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ตัวแบบสมการโครงสร้ าง และการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
ระหว่ างนักท่ องเที่ยวชาวไทย และชาวต่ างชาติ ต่ ออุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The purpose of this research was to examine the consistency of a
structural equation model with the empirical data, which included the study
on causal factors affecting the destination loyalty, and the test of nonvariation of models between Thai and foreign tourists on Northeastern
historical park. The samples were 390 Thai and foreign tourists who visited
the Phimai, Phanom Rung, and Phu Phra Bat historical parks. The sampling
methods used were purposive sampling and quota sampling, where 130
samples were collected from each location. The conceptual model was
determined based on travel career ladder theory, which consisted of 4 main
variables namely destination management plan, tourism motivation,
perceive value and destination loyalty. The main data collection tool was
questionnaires. Lisrel 8.72 was used for data analysis and hypothesis
testing. The results revealed that the structural equation model was
consistent with empirical data at a good level. Destination loyalty was
indirectly caused by destination management plan and tourism motivation
thru perceived value. In addition, from structural equation model, there
existed a model variation between Thai and foreign tourist.
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การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบสมการโครงสร้างกับข้อมูล
เชิ งประจักษ์ รวมถึ งปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ มี ผลต่อความภักดี ต่อแหล่งท่ องเที่ ยว และการทดสอบความไม่ แปรเปลี่ ยนของ
แบบจาลองระหว่างนักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่ ออุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง คื อ นักท่ อ งเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ยวภายในอุท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม าย อุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จานวน 390 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง
และการสุ่ ม แบบโควตา โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในสถานที่ แต่ล ะแห่ งเท่ า ๆ กัน กรอบแนวคิด ได้ถูกก าหนดขึ้ น ตาม
แนวทางทฤษฎีข้นั บันไดแห่งการเดินทาง ประกอบด้วยตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร ได้แก่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจใน
การท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.72 ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในระดับดี ในขณะที่ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ตัวแบบสมการ
โครงสร้างมีความแปรเปลี่ ยนของโมเดลความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ ยวระหว่างนักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่อ
อุทยานประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทนา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วถื อ ได้ว่ ามี บ ทบาทส าคัญ เป็ นอย่างมากต่ อ เศรษฐกิ จ ประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประเทศไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิ จ ปี 2540 การท่องเที่ยวได้กลายมาเป็ น
หนึ่งในภาคธุรกิจบริ การหลักที่สาคัญ และมีการเจริ ญเติบโตอย่างมาก (Kaosaart & Auntong, 2015) รวมไป
ถึงการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้กลายเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เนื่ องจากสามารถนารายได้เข้าสู่ ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ยงั เป็ นปัจจัยสาคัญในการสื บทอดวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบต่อไป (Sewana, 2013) อีกทั้งประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จานวนมากตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ถือเป็ นจุดดึงดูดสาคัญด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของไทย (Department of Tourism, 2014)
ในขณะที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี พ้ื น ที่ ร้อยละ 33.17 เที ย บได้กับ 1 ใน 3 ของพื้ น ที่ ท้ ังหมด
ในประเทศ ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นภู มิ ภาคที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ดในประเทศไทย จึ งท าให้ ภูมิ ภาคแห่ งนี้ มี ส ถานที่
โบราณสถานที่ สาคัญ และมี ความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคม และวัฒนธรรม
ที่ มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ บ นพื้ น ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ อัน ยาวนาน จึ งท าให้ ภู มิ ภาคมี ค วามโดดเด่ น ใน
เรื่ องของโบราณสถาน และวิถีชีวิตที่เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น (Phumiworramunee, Wongmonta &
Techakana, 2019) ประกอบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ จานวน
3 แห่ ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ หินพิมาย จ.นครราชสี มา อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ ้ง จ.บุรีรัมย์ และ
อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท จ.อุดรธานี ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ของภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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อย่างไรก็ตาม ความภักดีของนักท่องเที่ยวเป็ น พฤติกรรมความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจาก
