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Abstract

 The purpose of this study was to test a structural equation model of factors affecting 

tourist post-purchase behavioral intentions toward Than Sadet-Ko Pha-Ngan National park.

The sample of the study was 400 Thai tourists who visited Than Sadet-Ko Pha-Ngan National 

park by using accidental sampling. Research hypothesis included five major factors causing

tourist post-purchase behavioral intentions with latent variables: corporate social responsibility, 

destination image, perceived value, tourist satisfaction and tourist complaints. Data were collected 

by requesting the sample group to answer questionnaires. Lisrel 8.8 Program was employed to 

test the specified structural equation model. The results revealed that the model was consistent 

with empirical data at a good level. Meanwhile, perceived value, tourist satisfaction and tourist 

complaints directly affect tourist post-purchase behavioral intentions, whereas the indirect factors 

affecting tourist post-purchase behavioral intentions include corporate social responsibility, 

destination image, perceived value and tourist satisfaction.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน กลุ่มตัวอย่าง

คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยในอทุยานแห่งชาตธิารเสดจ็ เกาะพะงัน จ�านวน 400 คน ซ่ึงได้มาจากการเลอืกตวัอย่าง

แบบบังเอิญ ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรแฝงที่ผู้วิจัยก�าหนดสมมติฐานการวิจัยว่าเป็นสาเหตุ

ของความภักดีของนักท่องเที่ยวจ�านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภาพลักษณ์

การท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการร้องเรียนของ

นักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมลิสเรล 

8.8 เพื่อทดสอบตัวแบบตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ในระดับดี โดยปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวประกอบ

ด้วย คณุค่าทีไ่ด้รับจากการท่องเทีย่ว ความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่ว และการร้องเรียนของนกัท่องเทีย่ว ในขณะ

ทีปั่จจยัทีส่่งผลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจภายหลงัการซ้ือของนกัท่องเทีย่วประกอบด้วย ความรับผดิชอบต่อ

สังคมขององค์กร ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว คณุค่าทีไ่ด้รับจากการท่องเทีย่ว และความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่ว 

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือ อุทยานแห่งชาติ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
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บทน�ำ

 พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือเป็นพฤติกรรมความตั้งใจของนักท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในอนาคต

หลงัจากการได้เข้าไปท่องเทีย่วและเกิดความประทบัใจ โดยแสดงออกมาในลกัษณะของการกลบัมาท่องเทีย่วซ�า้ 

การแนะน�าและบอกต่อ รวมถึงความเต็มใจที่จะจ่ายมากข้ึน และพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยวจะน�าไปสู่การเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กร และธุรกิจที่เก่ียวข้อง อีกทั้งท�าให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวยังส่งผลต่อ

ความมั่นคงและความยั่งยืนขององค์กร (Robinson & Etherington, 2006)

 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่ง

ในภาคใต้ที่สวยงาม และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ�านวนมาก ซ่ึงอยู่ในการก�ากับดูแลของกรมอุทยาน

แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธ์ุพชื แหล่งท่องเทีย่วแห่งนีม้ลีกัษณะเป็นเกาะและมคีวามอดุมสมบรูณ์ของระบบนเิวศ

ทางทะเล ด้วยน�้าทะเลสะอาดใส หาดทรายเนียนละเอียด ยิ่งในช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวง เกาะพะงันจะคึกคัก

เป็นพิเศษเพราะเป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ กิจกรรมริมหาดยามค�่าคืนระดับโลก ซ่ึงจัดเป็นประจ�าในคืน

ที่พระจันทร์เต็มดวง ที่บริเวณหาดร้ิน จึงเป็นที่ร�่าลือกันว่าเกาะพะงันนั้นเป็นสถานที่ชมพระจันทร์เต็มดวงได้

งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใช่เพียงแต่งานปาร์ตี้ร่ืนเริงและแสงจันทร์เท่านั้น ที่ท�าให้ผู้คนรู้จักเกาะพะงัน

ความงดงามของธรรมชาติก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างที่ท�าให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมายังเกาะแห่งนี้ เช่น

หาดศรีกันตัง ชายหาดเงียบสงบร่มร่ืน โดยในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม น�้าทะเลที่นี่จะสวยเป็นพิเศษ

เพราะชายหาดสวยและน�้าใสกว่าเดือนอื่น ๆ หาดท้องนายปาน เป็นหาดที่สงบร่มร่ืนบรรยากาศเป็นส่วนตัว

เหมาะกับการเล่นน�้า อาบแดด และท�ากิจกรรมต่าง ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท], 2559)

 จากผลการส�ารวจนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 

ปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 11,919 คน ซึ่งลดลงกว่าปีงบประมาณ 2558 ที่มีจ�านวน

นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งสิ้น 25,667 คน ซึ่งจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงถึง 13,748 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และ

จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงส่งผลท�าให้รายได้ของอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน โดยเฉพาะรายได้ค่า

บริการเข้าไปท่องเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559) จากจ�านวน

นกัท่องเทีย่วชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตธิารเสดจ็-เกาะพะงันลดลง เป็นส่ิงทีส่ะท้อนถึงพฤตกิรรม

ความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวที่ลดลง (Robinson & Etherington, 2006)

 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่ส่งต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยวประกอบด้วย การร้องเรียนของนักท่องเที่ยว (Wang, Zhang, Gu, & Zhen, 2009) ความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Stan, 2015) และความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กร (วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, 2558ก) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า พฤติกรรม

ความตัง้ใจภายหลงัการซ้ือของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะท�าในบริบทของธรุกิจน�าเทีย่ว การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยวในชุมชนเมือง (Velázquez, Saura, & Molina, 2011) อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยใน
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ต่างประเทศ ในขณะที่การศึกษาในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติยังมีไม่มากนัก จากความส�าคัญและที่มาของ

ปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ

ภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์

 เพ่ือตรวจสอบตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่ออุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย

ขอบเขตในกำรวิจัย

 การวิจัยเร่ือง ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่เข้ามาท่องเที่ยวมีหลายเช้ือชาติ ซ่ึงแต่ละเช้ือชาติมีพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือต่ออุทยานแห่งชาติ

ธารเสด็จ-เกาะพะงันที่แตกต่างกัน  

 2. ขอบเขตด้านตวัแปร วิจยัคร้ังนีมุ้ง่ศกึษาในประเดน็ ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร ภาพลกัษณ์

การท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การร้องเรียนของนักท่องเที่ยว 

และพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยว 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ         

 ผลการวิจัยเร่ืองตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือ

หน่วยงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยงานของรัฐที่ก�ากับดูแลเก่ียวกับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน สามารถ

น�าผลวิจัยที่ได้ไปก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ

ภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

  2. ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวสามารถน�าผลวิจัยไปก�าหนดกลยุทธ์การจัดน�าเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ธารเสด็จ-เกาะพะงันให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยว
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 3. นักวิชาการและนักวิจัยอื่น ๆ สามารถน�าข้อค้นพบทางด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันไปใช้

ต่อยอดองค์ความรู้ในการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมควำมตั้งใจภำยหลังกำรซื้อของนักท่องเที่ยว

 พฤตกิรรมความตัง้ใจภายหลังการซ้ือเป็นการศกึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วซ่ึงสอดคล้อง

กับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ซึ่งเป็นการศึกษาเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติ

และพฤติกรรม โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือ ทัศนคติ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม

ของมนุษย์ (Fishbein & Ajzen, 2010) โดยการศึกษาในช่วงแรกนั้นจะเป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม

ความตั้งใจภายหลังการซ้ือเก่ียวกับสินค้าที่จับต้องได้ ต่อมาได้มีการศึกษาเพ่ิมเก่ียวกับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

นัน่คอื การบริการ โดยมนีกัวิชาการทีเ่ป็นผูบ้กุเบกิในการศึกษาคนแรกในปี ค.ศ. 1956 คอื Cunningham (1956) 

ได้ท�าการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า และได้มีนักวิชาการ

อื่น ๆ ได้ท�าการศึกษาเร่ือยมา จนถึงทศวรรษที่ 20 ได้มีการศึกษาในบริบทที่แตกต่างออกไป โดย Caruana 

(2002) ได้ท�าการศึกษาปัจจัยทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของผู้บริโภค และ

จากผลการวิจัย พบว่า องค์กรผู้ให้บริการจะสูญเสียผู้บริโภคประมาณร้อยละ 15-20 ต่อปี แต่ในอุตสาหกรรม

บรกิารบางชนดิจะมีอัตราสงูถงึร้อยละ 30-70 ตอ่ปี การลดอตัราการสญูเสยีผูบ้รโิภค คอื การลดจ�านวนผูบ้รโิภค

ที่เลิกใช้บริการขององค์กร ซ่ึงมีความส�าคัญเช่นเดียวกับการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในทันที และการรักษา

ผู ้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือได้เท่ากับเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรให้

สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น องค์กรจ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญกับการรักษาผู้บริโภค โดยการให้

ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อต่อองค์กร และในภาคการท่องเที่ยวการสร้างให้นักท่องเที่ยว

เกิดพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส�าหรับองค์กรเนื่องจากจะช่วยให้องค์กร

สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Robinson & Etherington, 2006)

