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บทคัดย่อ									
ั ยที่
การวิจยั ครังนี
้ ้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบตัวแบบสมการโครงสร้างของปจจั
ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของ
ประเทศไทย การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงความสัมพันธ์ กลุม่ ตัวอย่างคือนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ในอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย จ�ำนวน 800 คน ซึง่ เลือกมาโดย
ใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ ตัวแบบทีศ่ กึ ษาประกอบด้วยตัวแปรแฝงทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนด
สมมติฐานการวิจยั ว่าเป็นสาเหตุของความภักดีของนักท่องเทีย่ วจ�ำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว และการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว ผลการวิจยั พบว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว และการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว. 2. นักท่องเทีย่ วชาวไทย. 3. อุทยานแห่งชาติ
ทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย.

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อีเมล janwiwat@gmail.com
1

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่่ 35(2) : 1-18, 2558

ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ตัวแบบสมการโครงสร้างของปจจั

วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง

Structural Equation Model of Factors Affecting Thai Tourist Loyalty
toward National Parks Land in Southern Thailand
Wiwat Jankingthong2

Abstract
The purpose of this study was to test a structural equation model of
factors affecting Thai tourist loyalty toward national land parks in Southern
Thailand. Drawn by accidental sampling, the subjects of the study were composed
of 800 Thai tourists who visited national land parks in Southern Thailand. The
model studied included five latent variables hypothesized as factors affecting
tourist loyalty: corporate social responsibility, destination image, perceived value,
tourist satisfaction and tourist complaints. The results revealed that corporate
social responsibility, destination image, perceived value, tourist satisfaction and
tourist complaints directly and indirectly affected tourist loyalty.
Keywords: 1. Tourist Loyalty. 2. Thai Tourist. 3. National Parks Land in Southern
Thailand.
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บทน�ำ

ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเป็นพฤติกรรมความตังใจที
้ เ่ กิดขึน้ ในอนาคตหลังจาก
ได้เข้าไปท่องเทีย่ วและเกิดความประทับใจ โดยการแสดงความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความตัง้ ใจกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำ 2) ด้านการแนะน�ำ
และบอกต่อ และ 3) ด้านความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายมากขึน้ (Loureiro and Gonzalez, 2008:
117-118) และความภักดีของนักท่องเทีย่ วจะน� ำไปสู่การเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กรและ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทังท�
้ ำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วยังส่งผลต่อความมันคงและความยั
่
งยื
่ นขององค์กร (Robinson
and Etherington, 2006: 3-5)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า ปจั จัยที่ส่งผลต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วประกอบด้วย ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว
คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว (Wang et al., 2009: 402)
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Stanaland et al., 2011: 52-53) การศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับความภักดีของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะท�ำในบริบทของธุรกิจน� ำเที่ยว
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วในชุมชนเมือง ในขณะทีก่ ารศึกษาใน
การท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติยงั มีไม่มากนัก อีกทังสาเหตุ
้
ของความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
อาจจะมีความแตกต่างกันตามบริบทในการศึกษา (Velázquez et al., 2011: 78-79)
อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้นับว่าเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ วยงามและ
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยจ�ำนวนมาก โดยปีงบประมาณ 2552 และ 2553
มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วชาวไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง แต่ปีงบประมาณ 2554 พบว่า มีจำ� นวน
นักท่องเทีย่ วลดลง 168,373 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.38 เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ
2553 ซึง่ แตกต่างจากการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติทางทะเลในภาคใต้ของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย พบว่า ปีงบประมาณ 2554 มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ 52,940 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.13 โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงจะ
ส่งผลต่อรายได้อุทยานแห่งชาติเพราะรายได้ของอุทยานแห่งชาติสว่ นหนึ่งจะน�ำมาเพือ่
บ�ำรุงรักษาและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (Thailand Department of National Parks,
2011) นอกจากนี้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงยังส่งผลต่อคนในชุมชนทีป่ ระกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว เช่น ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าพืน้ เมือง ร้านขายสินค้าเกษตร
เป็ นต้น อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทีส่ ง่ สินค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ดว้ ย
ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ รายได้ของคนในชุมชนทีป่ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
จะผันแปรไปกับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว (Nation Channel Online, 2011)
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงนอกจากจะท�ำให้รายได้จากการท่องเทีย่ วลดลงแล้ว
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ยังเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงการลดลงของความภักดีของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ ว
(Robinson and Etherington, 2006: 6-7) เนื่องจากความภักดีสามารถเปลีย่ นแปลงได้
ตลอดเวลา ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั หลายปจั จัย (Hayes, 2008) และจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลง
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว (Akama
เป็นเหตุผลทีส่ ำ� คัญในการศึกษาถึงปจจั
and Kieti, 2003: 74) เพราะการรับรูถ้ งึ ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Reisinger, 2009: 4-5)
ั ยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาว่ามีปจจั
ชาวไทยทีม่ ตี อ่ อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วของอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั มีความประสงค์ในการหาค�ำตอบเชิงประจักษ์ในการตอบค�ำถามทีว่ า่
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่
ตัวแบบสมการโครงสร้างของปจจั
อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบตัวแบบสมการโครงสร้างของปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี ่ออุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย
ขอบเขตในการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ ง ตัวแบบสมการโครงสร้างของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนัก
ท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี ่ออุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย มีขอบเขต
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านตัวแปร การวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาในประเด็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ ว การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว และความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาอุทยานแห่งชาติทางบกใน
ภาคใต้ของประเทศไทยจ�ำนวน 9 แห่งจากทัง้ หมด 18 แห่ง
3. ขอบเขตด้านเวลา การวิจยั ครัง้ นี้ใช้เวลาในการเก็บแบบสอบถามตัง้ แต่
เดือน มกราคม 2556 – เมษายน 2556 รวม 4 เดือน เนื่องจากในช่วง 4 เดือนนีเ้ ป็นช่วงทีม่ ี
เทศกาลส�ำคัญของไทยหลายเทศกาล เช่น วันขึน้ ปี ใหม่ วันตรุษจีน และวันสงกรานต์
จึงท�ำให้มจี ำ� นวนนักท่องเทีย่ วชาวไทยเข้ามาท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก
4
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4. ขอบเขตด้านประชากร การวิจยั ครังนี
้ ้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ข้อจ�ำกัดในการวิ จยั
การวิจยั ครังนี
้ ้เป็นการวิจยั เชิงความสัมพันธ์ โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร และใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีขอ้ จ�ำกัดดังนี้
1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน
ภาคใต้ของประเทศไทยนัน้ ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วอย่างแน่ชดั
ในแต่ละวัน จึงไม่สามารถใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น
2. สถานการณ์ทางการท่องเทีย่ วและพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ดังนัน้ ผลการวิจยั นี้จะใช้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้
แนวคิ ดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิ จยั
กรอบทฤษฎีทใ่ี ช้ในการศึกษาคือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการเชือ่ มโยงระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม ซึง่ พัฒนามาจาก
ทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) โดยน�ำไปใช้เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ ทัศนคติ ความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์
โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะได้รบั อิทธิพล
จากความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมและสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมนัน้
ั ยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติทม่ี ตี อ่ พฤติกรรม บรรทัดฐานของบุคคล
ประกอบด้วยปจจั
เกีย่ วกับพฤติกรรม และการรับรูถ้ งึ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม
ั ยหลัก
โดยการรับรูถ้ งึ การควบคุมพฤติกรรมยังมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมมนุษย์ดว้ ย ปจจั
3 ประการทีแ่ สดงถึงพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการชีน้ �ำโดยความเชือ่ 3 ประการ
ได้แก่ 1) ความเชือ่ เกีย่ วกับพฤติกรรม 2) ความเชือ่ เกีย่ วกับกลุม่ อ้างอิง และ 3) ความเชือ่
เกีย่ วกับความสามารถในการควบคุม ซึง่ ความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่าง ๆ
(Fishbein and Ajzen, 2010: 1-3) โดยตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
ความภักดีของนักท่องเที่ยว (Tourist Loyalty)
			