ได้เข้าไปท่องเที่ยว และเกิดความประทับใจ โดยนักท่องเที่ยวจะแสดงออกมาในลักษณะของการกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ า การแนะนาและบอกต่อ ความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์ หวงแหน ในขณะที่
ความภักดีของนักท่องเที่ยวจะนาไปสู่ การเพิ่มรายได้ให้กบั หน่ วยงาน หรื อองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และทา
ให้ ธุ ร กิ จ ประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ มการตลาด (Jankingthong, Kodcharat, Panjiang, Klinlekha,
Noysuwan, & Louisyapan, 2017) ดังนั้น หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องสร้ างความภัก ดี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากที่ มาและความสาคัญดังกล่าว การศึกษาแหล่ งท่องเที่ ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ ท้ งั 3 แห่ ง
ยัง คงมี ไ ม่ ม ากนั ก ดั ง นั้ น ผู ้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาตัว แบบสมการโครงสร้ า งและการทดสอบความ
ไม่แปรเปลี่ยนของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่ออุทยาน
ประวัติ ศ าสตร์ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เนื่ องจากการใช้แ บบจาลองสมการโครงสร้ างสามารถใช้ ไ ด้
ในงานวิจยั ที่มีความซับซ้อน และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ หลายตัวแปร และการประมาณค่าอิทธิพล
จากตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรตามที่ตอ้ งการศึกษา โดยทาการวิเคราะห์จากค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พ ล
ส่ ง ผ่ า นตัวแปรคั่น กลาง และอิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม (Kelloway, 2015) เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และเป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลื น ของตัวแบบสมการโครงสร้ างความภัก ดี ต่ อแหล่ ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่ออุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. เพื่อตรวจสอบอิทธิ พลปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติต่ออุทยานประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่ อทดสอบความไม่ แปรเปลี่ ยนของโมเดลและสั มประสิ ท ธิ์ อิ ทธิ พ ลต่ อความภัก ดี ต่ อแหล่ ง
ท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่ออุทยานประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตการวิจัย
งานวิ จัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาตัว แบบสมการโครงสร้ า ง และการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ความภัก ดี ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระหว่า งนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ างชาติ ต่ อ อุ ท ยานประวัติ ศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แบบจาลองนี้ ใช้เพื่ ออธิ บ ายอิ ทธิ พลของการจัดการแหล่งท่องเที่ ยวทางอุทยาน
ประวัติศาสตร์ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย และ
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสี มา อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ ้ง
จ.บุรีรัมย์ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี พ.ศ. 2561-2562 (เก็บข้อมูลก่อนวิกฤต Covid-19)
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ประโยชน์ ของการวิจัย
1. หน่ วยงานภาครั ฐ บาลที่ ก ากับ ดู แ ลอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ทางอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อทาให้นกั ท่องเที่ยวรับรู ้ถึงคุณค่าจากการท่องเที่ยว และเกิดความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติต่ออุทยานประวัติศาสตร์
2. หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ น าเที่ ย วภาคเอกชน หรื อ มัค คุ เทศก์ น าเที่ ย ว สามารถน าผลการวิ จัย นี้ ไปจัด
โปรแกรมทางการตลาดที่สามารถตอบสนองต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวได้ตรงตามความต้องการ เพื่อทา
ให้นกั ท่องเที่ยวได้รับรู ้ถึงคุณค่าจากการท่องเที่ยว และเกิดความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว สาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติต่ออุทยานประวัติศาสตร์
3. ข้อมู ลที่ ได้จากการวิจยั ในครั้ งนี้ ส ามารถนาไปใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเรี ยนการสอนทางด้าน
การตลาดการท่ องเที่ ยว พฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ยว และการจัดการธุ รกิ จท่ องเที่ ย ว ส าหรับ การยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับกรณี ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งสามารถทาให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจได้ชดั เจนมากขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี ที่ ใช้ใ นการวิจัย คื อ ทฤษฎี ข้ ัน บัน ไดแห่ งการเดิ น ทาง (Travel Career Ladder: TCL) ของ
Pearce (1988) เป็ นทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นมาบนพื้นฐานทฤษฎีของ Maslow หรื อ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
(The Hierarchy of Needs) โดยทฤษฎีน้ ี จะช่วยอธิ บายถึงแรงจูงใจในภาพรวมมากกว่ามุ่งไปที่ความต้องการ
เพี ยงขั้นใดขั้นหนึ่ ง และอธิ บายถึงพฤติก รรมการเดิ นทางของนักท่องเที่ ยวซึ่ งเกิดจากแรงจูงใจที่ มีความ
หลากหลายทั้ ง ปั จ จัย ภายใน และปั จ จัย ภายนอกอย่ า งเป็ นพลวัต (Dynamic) เพื่ อ ประเมิ น แรงจู ง ใจ
นักท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลในสถานการณ์การท่องเที่ยว และบริ บทของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง
กันออกไป
ดังนั้นทฤษฏี ข้ นั บันไดแห่ งการเดิ นทางจึ งถูก นามาสนับ สนุ นเพื่ ออธิ บ ายที่ ม าของกรอบแนวคิ ด
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เนื่ อ งด้วยทฤษฎี น้ ี ได้อธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย วที่ เกิ ด จากแรงผลัก ของปั จจัย
ภายนอกในด้านการจัดการแหล่งท่ องเที่ ยวซึ่ งเป็ นแรงกระตุน้ ให้นักท่องเที่ ยวรู ้ สึ กถึ งความต้องการที่จะ