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบและน�าไปก�าหนดเป็นสมมติฐาน

มีรายละเอียด ดังนี้

 ผูบ้ริโภคจะเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์จากตราสนิค้าขององค์กรทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสงัคมมากกว่าตราสนิค้า

ขององค์กรที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะส่งผลให้ภาพลักษณ์

องค์กรดีข้ึน ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อองค์กรมากข้ึน และก่อให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือ 

(Martin, Petty, & Wallace, 2009) จากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยว (วิวัฒน์ จันทร์ก่ิงทอง, 2556;

Stanaland, Lwin, & Murphy, 2011) และส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ
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นักท่องเที่ยวโดยผ่านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, 

2558ข) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงก�าหนดสมมติฐาน ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยว

 สมมติฐานที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยวโดยผ่านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

 สมมติฐานที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยวโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดพฤติกรรมความตั้งใจ

ภายหลงัการซ้ือต่อแหล่งท่องเทีย่ว และท�าให้นกัท่องเทีย่วได้รับคณุค่าจากการท่องเทีย่ว รวมถึงท�าให้นกัท่องเทีย่ว

เกิดความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเท่ียวน้ัน (Kozak & Decrop, 2009) จากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยว (Maghsoodi 

Tilaki, Hedayati Marzbali, Abdullah, & Bahauddin, 2016) และส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจ

ภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวโดยผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว (Kim, Holland, & Han, 2013) และ

ผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Çoban, 2012) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงก�าหนดสมมติฐาน ดังนี้

 สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยว

 สมมติฐานที่ 5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยวโดยผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว

 สมมติฐานที่ 6 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยวโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

 การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคจะส่งผลต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือ

จากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซ้ือของนักท่องเที่ยว และส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวโดยผ่าน

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Pandža, 2015) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงก�าหนดสมมติฐาน ดังนี้

 สมมติฐานที่ 7 คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยว

 สมมติฐานที่ 8 คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยวโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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 นักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการของแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงจะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรม

ความตัง้ใจภายหลังการซ้ือของนกัท่องเทีย่ว แต่หากนกัท่องเทีย่วไม่พึงพอใจในคณุภาพบริการของแหล่งท่องเทีย่ว

ก็จะแสดงออกโดยการร้องเรียน และจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่เกิดพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือต่อ

แหล่งท่องเที่ยวนั้น จากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยว และส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยวโดยผ่านการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว (Wang et al., 2009) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงก�าหนด

สมมติฐานดังนี้

 สมมติฐานที่ 9 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยว

 สมมติฐานท่ี 10 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยวโดยผ่านการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว

 การร้องเรียนของนักท่องเที่ยวเป็นการแสดงออกโดยการบอกกล่าวถึงความไม่พอใจในคุณภาพ

ของแหล่งท่องเที่ยว และจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยว 

(Lee, Jeon, & Kim, 2011) จากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า การร้องเรียนของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทาง

ลบที่ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยว (Wang et al., 2009) ดังนั้น

การศึกษาครั้งนี้จึงก�าหนดสมมติฐาน ดังนี้

 สมมติฐานที่ 11 การร้องเรียนของนักท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการ

ซื้อของนักท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย          

 งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงความสัมพันธ์ (Interrelationship Research) การศกึษาคร้ังนีม้วิีธกีารด�าเนนิ

การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรที่ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ที่เข้ามาท่องเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน โดยผู้วจิัยใช้ข้อมูลจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ธารเสด็จ-เกาะพะงัน ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 และน�าจ�านวนประชากรทั้ง 5 ปีมาหาค่า

เฉลี่ยและน�ามารวมกันได้จ�านวนประชากรทั้งสิ้น 22,156 คน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559)

 2. การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้จ�านวนประชากร 22,156 คน ค�านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างขั้นต�่าจ�านวน 393 ตัวอย่าง (Yamane, 1973) ผู้วิจัยเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง ส่วนวิธีการ

สุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

 3. การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม เร่ิมต้นผูวิ้จยัใช้การเลอืกตวัอย่างแบบบงัเอญิ โดยผูวิ้จยั

และผู ้ช่วยวิจัยเดินไปยังบริเวณที่มีกลุ ่มนักท่องเที่ยว จากนั้นเมื่อพบกลุ่มนักท่องเที่ยวและทราบจ�านวน

นักท่องเที่ยวในกลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยการจับสลากเพ่ือเลือกตัวแทนในกลุ่มจ�านวน 1 คน และ

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการให้แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบเอง และเลือกเฉพาะกลุ่ม