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วเกิดการสะสมประสบการณ์มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
จนเกิดเป็นความประทับใจและผูกพันกับแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ และความภักดีนจ้ี ะยังคงอยูใ่ น
ความรูส้ กึ ของนักท่องเทีย่ วตลอดไปตราบทีเ่ ขารับรูถ้ งึ คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการเข้ามาท่องเทีย่ ว
หรือได้รบั ความพึงพอใจจากการเข้ามาท่องเทีย่ วจากแหล่งท่องเทีย่ วแห่งนี้ (Robinson
and Etherington, 2006: 3-5) โดยการวัดความภักดีของนักท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย
3 ด้าน คือ ด้านการท่องเทีย่ วซ�้ำ ด้านการแนะน�ำและบอกต่อ และด้านความเต็มใจทีจ่ ะ
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จ่ายมากขึน้ (Robinson and Etherington, 2006: 6-8) จากการศึกษาผลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
ั ยทีส่ ง่ ผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อ
พบว่า ปจจั
สังคมขององค์กร (Stanaland et al., 2011: 52-53) ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว (Zhang et al.,
2014: 219-220) คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว (Forgas-Coll et al., 2012: 13171318) ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว และการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว (Lee et al.,
2011: 1121-1122) อีกทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยังส่งผลทางอ้อมต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริโภคผ่านภาพลักษณ์ และผ่านความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค (He and Li,
2011 : 685-686) ในขณะทีภ่ าพลักษณ์การท่องเทีย่ วส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วผ่านคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว (Meng et al., 2011: 26-27) และผ่าน
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว (Wang and Hsu, 2010: 840-841) ในขณะทีค่ ณ
ุ ค่าทีไ่ ด้รบั จาก
การท่องเทีย่ วส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วผ่านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
(Kim et al., 2013: 323-324) นอกจากนี้ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางอ้อม
ต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วผ่านการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว (Lee et al., 2011:
1121-1122)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนับว่าเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทีจ่ ะต้องมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือสังคมตามก�ำลังและความสามารถทีจ่ ะช่วยได้
โดยเลือกประเด็นทางสังคมทีเ่ หมาะสมกับภารกิจทีด่ ำ� เนินการอยู่ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
และด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยการก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะต้องให้สอดคล้องกับประเภทขององค์กร
และผูป้ ระเมินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Den Hond et al., 2007: 3-5)
ในการวิจยั ครังนี
้ ผ้ วู้ จิ ยั น�ำองค์ประกอบในการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐของ
ประเทศไทยทีก่ �ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาดัดแปลง
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม และด้านผูร้ บั บริการ และจากผลการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อความภักดีของผูบ้ ริโภค
(Stanaland et al., 2011: 52-53) และส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของผูบ้ ริโภคโดยผ่าน
ภาพลักษณ์องค์กรและผ่านความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค (He and Li, 2011: 685-686)
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Destination Image)				
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วเป็นความรู้ ความเชือ่ ความรูส้ กึ และความเข้าใจโดยรวม
ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ การท่องเทีย่ วในสถานทีน่ นั ้ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแหล่งท่องเทีย่ ว
ด้านองค์กรทีก่ �ำกับดูแล ด้านสินค้าทีข่ าย เป็ นต้น สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ภี าพลักษณ์
การท่องเทีย่ วทีด่ จี ะส่งผลให้นักท่องเทีย่ วเกิดความภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วและท�ำให้
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นักท่องเทีย่ วได้รบั คุณค่าจากการท่องเทีย่ ว รวมถึงท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความพึงพอใจต่อ
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว (Echtner and Ritchie, 2003: 37-38) ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั น�ำ
องค์ประกอบในการวัดภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของ Chen and Tsai (2007: 1119) มา
ดัด แปลงประกอบด้วยตัวชี้ว ดั 3 ด้า นคือ ด้า นองค์ก ร ด้า นสินค้า และบริก าร และ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว และจากผลการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว
ส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว (Loureiro and Gonzalez, 2008: 133-134)
และส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
และผ่านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว (Kim et al., 2013: 323-324)
คุณค่าที่ได้รบั จากการท่องเที่ยว (Perceived Value)				
คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว หมายถึง อรรถประโยชน์ทงหมดที
ั้
น่ กั ท่องเทีย่ ว
ได้รบั จากการเข้ามาท่องเทีย่ วในสถานทีท่ ่องเทีย่ ว โดยนักท่องเทีย่ วจะเปรียบเทียบ
ระหว่างผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั โดยรวมของคุณค่าทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดกับต้นทุนของนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ สียไป ซึง่ คุณค่าทัง้ หมด หมายถึง คุณค่าทีเ่ ป็ นผลประโยชน์โดยรวมทัง้ หมดทีล่ กู ค้า
คาดหวังจากการเข้ามาท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เชิงหน้าที่ และเชิงจิตวิทยา
ส่วนต้นทุนทัง้ หมดทีน่ กั ท่องเทีย่ วเสียไป หมายถึง ต้นทุนทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องเสียไป
กับการท่องเทีย่ วทัง้ หมด ประกอบด้วยต้นทุนของเงินทีจ่ า่ ยไปทัง้ หมดกับการท่องเทีย่ ว
ต้นทุนของเวลาทีส่ ญ
ู เสียไปกับการท่องเทีย่ ว และต้นทุนของความพยายามทีจ่ ะเข้ามา
ท่องเทีย่ ว เนื่องจากแหล่งท่องเทีย่ วแต่ละแห่งมีสงิ่ ดึงดูดใจ การให้บริการความรู้ และ
กิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน ดังนัน้ การสร้างคุณค่าให้แก่
การท่องเทีย่ วจ�ำเป็นจะต้องเข้าใจเกีย่ วกับความคาดหวังและความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (Chen and Tsai, 2007: 1115-116) ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั น�ำองค์ประกอบ
ในการวัดคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วของ Chen and Tsai (2007: 1119) มาดัดแปลง
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านคุม้ ค่าเงิน ด้านคุม้ ค่าเวลา และด้านคุม้ ค่าความพยายาม
และจากผลการวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่า คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อ
ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว และส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่าน
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว (Forgas-Coll et al., 2012: 1317-1318)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction)
		