ออกไปท่ อ งเที่ ย ว และปั จ จัย ภายในจากจิ ต ใต้ส านึ ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในด้านแรงจู ง ใจที่ เป็ นแรงขับ
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามความต้องการของตนเอง กล่าวคือ เป็ นแรงจูงใจในภาพรวม
แบบขั้นบันไดที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดการเดินทาง ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวจาก
แรงกระตุน้ และแรงขับที่มาจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกแล้ว จะส่ งผลทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดการ
ประเมินคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป และส่ งผลทาให้เกิดความภักดี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวตามมา
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางอุท ยานประวัติศาสตร์ (Destination Management Plan: DMP) เป็ น
ข้อกาหนดเบื้องต้นของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ใช้ในการดาเนินการจัดการอย่างมีกระบวนการ
ได้แก่ การวางแผน การจัดการพื้นที่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น การจัดการบุคลากร
ทางการท่ อ งเที่ ย ว การจัด การด้า นรายได้ ด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ ด้า นการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กั บ
นัก ท่ องเที่ ยวและชุมชน เพื่ อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ (Ministry of Tourism and Sports, 2015) นอกจากนี้
Department of Tourism (2014) ได้อธิบายไว้ว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ เป็ นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ ป ระโยชน์ทางธุ รกิจในการจัดสร้างพัฒนา และปรับปรุ งกับการอนุ รักษ์
ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ โดยประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสิ่ งดึงดูดใจ
2) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก 3) ด้านการเข้าถึ ง 4) ด้านการรักษาความปลอดภัย 5) ด้านการตลาด และ
6) ด้านนักท่องเที่ยว
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว (Tourism Motivation) เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางเพื่อ
สนองความต้องการของตนเอง โดยปั จจัยที่ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวออกเดินทางหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั แรงจูงใจ
4 ด้ า น (McIntosh & Goeldner, 1986) ได้ แ ก่ 1) ด้ า นทางกายภาพ (Physical Motivation) เป็ นสิ่ งจู ง ใจที่
เกี่ยวข้องกับเกี่ ยวกับ การพักผ่อนทั้งร่ างกายและจิตใจเพื่ อหลี กหนี จากงานที่ จาเจ และความยุ่งยากต่าง ๆ
ไปหาความสงบเพื่อรักษาสุ ขภาพ 2) ด้านทางวัฒนธรรม (Cultural Motivation) เป็ นความปรารถนาที่อยาก
รู ้ จัก ผูอ้ ื่ น และได้เรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ ศิ ล ปวัฒ นธรรม นาฏศิ ล ป์ และศาสนา เป็ นต้น 3) ด้านระหว่างบุ ค คล
(Interpersonal Motivation) เป็ นความปรารถนาที่ จะได้พ บปะผูค้ นใหม่ หรื อการที่ได้รู้จกั กับเพื่ อนใหม่ ๆ
ในระหว่างการเดิ น ทาง และ 4) ด้า นสถานภาพและชื่ อเสี ย ง (Prestige and Status Motivation) เป็ นความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองยกฐานะและเกี ยรติ ภูมิ ของตนเองให้สู งขึ้น เช่ น การเดิ นทางไปติ ดต่อธุ รกิ จ
การศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็ นต้น
คุณค่าที่ ได้รับจากการท่องเที่ ยว (Perceive value) เป็ นการเปรี ยบเที ยบถึงผลกระทบของการรับรู ้
ในด้านราคา และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวได้รับตามความคาดหวัง หากนักท่องเที่ยวพบว่าตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังสู งกว่าต้นทุนที่สูญเสี ยไป นักท่องเที่ยวจะประเมินคุณค่าที่ได้รับรู ้สูง ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ และพฤติกรรมความภักดีในอนาคตของนักท่องเที่ยว โดยเป็ นเป้าหมายหลัก
สาคัญของการจัดการการตลาดท่องเที่ยว (Irena, 2015) นอกจากนี้ Tsiotsou & Goldsmith (2012) ได้อธิ บาย
ไว้ว่า คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว เป็ นการประเมินผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวที่ได้รับ กับค่าใช้จ่าย
เวลา ประสบการณ์ และความเหนื่อยล้าของนักท่องเที่ยวว่ามีความคุม้ ค่ามากน้อยเพียงใดต่อการ ท่องเที่ยวใน
ครั้งนั้น ดังนั้น การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้บูรณาการแนวคิดของ Tsiotsou & Goldsmith (2012) มาประยุกต์ใช้
เป็ นกรอบแนวคิดสาหรับตัวแปรคัน่ กลาง โดยคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ ยว ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) คุม้ ค่าเงิน 2) คุม้ ค่าเวลา 3) คุม้ ค่าประสบการณ์ และ 4) คุม้ ค่าพลังงาน
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การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination Loyalty) เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อจุดหมาย
ปลายทางของนัก ท่ องเที่ ยว เช่น การสนับ สนุ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ เข้าเยี่ยมชม การเพิ่ ม ค่ าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวที่สูงขึ้น เป็ นต้น ซึ่งมีความสาคัญทั้งในเชิงวิชาการ และในทางปฏิบตั ิต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Moore, Rodger, & Taplin, 2017) นอกจากนี้ Jankingthong et al. (2017) ได้อธิ บ ายถึ งองค์ป ระกอบความ
ภักดีของนักท่องเที่ ยวที่ส าคัญ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตั้งใจกลับมาเที่ ยวซ้ า เป็ นการแสดงถึ ง
ความผูกพันที่นักท่องเที่ยวมีต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยเป็ นความตั้งใจในอนาคตที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ ยวแห่ งนี้ อีก ครั้ ง 2) ด้านการแนะนาบอกต่อ เป็ นการแนะนาให้เพื่ อนหรื อญาติให้เข้ามาท่องเที่ ยว