ตัวอย่างที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้ว 

 4. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจภายหลงัการซ้ือของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นท่ีมีต่อตัวแปรตาม ท้ัง

ความสัมพันธ์ทางตรง (Direct Effect) และความสัมพันธ์ทางอ้อม (Indirect Effect) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ลิสเรล และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) เพ่ือตรวจสอบ

ความสอดคล้องของแบบจ�าลองสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การประเมินความสอดคล้องใช้ดัชนี 

(Kline, 2011) ต่อไปนี้ 

  4.1 ค่ารากทีส่องของค่าเฉล่ียความคลาดเคลือ่นก�าลงัสองของการประมาณค่า (Root Mean Square 

Error of Approximation: RMSEA และ 90 Percent Confidence Interval for RMSEA: CI) เป็นดัชนีที่

บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของแบบจ�าลองกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า RMSEA

และที่ดีมากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าระหว่าง 0.05-0.08 หมายถึง แบบจ�าลองค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ ถ้าค่าอยู่ระหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่าแบบจ�าลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อย 

และค่าที่มากกว่า 0.10 แสดงว่าแบบจ�าลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์    

  4.2 ดัชนีความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) ได้แก่ NNFI (Non-Normed Fit Index) 

และ CFI (Comparative Fit Index) ทั้ง 2 ดัชนีนี้ เป็นดัชนีที่ใช้วัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ โดยค่า NNFI 

และ CFI ที่ดีควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้น    
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  4.3 ดัชนีวัดความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน ที่นิยมใช้ ได้แก่ (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) ซ่ึงเป็นค่าสรุปของค่า Standardized Residual โดยค่า SRMR ที่ดีควรมีค่า

ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 0.08 

 5. การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยค่าสถิติ t โดยค่าสัมประสิทธ์ิต้อง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 

ผลกำรวิจัย 

  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า RMSEA เท่ากับ 0.069 (90 Percent Confidence 

Interval เท่ากับ 0.061-0.076) NNFI เท่ากับ 0.98 CFI เท่ากับ 0.98 และ SRMR เท่ากับ 0.053 ค่าดัชนี

ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุบ่งบอกว่า 

แบบจ�าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ผลการประมาณค่าพารามเิตอร์ทัง้อทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และอทิธพิลรวม แสดงรายละเอยีด

ในภาพที่ 2

** หมายถึง นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภำพที่ 2 ผลการประมาณค่าคะแนนมาตรฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

 การซื้อของนักท่องเที่ยว (n = 400)



ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

100 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 จากภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่า ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมขององคก์รไมส่ง่ผลทางตรงต่อพฤติกรรม

ความตัง้ใจภายหลังการซ้ือของนกัท่องเทีย่ว ปฏเิสธสมมตฐิานการวิจยัที ่1 แต่ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร

ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวโดยผ่านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.48 ยอมรับสมมติฐาน

การวิจัยที่ 2 และ 3 ในขณะที่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไม่ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง

การซื้อของนักท่องเที่ยว ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 4 แต่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวโดยผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.61 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 5 

และ 6 ในขณะที่คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยว มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.39 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 7

อกีทัง้คณุค่าทีไ่ด้รับจากการท่องเทีย่วยงัส่งผลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจภายหลงัการซ้ือของนกัท่องเทีย่ว

โดยผ่านความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 สัมประสิทธิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.10 ยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยที่ 8 นอกจากนี้ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจ

ภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยว มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.50 ยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยที่ 9 อีกทั้งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวยังส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจ

ภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวโดยผ่านการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.08 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 10 ในขณะที่การร้องเรียนของนักท่องเที่ยวส่งผล

ทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยว มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมประสิทธิ์

อิทธิพลเท่ากับ -0.12 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 11

ตำรำงที่ 1 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของปัจจัยที่ส่งผล

 ต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยว (n = 400)

 ตัวแปรสำเหตุ ตัวแปรผล

 พฤติกรรมควำมตั้งใจภำยหลังกำรซื้อของนักท่องเที่ยว

 DE IE TE

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร -0.08 0.48** 0.41**

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว -0.07 0.61** 0.54**

คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว 0.39** 0.10** 0.49**

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 0.50** 0.08* 0.58**

การร้องเรียนของนักท่องเที่ยว -0.12** - -0.12*

* หมายถึง นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

** หมายถึง นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไม่ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยว แต่ส่งผลทางอ้อมโดยผ่านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ He and Li (2011) แต่ส่งผลทางอ้อมโดยผ่านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ He and Li (2011) ในขณะที่ภาพลักษณ์

การท่องเที่ยวไม่ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวแต่ส่งผลทางอ้อม