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว หมายถึง ท่าที ความรูส้ กึ หรือเจตคติในทางทีด่ ี
ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ ว โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างการรับรูข้ อง
นักท่องเทีย่ วกับความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วในคุณภาพบริการของแหล่งท่องเทีย่ ว
หากการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการของนักท่องเทีย่ วมากกว่าความคาดหวังคุณภาพบริการของ
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นักท่องเที่ยวก็จะท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจมาก และท�ำให้นักท่องเที่ยว
เกิดความรูส้ กึ อยากกลับมาท่องเทีย่ วยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งนี้อกี ครัง้ ในทางตรงกันข้าม
หากการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการของนักท่องเทีย่ วน้อยกว่าความคาดหวังคุณภาพบริการของ
นักท่องเทีย่ วก็จะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความพึงพอใจน้อยหรือไม่พงึ พอใจ และจะไม่เข้ามา
ท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีก ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั น� ำองค์ประกอบใน
การวัดความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วของเครือ่ งมือ Akama and Kieti (2003) มาดัดแปลง
ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
ด้านความเชื่อมันไว้
่ วางใจ และด้านการเอาใจใส่ และจากผลการวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่า
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว และส่งผล
ทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว (Wang
et al., 2009: 402-403)
การร้องเรียนของนักท่องเที่ยว (Tourist Complaints)
การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ วเป็นการแสดงออกโดยการบอกกล่าวถึงคุณภาพบริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วไม่พงึ พอใจ โดยผูบ้ ริโภคแต่ละรายอาจจะมีการร้องเรียน
ทีเ่ หมือนกันหรือแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั หรือการให้ความส�ำคัญต่อสิง่ นัน้
และในการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ วมีจดุ มุง่ หมายหลักเพือ่ ต้องการได้รบั เกียรติ ศักดิศรี
์
หรือการดูแลเอาใจใส่ ในกรณีทพ่ี นักงานผูใ้ ห้บริการพูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว ข่มขู่ หรือ
แสดงความไม่สนใจ โดยนักท่องเทีย่ วรูส้ กึ ว่าควรจะได้รบั การบริการทีด่ กี ว่านี้ ซึง่ การร้องเรียน
ของนักท่องเทีย่ วเป็ นสิง่ ทีด่ สี ำ� หรับองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีก่ �ำกับดูแลสถานทีท่ ่องเทีย่ ว เพือ่
ทีจ่ ะได้ทราบถึงจุดอ่อนในคุณภาพบริการขององค์กร และท�ำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
และแก้ไขให้ดยี งิ่ ขึน้ (Lee et al., 2007: 204-205) ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั น�ำองค์ประกอบ
ในการวัดการร้องเรียนของ Wang et al. (2009: 401) มาดัดแปลงประกอบด้วย 3 ด้าน
คือ ด้านการร้องเรียนต่อองค์กรผูใ้ ห้บริการ ด้านการร้องเรียนต่อหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
และด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านลบไปยังเพือ่ นหรือญาติรวมถึงสือ่ และจากผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมา
พบว่ า การร้อ งเรีย นของนั ก ท่ อ งเที่ย วมีค วามสัม พัน ธ์ท างลบที่ส่ ง ผลทางตรงต่ อ
ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว (Wang et al., 2009: 402-403)
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติ ฐานการวิ จยั
จากการทวบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อความภักดี
ของนักท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางอ้อมต่อความภักดี
ของนักท่องเทีย่ วผ่านภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางอ้อมต่อความภักดี
ของนักท่องเทีย่ วผ่านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 4 ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 5 ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วผ่านคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 6 ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วผ่านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 7 คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 8 คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วผ่านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 9 ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ ว
9

ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ตัวแบบสมการโครงสร้างของปจจั

วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง

สมมติ ฐานที่ 10 ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ วผ่านการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว
สมมติ ฐานที่ 11 การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของ
นักท่องเทีย่ ว
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
						
งานวิจยั นี้เป็นการวิจยั เชิงความสัมพันธ์ (interrelationship research) การศึกษา
ครัง้ นี้มวี ธิ กี ารด�ำเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ อี ายุตงแต่
ั ้ 15 ปีขน้ึ ไป ทีเ่ ข้ามา
ท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอุทยานแห่งชาติทางบก
ในภาคใต้ของประเทศไทยมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 18 แห่ง โดยผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี ตัง้ แต่
ปี ง บประมาณ 2550 – 2554 และน� ำจ�ำนวนประชากรทัง้ 5 ปี ม าหาค่า เฉลี่ย และ
น�ำมารวมกันได้จำ� นวนประชากรทัง้ สิน้ 525,727 คน
2. การก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยการใช้จำ� นวนประชากร 525,727 คน
ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
โดยมีความคาดเคลือ่ นร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุม่ ตัวจ�ำนวน 400 ตัวอย่าง (Yamane, 1973:
125) เนือ่ งจากแบบสอบถามทีต่ วั อย่างตอบอาจขาดความสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ขนาดตัวอย่าง
เป็น 2 เท่าของกลุม่ ตัวอย่างขันต�
้ ่ำ ท�ำให้งานวิจยั นี้มกี ลุม่ ตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ 800 ตัวอย่าง
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการคัดเลือกอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้รอ้ ยละ 50 เพือ่ เป็นตัวแทน
ของอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ในการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
โดยอาศัยความน่าจะเป็ น (probability sampling) โดยเลือกวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย
(simple random sampling) ด้วยการจับสลากชื่ออุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้
จ�ำนวน 9 แห่งจากจ�ำนวนทัง้ หมด 18 แห่ง จากนัน้ ท�ำการก�ำหนดจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ของอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ทงั ้ 9 แห่งอย่างเป็ นสัดส่วนเพือ่ ให้ได้จำ� นวน 800
ตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เริม่ ต้นผูว้ จิ ยั ใช้การเลือกตัวอย่าง
แบบบังเอิญ โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั เดินไปยังบริเวณทีม่ กี ลุม่ นักท่องเทีย่ ว จากนัน้ เมือ่ พบ
กลุ่มนักท่องเทีย่ วและทราบจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่าง
ด้วยการจับสลากเพื่อเลือกตัวแทนในกลุ่มจ�ำนวน 1 คน และในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยการให้แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบเอง และเลือกเฉพาะ
กลุม่ ตัวอย่างทีท่ อ่ งเทีย่ วเสร็จแล้ว
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
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ชาวไทยทีม่ ตี อ่ อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย เพือ่ หาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นทีม่ ตี อ่ ตัวแปรตาม ทัง้ ความสัมพันธ์ทางตรง (direct effect) และความสัมพันธ์
ทางอ้อม (indirect effect) วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมลิสเรล และประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยวิธไี ลค์ลฮิ ดู้ สูงสุด (maximum likelihood: ML) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจ�ำลองสมมติฐานการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การประเมินความสอดคล้องใช้ดชั นี
ต่อไปนี้ (Hair et al., 2010; Schumacher and Lomax, 2010)
		