ในแหล่ ง ท่ องเที่ ย วแห่ ง นี้ รวมถึ ง การเล่า ประสบการณ์ ความประทับ ในทางบวกเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย ว
ในแหล่งท่องเที่ยว 3) ด้านความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น เป็ นความรู ้สึกไม่หวัน่ ไหวของนักท่องเที่ยวต่อการ
ขึ้นราคา ค่าสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กรการท่องเที่ยว และ 4) ด้านการอนุรักษ์และหวงแหน เป็ นความรู ้สึก
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการให้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ต นประทั บ ใจและที่ มี คุ ณ ค่ า ในสายตาของตน
โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นดารงอยู่อย่างยัง่ ยืน
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุกบั คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวและความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว จากการศึกษาของ Chen & Gursoy (2001) พบว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ส่ งผล
ในเชิ งบวกต่อการรับรู ้คุณค่าของนักท่องเที่ยวและความภักดีของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ผลการศึกษาของ
Pathomsirikul (2015) พบว่า การจัดการในด้านปั จจัยการตลาดส่ งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ Wang & Leou (2015) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวส่ งผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม Lien & Cao (2014) ยังแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวส่ งผลให้เกิด
ความพึ งพอใจและการประเมิ น คุณ ค่ าที่ ได้รับ จากการท่องเที่ ยว และถูก ส่ งต่อไปยังความภัก ดี ต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งทาให้เกิดการเยีย่ มชมซ้ า
สมมติฐานการวิจัย
1. ตัวแบบสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวทาง
อุทยานประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและ
ชาวต่างชาติต่ออุทยานประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ตัวแบบสมการโครงสร้างมีความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลและสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลต่อความภักดี
ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ทางอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิจัยในครั้ งนี้ ไ ด้ดาเนิ นการตามขั้น ตอนระเบี ยบวิธี ก ารวิ จยั อย่างเป็ นระบบ โดยมี ก าร
ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ประชากรในการวิ จัย คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย และชาวต่ า งชาติ ที่ มี อ ายุ ต้ ัง แต่ 20 ปี ขึ้ น ไป
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้วย 3 แห่ ง ได้แก่ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ พิ มาย จ.นครราชสี มา อุทยานประวัติศาสตร์ พ นมรุ ้ง จ.บุรีรัมย์ และอุทยานประวัติศาสตร์
ภูพระบาท จ.อุดรธานี
2. กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คือ การเลือ กหน่ ว ยตัว อย่า งโดยไม่ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น
(Non-Probability Sampling) ตามสู ตรการคานวณของ Cochran (1977) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95
และกาหนดความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 คานวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวน 385 ตัวอย่าง
ผู ว้ ิจ ยั เพิ ่ม ขนาดตัว อย่า งเป็ น 390 ตัว อย่า ง วิธี ก ารสุ ่ ม ใช้เ ทคนิ ค การสุ ่ ม กลุ ่ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และการสุ ่ ม กลุ ่ม ตัว อย่า งแบบโควตา (Quota Sampling) อย่ า งละเท่ า ๆ กั น
ประกอบด้ว ยกลุ่ ม ตัว อย่ า งสถานที่ ล ะ 130 ตัว อย่าง ซึ่ งในแต่ ล ะสถานที่ มี ก ลุ่ ม นั ก เที่ ย วชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ กลุ่มละ 65 ตัวอย่าง สรุ ปรวมสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง ได้นกั ท่องเที่ยวชาวไทย 195 ตัวอย่าง
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 195 ตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
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3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม โดยผู ว้ ิ จัย ได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น เสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ด้ว ยเทคนิ ค หาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) ซึ่ งผลการตรวจสอบ
พบว่า ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ที่มากกว่า 0.50 (Ritjaroon, 2014)
และทาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่งเป็ นการวัดความ
เชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามที่ มีขอ้ คาถามแบบ Likert scale โดยค่าประเมินมีผลเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทุ ก ด้ า น คื อ มากกว่ า 0.70 (Nuengcharuem, 2013) และก่ อ นแจกแบบสอบถามให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ ผูว้ ิจยั ได้ทาการแปลแบบสอบถามเป็ นภาษาอังกฤษ (Translation) และแปลย้อนกลับ (BackTranslation) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ และความสามารถในด้านการใช้ภาษาทั้ง 2 ได้เป็ นอย่างดี (Bilingual
Person) ก่อนดาเนินการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4. การทดสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์ส มการโครงสร้างตามข้อตกลงเบื้ องต้น ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นจากตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) เมื่อพิจารณาค่าสถิติทดสอบค่าความเบ้
(Skewness: SK) และค่าความโด่ง (Kurtosis: KU) เพื่อตรวจสอบลักษณะการกระจาย และการแจกแจงของ
ข้อมูล พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ ทั้ง 14 ตัว มีการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยตัวแปร
ทุกตัวมีค่า + ไม่เกิน 2 (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011) ประกอบกับการพิจารณาแจกแจงของตัวแปรด้วยกราฟ
การแจกแจง (Histograms for Continuous Variables) ยังพบว่า ตัวแปรทุ ก ตัวมี ก ารแจกแจงแบบโค้ก ปกติ
ดังนั้น ตัวแปรสังเกตได้ท้ งั หมดจึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง และใช้การประมาณ
ค่าด้วยวิธีความเป็ นไปได้สูงสุ ด (Maximum Likelihood: ML) เนื่ องจากวิธีน้ ี ใช้ในกรณี ที่มีมีตวั แปรหลายตัวแปร
มีการแจกแจงปกติ (Multivariate Nomal Distribution) และมีกลุ่มตัวอย่างเพียงพอในการทดสอบ
5. การประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model) ด้วยการวัดความตรง (Validity) โดยพิจารณา
ได้จากความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) เพื่อทาการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) โดยค่าควรสู งกว่า 0.5
จากนั้น ได้น าค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ มาค านวณหาค่ าความเที่ ย งตรงเชิ ง เหมื อน (Convergent Validity)
ซึ่งเป็ นชุดของตัวแปรที่มีความคล้ายกันในการวัดแนวคิดภายในโครงสร้างเดียวกัน โดยสถิติที่ใช้ในการวัด
คื อ ค่ า เฉลี่ ย ความแปรปรวนที่ ถู ก สกัด ได้ (Average Variance Extract: AVE) ซึ่ งยอมรั บ ได้ที่ ร ะดับ >0.5
(Hair et al., 2011) และการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity) โดยพิจารณาได้จาก
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ ซึ่ งต้องมีค่าสู งกว่าโครงสร้างทั้งหมดในแนวทแยงมุม
ทั้งแนวแถว และคอลัมน์ ข องตาราง นอกจากนี้ ยงั ได้ท าการทดสอบ ค่าความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) โดย
พิ จารณาจาก ค่ าความน่ าเชื่ อถื อเชิ ง องค์ป ระกอบ (Composite Reliability) โดยค่าควรสู งกว่า 0.70 ขึ้ นไป
(Hair et al., 2011) โดยผลการทดสอบการประเมิ น โมเดลการวัดนี้ ได้ผ่านเกณฑ์ ทุ ก รายการดัง แสดงไว้
ในตารางที่ 1
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6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในภาพรวม (Full Model) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
ชาวต่างชาติกบั ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่มีต่อ
ตัวแปรตาม ทั้ง ความสั ม พัน ธ์ ท างตรง (Direct Effect) และความสั ม พัน ธ์ ท างอ้อ ม (Indirect Effect) เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองสมมติฐานการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการทดสอบความ
ไม่ แปรเปลี่ ย นของความภัก ดี ต่อ แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ด้วยการวิเคราะห์ ก ลุ่ม พหุ (Multiple Groups Analysis)
ระหว่างนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยใช้ส ถิ ติก ารวิเคราะห์ ส มการโครงสร้ าง (Structural
Equation Model: SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรลในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
โดยการประเมินความสอดคล้องใช้เกณฑ์ค่าดัชนีของ Kline (2011) ประกอบด้วย (1) ค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (2/df) คือ ดัชนี ที่บ่งชี้ ถึงความสอดคล้องของสมการโครงสร้าง โดยค่า (2/df) ควรมีค่าน้อยกว่า
3.00 (2) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error
of Approximation: RMSEA และ 90 Percent Confidence Interval for RMSEA: CI) คื อ ดัช นี ที่ บ่ ง บอกถึ ง
ความไม่สอดคล้องของแบบจาลองกับเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของประชากร โดยค่า RMSEA ที่มีค่า
น้อยกว่า 0.05 หมายถึง แบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในระดับดีมาก ค่าระหว่าง 0.05-0.08
หมายถึง แบบจาลองค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นในระดับดี (3) ดัชนี วดั ความสอดคล้อง
กลมกลื น เชิ ง สั ม บู ร ณ์ (Absolute Fit Index) ได้ แ ก่ GFI (Goodness of Fit) ซึ่ งแสดงถึ ง ปริ มาณ ความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมที่ อธิ บายได้ด้วยโมเดล โดยค่า GFI ที่ ดีควรมี ค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป (4)
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งเชิ ง สั ม พัท ธ์ (Relative Fit Index) ได้ แ ก่ NNFI (Non-Normed Fit Index) และ CFI
(Comparative Fit Index) ทั้ง 2 ดัชนี น้ ี เป็ นดัชนี ที่ใช้วดั ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ โดยค่า NNFI และ CFI
ที่ ดี ค วรมี ค่ าตั้ง แต่ 0.90 ขึ้ น ไป (5) ดัช นี วดั ความสอดคล้องในรู ป ความคลาดเคลื่ อนค่ าที่ นิ ย มใช้ ได้แ ก่
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เป็ นค่ า สรุ ปของค่ า Standardized Residual โดยค่ า
SRMR ที่ดีควรมีค่าต่ากว่า 0.08
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่วไปลัก ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่าง พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศชาย มากกว่าเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.92 ต่อ 43.08 โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.60
มี ส ถานภาพโสด คิ ด เป็ นร้ อยละ 60.00 ซึ่ งมี ก ารศึ ก ษาสู งสู ด ในระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.85
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 27.91 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001-25,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 27.22 และประเภทของนักท่องเที่ยวเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ คิดเป็ นร้อยละ
50.00 ต่ อ 50.00 โดยค่ า เฉลี่ ย รวมของตัว แปรทั้ง หมด พบว่ า ปั จ จัย ในด้า นการจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ มาก ( = 4.18, S.D. = 0.489) ปั จ จัย ในด้ า นแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว มี ค่ า เฉลี่ ย
ในระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.27, S.D. = 0.642) คุ ณ ค่ าที่ ไ ด้รั บ จากการท่ อ งเที่ ย ว มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
( = 4.08, S.D. = 0.704) และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = 4.12, S.D. = 0.738)
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ส่วนที่ 2 การประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model) พบว่า ผลการทดสอบได้ผา่ นเกณฑ์
ทุกรายการดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model)
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
น้าหนัก
ค่าเฉลี่ยความ ความน่ าเชื่ อถือ ความตรงเชิงจาแนก
(Latent Valiables)
(Observed
องค์ประกอบ แปรปรวนที่ถูก เชิงองค์ประกอบ (Discriminant
Variables) (Factor Loading) สกัดได้ (AVE)
(CR)
Validity)
สิ่ งดึงดูด
0.740
ความสะดวก
0.742
การเข้าถึง
0.786
การจัดการ
0.524
0.868
ผ่านเกณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย
0.615
การตลาด
0.665
นักท่องเที่ยว
0.780
ทางกายภาพ
0.734
ทางวัฒนธรรม
0.682
แรงจูงใจใน
0.508
0.805
ผ่านเกณฑ์
การท่องเที่ยว ระหว่างบุคคล
0.756
สถานภาพฯ
0.675
คุม้ ค่าเงิน
0.722
คุม้ ค่าเวลา
0.745
คุณค่าที่ได้รับ
0.587
0.850
ผ่านเกณฑ์
จากการท่องเที่ยว ประสบการณ์
0.798
คุ่มค่าพลังงาน
0.797
กลับมาเที่ยวซ้ า
0.744
การบอกต่อ
0.743
ความภักดีต่อ
0.620
0.867
ผ่านเกณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว ความเต็มใจฯ
0.844
การอนุรักษ์ฯ
0.814
2/df = 1.34, RMSEA = 0.030, GFI = 0.956, NNFI = 0.942, CFI = 0.985, SRMR = 0.020

ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในภาพรวม (Full Model) พบว่า ค่า 2/df = 2.52
ค่ า RMSEA เท่ า กั บ 0.063 (90 Percent Confidence Interval เท่ า กั บ 0.054-0.072) ค่ า GFI เท่ า กั บ 0.90 ค่ า
NNFI เท่ า กับ 0.95 ค่ า CFI เท่ ากับ 0.96 และค่ า SRMR เท่ ากับ 0.063 ซึ่ งค่ าดัช นี ดังกล่ าวผ่านเกณฑ์ ที่ ไ ด้
กาหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้ว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างมีความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงได้ตามภาพ 2

Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 15 No. 1; January-June 2021

37

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในภาพรวม (Full Model, N = 390)
จากภาพ 2 พบว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อ คุณค่าที่ได้รับจากการ
ท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.30 โดยที่แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อ คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.19 และคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก
ต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิพลเท่ากับ 0.91
แต่การจัดการแหล่งท่องเที่ ยว และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิ พ ลทางตรงต่อความภักดี ต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวทางอุทยานประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถสรุ ปได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม (N = 390)
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
แรงจูงใจในการท่องที่ยว
คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว

ตัวแปรผล
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
DE
IE
TE
-0.01
0.27**
0.26**
-0.01
0.17*
0.16**
0.91**
0.91**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตาราง 2 พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สรุ ปได้ว่า ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดย ผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.27 อีกทั้งยังได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17 แต่ความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ส่ ว นที่ 4 การทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของโมเดลความภัก ดี ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า ง
นัก ท่ องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า มี ความแปรเปลี่ ยนของรู ป แบบโมเดล พิ จารณาได้จากค่า
ไค-สแควร์ ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้งโมเดลการวัดนี้ ยงั มี ความแปรเปลี่ ยนของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
และผลต่างของค่าไค-สแควร์ ระหว่างการทดสอบที่ 2 และ1 มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงสรุ ปผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 3 ได้ว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างมีความแปรเปลี่ยนของโมเดลและสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลต่อ
ความภัก ดี ต่อแหล่งท่ องเที่ ยวระหว่า งนัก ท่ องเที่ ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ทางอุท ยานประวัติศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
2
โมเดลการทดสอบ
1. รู ปแบบโมเดล
379.20
2. รู ปแบบน้ าหนักองค์ประกอบ 405.14
ความแตกต่างของโมเดล 2. กับ 1. 25.94

df 2/df p RMSEA GFI NNFI CFI
251 1.51 0.00 0.051 0.92 0.97 0.97
266 1.50 0.00 0.048 0.92 0.97 0.98
15 -0.01 0.00 -0.003 0.00 0.00 0.01

นอกจากนี้ การทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของโมเดลความภัก ดี ต่ อ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากภาพที่ 3 และ 4

ภาพที่ 3 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (N = 195)
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ภาพที่ 4 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (N = 195)
จากภาพ 3 และ 4 พบว่า ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวชาวไทย ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการ
แหล่งท่ องเที่ ย วโดยผ่า นคุ ณ ค่ าที่ ได้รับ จากการท่ องเที่ ย ว อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 สั ม ประสิ ท ธิ์