โดยผ่านคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Wang and Hsu (2010) นอกจากนี ้คุณค่าทีไ่ด้รับจากการท่องเทีย่วส่งผลทางตรงต่อความภกัดขีองนกัท่องเทีย่ว

และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pandža (2015) 
ในขณะที่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งผลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวและส่งผลทางอ้อมโดย

ผ่านการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wang et al. (2009) นอกจากนี้

การร้องเรียนของนกัท่องเทีย่วส่งผลทางตรงเชิงลบต่อความภกัดขีองนกัท่องเทีย่ว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศกึษา

ของ Lee et al. (2011)

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันควรก�าหนดนโยบายและจัดท�าเป็นแผนงานเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้

    1.1 ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยการจัดท�าแผนการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 

   1.2 ด้านผู้รับบริการ โดยการจัดท�าแผนการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น การจัด

ศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัย การจัดหน่วยพยาบาลเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉิน 

  2. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันควรก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร โดยก�าหนดเป็นแผนงานผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ 

  2.1 โครงการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล เช่น การเก็บสิง่ปฏกูิลใต้น�า้ การปลกูปะการัง 

และการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลที่หากยาก เป็นต้น

  2.2 โครงการจัดท�าสารคดีเก่ียวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล และน�าไปเผยแพร่ตาม

สื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ

  2.3 โครงการการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตส�านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์

  2.4 โครงการศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางทะเล
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  2.5 โครงการปลูกป่าชายเลน

 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยจัดท�าเป็น

แผนงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึง

กลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณา วารสารการท่องเที่ยว 

และคู่มือการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน และ

เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยว

 4. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันควรก�าหนดนโยบายและจัดท�าเป็นแผนงานเก่ียวกับการสร้าง

คุณค่าให้เกิดกับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน โดยก�าหนดเป็นแผนงานผ่านโครงการ

หรือกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

  4.1 การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเก่ียวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ

ธารเสด็จ-เกาะพะงัน

  4.2 การจัดนิทรรศการ และจัดบอร์ดให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติเก่ียวกับการท่องเที่ยวในอุทยาน

แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

  4.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น กิจกรรมกีฬาทางน�้า วิวาห์ใต้สมุทร 

เป็นต้น

 5. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันควรก�าหนดนโยบายและจัดท�าเป็นแผนงานเก่ียวกับการสร้าง

คุณภาพบริการที่ดีของอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 5 ด้าน 

  5.1 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ เช่น ป้ายสัญลักษณ์บอกทาง จุดนั่งพัก จุดชมวิว ที่พักแรม สถานที่จอดรถ 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น 

  5.2 ด้านความน่าเชื่อถือ เช่น การให้ข้อมูลต่าง ๆ การก�าหนดวัน เวลาเปิด-ปิด การก�าหนดราคา

สินค้าและบริการ 

   5.3 ด้านการตอบสนอง เช่น ความกระตือรือร้น ความเต็มใจให้บริการ ความพร้อมในการช่วยเหลือ 

และจ�านวนเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอต่อการให้บริการ

   5.4 ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ เช่น ระบบการเตือนภัย อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพ 

ห่วงยาง และเชือก เป็นต้น

  5.5 ด้านการเอาใจใส่ เช่น การดูแลเอาใจใส่ ความเป็นมิตร การให้เกียรติ และการรับฟังค�าแนะน�า

และค�าติชม
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 6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันควรก�าหนด

นโยบายและจัดท�าแผนงานเกี่ยวกับการรับเรื่องการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว 

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

  1. ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของ

นักท่องเที่ยว ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวเพ่ิมเติม 

นอกเหนือจากปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

 2. ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจภายหลงัการซ้ือของนกัท่องเทีย่ว

ควรก�าหนดปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงความ

สอดคล้องกันในแต่ละบริบทที่ต้องการจะศึกษาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัย

ภายนอก ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มีความน่าสนใจในการน�าไปศึกษา เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพอากาศ สถานการณ์

ทางการเมือง เป็นต้น

 3. ควรน�าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อในอุทยานแห่งชาติในรูปแบบอื่น ๆ ในประเทศไทย เช่น อุทยาน

แห่งชาติทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติทางวัฒนธรรม และอุทยานแห่งชาติทางโบราณคดี เป็นต้น

ว่าผลที่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกับงานวิจัยนี้หรือไม่

 4. ควรแยกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เพ่ือให้สามารถบอกถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ

ภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น แบ่งตามกลุ่มอายุ กลุ่มรายได้ เป็นต้น 

 5. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยาน

แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันกับอุทยานแห่งชาติทางทะเลอื่น ๆ ในภาคใต้ ว่าผลที่ได้มีความเหมือนหรือ

แตกต่างกันหรือไม่
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