4.1 ค่า รากที่ส องของค่า เฉลี่ย ความคลาดเคลื่อ นก� ำ ลัง สองของ
การประมาณค่า (root mean square error of approximation: RMSEA และ 90 percent
confidence interval for RMSEA: CI) เป็ นดัชนีทบ่ี ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของ
แบบจ�ำลองกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า RMSEA ทีด่ มี ากควร
มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ค่าระหว่าง 0.05 – 0.08 หมายถึง แบบจ�ำลองค่อนข้างสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าอยูร่ ะหว่าง 0.08 – 0.10 แสดงว่าแบบจ�ำลองสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อย และค่าทีม่ ากกว่า 0.10 แสดงว่าแบบจ�ำลองยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
4.2 ดัชนีความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (relative fit index) ได้แก่ NNFI
(non-normed fit index) และ CFI (comparative fit index) ทัง้ 2 ดัชนีน้ีเป็ นดัชนีทใ่ี ช้วดั
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ โดยค่า NNFI และ CFI ทีด่ คี วรมีคา่ ตัง้ แต่ 0.90 ขึน้ ไป
4.3 ดัชนีวดั ความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อนทีน่ ิยมใช้ได้แก่
(standardized root mean square residual: SRMR) ซึง่ เป็นค่าสรุปของค่า standardized
residual โดยค่า SRMR ทีด่ คี วรมีคา่ ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.08
5. การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยค่าสถิติ t โดย
ค่าสัมประสิทธิ ์ต้องมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ .01
ผลการวิ จยั
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจจั
ชาวไทยทีม่ ตี อ่ อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า RMSEA เท่ากับ
0.057 (90 percent confidence interval เท่ากับ 0.052-0.062) NNFI เท่ากับ 0.99 CFI เท่ากับ
0.99 และ SRMR เท่ากับ 0.051 ค่าดัชนีดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุบง่ บอกว่า แบบจ�ำลองมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนี้ ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพล
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว พบว่า ความรับผิดชอบต่อ
ทางอ้อม (IE) ของปจจั
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สังคมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี .01
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.16 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 1 อีกทังความรั
้
บผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรยังส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ ว และความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี .01 สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.38 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 และ 3 ในขณะทีภ่ าพลักษณ์การท่องเทีย่ ว
ส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี .01 สัมประสิทธิอิ์ ทธิพล
เท่ากับ 0.18 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 4 อีกทัง้ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว
ยังส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
และความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว มีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี .01 สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.17 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 5 และ 6 ในขณะทีค่ ณ
ุ ค่าทีไ่ ด้รบั จาก
การท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ 0.21 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 7 อีกทัง้ คุณค่า
ที่ได้รบั จากการท่องเที่ยวยังส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวโดยผ่าน
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่า กับ 0.13 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐ านการวิจ ยั ที่ 8 นอกจากนี้ ค วามพึง พอใจของ
นักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.23 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 9 อีกทังความพึ
้
งพอใจ
ของนักท่องเทีย่ วยังส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วโดยผ่านการร้องเรียน
ของนักท่องเทีย่ ว มีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.09
ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 10 ในขณะทีก่ ารร้องเรียนของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรง
ต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว มีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สัมประสิทธิอิ์ ทธิพล
เท่ากับ -0.16 เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 11 ดังตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 2
ตารางที ่ 1 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)
ของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ตัวแปรผล
ความภักดีของนักท่องเทีย่ ว

ตัวแปรสาเหตุ
DE

IE

TE

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

0.17**

0.38**

0.55**

ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว

0.18**

0.17**

0.35**

คุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว

0.21**

0.13**

0.34**

ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว

0.23**

0.09**

0.32**

การร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว

-0.16**

-

-0.16**

** หมายถึง นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
12
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สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Stanaland et al. (2011: 52-53) และส่งผลทางอ้อม
โดยผ่านภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ He and Li (2011: 685-686) ในขณะที่ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว
ส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วและส่งผลทางอ้อมโดยผ่านคุณค่าทีไ่ ด้รบั
จากการท่องเทีย่ วและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Loureiro and Gonzalez (2008: 133-134) นอกจากนี้คณ
ุ ค่าทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
ส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ วและส่งผลทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจ
ของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Forgas-Coll et al. (2012: 13171318) ในขณะทีค่ วามพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านการร้องเรียนของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Wang et al. (2009: 402-403) นอกจากนีก้ ารร้องเรียนของนักท่องเทีย่ วส่งผลทางตรง
เชิงลบต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lee et al.
(2011: 1121-1122)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
1. อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทยควรก�ำหนดนโยบายและ
จัดท�ำเป็นแผนงานเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึง่ ประกอบด้วย 2 ด้าน
ดังนี้
		