อิทธิ พลเท่ากับ 0.32 แต่ไม่มีนัยสาคัญต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในขณะที่ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากแรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 สัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.29 แต่ไม่มีนยั สาคัญต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ระดับผลกระทบของแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยแสดงได้ตามตาราง 4
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างกลุ่ม (N = 195)
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
แรงจูงใจในการท่องที่ยว
คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว

ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
-0.23
0.32* 0.09** 0.07
-0.01
0.06
0.14
-0.10
0.04
-0.04
0.29** 0.25**
0.84**
0.84**
0.99**
0.99**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

กล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่า คุ ณ ค่ าที่ ได้รับ จากการท่ องเที่ ย วเป็ นตัวแปรคัน่ กลางที่ มี อิท ธิ พ ลเต็ม ที่ หรื อ
สมบูรณ์ (Full Mediation Effect) ซึ่ งทาหน้าที่ สร้างความเชื่ อมโยงระหว่างตัวแปรเชิ งสาเหตุกบั ตัวแปรผล
(Piriyakul, 2015)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวส่ งผลทางอ้อมในเชิ งบวกต่อความ
ภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับ Chen & Gursoy (2001)
ที่พบว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย ด้านการเข้าถึง ด้านความสะดวก ถูกกาหนดให้ผ่าน
ระดับการรับรู ้คุณค่าของนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ใ นเชิ งบวกกับความภักดีของนักท่องเที่ยวขาออก
ชาวเกาหลี ใ นการเดิ น ทางไปยัง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วปลายทาง และยังสอดคล้องกับ Pathomsirikul (2015)
ที่พบว่า ตัวแปรเชิ งสาเหตุท้ งั 2 ตัวแปร ได้แก่ ปั จจัยทางด้านการตลาด และปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การ
ส่ งผลทางอ้อมในเชิงบวกต่อความภักดีของนักท่องที่ยวชาวไทย โดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจยั ยังพบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวส่ งผลทางอ้อมในเชิงบวกต่อความ
ภัก ดี ต่อแหล่งท่ องเที่ ยวโดยผ่านคุ ณ ค่ าที่ ได้รับจากการท่องเที่ ยว ซึ่ งสอดคล้องกับ Wang & Leou (2015)
ที่พบว่า แรงจูงใจการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมรดกของมาเก๊า มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความภักดีของจุดหมาย ปลายทางการท่ องเที่ ยวด้วยความสมัครใจของนักท่องเที่ ยว โดยผ่านการจัดการ
คุณค่าการรับรู ้ของนักท่องเที่ยว ดั้งนั้นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่ต้ งั อยู่ในศูนย์ประวัติศาสตร์ ของมาเก๊า
ควรมีการสร้างสรรค์คุณค่าการรับรู ้ให้กบั นักท่องเที่ยวอย่างต่อ เนื่ องนอกเหนื อจากการเพิ่มความน่าดึงดูดใจ
ของมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น ในขณะที่คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวส่ งผลทางตรงในเชิงบวกต่อความ
ภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับ Boonsak, Promsuwan, Wongmontha & Keeratichamroen (2018)
ที่พบว่า คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว
บนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างในประเทศไทย และสอดคล้องกับ Dumrak, Prungjareansri,
Sriprajan & Pungniran (2015) ที่ พ บว่า การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ าส่ ง ผลทางตรงต่ อ ความภัก ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
จังหวัดภูเก็ต
อีกทั้ง การทดสอบความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติต่อ
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี ค วามแปรเปลี่ ย นของโมเดล ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ
Pathomsirikul (2015) ที่พบว่า ความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวจังหวัด
ปทุมธานี มีแตกต่างกันของโมเดล ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปผลการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
นั้นส่ งผลทางอ้อมต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว เนื่ องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงมีความรู ้สึกร่ วมกับ
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อย เพราะว่ามีการรับรู ้ประวัติศาสตร์ของชาติตนเองมาบ้างแล้วใน
ระดับหนึ่ง แต่ความภักดีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับรู ้ถึงคุณค่าอย่างแท้จริ งจากการท่องเที่ยว
จึ งท าให้ นั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทยให้ ค วามส าคัญ กับ สิ่ งอ านวยความสะดวก การเข้า ถึ ง หรื อ มี สิ่ ง ดึ งดู ด ใน
การถ่ายรู ป เป็ นที่ ระลึ ก ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบของการจัด การแหล่ งท่ องเที่ ยว มากกว่าแรงจู งใจทางด้าน
วัฒนธรรม
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ตรงข้ามกับ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ซึ่ งปั จจัย แรงจู งใจในการท่ องเที่ ย ว ที่ มี องค์ป ระกอบ คื อ
วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดคุณค่าที่ได้จากการท่องเที่ยว และส่ งผลต่อความภักดีจากแหล่งท่องเที่ยว
เนื่ องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่คุน้ เคยกับความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อเทียบ
กับนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู ้ ถึงคุณค่าในการท่องเที่ยว ทาให้เกิดความ
ประทับ ใจในความเป็ นมาของอุท ยานประวัติศาสตร์ ชาติไทย และเกิดความภัก ดีต่อแหล่งท่องเที่ ยวทาง
อุทยานประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อ เสนอแนะต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ บาลที่ ก ากับ ดู แ ลอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ห รื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1.1 หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านการเข้าถึง โดยเฉพาะเส้นทางและยานพาหนะในการนาพานักท่องเที่ยวจากตัวเมืองมายัง
แหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้วยระบบขนส่ งสาธารณะ หรื อรถส่ วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภัย เป็ นต้น 2) ด้านสิ่ งดึงดูดใจ ในการร่ วมมื อกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และผูม้ ี ส่วนได้
ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย เช่น ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมโบราณสถาน หรื อศิลปกรรม โบราณวัตถุ การถ่ายทอด
องค์ความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ เป็ นต้น และ 3) ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ
และทรัพย์สิน ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดี และสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งบางแห่ งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน เพื่อให้
นักท่ องเที่ยวได้รับรู ้ถึงคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ ยว และเกิดความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ ยวทางอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
1.2 เนื่ อ งจากปั จ จัย การจัด การแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี นัย ส าคัญ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย แต่ ไ ม่ มี
นัยสาคัญกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นหน่ วยงานภาครัฐ หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกาหนด
นโยบายแผนการจัดการแหล่งท่ องเที่ยวที่ส ามารถอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ให้กับ
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ดัง นี้ 1) ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม
สะดวกสบาย และเกิดความประทับใจในการมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูพ้ ิการ เช่น ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ห้องสุ ขา เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ ป้ ายสื่ อความหมาย
เป็ นต้น 2) ด้านนักท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มกั จะมีนกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
จานวนมาก โดยเฉพาะในช่ ว งที่ จัด งานเทศกาลประจ าปี วัน หยุด นั ก ขัต ฤกษ์ ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
ผลกระทบต่ อ โบราณสถาน ปั ญ หาขยะมู ล ฝอย ปั ญ หาความปลอดภั ย ปั ญ หาด้านการคมนาคม ดัง นั้ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการและแก้ไขปั ญหาดังกล่าวเหล่านี้ อย่างเป็ นระบบ 3) ด้านการตลาดควร
ใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สารทางการตลาดทั้ ง ที่ เป็ นของส่ ว นราชการ สื่ อ มวลชน และสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ที่หลากหลาย เป็ นต้น

42

การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานธุรกิจนาเที่ยวภาคเอกชนหรื อมัคคุเทศก์นาเที่ยวในประเทศไทย
2.1 หน่วยงานธุรกิจนาเที่ยว หรื อมัคคุเทศก์ควรมีจดั โปรแกรมทางการตลาดที่สามารถตอบสนอง
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นกระตุน้ แรงจูงใจด้านระหว่าง
บุคคล เช่น การจัดกลุ่มนาเที่ยวที่มีนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
พบปะเพื่อนใหม่ และทาความรู ้จกั มักคุน้ กับเพื่อนใหม่ ๆ เป็ นต้น และกระตุน้ แรงจูงใจด้านสถานภาพและ
ชื่อเสี ยง เช่น การให้ความรู ้ทางประวัติศาสตร์ การแนะนานักท่องเที่ยวเกี่ยวกับโบราณสถาน และความรู ้
ในด้านอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั นักท่องเที่ยว
2.2 เนื่ องจากปั จจัยแรงจู งใจในการท่องเที่ ยวมี นัย ส าคัญ กับ นัก ท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ แต่ไม่ มี
นัยส าคัญ กับ นัก ท่ องเที่ ยวชาวไทย ดังนั้นหน่ วยงานธุ รกิ จนาเที่ ยว หรื อมัคคุ เทศก์ค วรมี ก ารส่ งเสริ ม ทาง
การตลาดที่สามารถตอบสนองแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นกระตุน้
แรงจูงใจทางวัฒนธรรม เช่น การนาเสนอการนาเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมทางวัฒนธรรม การแนะนาให้
นักท่องเที่ยวได้รับชมศิลปะการแสดงท้องถิ่น เป็ นต้น และกระตุน้ แรงจูงใจทางกายภาพ เป็ นการนาเสนอ
บริ ก ารเสริ มที่ ท าให้นักท่ องเที่ ยวรู ้ สึ กผ่อนคลาย เช่ น การนวดฝ่ าเท้า การแนะนาสิ นค้าสมุ นไพรท้องถิ่ น
การให้ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็ นต้น
3. ข้อเสนอแนะต่อผูส้ อนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ การท่องเที่ยว หรื อนักวิชาการอื่น ๆ โดยการนาผล
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ ไปใช้เป็ นกรณี ศึกษาตัวอย่างประกอบกับ การเรี ยนการสอนที่ เกี่ ยวข้องในรายวิช า
การตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อทาให้นกั ศึกษาเกิด
ความเข้าใจได้ชดั เจนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ มุ่งการเก็ บ รวมรวมข้อมู ลส าหรั บ นัก ท่ องเที่ ยวที่ เดิ น ทางไปท่ องเที่ ย ว
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรเพิ่มขอบเขต
ด้านสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุทยานประวัติศาสตร์ทุก ๆ แห่งในประเทศไทย
2. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแนวทางการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้นการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควร
นาแนวทางการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพมาใช้ประกอบในการศึกษาวิจยั ด้วย เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ ลุ่มลึ ก
มากยิง่ ขึ้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวิเคราะห์ผลที่นาไปใช้
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