำ 2) ด้านการแนะน�ำและบอก
ต่อ และ 3) ด้านความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายมากขึน้ เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่าจ�ำนวน 8 ข้อ
มีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่ 0.95
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10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว
องค์กรการท่องเทีย่ วมีความต้องการให้นกั ท่องเทีย่ วมีความภักดีตอ่ องค์กร โดย
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเป็นผลสะท้อนถึงความพอใจอย่างทีส่ ดุ ซึง่ มักจะเกิดขึน้ เมือ่
นักท่องเทีย่ วได้รบั ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง (Kozak and Decrop, 2009 : 8-9) จาก
การทีผ่ เู้ ขียนได้ทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนัก
ท่องเทีย่ ว จ�ำนวน 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2) ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว 3) คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว 4) ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ ว และ 5) การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว พบความสัมพันธ์ของปจั จัยทีส่ ง่
ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วในลักษณะทีเ่ ดียวกันและแตกต่างกัน ดังนี้
วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง (2556 : 11) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร กับความภักดีของนักท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติทางทะเลในภาค
ใต้ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไม่สง่ ผล
ทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว แต่สง่ ผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
โดยผ่านภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว และความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
Chen and Tsai (2007 : 1120) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์การ
ท่องเทีย่ ว กับความภักดีของนักท่องเทีย่ วในประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า ภาพ
ลักษณ์การท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว แต่ไม่สง่ ผลทางอ้อม
ต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในขณะที่
Loureiro and Gonzalez (2008 : 130) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การ
ท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว กับความภักดีของนักท่องเทีย่ วในโรงแรม
Extremadura ประเทศสเปนและโรงแรม Alentejo ประเทศโปรตุเกส ผลการศึกษา
พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วในโรงแรม
Extremadura ประเทศสเปน และส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่าน
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ Wang and Hsu (2010 : 839) ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว กับความ
ภักดีของนักท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย้ มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ผลการ
ศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วไม่สง่ ผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
แต่สง่ ผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ในขณะทีก่ ารศึกษาของ Chen and Myagmarsuren (2010 : 991) ศึกษาความสัมพันธ์
ของภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว กับความภักดีของนัก
ท่องเทีย่ วในประเทศมองโกเลีย ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วไม่สง่ ผล
ทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว และไม่สง่ ผลทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจของ
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นักท่องเทีย่ ว
Chen and Tsai (2007 : 1120) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วในประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าทีไ่ ด้รบั จาก
การท่องเทีย่ วไม่สง่ ผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว แต่สง่ ผลทางอ้อมต่อความ
ภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว ในขณะที่ Chen and
Chen (2010 : 32) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว กับความ
ภักดีของนักท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม มณฑลไถหนาน ประเทศไต้หวัน
ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนัก
ท่องเทีย่ ว
Zhang et al. (2008 : 219) ได้ศกึ ษารูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วในมณฑลซานตงของประเทศจีน ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว แต่
ไม่สง่ ผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านการร้องรียนของนักท่องเทีย่ ว
ในขณะที่ Wang et al. (2009 : 402) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของนัก
ท่องเทีย่ วในเมืองกุย้ หลิน ประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักท่อง
เทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว และส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วโดยผ่านการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้Lee et al. (2011 : 1120)
ได้ศกึ ษาความของความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วกับความภักดีของนักท่องเทีย่ วใน