1.1 ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยการจัดท�ำแผนการส่งเสริมกิจกรรม
การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและกิจกรรมเพือ่ สังคม เช่น การใช้สนิ ค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม การน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
		
1.2 ด้านผูร้ บั บริการ โดยการจัดท�ำแผนการรักษาความปลอดภัย
ของนักท่องเทีย่ ว เช่น การจัดศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัย การจัดหน่วยพยาบาล
เพือ่ ช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วในกรณีฉุกเฉิน
2. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยควรก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ ว โดยจัดท�ำเป็นแผนงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์อทุ ยานแห่งชาติทางบก
ในภาคใต้ของประเทศไทยโดยผ่านสือ่ ต่าง ๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเทีย่ ว เช่น
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา วารสารการท่องเทีย่ ว
และคู่มอื การท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้รจู้ กั แหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติ
14
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ทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย และเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการเข้ามาท่องเทีย่ ว
3. อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทยควรก�ำหนดนโยบายและจัดท�ำ
เป็ นแผนงานเกีย่ วกับการสร้างคุณค่าให้เกิดกับการท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติทางบก
ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยก�ำหนดเป็ นแผนงานผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิ การจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว การจัดนิทรรศการ
และจัดบอร์ดให้ความรูแ้ ละข้อควรปฏิบตั เิ กีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
4. อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทยควรก�ำหนดนโยบายและ
จัดท�ำเป็ นแผนงานเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพบริการทีด่ ขี องอุทยานแห่งชาติทางบก
ในภาคใต้ของประเทศไทยเพือ่ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื และอุทยานแห่งชาติทางบก
ในภาคใต้ของประเทศไทยควรก�ำหนดนโยบายและจัดท�ำแผนงานเกีย่ วกับการรับเรือ่ งร้องเรียน
ของนักท่องเทีย่ ว
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ั ยทีเ่ กีย่ วข้องกับความภักดีของนักท่องเทีย่ ว โดยพิจารณาถึง
1. ควรก�ำหนดปจจั
ความสอดคล้องกันในแต่ละบริบททีต่ อ้ งการจะศึกษาทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปจั จัยภายนอก ซึง่ มีหลายปจั จัยทีม่ คี วามน่าสนใจในการน�ำไปศึกษา
เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพอากาศ สถานการณ์ทางการเมือง และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
เป็ นต้น และควรแยกกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา เพือ่ ให้สามารถบอกถึงปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความภักดีของนักท่องเทีย่ วได้อย่างชัดเจนมากขึน้ เช่น แบ่งตามกลุม่ อายุ กลุม่ รายได้
เป็ นต้น
2. ควรน�ำผลการวิจยั นี้ไปศึกษาต่อในอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคอืน่ ๆ ของ
ประเทศไทย ว่าผลทีไ่ ด้มคี วามเหมือนหรือแตกต่างกับงานวิจยั นี้หรือไม่





15



ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ตัวแบบสมการโครงสร้างของปจจั

วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง

References
Akama, J. S. and Kieti, D. M. (2003). Measuring tourist satisfaction with Kenya’s wildlife
safari: a case study of Tsavo West National Park. Tourism Management, 24(1):
73-81.
Chen, C. F. and Tsai, D. (2007). How Destination Image and Evaluative Factors
Affect Behavioral Intentions?. Tourism Management, 28(4): 1115-1122.
Diamantopoulos, A. and Siguaw, J. A. (2000). Introducing Lisrel : A Guide for the
Uninitiated. London: SAGE.
Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B. (2003). The Meaning and Measurement of Destination
Image. The Journal of Tourism Studies, 14(1): 37-48.
Fishbein, M. and Ajzen, I. (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned
Action Approach. New York: Psychology Press.
Forgas-Coll, S., Palau-Saumell, R., Sánchez-García, J., and Callarisa-Fiol, L. J.
(2012). Urban Destination Loyalty Drivers and Cross-National Moderator
Effects: The Case of Barcelona. Journal Tourism Management, 33(6):
1309-1320.
Jankingthong, W. (2014). Destination Image in Thailand (ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทย). Silpakorn University Journal, 34(1): 31-50.
Jankingthong, W. (2014). Theory of Planned Behavior and Tourist Loyalty (ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนกับความภักดีของนักท่องเทีย่ ว). Silpakorn University
Journal, 34(2): 131-146.
Jankingthong, W. (2015). The Thai Tourist Satisfaction toward National Parks
Land in Southern Thailand (ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี ่อ
อุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย). University of the Thai
Chamber of Commerce Journal, 35(1): 64-74.
Jankingthong, W. (2015). Antecedents and Consequences of Thai Tourist
Satisfaction in Khao Pu - Khao Ya National Park, Phatthalung Province
(ปจั จัยเหตุและผลของความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในอุทยานแห่ง
ชาติ เขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง). University of the Thai Chamber of
Commerce Journal, 35(2): 1-15.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2010). Multivariate
16

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

Data Analysis: A Global Perspective (7th ed). London: Pearson
Education.
He, H. and Li, Y. (2011). CSR and Service brand: The Mediating Effect of Brand
Identification and Moderating Effect of Service Quality. Journal of
Business Ethics, 100(4): 673-688.
den Hond. F., de Bakker, F. G. A., and Neergaard, P. (2007). Managing
Corporate Social Responsibility in Action: Talking, Doing and
Measuring. Aldershot, Hampshire, England; Burlington, VT: Ashgate.
Kim, S. H., Holland, S., and Han, H. S. (2013). A Structural Model for Examining
How Destination Image, Perceived Value, and Service Quality Affect
Destination Loyalty: A Case Study of Orlando. International Journal of
Tourism Research, 15(4): 313-328.
Lee, C. K., Yoon, Y. S., and Lee, S. K. (2007). Investigating the Relationships
among Perceived Value, Satisfaction, and Recommendations: The Case
of the Korean DMZ. Tourism Management, 28(1): 204-214.
Lee, S., Jeon, S., and Kim, D. (2011). The Impact of Tour Quality and Tourist
Satisfaction on Tourist Loyalty: The Case of Chinese Tourists in Korea.
Tourism Management, 32(5): 1115-1124.
Loureiro, S. M. C. and Gonzalez, F. J. M. (2008). The Importance of Quality,
Satisfaction, Trust, and Image in Relation to Rural Tourist Loyalty.
Journal of Travel and Tourism Marketing, 25(2): 117-136.
Meng, S. M., Liang G.-S., and Yang S.-H. (2011). The Relationships of Cruise
Image, Perceived Value, Satisfaction, and Post-Purchase Behavioral
Intention on Taiwanese Tourists. African Journal of Business Management,
5(1): 19-29.
Nation Channel Online. (2011). Revenue Vary with the Number of Tourists
(รายได้ผนั แปรไปกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว). [Online]. Retrieved December
20, 2012 from http://77.nationchannel.com/playvideo.php?id=163876.
Reisinger, Y. (2009). International Tourism: Cultures and Behavior. Oxford:
Butterworth-Heinemann.
Robinson, S. and Etherington, L. (2006). Customer Loyalty: A Guide for Time
Travelers. New York: Palgrave Macmillan.
17

ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ตัวแบบสมการโครงสร้างของปจจั

วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง

Schumacker, R. E. and Lomax, R. G. (2010). A Beginner’s Guide to Structural
Equation Modeling (3rd ed.). New York: Routledge.
Stanaland, A., Lwin, M., and Murphy, P. (2011). Consumer Perceptions of the
Antecedents and Consequences of Corporate Social Responsibility.
Journal of Business Ethics, 102(1): 47-55.
Thailand Department of National Parks. (2011). Statistic of Tourist in National
Parks (สถิตินกั ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ). [Online]. Retrieved December
20, 2012 from http://77.nationchannel.com/playvideo.php?id=163876.
Velázquez, B. M., Saura, I. G., and Molina, M. E. R. (2011). Conceptualizing
and Measuring Loyalty: Towards a Conceptual Model of Tourist Loyalty
Antecedents. Journal of Vacation Marketing, 17(1): 65-81.
Wang, C. Y. and Hsu, M. K. (2010). The Relationships of Destination Image,
Satisfaction, and Behavioral Intentions: An Integrated Model. Journal
of Travel and Tourism Marketing, 27(8): 829-843.
Wang, X., Zhang, J., Gu, C., and Zhen, F. (2009). Examining Antecedents and
Consequences of Tourist Satisfaction: A Structural Modeling Approach.
Tsinghua Science and Technology, 14(3): 397- 406.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3 rd ed.). New York:
Harper and Row.

18