ประเทศเกาหลีใต้ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วไม่สง่ ผลทางตรง
ต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว แต่สง่ ผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่าน
การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว
Lee et al. (2011 : 1120) ศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดี
ของนักท่องเทีย่ วในประเทศเกาหลีใต้ ผลการศึกษาพบว่า การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว
ส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว และมีขอ้ ค้นพบเช่นเดียวกันกับการศึกษา
ของ Wang et al. (2009 : 402) ศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วใน
เมืองกุย้ หลินประเทศจีน ทีพ่ บว่า การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความ
ภักดีของนักท่องเทีย่ ว
วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง (2556 : 109) ศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างของปจั จัย
ทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว คุณค่า
ทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว และการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว
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ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว ผลการ
อย่างไรก็ตามในการศึกษาปจจั
ศึกษาจะออกมาในลักษณะใด ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลายประการ อาทิ บริบทในการ
ศึกษา กลุม่ ประชากร และช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา เป็ นต้น ดังนัน้ ผลการวิจยั ต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมา
ถึงแม้ว่าจะเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ตาม แต่องค์กรการท่องเที่ยวไม่
สามารถน�ำผลการศึกษามาใช้ในการก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ได้ทงั ้ หมด เพราะในบริบท และช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมท�ำให้ผลลัพธ์เปลีย่ นแปลง
ตามไปด้วย หากแต่องค์กรสามารถน� ำไปใช้ประกอบเพื่อเป็ นแนวทางในการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ วได้ แต่ตอ้ งปรับเปลีย่ นแนวทางในการบริหารจัดการตามสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป ทัง้ นี้องค์กรทีต่ อ้ งการก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ ควรศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วใน
บริบทต่างๆ ขององค์กรเอง เพราะจะท�ำให้ได้ผลการศึกษาทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม และ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์กบั องค์กรได้อย่างแท้จริง
11.สรุปและข้อเสนอแนะ
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเป็นปจั จัยส�ำคัญทีน่ �ำมาซึง่ รายได้ และการด�ำรงอยู่
อย่างยังยื
่ นขององค์กรในภาคการท่องเที่ยว โดยลักษณะของความภักดีสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ซึง่ ในปจั จุบนั พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วมีการเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมคือ นักท่องเทีย่ วมีความต้องการทีจ่ ะได้รบั คุณภาพการบริการทีด่ จี ากการ
ท่องเทีย่ วมากขึน้ และจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วส่งผลต่อความ
ภัก ดีของนัก ท่อ งเที่ย ว ท�ำให้มกี ารศึก ษาความภัก ดีข องนัก ท่องเที่ย วจ�ำ นวนมาก
เนื่องจากความภักดีเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วแสดงออกโดยมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะเข้ามาท่องเทีย่ วซ�้ำ การแนะน�ำให้ผอู้ น่ื เข้ามาท่องเทีย่ ว และมีความเต็มใจทีจ่ ะจ่าย
แม้วา่ ราคาสินค้าและบริการของแหล่งท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ และการสร้างความภักดีให้เกิด
แก่นกั ท่องเทีย่ วนับเป็ นเป้าหมายสูงสุดของความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านการท่อง
เทีย่ ว ทัง้ นี้เพราะเมือ่ นักท่องเทีย่ วมีความภักดีกจ็ ะน� ำไปสูค่ วามเจริญเติบโตและความ
ยังยื
่ นต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และส่งผลต่อสังคมส่วนรวมให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วจึงมีความ
ดังนัน้ การศึกษาความสัมพันธ์ของปจจั
ส�ำคัญต่อองค์กรผูใ้ ห้บริการทางการท่องเทีย่ วเป็นอย่างมาก โดยในการศึกษาความภักดี
ของนักท่องเทีย่ วนิยมใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็ นกรอบทฤษฎีหลักในการศึกษา
และอภิปรายผลทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากเป็นทฤษฎีทใ่ี ช้ศกึ ษาพฤติกรรมของมนุษย์ และความ
ภักดีของนักท่องเทีย่ วนับว่าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกในอนาคตของนักท่องเทีย่ ว ดัง
นัน้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว ผูว้ จิ ยั
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ควรก�ำหนดกรอบทฤษฎีทใ่ี ช้ในการวิจยั และก�ำหนดตัวแปรทีจ่ ะศึกษาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทในการศึกษา โดยบทความนี้เป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้ผทู้ ส่ี นใจ
ศึกษาสามารถน�ำไปใช้เป็ นข้อมูลในการก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
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